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KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

EKSTRAT

PJESA E DYTE
TE DREJTAT DHE LIRITE THEMELORE TE NJERIUT

KREU I
PARIME TE PERGJITHSHME

Neni 15

1. Te drejtat dhe lirite themelore te njeriut jane te te pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme 
dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik.

2. Organet e pushtetit publik, në përmbushje të detyrave të tyre, duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut, si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre.

Neni 16

1.  Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë për shtetasit shqiptarë 
vlejnë njëlloj edhe për të huajt e për personat pa shtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë, me 
përjashtim të rasteve kur Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare ushtrimin 
e të drejtave e të lirive të caktuara.

2.  Të drejtat dhe liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara ne Kushtetutë vlejnë edhe për personat 
juridikë, për aq sa përputhen me qëllimet e përgjithshme të këtyre personave dhe me thelbin e këtyre 
të drejtave, lirive dhe detyrimeve.

Neni 17

1.  Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj 
për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim 
me gjendjen që e ka diktuar atë.

2.  Këto kufizime nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të 
tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut.
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Neni 18

1.  Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. 

2.  Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, 
bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore.

3.  Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një 
përligjje e arsyeshme dhe objektive.

KREU II
LIRITË DHE TË DREJTAT VETJAKE

Neni 21

Jeta e personit mbrohet me ligj.

Neni 22

1.  Liria e shprehjes është e garantuar. 

2.  Liria e shtypit, e radios dhe e televizionit është e garantuar.

3.  Censura paraprake e mjeteve të komunikimit ndalohet.

4.  Ligji mund të kërkojë dhënien e autorizimit për funksionimin e stacioneve të radios ose të televizionit.

Neni 23

1.  E drejta e informimit është e garantuar.

2.  Kushdo ka të drejtë, në përputhje me ligjin, të marrë informacion për veprimtarinë e organeve 
shtetërore, si dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore.

3.  Kujtdo i jepet mundësia të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura kolektive.

Neni 24

1.  Liria e ndërgjegjes dhe e fesë eshtë e garantuar.

2.  Secili është i lirë të zgjedhë ose të ndryshojë fenë ose bindjet, si dhe t’i shfaqë ato individualisht ose 
kolektivisht, në publik ose në jetën private, nëpërmjet kultit, arsimimit, praktikave ose kryerjes së 
riteve.

3.  Askush nuk mund të detyrohet ose të ndalohet të marrë pjesë në një bashkësi fetare ose në praktikat 
e saj, si dhe të bëjë publike bindjet ose besimin e tij.

Neni 25

Askush nuk mund ti nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor apo poshtrues.
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Kreu III
Lirite dhe te drejtat politike 

Neni 45

1.  Çdo shtetas që ka mbushur 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtën të 
zgjedhë dhe të zgjidhet.

2.  Përjashtohen nga e drejta e zgjedhjes shtetasit e deklaruar me vendim gjyqësor të formës së prerë si 
të paaftë mendërisht.

3.  Të dënuarit që janë duke vuajtur dënimin me heqje të lirisë, kanë vetëm të drejtën për të zgjedhur.

4.  Vota është vetjake, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë

Neni 46

1.  Kushdo ka të drejtë të organizohet kolektivisht për çfarëdo qëllimi të ligjshëm.

2.  Regjistrimi në gjykatë i organizatave ose i shoqatave bëhet sipas procedurës së parashikuar me ligj. 

3.  Organizatat ose shoqatat që ndjekin qëllime antikushtetuese janë të ndaluara sipas ligjit.

Neni 47

1.  Liria e tubimeve paqësore dhe pa armë, si dhe e pjesëmarrjes në to është e garantuar.

2.  Tubimet paqësore në sheshe dhe në vendet e kalimit publik bëhen sipas procedurave të parashikuara 
me ligj.

Neni 48

Kushdo, vetë ose së bashku me të tjerë, mund t’u drejtojë kërkesa, ankesa ose vërejtje organeve pub-
like, të cilat janë të detyruara të përgjigjen në afatet dhe kushtet e caktuara me ligj.

KREU IV
LIRITE DHE TE DREJTAT EKONOMIKE, SOCIALE DHE KULTURORE

Neni 49

1. Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. 
Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit të vet profesional.

2. Të punësuarit kanë të drejtën e mbrojtjes shoqërore të punës.

Neni 50

Të punësuarit kanë të drejtë të bashkohen lirisht në organizata sindikale për mbrojtjen e interesave 
të tyre të punës.
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Neni 51

1. E drejta e të punësuarit për grevë që ka të bëjë me marrëdhëniet e punës, është e garantuar.

2. Kufizime për kategori të veçanta të punësuarish mund të vendosen me ligj për t’i siguruar shoqërisë 
shërbimet e domosdoshme.

Neni 52

1. Kushdo ka të drejtën e sigurimeve shoqërore në pleqëri ose kur është i paaftë për punë, sipas një 
sistemi të caktuar me ligj.

2. Kushdo, kur mbetet pa punë për shkaqe të pavarura nga vullneti i tij dhe kur nuk ka mjete të tjera 
jetese, ka të drejtën e ndihmës në kushtet e parashikuara me ligj.

Neni 53

1. Kushdo ka të drejtë të martohet dhe të ketë familje. 

2. Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit.

3. Lidhja dhe zgjidhja e martesës rregullohen me ligj.

Neni 54

1. Fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë nga shteti.

2. Fëmijët e lindur jashtë martese kanë të drejta të barabarta me të lindurit nga martesa.

3. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe përdorimi për punë, 
e veçanërisht nën moshën minimale për punën e fëmijëve, që mund të dëmtojë shëndetin, moralin 
ose të rrezikojë jetën a zhvillimin e tij normal.

Neni 55

1. Shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtën për kujdes shëndetësor nga shteti.

2. Kushdo ka të drejtë për sigurim shëndetësor sipas procedures së caktuar me ligj.

Neni 56

 Kushdo ka të drejtë të informohet për gjendjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e tij.

Neni 57

1. Kushdo ka të drejtën për arsimim.

2. Arsimi shkollor i detyrueshëm caktohet me ligj.

3. Arsimi i mesëm i përgjithshëm publik është i hapur për të gjithë.

4. Arsimi i mesëm profesional dhe i lartë mund të kushtëzohet vetëm nga kritere aftësie.

5. Arsimi i detyrueshëm, si dhe arsimi i mesëm i përgjithshëm në shkollat publike është falas.
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6. Nxënësit dhe studentët mund të arsimohen edhe në shkolla jopublike të të gjitha niveleve, të cilat 
krijohen e funksionojnë në bazë të ligjit.

7. Autonomia e institucioneve të arsimit të lartë dhe liria akademike janë të garantuara me ligj.

Neni 58

1. Liria e krijimit artistik dhe e kërkimit shkencor, vënia në përdorim si dhe përfitimi prej arritjeve të 
tyre janë të garantuara për të gjithë.

2. E drejta e autorit mbrohet me ligj.

KREU V
OBJEKTIVAT SOCIALE

Neni 59

1. Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe 
të përgjegjësisë private, synon:

a) punësimin në kushte të përshtatshme të të gjithë personave të aftë për punë;

b) plotësimin e nevojave të shtetasve për strehim;

c) standardin më të lartë shëndetësor, fizik e mendor, të mundshëm;

ç) arsimimin dhe kualifikimin sipas aftësive të fëmijëve dhe të të rinjve, si dhe të personave të pazënë 
me punë;

d) një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm;

dh) shfrytëzimin racional të pyjeve, ujërave, kullotave dhe burimeve të tjera natyrore mbi bazën e 
parimit të zhvillimit të qëndrueshëm;

e) përkujdesjen dhe ndihmën për të moshuarit, jetimët dhe invalidët;

ë) zhvillimin e sportit dhe të veprimtarive ripërtëritëse;

f) riaftësimin shëndetësor, edukimin e specializuar dhe integrimin në shoqëri të të paaftëve, si dhe 
përmirësimin në vazhdimësi të kushteve të tyre të jetesës;

g) mbrojtjen e trashëgimisë kombëtare, kulturore dhe kujdesin e veçantë për gjuhën shqipe.

2. Përmbushja e objektivave socialë nuk mund të kërkohet drejtpërdrejt në gjykatë. Ligji përcakton 
kushtet dhe masën në të cilat mund të kërkohet realizimi i këtyre objektivave.
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KODI ZGJEDHOR

Neni 103
Zgjedhësit që nuk mund të votojnë vetë

1. Zgjedhësi që, për arsye fizike, nuk është në gjendje të kryejë vetë proçedurat e votimit, mund të kërkojë 
ndihmën e një familjari ose zgjedhësi tjetër, që është në listën e zgjedhësve të asaj zone të qendrës së 
votimit. Të dy zgjedhësit duhet të jenë të pranishëm në qendrën e votimit kur përdoret kjo procedurë

2. Një person mund të ndihmojë vetëm një zgjedhës që nuk mund të votojë vetë.

3. Para se të shënojë në fletën e votimit, personi që ndihmon një zgjedhës tjetër, bën një deklaratë në 
Librin e Protokollit të Mbledhjeve të KQV-së se do të votojë sipas udhëzimeve, se nuk do të ndikojë 
në vendimin e zgjedhësit, se nuk do të bëjë publike votën dhe se ai vetë nuk ka votuar për llogari të 
një zgjedhësi tjetër. 

4. Anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve nuk mund të ndihmojnë asnjë zgjedhës që nuk mund të votojnë 
vetë.

5. Shënimi në fletën e votimit bëhet detyrimisht në dhomën e fshehtë.

6. Brenda periudhës së rishikimit të listave të zgjedhësve, zgjedhësit e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni 
kanë të drejtë ti kërkojnë kryetarit të njësisë të qeverisjes vendore, që përgatit listën e zgjedhësve të 
qendrës përkatëse të votimit, rregjistrimin e tyre si zgjedhës që nuk mund të votojnë vetë. Kërkesa 
për rregjistrim shoqërohet me dokumentacionin zyrtar që provon llojin dhe kategorinë e paaftësisë. 
Regjistrimi si zgjedhës që nuk mund të votojë vetë bëhet për të lehtësuar votimin e këtyre zgjedhësve.

7.  Në çdo rast kur ka zgjedhës të rregjistruar, sipas pikës 6 të këtij neni, të cilët kanë vështirësi hyrjeje 
në mjedisin e qendrës të votimit, caktimi i qendrës së votimit dhe organizimi i saj bëhen në mënyrë 
të tillë që të garantojnë hyrjen e  lirë për këtë kategori zgjedhësish. Në rast se kjo është e pamundur, 
në përputhje me udhëzimet dhe me shpenzimet e KQZ-së, kryetarët e njësive të qeverisjes vendore 
caktojnë personel ndihmës për të garantuar hyrjen e lirë.

8.  Në rastin e zgjedhësve të verbër, kryetari i njësisë të qeverisjes vendore njofton KQZ-në për zgjedhësit 
e verbër dhe qendrat e tyre të votimit. KQZ-ja, në përputhje me proçedurat dhe afatet e shpërndarjes 
së materialeve zgjedhore, pajis komisionet e këtyre qendrave të votimit me mjete të posaçme votimi, 
të cilat lejojnë zgjedhësit që të lexojnë ose të kuptojnë fletën e votimit dhe të votojnë në mënyrë të 
pavarur. Zgjedhësi i verbër informohet nga KQV-ja për mënyrën e votimit me mjete të posaçme votimi 
dhe, me kërkesën e tij, pajiset me to. Në rast të kundërt, zgjedhësi voton në përputhje me pikat 1 dhe 
3 të këtij neni.
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LIGJ
Nr. 10 221, datë 4.2.2010

PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

Në mbështetje të neneve 18, 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozim të një grupi deputetësh,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti

Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, 
etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen eko-
nomike, arsimore ose shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, 
gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione 
gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër. 

Neni 2
Qëllimi

Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë të drejtën e çdo personi për:
a)  barazi përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji;

b)  barazi të shanseve dhe mundësive për të ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë dhe për të marrë 
pjesë në jetën publike;

c)  mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin. 

Neni 3
Përkufi zimet

1.  “Diskriminimi” është çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të 
përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim apo pasojë pengesën apo bërjen e pamundur të 
ushtrimit në të njëjtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të njohura me Kushtetutën 
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e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe 
me ligjet në fuqi. 

2.  “Diskriminim i drejtpërdrejtë” është ajo formë diskriminimi që ndodh kur një person apo grup per-
sonash trajtohen në mënyrë më pak të favorshme sesa një person tjetër, apo një grup tjetër personash 
në një situatë të njëjtë a të ngjashme, bazuar në cilindo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji.

3.  “Diskriminim i tërthortë” është ajo formë diskriminimi që ndodh kur një dispozitë, kriter apo praktikë, 
e paanshme në dukje, do ta vinte një person ose grup personash në kushte jo të favorshme, në lidhje 
me shkaqet e parashtruara në nenin 1 të këtij ligji, në raport me një tjetër person ose grup personash, 
si dhe kur ajo masë, kriter a praktikë, nuk justifikohet objektivisht nga një synim i ligjshëm, ose kur 
mjetet e arritjes së këtij synimi, ose nuk janë të përshtatshme, ose nuk janë të domosdoshme dhe në 
përpjesëtim të drejtë me gjendjen që e ka shkaktuar atë. 

4.  “Diskriminim për shkak të shoqërimit” është ajo formë diskriminimi që ndodh kur ka një dallim, 
kufizim ose preferencë, për arsye të shoqërimit me persona që u përkasin grupeve të përmendura në 
nenin 1 të këtij ligji, si dhe për shkak të supozimit për një shoqërim të tillë. 

5.  “Shqetësim” është ajo formë e diskriminimit që ndodh në rastin e një sjelljeje të padëshiruar, kur lidhet 
me cilëndo nga shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji, që ka për qëllim apo efekt cenimin e 
dinjitetit të personit dhe krijimin e një mjedisi frikësues, armiqësor, përçmues, poshtërues a ofendues 
për atë person, si dhe në rastin e një trajtimi më pak të favorshëm, i kryer si rezultat i kundërshtimit 
ose i mosnënshtrimit nga ana e personit të cenuar ndaj një sjelljeje të tillë. 

6.  “Udhëzim për të diskriminuar” është një udhëzim ose kërkesë, bazuar në marrëdhënie hierarkike, për 
të diskriminuar një ose më shumë persona, në bazë të shkaqeve të përmendura në nenin 1 të këtij ligji.

7.  “Mohim i një përshtatjeje të arsyeshme” është ajo formë diskriminimi që ndodh kurdoherë kur ka një 
mohim ose kundërshtim për të kryer ndryshime ose rregullime të domosdoshme e të përshtatshme 
që nevojiten në një rast të veçantë dhe nuk imponojnë një barrë të tepruar, me qëllim që të sigurohet 
gëzimi dhe ushtrimi në baza të barabarta i të drejtave dhe lirive themelore për personat me aftësi të 
kufizuar, ose të ndodhur në kushtet e tjera të përmendura në nenin 1 të këtij ligji. 

8.  “Viktimizimi” është trajtim i disfavorshëm apo pasojë negative, që vjen si reagim ndaj një ankimimi 
a një procedimi që synon zbatimin e parimit të barazisë.

9.  “Organizatat me interesa legjitimë” janë ato organizata, të cilat janë të regjistruara në Republikën 
e Shqipërisë dhe kanë si objekt të deklaruar të veprimtarisë së tyre mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
ose u ofrojnë ndihmë viktimave të diskriminimit.

Neni 4
Subjektet

1.  Ky ligj zbatohet për të gjithë personat, që jetojnë dhe qëndrojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. 

2.  Shtetasit shqiptarë, me banim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë kufijve të Republikës së Shq-
ipërisë, gëzojnë mbrojtjen, që ofron ky ligj, në marrëdhëniet me organet shtetërore shqiptare. 

3.  Personat fizikë e juridikë të huaj, me banim, vendqëndrim apo seli jashtë territorit të Republikës së 
Shqipërisë, gëzojnë mbrojtjen, që ofron ky ligj, në marrëdhëniet me organet shtetërore shqiptare.

Neni 5
Ndalimi i diskriminimit

1.  Ndalohet diskriminimi për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji dhe mosmarrja në shqyrtim, 
sipas rasteve të përmendura në nenin 3 të këtij ligji, e një ankimi ose procedure, si dhe çdo forme 
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tjetër sjelljeje që pengon zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë. 

2.  Mohimi i modifikimeve dhe përshtatjeve të duhura e të nevojshme për personat me aftësi të kufizuar 
përbën diskriminim. 

Neni 6
Trajtimi i ndryshëm i përligjur

1.  Ndalimi i diskriminimit i përshkruar nga ky ligj nuk zbatohet në raste kur ka një qëllim objektivisht 
të justifikueshëm dhe të përligjur në bazë të Kushtetutës, të marrëveshjeve apo akteve ndërkombëtare 
të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi.

2.  Trajtimi i ndryshëm që bazohet në një karakteristikë të lidhur me shkaqet e përmendura në nenin 1 të 
këtij ligji, nuk përbën diskriminim kur për shkak të natyrës së aktiviteteve profesionale, ose të kushteve 
në të cilat profesioni ose veprimtaria ushtrohet, këto karakteristika përbëjnë një kërkesë të vërtetë 
dhe profesionale të domosdoshme, me kusht që qëllimi i trajtimit të ndryshëm të jetë i përligjur dhe 
kërkesa të mos kapërcejë atë çfarë është e domosdoshme për realizimin e saj.

Neni 7
Mbrojtja nga diskriminimi

1.  Çdo veprim ose mosveprim i autoriteteve publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë 
në jetën dhe sektorët publikë ose privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi 
apo grupi personash, ose që i ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata 
ndodhen në rrethana të njëjta ose të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe të tjera 
personash, përbën diskriminim.

2.  Eliminimi i të gjitha privilegjeve dhe i diskriminimit të padrejtë, garantohet për cilindo, në bazë të të 
drejtave vetjake, politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore të siguruara nga Kushtetuta e Republikës 
së Shqipërisë dhe aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi. 

Neni 8
Reklamat diskriminuese 

Ndalohet publikimi i reklamave dhe njoftimeve të ndryshme, nëse ato paraqesin, haptazi apo në 
mënyrë të nënkuptuar, qëllim për të diskriminuar, për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji.

Neni 9
Pjesëmarrja në politikë

Ndalohet diskriminimi në ushtrimin e së drejtës për të zgjedhur, për t’u zgjedhur dhe për t’u emëruar 
në një detyrë publike, për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji. 

Neni 10
Ndërgjegjja dhe feja

1.  Ndalohet diskriminimi lidhur me ushtrimin e lirisë së ndërgjegjes dhe fesë, veçanërisht kur ka të bëjë 
me shprehjen e tyre individualisht ose kolektivisht, në publik ose në jetën private, nëpërmjet kultit, 
arsimimit, praktikave ose kryerjes së riteve.

2.  Përjashtimi nga kjo dispozitë mund të lejohet vetëm kur ekziston një përligjje e arsyeshme dhe ob-
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jektive. Megjithatë, në çdo rast, lejimi i diskriminimit për shkak të ushtrimit të lirisë së ndërgjegjes 
dhe fesë mund të vendoset vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të 
tjerëve. Përjashtimi për këtë shkak duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar nevojën 
për diskriminimin. Në çdo rast lejimi i diskriminimit për shkak të ushtrimit të lirisë së ndërgjegjes dhe 
fesë nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë 
kufizimet e parashikuara në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Neni 11
Veprime pozitive

Masa e përkohshme, e veçantë që synon përshpejtimin e vendosjes reale të barazisë, kur mungesa e 
barazisë është shkaktuar nga diskriminimi për çdo shkak të përmendur në nenin 1 të këtij ligji, konsidero-
het veprim pozitiv dhe nuk përbën diskriminim, sipas këtij ligji. Kjo masë ndërpritet sapo të jenë arritur 
objektivat e trajtimit dhe ofrimit të mundësive të barabarta. 

KREU II
MBROJTA NGA DISKRIMINIMI NË PUNËSIM

Neni 12
Ndalimi i diskriminimit

1.  Ndalohet diskriminimi i personit në lidhje me të drejtën e tij për punësim. Diskriminimi përfshin çdo 
dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji dhe që, 
ndër të tjera, ka lidhje me:

a)  shpalljen e vendeve të lira të punës;

b)  rekrutimin dhe përzgjedhjen e punëmarrësve;

c)  trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke përfshirë trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose 
ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimin, përfitimet dhe mjedisin e punës, trajtimin lidhur 
me trajnimet profesionale ose gjatë procesit disiplinor apo lidhur me pushimin nga puna ose 
zgjidhjen e kontratës së punës;

ç)  anëtarësinë në sindikata dhe mundësinë për të përfituar nga lehtësitë që siguron kjo anëtarësi.

2.  Ndalohet çdo lloj shqetësimi, përfshirë edhe shqetësimin seksual, nga punëdhënësi përkundrejt një 
punëmarrësi ose një kërkuesi për punë ose midis punëmarrësve.

3.  Zbatimi i masave të posaçme dhe të përkohshme, bazuar në shkaqet e përmendura në nenin 1 të 
këtij ligji, me qëllim përshpejtimin e barazisë në fushën e punësimit, nuk kon siderohet diskriminim. 
Zbatimi i masave të tilla, në asnjë rast, nuk mund të nënkuptojë mbajtjen në mënyrë të përhershme 
të standardeve të pabarabarta ose të ndryshme dhe masat e posaçme ndërpriten kur arrihet objektivi 
i trajtimit dhe ofrimit të mundësive të barabarta. 

Neni 13
Detyrimet e punëdhënësit

1.  Punëdhënësi është i detyruar:

a)  të zbatojë, të mbrojë e të nxisë parimin e barazisë dhe të ndalimit të çdo lloj diskriminimi;

b)  të marrë masat e nevojshme, përfshirë dhe masa disiplinore, për mbrojtjen e punëmarrësve nga 
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diskriminimi dhe viktimizimi, brenda një muaji nga marrja e dijenisë;

c)  t’u përgjigjet efektivisht dhe në përputhje me këtë ligj ankimeve të marra për shkak të diskrimin-
imit të kryer nga punëmarrësit e tij, brenda një muaji nga marrja e tyre.

2.  Punëdhënësi detyrohet të rrisë ndërgjegjësimin për këtë ligj edhe duke e afishuar atë në mjediset pub-
like të vendit të punës, si dhe të mundësojë kuptimin e plotë të tij me mjetet e veta ose me ndihmën 
e subjekteve të specializuara.

Neni 14
Detyrat e Këshillit të Ministrave, Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale 

dhe Shanseve të Barabarta dhe Ministrit të Brendshëm

Këshilli i Ministrave, Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe Ministri i 
Brendshëm janë secili përgjegjës për marrjen e masave me karakter pozitiv për të luftuar diskriminimin 
në lidhje me të drejtën për punësim. Masat që merren, ndër të tjera, janë:

a)  rritja e ndërgjegjësimit për këtë ligj te punëmarrësit dhe punëdhënësit, ndër të tjera, duke dhënë 
informacion për këtë ligj;

b) vendosja e politikave të posaçme dhe të përkohshme, në bazë të shkaqeve të përmendura në 
nenin 1 të këtij ligji, me qëllim nxitjen e barazisë, në veçanti midis burrit dhe gruas, si dhe midis 
personave me aftësi të plotë fizike dhe atyre me aftësi të kufizuar.

Neni 15
Të drejtat e punëmarrësit

1.  Çdo punëmarrës ka të drejtë të ankohet te punëdhënësi, te Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskri-
minimi, ose në gjykatë, nëse beson se ka pësuar diskriminim. Kjo dispozitë nuk e kufizon të drejtën 
e ankimit në institucione të veçanta, të ngritura pranë sektorëve të ndryshëm të punësimit.

2.  Gjatë periudhës së shqyrtimit të ankesës, punëmarrësi ka të drejtë të vazhdojë punën sipas kushteve 
të kontratës.

3.  Punëmarrësi ka të drejtë të marrë informacion në çdo kohë në lidhje me trajtimin e ankesës, si dhe 
të marrë shpjegime për vendimet e marra nga punëdhënësi, në përgjigje të ankesës së tij, menjëherë 
pas shqyrtimit.

4.  Në rast se punëdhënësi nuk merr masa për të hetuar dhe për të zgjidhur ankesën për diskriminim, 
punëmarrësi që ka bërë ankesën ka të drejtë ta ndërpresë punën, pa humbur të drejtën e pagës, për aq 
kohë sa është e nevojshme për t’u mbrojtur nga diskriminimi. Punëmarrësi kthen pagën e marrë, sipas 
këtij neni, në rast se diskriminimi i pretenduar nuk rezulton i vërtetuar me vendim të formës së prerë. 

Neni 16
Zbatimi i ligjit për personat e vetëpunësuar

Dispozitat e kreut II të këtij ligji zbatohen në lidhje me kushtet për pranimin në profesion dhe marrjen 
e lejeve të ushtrimit të profesionit, sidomos në rastet kur personat janë të vetëpunësuar.
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KREU III
MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI NË FUSHËN E ARSIMIMIT

Neni 17
Ndalimi i diskriminimit

1.  Ndalohet çdo dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij 
ligji dhe që, ndër të tjera, ka lidhje me:

a)  krijimin e institucioneve publike ose private që ofrojnë shërbime arsimore ose profesionale; 

b)  financimin e institucioneve publike që ofrojnë shërbime arsimore ose profesionale; 

c)  përmbajtjen e parimeve dhe kritereve të veprimtarisë arsimore, duke përfshirë programet mësi-
more dhe metodat e mësimdhënies; 

ç)  trajtimin e studentëve ose nxënësve, duke përfshirë pranimin, vlerësimin, zbatimin e masave 
disiplinore ose përjashtimin e tyre.

2. Ndalohet t’i refuzohet një personi ose një grupi personash pranimi në një institucion arsimor publik, 
për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji.

3.  Ndalohet çdo lloj shqetësimi, veçanërisht shqetësimi seksual, i studentëve, nxënësve dhe punëmar-
rësve në institucionet arsimore.

4.  Zbatimi i masave të posaçme dhe të përkohshme, bazuar në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij 
ligji, me qëllim përshpejtimin e barazisë në arsim, nuk konsiderohet diskriminim. Zbatimi i masave të 
tilla, në asnjë rast, nuk mund të nënkuptojë mbajtjen e përhershme të standardeve të pabarabarta ose të 
ndryshme dhe këto masa ndërpriten kur arrihet objektivi i trajtimit dhe ofrimit të mundësive të barabarta.

Neni 18
Detyrat e Këshillit të Ministrave dhe Ministrit të Arsimit dhe Shkencës

1.  Këshilli i Ministrave dhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës janë secili përgjegjës për marrjen e masave 
me karakter pozitiv për të luftuar diskriminimin në lidhje me të drejtën për arsimim. 

2.  Këshilli i Ministrave dhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës, ndër të tjera, marrin secili masa për:

a)  rritjen e ndërgjegjësimit për këtë ligj në sistemin arsimor, ndër të tjera duke përfshirë informacion 
për të në programet mësimore; 

b)  përfshirjen në programet mësimore të koncepteve dhe veprimeve kundër modeleve të sjelljes 
diskriminuese;

c)  arsimimin e të gjithë popullsisë, në mënyrë të veçantë, duke marrë masa në favor të grave dhe 
vajzave, pakicave, personave me aftësi të kufizuar, si dhe personave që janë, ose kanë më shumë 
mundësi të jenë objekt i diskriminimit, për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji; 

ç)  respektimin dhe sigurimin e së drejtës për arsimim në gjuhët e pakicave, si dhe në mënyrat e 
përshtatshme për persona me aftësi të kufizuar.

Neni 19
Detyrat e drejtuesit të institucionit arsimor

Drejtuesi i institucionit arsimor është përgjegjës për marrjen e masave me karakter pozitiv në institu-
cionin përkatës, për të luftuar diskriminimin në lidhje me të drejtën për arsimim. Masat që merren, ndër 
të tjera, janë:
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a)  rritja e ndërgjegjësimit për këtë ligj brenda institucionit, ndër të tjera duke afishuar ligjin në një 
vend të dukshëm; 

b)  lufta kundër modeleve të sjelljes diskriminuese që përbëjnë ose nxisin diskriminim brenda insti-
tucionit;

c)  të marrë masat e nevojshme, përfshirë dhe masa disiplinore, për mbrojtjen e punëmarrësve nga 
diskriminimi dhe viktimizimi, brenda një muaji nga marrja e dijenisë;

ç)  trajtimi efektiv i ankesave për diskriminim në institucion, duke shqyrtuar çdo ankim brenda 30 
ditëve nga paraqitja e tij; 

d)  vendosja e masave disiplinore ndaj çdo personi që verifikohet të ketë kryer një veprim diskrimin-
ues kur një gjë e tillë është e përshtatshme, proporcionale dhe në përputhje me kompetencat e 
drejtorit.

KREU IV
NDALIMI I DISKRIMINIMIT NË FUSHËN E TË MIRAVE DHE TË SHËRBIMEVE 

Neni 20
Të mirat dhe shërbimet

1.  Personi fizik ose juridik që ofron të mira apo shërbime për publikun, me pagesë ose jo, ndalohet të 
diskriminojë një person tjetër, i cili kërkon t’i arrijë ose t’i përdorë ato: 

a)  duke refuzuar t’i japë një personi apo grupi personash të mira apo shërbime për shkaqet e për-
mendura në nenin 1 të këtij ligji; 

b)  duke refuzuar t’i ofrojë një personi të mira apo shërbime në mënyrë të ngjashme, ose me cilësi 
të ngjashme, ose në kushte të ngjashme me ato në të cilat këto të mira apo shërbime i ofrohen 
publikut në përgjithësi. 

2.  Pika 1 e këtij neni zbatohet veçanërisht për: 

a)  mundësi për të hyrë në një vend ku publiku lejohet të hyjë ose për të përdorur një vend, i cili 
lejohet për t’u përdorur nga publiku;

b)  mundësi për të marrë ose për të përfituar nga të mirat apo shërbimet që kanë të bëjnë me shën-
detin;

c)  kontributin dhe mundësinë për të përfituar të mira nga skemat e mbrojtjes shoqërore, duke përf-
shirë asistencë sociale, sigurime shoqërore, mbrojtje të fëmijëve, përfitim për shkak të aftësisë 
së kufizuar, apo ndonjë skemë tjetër të mbrojtjes sociale ose avantazh tjetër social të ofruar për 
publikun; 

ç)  mundësi për të përdorur ose për të hyrë në një institucion arsimor;

d)  sistemimin në një vend ku ofrohet strehim;

dh)  shitjen ose dhënien me qira të banesave dhe të mjediseve të tjera;

e)  shërbimet e bankës dhe mundësi për të siguruar grande, huadhënie, depozita bankare ose finan-
cim; 

ë)  lehtësi për argëtim, çlodhje e freskim; 

f)  lehtësi për transport ose udhëtim; 

g)  shërbimet e profesioneve të lira.
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3.  Ndalohet për një person fizik ose juridik, që ofron të mira dhe shërbime për publikun, të mos pranojë 
ose të kundërshtojë realizimin e ndryshimeve ose përshtatjeve të nevojshme dhe të duhura, të cilat 
synojnë të mundësojnë përfitimin e këtyre të mirave dhe shërbimeve nga një person me aftësi të kufi-
zuara, për sa kohë që këto modifikime apo përshtatje nuk imponojnë një barrë të shpërpjesëtuar ose 
të paligjshme mbi personin që ofron të mirat dhe shërbimet. 

4.  Refuzimi, sipas pikës 1 të këtij neni, përfshin edhe situata kur refuzimi në fakt bazohet në shkaqet e 
përmendura në nenin 1 të këtij ligji, por nga subjekti diskriminues deklarohen shkaqe të tjera, apo 
nuk deklarohet asnjë arsye si shkak i refuzimit. 

5.  Nuk përbëjnë diskriminim dallimet në shpërblime dhe përfitime, të vendosura për shkaqet e përmendura 
në nenin 1 të këtij ligji, kur këto dallime janë të arsyeshme dhe në përpjesëtim me një rrezik, i cili vlerëso-
het në bazë të të dhënave aktuale dhe statistikore të vërtetueshme dhe të lidhura ngushtë me rrezikun.

6.  Kostot lidhur me shtatzëninë dhe amësinë nuk mund të rezultojnë shkak për dallime në shpërblimet 
dhe përfitimet e individit. 

7.  Ndalimi i diskriminimit nuk zbatohet për caktimin e një moshe të veçantë për mundësi të përfitimeve 
sociale, të të mirave, lehtësive dhe shërbimeve, nëse ekzistojnë kritere të arsyeshme e objektive për 
caktimin, pa cenuar thelbin e së drejtës për përfitime dhe kur caktimi synon të arrijë një qëllim të 
ligjshëm për një interes publik, ose për të mbrojtur të drejtat e të tjerëve, gjithmonë në përpjesëtim të 
drejtë me gjendjen që e ka shkaktuar caktimin. 

KREU V
KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKR IMINIMI

Neni 21
Komisionari

1.  Komisionari për Mbrojtjen nga Diskriminimi, më poshtë komisionari, siguron mbrojtjen efektive nga 
diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin. Komisionari është person juridik publik.

2.  Komisionari mbështetet nga Zyra e Komisionarit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (zyra). Zyra ka personelin 
dhe pajisjet e nevojshme për të mbështetur komisionarin në përmbushjen e detyrave të ngarkuara me ligj. 

3.  Kuvendi vendos për pagën e komisionarit, strukturën organizative dhe klasifikimin e pagave për 
punonjësit e Zyrës së Komisionarit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Punonjësit e kësaj zyre gëzojnë 
statusin e nëpunësit civil.

4.  Komisionari ka buxhetin e vet të pavarur, i cili financohet nga Buxheti i Shtetit dhe nga donacione 
të ndryshme.

Neni 22
Statusi

Komisionari është i pavarur në ushtrimin e detyrës dhe u nënshtrohet vetëm Kushtetutës dhe ligjit. 

Neni 23
Mënyra e zgjedhjes së komisionarit

1.  Komisionari zgjidhet nga shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. 

2.  Kandidatët e mundshëm për komisionar i propozohen Kuvendit nga një grup deputetësh. 
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3.  Para marrjes ose rimarrjes së detyrës, komisionari bën betimin para Kuvendit.

4.  Formula e betimit është: “Betohem se gjatë kryerjes së detyrave të mia do të mbroj kurdoherë parimin 
e barazisë, në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjet e Republikës së Shqipërisë”. 

Neni 24
Kushtet për t’u zgjedhur komisionar

Komisionar mund të zgjidhet çdo shtetas shqiptar që plotëson kërkesat e mëposhtme:
a)  të ketë cilësi të larta morale e veprimtari të shquar në komunitet; 

b)  të ketë një diplomë universitare;

c)  të ketë njohuri dhe veprimtari të shquara në fushën e lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të ligjit;

ç)  të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;

d)  të mos jetë deputet në legjislaturën e Kuvendit që bën propozimin ose zgjedhjen e tij.

Neni 25
Kohëzgjatja në detyrë

Komisionari zgjidhet për një mandat prej pesë vjetësh, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë. 

Neni 26
Raportimi

Komisionari paraqet raport të paktën një herë në vit përpara komisioneve të Kuvendit. Raporti përfshin 
analizë për zbatimin e këtij ligji në përgjithësi, si dhe për punën e komisionarit dhe të zyrës. 

Neni 27
Mbarimi i mandatit

Mandati i komisionarit mbaron kur:
a)  mbaron afati 5-vjeçar;
b)  shkarkohet;
c)  i paraqet Kuvendit dorëheqje me shkrim;
ç)  vdes.

Neni 28
Rastet e shkarkimit nga detyra të komisionarit

1.  Komisionari shkarkohet nga detyra vetëm në rastet kur:

a)  është dënuar me një vendim gjykate të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale; 

b)  është i paaftë mendërisht ose fizikisht për të ushtruar funksionet e tij;

c)  kryen veprimtari në kundërshtim me parashikimet e këtij ligji, me Kushtetutën ose me legjisla-
cionin në fuqi.

2.  Mocioni për shkarkimin e komisionarit propozohet nga jo më pak se 1/3 e deputetëve të Kuvendit. 
Vendimi për shkarkimin nga detyra të komisionarit merret me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve 
të Kuvendit. 
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Neni 29
Zgjedhja e komisionarit

Kuvendi zgjedh komisionarin e ri brenda një muaji të mbetjes së vendit vakant. Kur mbaron mandati 
5-vjeçar i komisionarit, ai qëndron në detyrë derisa të zgjidhet komisionari i ri. 

Neni 30
Papajtueshmëria me funksionin e komisionarit

Komisionari ndalohet të bëjë pjesë në parti apo organizata politike, të kryejë veprimtari politike, 
shtetërore e profesionale, si dhe të marrë pjesë në organet drejtuese të organizatave shoqërore, ekonomike 
dhe tregtare. Komisionari mund të ushtrojë mësimdhënien dhe botimin e veprave letrare dhe shkencore, 
pa cenuar ushtrimin e funksioneve të tij në mënyrë normale. 

Neni 31
Sigurimi i punës së mëvonshme të komisionarit

Me mbarimin e funksionit, sipas shkronjave “a” e “c” të nenit 27 të këtij ligji komisionari, i cili, në 
kohën e emërimit, kishte punuar në funksion shtetëror ose punë publike, ka të drejtë të rimarrë funksionin 
ose punën që kishte para zgjedhjes si komisionar. Kur kjo nuk është e mundur, atij i sigurohet një punë e 
barasvlershme me atë që ai kishte përpara zgjedhjes në detyrën e komisionarit.

Neni 32
Kompetencat

1. Komisionari ka kompetencë:

a)  të shqyrtojë ankesat nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se janë diskriminuar, 
siç parashikohet në këtë ligj;

b)  të shqyrtojë ankesat nga organizatat që kanë një interes të ligjshëm për të vepruar në emër dhe 
me pëlqimin me shkrim të individëve ose grupeve të individëve që pretendojnë se ka ndodhur 
diskriminimi;

c)  të kryejë hetime administrative pas marrjes së informacionit të besueshëm për shkelje të këtij 
ligji;

ç)  të vendosë sanksione administrative sipas përcaktimit të këtij ligji;

d)  të nxisë parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar 
për këto çështje, përfshirë edhe ofrimin e informacioneve të shkruara, ndër të tjera për këtë ligj, 
në gjuhën shqipe, në gj uhët e pakicave, si dhe në formate të përdorshme nga persona me aftësi 
të kufizuar; 

dh)  të monitorojë zbatimin e këtij ligji;

e)  të kryejë sondazhe në lidhje me diskriminimin;

ë)  t’u bëjë rekomandime autoriteteve kompetente, sidomos duke propozuar miratimin e legjislacionit 
të ri, ose ndryshimin apo reformimin e legjislacionit ekzistues; 

f)  të publikojë raporte dhe të bëjë rekomandime për çfarëdo lloj çështjeje që lidhet me diskriminimin;

g)  t’i drejtohet drejtpërdrejt opinionit publik për çfarëdo lloj çështjeje që lidhet me diskriminimin; 

gj)  me kërkesën e gjykatës që shqyrton çështjen, të parashtrojë mendim me shkrim për çfarëdo lloj 
çështjeje që lidhet me diskriminimin; 
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h)  të kontribuojë në raportimet dhe sipas rastit të paraqesë raporte para organizmave ndërkombëtarë 
dhe rajonalë; 

i)  të përfaqësojë ankuesin në organet gjyqësore në çështje civile me miratimin e tij në përputhje 
me pikën 3 të nenit 34 të këtij ligji; 

j)  të informojë për të drejtën e mbrojtjes nga diskriminimi dhe për mjetet ligjore të disponueshme 
për këtë mbrojtje; 

k)  të zhvillojë dialogun e rregullt në lidhje me çështjet e diskriminimit me grupet përkatëse sociale, 
duke përfshirë organizatat joqeveritare;

l) të zhvillojë aktivitete ndërgjegjësimi dhe edukimi që ndihmojnë në zbatimin e këtij ligji.

2. Të gjitha institucionet publike dhe subjektet private janë të detyruara të mbështesin komisionarin 
në përmbushjen e detyrave të tij, veçanërisht duke dhënë informacionin që i nevojitet atij. 

3. Për shqyrtimin e ankesave që i drejtohen, komisionari zbaton normat e parashikuara në 
Kodin e Procedurave Administrative, me përjashtim të procedurave që parashikohen nga 
ky ligj.

4.  Detyrimi i përmendur në pikën 2 të këtij neni përmbushet në përputhje me ligjin nr. 9887, 
datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Neni 33
Procedurat

1.  Një person ose grup personash që pretendojnë se janë diskriminuar, ose një organizatë me interesa 
legjitimë që pretendon diskriminim në emër të një personi apo grupi personash, mund të paraqesë 
ankesë së bashku me provat e disponueshme para komisionarit, me shkrim ose, në raste përjashtimore, 
gojarisht, në mënyrë që të mund të mbahet procesverbal. 

2.  Organizata me interesa legjitimë paraqet prokurë të posaçme për të përfaqësuar personin ose grupin 
e personave. 

3.  Ankesa përmban, të paktën:

a) emrin e ankuesit;

b) shpjegimin se si mund të kontaktohet ankuesi;

c) subjektin që pretendohet të ketë kryer diskriminimin, ose shpjegim për pamundësinë e identifi-
kimit të tij;

ç) shpjegimin e diskriminimit të pretenduar;

d) masat që kërkohen nga komisionari;

dh) datën dhe firmën e ankuesit ose të përfaqësuesit të tij. 

4.  Ankesa nuk pranohet nëse:

a) është anonime;

b)  përbën abuzim me të drejtën e ankimimit para komisionarit, ose është e papajtueshme me dis-
pozitat e këtij ligji;

c)  e njëjta çështje është duke u shqyrtuar në kuadër të një ankese tjetër ose për të është marrë një 
vendim i mëparshëm dhe nuk ka të dhëna të reja;

ç)  është haptazi e pabazuar ose nuk ka informacion të mjaftueshëm për të bërë të mundur një hetim; 

d)  të gjitha faktet që përbëjnë thelbin e ankesës kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të këtij ligji;

dh) paraqitet më vonë se tre vjet nga ndodhja e diskriminimit ose më vonë se një vit nga marrja 
dijeni nga i dëmtuari, për këtë fakt.
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5.  Personat fizikë ose juridikë, kundër të cilëve është paraqitur ankesa, njoftohen me shkrim nga komis-
ionari brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së ankesës.

6.  Komisionari nuk i ngarkon ankuesit me ndonjë tarifë për shqyrtimin e ankesës.

7.  Me marrjen e ankesës, komisionari verifikon faktet. Për këtë qëllim, komisionari mund t’u kërkojë 
ankuesit dhe personit kundër të cilit është drejtuar ankesa, të paraqesin parashtrime me shkrim brenda 
30 ditëve nga dita që palët marrin njoftimin. Kur e çmon të nevojshme, komisionari merr informacion 
edhe nga çdo person ose burim tjetër. 

8.  Kur e sheh të përshtatshme, komisionari zhvillon një seancë dëgjimore publike dhe fton palët dhe 
çdo person tjetër të interesuar. 

9.  Kur e sheh të përshtatshme, komisionari kërkon të arrijë marrëveshje pajtimi mes ankuesit dhe per-
sonit kundër të cilit është paraqitur ankesa. 

10. Komisionari shprehet me vendim, i cili u njoftohet palëve brenda 90 ditëve nga dita e marrjes së 
ankesës ose nëse është zhvilluar një seancë dëgjimore publike, brenda 90 ditëve nga dita e seancës. 
Vendimi përmban rregullimet e masat e duhura, duke caktuar një afat për kryerjen e tyre. 

11.  Nëse komisionari urdhëron rregullime ose masa, personi kundër të cilit është paraqitur ankesa, rapor-
ton brenda 30 ditëve para komisionarit në lidhje me veprimet e ndërmarra për zbatimin e vendimit. 
Në rast se personi, kundër të cilit është paraqitur ankesa nuk e informon komisionarin ose nuk e 
zbaton vendimin, komisionari vendos masë për ndëshkimin me gjobë për personin kundër të cilit 
është paraqitur ankesa. Sanksioni me gjobë shfuqizohet nëse personi kundër të cilit është paraqitur 
ankesa, e zbaton vendimin brenda shtatë ditëve pasi është vendosur sanksioni.

12. Kur vendos masën, komisionari siguron që ajo të jetë: 

a)  e efektshme dhe parandaluese; dhe

b)  në përpjesëtim me gjendjen që e shkaktoi vendosjen e masës. Nëse vendoset gjobë, komisionari 
përcakton shumën e gjobës duke marrë parasysh: 

i)  natyrën dhe fushën e veprimit të shkeljes dhe ndikimin mbi viktimën; dhe

ii)  rrethanat personale e financiare të shkelësit, veçanërisht duke marrë në konsideratë të gjitha 
burimet e të ardhurave dhe nëse shkelja kryhet nga një person juridik privat, merren parasysh 
aktivet e bilancit dhe fitimi, si dhe pagat totale të paguara punonjësve;

c)  nëse e njëjta shkelje diskriminon disa persona, vendoset vetëm një gjobë, por duke marrë parasysh 
kërkesat e shkronjës “b”. 

13. Çdo person që shkel dispozitat e këtij ligji dënohet me gjobë si më poshtë:

a)  personi fizik, nga 10 000 deri në 60 000 lekë;

b)  personi juridik nga 60 000 deri në 600 000 lekë;

c)  personi fizik brenda personit juridik, i cili është përgjegjës për shkelje, nga 30 000 deri në 80 000 lekë;

ç)  personi, i cili ushtron funksion publik dhe është përgjegjës për shkelje në bazë të këtij ligji, nga 
30 000 deri në 80 000 lekë.

14. Vendimi për vënien e një mase ndëshkimore me gjobë cakton gjithashtu afatin e arsyeshëm, brenda 
të cilit paguhet gjoba.

15.  Si mjet të fundit, veçanërisht kur subjekti fizik ose juridik nuk i përmbahet vendimit të komisionarit 
ose nuk e paguan gjobën brenda tre muajve pas afatit të caktuar nga komisionari dhe sanksioni nuk 
është kundërshtuar në gjykatë, komisionari mund t’u kërkojë autoriteteve kompetente heqjen apo 
pezullimin e lejes ose autorizimit të subjektit fizik ose juridik për ta ushtruar veprimtarinë e tij.

16.  Subjekti fizik ose juridik, ndaj të cilit merret masa ndëshkimore me gjobë, ka të drejtë të ankohet në 
gjykatën kompetente, sipas Kodit të Procedurës Civile.

17.  Gjoba derdhet në Buxhetin e Shtetit.
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KREU VI
PROCEDURAT PËRPARA GJYKATËS

Neni 34
Subjektet që kanë të drejtë të paraqesin padi për diskriminim

1.  Çdo person ose grup personash që pretendojnë se ndaj tyre është ushtruar diskriminim për një nga 
shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji, mund të paraqesin kërkesëpadi përpara gjykatës kom-
petente sipas përcaktimeve të Kodit të Procedurës Civile për dëmshpërblim sipas ligjit ose, sipas rastit, 
të kryejnë kallëzimin përpara organeve kompetente për ndjekje penale. 

2.  Paraqitja e ankimit përpara komisionarit nuk është kusht për të paraqitur një kërkesëpadi dhe nuk 
përbën pengesë për personin e dëmtuar t’i drejtohet gjykatës ose organeve të ndjekjes penale. 

3.  Një organizatë me interes të ligjshëm ose komisionari mund të paraqesë padi në emër të një personi 
ose grupi personash, me kusht që komisionari ose organizata të ketë pëlqimin me prokurë të posaçme 
ose me deklarim përpara gjykatës të personit ose grupit të personave të dëmtuar nga diskriminimi.

Neni 35
Përgjegjësia individuale

Çdo person mban përgjegjësi në bazë të dispozitave të këtij ligji, kur, me veprimet ose mosveprimet 
e tij, ka kryer një akt diskriminues në kuptimin e këtij ligji. Përgjegjësia individuale nuk e përjashton 
përgjegjësinë e shtetit ose të personit juridik privat.

Neni 36
Procedura para gjykatës

1.  Padia i paraqitet gjykatës kompetente nga një prej subjekteve të parashikuara në nenin 34 të këtij ligji 
jo më vonë se 5 vjet nga dita që ka ndodhur sjellja e pretenduar diskriminuese dhe jo më vonë se 3 
vjet nga dita që i dëmtuari merr dijeni për këtë sjellje.

2.  I dëmtuari nuk ka detyrim të njoftojë komisionarin para se të paraqesë një padi për diskriminim në 
gjykatë.

3.  Gjykata e njofton komisionarin për paraqitjen e çdo padie për diskriminim.

4.  Gjykata mund t’i kërkojë komisionarit, në çdo fazë të procedimit, që të paraqesë një mendim me 
shkrim, rezultatet e hetimit të tij, në qoftë se është bërë hetimi, ose çdo informacion tjetër që ka rëndësi 
për çështjen.

5.  Paditësi ka detyrim të sjellë prova në mbështetje të padisë, duke përdorur çdo lloj prove të ligjshme 
që mund të provojë sjelljen diskriminuese.

6.  Pasi paditësi paraqet prova, mbi të cilat bazon pretendimin e tij dhe në bazë të të cilave gjykata mund 
të prezumojë sjelljen diskriminuese, i padituri detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim 
sipas këtij ligji. 

Neni 37
Vendimi i gjykatës

1.  Vendimi i gjykatës cakton dëmshpërblim nëse gjykata vendos që ka shkelje të këtij ligji, duke përfshirë 
edhe një afat kohor për kryerjen e zhdëmtimit.



26 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

2.  Vendimi i gjykatës u komunikohet të gjitha palëve të interesuara, përfshirë komisionarin.

3.  Vendosja e masave, sipas këtij ligji, nuk përjashton vendosjen e masave sipas ligjeve të tjera.

Neni 38
Dëmshpërblimi

Dëmshpërblimi përfshin, ndër të tjera, ndreqjen e shkeljeve ligjore dhe të pasojave të tyre përmes 
kthimit në gjendjen e mëparshme, kompensimin e duhur për dëmet pasurore si dhe jopasurore, ose përmes 
masave të tjera të përshtatshme.

KREU VII
DISPOZITA TË FUNDIT DHE KALIMTARE

Neni 39
Aktet nënligjore

1.  Ngarkohet komisionari të nxjerrë rregulloren e funksionimit të zyrës brenda 3 muajve nga data e 
emërimit të tij. 

2.  Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të nenit 18 të këtij ligji brenda 
6 muajve nga hyrja në fuqi e tij.

Neni 40
Hyrja në fuqi

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

Shpallur me dekretin nr.6433, datë 24.2.2010 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi

1. Përafruar plotësisht me: 
1. 32000L0043, Direktivën e Këshillit 2004/43/KE të 29 qershorit 2000 për “Zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë 

ndërmjet personave pavarësisht prejardhjes racore apo etnike”.
2. 32000L0078, Direktivën e Këshillit 2000/78/KE të 27 nëntorit 2000 për “Përcaktimin e një kuadri të përgjithshëm për 

trajtimin e barabartë në punësim dhe marrëdhëniet gjatë punës”.
3. 32004L0113, Direktivën e Këshillit 2004/113/KE të 13 dhjetorit 2004 për “Zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë 

ndërmjet burrave dhe grave në mundësinë për të pasur dhe për t’u furnizuar me mallra dhe shërbime”.
4. 32006L0054, Direktivën e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit 2006/54/KE të 5 korrikut 2006 për “Zbatimin e parimit 

të mundësive të barabarta dhe të trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe marrëdhëniet gjatë punës”.
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LIGJ

Nr. 10 039, datë 22.12.2008

PËR NDIHMËN JURIDIKE

Në mbështetje të neneve 78 e 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 kushtet, llojin, mënyrën dhe procedurat për dhënien e ndihmës juridike nga shteti, 
për mbrojtjen e lirive e të të drejtave themelore të individit, si dhe të interesave të tjerë të ligjshëm të tij.

Neni 2
Parimet themelore për dhënien e ndihmës juridike

Dhënia e ndihmës juridike nga shteti për individët mbështetet në parimet:
a)  e barazisë së të drejtave për të gjithë individët, që përfitojnë nga ndihma juridike;

b)  e profesionalizmit të personave, që japin ndihmën juridike;

c)  e cilësisë, efiçencës dhe efektivitetit të shërbimit të ndihmës juridike;

ç)  e ruajtjes së konfidencialitetit;

d)  e papranueshmërisë së konfliktit të interesit.
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KREU II
ADMINISTRIMI I SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE

Neni 3
Administrimi

Shërbimi i ndihmës juridike për individët, të dhënë nga shteti, është përgjegjësi e Ministrisë së Dre-
jtësisë, e Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe e Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike.

Neni 4 
Detyrat e Ministrisë së Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë, në fushën e shërbimit të ndihmës juridike për individët, kryen këto detyra:
a)  zhvillon politikën shtetërore;

b)  ndihmon në përgatitjen e akteve të nevojshme ligjore/nënligjore, në bashkëpunim me Dhomën 
Kombëtare të Avokatisë dhe Komisionin Shtetëror për Ndihmën Juridike;

c)  kujdeset për zbatimin e dispozitave ligjore e nënligjore dhe ndihmon në vlerësimin e cilësisë së 
ndihmës juridike të dhënë;

ç)  përgatit projektbuxhetin, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 5
Detyrat e Dhomës Kombëtare të Avokatisë

Dhoma Kombëtare e Avokatisë, në fushën e shërbimit të ndihmës juridike për individët, kryen këto detyra:
a)  merr pjesë në përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e avokatëve, që do të japin këtë ndihmë;

b)  merr pjesë në përcaktimin e kritereve për vlerësimin e cilësisë së shërbimit të dhënë nga avokatët;

c)  merr masa disiplinore ndaj avokatëve, që japin ndihmë juridike, në përputhje me ligjin nr.9109, 
datë 17.7.2003 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Neni 6 
Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike

1.  Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike është organ shtetëror kolegjial dhe ka statusin e personit 
juridik publik.

2.  Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët njëri zgjidhet nga Ministri i Drejtësisë, njëri nga Ministri 
i Financave, njëri nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, i katërti nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe i 
pesti nga organizatat jofitimprurëse, që veprojnë në fushën e ndihmës ligjore. Anëtari nga organizatat 
jofitimprurëse zgjidhet prej 4 anëtarëve të zgjedhur më sipër, nga lista e kandidatëve të propozuar 
nga këto organizata.

3.  Mandati i anëtarëve të komisionit është 4-vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje të menjëhershme vetëm një herë.

4.  Komisioni është organ kolegjial, me kohë të pjesshme, me përjashtim të kryetarit, i cili është funk-
sionar me kohë të plotë.

5.  Asistenca teknike, logjistike dhe financiare sigurohen nga sekretariati i komisionit.

6.  Komisioni organizohet dhe funksionon sipas rregullores së brendshme, që propozohet prej tij dhe 
miratohet nga Ministri i Drejtësisë.
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7.  Paga e kryetarit të komisionit është e njëjtë me pagën e zëvendësministrit, ndërsa shpërblimi i anëtarëve, 
struktura e komisionit, organika dhe niveli i pagave të sekretariatit caktohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave.

Neni 7
Kushtet për t’u zgjedhur anëtar i komisionit dhe kryetar i tij

1.  Anëtar i komisionit mund të zgjidhet personi që:

a)  ka shtetësi shqiptare;

b)  ka zotësi të plotë për të vepruar;

c)  ka mbaruar arsimin e lartë juridik, ekonomik ose menaxhim publik;

ç)  gëzon një figurë të pastër morale dhe përgatitje të lartë profesionale;

d)  ka një përvojë jo më pak se 5 vjet në profesion.

2.  Kryetari i komisionit emërohet në detyrë me urdhër të Ministrit të Drejtësisë, pasi është marrë më 
parë mendimi i Këshillit Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

 Kryetari i komisionit duhet të ketë arsim të lartë juridik.

3.  Kryetari i komisionit lirohet nga detyra me urdhër të Ministrit të Drejtësisë, me propozimin e Këshillit 
Drejtues të Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

4.  Detyra e kryetarit është e papajtueshme me çdo detyrë tjetër shtetërore ose private.

Neni 8
Lirimi i anëtarëve të komisionit

Lirimi nga detyra i anëtarit të Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juridike bëhet nga organi që e ka 
emëruar kur:

a)  jep dorëheqjen;

b)  mbush moshën e pensionit;

c)  dënohet me vendim gjyqësor penal të formës së prerë;

ç)  ndërpret marrëdhëniet e punës me institucionin që e ka emëruar; 

d)  nuk merr pjesë, pa arsye, në më shumë se tri mbledhje rresht të komisionit; 

dh)  i mbaron mandati i qëndrimit në detyrë.

Neni 9
Fuqia detyruese e vendimeve

Vend imet e marra nga Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike janë detyruese për zbatim nga 
avokatët që japin ndihmën juridike, sipas këtij ligji. Në rast të moszbatimit të tyre, komisioni ka të drejtë të 
kërkojë marrjen e masave disiplinore ndaj avokatëve, sipas ligjit nr.9109, datë 17.7.2003 “Për profesionin 
e avokatit në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Neni 10
Detyrat e komisionit

Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike kryen këto detyra:
a)  zbaton politikën shtetërore në dhënien e ndihmës juridike për individët;
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b)  menaxhon buxhetin e dhënë për ofrimin e ndihmës juridike nga shteti;

c)  miraton rregullat e caktimit të avokatëve, zyrave të avokatisë dhe organizatave jofitimprurëse, 
që do të ofrojnë ndihmën juridike dhe kujdeset për zbatimin e tyre;

ç)  vlerëson kostot dhe planifikon shpenzimet për ofrimin, nga ana e shtetit, të ndihmës juridike 
dhe ia paraqet Ministrit të Drejtësisë, për t’u përfshirë në Buxhetin e Shtetit;

d)  lidh kontratat e shërbimit me avokatët, zyrat e avokatisë dhe organizatat jofitimprurëse, që do 
të ofrojnë shërbimin e ndihmës juridike;

dh)  vendos masën e shpërblimit të avokatëve në ofrimin e ndihmës juridike ndaj individëve, pasi të 
ketë marrë më parë mendimin e Ministrit të Financave dhe të Ministrit të Drejtësisë, por, në çdo 
rast, shpërblimet duhet të jenë jo më të vogla se tarifat e miratuara për shërbimin e avokatisë;

e)  paraqet, në fund të çdo viti, raportin vjetor para Ministrit të Drejtësisë, Ministrit të Financave 
dhe Dhomës Kombëtare të Avokatisë, si dhe raporton sa herë që i kërkohet;

ë)  përcakton dhe rishikon standardet e ndihmës juridike, si dhe kujdeset për trajnimet profesionale 
për avokatët që japin këtë ndihmë;

f)  bashkëpunon me organizatat ndërkombëtare dhe organizatat jofitimprurëse, vendase ose të 
huaja, që veprojnë në fushën e ndihmës juridike;

g)  vendos kriteret, në bazë të të cilave do të vlerësohet cilësia e shërbimit të ndihmës juridike të dhënë;

gj)  mban të dhëna për personat, që përfitojnë ndihmë juridike dhe boton, në fund të çdo viti, bule-
tinin statistikor për to; 

h)  merr vendim dhe urdhëron kryerjen e pagesës së avokatëve për dhënien e ndihmës juridike, pas 
paraqitjes së dokumenteve, që përcaktohen me vendim të veçantë; 

i)  cakton përparësitë për çështjet, për të cilat ofrohet ndihmë juridike, me kufizimet e imponuara 
për shkak të burimeve dhe mjeteve financiare në dispozicion; 

j) bashkërendon sistemin e ndihmës juridike, duke përfshirë ofrimin e saj në të gjitha format.

KREU III
SHËRBIMET E NDIHMËS JURIDIKE DHE PËRFITUESIT E SAJ

Neni 11 
Ndihma juridike dhe përfi tuesit

1.  Ndihma juridike nga shteti jepet nga avokatët e autorizuar, sipas këtij ligji, në kushtet e përcaktuara 
në këtë ligj dhe në formën e ndihmës juridike parësore e të ndihmës juridike dytësore.

 Ndihma juridike parësore është dhënia e informacionit për sistemin ligjor në Republikën e Shqipërisë, 
për aktet normative në fuqi, të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të ligjit, mënyrat e ushtrimit të të 
drejtave të individit, në proceset gjyqësore dhe ato jashtëgjyqësore, si dhe dhënia e asistencës në har-
timin e dokumenteve juridike apo në forma të tjera.

 Ndihma juridike dytësore është dhënia e shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit apo mbrojtjes në 
proceset gjyqësore penale, proceset gjyqësore civile dhe administrative, si dhe të paraqitjes para or-
ganeve administrative shtetërore.

2.  Ndihma juridike jepet edhe nëpërmjet edukimit ligjor të publikut, përmes ndihmës që i ofrohet ko-
munitetit me klinika lëvizëse, publikime, fushata televizive dhe në medien e shkruar, si dhe masa të 
tjera të ngjashme, duke u kushtuar vëmendje të veçantë problemeve të grupeve më në nevojë.
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Neni 12 
Format e dhënies së ndihmës juridike

Ndihma juridike jepet nëpërmjet:
a)  sigurimit të informacionit, dhënies së këshillimeve dhe shpjegimeve të çështjeve juridike, interv-

istave të drejtpërdrejta apo komunikimit në distancë;

b)  plotësimit të akteve juridike;

c)  këshillimit në vazhdimësi të personave që paraqiten vetë në gjykatë; 

ç)  përfaqësimit para organeve administrative;

d)  mbrojtjes dhe përfaqësimit te interesave të të dyshuarit, të të akuzuarit dhe të të dëmtuarit në 
procesin penal;

dh)  mbrojtjes dhe përfaqësimit të interesave të personave në çështjet civile ose administrative.

Neni 13
Personat që kanë të drejtë të përfi tojnë ndihmë juridike

1.  Të drejtën për të përfituar ndihmë juridike e kanë personat, të cilët:

a)  kërkojnë të mbrohen me avokat në procesin penal në të gjitha fazat e tij dhe, për shkak të pa-
mundësive financiare, nuk kanë mundur të zgjedhin një avokat apo kanë mbetur pa të;

b)  kanë nevojë për ndihmë juridike në çështjet civile ose administrative, por nuk kanë mjete të 
mjaftueshme për ta paguar këtë ndihmë juridike apo çështjet janë tepër komplekse, nga ana e 
përmbajtjes dhe e procedurës. Në këtë rast, personi, që ta përfitojë ndihmën juridike, duhet të 
vërtetojë se përfshihet në programet e mbrojtjes sociale ose plotëson kushtet për t’ u përfshirë 
në to.

2.  Ndihmën juridike e përfitojnë edhe të miturit, për të cilët mbrojtja në procedimin penal dhe në gjykim 
është e detyrueshme me ligj.

3.  Ndihma juridike mund të kërkohet para, gjatë dhe pas zhvillimit të procesit gjyqësor.

4.  Personi, i cili përfiton ndihmë juridike, ka detyrimin të bashkëpunojë me avokatin, që siguron ndihmën 
juridike, të japë informacion të vërtetë, për të cilin është kërkuar ndihma juridike, si dhe të sigurojë në 
kohë çdo informacion për rrethanat dhe kushtet, që kanë ndryshuar shkakun e dhënies së ndihmës.

5.  Moszbatimi i pikës 4 të këtij neni nga personi, që përfiton ndihmën juridike për çështjet civile ose 
administrative, përbën shkak për ndërprerjen e menjëhershme të përfitimit të kësaj ndihme juridike.

Neni 14
Kthimi i shpenzimeve për ndihmën juridike të dhënë

1.  Në rast se përfituesi i ndihmës juridike, në përfundim të procesit gjyqësor, përfiton rimbursimin e 
shpenzimeve gjyqësore të parapaguara, ai detyrohet t’i kthejë Komisionit Shtetëror për Ndihmën 
Juridike shpenzimet e kryera nga ky i fundit, për ofrimin e ndihmës juridike në çështjen përkatëse.

2.  Personi që ka përfituar ndihmë juridike, duke paraqitur të dhëna të rreme ose të pavërteta, përfshirë 
edhe të dhënat për gjendjen e tij financiare, është i detyruar të kthejë të gjitha shpenzimet e kryera 
për ofrimin e kësaj ndihme.

3.  Kthimi i shpenzimeve, sipas pikës 2 të këtij neni, bëhet sipas urdhrit të lëshuar nga Kryetari i Komis-
ionit Shtetëror për Ndihmën Juridike. Urdhri i kryetarit të komisionit përbën titull ekzekutiv dhe 
ngarkohet shërbimi i përmbarimit gjyqësor për ekzekutimin e tij.
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Neni 15 
Ofrimi i ndihmës juridike

1.  Ndihma juridike në çështjet civile dhe administrative jepet duke pasur parasysh:

a)  vlerën relative të ankesës apo pasurisë së përfshirë;

b)  bazueshmërinë në ligj të argumenteve ligjore dhe pretendimeve, të cilat paraqiten në emër të 
kërkuesit apo përfituesit;

c)  mundësinë e suksesit të ankesës apo të mbrojtjes; 

ç)  kompleksitetin e çështjes;

d)  aftësinë e kërkuesit apo të përfituesit, që të vetëpërfaqësohet.

2.  Dhënia e ndihmës juridike nuk refuzohet në çështjet penale, parashikuar nga pika 1 shkronja “a” dhe 
pika 2 e nenit 13 të këtij ligji.

KREU IV
PROCEDURA PËR DHËNIEN E NDIHMËS JURIDIKE

Neni 16
Paraqitja e kërkesës

1.  Kërkesa për dhënien e ndihmës juridike, në formën e përfaqësimit në gjykatë, për një çështje civile 
ose administrative, duhet të paraqitet personalisht nga kërkuesi apo përfaqësuesi i tij, i autorizuar me 
prokurë. Formulari i kërkesës dhe dokumentet shoqëruese përcaktohen me vendim te Komisionit 
Shtetëror për Ndihmën Juridike.

2.  Kërkesa për dhënien e ndihmës juridike në format e tjera, të parashikuara në nenin 12 të këtij ligji, nuk 
i nënshtrohet asnjë forme. Ajo mund të paraqitet edhe gojarisht te personi i autorizuar për dhënien 
e ndihmës juridike apo për caktimin e ofruesit të kësaj ndihme.

3.  Rregullat e hollësishme në zbatim të pikave 1 e 2 të këtij neni, për paraqitjen e kërkesave, përcaktohen 
nga Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike.

Neni 17 
Refuzimi i dhënies së ndihmës juridike

1.  Organi, që ka të drejtën e refuzimit të dhënies së ndihmës juridike, është Kryetari i Komisionit Shtetëror 
për Ndihmën Juridike. Ndaj vendimit të kryetarit mund të bëhet ankim në Komisionin Shtetëror për 
Ndihmën Juridike brenda 10 ditëve nga data e njoftimit të tij.

2.  Kundër vendimit të refuzimit të dhënies së ndihmës juridike mund të bëhet ankim në gjykatën që ka 
kompetencë gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.

Neni 18 
Vendimi i refuzimit të dhënies së ndihmës juridike

1.  Vendimi për refuzimin e dhënies së ndihmës juridike duhet të përmbajë:

a)  datën dhe vendin e vendimit;
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b)  emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;

c)  formën e ndihmës juridike të kërkuar;

ç)  arsyet e refuzimit të dhënies së ndihmës juridike;

d)  procedurën e ankimit;

dh)  të dhëna të tjera të nevojshme.

2.  Avokati i caktuar për të dhënë ndihmën juridike mund të zëvendësohet nga komisioni:

a)  nëse paraqitet kërkesa me shkrim nga vetë personi i interesuar për zëvendësimin e tij;

b)  me kërkesë të avokatit të caktuar për dhënien e ndihmës juridike;

c)  në rast të konfliktit të interesit.

Neni 19
Bashkëpunimi me organizatat jofi timprurëse

1.  Organizatat jofitimprurëse, të specializuara në fushën e dhënies së ndihmës juridike, japin ndihmë 
juridike me avokatë, duke respektuar përcaktimet e bëra në këtë ligj.

2.  Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike lidh kontratë bashkëpunimi me këto organizata, për të 
mundësuar dhënien e ndihmës juridike, në përputhje me format dhe kushtet e parashikuara nga ky 
ligj.

Neni 20 
Avokatët që japin ndihmë juridike

1.  Ndihma juridike parësore dhe ndihma juridike dytësore jepen vetëm nga personat që ushtrojnë pro-
fesionin e avokatit.

2.  Dhoma Kombëtare e Avokatisë dhe Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike përcaktojnë listën e 
avokatëve që autorizohen, në përputhje me këtë ligj, të japin ndihmë juridike, si dhe vendin e shtrirjes 
së veprimtarisë së tyre. Nëse është e nevojshme, komisioni dhe Dhoma Kombëtare e Avokatisë mund 
të organizojnë konkurs për përcaktimin e avokatëve që do të japin ndihmë juridike.

3.  Lista e avokatëve, që autorizohen për dhënien e ndihmës juridike, bëhet publike.

Neni 21
Kontrolli i cilësisë së ndihmës juridike

1.  Kontrolli i cilësisë së ndihmës juridike të ofruar realizohet nga Komisioni Shtetëror për Ndihmën 
Juridike. Me kërkesë të të interesuarit, kryesisht apo me kërkesë të Ministrit të Drejtësisë, komisioni 
verifikon dhe kontrollon cilësinë e ndihmës juridike për një rast konkret dhe, në bazë të rezultateve, 
ka të drejtë të zgjidhë kontratën e shërbimit me avokatin e autorizuar për dhënien e ndihmës juridike.

2.  Forma dhe standardet e kontrollit miratohen me vendim të Komisionit Shtetëror për Ndihmën Juri-
dike.

3.  Rezultatet e kontrollit i dërgohen Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe mund të shërbejnë si bazë 
për marrjen e masave disiplinore ndaj avokatëve.
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KREU V 
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 22 
Buxheti

1.  Dhënia e ndihmës juridike parësore dhe e ndihmës juridike dytësore përballohen nga Buxheti i Shtetit 
ose edhe nga burime të tjera të ligjshme.

2.  Fondet për dhënien e ndihmës juridike përbëjnë zë të veçantë në buxhetin e Komisionit Shtetëror për 
Ndihmën Juridike.

Neni 23

Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të pikës 7 të nenit 6 të këtij ligji.

Neni 24 
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 3 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.5997, datë 12.1.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi
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LIGJ

Nr. 8378, date 22.7.1998

(i ndryshuar)

KODI RRUGOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

EKSTRAT

NENI 115
Lejedrejtimi dhe çertifi kata e aftesise profesionale per drejtimin e motomjeteve dhe automjeteve

1.  Nuk mund të drejtohen automjete dhe motomjete pa marrë lejedrejtimin e lëshuar nga dega e Drejtorisë 
së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, e cila përfshin rrethin e banimit të kërkuesit.

2.  Për të dhënë provimet e aftësisë për lejedrejtimin, duhet t’i drejtohet kërkesë me shkrim degës përkatëse 
të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, ku kërkuesi ka vendbanimin dhe 
të plotësohen kërkesat e caktuara fizike e psikike.

3.  Lejedrejtimi sipas modelit të Komunitetit Europian, siç përcaktohet në aktet në zbatim, duhet të 
përmbajë treguesit e grupit të gjakut të mbajtësit të lejedrejtimit, që është i detyruar të vërtetojë 
saktësinë e tyre. Këta tregues në asnjë rast nuk shërbejnë si autorizim për kryerjen e transfuzioneve 
të mundshme të gjakut. Lejedrejtimi ndahet sipas kategorive dhe aftësive në drejtimin e mjeteve, të 
përcaktuara për secilën nga kategoritë e mëposhtme:

A Motomjete me peshë pa ngarkesë deri në 400 kg.

B Motomjete, me përjashtim të motoçikletave, dhe automjete me peshë të përgjithshme jo më të 
madhe se 3.50 tonë dhe me jo më shumë se 8 ndenjëse, duke përjashtuar ndenjësen e drejtuesit 
të mjetit, edhe pse mund të tërheqin një rimorkio të lehtë ose një rimorkio që nuk e kalon peshën 
pa ngarkesë të mjetit tërheqës, me kusht që pesha e përgjithshme me ngarkesë të plotë për të dy 
mjetet të mos i kalojë 3.50 tonët.

C Automjete me peshë të përgjithshme me ngarkesë të plotë, më të madhe se 3.50 tonë, edhe pse 
mund të tërheqin një rimorkio të lehtë, duke përjashtuar automjetet, për drejtimin e të cilëve 
nevojitet lejedrejtimi i kategorisë D.

D Autobusë dhe automjete të tjera të destinuar për transport pasagjerësh, që kanë më shumë se 
8 ndenjëse, duke përjashtuar ndenjësen e drejtuesit të mjetit, edhe pse mund të tërheqin një 
rimorkio të lehtë.

E Automjete, për drejtimin e të cilave kërkohet lejedrejtimi i kategorive B, C dhe D, për të cilat 
drejtuesi i mjetit duhet të jetë i aftësuar, kur tërheqin një rimorkio që nuk hyn në asnjërën nga 
kategoritë e mësipërme; gjysmërimorkiatore dhe artikulare të destinuara për transport pasagjerësh, 
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mjafton që të ketë lejedrejtimin e kategorisë D; gjysmërimorkiatore ose artikulare të tjera, mjafton 
që të ketë lejedrejtimin e kategorisë C.

4. Rimorkio të lehta quhen rimorkiot me peshë të përgjithshme me ngarkesë të plotë deri në 0.75 tonë.

5.  Invalidët, edhe pse mund të kenë disa invaliditete, mund të marrin lejedrejtimin e kategorisë A, B dhe 
C, edhe kur tërheqin rimorkio të lehtë. Lejedrejtimet e kategorisë C mund të kufizohen në drejtimin 
e mjeteve të veçantë dhe me karakteristika të veçanta, sipas përfundimit të kontrolleve të përcaktu-
ara në nenin 117, pika 4. Kufizimet duhet të pasqyrohen në lejedrejtimi dhe duhet të saktësojnë se 
çfarë proteze kushtëzohet dhe, kur është e nevojshme, çfarë modifikimi duhet t’i bëhet mjetit. Ata 
nuk munden të drejtojnë mjetet e shërbimit taksi ose me qiradhënie me drejtues mjeti për transport 
njerëzish a në shërbimet në linjë, autoambulancat dhe mjetet që përdoren në transportin e mallrave 
të rrezikshme ose në transportin e më shumë se 8 pasagjerëve, përveç drejtuesit të mjetit.

6.  Mund të aftësohen në drejtimin e automjeteve, për të cilat kërkohet lejedrejtimi i kategorisë C vetëm 
ata që janë të aftësuar për të drejtuar automjete dhe motomjete për të cilat kërkohet lejedrejtimi i 
kategorisë B, dhe që kanë punuar 12 muaj në këtë kategori. Mund të aftësohen për drejtimin e au-
tomjeteve, për të cilat kërkohet lejedrejtimi i kategorisë D, ata që janë të aftësuar për drejtimin e au-
tomjeteve për të cilat kërkohet lejedrejtimi i kategorisë C dhe që kanë punuar 3 vjet në këtë kategori. 
Mund të aftësohen për drejtimin e automjeteve për të cilat kërkohet lejedrejtimi i kategorisë E, vetëm 
ata që janë të aftësuar për drejtimin e automjeteve për të cilat kërkohet lejedrejtimi i kategorisë B, C 
e D dhe që kanë punuar të paktën 12 muaj në njërën nga këto kategori. Nuk mund të drejtojnë mjete 
të shërbimit publik drejtuesit e pajisur me lejedrejtimi të kategorisë B dhe C.

7.  Afati i vlefshmërisë së lejedrejtimit mund të zgjatet nga zyrat kompetente që e kanë lëshuar atë, 
nëpërmjet verifikimit të aftësive fizike, psikike dhe provimit, sipas kategorive të ndryshme të mjeteve.

8.  Në rastet e parashikuara nga marrëveshjet ndërkombëtare, ku aderon edhe Shqipëria, për drejtimin e 
mjeteve për transporte të caktuara profesionale, mbajtësit e lejedrejtimit të vlefshëm për kategorinë e 
përcaktuar duhet, gjithashtu, të marrin certifikatën përkatëse të aftësisë, përshtatshmërisë, kapacitetit 
ose formimit profesional të lëshuar nga zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit 
Rrugor. Kjo certifikatë nuk mund t’u jepet invalidëve a të gjymtuarve fizikisht.

9.  Në aktet në zbatim, duke respektuar çka është përcaktuar në normativat ndërkombëtare, përcaktohen 
tipat e certifikatave profesionale sipas pikës 8, si dhe kërkesat, procedurat dhe programet e provave për 
marrjen e tyre. Në të njëjtat akte në zbatim do të tregohen edhe modelet dhe karakteristikat përkatëse 
të lejedrejtimeve dhe mënyrat për shmangien e falsifikimeve.

10. Mbajtësi i lejedrejtimit të mjetit duhet që brenda 30 ditëve të njoftojë zyrën kompetente të territorit 
nga varet bashkia a komuna e vendbanimit për ndërrimin e vendbanimit brenda së njëjtës bashki a 
komunë, ose nga një bashki ose komunë në bashki a komuna të tjera, duke paraqitur lejedrejtimin 
për kryerjen e ndryshimeve të nevojshme; ndryshimet bëhen menjëherë.

11. Cilido që, duke zotëruar materialisht një mjet, ia beson ose ia jep ta drejtojë një personi të papajisur 
me lejedrejtimi, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga njëzet e pesë mijë deri në njëqind 
mijë lekë dhe me pezullimin e lejedrejtimit për një vit.

12. Cilido që drejton automjete a motomjete pa marrë lejedrejtimi, dënohet me gjobë nga njëzet e pesë 
mijë deri në njëqind mijë lekë; i njëjti dënim zbatohet edhe për drejtuesit që drejtojnë mjete pa leje-
drejtimi, sepse u është hequr ose nuk është rinovuar për mosplotësim të kushteve të përcaktuara nga 
ky Kod, kur kjo nuk përbën vepër penale.

13. Cilido që, megjithëse ka dhënë me sukses provat sipas nenit 119, drejton mjete pa qenë i pajisur me leje-
drejtimi, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dy mijë e pesëqind deri në dhjetë mijë lekë.

14. Cilido që drejton automjete a motomjete i pajisur me lejedrejtimi, por që nuk është i pajisur me certi-
fikatën e aftësisë profesionale, kur kjo është e detyrueshme, ose me deklaratën përkatëse zëvendësuese 
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të lëshuar nga zyra kompetente e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, kur 
nuk ka qenë e mundur t’i jepet certifikata e aftësisë brenda 10 ditëve nga dhënia e provave, ndëshkohet 
me masë administrative me gjobë nga pesë mijë deri në njëzet mijë lekë.

15. Mbajtësi i lejedrejtimit, që nuk bën shënimet e nevojshme të ndryshimit të vendbanimit në lejedrejtimi, 
ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dy mijë e pesëqind deri në dhjetë mijë lekë.

16. Shkelja e dispozitave të pikës 15 sjell si pasojë masën administrative plotësuese të ndalimit adminis-
trativ të mjetit për 30 ditë dhe masën administrative plotësuese të tërheqjes së lejedrejtimit.

17.  Me masat e dënimit për krimet e parashikuara nga pika 12 gjykatësi urdhëron konfiskimin e mjetit, 
me përjashtim të rasteve kur ai u përket personave që nuk kanë të bëjnë me krimin. Kur nuk është e 
mundur të urdhërohet konfiskimi i mjetit, merret vendim për pezullimin e lejedrejtimit të të dënuarit 
për kohën e kryerjes të dënimit kryesor. Autoriteti gjyqësor kompetent dhe, në rastet flagrante, edhe 
oficerët dhe policët e policisë gjyqësore duhet ta sekuestrojnë mjetin, duke respektuar normat e Kodit 
të Procedurës Penale.

NENI 117
Kërkesat fi zike dhe psikike për marjen e lejedrejtimit të mjetit

1.  Nuk mund të marrë lejedrejtimi ose autorizim për të ushtruar në drejtim mjeti sipas nenit 120, pika 
2, ai që është i prekur nga sëmundje fizike a psikike, që ka paaftësi organike a të meta psikike të tilla 
që e pengojnë të drejtojë në mënyrë të sigurt një mjet me motor.

2.  Verifikimi i kërkesave fizike dhe psikike, përveç rasteve të përcaktuara në pikën 4, kryhet nga institu-
cioni shëndetësor kompetent për territorin, i caktuar nga Ministria e Shëndetësisë. Në të gjitha rastet 
këto verifikime duhet të kryhen në lokale të përshtatshme.

3.  Verifikimi sipas pikës 2 duhet të rezultojë nga certifikata me datë jo më të vonshme se tre muaj për-
para paraqitjes së kërkesës për të dhënë provimin e drejtimit të mjetit. Në certifikatë duhen marrë 
parasysh edhe të gjitha sëmundjet infektive që ka kaluar kërkuesi i lejedrejtimit dhe që deklarohen 
në një certifikatë mjekësore të lëshuar nga institucioni shëndetësor përkatës.

4.  Verifikimi i kërkesave fizike e psikike kryhet nga komisione mjekësore lokale, të formuara në çdo 
rreth pranë njësisë shëndetësore lokale të kryeqendrës së rrethit për:

a)  të gjymtuarit dhe ata me të meta fizike;

b)  ata që kanë kaluar moshën sipas nenit 114, pika 2, shkronja “b”;

c)  ata, për të cilët është bërë kërkesë nga zyrat që lëshojnë lejedrejtimin;

d)  ata, për të cilët gjatë verifikimeve klinike me instrumente dhe laboratorike mjekut të përcaktuar 
nga pika 2 i ka lindur dyshimi për përshtatshmërinë dhe sigurinë në drejtimin e mjetit.

5.  Në aktet në zbatim të këtij Kodi përcaktohen:

a)  kërkesat fizike dhe psikike për të marrë dhe konfirmuar lejedrejtimin e mjetit;

b)  mënyrat e lëshimit dhe modelet e certifikatave mjekësore;

c)  përbërja dhe mënyra e funksionimit të komisionit mjekësor sipas pikës 4, në të cilin duhet të 
bëjë pjesë një mjek i shërbimit territorial të riaftësimit, kur komisionit i nënshtrohen kandidatë 
për drejtues mjeti sipas shkronjës “a” të pikës 4. Në këtë rast në komision duhet të marrë pjesë 
edhe një inxhinier specialist i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor. 
Me kërkesë të të interesuarit mund të ndërhyjë edhe një mjek i tij i besuar.

6.  Vizitat e kryera nga zyrat medikoligjore ose, në rastet e parashikuara nga pika 4, nga komisione 
mjekësore, duhet të shoqërohen edhe me vizita psikologjike që kryhen nga psikologë, të cilët e ush-
trojnë këtë profesion.
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7.  Me urdhëresë të ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, në marrëveshje me Ministrinë e Shën-
detësisë dhe Mjedisit, formohet një komitet i posaçëm teknik që ka për detyrë t’u japë komisioneve 
mjekësore informacione për përparimin tekniko-shkencor që ndikon në drejtimin e mjeteve me motor 
prej të gjymtuarve dhe atyre me të meta fizike.

NENI 186
Qarkullimi dhe pushimi i mjeteve ne sherbim te invalideve

1.  Për qarkullimin dhe pushimin e mjeteve në shërbim të invalidëve, entet pronare të rrugës janë të 
detyruara të ndërtojnë dhe mirëmbajnë strukturat përkatëse, si dhe sinjalizimin e nevojshëm për të 
lejuar e lehtësuar lëvizjen e tyre, siç është përcaktuar në aktet në zbatim.

2.  Subjektet që kanë të drejtë të shfrytëzojnë strukturat e përmendura në pikën 1, marrin autorizimin 
përkatës nga kryetari i bashkisë a komunës ku ata banojnë, sipas kufizimeve dhe formaliteteve të 
përcaktuara në aktet në zbatim.

3.  Mjetet në shërbim të invalidëve të autorizuar sipas pikës 2, nuk janë të detyruar të respektojnë kufijtë 
e kohës kur pushojnë në zonat e parkimit me kohë të kufizuar.

4.  Cilido që shfrytëzon strukturat e përmendura në pikën 1, pa autorizimin e përcaktuar në pikën 2, ose 
nuk i përdor siç duhet këto struktura, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga pesëqind 
deri në dy mijë lekë.

5.  Cilido që shfrytëzon strukturat e përmendura në pikën 1, duke pasur autorizimin përkatës sipas 
pikës 2, por nuk zbaton kushtet dhe kufizimet e përcaktuara në këtë autorizim, ndëshkohet me masë 
administrative me gjobë nga dyqind e pesëdhjetë deri në një mijë lekë.
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LIGJ

Nr. 7961 datë 12.7.1995

KODI I PUNES 
I REPUBLIKES TE SHQIPERISE

(ndryshuar me Ligjin nr. 8085 date 13.03.1996; 
ndryshuar me Ligjin nr. 9125 date 29.07.2003)

EKSTRAT

Neni 9
NDALIMI I DISKRIMINIMIT

1. Nalohet çdo lloj diskriminimi në fushën e marrjes në punë dhe të profesionit.

2. Me diskriminim kuptohet çdo dallim, përjashtim ose parapëlqim që bazohet në racë, ngjyrë, seks, 
moshë, fe, bindje politike, kombësi, origjinë shoqërore, lidhje familjare, të meta fizike ose mendore që 
cenon të drejtën e individit për të qenë i barabartë në punësim dhe trajtim. Dallimet, përjashtimet ose 
parapëlqimet që kërkohen për një vend pune të caktuar nuk konsiderohen si diskriminime. Masat e 
veçanta mbrojtëse për punëmarrësit të parashikuara nga ky Kod me VKM ose me kontrata kolektive 
nuk quhen si diskriminime.

3. Me punësim dhe profesion kuptohet orientimi dhe formimi profesional, zënia me punë dhe në pro-
fesione të ndryshme, si dhe kushtet e punësimit që lidhen me shpërndarjen e punës, kryerjen e saj, 
shpërblimin, ndihmën shoqërore, disiplinën ose përfundimin e kontratës së punës.

Neni 20
AFTESIA PER TE KONTRAKTUAR

1. Kane te drejte te lidhin kontrata pune :

a) personat qe gezojne zotesi te plote per te vepruar sipas dispozitave te Kodit Civil;

b) personat me zotesi te kufizuar ,por te autorizuar shprehimisht ose ne heshtje per te kryer pune 
nga perfaqesuesi i tyre ligjor.

2.  Personat e permendur ne piken b te ketij neni ushtrojne te drejtat e permbushin detyrimet qe rrjedhin 
nga kontrata si gjithe punemarresit e tjere dhe kane te drejte ta zgjidhin kete kontrate.
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Neni 39
PERGJEGJESIA E PUNEMARRESIT

1. Punedhënësi per te parandaluar aksidentet dhe semundjet profesionale duhet te percaktoje qarte 
rregullat e sigurimit teknik.

2. Punedhenesi duhet te paguaj diferencen midis demit dhe shperblimit qe merr punemarresi nga sig-
urimet shoqerore, kur aksidenti ose semundja profesionale eshte pasoje e fajesise se rende te puned-
henesit.

3. Kur punedhenesi nuk ka regjistruar punemarresin me sigurimet shoqerore, ai duhet te perballoje te 
gjitha shpenzimet qe ka bere punemarresi si rezultat i aksidentit ose semundjes profesionale,si dhe 
te gjitha demet si pasoje e mosregjistrimit.

Neni 101
PUNA E NATES

Ndalohet te punojne ne punen e nates punemarresit nen moshen 18 vjec dhe ata te deklaruar invalidë 
mbi bazen e raportit mjeksor sipas ligjit per sigurimet shoqerore.
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LIGJ

Nr. 7995 Date 20.9.1995

“PER NXITJEN E PUNESIMIT”

(ndryshuar me Ligjin Nr. 8444, date 21.0.1.1999, 
me ligjin Nr. 8862 date 7.03.2002 dhe me ligjin 9570 date 3.7.2006)

KREU I 
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 1
Qellimi

1. Qellimi i ligjit ne lidhje me punesimin, formimin e kualifikimin profesional, Sherbimin Kombetar te 
Punesimit dhe fondin e punesimit eshte ndjekja e politikave aktive te pergjitheshme per te mbeshtetur 
punesimin e plote, produktiv dhe te zgjedhur lirisht

2. Shteti krijon dhe zhvillon zyrat e punesimit, qe veprojne nen kontrollin e nje autoriteti qendror, per te 
permbushur te drejten e gjithe shtetasve residente ne Shqiperi, per punesim fitimprures, per te marre 
keshillimin dhe kualifikimin profesional per cdo punesim te tille dhe per te marre mbeshtetje ne te 
ardhura.

Neni 2
Percaktime

1.  Ne qofte se ne kete ligj nuk parashikohet ndryshe, percaktimet e bera ne Kodin e Punes perdoren dhe 
ne kete ligj.

2.  “Minister” eshte Ministri i Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.

3.  “Ministri” eshte Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.

4.  “Person” eshte nje person fizik, siç percaktohet ne Kodin Civil.

5.  “Ndermarje” eshte nje person juridik, siç percaktohet ne Kodin Civil.

6.  “Punedhenes” jane ndermarrjet dhe personat, qe u sigurojne personave te tjere nje punesim te paguar, 
me nje kontrate punesimi. 

7.  “Punesim” eshte punesimi i pershtatshem, fitimprures dhe i zgjedhur lirisht. 
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8.  “Punesim i pershtatshem” eshte punesimi i paguar i nje personi, ne perputhje me moshen, gjinine, 
kushtet shendetesore, arsimimin, formimin profesional, vendbanimin, kohezgjatjen e punesimit te 
meparshem, pervojen e fituar, ndikimin e punes ne fjale ne gjendjen personale dhe familjare dhe 
gjendjen e tregut te punes. Rastet kur vendi i punes eshte vakant, si rezultat i drejtperdrejte i pushimit 
te marredhenieve te punes per shkak te nje mosmarreveshje, e cila eshte ne vazhdim, nuk perfshihen 
ne perkufizimin “punesim i pershtatshem”. 

9.  “Person i vetepunesuar”, eshte personi qe kryen nje veprimtari te autorizuar, ne perputhje me legjisla-
cionin shqiptar ne kete fushe, per llogari te tij, ne shkembim te nje pagese ose forme tjeter shperblimi.

10. “Person i papune” eshte personi, shtetas i Republikes se Shqiperise, ne moshe pune, qe nuk punon 
dhe nuk ushtron veprimtari si i vetepunesuar.

11. “Punekerkues” eshte cdo person i papune, i disponueshem per punesim, i cili paraqitet periodikisht 
ne zyren perkatese te punesimit, perfshire edhe personat, te cilet jane ne marredhenie pune ose te 
vetepunesuar, por qe kerkojne nje pune te re. 

12.  “Sherbime punesimi”, jane sherbimet, te cilat synojne te informojne, te keshillojne, te orientojne dhe 
te ndermjetesojne punekerkues te papune per vendet e lira te punes, te ofruara nga punedhenesit. 

13.  “Ndermjetesim per punesim” jane sherbimet, qe kryhen per t’i gjetur nje vend te pershtatshem pune 
nje punekerkuesi, formimi, aftesite dhe cilesite e te cilit perputhen me kerkesat e deklaruara nga 
punedhenesi per kete vend pune. Ndermjetesim per pune vleresohet dhe rasti kur, ne zbatim te mar-
reveshjeve ose lejeve te posacme, mundesohet punesim i punekerkuesve shqiptare jashte shtetit. 

14.  “Politika te tregut aktiv te punes” jane format e percaktuara te nderhyrjes qeveritare per mirefunk-
sionimin e ketij tregu dhe per te ulur papunesine. 

15. “Riaftesim profesional” eshte ajo pjese e proçesit te riaftesimit, ku perfshihet pergatitja profesionale 
e personave me aftesi te kufizuara, per t’i bere ata te afte te sigurojne dhe te mbajne nje pune te per-
shtatshme.

16.  “Person me aftesi te kufizuar” eshte personi, mundesite e te cilit per te gjetur dhe mbajtur nje vend te 
pershtatshem pune jane zvogeluar ne menyre te ndjeshme, si rezultat i aftesise se kufizuar te tij per 
pune, e deklaruar kjo me vendime te komisioneve mjeksore perkatese, sipas kritereve te vendosura 
ne legjislacionin ne fuqi.

17.  “Politka shteterore te punesimit” jane programet dhe projektet qeveritare, te cilat synojne nxitjen e 
punesimit.

18.  “Zyra e punesimit” eshte zyra, rajonale ose vendore, e Sherbimit Kombetar te Punesimit. 

19.  “Zyra perkatese e punesimit” eshte:

a) zyra shteterore e punesimit, e cila kryen veprimtari ne zonen e vendbanimit te perhershem te 
personit, qe pretendon te perfitoje nje vend pune, sherbime punesimi, formim profesional apo 
mbeshtetje me te ardhura; 

b) zyra shteterore e punesimit, e cila kryen veprimtari ne zonen ku punedhenesi ushtron veprimtarine 
e vet.

20.  “Grupe te veçanta” jane punekerkuesit, si: nenat me shume femije, personat me moshe mbi 50 vjeç, 
te rinjte nen 18 vjeç, te papunet afatgjate, personat nga familje nen nivelin e varferise, viktimat e trafi-
kut, personat qe perfitojne nga programet e mbeshtetjes me te ardhura, personat qe dalin te papune 
nga ndermarrjet dhe institucionet ne proces reformimi, ristrukturimi dhe privatizimi, vajzat-nena te 
papuna, femrat e divorcuara me probleme sociale, personat qe kthehen nga emigracioni me probleme 
ekonomike, personat e sapodiplomuar, te paorientuar ne tregun e punes, personat qe kane vuajtur 
denimin me burgim, personat me aftesi te kufizuar; romet, jetimet qe e kane fituar kete status. 

21. “Pune publike” jane veprimtari qe kerkojne aftesi profesionale minimale, qe realizohen, kryesisht, 
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nepermjet punes se krahut, por qe sjellin perfitim te dukshem per komunitetin ku zhvillohen dhe 
kane karakter te perkohshem. 

22. “Praktikat profesionale (stazhi)” jane veprimtarite e formimit nepermjet punes te punekerkuesve, te 
cilet kane mbaruar arsimin e mesem ose te larte, brenda ose jashte vendit, ne ndermarrje apo insti-
tucione private ose publike.”

Neni 3

1. Cdo person qe kerkon pune ose pune te re, mund te drejtohet per pune dhe per pergatitje per pune 
ne Zyren Kombetare te Punesimit ose, me lejen e saj, dhe ne ndonje zyre tjeter punesimi. Me anen 
e zyres kompetente te punesimit, ai mund te rregjistrohet per te marre ndihmen qe i takon.

2. Personat e huaj dhe pa shtetesi gezojne te njejtat te drejta si shtetasit shqiptare, sipas marreveshjeve 
nderkombetare dypaleshe dhe shume paleshe, qe ju japin mundesi autoriteteve kompetente t’u japin 
te drejten e banimit dhe te leshojne per ta lejen per pune.

3. I njejti trajtim sipas pikes 2 te ketij neni, u sigurohet te huajve qe vijne nga ato vende, te cilat nuk 
kane bere nje marreveshje te tille me Republiken e Shqiperise.

4. Personat e huaj dhe pa shtetesi qe martohen me shtetas shqiptare, gezojne te njejtat te drejta si shtetasit 
shqiptare,me kusht qe ata te jene rezidente ne Republiken e Shqiperise.

KREU II
POLITIKAT SHTETERORE TE PUNESIMIT

Neni 4

1. Politikat shteterore te punesimit perfshijne si masa per nxitjen e punesimit ashtu dhe sigurimin e 
mbeshtetjes ne te ardhura.

2. Duke vleresuar sic duhet zhvillimin ekonomik, punesimin, dhe objektivat e tjere te politikave shteterore, 
politikat aktive te shteterore te punesimit synojne te mbeshtesin punesimin e plote, produktiv dhe te 
zgjedhur lirisht, nepermjet sigurimit qe:

a. Te kete pune per te gjithe ata qe kerkojne pune

b. Nje pune e tille te jete sa me produktive qe te jete e mundur

c. Te kete liri ne zgjedhjen e punes dhe mundesite me te plota te mundeshme per cdo person te 
punesuar qe te kualifikohet dhe te perdore aftesite dhe dhuntite e tij ne nje pune ku ai eshte 
pershtatur sic duhet.

3. Ne sasine e te ardhurave perfshihen sigurimi i te ardhurave per papunesine, si dhe mbeshtetja me te 
ardhura e kursanteve dhe e te papunesuarve prej nje kohe te gjate.

4. Per arritjen e ketyre synimeve, politikat shteterore te punesimit duhet te zbatohen nepermjet zhvil-
limit:

a. te programeve dhe projekteve aktive te tregut te punes

b. te formimit profesional

c. te riaftesimit profesional dhe formave te tjera te mbeshtetjes per punesimin e personave me aftesi 
te kufizuara dhe 

d. te nje sistemi te mbeshtetjes me te ardhura per te papunet.
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5. Politikat shteterore te punesimit vendosen nga Keshilli i Ministrave. Ministria nxit dhe realizon zbati-
min e politikave per punesimin, arsimimin dhe formimin profesional nepermjet Sherbimit Kombetar 
te Punesimit. 

Neni 5
   

1. Ne fushen e politkes shteterore te punesimit, ministria:

a. do te vezhgoje sistematikisht tregun e punes, parashikoje zhvillimet e punesimit dhe propozoje 
programe e projekte per rritjen e shkalles se punesimit. 

b. do te hartoje politika per zhvillimin e programeve qe mbeshtesin kontributin per punesim, ve-
canerisht ne lidhje me ndryshimet e nevojeshme strukturore.

c. do te hartoje politika qe mbeshtesin projekte qe synojne krijimin e vendeve te reja te punes, 
rritjen e shkalles se vetepunesimit dhe biznesit te vogel.

ç. do te hartoje dhe mbeshtese programe per formimin dhe riaftesimin profesional.

d. do te zhvilloje politika per ruajtjen e vendeve egzistuese te punes.

dh.  do te kontrolloje dhe nderhyje ne punesimin e te huajve ne Republiken e Shqiperise dhe mbesh-
tese punesimin e shtetasve shqiptare jashte shtetit

e. do te zbatoje marreveshjet nderkombetare per punesimin

2. (Paragrafi 2 eshte shfuqizuar nga ligji Nr. 8872 date 29.03.2002 “Per arsimin dhe formimin profesional 
ne Republiken e Shqiperise”)

3. Per detyrimet e ministrise dhe minisrive te tjera ne lidhje me zbatimin e politikave shteterore te pun-
esimit vendos Keshilli i Ministrave.

KREU III:
PROGRAMET DHE PROJEKTET AKTIVE TE TREGUT TE PUNES

Neni 6

“Politikat aktive te tregut te punes perfshijne: 
a. Sherbimet e Punesimit

b. Programet e krijimit te vendeve te reja te punes 

c. Programet e formimit profesional”

Neni 6/1
Sherbimet e punesimit

1.  Sherbimet e punesimit perfshijne veprimtarite: 

a) E informimit mbi vendet e lira te punes;

b) E ndermjetesime per punesim; 

c) E keshillimit dhe orientimit per pune dhe profesion.

2.  Shteti krijon dhe mban organizma te posacem, qe ofrojne, pa pagese, sherbime punesimi ne te gjithe 
territorin e vendit.” 
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Neni 7 
Ndermjetesimi per punesim

1.  Sherbimi Kombetar i Punesimit garanton, pa pagese, ndermjetesim per pune per punedhenesit dhe 
punekerkuesit ne te gjithe territorin e vendit. Shteti mbeshtet paisjen dhe pergatitjen e posaçme te 
zyrave te punesimit, per te kryer ndermjetesim per pune cilesore dhe efektive. 

2.  Zyrat e punesimit, ne percaktimin e kandidateve per plotesimin e vendeve te lira te punes, u japin perparesi:

a)  punekerkuesve nga grupe te vecanta;

b)  punekerkuesve te papune afatgjate; 

c)  punekerkuesve te tjere

3. Kriteret, qe duhet te plotesojne personat juridike apo fizike private per t’u licencuar per ushtrimin e 
veprimtarive ne fushen e sherbimeve te punesimit, percaktohen me Vendim te Keshillit te Ministrave.”

Neni 7/1
Keshillimi dhe orientimi per profesion dhe punesim

1.  Keshillimi dhe orientimi per profesion dhe punesim ka per qellim t’i ndihmoje punekerkuesit ne zgjedhjen 
e formimin e tyre ne nje profesion te pershtatshem me cilesite individuale dhe te kerkuar ne tregun e punes. 

2.  Sherbimi Kombetar i Punesimit kryen, pa pagese, keshillim dhe orientim per profesion dhe punesim 
per punekerkuesit ne te gjithe territorin e vendit.” 

Neni 8
Mbajtja e vendeve ekzistuese dhe krijimi i vendeve të reja të punës

1. Shteti mbeshtet punedhenesit qe krijojne dhe mbajne vende te reja pune dhe punesojne ne to kandi-
date te ofruar nga zyrat e punesimit. mbeshtetja shteterore realizohet nepermjet:

a. Subvencionimit, ne perqindje te caktuar, te kostove per sigurimet e detyruashme dhe te pages;

b. Subvencionimit apo kreditimit per pajisjen e vendit te punes. Punesimi per personat me arsim 
universitar dhe nga grupe te vecanta nxitet me perparesi. 

2. Zyrat e punesimit ndjekin situatat e falimentimeve dhe te pushimeve masive nga puna. Cdo puned-
henes ka te drejte te kerkoje mbeshtetje ne rast veshtiresish, te krijuara nga forca madore, te cilat 
shpien ate ne falimentim ose pushime masive nga puna. 

3. Masat, afatet dhe kriteret, sipas te cilave punedhenesit perfitojne mbeshtetje per rastet e mesiperme, 
vendosen nga Keshilli i Ministrave. 

Neni 9
Praktikat profesionale (stazhi)

1.  Punekerkuesit, te cilet kane perfunduar arsimin e mesem ose te larte, brenda ose jashte vendit, marrin 
pjese ne programe praktikash profesionale (stazhe). 

2.  Punedhenesit, qe marrin ne ambjentet e ndermarjes apo institucioneve te tyre, persona sipas pikes 1 
te ketij neni, per te kryer praktikat profesionale, mund te financohen nga zyra perkatese e punesimit. 

3.  Institucionet publike e ofrojne kete sherbim falas.

4.  Punekerkuesit e percaktuar ne piken 1 te ketij neni mund te mbeshteten financiarisht, sipas kritereve 
te vendosura, gjate periudhes se kryerjes se praktikes profesionale. 

5.  Masat, kriteret dhe proçedurat per zbatimin e ketij programi percaktohen nga Keshilli i Ministrave.” 
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Neni 11
Formimi profesional

1. Formimi profesional u sherben si punekerkuesve edhe punedhenesve dhe realizohet nepermjet kurseve 
te mesimit teoriko-praktik dhe pjesemarrjes ne procese te posacme pune. 

2. Shteti mbeshtet krijimin e kapaciteteve per formim profesional, ne sasi dhe cilesi, nepermjet: 

a. Zhvillimit te sistemit te qendrave shteteore te formimit profesional;

b. Nxitjes, mbeshtetjes, bashkepunimit me subjektete joshteterore te interesuara dhe punedhenesit.

3. Cdo punedhenes mund te kerkoje nga zyra perkatese e punesimit qe te financohet, te subvencionohet 
apo te kreditohet, per te siguruar formimin profesional te punemarresit apo kandidateve te tjere per 
punesim. Punedhenesi ka, gjithashtu, te drejte te kerkoje mbeshtetje per te krijuar mjediset e nder-
marrjes se tij kurse formimi nepermjet punes, per qellime te veta ose fitimi. 

4. Zyrat e punesimit mbeshtesin kurset e formimit profesional nepermjet punes ne ndermarrjet qe kane 
mundesi potenciale per te rritur numrin e te punesuarve ose qe ofrojne formimin per profesione te 
kerkuara ne tregun e punes. 

5. Sherbimi Kombetar i Punesimit zbaton programet shteterore per formimin profesional dhe ofron: 

a. kurse pa pagese per punekerkues te papune qe trajtohen nga zyrat e punesimit;

b. kurse me pagese per personat qe e kerkojne nje gje te tille;

c. mjedise dhe mjete llogjistike kundrejt qirase per subjekte qe ushtrojne formimin profesional 

5/1. Zyrat e punesimit mbeshtesin financiarisht, ne baze procedurash konkurimi, organizimit e kurseve 
te formimit profesional, te organizuara nepermjet institucioneve te formimit profesional, publike apo 
private. Procedurat per zhvillimin e konkurimit percaktohen me Vendim te Keshillit te Ministrave.

6. Kriteret dhe procedurat, sipas te cilave Sherbimi Kombetar i Punesimit zbaton programet shteterore 
ne zbatim te dispozitave te mesiperme, vendosen nga Keshilli i Ministrave. 

Neni 12
Pagesa e pjesemarrjes ne kurs

   
1. Personat e papunesuar, te cilet jane rregjistruar per pune prane zyres kompetente te punesimit dhe 

kane pranuar te marrin pjese ne formimin profesional te siguruar nga Sherbimi Kombetar i Punes, 
marrin nje pagese pjesmarrje ne kurs qe percaktohet nga ministria, me kusht qe ata te mos perfitojne 
gjate kesaj periudhe ndihmen ekonomike ose pagesen e papunesise.

2. Pagesa per formimin profesional percaktohet me vendim te Keshillit te Ministrave. 

3. Fondi i formimit paguhet nga zyra kompetente e punesimit, mbi bazen e dergimit te nje deklarate nga 
qendra e formimit profesional qe pjesemarrja ne programin e formimit profesional eshte e rregullt 
dhe e kenaqeshme.

Neni 13
Ministria

1. Per keshillimin dhe formimin profesional Ministria:

a. Do te ndermarre studime strategjike dhe projekte qe synojne te zhvillojne sistemin e keshillimit 
dhe formimit profesional

b. Shfuqizuar

c. shfuqizuar
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ç. Siguroje rregullat per financimin e keshillimit dhe formimit profesional

d. Kontrollon plotesimin e formimit profesional dhe qendrave te formimit, vecanerisht ne lidhje 
me cilesine dhe efektivitetin e kostos se kesaj veprimtarie

2.  Ministria financon studimet dhe projektet ne lidhje me formimin profesional, te cilat zbatohen nga 
Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe qe autorizohen nga Ministria.

KREU IV
PUNESIMI I PERSONAVE ME AFTESI TE KUFIZUAR

Neni 14
Riaftesimi profesional

1. Sherbimet e riaftesimit profesinal jane te mundeshme per te gjithe personat me aftesi te kufizuar me 
kusht qe ata te mund te pergatiten per to dhe te kene perspektive te arsyeshme per sigurimin dhe 
mbajtjen e puneve te pershtateshme.

2. Parimet, menyrat e veprimit dhe metodat e pergatitjes profesionale te zbatuara pergjithesisht ne kuali-
fikimin e personave jo me aftesi te kufizuara, zbatohen ne rastin e personave me aftesi te kufizuara 
deri ne masen qe lejojne kushtet e tyre mjekesore dhe arsimore.

3. Shteti merr te gjitha masat e nevojeshme, te mundeshme e praktike, per te krijuar dhe zhvilluar brenda 
kuadrit te zyrave te punesimit sherbimet e specializuara te formimit profesional per personat me aftesi 
te kufizuar qe kerkojne ndihme ne zgjedhjen dhe nderrimin e punes.

4. Ministria kontrollon zbatimin e ketij neni.

Neni 15
Detyrimet e punedhenesit per te punesuar personat me aftesi te kufi zuar

  
1. Çdo punedhenes qe puneson me teper se 24 punonjes, eshte i detyruar te punesoje nje person me 

aftesi te kufizuar per cdo 25 punonjes te personelit te tij.

2. Nje punedhenes mund te punesoje nje person me handikap te rende ne vend te pese personave me 
handikap te lehte. Ministria percakton se kush do te quhet person me handikap te rende.

3. Inspektorati Shteteror i Punes kontrollon zbatimin e ketij neni.

Neni 16
Stimujt per inkurajimin e punesimit te personave me aftesi te kufi zuara

1. Punedhenesi mund te kerkoje subvencion nga zyra perkatese e punesimit per te pajisuar sic duhet 
vendin e punes te personit me atesi te kufizuar dhe per t’i siguruar atij/asaj nje pergatitje thelbesore 
per punen. Rregulla te hollesishme caktohen nga Ministria.

2. Paga qe nje punedhenes i paguan nje personi me aftesi te kufizuar qe ai puneson, perjashtohet nga 
taksat deri ne nje mase qe caktohet nga Keshilli i Ministrave. 

3. Nje punedhenes qe nuk puneson numrin e rekomanduar te personave me aftesi te kufizuar sic tregohet 
ne nenin 15, eshte i detyruar te paguaje ne nje llogari te vecante ne Fondin e Sherbimit Kombetar te 
Punesimit shumen e barabarte me minimumin e pages, per cdo muaj dhe person me aftesi te kufizuar 
qe ai duhej ta kishte punesuar, por qe nuk ka vepruar keshtu. Keto te ardhura perdoren per te krijuar 
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vende pune per personat me aftesi te kufizuar. 

4. Keshilli i Ministrave cakton rregullat per zbatimin e paragrafit te mesiperm te ketij neni.

KREU V
SHERBIMI KOMBETAR I PUNESIMIT

Neni 17
 

1. Sherbimi Kombetar i Punesimit eshte nje sherbim publik autonom, me statusin e nje administrate 
shtetore, qendrore, qe pergjigjet para ministrit. 

2. Organi me i larte vendimmarres i Sherbimit Kombetar te Punesimit eshte Keshilli Administrativ Tri-
palesh. Organizimi dhe funksionimi i tij percaktohen ne Statutin e Sherbimit Kombetar te Punesimit. 

3. Autoriteti me i larte ekzekutiv i Sherbimit Kombetar te Punesimit eshte Drejtori i Pergjithshem, i cili 
emerohet nga Kryeministri, me propozimin e ministrit perkates.

Neni 18
Statuti

1. Sherbimi Kombetar i Punesimit vepron sipas nje statuti te propozuar nga ministri ne perputhje me 
dispozitat e ketij ligji dhe te miratuar nga Keshilli i Ministrave. 

2.  Statuti i Sherbimit Kombetar te Punesimit percakton:

a) Menyren e organizmit, strukturat dhe kompetencat;

b) Menyren e funksionimit, drejtimit dhe administrimit;

c) Menyren e financimit.”

4. Zyrat e punesimit jane pjese integrale e Sherbimit Kombetar te Punesimit, e perfaqesojne ate dhe 
kane kompetancen qe u eshte besuar atyre nga statuti. 

5. Sherbimi Kombetar i Punesimit eshte plotesisht pergjegjes per vendimet e veprimet e zyrave dhe 
personelit te tij te punesimit.

Neni 19
Keshillat vendore trepalesh

Zyra e punesimit e ushtron funksionin ne konsultim me keshillin vendor tripalesh. Te drejtat, detyrat 
dhe perberja e keshillit vendor tripalesh percaktohen nga Keshilli Administrativ Tripalesh i Sherbimit 
Kombetar te Punesimit. 

Neni 20
Fondi Kombetar i Punesimit

1. Sherbimi Kombetar i Punesimit financohet nga Fondi Kombetar i Punesimit, i subvencionuar nga 
buxheti i shtetit dhe te ardhura te tjera, sic mud te jene donacionet nga kuotizacionet per sherbimet, 
te siguruara sipas nje kontrate me punedhensit, pushtetin lokal dhe institucione te tjera. 

2. Te ardhurat e Fondit Kombetar te Punesimit perbehen nga:

a. mbeshtetje nga buxheti i shtetit, sic eshte miratuar nga Kuvendi i Republikes se Shqiperise.
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b. Transferime nga fondi i sigurimeve shoqerore

c. Donacione

d. Te ardhura nga veprimtari te mirefillta

e. Fitime nga dhenia me qira

3. Shpenzimet e Fondit Kombetar te Punesimit perfshijne:

a. Pagesen e perkrahjes me te ardhura per ata qe kerkojne pune dhe per kursantet

b. Mbeshtetje me kredi per punedhenesit qe krojojne vende te reja pune ne perputhje me dispozitat 
e ketij ligji

c. Kredi per keshillat e rretheve per te mbeshtetur punet publike (botore)

d. Koston e zbatimit te studimeve dhe projekteve, qe kane lidhej me formimin dhe aftesimin pro-
fesional, ku perfshihen: 

e. Investimet per ndertimin, paisjen dhe mirembajtjen e sherbimeve te domosdoshme, te autorizuara 
nga Ministria

f. Kostoja e librave dhe e materialeve te tjera te domosdoshme per pergatitjen, ne nje raport per 
capita qe percaktohet nga Ministria 

g. Pagat epersonelit

h. Shpenzimet administrative te formimit ne njenraport ne kostot e pergjitheshem qe percaktohet 
nga Ministria.

i. Keshilli i Ministrave me propozimin e ministrit, miraton statutin e Fondit Kombetar te Punesimit. 
Statuti do te rregulloje organizmin dhe administrimin e ondit Kombetar te Punesimit nga ana 
e Sherbimit Kombetar te Punesimit.

KREU VI
DETYRIMET E PUNEDHENESVE

Neni 21
Detyrimi per te raportuar

1. Cdo punedhenes ka detyrimin te raportoje ne zyren perkatese te punesimit per cdo vend te lire pune 
ne ndermarrjen e tij, brenda 7 diteve ngadata qe hapet ky vend i lire. Ne raportin e tij punedhenesi 
do te specifikoje moshen, arsmin, pergatitjen profesionale dhe aftesite qe kerkohen per punen.

2. Ne rastet e falimentimit te pritshem, punedhenesi raporton ne zyren perkatese te punesimit sapo ai te 
jete bere i vetedijshem per falimentimin e mundshem te tij, jo me vone se data e pritsheme e mbylljes 
se veprimtarise.

3. Ne rast te nje pezullimi nga puna, punedhenesi mund te propozoje ne njoftimin e tij programe alter-
native prodhimi, e cilat do te kerkonin riaftesimin e punonjesve, mbeshtetjen e zyres kompetente te 
punesimit dhe pagesen e nje fondi formimi per punonjesit qe riformohen.

4. Cdo punedhenes raporton vendet e e lira te punes vecan per personat me aftesi te kufizuara. Ne ra-
portin e tij punedhenesi specifikon se cfare kushtesh moshe, arsimi, aftesimi profesional dhe aftesish 
kerkohen per punen.

5. Sherbimi Kombetar i Punesimit, se bashku me Inspektoratin Shteteror te Punes kontrollon zbatimin 
e ketij neni.
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Neni 22
Detyrimi per te nxitur punesimin

1. Cdo punedhenes eshte i detyruar te regjistroje prane zyres se punesimit, ku ai ushtron veprimtarine, 
cdo punemarres qe ai merr ne pune per te plotesuar vendet eshte lira te punes qe ai disponon. 

2. Cdo punedhenes ka te drejte te plotesoje vendin e lire te punes qe ai disponon me kandidaturat qe i 
ofron zyra e punesimit ose me kandidate te tjere te pershtatshem qe ai mund t’i zgjedhe vullnetarisht.

KREU VII
INFORMACIONI PER TREGUN E PUNES

Neni 23
Detyrmi i punedhenesve

   
1. Çdo punedhenes raporton cdo nje muaj ne zyren e punesimit per:

a. Numrin e personave te punesuar dh listat e tyre emerore

b. Aktivitetet e tij me te rendesishme

2. Zyra perkatese e punesimit e ruan kete informacion ne fshehresi dhe e perdor ate vetem ne nje forme 
te permbledhur, pa zbuluar te dhenat personale dhe fshehtesine e biznesit te punedhenesit. Cdo zbulim 
i ketij informaconi ne menyre te paautorizuar eshte i ndaluar.

Neni 24
Zyrat e punesimit 

1. Cdo zyre punesimi raporton rregullisht cdo tre muaj te drejtori i pergjithshem per: 

a. Numrin e personave te punesuar dhe listat e tyre emerore

b. Numrin e ndermarrjeve dhe institucioneve te cilat zhvillojne aktivitetin e tyre ne territorin, qe 
eshte ne kompetence te saj dhe veprimtarite e tyre me te rendesishme

c. Numrin e vendeve te lira te punes dhe shperndarjen e tyre ne perputhje me profesionin, nivelin 
arsimor dhe kualifikimin e kerkuar

ç.  Numrin e pezullimeve dhe falimentimeve te priteshme, si dhe numrin e personave te punesuar 
te perfshire

d. Numrin e personave te kualifikuar dhe strukturen e tyre sipas profesionit, arsimit, moshes dhe seksit.

dh.  Numrin e personave te parashikuar per tu kualifikuar ne tremujorin e ardhshem dhe plane te 
tjera per politikat aktive te punesimit

Neni 25
Ministria dhe institucionet

1. Ministria ka te drejten ekskluzive per t’i siguruar Zyres Qendrore te Statistikes te gjitha statistikat e 
punes, pervec atyre qe rrjedhin nga rregjistrimi i popullsise e te jape parashikimin e zhvillimeve te 
tregut te punes ne Shqiperi.

2. Ministria ben percaktimin e informacionit te mbledhur ne koordinim me Zyren Qendrore te Statistikes.



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 51

3. Te gjitha institucionet e strukturat e varura prej tyre jane te detyruara te japin informacionin e nevo-
jshem te kerkuar nga Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe kane te drejte te kerkojne informacion nga 
kjo strukture.

KREU VIII
DENIMET DHE PROCEDURAT

Neni 26
Procedurat 

Keshilli i Ministrave cakton rregullat qe jane te nevojeshme per zbatimin e ketij ligji.

Neni 27
Denimet

Nje punedhenes qe shkel dispozitat e ketij ligji, denohet per kundravajtje administrative nga Inspe-
ktorati Shteteror i Punes me nje gjobe deri ne 1 milion leke per rast. Kunder vendimit te denimit admin-
istrativ mund te behet ankim konform ligjit “Per Inspektoratin Shteteror te Punes”

KREU IX
DISPOZITA TE PERKOHESHME DHE PERFUNDIMTARE

(Neni 28 shfuqizuar nga ligjin nr 9570 date 3.07.2006 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 
7995 date 20.09.1995 “Per nxitjen e punesimit” (i ndryshuar)

Neni 29
Zbatimi

1. Nese nuk eshte parashikuar ndryshe, Keshilli i Ministrave cakton rregulla te hollesishme per zbatimin 
e ketij ligji, me kusht qe ai te mos ndryshoje te drejtat, detyrimet qe u jepen shtetasve dhe ndermar-
rjeve nga ky ligj.

2. Keshilli i Ministrave percakton gjithashtu, pervec rregullave te mesiperme, rastet kur ministri do te 
zbatoje ligjin me ane te rregullave qe rrjedhin prej tij. 

Neni 30
Dispozita perfundimtare

Qe nga data kur ky ligj hyn ne fuqi, te gjtha aktet ligjore dhe nenligjore qe bien ne kundershtim me 
te, shfuqizohen. 

Neni 31

Ky ligj hyn ne fuqi 15 dite pas botimit ne Fletoren Zyrtare.
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LIGJ

Nr. 7703 DATE 11.5.1993

Ndryshuar me ligjet
Nr. 7932, DATE 17.05.1995, Nr. 8286, DATE 16.02.1998, Nr. 8392, DATE 02.09.1998, Nr. 8575, 

DATE 03.02.2000, Nr. 8776, DATE 26.04.2001, Nr. 8852, DATE 27.12.2001, Nr. 8889, DATE 25.04.2002, 
Nr. 9058, DATE 20.03.2003, Nr. 9114 , DATE 24.07.2003, Nr. 9377, DATE 21.04.2005, 

Nr. 9498, DATE 03.04.2006, Nr. 9600, DATE 27.07.2006, Nr. 9708, DATE 05.04.2007, Nr. 9768, 
DATE 09.07.2007, Nr. 10070, DATE 05.02.2009

PER SIGURIMET SHOQERORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

Ne mbeshtetje te nenit 16 te ligjit nr.7491, date 29.4.1991 “Per dispozitat kryesore kushtetuese”, me 
propozimin e Keshillit te Ministrave,

KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE 
VENDOSI:

PJESA I
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 1
SISTEMI I PERGJITHSHEM I SIGURIMEVE SHOQERORE

Ligji per sigurimet shoqerore te Republikes se Shqiperise rregullon marredheniet ne fushen e sig-
urimeve shoqerore. Sistemi i pergjithshem i sigurimeve shoqerore perbehet nga: sigurimi i detyrueshem, 
vullnetar, suplementar dhe nga pensionet shteterore te posacme.

Neni 2
Sigurimet shoqerore te detyrueshme

 
Sigurimi shoqeror i detyrueshem eshte jofitimprures, qe mbron me te ardhura:
a)  Personat e punesuar ne lidhje me:

-  paaftesine e perkohshme ne pune per shkak te semundjes;

-  barrelindjen;

-  pleqerine, invaliditetin dhe humbjen e mbajtesit te familjes;
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-  aksidentin ne pune dhe semundjet profesionale;

-  papunesine;

b)  personat e tjere ekonomikisht aktive (punedhenesit dhe te vetepunesuarit) ne lidhje me:

-  barrelindjen;

-  pleqerine, invaliditetin dhe humbjen e mbajtesit te familjes.

Me kontributet e derdhura garantohet pagesa ne para per te kompensuar pakesimin e te ardhurave ne 
nje shume qe mbulon te pakten nje standard minimal jetese, i cili percaktohet nga Keshilli i Ministrave. 
Kur shihet e pershtatshme, mund te jepen perfitime ne natyre, ne vend ose si shtese e te ardhurave, ne per-
puthje me rregulloren e Institutit te Sigurimeve Shoqerore. Kur standardi minimal i jetesës nuk arrihet nga 
pensioni bazë, Këshilli i Ministrave ka të drejtë të vendosë një shtesë të ardhurash në formë kompensimi.

Neni 3
Sigurimi shoqeror vullnetar

Personi i siguruar ne menyre te detyrueshme, kur per nje kohe dhe shkaqe te arsyeshme nuk mund 
te sigurohet detyrimisht, ka te drejten e vazhdimit te sigurimit sipas sistemit vullnetar. Sigurimi vullnetar 
eshte i mundur edhe per periudhen e studimeve universitare, me kusht qe personi i siguruar te paguaje 
kontribut per kete periudhe perpara dates se fillimit te se drejtes per te ardhura.

Sigurimi vullnetar mund te shtrihet edhe te personat qe nuk percaktohen ne nenin 2. Sigurimi vullnetar 
qe parashikohet nga kjo dispozite, behet ne kushtet e percaktuara nga rregullorja e Institutit te Sigurimeve 
Shoqerore.

Neni 4
Sigurimi shoqëror suplementar

Sigurimi shoqëror suplementar për personat që ushtrojnë funksione ose detyra të veçanta kushtetuese, 
për punonjësit e shtetit, për ushtarakët që shërbejnë në strukturat e Forcave të Armatosura të Republikës 
së Shqipërisë, për punonjësit e Policisë së Shtetit dhe ata të Shërbimit Informativ të Shtetit bëhet sipas 
kritereve të  përcaktuara me ligje të veçanta. Organi i ngarkuar nga Këshilli i Ministrave ka të drejtë të 
autorizojë çdo person juridik për të dhënë pension suplementar në kushtet e përcaktuara me ligj të veçantë.

Neni 5
Pensionet shteterore te posacme

 
Kane te drejte per pensione te posacme qe jepen nga shteti personat qe:
a)  Kane marre pjese ne levizjen e Rilindjes Kombetare, ne levizjet popullore, ne luften kunder 

pushtuesve nazifashiste brenda dhe jashte Shqiperise, në mbrojtjen e kufirit e ruajtjen e integritetit 
territorial të Shqipërisë dhe ne levizjen demokratike dhe qe kane merita te vecanta;

b)  kane arritur rezultate te dallueshme ne fushen e shkences, kultures, arteve, ekonomise dhe poli-
tikes;

c)  kane vuajtur nga persekutimi politik ne rregjimin komunist; Personat e permendur ne shkronjat 
a,b,c, te ketij neni perfitojne:

a)  pension te posacem shteteror, ne rast se nuk perfitojne pension nga sigurimet shoqerore, ose

b)  shtese pensioni te posacem shteteror mbi pensionin qe u takon nga sigurimet shoqerore.

Kushtet e perfitimit, shuma dhe procedura per dhenien e pensioneve te posacme shteterore dhe te 
shtesave te pensioneve te posacme shteterore percaktohen nga Keshilli i Ministrave.
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Keshilli i Ministrave ka te drejte te vendose qe administrimi i pensioneve te posacme shteterore te 
behet nga Instituti i Sigurimeve Shoqerore dhe shpenzimet te mbulohen nga buxheti i shtetit.

PJESA E II
Personat qe perfi tojne nga sigurimet shoqerore

Neni 6
Mbrojtja e detyrueshme

Sigurimet shoqerore mbrojne ne menyre te detyrueshme gjithe shtetasit ekonomikisht aktive ne 
Shqiperi, ne rastin e pakesimit te te ardhurave si pasoje e barrelindjes, pleqerise, invaliditetit dhe humbjes 
se mbajtesit te familjes.

Sigurimet shoqerore, gjithashtu i japin mbrojtje te detyrueshme gjithe personave te punesuar ne rastin 
e pakesimit te te ardhurave si pasoje e paaftesise se perkohshme te shkaktuar nga semundja, aksidenti ne 
pune, semundja profesionale dhe papunesia.

Keshilli i Ministrave mund te vendose per fusha te tjera mbrojtjeje, si dhe per perjashtime per:
a)  punetoret sezonale dhe te perkohshem;

b)  te vetepunesuarit ne bujqesi;

c)  punetoret e papaguar te familjes se personave te vetepunesuar;

ç)  kursantet dhe studentet per kohen e praktikes mesimore, te cilet sigurohen vetem per aksidentin 
ne pune nga punedhenesit.

Neni 7
Mbrojtja për shtetasit shqiptarë jashtë shtetit dhe shtetasit e huaj

Sigurimet shoqërore u japin mbrojtje edhe:
a)  shtetasve shqiptarë dhe personave pa shtetësi, ish-shtetas shqiptarë, që janë jashtë shtetit, në 

përputhje me konventat, marrëveshjet dypalëshe dhe Rregulloren e Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore;

b) shtetasve të huaj dhe personave pa shtetësi, që punojnë në Shqipëri.

Neni 8
Periudha e mbrojtjes nga sigurimet shoqerore

Periudha e mbrojtjes nga sigurimet shoqerore nis diten kur personi e ka filluar ligjerisht veprimtarine 
ekonomike dhe mbaron diten kur perfundon ligjerisht kjo veprimtari.

Periudha e mbrojtjes nga sigurimet shoqerore vullnetare nis nga data e percaktuar ne kontraten e 
sigurimit dhe mbaron diten e skadimit te kesaj kontrate.

Periudha e mbrojtjes nga sigurimet shoqerore per efekt te pensionit te pleqerise, pensionit te invaliditetit 
dhe te pensionit familjar eshte edhe periudha kur personi perfiton te ardhura nga sigurimet shoqerore 
per shkak semundjeje, barrelindjeje, aksdenti ne pune ose semundjeje profesionale dhe per papunesine. 
Kontributet ne favor te tyre do te transferohen nga llogarite e degeve perkatese. Detajet percaktohen nga 
rregullorja e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.
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PJESA E III 

KONTRIBUTET 

Neni 9
Llojet e kontributeve per tu paguar

Personat e punesuar dhe punedhenesit e tyre jane te detyruar te paguajne kontribut per 
semundje,barrelindje dhe pensione ne nje shume qe varet nga paga e tyre totale (bruto). Kontributi nuk 
mund te caktohet nen nje page minimale dhe mbi nje page maksimale mujore. Punedhenesit detyrohen 
te paguajne kontribut per aksident ne pune e semundje profesionale dhe per papunesine.

Personat ekonomikisht aktive jane te detyruar te paguajne kontribut mujor per barrelindje dhe per 
pensione ne masen e nivelit baze.

Personat e vetepunesuar ne bujqesi jane te detyruar te paguajne kontribut per barrelindje dhe per 
pensione. Masat dhe kriteret caktohen nga Keshilli i Ministrave. Shteti paguan kontribute ne varesi te vep-
rimtarise ekonomike te zhvilluar me pare per kohen qe shtetasi kryen sherbimin e detyrueshem ushtarak, 
si dhe per te gjithe kategorite e personave te percaktuar me ligje dhe me vendime te Keshillit te Ministrave.

Neni 10
Masa e kontributeve

Kontributi qe paguhet per sigurimet shoqerore ne fondet e sigurimeve per semundje, barrelindje dhe 
pensione do te jete:

a)  per punedhenesit 13,8 per qind e shumes bruto te listepagesave;

b)  per personin e punesuar 9,5 per qind e pageses se tij totale (bruto).

Kontributi minimal per personin e punesuar, punedhenesin dhe te vetepunesuarin eshte i barabarte, 
kurse kontributi maksimal eshte sa 5 here kontributi minimal. Masa konkrete e kontributit minimal cak-
tohet nga Keshilli i Ministrave. Personat e vetepunesuar ne bujqesi paguajne ne nivelin baze te kontributit 
qe paguajne te vetepunesuarit ne jo me pak se dy data ne vit, sipas vendimit te Keshillit te Ministrave.

Neni 11
Kontributi vullnetar

Kontributi vullnetar paguhet nga personi i siguruar ne shumen dhe afatin e percaktuar ne kontraten 
e sigurimit vullnetar. Kontributi vullnetar ka te njejtin rregull me kontributin e detyrueshem.

Neni 12

Personat e vetepunesuar dhe te punesuarit kane te drejte ne kushtet e caktuara ne rregulloren e Insti-
tutit te Sigurimeve Shoqerore te perfundojne nje kontrate te sigurimit shoqeror vullnetar per te perfituar:

a)  nje shume me te madhe te ardhurash;

b)  te ardhura, te cilat nuk u jepen atyre nga sigurimi i detyrueshëm.

Punëdhënësit privatë mund të sigurohen vullnetarisht duke paguar kontribute deri në nivelin maksimal, 
për të përfituar deri në dyfishin e pensionit minimal të pleqërisë, pensionit të invaliditetit dhe atij familjar.
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MBLEDHJA E KONTRIBUTEVE 

Neni 13
Detyrimi per te paguar kontributet

1.  Kontributet do te paguhen nga personat e siguruar.

2.  Kontributet e personave te punesuar nen nje kontrate pune do te ndahen ndermjet personit te siguruar 
dhe punedhenesit te tij, ne perputhje me dispozitat e ketij ligji dhe do te derdhen nga punedhenesi.

3.  Personat e detyruar per derdhjen e kontributeve jane pergjegjes per llogaritjen dhe pagesen e tyre. 
Punedhenesi eshte i detyruar te mbaje nga paga e te punesuarve kontributet dhe t’i derdhe ato ne 
llogarite e Institutit te Sigurimeve Shoqerore ose Drejtorisë se Përgjithshme te Tatimeve, sipas fazave, qe 
përcaktohen me vendim te Këshillit te Ministrave. Inspektorët e kontributeve të sigurimeve shoqërore 
kanë të drejtë të kontrollojnë në ndërmarrje, firma, institucione e subjekte të tjera ekonomike masat 
e kontributeve të derdhura, fondin e pagave dhe listëpagesat.

4.  Çdo diference ne shumen e kontributeve do te kthehen gjate 5 vjeteve te pageses se bashku me ka-
matevonesen.

 
Neni 14

Shperndarja e kontributeve

1.  Kontributet e paguara nga personat e punesuar shperndahen ne tri dege qe administrojne fondet e 
sigurimeve shoqerore:

a)  dega e sigurimit te semundjeve 0,3 per qind e shumes se listepagesave; b) dega e sigurimit te 
barrelindjes 1,4 per qind e shumes se listepagesave c) dega e sigurimit te pensioneve 21,6 per 
qind te shumes se listepagesave

2.  Punedhenesi, pervec kesaj paguan:

a)  te dega e sigurimit te aksidenteve dhe e semundjeve profesionale 0,3 per qind te shumes se liste-
pagesave;

b)  te dega e sigurimit te papunesise 0,9 per qind te shumes se listepagesave.

3.  Instituti i Sigurimeve Shoqerore do te diferencoje pagesen e kontributit per aksidente lidhur me 
rrezikshmerine e jetes qe paraqet puna ne deget e ekonomise.

Neni 15
Pagesa e kontributeve

Punëdhënësit dhe të vetëpunësuarit, përjashtuar personat e vetëpunësuar në bujqësi, i paguajnë 
kontributet në fondin e sigurimeve shoqërore, sipas afatit dhe procedurave të përcaktuara në ligjin 
nr.9136, datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Të vetëpunësuarit në bujqësi i paguajnë kontributet gjatë vitit kalendarik, një herë në tre muaj. 
Afati i fundit i pagesës së tyre është jo më vonë se dita e fundit e muajit të tretë, brenda çdo tremujori 
kalendarik.

Këshilli i Ministrave përcakton mënyrën dhe procedurat e derdhjes së kontributeve. Akti, që 
përmban detyrimin për pagesën e kontributeve, përbën titull ekzekutiv dhe ekzekutohet nga zyra e 
përmbarimit.
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Neni 16
Sanksionet

Ndaj punëdhënësve dhe të vetëpunësuarve, përjashtuar personat e vetëpunësuar në bujqësi, që nuk 
zbatojnë afatet dhe procedurat e pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore, zbatohen sanksionet 
e përcaktuara në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sig-
urimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Nëse personat e vetëpunësuar në bujqësi nuk i paguajnë kontributet në afatet e përcaktuara në 
këtë ligj, ata detyrohen të paguajnë kamatëvonesa, të cilat llogariten mbi shumën e kontributeve të 
papaguara, nga data në të cilën pagesa ka qenë e detyrueshme deri në datën në të cilën kryhet pagesa.

Kamatëvonesa për kontributet e paguara jashtë afateve është 2 për qind për muajin e parë ose pjesë 
të tij dhe 1 për qind për çdo muaj që vijon. Kamatëvonesa zbatohet e plotë, si në rastin kur vonesa është 
për 1 muaj të plotë, ashtu edhe kur periudha e vonesës është më e vogël se një muaj.

Kamatëvonesat llogariten nga inspektorët e agjencive të sigurimeve shoqërore.

Neni 17
Apelimet

Personi ka te drejten e apelit ne gjyq kunder vendimeve të gjobave, të inspektorëve te agjencive te 
Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

Neni 18
Perparesia e kontributeve

Pagesat e kontributeve gezojne perparesi ne raport me detyrimet fiskale dhe borxhet.
Për kontributet e paderdhura, nga subjektet brenda afatit, organet e sigurimeve shoqërore kanë të 

drejtën të nxjerrin aktdetyrimi, i cili është titull ekzekutiv dhe ekzekutohet nga zyra e permbarimit.

PJESA IV 

Neni 19
Te ardhurat ne para

Te ardhurat ne para u paguhen personave perfitues nga:
a)  dega e sigurimit te semundjes; 

b)  dega e sigurimit te barrelindjes; 

c)  dega e sigurimeve te pensioneve;

ç)  dega e sigurimit te aksidenteve dhe semundjeve profesionale;

d)  dega e sigurimit te papunesise.
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KREU I
E ARDHURA PER SEMUNDJE 

Neni 20

Ne degen e sigurimit te semundjeve paguhen :
a)  te ardhurat per semundje;

b)  te ardhurat per kompensim per semundje, kur ndryshon vendi i punes.

Neni 21
Kushtet e perfi timit

1.  Personi i siguruar perfiton te ardhurat per semundje, kur vertetohet me raport mjekesor se ai eshte 
perkohesisht i paafte per te punuar dhe kjo paaftesi nuk eshte pasoje e nje aksidenti ne pune ose e nje 
semundjeje profesionale.

2.  Personi i siguruar ka te drejten e perfitimit te te ardhurave per semundje edhe brenda 30 diteve kalen-
darike pas mbarimit te sigurimit te tij te detyrueshem. Kjo nuk do te zbatohet nese i punesuari eshte 
pushuar nga puna per akt kriminal, sipas vendimit te gjykates.

Neni 22
Shuma e te ardhurave

1.  Te ardhurat per semundje jane 70 per qind te mesatares ditore te bazes se vleresueshme te vitit te 
fundit kalendarik, kur i siguruari ka deri ne 10 vjet sigurim, dhe 80 per qind kur i siguruari ka mbi 
10 vjet sigurim.

2.  Per periudhen qe perfituesi eshte shtruar ne spital, kur nuk ka njeri ne ngarkim, te ardhurat per se-
mundje jane 50 per qind te mesatares ditore te bazes se vleresueshme te vitit te fundit kalendarik.

Neni 23
Periudha e perfi timit

1.  Periudha e perfitimit per paaftesi te perkohshme fillon ne diten e 15 te raportit mjekesor dhe do te 
zgjate jo me shume se 6 muaj nga data e fillimit te pageses.

2.  Periudha e perfitimit mund te zgjatet perjashtimisht deri ne 3 muaj te tjere, ne rast se komisioni i 
mjekeve eksperte (KMCAP) provon qe personi i siguruar do te sherohet ne kete periudhe dhe nuk 
do te deklarohet invalid.

3.  Periudha e perfitimit te paaftesise se perkohshme nga semundja, per ata qe marrin pension invaliditeti 
te pjesshem, eshte deri ne 3 muaj nga data e fillimit te pageses.

4.  Periudha e perfitimit per punonjesit sezonale dhe te perkohshem, te cilet kane qene te punesuar te 
pakten 3 muaj ne 12 muajt e fundit, eshte deri ne 75 dite.
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Neni 24
Te ardhurat per kompensim semundjeje, kur ndryshon vendi i punes ose redukton orarin e punes

1.  Personi i siguruar qe per arsye shendetesore, me vendim te komisionit mjekesor kompetent, ndryshon 
vendin e punes, ka te drejte te perfitoje nga sigurimet shoqerore kompensimin e te ardhurave.

2.  Shuma e te ardhures qe do te perfitohet per kompensim, eshte e barabarte me diferencen ndermjet 
pages se vendit te punes se meparshme dhe pages se vendit te punes se re. Ky kompensim nuk mund te 
jete me shume se 50 per qind e mesatares ditore te bazes se vleresueshme te vitit te fundit kalendarik.

3.  Periudha e perfitimit nuk duhet te kaloje 3 muaj gjate nje viti nga dita e fillimit te semundjes, per te 
cilen eshte ndryshuar vendi i punes.

Neni 25
Detyrimi i punedhenesit

Te ardhurat ne rastin e semundjes per periudhen deri ne 14 ditet e para ose te kujdesjes se femijes ne 
ngarkim paguhen nga punedhenesi, sipas percaktimit ne Kodin e Punes dhe ne kontraten e punesimit ose 
sipas marreveshjes qe do te kete me perfaqesuesit e punetoreve, por jo me pak se pagesat e percaktuara 
ne kete ligj.

KREU II
TE ARDHURAT PER BARRELINDJE 

Neni 26

Ne degen e sigurimit per barrelindje paguhen:
a)  te ardhurat per barrelindje;

b)  te ardhurat per kompensimin per barrelindje, kur ndryshohet vendi i punes;

c)  shperblimi per lindje femije.

Neni 27
E ardhura per barrelindje

1.  E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 
muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi. Përjashtohet nga ky rregull rasti kur gjatë periudhës 
së përfitimit të barrëlindjes gruaja ka kushte për një përfitim të ri barrëlindjeje.

2.  Periudha e perfitimit do te jete 365 dite kalendarike, duke perfshire nje minimum prej 35 ditesh para 
dhe 42 ditesh pas lindjes se femijes. Per gruan qe do te kete ne barre me shume se nje femije, periudha 
e perfitimit do te jete 390 dite kalendarike, duke perfshire nje minimum prej 60 dite para dhe 42 dite 
pas lindjes se femijeve.

3.  E ardhura per barrelindje per gruan e siguruar eshte:

-  80 per qind e mesatares ditore te bazes se vleresueshme te vitit te fundit kalendarik per periudhen 
e paralindjes dhe per 150 dite kalendarike pas lindjes;

-  50 per qind e mesatares ditore te bazes se vleresueshme te vitit te fundit kalendarik per periudhen 
tjeter ne vazhdim.
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4.  E ardhura per barrelindje per grate ekonomikisht aktive eshte e barabarte me nivelin baze te pensionit 
te pleqerise.

5.  Nena qe bireson femijen e moshes deri ne 1 vjeç dhe qe ka qene e siguruar jo me pak se 12 muaj, ka 
te drejte per leje pas lindjes, e cila fillon diten e biresimit, por jo me pare se mbas dites se 42 te lindjes 
se femijes, dhe vazhdon jo me shume se 330 dite nga dita e lindes se femijes. Minimumi i lejes per 
biresuesen eshte 28 dite.

6.  Kur nje femije eshte biresuar gjate lejes se lindjes, nena qe ka lindur, do te kete nje periudhe perfitimi 
deri ne diten e biresimit, por jo me pak se 42 dite pas lindjes.

Neni 28
E ardhura per kompensimin per shtatzenesi

1.  Gruaja e siguruar, qe me vendim te komisionit mjekesor kompetent ndryshon vendin e punes per arsye 
shtatzenesie, ka te drejte te perfitoje kompensim te ardhurash per pakesimin qe peson nga ndryshimi i 
vendit te punes. Ky kompensim jepet ne rast se eshte derdhur kontribut per nje kohe jo me pak se 12 muaj.

2.  Shuma e te ardhurave qe do te perfitohet per kompensim eshte e barabarte me diferencen ndermjet 
pageses se vendit te punes te meparshem dhe pages se vendit te punes se re. Ky kompensim nuk mund 
te jete me shume se 50 per qind e mesatares ditore te bazes se vleresueshme te vitit te fundit kalendarik.

Neni 29
Shperblim per lindje femije

1.  Shperblim per lindje femije i paguhet nje personi te siguruar, i cili eshte nena ose babai i nje femije 
qe lind, me kusht qe njeri prej tyre te kete kontribut per nje vit para lindjes se femijes. Shperblimi do 
te behet i pagueshem vetem nje here dhe nena do te kete perparesi ne perfitimin e pageses, ne rast se 
ajo eshte e siguruar.

2.  Shperblimi per cdo femije te lindur do te jete nje shume e barabarte me 50 për qind të pagës minimale 
mujore.

KREU III 
PENSIONET 

Neni 30

Ne degen e sigurimit te pensioneve paguhet :
a)  pension pleqerie;

b)  pension pleqerie i pjesshem; b/1) pension pleqërie i reduktuar; 

c)  pension invaliditeti;

ç)  pension invaliditeti i pjesshem;

d)  te ardhura shtese per kujdesje;

dh) te ardhura shtese per femijen ne ngarkim;

e)  pensione familjare;

ë)  pagese per vdekje.
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PENSIONET E PLEQERISE 

Neni 31
Pension pleqërie i plotë

1.  Personat e siguruar kanë të drejtë për pension pleqërie të plotë në moshën 65 vjeç burrat dhe 60 vjeç 
gratë, pasi të kenë plotësuar 35 vjet sigurim. Për periudhën e tranzicionit bëhet përjashtim nga ky 
rregull dhe zbatohet neni 92 i dispozitave tranzitore të këtij ligji.

2.  Nenat qe kane lindur 6 a me shume femije, te cilet jane rritur me shume se 8 vjeç, kane te drejte te 
dalin ne pension kur mbushin moshen 50 vjec dhe kane 30 vjet sigurim.

Neni 31/1
Pension pleqërie i reduktuar

Personat e siguruar kanë të drejtë për pension pleqërie të reduktuar kur:
a) kanë plotësuar jo më pak se 35 vjet sigurim;

b)  kanë mbushur moshën 62 vjeç për burrat e 57 vjeç për gratë, kur mosha e daljes në pension të 
plotë pleqërie sipas nenit 92 është më e madhe se këto mosha;

c)  nuk kryejnë veprimtari ekonomike si të punësuar, punëdhënës ose të vetëpunësuar.

Pensioni i reduktuar është pjese e pensionit te plote dhe mbetet i reduktuar gjate gjithë kohës se 
përfitimit. Ky pension llogaritet duke zbritur nga pensioni i plote shumën qe del nga shumëzimi i numrit 
te muajve te përfitimit te pensionit, para mbushjes se moshës se përcaktuar ne nenin 92, me koeficientin 
mujor te reduktimit. Koeficienti i reduktimit te pensionit te plote te pleqërisë, për personat qe plotësojnë 
kushtet e parashikuara ne paragrafin e pare te këtij neni, është 0.6 për qind ne muaj.

Neni 32
Masa e pensionit

1.  Pensioni mujor i pleqerise perbehet nga nje shume baze dhe nga nje shtese.

2.  Shuma baze e pensionit qe u jepet gjithe personave te siguruar, duhet te siguroje te pakten nje standard 
jetese minimal, i indeksuar cdo vit ne lidhje me indeksin e cmimeve te disa mallrave te zgjedhura, te 
percaktuara ne rregulloren e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

3.  Shtesa qe u jepet personave te punesuar, do te jete 1 per qind per vit sigurimi shumezuar me bazen 
mesatare te vleresueshme qe personat e siguruar kane arritur nepermjet kontributeve. Keshilli i 
Ministrave te indeksoje cdo vit bazen e vleresimit individual ne lidhje me zhvillimin e kontributeve 
mesatare te paguara ne kete vit.

4.  Shuma e pergjithshme e pensionit do te jete jo me shume se dyfishi i shumes baze, ose 75 per qind e 
pages neto mesatare te 3 vjeteve rresht te 10 vjeteve te fundit te punes te personit te siguruar, cila te 
jete me e vogel.

Paga neto mesatare e 3 viteve të njëpasnjëshme të 10 viteve të fundit të punës së personit të siguruar 
indeksohet çdo vit, sipas rregullave të indeksimit të bazës së vlerësuar.

 
Neni 33

Shtese pensioni

I siguruari, i cili ka plotësuar kushtet për pension pleqërie të plotë, sipas neneve 31 e 92 të këtij ligji, 
merr shtesë në masën 0,34 për qind të pensionit të plotë, për çdo muaj që vazhdon të punojë dhe që 
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paguan kontribute. Përfituesi i pensionit të plotë të pleqërisë, që ndërpret pensionin, vazhdon të punojë 
dhe paguan kontribute, merr shtesë mbi pension në masën 0,34 për qind për çdo muaj ndërprerjeje. Kjo 
shtesë llogaritet mbi atë masë pensioni që rezulton pas rritjeve dhe indeksimit që ka pësuar pensioni gjatë 
kohës së ndërprerjes.

Neni 34
Pensioni i pjesshem i pleqerise

1.  Personi i siguruar per nje kohe me pak se 35 vjet dhe me shume se 15 vjet sigurimi, ka te drejte te 
perfitoje pension te pjesshem, kur të arrijë burri moshën 65 vjeç dhe gruaja moshën 60 vjeç.

2.  Pensioni i pjesshem caktohet si pjese e pensionit te plote. Ky pension llogaritet duke shumezuar 
pensionin e plote me vitet e sigurimit dhe duke bere pjesetimin me 35.

PENSIONET E INVALIDITETIT 

Neni 35
Kushtet e perfi timit

1.  Personi qe behet i paafte, merr pension invaliditeti, kur ka plotesuar periudhen minimale te sigurimit dhe 
per cdo arsye, vec aksidentit ne pune ose semundjes profesionale. Ai e merr kete pension kur behet i paafte:

a)  per cdo veprimtari ekonomike;

b)  kur ka gjymtime te forta dhe demtime fizike (duke perfshire verbimin). Invaliditeti caktohet nga 
komisioni mjekesor i caktimit te aftesise per pune (KMCAP).

Në vendimin e tij shënohen shkaqet i invaliditetit, koha e fillimit të tij si dhe shkalla e humbjes së 
aftësisë për punë. Kundër vendimit të KMCAP-it të rrethit personi mund të ankohet në KMCAP-in epror 
pranë Institutit te Sigurimeve Shoqërore, vendimi i të cilit përsa i përket caktimit të aftësisë për punë është 
i formës së prerë.Rregullat për organizimin dhe funksionimin e KMCAP-ve caktohen me rregullore të 
ISSH dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit.
2.  Periudha minimale e sigurimit për pension invaliditeti është sa gjysma e diferencës së moshës së 

personit të siguruar në kohën që bëhet i paaftë dhe moshës 20 vjeç. Personi, që është në kushtet e 
invaliditetit të plotë, por që nuk plotëson periudhën minimale të sigurimit, ka të drejtë për pension 
invaliditeti të reduktuar, në masën që rezulton nga raporti i periudhës së tij të sigurimit me periudhën 
e duhur për pension të plotë invaliditeti.

3.  Personi qe perfiton pension per invaliditet, kur ploteson moshen, ka te drejte te kerkoje pension 
pleqerie, nese ky do te jete me i favorshem per te.

Neni 36
Shuma e pensionit

1.  Shuma e plote e pensionit te invaliditetit perbehet nga pensioni baze dhe nga nje shtese pensioni qe 
llogaritet si pensioni i pleqerise.

2.  Pensioni baze siguron te pakten nje standard minimal jetese dhe indeksohet ne lidhje me zhvillimin 
e indeksit te cmimeve se bashku me indeksimin e pensioneve te pleqerise.

3.  Shtesa qe i paguhet personit te punesuar, eshte 1 perqind per vit sigurimi here mesataren e bazes 
se vleresuar qe personi i siguruar ka arritur nepermjet kontributeve. Me propozimin e Institutit te 
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Sigurimeve Shoqerore, Keshilli i Ministrave mund te indeksoje cdo vit bazen e vleresuar individuale, 
ne lidhje me zhvillimin e mesatares se kontributeve te paguara ne kete vit.

4.  Shuma e pergjithshme e pensionit do te jete jo me e madhe sesa dy here pensioni baze ose 80 per 
qind e pages mesatare neto te vitit te fundit, cila te jete me e vogel.

Paga mesatare neto e vitit të fundit indeksohet çdo vit, sipas rregullave të indeksimit të bazës së vlerësuar.

Neni 37
Pensioni i invaliditetit te pjesshem

1.  I siguruari merr pension per invaliditet te pjesshem, kur ka plotesuar periudhen minimale te sigurimit 
sipas nenit 35 dhe kur per cdo arsye, pervec aksidentit ne pune dhe semundjes profesionale, behet i 
paafte te kryeje punen e fundit, por mund te punoje ne kushte te vecanta pune. Shkalla e invaliditetit 
dhe puna qe do te kryeje i siguruari, percaktohet nga komisioni mjekesor i caktimit te aftesise per 
pune (KMCAP).

2.  Pensioni i invaliditetit te pjesshem eshte sa 50 per qind e pensionit te plote te invaliditetit. Ai llogaritet 
ne te njejten menyre si pensioni i plote i invaliditetit.

Neni 37/1
Pension invaliditeti i reduktuar

Masa e pensionit të invaliditetit të reduktuar llogaritet duke shumëzuar masën e llogaritur të invali-
ditetit të plotë me koeficientin që rezulton nga raporti i periudhës së tij të sigurimit me periudhën e duhur 
për pension të plotë invaliditeti.

Neni 38
E ardhura shtese per kujdesie

Kur perfituesi i nje pensioni invaliditeti behet fizikisht ose psikikisht i paafte dhe ka nevoje per nje 
perkujdesje te vazhdueshme te nje personi tjeter, atij i jepet nje pagese shtese prej 15 per qind te bazes se 
vleresueshme. Nevoja per kujdesje te vazhdueshme e nje personi tjeter percaktohet nga komisioni mjeke-
sor i caktimit te aftesise per pune (KMCAP).

Neni 39
E ardhura shtese per femije ne ngarkim

Një person i siguruar i paaftë, që merr pension invaliditeti sipas nenit 35 dhe që ka në ngarkim fëmijët 
deri në moshën 18 vjeç ose kur këta studiojnë apo janë të paaftë për punë deri në 25 vjeç, merr një të ardhur 
shtesë familjare për çdo fëmijë në masën 5 për qind të pensionit bazë, por jo më shumë se 30 për qind.

PENSIONET FAMILJARE 

Neni 40
Kushtet e perfi timit

1.  Personat, që janë në ngarkim të personit që vdes, i cili kishte kushte për përfitimin e njërit nga llojet 
e pensioneve ose merrte pension, kanë të drejtë të marrin pension familjar.
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2.  Pension familjar perfitojne:

a)  E veja, kur provohet se ajo eshte:

-  mbajtese e nje femije qe ishte ne ngarkim te te vdekurit, deri ne moshen 8 vjec;

-  e paafte per pune ose

-  ka mbushur moshen 50 vjec.

b)  Burri i ve, kur provohet se ai eshte:

-  mbajtes i nje femije qe ishte ne ngarkim te te vdekurit, deri ne 8 vjec;

-  i paafte per pune ose

-  ka mbushur moshen 60 vjec.

c)  Jetimi, kur provohet qe ai ishte ne ngarkim te atij qe vdiq dhe ka nje moshe nen 18 vjec, ose deri 
ne 25 vjeç, nese studion ose eshte i paafte per pune, para se te arrije moshat e mesiperme.

ç)  Prinderit, kur kanë arritur moshën 65 vjeç ose janë të paaftë për punë, prindërit e prindërve, 
njerku e njerka, kur nuk kanë persona që detyrohen t’i mbajnë, nëse provohet se ata jetonin në 
të njëjtën familje me atë që vdiq jo më pak se një vit para momentit të vdekjes dhe kanë arritur 
moshën 65 vjeç, ose janë të paaftë per punë.

d)  Niperit e mbesat, kur jane ne ngarkim te atij qe vdiq dhe benin pjese ne te njejten familje me te. 
Ne nje rast te tille ata trajtohen si jetime.

3.  E veja dhe personi i ve humbasin te drejten per pension familjar kur martohen.

Neni 41
Shuma e pensionit

1.  Pensioni familjar eshte pjese e pensionit qe kishte ose i takonte te ndjerit, dhe jepet ne masen:

a)  50 per qind per personin e ve dhe

b)  25 per qind per cdo jetim ose persona te tjere qe perfitojne. Shuma e nje pensioni familjar nuk 
duhet te kaloje masen e pensionit qe merrte ose do te merrte personi qe vdes.

 Kur nuk merret pensioni i parashikuar nga shkronja “a” e këtij neni, masa e pensionit për jetimin 
është 50 për qind, kur ai është ose mbetet vetëm pjesëtar në pension. Kur pjesëtarë në pension janë 
më shumë se një jetim, masa e pensionit familjar për secilin prej tyre është 25 për qind.

2.  Jetimi ka te drejten e nje pensioni familjar edhe neqoftese prindi qe jeton eshte i punesuar, eshte 
ekonomikisht aktiv ose merr nje pension si te drejte te tij. Në këtë rast masa e pensionit për çdo jetim 
ose person tjetër që përfiton është 25 për qind e pensionit që i takonte të ndjerit, por jo më tepër se 
50 për qind e tij.

3.  Jetimi qe humbet te dy prinderit, do te marre nje pension jetimi per secilin prej tyre.

PAGESAT PER VDEKJE 

Neni 42

1.  Pagesa per vdekje i jepet:

a)  nje personi te siguruar ose nje pensionisti ne rast vdekjeje te nje anetari te familjes qe ai e ka ne 
ngarkim;



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 65

b)  personit qe u kujdes per personin e siguruar te vdekur, i cili pagoi shpenzimet e varrimit.

2.  Pagesa per vdekje eshte e barabarte me nje muaj pension baze pleqerie.

KREU IV
PAGESAT PER SIGURIMIN NGA AKSIDENTET NE PUNE DHE SEMUNDJET PROFESIONALE

Neni 43

1.  Personat e siguruar qe vuajne nga aksidenti ne pune, semundje profesionale, perfitojne te drejten e 
se ardhures, pavaresisht nga vjetersia ne pune:

a)  per kujdes mjekesor shtese dhe riaftesimi;

b)  ne rast paaftesie;

c)  kompensim per deme te arsyeshme;

ç)  ne rast vdekjeje.

Neni 44
Aksidenti në punë dhe sëmundjet profesionale

Aksidenti në punë ose për shkak të punës përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Sëmundjet 
profesionale përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e Ministrit të Shëndetësisë.

Neni 45
Kujdesi mjekesor shtese dhe riaftesimi

Nje person i siguruar qe vuan nga nje aksident ne pune ose semundje profesionale, do te marre 
kompensim shtese ose ndonje kualifikim - rikualifikim te nevojshem per te rikthyer aftesine e humbur, 
sic percaktohet ne rregulloren e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

Neni 46
Te ardhurat ne rast paaftesie

I siguruari qe per shkak te aksidentit ne pune ose semundjes profesionale humbet aftesine per pune, 
do te perfitoje :

a)  te ardhura per paaftesi te perkohshme;

b)  te ardhura per invaliditet te perhershem;

c)  te ardhura per invaliditet te pjesshem te perhershem dhe ç) te ardhura per paaftesi te perhershme 
ne mase te vogel.

Neni 47
E ardhura per paaftesi te perkohshme

E ardhura per paaftesi te perkohshme, si pasoje e nje aksidenti ne pune ose semundjeje profesionale, 
e provuar nga nje komision mjekesh eksperte kompetente (KML) do te jete e barabarte me 100 per qind 
te pages mesatare ditore te 3 vjeteve te fundit, paguar per nje periudhe perfitimi deri ne 12 muaj.
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Neni 48
E ardhura per invaliditet te perhershem

E ardhura per invaliditet te perhershem ne pune qe ka shkaktuar te pakten humbjen e 67 per qind te 
aftesise per pune, e vertetuar nga nje komision mjekesor i caktimit te aftesise per pune (KMCAP), eshte e 
barabarte me 80 per qind te pages mesatare te 3 vjeteve te fundit te punes, por jo me pak se niveli minimal 
i standardit te jeteses qe do te vendoset nga Keshilli i Ministrave. Personi që përfiton të ardhura, sipas 
paragrafit të parë të këtij neni dhe:

-  ka nevojë për një kujdesie të vazhdueshme nga një person tjetër, sipas vendimit të Komisionit 
Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), i jepet një pagesë shtesë prej 15 për qind 
të bazës së vlerësueshme;

-  ka në ngarkim fëmijë deri në moshën 18 vjeç ose kur këta studiojnë apo janë të paaftë për punë 
deri në moshën 25 vjeç, përfitojnë një të ardhur shtesë familjare për çdo fëmijë në masën 5 për 
qind të pensionit bazë, por jo më shumë se 30 për qind.

Neni 49
E ardhura per invaliditet te pjesshem te perhershem

 
E ardhura per invaliditet te pjesshem te perhershem ne pune qe ka shkaktuar te pakten humbjene 33% 

te aftesise per pune, e vertetuar nga KMCAP, eshte e barabarte me nje pjese te 80 % te pages mesatare 
te 3 vjeteve te fundit ne varesi nga shkalla e humbjes se aftesise per pune, por jo me pak se 50 % dhe qe 
percaktohet ne rregulloren e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

Neni 50
E ardhura per paaftesi te perhershem ne mase te vogel

E ardhura per paaftesi te perhershme ne mase te vogel ne me pak se 33 per qind, por me shume se 
10 per qind, e vertetuar nga nje KMCAP, eshte nje shume te hollash qe jepet menjehere dhe caktohet ne 
perputhje me rregulloren e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

Neni 51
Kompensimet per demtimet e arsyeshme

Demtimi material qe i ndodh personit te siguruar ne lidhje me aksidentin ne pune e semundje profe-
sionale, do te kompensohet deri ne fund sipas rregullores se Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

Neni 52
Te ardhurat ne rast vdekjeje dhe pensioni familjar

1.  Personi qe paguan shpenzimet e vdekjes te nje personi te siguruar, qe vdes si rezultat i nje aksidenti 
ne pune ose semundjeje profesionale, do te ripaguhet plotesisht ne nivelet qe do te percaktohen nga 
rregullorja e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

2.  Kur nje person i siguruar vdes, personat ne ngarkim te tij dhe qe kane lidhje ne nje familje me te, 
kane te drejte per pension familjar me nje shume qe varet nga numri i tyre.

3.  Personat qe kane te drejte per pension familjar, jane ata qe percaktohen ne nenin 39 te ketij ligji.

4.  Në rastet kur personi i siguruar vdes nga një aksident në punë ose sëmundje profesionale, masa e 
pensionit familjar për personat pasjetues, do të jetë ajo e përcaktuar në nenin 41 të këtij ligji.
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KREU V
TE ARDHURAT E PAPUNESISE 

Neni 53
Kushtet e perfi timit

1)  Personat e siguruar perfitojne te ardhura papunesie, ne rast se:

a)  Kane kontribuar ne sigurimin shoqeror jo me pak se 12 muaj për çdo rast përfitimi dhe

b)  janë vërtetuar nga zyra përkatëse e punës se:

-  janë punëkërkues të papunë, të gatshëm të punësohen, kur u ofrohet një punë e paguar, e 
përshtatshme;

-  pranojnë të kualifikohen ose të rikualifikohen.

c)  nuk marrin perfitime te tjera nga ky ligj, me perjashtim te pensionit te pjesshem te invaliditetit.

2)  Sigurimi i papunesise mund te paguhet edhe ne rastet e pjesemarrjes ne programet speciale publike 
shteterore e lokale, me kusht qe ai te mos marre me shume se paga minimale mujore.

Neni 54
Shuma e se ardhures

1.  E ardhura nga papunesia do te jete nje shume baze qe siguron te pakten nje nivel jetese minimale, 
çdo vit e indeksuar me vendim te Keshillit te Ministrave, lidhur me llogaritjen e indeksit te cmimeve 
te mallrave te zgjedhura.

2.  Niveli baze do te vendoset nga Keshilli i Ministrave.

3.  Përfituesit që kanë në ngarkim fëmijë deri në moshën 18 vjeç ose kur këta studiojnë ose janë të paaftë 
për punë deri në 25 vjeç, përfitojnë një të ardhur shtesë familjare për çdo fëmijë në masën 5 për qind 
të të ardhurave nga papunësia, por jo më shumë se 30 për qind. Kur njëri nga prindërit është në mar-
rëdhënie pune ose merr pension të plotë, shtesa reduktohet në masën 50 për qind.

Neni 55
Periudha e perfi timit

1.  E ardhura e papunësisë paguhet deri në 12 muaj, sipas përcaktimit të vendimit të Këshillit të Mini-
strave.

2.  Per personat qe punesohen me nderprerje gjate periudhes 1 vjecare te perfitimit te papunesise, afati 
i saj mund te shtyhet deri ne 2 vjet, por me kusht qe gjithsej te mos perfitojne me shume se 365 dite 
kalendarike.

3.  Personat qe ndjekin kurset e kualifikimit dhe te rikualifikimit, perfitojne pagesen e papunesise gjate 
gjithe kohes se zhvillimit te kurseve ne rast se nuk paguhen per kete periudhe, por jo me shume se 
6 muaj tej afatit 1 vjecar te perfitimit te papunesise. Kete te drejte e gezojne edhe te siguruarit gjate 
kohes se perfitimit te barrelindjes dhe te pensionit te plote te invaliditetit.
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KREU VI
DISPOZITA TE PERBASHKETA PER TE GJITHA TE ARDHURAT

Neni 56
KUSHTET E PERFITIMIT TE TE ARDHURAVE

 
1. Personi i siguruar qe e ka plotesuar periudhen e kerkuar te sigurimit, si dhe gjithe personat ne ngar-

kim te atij qe vdes, te cilet nuk kane plotesuar moshen ose nuk plotesojne kushtet e tjera per pension, 
kane te drejte te marrin pension kur te plotesojne moshen ose kushte te tjera.

2.  Personat qe i kane permbushur te gjitha kushtet, por jo ate te paaftesise, marrin pension, pasi te 
provohet se jane te paafte per pune.

3.  Bashkeshorti pasjetues qe behet i paafte per pune pas 10 vjeteve nga vdekja e bashkeshortit, nuk ka 
te drejte per pension familjar.

Neni 57
Terheqja e kesteve te perfi timit

1.  Perfitimet duhet te zevendesojne pakesimin e te ardhurave nga punesimi ose nga nje veprimtari tjeter 
ekonomike.

2.  Perfituesi nuk ka te drejte per keste perfitimi per cfaredo periudhe, kur merr page ose te ardhura nga 
veprimtaria ekonomike si i punesuar ose i vetepunesuar.

3.  Pagesat e te ardhurave ndalohen per cdo kohe qe perfituesi eshte punesuar ose ka qene ekonomikisht 
aktiv.

4.  Pagesa nuk ndalohet vetem kur ligji parashikon qarte punesim dhe veprimtari ekonomike (psh, pen-
sion invaliditeti te pjesshem).

Neni 58
Periudha e sigurimit

1. Periudhat e sigurimit perfshijne te gjitha periudhat:

a)  per te cilat jane paguar kontributet;

b)  gjate te cilave eshte bere pagesa nga sigurimet shoqerore, përfshirë edhe periudhën e përfitimit 
të pensionit të pjesshëm të invaliditetit.

2.  Keshilli i Ministrave mund te deklaroje edhe periudha te tjera si periudha te sigurimit, duke u derdhur 
kontributi ne fondin e sigurimit shoqeror nga buxheti i shtetit.

Neni 59
Baza e vlerësuar për llogaritjen e përfi timeve

1.  Baza e vlerësueshme për llogaritjen e pensioneve llogaritet si raport i shumës së pagave, për të cilat 
janë paguar kontributet, me periudhën që njihet si periudhë sigurimi. Për periudhën e sigurimit nga 
data 1.1.1994 e në vazhdim, për llogaritjen e bazës së vlerësuar, merret shuma e pagave, për të cilat 
janë paguar kontributet nga data 1.1.1994 deri në fund të periudhës së sigurimit.

 Për periudhën e sigurimit para datës 1.1.1994, për llogaritjen e bazës së vlerësuar, merren pagat 
referuese, të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Në rastet kur personi i siguruar ka 
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periudhë sigurimi para dhe pas datës 1.1.1994, baza e vlerësuar llogaritet si mesatare aritmetike e 
ponderuar e bazës së vlerësuar të të dyja periudhave.

2.  Baza e vleresuar vjetore per kalkulimin e pagesave per semundje e barrelindje dhe per te ardhura te 
tjera afatshkurter do te jete totali i pages vjetore, ne baze te te cilave jane paguar kontribucionet.

3.  Çdo vit, duke filluar nga data 1 janar, baza e vlerësuar vjetore individuale indeksohet me koeficientin, që 
llogaritet si raport i kontributit mesatar për çdo person të siguruar, të mbledhur në vitin e fundit kalendarik, 
kundrejt të njëjtit tregues të vitit pararendës. Ky koeficient caktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

4.  Instituti i Sigurimeve Shoqerore do te tregoje rregullisht nivelin minimal te pensionit dhe pensionin 
baze, ne baze te nivelit minimal te jeteses dhe do te propozoje shtimin e pensionit baze per vitin e 
ardhshem financiar dhe indeksimin e pensioneve minimale te paguara.

5.  Pensionet e invaliditetit nuk do të llogariten me një bazë të vlerësuar më të ulët se ajo e paguar më 
parë. Sapo të jetë përfituar një pension invaliditeti, shuma e pensionit do të merret si kufi minimal, 
kur llogaritet çdo pension tjetër sipas ligjit të sigurimeve shoqërore.

Neni 60

Per personat qe nuk kane page ose që nuk kanë dokumentin, i cili vërteton pagën, perfitimet llogariten 
mbi pagen minimale.

Neni 61
Indeksimi i pensioneve

Pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe ato familjare indeksohen çdo vit, për të kompensuar pasojat 
e ndryshimit të çmimeve të mallrave dhe të shërbimeve të zgjedhura për nivelin minimal të jetesës së 
pensionistëve. Këshilli i Ministrave cakton listën e mallrave të zgjedhura, mbi të cilën llogaritet indeksi, 
metodën e llogaritjes dhe datën e indeksimit.

Neni 62
E drejta per perfi tim

1.  Personat qe kane te drejte per me shume se 1 lloj pensioni, mund te zgjedhin vetem nje prej tyre. Kjo 
e drejtë mund të ushtrohet jo më shumë se tri herë.

2.  E drejta e pensionit nuk parashkruhet. Personit, i cili kërkon pensionin jo më vonë se 1 vit nga data 
që i lind kjo e drejtë, ky pension i paguhet që nga kjo ditë. Në raste të tjera pensioni do të paguhet 
nga data e paraqitjes së kërkesës për pension.

 E drejta për të ardhurat e tjera parashkruhet me kalimin e një viti nga data e fillimit të së drejtës për 
përfitimin e tyre.

3.  Pensionet e njohura, por të patërhequra do të paguhen në çdo kohë, por jo më shumë se për 3 vjet.

 Pensionet e caktuara, por të paguara më pak, jepen në çdo kohë, por jo më shumë se për tre vjet. E 
drejta për të kërkuar shumat e marra tepër gjatë një viti, ushtrohet jo më vonë se 3 vjet nga marrja e 
tyre, por jo më vonë se 6 muaj nga data e konstatimit dhe masa e ndalesës për çdo muaj është 20 për 
qind e këstit mujor të pensionit.

 Personi, që ka përfituar pension ose të ardhura të tjera nga sigurimet shoqërore, me mënyra e mjete 
në kundërshtim me ligjin, detyrohet ta kthejë të gjithë shumën e marrë tepër, të cilën e shlyen duke 
iu mbajtur çdo muaj 50 për qind e këstit mujor të përfitimit. Gjithashtu, personi dënohet me gjobë në 
masën katërfish të dëmit të shkaktuar, pavarësisht nga dënimi i parashikuar në dispozitën përkatëse 
të Kodit Penal.
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4.  Pensioni i invaliditetit do te nderpritet per periudhat qe pensionisti refuzon te vizitohet te komisioni 
i mjekeve eksperte kompetente. Gjithashtu, pensioni i invaliditetit nderpritet edhe per periudhat kur 
ai refuzon te marre pjese ne kurset e kualifikimit e te rikualifikimit, ne riperteritjen mjekesore dhe ne 
trajtimin kunder alkoolit e droges, qe synojne te reduktojne paaftesine e tij per pune.

Neni 62/1
E drejta për informim

Personi i siguruar ka të drejtë të informohet për kontributet dhe/ose përfitimet nga sigurimet shoqërore. 
Procedura dhe periudhat për informim caktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

PJESA V

FONDI I SIGURIMIT SHOQEROR 

Neni 63

Perfitimet nga ky ligj nuk taksohen.

Neni 64

Perfitimet qe parashikon ky ligj, financohen nga fondi i sigurimeve shoqerore, tek i cili do te kon-
tribuojne rregullisht punedhenesit, te punesuarit dhe personat e tjere vullnetarisht te siguruar. Kontributet 
e personave te punesuar do te ndahen me punedhenesit e tyre.

Neni 65

1.  Fondi i sigurimeve shoqerore eshte i ndare nga buxheti i shtetit. Ai administrohet nga Instituti i Sig-
urimeve Shoqerore, ne perputhje me statusin e tij te miratuar nga Keshilli i Ministrave.

2.  Nje pjese e fondit te Institutit te Sigurimeve Shoqerore te jete ne valute, e cila te perdoret per obligimet 
nderkombetare.

Neni 66
Te ardhurat

Te ardhurat e fondit te sigurimeve shoqerore perbehen nga:
a)  kontributet e personave te siguruar dhe e punedhenesve te tyre;

b)  kontributet nga buxheti i shtetit per personat qe nuk mund te paguajne kontribucione, vecanerisht per:

-  shtetasit qe sherbejne ne sherbimin e detyrueshem ushtarak;

-  punonjesit qe marrin nje pagese nga sigurimi i papunesise;

-  shtetasit qe mbulohen nga skema e perfitimit me vendim te Keshillit te Ministrave;

c) subvencione te buxhetit te shtetit per te mbeshtetur shpenzimet shtese, si pasoje e:

-  Indeksimit qe behet sipas ketij ligji, miratuar nga Keshilli i Ministrave dhe qe percakton ky 
ligj dhe
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-  mbulimit te shpenzimeve kur te ardhurat nuk mjaftojne ;

ç)  pagesa per veprimtari shtese, te percaktuara nga Keshilli i Ministrave; 

d) subvencione te buxhetit te shtetit te miratuara nga Kuvendi Popullor; 

dh) te ardhurat nga investimet e fondit te sigurimeve shoqerore;

e)  te ardhura te tjera, duke perfshire gjobat, te ardhurat nga veprimtarite administrative te sigurimit 
shoqeror, dhurata, trashegimi etj.

Neni 67
Shpenzimet

1.  Shpenzimet e fondit te sigurimeve shoqerore perfshijne:

a)  pagesat ne para e ne natyre te perfitimeve per sigurime, ndihma dhe pensione;

b)  shpenzime administrative.

2. Kur shpenzimet per sigurimet shoqerore nuk mbulohen me te ardhurat e parashikuara ne nenin 66, 
diferenca mbulohet nga buxheti i shtetit.

3.  Për shpenzime administrative në buxhetin e sigurimeve shoqërore planifikohet një shumë deri në 5 
për qind të shpenzimeve totale.

Neni 68
Perdorimi i fondeve per sigurimet shoqerore

1.  Kontributet administrohen ne menyre te ndare ne 5 deget e sigurimit shoqeror;

a)  dega e sigurimit te semundjes; 

b)  dega e sigurimit te barrelindjes; 

c)  dega e sigurimit te pensionit

ç)  dega e sigurimit te aksidenteve ne pune dhe semundjeve profesionale;

d)  dega e sigurimit te papunesise.

2.  Transferimi i fondeve midis degeve te sigurimit shoqeror nuk eshte i lejueshem, me përjashtim të rasteve 
kur një gjë e tillë miratohet në buxhetin vjetor të sigurimeve shoqërore. Transferimi dhe përdorimi i 
fondeve bëhen vetëm sipas këtij ligji dhe rregullave të caktuara në Statutin e Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore.

3.  Te ardhurat dhe shpenzimet e sigurimeve shoqerore pasqyrohen rregullisht dhe do te revizionohen cdo 
vit nga komisioni i revizionit, i ngritur ne perputhje me statutin e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

4.  Te ardhurat, shpenzimet dhe gjendja financiare e fondit te sigurimeve shoqërore auditohen një here 
ne pese vjet nga subjekte te specializuara ne këtë fushe. Zgjedhja e subjekteve behet ne përputhje me 
ligjin nr.7971, date 26.7.1995 “Për prokurimin publik”.(i ndryshuar)

Neni 69
Garantimi nga falimentimi i fondit per Sigurimet Shoqerore

Shteti garanton fondin e sigurimeve shoqërore të detyrueshme në rast falimentimi. Këshilli i Ministrave 
ka të drejtën e mbikëqyrjes së financimit për sigurimet shoqërore, të revizionimit të llogarive vjetore dhe 
të miratimit të buxhetit.
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Neni 70
Fondi Rezerve

1.  Instituti i Sigurimeve Shoqerore krijon nje fond rezerve qe te mbuloje te pakten 3 muaj shpenzimet 
per pensione.

2.  Rezerva do te krijohen gjate 5 vjeteve nga data e hyrjes ne fuqi te ketij ligji. Ne cdo rast kur fondi 
rezerve eshte nen nivelin percaktues, merren masat e nevojshme nga Instituti i Sigurimeve Shoqerore 
per ta vendosur ne kuoten e caktuar.

3.  Fondet e krijuara mbi nivelin percaktues rezerve, i cili do te perdoret ne perputhje me rregullat e 
pergjithshme financiare te percaktuara ne statutin e Institutit te Sigurimeve Shoqerore me nje rrezik 
minimal, qe mund te pesohet.

PJESA VI

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI 

Neni 71

1.  Sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise do drejtohen e administrohen nga Instituti i Siguri-
meve Shoqerore (I S SH).

2.  Instituti i Sigurimeve Shoqërore është institucion publik i pavarur, organizimi dhe funksionimi i të 
cilit rregullohen me këtë ligji.

3.  Instituti i Sigurimeve Shoqerore eshte person juridik shqiptar me qender ne Tirane. Ai mund te koo-
peroje dhe te perfundoje marreveshje e te marre kontakte me organizata joqeveritare nderkombetare 
ne fushen e sigurimeve shoqerore.

4.  Instituti i Sigurimeve Shoqerore do te drejtohet nga :

a)  keshilli administrativ i Institutit te Sigurimeve Shoqerore dhe 

b)  drejtori i pergjithshem i Institutit te Sigurimeve Shoqerore

Neni 72
Përbërja dhe emërimi i Këshillit Administrativ

1.  Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore përbëhet nga 12 anëtarë, nga të cilët:

a) 6 anëtarë të ndarë si më poshtë:

i)  një përfaqësues nga Ministria e Financave;

ii)  një përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë;

iii) një përfaqësues nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale;

iv) një përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë;

v) një përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë;

vi) një përfaqësues nga Instituti i Statistikave.

 Funksionet e këtyre përfaqësuesve caktohen me vendim të Këshillit të Ministrave;

b)  3 anëtarë caktohen nga organizatat më të përfaqësuara të punëdhënësve, të cilat përzgjidhen me 
vendim të Këshillit të Ministrave;
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c)  3 anëtarë caktohen nga sindikatat më të përfaqësuara, të cilat përzgjidhen me vendim të Këshillit 
të Ministrave.

2.  Emërimi i anëtarëve të përcaktuar në shkronjat “b” dhe “c” është i vlefshëm për një periudhë jo më 
shumë se 5 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë.

3.  Shkarkimi i anëtarëve mund të bëhet në çdo çast nga autoriteti që i cakton.

Neni 73
Kryesia e keshillit administrativ

Keshilli administrativ zgjedh me votim te fshehte kryetarin dhe dy zevendeskryetaret e tij. Kryetari 
zgjidhet nga 6 anetare qe jane perfaqesues te Keshillit te Ministrave dhe 2 zevendeskryetaret zgjidhen: 
njeri nga perfaqesuesit e punedhenesve dhe tjetri nga perfaqesuesit e punetoreve.

Neni 74
Kompetencat e keshillit administrativ

1.  Keshilli administrativ ka keto kompetenca:

a)  Zgjedh drejtorin e pergjithshem te Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

b)  Miraton cdo vit raportin vjetor, bilancin vjetor, buxhetin vjetor dhe perspektivat 3 vjecare finan-
ciare te skemes se sigurimeve shoqerore.

b/1) përcakton e miraton strukturën dhe numrin e punonjësve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

c)  Vendos per te gjitha ceshtjet qe kane te bejne me investimet e fondeve.

ç)  Propozon te Ministri i Financave ndryshimet në statusin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore 
dhe në ligjin e sigurimeve shoqërore;

d)  Vendos per lidhjen e marreveshjeve dhe te kontratave te rendesishme.

dh)  Miraton komisionin e kontrollit per veprimtarine e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

e)  Miraton rregulloret e propozuara nga Drejtori i Përgjithshëm, sipas përgjegjësive që përcaktohen 
nga ligji e statuti dhe që kanë të bëjnë me çështje financiare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

 ë)  Me kërkesë të punëdhënësve vendos për ngrirjen e kamatëvonesave për një periudhë të caktuar 
kohe dhe për pagimin e tyre në një periudhë të mëvonshme, por jo më shumë se një vit financiar 
pa të drejtë përsëritjeje, në ato raste kur pagesa e menjëhershme e kamatëvonesave do të bënte 
të pamundur vazhdimin e veprimtarisë ekonomike që ndodhet në vështirësi financiare.

Neni 75
Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm

Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së ka këto detyra e përgjegjësi:
a) përfaqëson Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe drejton veprimtarinë e tij; 

b)  miraton rregulloret e Institutit të Sigurimeve Shoqërore për organizimin, administrimin dhe 
procedurat administrative, sipas ligjit;

c)  mbledh bordin e drejtuesve, si një organ këshillues pranë tij, ku bëjnë pjesë zëvendësdrejtorët e 
përgjithshëm dhe drejtorët e drejtorive rajonale;

ç)  përcakton rregullat e brendshme të Institutit të Sigurimeve Shoqërore;

d)  emëron punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, drejtorët 
e drejtorive rajonale, si dhe përcakton rregullat e rekrutimit të personelit për këto drejtori;
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dh)  vendos për të gjitha çështjet e veprimtarisë së Institutit të Sigurimeve Shoqërore brenda kufijve 
të planit financiar dhe dispozitave ligjore në fuqi;

e)  përgjigjet për të gjitha çështjet e administrimit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe raporton 
para Këshillit Administrativ;

ë)  propozon në Këshillin Administrativ buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, planin fi-
nanciar, paraqet raportin vjetor, parashikimin financiar 3-vjeçar, si dhe Rregulloren e Institutit 
të Sigurimeve Shoqërore për kontributet dhe problemet financiare.”

Neni 76 

(shfuqizuar me Ligjin Nr. 9377, datë 21.4.2005) 

Neni 77
Marrëdhëniet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore 

me Ministrinë e Financave

Raportimi:
1.  Keshilli administrativ i Institutit te Sigurimeve Shoqerore do t’i paraqese cdo vit nepermjet nëpërmjet 

Ministrisë së Financave Keshillit te Ministrave:

a)  raportin vjetor dhe bilancin e Institutit te Sigurimeve Shoqerore;

b)  buxhetin vjetor te Institutit te Sigurimeve Shoqerore dhe planin financiar;

c)  zhvillimin financiar 3 vjecar dhe perspektiven e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

2.  Keshilli administrativ i Institutit te Sigurimeve Shoqerore nje here ne 5 vjet do t’i paraqesë Ministrit 
të Financave dhe nepermjet tij, Keshillit te Ministrave perspektiven per 5 vjet.

3.  Instituti i Sigurimeve Shoqërore raporton te Ministri i Financave për realizimin e politikave të Qe-
verisë në fushën e sigurimeve shoqërore, për realizimin e programit vjetor të zhvillimit të skemës së 
sigurimeve shoqërore, si dhe për probleme të tjera të ngarkuara nga Ministri.

4.  Ministria e Financave mbikëqyr zbatimin e politikave të Qeverisë në fushën e sigurimeve shoqërore.

 
Neni 78

Statuti i Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Këshilli i Ministrave miraton Statutin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, i cili rregullon veprim-
tarinë e këtij institucioni dhe marrëdhëniet ndërmjet Ministrisë së Financave, Këshillit Administrativ dhe 
Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

PJESA VII 

PROCEDURAT 

Neni 79
Detyrimet e punëdhënësit dhe të të vetëpunësuarit

Punëdhënësi dhe i vetëpunësuari janë të detyruar:
a)  të regjistrojnë në regjistrin vjetor të gjithë të punësuarit;
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b)  të njoftojnë në organet tatimore për ndryshimet dhe lëvizjen e punonjësve, sipas procedurave të 
përcaktuara me ligj;

c)  të bëjnë sigurimin nga dita e parë, kur i punësuari fillon punë;

ç)  të dorëzojnë në organet tatimore dokumentacionin, ku evidentohen paga dhe kontributi për çdo 
të punësuar, sipas formatit dhe afateve të përcaktuara me ligj.

Rregullat e lëvizjes së informacionit dhe të dokumentacionit ndërmjet punëdhënësit, strukturave 
tatimore dhe strukturave të sigurimeve shoqërore përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 80

Punedhenesi pergjigjet per punesimin dhe riaftesimin profesional te invalideve, qe jane te afte per 
pune ne kushte te vecanta, sipas rekomandimit te organit kompetent (KMCAP), dhe qe caktohen nga 
zyrat e punes. Rregullat percaktohen me ligj te vecante.

Neni 81
Regjistrimi

Personat juridikë, publikë, privatë dhe personat fizikë, që fillojnë veprimtari ekonomike për herë të 
parë, janë të detyruar të regjistrohen në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe në strukturat tatimore, sipas 
rregullave të përcaktuara me ligj. Regjistrimi i subjekteve, në bazë të të dhënave të sigurimeve shoqërore 
dhe mbyllja e veprimtarisë bëhen sipas rregullave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. 
Regjistrimi është akt administrativ, që nuk tregon detyrim për mbulimin me sigurime shoqërore.

Neni 82
Procedurat per derdhjen e kontributeve

 
1. Te gjitha te ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe nga kamatëvonesat e tyre, te mbledhura 

nga organet tatimore, transferohen ne llogarite e Institutit te Sigurimeve Shoqërore dhe te organeve 
ne varësi te tij. Procedurat e transferimit përcaktohen me vendim te Këshillit te Ministrave.

2.  Instituti i Sigurimeve Shoqerore i shperndan kontributet e mbledhura ne te 5 deget e sigurimit shoqeror 
dhe i perdor veçmas.

Neni 83

Personeli mjekësor dhe anëtarët e komisionit mjekësor ose të KMCAP-it, që gjatë ushtrimit të veprim-
tarisë së tyre veprojnë në kundërshtim me normat e caktuara dhe cenojnë fondet e sigurimeve shoqërore, 
dënohen me gjobë në masën nga 3 deri në 5-fishin e pagës minimale, në shkallë vendi. Gjoba vendoset 
nga personeli i ISSH-së, përgjegjës për paaftësinë e përkohshme, barrëlindjen dhe ekspertizën mjekësore.

Kundër vendimit të gjobës bëhet ankim, brenda 30 ditëve nga data e njoftimit, te Drejtori i Përgjith-
shëm i ISSH-së, i cili vendos lënien në fuqi, shfuqizimin ose ndryshimin e masës së gjobës.

Neni 84
Kerkesa

1.  Personi i siguruar ka te drejte te kerkoje perfitime sa here qe mendon se i ploteson kushtet per per-
fitimin e tyre.

2.  Kerkesat behen ne agjencite lokale te Institutit te Sigurimeve Shoqerore ku ndodhet:
a)  vendi i punes per personat e punesuar;
b)  vendi i banimit per gjithe personat e tjere
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3.  Kerkesat per perfitimin e papunesise behen ne zyrat e punes me procedure, sipas qendres se punes 
ose vendbanimit.

Neni 85
Perllogaritjet

1. Perfitimet afatshkurtera per deget e semundjes, barrelindjes dhe aksidenteve ne pune per personat e 
punesuar, do te llogariten nga qendrat e punes, kurse per personat e tjere ekonomikisht aktive, nga 
zyrat lokale te sigurimeve shoqerore.

2.  Perfitimet afatshkurtra per papunesine caktohen nga zyrat e punesimit qe jane ne vartesi te Ministrise 
se Punes dhe Ceshtjeve Sociale.

 Kjo e fundit nxjerr aktet nenligjore per plotesimin e dokumentacionit.

3.  Pensionet do te caktohen nga zyrat rajonale te Institutit te Sigurimeve Shoqerore, brenda ditës së fundit të 
muajit të ardhshëm nga data e pranimit të kërkesës dhe të dokumenteve të plota e të sakta për pension.

Neni 86
Ankimimi

 
1.  Ankimi kundër vendimeve të përfitimeve bëhet në komisionin e ankimit pranë drejtorive rajonale të 

sigurimeve shoqërore.

2.  Ankimi kundër vendimeve të komisionit të ankimit pranë drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore 
bëhet në komisionin e ankimit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

3.  Ankimet e zgjidhura në mënyrë të pafavorshme bëhen në gjykatë, vendimi i së cilës është përfundimtar.

4.  Këshilli Administrativ përcakton përbërjen, numrin dhe procedurën e funksionimit të komisionit të 
ankimit pranë drejtorive rajonale dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Neni 87
Pagesat

Pagesa e perfitimeve nga sigurimet shoqerore i ngarkohet nje institucioni financiar profesional, qe do te 
caktohet nga keshilli administrativ i Institutit te Sigurimeve Shoqerore. Pagesa per perfitimin e papunesise 
mund te behet, gjithashtu, nga zyrat e punes. Rregullat caktohen nga Ministria e Punes, Emigracionit, 
Perkrahjes Sociale dhe te perndjekurve Politike dhe Instituti i Sigurimeve Shoqerore.

PJESA VIII

DISPOZITA PER PERIUDHEN TRANZITORE

Neni 88
Te drejtat e perfi tuara

1.  Pensionet e caktuara ne baze te ligjit nr.4171, date 13.4.1966 “Per sigurimet shoqerore te RPSH”, te 
quhen te mireqena dhe nuk do te jene objekt i ndonje ndryshimi, me perjashtim te Indeksit. Këshilli 
i Ministrave bën indeksimin e pensioneve në atë masë dhe sa herë indeksohen pensionet e caktuara 
në bazë të ligjit dhe kompensimit, sipas paragrafit të dytë të nenit 2.
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2.  Pensionet e caktuara ne baze te ligjit nr.4976, date 29.6.1972 “Per pensionet e anetareve te koopera-
tivave bujqesore te RPSH”, me gjithe ndryshimet e tij te mevonshme, quhen te mireqena dhe nuk 
jane objekt i ndonje ndryshimi me perjashtim te indeksimit. Këshilli i Ministrave bën indeksimin e 
pensioneve në atë masë dhe sa herë indeksohen pensionet e caktuara në bazë të ligjit dhe kompen-
simit, sipas paragrafit të dytë të nenit 2.

3.  Personat qe marrin sigurime afatshkurter si per paaftesi, barrelindje, sigurim papunesie etj, para hyrjes 
ne fuqi te ketij ligji, do t”i perfitojne ne masen qe u kane qene caktuar me pare.

4.  Personat, te cilet me pare se ky ligj te hynte ne fuqi, merrnin pension pleqerie, pension te parakohshem, 
pension familjar, pension per vjetersi sherbimi, pension per vjetersi sherbimi ne raste te vecanta, do 
te vazhdojne te terheqin pensionin e tyre. E njejta gje do te zbatohet edhe per shtesat e dhena per 
pjesemarrjen ne luften kunder pushtuesve nazifashiste.

5.  (shfuqizohet)

6.  Personat qe sipas ligjit te meparshem gezojne pension invaliditeti, do te vazhdojne ta marrin ate. 
Me rastin e rivleresimit te gjendjes shendetesore, personi qe merr pension invaliditeti, ka te drejte te 
zgjedhe legjislacionin me te favorshem.

7.  Personat qe marrin pension te parakohshem, pension për vjetërsi shërbimi kur plotesojne moshen 
per pension pleqerie sipas ligjit nr.4171, date 13.9.1966 “Per sigurimet shoqerore ne RPSH”, e mar-
rin pensionin ne masen 70 per qind te pages qe i eshte llogaritur pensioni, por jo më shumë se kufiri 
maksimal i pensionit të pleqërisë të caktuar në ligjin nr.4171, datë 13.9.1966 “Për sigurimet shoqërore 
shtetërore në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar me rritjet përkatëse).

Neni 89
Zbatimi i dispozitave te reja

1.  Dispozitat e ketij ligji do te zbatohen vetem ne rastet kur e drejta lind mbas dates se hyrjes ne fuqi te tij.

Neni 90
Pagesat e kontributeve

1.  Kontributet prej 10 per qind qe i takon te derdhin te punesuarit sipas nenit 10 te ketij ligji, do te 
derdhen ne kete menyre:

-  Per vitin 1993, te punesuarit nuk do te derdhin, kurse buxheti i shtetit do te derdhe 10 per qind.

-  Per vitin 1994, te punesuarit 3 per qind, kurse buxheti i shtetit 7 per qind.

-  Per vitin 1995, te punesuarit 6 per qind, kurse buxheti i shtetit 4 per qind.

-  Nga 1.1.1996 deri më 1.7.2002 të punësuarit 10 % në vazhdim 9,5 %

2.  Kontributi i te vetepunesuarve ne bujqesi do te zbatohet gradualisht ne masen e vendosur nga Keshilli 
i Ministrave, me propozim te Institutit te Sigurimeve Shoqerore, Keshilli i Ministrave ka te drejte 
te vendose, gjithashtu, te paguaje nga buxheti i shtetit kontributin qe u takon grupeve te popullsise 
ekonomikisht aktive me te ardhura te pakta.

Neni 91
Periudhat e quajtura si periudha sigurimi

1.  Te gjitha periudhat e punesimit para hyrjes ne fuqi te ketij ligji, te njohura si vjetersi pune, te vlefshme 
per sistemin e sigurimit shoqeror te kaluar, do te quhen si periudha sigurimi edhe per kete ligj.

2.  Periudhat, ne te cilat nuk eshte punuar, por te njohura si vjetersi pune per sigurimet shoqerore perpara 
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hyrjes ne fuqi te ketij ligji, do te njihen si periudha te sigurimit edhe per kete ligj.

3.  Koha pas hyrjes ne fuqi te ketij ligji njihet si periudhe e sigurimit shoqeror vetem kur eshte derdhur 
kontribut sipas ketij ligji.

4.  Periudha e kryerjes së studimeve në shkollën e lartë, me shkëputje nga puna për gruan, duke filluar 
nga data 1 shtator 2000 e në vazhdim, pavarësisht nga vendi se ku janë kryer studimet dhe për jo më 
shumë se 6 vjet, njihet periudhë sigurimi vetëm për efekt pensioni pleqërie. Në kuptim të këtij neni, 
viti shkollor është me 12 muaj. Në këtë rast kontributet përballohen nga Buxheti i Shtetit, në kohën 
kur, merret vendim për caktimin e pensionit.

Neni 92
Zgjatja graduale e moshës dhe periudhës së sigurimit për pension

Mosha dhe periudha e sigurimit për pension të plotë pleqërie, deri në arritjen e moshës dhe plotësimin 
e periudhës së sigurimit, që përcaktohen në pikën 1 të nenit 31 të ligjit, rriten sipas tabelave që vijojnë:

MOSHA DHE PERIUDHA E SIGURIMIT QË KËRKOHEN NË VITE PËR SECILËN KATEGORI

BURRI

                            Kategoria I                                     Kategoria II             Kategoria III

Vitet Mosha Vjetersia Mosha Vjetersia Mosha Vjetersia
  e punes  e punes  e punes
1993 50 20 55 25 60 25
1994 50 20 55 25 60 25
1995 51 21 56 26 60 26
1996 51 21 56 27 60 27
1997 52 22 57 28 60 28
1998 52 22 57 29 60 29
1999 53 23 58 30 60 30
2000 53 23 58 31 60 31
2001 54 24 59 32 60 32
01.07.2002 - 30.06.2003 54 24 59 33 60v 6m 33
01.07.2003 - 30.06.2004 55 25 60 34 61v 34
01.07.2004 - 30.06.2005 55 25 60v 6m 35 61v 6m 35
01.07.2005 - 30.06.2006 56 26 61v 35 62v 35
01.07.2006 - 30.06.2007 56 27 61v 6m 35 62v 6m 35
01.07.2007 - 30.06.2008 57 28 62v 35 63v 35
01.07.2008 - 30.06.2009 57 29 62v 6m 35 63v 6m 35
01.07.2009 - 30.06.2010 58 30 63v 35 64v 35
01.07.2010 - 30.06.2011 58 31 63v 6m 35 64v 6m 35
01.07.2011 - 30.06.2012 59 32 64v 35 65v 35
01.07.2012 - 30.06.2013 59 33 64v 6m 35 
01.07.2013 - 30.06.2014 60 34 65v 35 
01.07.2014 - 30.06.2015 60v 6m 35 
01.07.2015 - 30.06.2016 61v 35 
01.07.2016 - 30.06.2017 61v 6m 35 
01.07.2017 - 30.06.2018 62v 35 
01.07.2018 - 30.06.2019 62v 6m 35 
01.07.2019 - 30.06.2020 63v 35 
01.07.2020 - 30.06.2021 63v 6m 35 
01.07.2021 - 30.06.2022 64v 35 
01.07.2022 - 30.06.2023 64v 6m 35 
2023 e ne vazhdim 65v 35
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I siguruari ka të drejtë të marrë pension pleqërie në kushtet e kategorisë së parë ose të dytë, pasi të 
ketë plotësuar në këtë kategori jo më pak se 3/4 e viteve të sigurimit. I siguruari që ka plotësuar vitet e 
sigurimit sipas tabelës së mësipërme, nga të cilat jo më pak se 1/2 e ka punë në nëntokë, ka të drejtë të 
marrë pension në kushtet e kategorisë së parë.

Neni 93
Per nenat me shume femije

Nenat qe kane lindur 6 ose me shume femije, te cilet jane rritur me shume se 8 vjec, marrin pensionin 
e pleqerise kur kane plotesuar moshen 50 vjec dhe kane vjetersi ne pune si vijon:

MOSHA DHE PERIUDHA E SIGURIMIT QË KËRKOHEN NË VITE PËR SECILËN KATEGORI

GRUAJA

                            Kategoria I                                     Kategoria II             Kategoria III

Vitet Mosha Vjetersia Mosha Vjetersia Mosha Vjetersia
  e punes  e punes  e punes
1993 45 15 50 20 55 20
1994 45 15 50 21 55 21
1995 46 16 51 22 55 22
1996 46 17 51 23 55 23
1997 47 18 52 24 55 24
1998 47 19 52 25 55 25
1999 48 20 53 26 55 26
2000 48 21 53 28 55 28
2001 49 22 54 30 55 30
01.07.2002 - 30.06.2003 49 23 54 32 55v 6m 32
01.07.2003 - 30.06.2004 50 24 55 34 56v 34
01.07.2004 - 30.06.2005 50 25 55v 6m 35 56v 6m 35
01.07.2005 - 30.06.2006 51 26 56v 35 57v 35
01.07.2006 - 30.06.2007 51 27 56v 6m 35 57v 6m 35
01.07.2007 - 30.06.2008 52 28 57v 35 58v 35
01.07.2008 - 30.06.2009 52 29 57v 6m 35 58v 6m 35
01.07.2009 - 30.06.2010 53 30 58v 35 59v 35
01.07.2010 - 30.06.2011 53 31 58v 6m 35 59v 6m 35
01.07.2011 - 30.06.2012 54 32 59v 35 60v 35
01.07.2012 - 30.06.2013 54 33 59v 6m 35 
01.07.2013 - 30.06.2014 55 34 60v 35 
01.07.2014 - 30.06.2015 55v 6m 35 
01.07.2015 - 30.06.2016 56v 35 
01.07.2016 - 30.06.2017 56v 6m 35 
01.07.2017 - 30.06.2018 57v 35 
01.07.2018 - 30.06.2019 57v 6m 35 
01.07.2019 - 30.06.2020 58v 35 
01.07.2020 - 30.06.2021 58v 6m 35 
01.07.2021 - 30.06.2022 59v 35 
01.07.2022 - 30.06.2023 59v 6m 35 
2023 e ne vazhdim 60v 35

 Vitet Vitet e sigurimit

 1993 15
 1994 16
 1995 17
 1996 18

 2001 24
 2002 26
 2003 28
 2004 30

 1997 19
 1998 20
 1999 21
 2000 22

 Vitet Vitet e sigurimit  Vitet Vitet e sigurimit
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Ne rastet kur si vjetersi pune sipas kesaj tabele kerkohet te njihet edhe ajo qe ka kryer si ish anetar i 
kooperatives bujqesore, pensioni caktohet ne baze te ligjit nr.4976, date 29.6.1972 “Per pensionet e ish 
anetareve te kooperativave bujqesore”, me gjithe ndryshimet e mevonshme te tij.

Per kategorite e punes

Dalja me pare ne pension nga koha e caktuar ne kete ligj per grupe te vecanta punonjesish (si minatore 
etj) mund te kontraktohet nepermjet sigurimit suplementar te pensioneve, sipas nje skeme te miratuar 
nga Keshilli i Ministrave.

Neni 95
Pensioni i pjesshëm

Mosha dhe periudha e sigurimit për pension të pjesshëm pleqërie, deri në arritjen e moshës dhe 
plotësimin e periudhës së sigurimit, që përcaktohen në nenin 34 të ligjit, rriten sipas tabelës që vijon:

Pensioni i pjesshëm jepet në raport me vjetërsinë në punë që kërkohet në vitin përkatës.
Personat, që krahas periudhës së sigurimit në ish-kooperativat bujqësore, kanë dhe jo më pak se gjysmën 

e periudhës së sigurimit, që kërkohet në vitin përkatës, sipas nenit 92 të këtij ligji, në marrëdhënie pune 
me shtetin, përfitojnë pension pleqërie sipas dispozitave të këtij ligji, ndërsa pension invaliditeti e pension 
familjar përfitojnë kur kanë jo më pak se gjysmën e periudhës së sigurimit që parashikojnë, respektivisht, 
nenet 35 e 40 të këtij ligji. Në rastet e tjera, pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë bazë dhe nga 
një shtesë. Shuma bazë caktohet nga Këshilli i Ministrave, ndërsa shtesa, që u jepet këtyre personave, do 
të jetë 1 për qind për çdo vit sigurimi, duke filluar nga data 1.10.1993 e në vazhdim, shumëzuar me bazën 
mesatare të vlerësuar, që personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontributeve. Të vetëpunësuarëve në 
bujqësi, që plotësojnë kushtet për pension, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, mund t’u njihen periudhat e së 

MOSHA DHE PERIUDHA E SIGURIMIT QË KËRKOHEN NË VITE PËR PËRFITIMIN 
E PENSIONIT TË PJESSHËM TË PLEQËRISË

Vitet Mosha Vitet e sigurimit Mosha Vitet e sigurimit
 per burrat per burrat per grate per grate
 
1993 60 12v 6m 55 10v
1994 60 12v 6m 55 10v 6m
1995 60 13v 55 11v
1996 60 13v 6m 55 11v 6m
1997 60 14v 55 12v
1998 60 14v 6m 55 12v 6m
1999 60 15v 55 14v
2000 60 15v 6m 55 15v
2001 60 16v 55 16v
01.07.2002 - 30.06.2003 60v 6m 17v 55v 6m 17v
01.07.2003 - 30.06.2004 61v 18v 6m 56v 18v 6m
01.07.2004 - 30.06.2005 61v 6m 15 v 56v 6m 15 v
01.07.2005 - 30.06.2006 62v 15 v 57v 15 v
01.07.2006 - 30.06.2007 62v 6m 15 v 57v 6m 15 v
01.07.2007 - 30.06.2008 63v 15 v 58v 15 v
01.07.2008 - 30.06.2009 63v 6m 15 v 58v 6m 15 v
01.07.2009 - 30.06.2010 64v 15 v 59v 15 v
01.07.2010 - 30.06.2011 64v 6m 15 v 59v 6m 15 v
2011 e ne vazhdim 65v 15 v 60v 15 v
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kaluarës si periudha sigurimi kundrejt pagesës së kontributeve për vitet përkatëse, në atë masë që është 
caktuar nga Këshilli i Ministrave, por jo për periudhat para datës 1.10. 1993. Kushtet për pension janë ato 
të përcaktuara në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”. 
Periudha e sigurimit, për të cilën është derdhur kontribut pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, njihet vjetërsi 
pune në marrëdhënie me shtetin, për efek t të zbatimit të këtij neni.

Neni 97

Grate qe deri me 31 dhjetor 1994 kane punuar ne punet e kategorise se pare dhe te dyte dhe qe kane 
plotesuar jo me pak se 23 vjet ne keto profesione, me kerkesen e tyre marrin pension te parakohshem ne 
masen 60 per qind te pages mesatare mujore qe nxirret nga shuma e pergjithshme e pagave te marra gjate 
3 vjeteve rresht brenda 10 vjeteve te fundit te punes. Punonjësit e nëntokës që janë në mardhënie pune në 
nëntokë më 1.1.1995 dhe kanë plotësuar periudhën e sigurimit sipas nenit 92 të këtij ligji, pavarësisht nga 
mosha, me kërkesë të tyre marrin pension të parakohshëm në masën 60% të pagës mesatare mujore që 
nxiret nga shuma e përgjithshme e pagave të marra gjatë tre vjetëve rresht brenda 10 vjetëve të fundit të 
punës. Afati i paraqitjes së kërkesës për këtë pension është deri në datën 31.12.1995. Pensioni nuk mund 
të jetë më i lartë se kufiri maksimal i pensionit të pleqërisë. Me arritjen e moshes se pensionit sipas nenit 
92 marrin pensionin e plote. Pensioni i parakohshem nuk mund te jete me i larte se pensioni maksimal 
i pleqerise.

Neni 98

Keshilli i Ministrave mund te ule deri ne 6 muaj kufirin e moshes per periudhen e sigurimit per te 
dale ne pension gjate tranzicionit.

Këshilli i Ministrave mund të vendosë që pensionistët e punësuar ose të vet punësuar në sektorin 
privat gjatë periudhës së tranzicionit të tërheqin pensionin mujor të pleqërisë dhe të derdhin kontribut 
për kohën që kryejnë veprimtari ekonomike.

PJESA IX
 

DISPOZITAT E FUNDIT 

Neni 99

Ligjet, dekretet, vendimet, udhezimet dhe cdo dispozite tjeter qe bie ndesh me kete ligj shfuqizohen.

Neni 100

Ky ligj hyn ne fuqi me 1 tetor 1993.

Ne ato nene te Ligjit:
- ku eshte perdorur termi “Te ardhura” per te shprehur fjalen perfitime ose pensione, termi “te ardhura” zevendesohet me 

termin “Perfitime”.
- ku eshte perdorur termi “Kontribucione”, zevendesohet me termin “Kontribute”.
- ku eshte perdorur shprehja “Ministria e Punes, Emigracionit, Perkrahjes Sociale dhe te Perndjekurve Politike”, zevendesohet 

me shprehjen “Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale.
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LIGJ

Nr. 10 237, datë 18.2.2010

PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

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 ka për objekt përcaktimin e masave, që synojnë garantimin e sigurisë dhe të shëndetit në punë 
të punëmarrësve.

Neni 2
Qëllimi

Ligji ka për qëllim:
a)  të garantojë sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, 

eleminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimit, këshillimit, pjesëmarrjes së 
balancuar, në përputhje me ligjin, formimit të punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre;

b)  të përcaktojë udhëzimet e përgjithshme për zbatimin e këtij qëllimi.

Neni 3
Fusha e zbatimit

1.  Dispozitat e këtij ligji zbatohen në të gjithë sektorët e veprimtarisë private dhe publike.

2. Nuk do të zbatohen dispozita të caktuara të këtij ligji, kur në dispozitat e tjera ligjore për fushat për-
katëse jepen trajtime më të favorshme për mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit në punë të punëmarrësve.

3.  Ky ligj nuk do të zbatohet, kur veçoritë karakteristike të disa veprimtarive të veçanta të shërbimit 
publik, si forcat e armatosura, policia e shtetit, ose disa veprimtari për menaxhimin e emergjencave 
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civile, janë në kundërshtim me përcaktimet e këtij ligji. Në këto raste siguria dhe shëndeti në punë 
duhet të sigurohen sa më shumë të jetë e mundur, në përputhje me kërkesat e këtij ligji.

Neni 4
Parime të përgjithshme për punëdhënësin

1.  Punëdhënësi detyrohet të sigurojë mbrojtjen e punëmarrësve në të gjitha aspektet që lidhen me sigurinë 
dhe shëndetin në punë.

2.  Punëdhënësi nuk shkarkohet nga përgjegjësia edhe në rastet kur ai kontrakton persona ose kur kryen 
shërbime të specializuara jashtë ndërmarrjes/institucionit, në zbatim të pikës 3 të nenit 7 të këtij ligji.

3.  Punëdhënësi, në marrjen e masave për mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit në punë, udhëhiqet nga 
parimi i trajtimit të barabartë gjinor.

4.  Detyrimet e punëmarrësve në fushën e sigurisë e të shëndetit në punë nuk cenojnë parimin e përgjegjë-
sisë së punëdhënësit.

5.  Detyrimet e punëdhënësit për marrjen e masave të veçanta për mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit në 
punë të punëmarrësve, gra shtatzëna, të atyre që sapo kanë lindur e të atyre me fëmijë në gji, nuk 
vlerësohen diskriminuese, për shkak të gjinisë.

Neni 5 
Përkufi zime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
l.  “Aksident në punë ose për shkak të punës” është çdo ngjarje e papritur, që shkakton dëmtimin e men-

jëhershëm trupor, që ndodh gjatë kryerjes së punës apo të një shërbimi lidhur me të, si dhe çdo dëmtim 
tjetër i shëndetit, që nuk rrjedh nga sëmundje e përgjithshme, por që sjell paaftësi të përkohshme ose 
të përhershme në punë ose vdekje.

2. “Dokument i vlerësimit të rrezikut” është dokumenti, ku përshkruhen karakteristikat e procesit të 
punës, që përmban identifikimin e vlerësimit të rrezikut për sigurinë e shëndetin në punë dhe përcak-
ton mbrojtjen e duhur.

3.  “I mitur” është person nën moshën 18 vjeç.

4.  “Grupet e rrezikuara” janë gratë shtatzëna, gratë me fëmijë në gji, të miturit, si dhe personat me 
aftësi të kufizuar, të cilët, për shkak të gjendjes së tyre të veçantë, janë të rrezikuar ndaj ekspozimit të 
agjentëve të rrezikshëm, proceseve ose kushteve të punës.

5.  “Incident i rrezikshëm” është veprimtaria e identifikueshme, e tillë si shpërthimi, zjarri, aksidenti 
teknik, çlirimet e rrezikshme në ajër, si rezultat i keqfunksionimit të një veprimtarie ose i një pajisjeje 
pune dhe sjellja e papërshtatshme e faktorit njerëzor, që nuk shkakton dëme në njerëz, por që mund 
të kishte pasur pasoja të tilla dhe që ka shkaktuar ose mund të kishte shkaktuar dëmtime materiale.

6.  “Koordinator i sigurisë dhe shëndetit në punë” është personi i caktuar nga punëdhënësi për të bash-
kërenduar punën me kontraktorët.

7.  “Ministër përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë” është ministri që mbulon politikat për çështjet 
e sigurisë e të shëndetit në punë në fushën e veprimtarisë përkatëse.

8.  “Mjekësia e punës” është një specializim mjekësor, për të ofruar shërbimin e duhur mjekësor, në bazë 
të angazhimit të marrë nga punëdhënësi, qëllimi i të cilit është promovimi dhe mbështetja e nivelit 
më të lartë të mirëqenies fizike, mendore dhe sociale të punëmarrësve.

9.  “Ngjarje” është aksidenti, që çon në vdekjen ose dëmtimet e trupit të njeriut, që shkaktohet gjatë 
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procesit të punës ose gjatë realizimit të detyrave të punës, si dhe rastet e dyshuara si sëmundje profe-
sionale.

10.  “Ndërmarrje” është çdo person fizik ose juridik, privat a publik, që kryen veprimtari ekonomike.

11.  “Pajisje pune” është çdo makineri, aparat apo instalim, që përdoret në punë.

12.  “Pajisje mbrojtëse individuale (PMI)” është çdo pajisje e përdorur nga punëmarrësi për të mbrojtur 
veten kundrejt një ose më shumë rreziqesh.

13.  “Parandalim” është tërësia e masave të marra ose të parashikuara në të gjitha fazat e ushtrimit të 
veprimtarisë në ndërmarrje, për parandalimin ose zvogëlimin e rreziqeve profesionale.

14.  “Përfaqësues i punëmarrësve” është çdo person, që ka një funksion të veçantë në fushën e mbrojtjes 
së sigurisë e të shëndetit të punëmarrësve, i zgjedhur ose i caktuar, në përputhje me legjislacionin, 
për të përfaqësuar punëmarrësit për problemet e sigurisë dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë të 
punëmarrësve.

15.  “Personi i ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë” është një profesionist, i marrë 
në punë nga punëdhënësi dhe i caktuar për të kryer detyra, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në 
punë.

16.  “Persona ose shërbime të specializuara” janë personat fizikë ose juridikë, jashtë veprimtarisë/ndërmar-
rjes së kualifikuar, për të kryer, sipas ligjit, shërbime mbrojtjeje dhe parandalimi në fushën e sigurisë 
e të shëndetit në punë.

17.  “Person me aftësi të kufizuar (PAK)” është individi i deklaruar i tillë me vendim të Komisionit 
Mjekësor të Posaçëm, të cilit i është kufizuar aftësia si pasojë e dëmtimit fizik, shqisor të intelektit 
psikiko-mendor, të lindura apo të fituara gjatë jetës, nga aksidente apo sëmundje të përkohshme apo 
të përhershme profesionale, të cilat vijnë nga shkaqe që lidhen ose jo me punësimin.

18.  “Punëmarrës” është çdo person i punësuar nga një punëdhënës, përfshirë praktikantët, me qëllim 
formimin ose futjen në tregun e punës, duke përjashtuar punonjësit shtëpiakë.

19.  “Punëdhënës” është çdo person fizik ose juridik, që punëson punëmarrës dhe që është përgjegjës për 
ndërmarrjen/institucionin.

20.  “Sëmundje profesionale” është çdo sëmundje e shkaktuar si rezultat i ekspozimit ndaj rreziqeve, që 
rrjedhin nga veprimtaria e punës.

21.  “Siguria dhe shëndeti në punë” janë masat e marra, që kanë si synim përmirësimin e kushteve gjatë 
procesit të punës, ruajtjen e jetës, integritetin e shëndetit, mbrojtjen fizike dhe psikike të punëmarrësve 
të tjerë, që marrin pjesë në procesin e prodhimit.

22.  “Shëndet në punë” është jo vetëm mungesa e sëmundjes ose dobësisë, por përfshin, gjithashtu, el-
ementet fizike dhe mendore, që ndikojnë në shëndet e që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me sigurinë dhe 
higjienën në punë.

23.  “Rrezik serioz dhe i menjëhershëm aksidenti” është veprimtaria e identifikueshme, që paraqet rrezik, 
e cila, në një periudhë kohore të shpejtë, shkakton dëmtime në njerëz dhe materiale.

24.  “Rrezik” janë të gjitha karakteristikat e një mjeti, të një makinerie, një produkti, një materiali, një 
metode pune, një mjedisi apo të një mënyre organizimi pune, që paraqesin mundësinë që punëmar-
rësit t’i shkaktohet një plagë, sëmundje ose problem shëndetësor i menjëhershëm apo i mëvonshëm, 
që vjen si rezultat i ekspozimit ndaj tyre gjatë veprimtarisë në punë.

25.  “Vend pune” janë të gjitha vendet e punës, ku punëmarrësit duhet të jenë ose duhet të shkojnë për 
qëllime pune dhe që janë nën kontrollin e drejtpërdrejtë ose të tërthortë të punëdhënësit.

26.  “Inspektorati Shtetëror i Punës” është struktura administrative, në varësi të ministrit përgjegjës për 
sigurinë dhe shëndetin në punë, në nivel qendror, rajonal dhe vendor, përgjegjëse për monitorimin e 
zbatueshmërisë së legjislacionit të punës, përfshirë dhe këtë ligj, sipas përcaktimit të bërë në ligjin nr. 
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9634, datë 30.10.2006 “Për inspektimin në punë dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës”.

27.  “Ministri përgjegjës për shëndetësinë” është ministri përgjegjës për politikat e shëndetit publik, përf-
shirë dhe ato të shëndetit në punë.

28.  “Inspektorati Sanitar Shtetëror” është struktura administrative, në varësi të ministrit përgjegjës për 
shëndetësinë, përgjegjëse për monitorimin e zbatueshmërisë së ligjit të shëndetit publik, përfshirë dhe 
shëndetin në punë, në nivel qendror, rajonal dhe vendor.

KREU II
DETYRIMET E PUNËDHËNËSIT

Neni 6
Detyrime të përgjithshme të punëdhënësve

1.  Punëdhënësi, për sigurimin e mbrojtjes së punëmarrësve në të gjitha aspektet, që lidhen me sigurinë 
dhe shëndetin në punë, merr masat e nevojshme nëpërmjet:

a)  parandalimit të rreziqeve për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale;

b)  informimit dhe formimit profesional të punëmarrësve e të përfaqësuesve të tyre;

c)  organizimit të mbrojtjes kolektive dhe individuale;

ç)  sigurimit të organizimit të vendit të punës e të mjeteve të nevojshme.

2.  Punëdhënësi kujdeset për përditësimin e masave të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duke marrë 
parasysh ndryshimet e rrethanave, për përmirësimin e situatave ekzistuese.

3.  Punëdhënësi zbaton masat e parashikuara në shkronjën “a” të pikës 1 të këtij neni, në bazë të pari-
meve të përgjithshme të parandalimit, si:

a)  shmangien e rreziqeve;

b)  vlerësimin e rreziqeve, të cilat nuk mund të shmangen;

c)  luftën ndaj rrezikut që në burim;

ç)  përshtatjen e procesit të punës me punëmarrësin, veçanërisht për sa i përket konceptimit të vendit 
të punës, zgjedhjes së pajisjeve të punës, si dhe metodave të punës e të prodhimit, me qëllim që 
të zbusë, në mënyrë të veçantë, punën njëtrajtësisht të përsëritshme dhe punën e normuar e të 
zvogëlojë efektet e tyre mbi shëndetin;

d)  përshtatjen e procesit të punës me zhvillimin e teknologjive;

dh) zëvendësimin e asaj që është e rrezikshme me atë që nuk është e rrezikshme, ose me atë që është 
më pak e rrezikshme;

e)  ndërmarrjen e masave parandaluese, gjithëpërfshirëse dhe koherente, të cilat mbulojnë teknologji-
në, organizimin e punës, kushtet e punës, marrëdhëniet sociale dhe ndikimin e faktorëve, që 
lidhen me mjedisin e punës;

ë)  dhënien e përparësisë për masat e mbrojtjes kolektive, në raport me ato të mbrojtjes individuale;

f)  dhënien e udhëzimeve të duhura punëmarrësve.

4.  Punëdhënësi, pa cenuar dispozitat e tjera të këtij ligji, duke pasur parasysh natyrën e veprimtarive 
të ndërmarrjes/institucionit, vlerëson rreziqet për sigurinë dhe shëndetin e punëmarrësve, përfshirë 
përzgjedhjen e pajisjeve, të substancave ose preparateve kimike dhe mënyrën e rregullimit të vendeve 
të punës, në përputhje me masat e duhura mbrojtëse.
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5.  Pas kryerjes së vlerësimit të përcaktuar në pikën 4 të këtij neni dhe nëse është e nevojshme, punëd-
hënësit duhet:

a)  të garantojnë një nivel më të mirë të mbrojtjes së sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve;

b)  të integrohen në tërësinë veprimtarive të ndërmarrjes e të institucionit, si dhe në të gjitha nivelet 
hierarkike;

c)  të marrin parasysh aftësitë e punëmarrësit në fushën e shëndetit e të sigurisë për çdo detyrë që i 
caktohet;

ç)  të zhvillojnë këshillime me punëmarrësit dhe me përfaqësuesit e tyre, me objekt planifikimin 
e futjen e teknologjive të reja, duke vënë në dukje pasojat e tyre për sigurinë dhe shëndetin e 
punëmarrësve, pasoja të cilat lidhen me përzgjedhjen e pajisjeve, rregullimin e kushteve të punës 
dhe ndikimin e kushteve të mjedisit;

d)  të marrin masat e duhura, me qëllim që vetëm punëmarrësit, të cilët kanë marrë udhëzime të 
përshtatshme, të futen në zonat me rrezik të madh dhe specifik.

6.  Në rastin kur punëmarrësit e shumë ndërmarrjeve përdorin të njëjtin vend pune, punëdhënësit duhet:

a)  të bashkëpunojnë për zbatimin e dispozitave për sigurinë, higjienën dhe shëndetin, duke pasur 
parasysh natyrën e veprimtarisë së punës;

b)  të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre, me qëllim mbrojtjen dhe parandalimin e rreziqeve profe-
sionale, duke caktuar një koordinator për sigurinë dhe shëndetin;

c)  të shkëmbejnë reciprokisht informacione për këto rreziqe, për të cilat të vënë në dijeni punëmar-
rësit përkatës ose përfaqësuesit e tyre.

7.  Masat që marrin punëdhënësit për sigurinë, higjienën dhe shëndetin në punë nuk kanë efekt financiar 
për punëmarrësit.

Neni 7
Shërbimet e mbrojtjes dhe të parandalimit

1.  Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarrës, që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e 
shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale në ndërmarrje/institucion.

2.  Në përputhje me pikën 1 të këtij neni:

a)  punëmarrësi/punëmarrësit i/e ngarkuar nuk mund të cenohen për shkak të veprimtarisë së tij/
tyre, lidhur me mbrojtjen dhe parandalimin e rreziqeve profesionale;

b)  punëmarrësit/punëmarrësve i/u jepet koha e nevojshme për të realizuar detyrimet që rrjedhin 
nga ky ligj;

c)  punëmarrësit/punëmarrësve i/u sigurohen nga punëdhënësi mjetet dhe trajnimi i nevojshëm 
për të realizuar detyrimet që rrjedhin nga ky ligj.

3.  Punëdhënësi u drejtohet personave ose shërbimeve të specializuara jashtë ndërmarrjes/institucionit, 
duke hyrë në marrëdhënie kontraktore me ta, nëse kapacitetet e ndërmarrjes/institucionit janë të 
pamjaftueshme për të organizuar veprimtari për mbrojtjen dhe parandalimin.

4.  Punëdhënësi është i detyruar që subjekteve të kontraktuara prej tij, sipas pikës 3 të këtij neni:

a)  t’u japë të gjithë informacionin për faktorët e njohur ose të dyshuar, që kanë efekte për sigurinë 
dhe shëndetin e punëmarrësve;

b)  t’u krijojë mundësi për marrjen e informacionit të parashikuar në shkronjat “a” e “b” të pikës 1 
të nenit 12 të këtij ligji.

5.  Për organizmin e veprimtarive parandaluese dhe mbrojtëse, në përshtatje me madhësinë e ndërmar-
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rjes/institucionit, punëmarrësit dhe personat e shërbimeve të specializuara, të përcaktuara sipas pikave 
1 e 3 të këtij neni, duhet:

a)  të kenë aftësitë dhe kualifikimin e duhur;

b)  të disponojnë mjetet dhe pajisjet e duhura dhe profesionale, si dhe aparaturat matëse;

c)  të jenë mjaftueshëm në numër për të marrë në ngarkim veprimtaritë për mbrojtjen dhe parandali-
min e rreziqeve, ndaj të cilave ekspozohen punëmarrësit, si dhe shpërndarjen e tyre në ndërmar-
rje/institucion.

6.  Personat përgjegjës për sigurinë e shëndetin në punë, të caktuar nga ndërmarrja dhe shërbimet e spe-
cializuara të kontraktuara, bashkëpunojnë, kur është e nevojshme, për çështje të sigurisë e të mbrojtjes 
së shëndetit në punë.

7.  Këshilli i Ministrave me vendim përcakton:

a)  aftësitë dhe mundësitë e nevojshme, që duhet të plotësojnë punëmarrësit dhe personat ose shër-
bimet e specializuara, të përcaktuara në pikat 1 e 3 të këtij neni;

b)  numrin e punëmarrësve, që merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe 
të parandalimit të rreziqeve profesionale, i cili konsiderohet i mjaftueshëm për një punëdhënës.

Neni 8
Ndihma e parë, mbrojtja kundër zjarrit dhe evakuimi i punëmarrësve, 

rreziqet e rënda dhe të menjëhershme

l.  Punëdhënësi:

a)  merr masa paraprake për të organizuar dhënien e ndihmës së parë, mbrojtjen nga zjarri dhe 
evakuimin në rastet kur ka rrezik për të ndodhur ngjarje;

b)  merr masa për të ulur, sa më shumë të jetë e mundur, kërcënimet për sigurinë dhe shëndetin në 
punë të punëmarrësve e të personave të tjerë të pranishëm;

c)  organizon dhe siguron evakuimin e shpëtimin e punëmarrësit në rast ngjarjesh ose aksidentesh 
të papritura, që kërcënojnë sigurinë dhe shëndetin e tyre;

ç)  trajnon personat, që do të kryejnë evakuimin e shpëtimin dhe siguron, me anë të personave të 
trajnuar, realizimin e evakuimit e të shpëtimit, fikjen e zjarrit dhe dhënien e ndihmës së shpejtë 
me pajisjet e nevojshme;

d)  harton një plan për evakuimin dhe shpëtimin në situata emergjente, të cilin ia bën të ditur të 
gjithë punëmarrësve, si dhe kryen ushtrime praktike, të paktën një herë në dy vjet, në përputhje 
me këtë plan;

dh) organizon dhe jep ndihmën e shpejtë për punëmarrësit e dëmtuar në punë ose punëmarrësit, që 
pësojnë sëmundje të papritura, derisa ata të dërgohen në një institucion të kujdesit shëndetësor;

e)  cakton të paktën një punëmarrës të trajnuar, i cili mund të japë ndihmën e shpejtë, të fikë zjar-
rin ose të kryejë veprime shpëtimi a evakuimi dhe, nëse ka më tepër se 20 persona, që punojnë 
në të njëjtin mjedis pune, duhet të ketë të paktën dy punëmarrës të trajnuar për ofrimin e këtyre 
shërbimeve.

2.  Punëdhënësi vendos pajisje të nevojshme në dispozicion të punëmarrësve përgjegjës për ndihmën e 
shpejtë, shpëtimin dhe evakuimin në rast zjarri.

3.  Punëdhënësi duhet:

a)  të informojë, sa më shpejt të jetë e mundur, të gjithë punëmarrësit që janë ose mund të jenë të 
ekspozuar ndaj një rreziku të rëndë dhe të menjëhershëm, për rrezikun e për masat e marra ose 
që do të merren për mbrojtjen e tyre;
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b)  të japë udhëzimet e duhura e të marrë masa për t’i lejuar punëmarrësit, në rast rreziku të rëndë, 
të menjëhershëm dhe të pashmangshëm, të ndalojnë veprimtarinë e tyre dhe të lënë në mënyrë 
të menjëhershme vendin e punës, duke kaluar në një vend të sigurt;

c)  me përjashtim të ndonjë rasti shumë të motivuar, të mos u kërkojë punëmarrësve rifillimin e 
punës, kur rreziku i rëndë dhe i menjëhershëm vazhdon (është prezent).

4.  Punëmarrësi, i cili në rast rreziku të rëndë, të menjëhershëm dhe të pashmangshëm, largohet nga 
vendi i punës ose zona e rrezikshme, nuk mund të cenohet nga punëdhënësi, por duhet të mbrohet 
kundrejt çdo pasoje dëmtuese dhe të pajustifikuar.

5.  Punëdhënësi siguron që çdo punëmarrës, në rast rreziku të rëndë dhe të menjëhershëm për sigurinë 
e tij vetjake dhe atë të personave të tjerë dhe në rast pamundësie kontakti me superiorin hierarkik 
përgjegjës, duke u mbështetur në njohuritë e tij e në mjetet teknike që disponon, të mund të marrë 
masat e duhura për të shmangur pasojat e një rreziku të tillë. Veprimi i tij nuk cenon atë, me përjash-
tim të rasteve, kur ai ka vepruar me pakujdesi ose ka neglizhuar rëndë.

Neni 9
Detyrime të veçanta të punëdhënësit

l.  Punëdhënësi ka këto detyrime të veçanta:

a)  kryen një vlerësim të rreziqeve për sigurinë dhe shëndetin në punë, përfshirë edhe grupet e pu-
nëmarrësve të ekspozuar ndaj rreziqeve të veçanta;

b)  përcakton masat mbrojtëse që duhen marrë dhe, nëse është e nevojshme, pajisjet mbrojtëse që 
do të përdoren;

c)  mban regjistër të aksidenteve në punë, për rastet kur punëmarrësit përfitojnë paaftësi të përkohshme 
në punë për më shumë se 3 ditë pune, për shkak të aksidenteve e të sëmundjeve profesionale;

ç)  harton raporte për aksidentet në punë e sëmundjet profesionale, të cilat ia vë në dispozicion 
autoriteteve përkatëse.

2.  Ministri përgjegjës për çështjet e sigurisë e të shëndetit në punë nxjerr udhëzim për detyrimet që kanë 
subjektet publike dhe private për hartimin e dokumenteve të parashikuara në pikën 1 të këtij neni.

Neni 10
Detyrime të punëdhënësit për hartimin e masave për parandalimin 

e aksidenteve në punë e të sëmundjeve profesionale

Punëdhënësi, për hartimin e masave për të parandaluar aksidentet në punë dhe sëmundjet profesio-
nale, ka këto detyrime:

a)  miraton, në fazën e kërkimit, të projektimit dhe ndërtimit të ndërtesave, të vënies në punë të 
pajisjeve të punës e të teknologjive, që do të përdoren, zgjedhje në përputhje me dispozitat ligjore 
në fuqi, që çojnë në zvogëlimin dhe shmangien e rreziqeve për aksidentet në punë dhe sëmundjet 
profesionale;

b)  përpilon, duke vlerësuar rrezikun, një dokument vlerësimi dhe parandalimi të rrezikut, që përm-
ban masat me karakter teknik, organizativ, higjieno-sanitar, të cilat do të zbatohen sipas kushteve 
specifike të vendeve të punës të veprimtarisë;

c)  merr autorizimet përkatëse, sipas dispozitave ligjore në fuqi, para fillimit të çdo veprimtarie, për 
mënyrën e veprimit për sigurinë dhe shëndetin në punë;

ç)  përcakton, në përshkrimet e punës, cilësitë dhe përgjegjësitë e punëmarrësit në fushën e sigurisë 
dhe të shëndetit në punë, sipas pozicionit përkatës të punës;
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d)  harton, në zbatim të ligjit, udhëzimet e tyre, në mënyrë që të plotësojnë dhe zbatojnë rregulloret për 
sigurinë dhe shëndetin në punë për veprimtari të veçanta dhe vendet e punës në përgjegjësi të tyre.

Neni 11
Detyrime të punëdhënësit për garantimin e zbatimit të masave 

për parandalimin e aksidenteve në punë dhe të sëmundjeve profesionale

1.  Punëdhënësi, për garantimin e zbatimit të masave për të parandaluar aksidentet në punë dhe sëmundjet 
profesionale, ka këto detyrime:

a)  siguron dhe kontrollon cilësinë e kryerjes së shërbimeve të personave përgjegjës ose të shërbi-
meve të jashtme të kontraktuara prej tij për sigurinë e shëndetin në punë, në mënyrë që të gjithë 
punëmarrësit të dinë dhe të zbatojnë masat e parashikuara në dokumentin e vlerësimit dhe 
parandalimit të rrezikut, të përcaktuar në shkronjën “b” të nenit 10 të këtij ligji;

b)  merr masat për të siguruar materialet e nevojshme për informimin dhe trajnimin e punëmarrësve, 
si për shembull postera, fletushka, filma, filmime të lidhura me sigurinë dhe shëndetin në punë;

c)  siguron informimin e çdo personi përpara fillimit të punës, për rreziqet ndaj të cilave ai mund 
të ekspozohet në vendin e punës, si dhe për masat parandaluese dhe mbrojtëse që nevojiten;

ç)  siguron që punëmarrësit të jenë të pajisur me lejet e ushtrimit të profesioneve, të cilat parashi-
kohen me akte ligjore të veçanta;

d)  siguron funksionimin e vazhdueshëm dhe të duhur të sistemeve dhe mjeteve mbrojtëse, mjeteve 
të matjes dhe të kontrollit, si dhe të pajisjeve të diktimit, mbajtjes nën kontroll dhe neutralizimit 
të substancave të rrezikshme, që çlirohen gjatë zhvillimit të proceseve teknologjike;

dh)  merr në punë çdo punëmarrës, në bazë të ekzaminimit mjekësor të tij, në varësi të vendit të punës;

e)  vë në dispozicion të inspektorëve të punës, gjatë inspektimit ose hetimit të ngjarjeve, dokumen-
tacionin e nevojshëm dhe informacionin e kërkuar;

ë)  bën rregullimet e nevojshme për të realizuar masat, që kërkohen nga inspektorët e punës gjatë 
inspektimeve/hetimeve të ngjarjeve;

f)  lejon përfaqësuesin e punëmarrësve, me kërkesën e këtij të fundit, të marrë pjesë gjatë vizitës së 
inspektimit, si dhe në rastet e hetimit të ngjarjeve;

g)  ngarkon, me kërkesën e inspektorit të punës, punëmarrësit të marrin pjesë në inspektimin dhe 
hetimin e ngjarjeve;

gj)  ruan të gjitha provat në vendngjarjen e një aksidenti me pasojë vdekje, qoftë ky dhe kolektiv, me 
përjashtim të rasteve kur ruajtja e vendngjarjes çon në një tjetër aksident ose rrezikon jetën, si 
të personave të dëmtuar, ashtu dhe të personave të tjerë;

h)  pajis punëmarrësit, në mënyrë të detyrueshme, me pajisje mbrojtëse individuale, në rast të dëm-
timit ose humbjes së cilësive mbrojtëse të pajisjeve të mëparshme.

2.  Këshilli i Ministrave me vendim përcakton rregullat, procedurat dhe llojet e testeve ekzaminuese 
mjekësore, që do të kryhen në varësi të punës që kryejnë punëmarrësit.

Neni 12
Informimi i punëmarrësve

1.  Punëdhënësi:

a)  informon punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre për çdo rrezik në vendin e punës, si dhe për masat e 
sigurisë, që duhen marrë për të kontrolluar këto rreziqe dhe për të shmangur pasojat e rrezikshme;
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b)  informon punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre për ndihmën e parë, masat në rast zjarri, evakui-
min, si dhe përgjegjësitë e veçanta të secilit për marrjen e këtyre masave;

c)  i paraqet punëmarrësit rezultatet nga vlerësimi i rrezikut, si dhe masat e ndërmarra për të sigu-
ruar shëndetin dhe mbrojtjen e punës për punëmarrësit, fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe 
me fëmijë në gji dhe personat me aftësi të kufizuar.

2.  Nëse punëdhënësi ka vënë në rrezik punëmarrës të tjerë të subjektit të angazhuar mbi bazë kontraktore:

a)  i pajis këta punëmarrës me të njëjtat udhëzime;

b)  i informon më parë ata për rreziqet e shëndetit dhe sigurinë në punë;

c)  u jep atyre informacion për punëmarrësit me përgjegjësi të veçanta për ndihmën e parë, mbrojtjen 
nga zjarri dhe evakuimin.

3.  Në përputhje me dispozitat e posaçme, punëdhënësi duhet të vendosë në vendin e punës dhe mbi pa-
jisjet/makineritë e punës paralajmërime të veçanta dhe shenja sigurie, si dhe udhëzime për shëndetin 
dhe mbrojtjen në punë.

4.  Punëdhënësi u vë në dispozicion punëmarrësve udhëzimin e hollësishëm, në zbatim të dokumentit 
të vlerësimit dhe parandalimit të rrezikut, për çdo vend pune, i dokumentuar nëpërmjet një proces-
verbali, që mbahet ndërmjet palëve.

Neni 13
Këshillimi i punëmarrësve

l.  Punëdhënësi i lejon punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre të marrin pjesë në diskutime për të gjitha 
çështjet, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, sipas neneve 10 e 11 të këtij ligji dhe akteve 
nënligjore që dalin në zbatim të tij.

2.  Punëdhënësi këshillohet me punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre ose me këshillin e sigurisë dhe 
shëndetit në punë për:

a)  masat që mund të kenë ndikim të konsiderueshëm mbi sigurinë dhe shëndetin në punë;

b)  caktimin e një personi përgjegjës ose të një personi juridik ose fizik përgjegjës për sigurinë dhe 
shëndetin në punë, ndihmën e parë, mbrojtjen kundër zjarrit dhe evakuimin e punëmarrësve;

c)  informacionin për vlerësimin e rreziqeve, masat mbrojtëse, regjistrin dhe raportet e aksidenteve 
në punë, si dhe raportet nga inspektoratet ose institucionet përgjegjëse për sigurinë e shëndetin 
në punë;

ç)  listën e personave ose të shërbimeve të jashtme, që kontraktohen për të kryer shërbime sipas pikës 
3 të nenit 7 të këtij ligji;

d)  planin dhe organizimin e trajnimeve, që organizohen sipas nenit 19 të këtij ligji.

Neni 14
Këshilli i sigurisë dhe shëndetit në punë

1.  Në ndërmarrje ngrihet këshilli i sigurisë dhe shëndetit në punë, i cili ka si mision të kontribuojë në 
mbrojtjen e shëndetit fizik dhe mendor dhe të sigurisë së punëmarrësve, si dhe në përmirësimin e 
kushteve të punës.

2.  Këshilli është organ partneriteti këshillues me përfaqësues të punëdhënësve dhe të punëmarrësve, të 
përfaqësuar në mënyrë të barabartë, i cili ka si qëllim këshillimin e rregullt dhe periodik të veprimtarisë 
së ndërmarrjes, për parandalimin e rreziqeve në punë.

3.  Përfaqësuesit e këshillit kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të analizojnë problemet për parandalimin 
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e rreziqeve në punë në ndërmarrje.

4.  Përbërja dhe rregullat për organizimin dhe funksionimin e këshillit të sigurisë dhe shëndetit në punë 
përcaktohen nga Këshilli i Ministrave.

Neni 15
Kompetencat e këshillit të sigurisë dhe shëndetit në punë

1.  Këshilli i sigurisë dhe shëndetit në punë ka këto kompetenca:

a)  merr pjesë në vlerësimin, hartimin dhe vënien në jetë të programeve të parandalimit të rreziqeve 
në ndërmarrje;

b)  nxit nisma për mënyrat dhe procedurat për parandalimin efektiv të rreziqeve, duke i propozuar 
ndërmarrjes përmirësimin e kushteve dhe mënjanimin e rreziqeve.

2.  Punëdhënësi është i detyruar të zbatojë propozimet e bëra nga këshilli i sigurisë dhe shëndetit në 
punë, duke bashkëpunuar me Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Inspektoratin Sanitar Shtetëror.

Neni 16
Numri i përfaqësuesve të punëmarrësve në këshillin e sigurisë 

dhe shëndetit në punë

1.  Numri i përfaqësuesve të punëmarrësve në këshillin e sigurisë dhe shëndetit në punë, sipas nenit 14 
të këtij ligji, përcaktohet në varësi të numrit të punëmarrësve.

2.  Në ndërmarrjet me deri në 50 punëmarrës zgjidhet një përfaqësues në këshillin e sigurisë dhe shëndetit 
në punë, të ngritur në nivel profesional ose ndërprofesional.

3.  Në ndërmarrjet me mbi 50 punëmarrës, ngrihet këshilli i sigurisë dhe shëndetit në punë.

4.  Në mjediset e punës, ku ka rrezikshmëri të lartë për sigurinë dhe shëndetin në punë, përfaqësuesi 
zgjidhet pavarësisht nga numri i punëmarrësve, sipas përcaktimit të pikës 2 të këtij neni.

 Neni 17
Të drejtat e përfaqësuesve të punëmarrësve

Punëmarrësit dhe përfaqësuesit e tyre duhet të kenë mundësinë:
a)  për të paraqitur vëzhgimet, vlerësimet dhe verifikimet e bëra prej tyre në Inspektoratin Shtetëror 

të Punës;

b)  për t’iu drejtuar Inspektoratit Shtetëror të Punës, kur mendojnë se masat e marra dhe mjetet e 
përdorura nga punëdhënësi nuk janë të mjaftueshme për të garantuar sigurimin e shëndetit në 
punë.

Neni 18
Të drejtat e përfaqësuesit të punëmarrësve

l.  Përfaqësuesi i punëmarrësve për sigurinë dhe shëndetin në punë ka të drejtë:

a)  të vizitojë vendet e punës për të vlerësuar sigurinë e tyre;

b)  t’i kërkojë punëdhënësit marrjen e masave të nevojshme për shmangien e rrezikut;

c)  të informojë Inspektoratin Shtetëror të Punës për vlerësimin për kushtet e sigurisë në punë, të 
jetë i pranishëm, si edhe të shprehë pikëpamjet e tij në akt-inspektimet e mbajtura nga inspektori;
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ç)  të kërkojë informacion nga punëdhënësi dhe të marrë pjesë në hartimin e dokumentit të vlerësimit 
dhe parandalimit të rrezikut, si edhe në dokumente të tjera, që lidhen me sigurinë dhe shëndetin 
në punë.

2.  Përfaqësuesi i punëmarrësve për sigurinë e shëndetin në punë nuk duhet të vihet në pozita të disfa-
vorshme, për arsye të veprimtarisë që kryen, bazuar në këtë kre.

3.  Punëdhënësi duhet t’i japë përfaqësuesve të punëmarrësve për sigurinë e shëndetin në punë kohën 
e nevojshme (duke mos cenuar pagën e zakonshme për punën që bën), me qëllim që punëmarrësit e 
caktuar të mund të realizojnë detyrimet që rrjedhin nga ky kre.

4.  Mënyra e funksionimit të përfaqësuesit të punëmarrësve për sigurinë dhe shëndetin në punë përcak-
tohet nga Këshilli i Ministrave.

Neni 19
Formimi i punëmarrësve

1.  Punëdhënësi, para marrjes në punë dhe gjatë saj, sigurohet që çdo punëmarrës të marrë formimin e 
nevojshëm:

a)  nëse prezantohen teknologji të reja ose mjete të reja pune;

b)  kur procesi i punës ndryshon, në një mënyrë që rreziku ndikon në nivelin e shëndetit dhe të 
mbrojtjes në punë;

c)  në rastet e transferimit dhe ndryshimit të vendit të punës.

2.  Formimi për sigurinë dhe shëndetin në punë duhet të përshtatet me vendin specifik të punës dhe 
duhet të kryhet sipas një programi, që përditësohet e ndryshohet sipas formave dhe llojeve të reja të 
rrezikut.

3.  Formimet teorike dhe praktike për kryerjen e punës në kushte sigurie bëhen gjatë orëve të punës dhe 
realizohen me shpenzimet e punëdhënësit, pavarësisht mjediseve ku kryhet ky formim.

4.  Punëdhënësi organizon testime të detyruara, teorike dhe praktike, për përmbushjen e punës nga të 
gjithë punëmarrësit në vendet e punës.

5.  Inspektori i punës, pas kryerjes së inspektimit, mund të kërkojë përshtatjen e formimit ekzistues për 
sigurinë dhe shëndetin në punë me specifikat e vendit të punës, duke marrë parasysh format dhe llojet 
e rreziqeve.

6.  Rregullat e kryerjes së testimeve, sipas pikave 1 e 4 të këtij neni, përcaktohen me akte nënligjore të 
ministrive ose institucioneve përgjegjëse, sipas fushave përkatëse.

KREU III
DETYRIMET E PUNËMARRËSVE

Neni 20
Kushtet e veprimit të punëmarrësit

Çdo punëmarrës vepron në përputhje me arsimin dhe kualifikimin e tij, si dhe me udhëzimet e dhëna 
nga punëdhënësi, me qëllim që punëmarrësi ose personat të tjerë, që mund të preken nga veprimet/mos-
veprimet apo nga neglizhenca e tij gjatë procesit të punës, të mos ekspozohen me rrezikun e një aksidenti 
ose të një sëmundjeje profesionale.
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Neni 21
Detyrime të veçanta të punëmarrësit

Punëmarrësi duhet që, në përputhje me formimin e tij, me instruksionet e dhëna nga punëdhënësi 
dhe me manualet e udhëzimet dhe rregulloret teknike:

a)  të përdorë me korrektësi makineritë, aparaturat, veglat, substancat e rrezikshme, pajisjet e trans-
portit dhe mjetet e tjera;

b) të përdorë me korrektësi pajisjet mbrojtëse individuale, të vëna në dispozicion të tyre dhe, pas 
përdorimit, rikthimin e tyre në vendin që është planifikuar ruajtja e tyre e sigurt;

c)  të mos nxjerrë jashtë shërbimit, të ndryshojë ose të zhvendosë arbitrarisht mekanizmat e sigurisë 
të montuara në makineri, të aparaturave, veglave, impianteve dhe ndërtesave dhe t’i përdorë si 
duhet këta mekanizma;

ç)  të njoftojë, në mënyrë të menjëhershme, punëdhënësin, punëmarrësin e ngarkuar për çështjet 
e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe përfaqësuesit e punëmarrësve, për çdo situatë pune, për të 
cilën kanë një motiv të arsyeshëm për ta vlerësuar si rast që paraqet një rrezik të rëndë të men-
jëhershëm për sigurinë dhe shëndetin, si dhe për çdo defekt të konstatuar në sistemin e mbrojtjes;

d)  të bashkëpunojë me punëdhënësin, punëmarrësin e ngarkuar për çështjet e sigurisë dhe shëndetit 
në punë dhe përfaqësuesit e punëmarrësve:

i)  deri në kryerjen e të gjitha detyrave ose të kërkesave të përcaktuara nga inspektori i punës, 
me qëllim që të mbrohet siguria dhe shëndeti i punëmarrësve në punë;

ii)  derisa të jetë e nevojshme për t’i lejuar punëdhënësit të sigurojë që mjedisi dhe kushtet e 
punës të jenë të sigurta dhe pa rrezik për sigurinë dhe shëndetin, brenda fushës së tyre të 
veprimtarisë.

KREU IV
KONTROLLI I SHËNDETIT

Neni 22
Përcaktimi i masave për kontrollin e shëndetit

Masat për të siguruar kontrollin e shëndetin e punëmarrësit, në funksion të rreziqeve, që kanë lidhje 
me sigurinë dhe shëndetin në punë, përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 23
Shërbimi mjekësor i punës

1.  Çdo punëdhënës i një subjekti publik apo privat, vendas apo i huaj, është i detyruar të mbulojë me 
shërbim mjekësor, nëpërmjet mjekut të punës, të përshtatshëm për rreziqet që paraqet vendi i punës.

2.  Kontrolli i shëndetit, në varësi të numrit të punëmarrësve dhe të natyrës së punës, është i organizuar në:

a)  shërbim mjekësor në punë, i vlefshëm për degët/filialet në varësi;

b)  shërbim mjekësor në punë, ndërsubjektor.

3.  Mënyra e funksionimit të shërbimit mjekësor në punë, përfshirë normat, rregullat dhe procedurat për 
të siguruar kontrollin mjekësor të pranimit në punë dhe ato periodike për punëmarrësin, përcaktohen 
nga Këshilli i Ministrave.
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KREU V
NJOFTIMI, HETIMI, REGJISTRIMI 

DHE RAPORTIMI I NGJARJEVE DHE AKSIDENTEVE NË PUNË

Neni 24
Ngjarjet

Çdo ngjarje i komunikohet menjëherë punëdhënësit nga personi përgjegjës në vendin e punës ose 
nga çdo person tjetër, që ka dijeni për ndodhjen e saj.

Neni 25
Detyrimi për njoftim dhe deklarim

1.  Punëdhënësi detyrohet të njoftojë menjëherë për ngjarjet:

a)  Inspektoratin Shtetëror të Punës;

b)  Institutin e Sigurimeve Shoqërore;

c)  organet e prokurorisë, në rastet e aksidenteve fatale ose në të gjitha rastet e ngjarjeve të tjera, kur 
mendohet se ngjarja përbën vepër penale;

ç)  institucionet e tjera, sipas përcaktimeve të rregulluara me ligj të veçantë.

2.  Mjeku i shërbimit mjekësor në punë, mjeku i familjes apo institucionet shëndetësore të tjera publike 
ose private deklarojnë sëmundjen profesionale të zbuluar gjatë ekzaminimeve mjekësore.

3.  Deklarimi i sëmundjes profesionale, sipas përcaktimit të pikës 2 të këtij neni, bëhet menjëherë tek 
Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Inspektorati Sanitar Shtetëror, pasi identifikohet nga mjeku spe-
cialist se rasti është i sigurt.

4.  Lista e sëmundjeve profesionale përcaktohet nga Këshilli i Ministrave.

Neni 26
Njoftimi për aksidentet rrugore

Autoriteti përgjegjës i Policisë Rrugore, në rast të aksidenteve rrugore, kur ndërmjet të dëmtuarve ka 
edhe persona të angazhuar me realizimin e një detyre pune, përfshirë aksidentet e përcaktuara në nenin 
28 pika 1 shkronja “d” dhe pika 2 të këtij ligji, i komunikon, brenda pesë ditëve nga data e marrjes së 
kërkesës, institucionit dhe personave fizikë ose juridikë, të përcaktuar në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 
1 të nenit 2 të këtij ligji, një kopje të procesverbalit të mbajtur në vendin e ngjarjes.

Neni 27
Hetimi administrativ i ngjarjes

1.  Hetimi i ngjarjes është i detyrueshëm dhe kryhet nga:

a)  punëdhënësi, kur ngjarjet kanë çuar në paaftësi të përkohshme në punë;

b)  drejtoritë rajonale/autoritetet vendore të inspektimit në punë, kur ngjarjet çojnë në paaftësi të 
dukshme për punë, vdekje, aksidente kolektive si dhe në situata të personave që nuk gjenden;

c)  autoritetet vendore të shëndetit publik, në rast të dyshimit për sëmundjet profesionale dhe të 
sëmundjeve që lidhen me profesionin.

2.  Caktimi i shkallës së humbjes së aftësisë për punë, shkaktuar nga sëmundje profesionale, është indi-
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vidual dhe bazohet në studimin morfofunksional të individit, në kushtet e punës. Komisioni Mjekësor 
për Caktimin e Aftësisë për Punë (KMCAP) bën vlerësimin për shkallën e humbjes së aftësisë për 
punë.

3.  Rezultati i hetimit të një ngjarjeje regjistrohet në një procesverbal.

Neni 28
Vlerësimi i aksidentit në punë

l.  Aksidenti vlerësohet se ka ndodhur në punë ose për shkak të punës, kur punëmarrësi dëmtohet gjatë:

a)  kryerjes së punës, sipas përshkrimit të saj;

b)  kryerjes së një pune tjetër, pa urdhër të punëdhënësit, por për arsye madhore, në interes të punës;

c)  kryerjes së një pune tjetër me porosi të punëdhënësit;

ç)  kohës së pushimit në vendin e përcaktuar nga punëdhënësi, ose për vënien në rregull të makin-
erive, veglave të punës, veshmbathjeve, para ose pas mbarimit të punës;

d) rrugës në linjën e drejtpërdrejtë, nga banesa për në punë dhe anasjelltas, në rastet kur transporti 
është i organizuar nga punëdhënësi apo individualisht nga punëmarrësi;

dh)  kryerjes së kurseve të formimit profesional;

e)  dhënies së ndihmës së parë, për motive të kryerjes së detyrës, në rastet e fatkeqësive natyrore.

2.  Në rastet e parashikuara në shkronjën “d” të pikës 1 të këtij neni, vlerësohen rastet kur rruga e përsh-
kruar nga punëmarrësi është bërë pa devijim të pajustifikuar nga rruga e zakonshme, apo transporti 
është bërë në kushtet e parashikuara nga rregulloret e sigurisë dhe të shëndetit ose nga rregulloret e 
qarkullimit rrugor në fuqi.

Neni 29
Klasifi kimi i aksidenteve në punë

Aksidentet në punë, bazuar në pasojat dhe numrin e personave të dëmtuar, klasifikohen si më poshtë:
a)  aksidente që shkaktojnë paaftësi të përkohshme në punë për më shumë se 3 ditë kalendarike;

b)  aksidente që shkaktojnë invaliditet të përkohshëm ose të përhershëm;

c)  aksidente me vdekje;

ç)  aksidente masive, ku të paktën dy apo më shumë persona dëmtohen në të njëjtën kohë dhe për 
shkak të së njëjtës arsye.

Neni 30
Regjistrimi i aksidentit në punë

1.  Regjistrimi i aksidentit në punë bëhet në bazë të një procesverbali. Përmbajtja dhe udhëzimet përkatëse 
për plotësimin e tij miratohen nga ministri përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë, 
me propozimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe ISSH

2.  Aksidenti në punë, i regjistruar nga punëdhënësi sipas ligjit, i raportohet drejtorisë rajonale/zyrës 
vendore të inspektimit në punë, si dhe drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore, në juridiksionin e 
të cilave ushtron veprimtarinë e tij punëdhënësi.
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KREU VI
GRUPET QË JANË TË NDJESHME NDAJ RREZIKUT

Neni 31
Grupet e rrezikuara

1.  Gratë shtatzëna, gratë me fëmijë në gji, të miturit, si dhe personat me aftësi të kufizuar mbrohen ndaj 
rreziqeve, që i prekin ata në mënyrë të veçantë.

2.  Punëdhënësit detyrohen të përshtatin vendet e punës, duke marrë parasysh praninë e grupeve, që janë 
të ndjeshme ndaj rreziqeve.

3.  Mbrojtja e sigurisë dhe e shëndetit për grupet, që janë të ndjeshme ndaj rreziqeve, nuk duhet të përbëjë 
shkak për të krijuar situata të pafavorshme për gruan në tregun e punës.

 
Neni 32

Vlerësimi dhe informimi

1.  Punëdhënësi duhet të bëjë vlerësimin për rreziqet dhe ekspozimin ndaj agjentëve të rrezikshëm në 
proceset dhe kushtet e punës, për ato lloj veprimtarish, që mund të përbëjnë rrezik të veçantë për 
grupet e rrezikuara, duke përcaktuar natyrën, shkallën dhe kohëzgjatjen e tyre.

2.  Rezultatet e vlerësimit, sipas pikës 1 të këtij neni, si dhe masat që do të ndërmerren nga punëdhënësi, 
duhet t’u komunikohen grupeve të rrezikuara dhe përfaqësuesve të tyre.

Neni 33
Masat që merren nga punëdhënësi për gratë shtatzëna 

dhe gratë me fëmijë në gji

l.  Kur ekspozimi ndaj agjentëve të rrezikshëm, proceseve apo kushteve të punës përbën një rrezik për 
sigurinë e shëndetin, apo ka efekt mbi shtatzaninë dhe ushqimin e fëmijës me gji, punëdhënësi duhet 
të marrë masa për shmangien e rrezikut, ose t’i përshtasë vendin e punës punëmarrësit në përputhje 
me shkronjat “a” dhe “ë” të pikës 3 të nenit 6 të këtij ligji. 

2.  Nëse masat e parashikuara në pikën 1 të këtij neni nuk mund të zbatohen për arsye teknike dhe/ose 
objektive, punëdhënësi duhet të përshtatë përkohësisht kushtet e punës dhe/ose oraret e punës për 
punëmarrësen, derisa të eliminohet ekspozimi ndaj atyre rreziqeve.

3.  Nëse për shkaqe teknike dhe/ose objektive nuk mund të ndërmerren masat e parashikuara në pikën 
2 të këtij neni, ose nuk mund të kërkohet zbatimi i tyre mbi baza të justifikuara dhe të vërtetuara, 
punëdhënësi duhet të sigurojë lëvizjen e punëmarrëses në një punë tjetër, njëlloj të vlerësueshme.

4.  Nëse punëdhënësi, për shkaqe teknike dhe/ose objektive, nuk mund të marrë masat e parashikuara në 
pikën 3 të këtij neni, ose nuk mund të kërkohet zbatimi i tyre mbi baza të justifikuara e të vërtetuara, 
ai duhet të japë pushim të paguar derisa të shmanget rreziku.

Neni 34
Të miturit

l.  Të miturit mbrohen nga çdo lloj rreziku, që vë në rrezik mirëqenien si dhe zhvillimin e tyre, si rrjed-
hojë e mungesës së përvojës, informacionit për një rrezik potencial të mundshëm apo për shkak se 
ende nuk kanë arritur plotësisht pjekurinë e tyre.
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2.  Puna e të miturve ndalohet në rast se ajo:

a)  objektivisht kalon përtej kapacitetit fizik dhe psikik të tij;

b)  përfshin ekspozim të agjentëve toksikë, kancerogjenë, shkakton dëmtime të trashëgueshme 
gjenetike apo dëmtime, të cilat kanë efekte kronike në dëm të shëndetit përgjatë të gjithë jetës;

c)  përfshin ekspozim në rrezatime radioaktive;

ç)  përfshin rrezikun e aksidenteve, të cilat mund të ndodhin, të cilat nuk mund të njihen apo shman-
gen nga të miturit, për shkak të pakujdesisë së vëmendjes apo të pamjaftueshmërisë së përvojës 
apo të formimit;

d)  përbën rrezik për shëndetin si pasojë e të ftohtit apo të nxehtit ekstrem, zhurmave apo dridhjeve.

Neni 35
Masat që merren nga punëdhënësi për të miturit

1.  Punëdhënësi merr masa të nevojshme në mbrojtje të sigurisë dhe të shëndetit në punë për të miturit, 
duke marrë parasysh rreziqet specifike, sipas përcaktimeve në pikën 2 të nenit 34 të këtij ligji.

2.  Punëdhënësi merr masa për vlerësimin e rreziqeve për të miturit në punën e tyre, i cili duhet të kryhet 
para fillimit të punës.

3.  Punëdhënësi, pas vlerësimit të kryer sipas pikës 2 të këtij neni, nëse konstaton ekzistencën e rrezikut 
për sigurinë dhe shëndetin në punë, si dhe për zhvillimin mendor e fizik të të miturve, kryen një 
vlerësim periodik dhe kontroll mbi shëndetin e të miturit, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi.

4.  Nëse gjatë marrëdhënieve të punës së të miturit ndodh një ndryshim i rëndësishëm në kushtet e punës, 
punëdhënësi tregon kujdes për:

a)  planifikimin, ekspozimin e vendit të punës;

b)  natyrën, llojin, nivelin dhe kohëzgjatjen e ekspozimit ndaj agjentëve fizikë, biologjikë, kimikë 
dhe ergotamikë e psiko-socialë;

c)  formën, shtrirjen dhe përdorimin e aparaturave të punës, në veçanti të agjentëve, të makinerive, 
aparaturave dhe mekanizmave, si dhe mënyrat e përdorimit;

ç)  masat e organizimit të procesit të punës, si dhe mënyrat e kombinimit të tyre;

d)  nivelin e formimit dhe instruksionet që jepen për të miturit.

5.  Punëdhënësit përcaktojnë shërbime mbrojtëse dhe parandaluese për planifikimin, zbatimin dhe 
monitorimin e sigurisë dhe të shëndetit në punë për të miturit.

KREU VII
AUTORITETET SHTETËRORE PËRGJEGJËSE

Neni 36
Këshilli ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë

l.  Këshilli ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë është organ këshillimor, që ngrihet me 
urdhër të Kryeministrit, me propozimin e ministrit përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë.

2.  Rregullat procedurale të funksionimit të këshillit ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit 
në punë miratohen nga Kryeministri.
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Neni 37
Detyrat e këshillit ndërministror për çështjet e sigurisë 

dhe shëndetit në punë

Këshilli ndërministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë ka për detyrë:
a)  të këshillojë Këshillin e Ministrave për përcaktimin e drejtimit të politikave shtetërore për çështjet 

e sigurisë dhe të shëndetit në punë. Për çështje të një rëndësie të veçantë, këshilli kombëtar ndër-
ministror për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë mund të zhvillojë mbledhje të përbashkëta 
me Këshillin Kombëtar të Punës;

b)  të propozojë në Këshillin e Ministrave programet kryesore për çështjet e sigurisë dhe shëndetit 
në punë;

c)  të vlerësojë gjendjen konkrete të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe të paraqesë propozime e 
rekomandime për përmirësimin e gjendjes, për ministrinë përgjegjëse për çështjet e sigurisë dhe 
shëndetit në punë dhe autoritetet e tjera shtetërore përgjegjëse, sipas përcaktimeve të këtij ligji;

ç)  të miratojë raportin vjetor për çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë, të paraqitur nga ministri 
përgjegjës për këto çështje.

Neni 38
Autoriteti shtetëror përgjegjës për çështjet e sigurisë 

dhe të shëndetit në punë

1.  Ministri përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë është autoriteti përgjegjës për politikat në këtë fushë.

2.  Për realizimin e politikave të parashikuara në pikën 1 të këtij neni, ministri, nëpërmjet strukturës 
përkatëse, të ngritur për këtë qëllim, është përgjegjës për:

a)  hartimin e dokumentit të politikave në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, në bashkëpunim 
me ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë dhe në këshillim me institucionet dhe përgjegjësit e 
tjerë në këtë fushë, si dhe me partnerët socialë;

b)  hartimin e projektakteve normative, për zbatimin e politikave dhe për të realizuar përputhsh-
mërinë me acquis communautaire në këtë fushë;

c)  miratimin e rregulloreve në zbatim dhe sipas përcaktimeve të këtij ligji, sipas fushës së veprim-
tarisë që mbulon;

ç)  monitorimin e realizimit të kontrollit për zbatimin e legjislacionit mbi bazën e të dhënave, për 
informacionin dhe propozimet që dërgohen nga institucionet e varësisë ose të koordinuara, si 
dhe nga informacioni, që dorëzohet nga institucionet, me të cilat bashkëpunojnë;

d)  licencimin e shërbimeve të specializuara, sipas pikës 3 të nenit 7 të këtij ligji, sipas përcaktimeve 
ligjore dhe nënligjore në fuqi.

3.  Kriteret, procedura dhe dokumentacioni për licencimin e shërbimeve të specializuara, sipas shkronjës 
“d” të pikës 2 të këtij neni, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 39
Autoriteti shtetëror përgjegjës për shëndetësinë

1.  Ministria përgjegjëse për shëndetësinë drejton, organizon dhe ka këto detyra kryesore në fushën e 
shëndetit të punëmarrësve:

a)  bashkërendon veprimtarinë e mjekësisë së punës dhe të mjekësisë së sëmundjeve profesionale 
në nivel kombëtar;
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b)  harton rregulloret për mbrojtjen e shëndetit, në lidhje me mjedisin e punës dhe për nxitjen e 
shëndetit në vendin e punës, si dhe të mjekësisë së punës dhe për sëmundjet profesionale, të cilat 
miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave;

c)  monitoron me strukturat e saj ndikimet e kushteve të punës në shëndetin e punëmarrësve;

ç)  siguron trajnim profesional dhe ritrajtim në fushën e mjekësisë të sëmundjeve profesionale dhe 
të mjekësisë së punës;

d)  bashkërendon punën për kërkimin, deklarimin, regjistrimin dhe mbajtjen e regjistrave për së-
mundjet në punë dhe sëmundjet profesionale;

dh)  ushtron kontroll me strukturat e saj të specializuara për cilësinë e shërbimeve mjekësore, që u 
jepen punëmarrësve në vendin e punës;

e)  bashkëpunon me institucionet e tjera, të përfshira në veprimtaritë që kanë ndikim në shëndetin 
e punëmarrësve;

ë)  realizon detyra të tjera, në përputhje me kompetencat në këtë fushë, të cilat rregullohen nga ligje 
të veçanta;

f)  ushtron kontroll, nëpërmjet Inspektoratit Sanitar Shtetëror, për gjendjen shëndetësore të punë-
marrësve;

g) miraton organizimin dhe detyrat e shërbimit shëndetësor të mjekësisë së punës;

gj) akrediton, licencon dhe certifikon shërbimin shëndetësor të mjekësisë së punës, në zbatim të 
legjislacionit në fuqi; 

h)  harton normat e lejueshme të lëndëve të dëmshme në mjediset e punës; 

i)  përcakton afatin kohor të vizitave periodike të punëmarrësve, sipas llojit të industrisë; 

j)  përcakton llojet e analizave specifike për çdo lloj industrie, që duhen bërë për vlerësimin e shën-
detit në punë.

2.  Rregullat, detyrat, pajisjet dhe medikamentet, me të cilat duhet të pajiset një strukturë e shërbimit 
shëndetësor në ndërmarrje, përcaktohen me akt nënligjor të Ministrit të Shëndetësisë.

Neni 40
Autoriteti shtetëror përgjegjës për kontrollin e zbatimit të ligjit 

për sigurinë dhe shëndetin në punë

Inspektorati Shtetëror i Punës është organi përgjegjës për kontrollin e zbatimit të legjislacionit në 
fushën e sigurisë dhe të shëndetit në punë, për personat juridikë ose fizikë, publikë ose privatë, sipas për-
caktimeve të nenit 3 të këtij ligji dhe ka përgjegjësitë e mëposhtme:

a)  kontrollon hartimin dhe zbatimin e dokumentit të vlerësimit dhe parandalimit të rreziqeve në 
punë;

b)  kërkon nga institucionet shtetërore përgjegjëse dhe shërbimet e specializuara të licencuara kry-
erjen e matjeve dhe marrjen për analiza të kampioneve të materialeve, të lëndëve dhe substan-
cave të rrezikshme, që përdoren gjatë procesit të punës. Në çdo rast, duhet që punëdhënësi apo 
përfaqësuesi i tij të jetë në dijeni për qëllimin e marrjes së kampioneve;

c)  urdhëron ndalimin e veprimtarisë, riparimin e defekteve, që vërehen gjatë funksionimit të pajis-
jeve apo gjatë përdorimit të metodave të punës ose modifikimin e instalimeve brenda një afati 
kohor, në rastin kur konstatohet ekzistenca e një rreziku serioz dhe të menjëhershëm ose të një 
sëmundjeje profesionale dhe njofton, nëse është e nevojshme, organet përkatëse të prokurorisë;

ç)  heton ngjarje, në përputhje me kompetencat e tij, autorizon hetimin e konfirmon karakterin e 
aksidenteve;
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d)  bashkërendon punën, së bashku me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe, nëse është e nevojshme, 
edhe me institucionet e tjera, të përfshira në proces, për sistemin e raportimit dhe të mbajtjes së 
procesverbaleve për aksidentet në punë; 

dh)  kryen inspektime të përbashkëta me institucionet e tjera të përfshira në proces, për raste të ng-
jarjeve;

e)  bashkërendon punën me ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë, për sistemin e raportimit të 
sëmundjeve profesionale dhe të sëmundjeve që lidhen me profesionin;

ë)  analizon veprimtarinë e personave dhe të shërbimeve të specializuara, sipas përcaktimeve të 
pikës 3 të nenit 7 të këtij ligji dhe propozon heqjen e licencës për to;

f)  i raporton ministrit përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë për realizimin e detyrimeve, 
që burojnë nga ky ligj dhe legjislacioni në fuqi;

g) i propozon ministrit përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë ndryshime në legjislacionin e 
fushës së sigurisë dhe të shëndetit në punë.

Neni 41
Autoriteti shtetëror përgjegjës për sigurimin shoqëror të aksidenteve 

në punë dhe sëmundjet profesionale

l.  Instituti i Sigurimeve Shoqërore është autoriteti shtetëror përgjegjës në fushën e sigurimeve shoqërore 
për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale.

2.  Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka për detyrë:

a)  të marrë masa për pagesën e të ardhurave në rast aksidenti në punë/sëmundjeje profesionale, 
pensioni invaliditeti apo pensioni familjar të të dëmtuarve nga aksidentet në punë dhe sëmundjet 
profesionale, sipas legjislacionit në fuqi për sigurimet shoqërore;

b) të bashkëpunojë me ministrinë përgjegjëse për çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë, për 
rrethana të veçanta, të cilat kanë nevojë për përmirësim të rregullave në fushën e sigurisë dhe të 
shëndetit ne punë.

Neni 42
Autoritete të tjera shtetërore përgjegjëse

l.  Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjetikës, Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Shërbimi Infor-
mativ Shtetëror, për zbatimin e dispozitave të këtij ligji, të bashkërendojnë punën dhe të kontrollojnë 
veprimtaritë e sigurisë dhe të shëndetit në punë, brenda veprimtarive dhe ndërmarrjeve, të cilat janë 
në juridiksionin e tyre, nëpërmjet strukturave dhe shërbimeve mbrojtëse dhe parandaluese që ato kanë 
për këto çështje.

2.  Hetimi administrativ, regjistrimi i aksidenteve në punë dhe i sëmundjeve profesionale, që ndodhin 
brenda veprimtarisë dhe ndërmarrjeve, të cilat janë në juridiksionin e autoriteteve shtetërore përgjegjëse, 
të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, kryhen nga strukturat dhe shërbimet e tyre.

3.  Për zbatimin e dispozitave të këtij ligji, autoritetet shtetërore përgjegjëse, të përcaktuara në pikën 1 
të këtij neni, hartojnë rregulloret sipas fushës së veprimtarisë së tyre, për përcaktimin e procedurave 
dhe të strukturave për kontrollin e zbatimit të dispozitave të këtij ligji, të cilat miratohen me vendim 
të Këshillit të Ministrave.
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KREU VIII
SANKSIONET

 Neni 43

l.  Për shkelje të dispozitave të këtij ligji, me përjashtim të rasteve kur ato nuk përbëjnë vepër penale, 
vendosen sanksionet e përcaktuara në nenet 31, pika 1, 32, 33 e 35 të ligjit nr. 9634, datë 30.10.2006 
“Për inspektimin e punës dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës”.

2.  Procedurat e ankimimit ndaj sanksioneve të vendosura nga inspektori i punës, si edhe procedura për 
ekzekutimin e urdhrit të pezullimit të inspektorit të punës është sipas përcaktimeve të neneve 34 e 36 
të ligjit nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për inspektimin e punës dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës”. 

KREU IX
DISPOZITA TË FUNDIT

 Neni 44

l.  Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, në përputhje me parimin e ligjshmërisë, brenda 6 muajve nga 
hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore, në zbatim të neneve 7 pika 7, 11 pika 2, 14 pika 
4, 18 pika 4, 23 pika 3, 25 pika 4, 38 pika 3, 39 pika 1 shkronja “b” dhe 42 pika 3 të këtij ligji.

2.  Ngarkohet ministri përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe shëndetin në punë për nxjerrjen e udhëzimit 
në zbatim të pikës 2 të nenit 9 të këtij ligji.

3.  Ngarkohet Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e pikës 1 të nenit 30 të këtij ligji.

4.  Ngarkohet ministria përgjegjëse për shëndetësinë për nxjerrjen e aktit nënligjor në zbatim të pikës 2 
të nenit 39 të këtij ligji.

Neni 45

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

Shpallur me dekretin nr.6458, datë 9.3.2010 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi
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Nr. 788, datë 14.12.2005

PËR PËRCAKTIMIN E AKSIDENTIT NË PUNË 
OSE PËR SHKAK TË PUNËS

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 44 të ligjit nr. 7703, datë 11. 5 .1993 “Për siguri-
met shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Aksident në punë ose për shkak të punës është dëmtimi i menjëhershëm trupor, i ndodhur gjatë kry-
erjes së punës ose gjatë një procesi, që ka lidhje me punën, si dhe çdo dëmtim tjetër i shëndetit, që 
nuk rrjedh nga sëmundje të përgjithshme, por që sjell paaftësi, të përkohshme ose të përhershme, në 
punë ose vdekje.

2.  Aksidenti vlerësohet se ka ndodhur në punë ose për shkak të punës, kur personi i punësuar dëmtohet:

a)  gjatë kryerjes së punës së zakonshme;

b)  gjatë kryerjes së një pune tjetër, pa urdhër të punëdhënësit, por, për arsye madhore, në interes të 
punës;

c)  gjatë kryerjes së një pune tjetër, me porosi të punëdhënësit;

ç)  gjatë kohës së pushimit, në vendin e caktuar ose për vënien në rregull të makinerive, veglave të 
punës, veshmbathjeve, para ose pas mbarimit të punës;

d)  gjatë rrugës, në linjën e drejtpërdrejtë, nga banesa për në punë dhe anasjelltas, si në rastet kur 
transporti është i organizuar nga punëdhënësit dhe kur ai është individual.

3.  Në çdo rast të një aksidenti në punë ose për shkak të punës, punëdhënësi ose personi përgjegjës, i 
ngarkuar prej tij, duhet të lajmërojë, brenda 3 ditëve, Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Institutin 
e Sigurimeve Shoqërore.

4.  Në rast të një aksidenti në punë ose për shkak të punës, me pasojë vdekje apo dëmtime të rënda masive, 
punëdhënësi ose personi përgjegjës, i ngarkuar prej tij, pas dhënies së ndihmës së parë, duhet të ruajë 
provat materiale, për analizën e këtij aksidenti, dhe të lajmërojë, menjëherë, organet e prokurorisë, 
Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Institutin e Sigurimeve Shoqërore.

5.  Kur aksidenti ka ndodhur gjatë rrugës nga banesa për në punë dhe anasjelltas, procesverbali i mbajtur 
nga organet e policisë, duhet të bëhet pjesë e dokumentacionit, për përfitimin e pagesës së aksidentit 
në punë.

6.  Aksidenti në punë ose për shkak të punës vërtetohet me procesverbalin e mbajtur në vendin e ngjarjes 
dhe duhet të nënshkruhet nga punëdhënësi ose personi përgjegjës, i ngarkuar prej tij, si dhe nga ins-
pektori i punës, brenda tri ditëve nga ndodhja e aksidentit.
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 Forma e procesverbalit dhe udhëzimet përkatëse për plotësimin e tij përcaktohen nga Ministri i Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

7.  Për shkeljet sipas pikave 3 e 4 të këtij vendimi, punëdhënësi ose personi përgjegjës i ngarkuar prej 
tij, dënohen sipas kreut VIII “Procedura dhe sanksione” të ligjit nr. 7986, datë 13.9.1995 “Për Inspe-
ktoratin Shtetëror të Punës”, të ndryshuar.

8.  Vendimi nr. 460, datë 22.7.1998 i Këshillit të Ministrave “Për aksidentet në punë”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE
KESHILLI ADMINISTRATIV

RREGULLORE
NR.1, DATE 24.9.1993

PER CAKTIMIN E AKSIDENTEVE NE PUNE DHE TE LIDHURA ME PUNEN

Ne mbeshtetje te nenit 44 te ligjit 7703 date 11.5.1993 “ Per sigurimet shoqerore ne Republiken e 
Shqiperise”, Instituti i Sigurimeve Shoqerore, me miratim te Keshillit Administrativ,nxjerr kete rregullore:
1.  Quhet aksident ne pune ç`demtimi trupor qe ka ndodhur gjate kryerjes se punes ose i lidhur me punen 

si dhe çdo demtim tjeter i shendetit qe nuk rrjedh nga semundje te pergjithshme, por qe sjell paaftesi 
te perkoheshme, invaliditet ose vdekje.

2.  Aksidenti konsiderohet se ka ndodhur ne pune ose i lidhur me te kur:

-  Personi i siguruar demtohet gjate kryerjes se punes se zakonshme.

-  Personi i siguruar demtohet gjate kryerjes se nje pune tjeter pa urdher te punedhenesit, por ne 
interes te punes.

-  Personi i siguruar demtohet gjate kryerjes se nje pune tjeter, me porosi te punedhenesit.

-  Personi i siguruar demtohet gjate kohes se pushimit ne vendin e caktuar per pushim, ose per 
venien ne rregull te makinerive, veglave, veshmbathjeve, para ose pas mbarimit te punes.

-  Personi i siguruar demtohet gjate rruges, ne linjen direkte, nga banesa e tij per te shkuar ne pune 
dhe anasjelltas, si ne rastet kur transporti eshte i organizuar nga punedhenesi dhe kur ai eshte 
individual.

3. Aksidenti ne pune vertetohet me ane te proçes-verbalit, i cili mbahet ne vendin e ngjarjes dhe duhet 
te jete i firmosur detyrimisht nga ana e punedhenesit.

4. Ne mungese te proçesverbalit,aksidenti ne pune vertetohet ne rruge gjyqesore.

5. Me aksident ne pune barazohet edhe çdo demtin qe rrjedh si pasoje e semundjes profesionale, e cila 
vertetohet me raportin mjekesor.

Lista e semundjeve profesionale percaktohet nga Ministria e Shendetesise.

Kryetari
Kristaq Traja
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE 

MINISTRIA E SHENDETESISE

RREGULLORE
Date 5.10.1993

PER LESHIMIN E RAPORTEVE PER PAAFTESI TE PERKOHSHME NE PUNE

Instituti i sigurimeve shoqerore dhe Ministria e Shendetesise ne mbeshtetje te neneve 21, 22,23,27,28 
dhe 47 te ligjit “Mbi sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise” nxjerrin kete rregullore:

1.  Per t`u njohur paaftesia e perkohsheshme ne pune i siguruari duhet te paraqese raport mjekesor, i cili 
leshohet nga mjeket e Institucioneve Shendetesore Shteterore, si dhe nga mjeket dhe Institucionet 
Shendetesore Private qe kane kontrate ne ISSH.

2.  Raporti mjekesor per paaftesi te perkohsheshme ne pune, per shkak te semundjeve te pergjitheshme, 
aksidenti ne pune ose semundje profesionale leshohet nga mjeku i Institucionit Shendetesor ku ka 
kartelen personale i semuri, i cili ka te drejten te jape nga 1 deri ne 14 dite pushim.

 Mjeku i specializuar dhe mjeku stomatolog kane te drejte te leshojne raport paaftesie, ne te gjitha 
rastet kur i semuri eshte i paafte per pune dhe eshte derguar tek ai, me flete rekomandimi nga mjeku 
i institucionit shendetesor ku ka kartelen personale.

3.  Komisioni mjekesor, ne baze te rekomandimit te mjekut ku ka kartelen personale i siguruari, ka te 
drejte te leshoje raport mjeksor per paaftesi te perkohshme ne pune kur ka plotesuar 14 dite.

 Koha e pushimit me raport mjeksor per semundje te pergjithshme mund te zgjatet nga Komisioni 
Mjeksor deri ne 6 muaj nga data e fillimit te pageses. Periudha e perfitimit mund te zgjatet perjashti-
misht 3 muaj te tjere, ne rast se komisioni i mjekeve eksperte (KMCAP) provon qe personi i siguruar 
do te sherohet ne kete periudhe dhe nuk do te deklarohet invalid.

 Periudha e perfitimit te paaftesise se perkoheshme nga semundja per ata qe marrin pension invaliditeti 
te pjesshem eshte deri ne tre muaj nga data e fillimit te raportit. Periudha e perfitimit per punonjesit 
sezonale dhe te perkoheshem te cilet kane qene te punesuar te pakten 3 muaj ne 12 muajt e fundit, 
eshte deri ne 75 dite.

 Kur paaftesia e perkoheshme ne pune eshte si pasoje e nje aksidenti ne pune apo semundje profesio-
nale, provuar nga Komisioni Mjekesor (KM) mund te zgjatet deri ne 12 muaj.

4.  Kur i siguruari shtrohet per mjekim ne Institucionet Shendetesore shteterore raporti mjekesor per 
paaftesi te perkohshme ne pune leshohet nga mjeku kurues dhe mjeku i repartit ne fund te çdo 15 
diteshi.Mbas daljes nga institucioni shendetesor mund te jepet pushim deri ne 15 dite. Ne rast kur 
mjeku kurues dhe shefi i repartit dhe i klinikes gjykojne se i siguruari ka nevoje per pushim me te 
gjate se 15 dite, atehere keta me Drejtorin e institucionit dhe per Klinikat universitare me shefin e 
klinikes mund t`i japin deri ne 60 dite pushim njeheresh me raporte te veçanta 15 ditore.
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5.  I siguruari qe dergohet jashte shtetit per mjekim te pajiset me raport mjeksor per paaftesi te perkoheshme 
ne pune nga Komisioni Mjekesor ne baze te vertetimit te leshuar nga komisioni i QSU i cili ka ven-
dosur dergimin e te semurit jashte shtetit. 

 Te drejten per tu pajisur me raport mjekesor per paaftesi te perkoheshme ne pune, e ka dhe i siguruari 
i cili shtrohet dhe kurohet jashte shtetit me mjetet e tij financiare, ne kete rast ne baze te dokumentit 
mjekesor zyrtar te leshuar nga institucioni me te cilin vertetohet shtrimi dhe kohe qendrimi ne spital, 
Drejtoria Shendetit Publik e Rrethit dhe Drejtoria e Sigurimeve Shoqerore bejne urdherin per Komis-
ionin Mjeksor (KM), i cili me prapaveprim leshon raportet mjeksore per paaftesi te perkoheshme ne 
pune si per qendrimin ashtu dhe per daljen nga Institucioni Shendetesor.

II. Leshimi i raportit mjeksor ne rastet e transferimit ne nje pune me te lehte ose me ore pune te reduktuar

6.  Kur i siguruari eshte pjeserisht i paafte per punen e tij dhe mund te punoje ne nje pune tjeter me te 
pershtateshme trajtohen nga KM pas dites se 14 te trajtimit nga mjeku i Institucionit Shendetesor 
shteteror ku ka kartelen personale. Kur pas kesaj periudhe i siguruari me vendim te Komisionit Mjeko 
Ligjor duhet te ndryshoje vendin e punes per arsye shendetesore, atehere ai ka te drejte te perfitoje 
nga Sigurimet Shoqerore kompensimin e te ardhurave. Ky kompensim eshte i barabarte me diferen-
cen ndermjet pages se vendit te punes se mepareshme dhe pages se vendit te punes se re, e cila nuk 
mund te jete me shume se 50 per qind te mesatares ditore te bazes se vleresueshme te vitit te fundit 
kalendarik. Kjo periudhe nuk mund te kaloje 3 muaj gjate nje viti nga data e fillimit te semundjes, 
per te cilen eshte ndryshuar vendi i punes.

III. Leshili i raportit mjeksor per kujdesje per Femijen e semure

7.  Nena qe ka femijen e semure ne shtepi nen moshen 7 vjeç i jepet raport per perkujdesje femije, deri 
ne 14 dite, sipas percaktimit ne kodin e punes dhe ne kontraten e punesimit ose sipas mareveshjes qe 
do te kete me perfaqesuesit e puntoreve.

IV. Leshimi i raporteve mjeksore per mjekim ne qendrat balneare riaftesuese

8.  I siguruari qe per shkak aksidenti ne pune ose semundje profesionale ka nevoje per riaftesim te kom-
binuar me mjekim balnear ose klimaterik do te trajtohen me raport mjeksor sipas kesaj rregulloreje.

9.  Raporti mjeksor per persona te vene ne karantine mjeksore me detyrim, leshohet nga Kabineti i Se-
mundjeve Infektive te Poliklinikes per te gjithe kohen e caktuar per veçimin e tij.

V. Leshimi i raporteve mjeksore per lejen e barres dhe te lindjes

10.  Raport mjeksor i jepet nje gruaje lidhur me barren dhe lindjen e femijes, kur ajo ka 12 muaj sigurim 
shoqeror.

11.  Leshimi i raportit mjeksor per lejen e barres.

 Raporti mjeksor prej 35 ditesh kalendarike per lejen e barres leshohet nga mjeku obsteter gjinekolog 
dhe atje ku nuk ka te tille nga mamia.

 Per gruan qe ka mbi nje femije ne barre raporti mjeksor eshte 60 dite kalendarike.

12.  Kriteret e leshimit te raportit mjeksor per lejen e paslindjes.
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 Raporti mjeksor prej 330 ditesh kalendarike per lejen e paslindjes fillon diten qe lind femija. Per 42 
ditet e para te lejes se paslindjes, raporti mjeksor leshohet nga mjeku obsteter gjinekolog dhe aty ku 
nuk ka te tille nga mamia, njeheresh me raporte te veçanta 15 ditore.

 Pas ketij afati raporti mjeksor leshohet nga mjeku i institucionit shendetesor ku ka kartelen personale 
femija.Ne keto raste jepen çdo muaj raporte te veçanta 15 ditore. Gruas qe i mbaron leja e barres por 
qe akoma nuk ka lindur per ditet deri sa te linde i leshohet nje vertetim justifikues ne baze te te cilit 
punedhenesi i jep leje pa te drejte page.

 Gruaja nuk ka te drejte qe ditet e mbetura te paperdorura nga leja e barres ti perdore pas lindjes, 
raportin mjeksor e merr sipas rregullave te caktuara ne kete rregullore per paaftesi te perkohshme ne 
pune.

 Kur gruaja lind femije te vdekur ose femija vdes sapo lind ajo ka te drejte te mare raport mjeksor 
pas lindjes vetem 42 dite. Tej ketij afati neqoftese gruaja vazhdon te jete e semure, i leshohet raport 
mjeksor per paaftesi te perkohshme ne pune sipas rregullave te caktuara ne kete rregullore. Pas ka-
limit te periudhes se lehonise prej 42 ditesh gruaja gezon te drejten e vazhdimit te raportit mjeksor te 
paslindjes.

13. Keshillimoret e femijes e trajtojne nenen me raport mjeksor per lejen e paslindjes dhe kur ajo ka 
qender tjeter banimi, me kusht qe ajo te kete dorezuar kartelen personale te femijes.

 Gruaja qe adopton femije ka te drejte te perfitimit te lejes se paslindjes nga dita qe ajo adopton femijen 
duke perjashtuar 42 ditet e para te leshimit qe i perkasin detyrimisht nenes qe lind. Nese adoptimi i 
femijes behet mbas dites se 42 dite te lindjes nena adoptuese perfiton deri ne 330 dite pushim por jo 
me pak se 28 dite.

 Kur adoptimi behet brenda periudhes se lejes se paslindjes nena adoptuese do te perfitoje aq dite sa 
i kane mbetur deri tek dita e 330.

 Kur nena lind femije jashte shtetit ose pas lindjes se femijes shkon jashte shtetit, raportet mjeksore 
do te leshohen nga Institucioni shendetesor ku ka kartelen personale nena dhe femija, mbi bazen 
e dokumentit mjeksor perkates te leshuar nga Institucioni Shendetesor qe ka ndjekur si nenen dhe 
femijen.

14.  Kur gruaja e siguruar me vendim te KM kompetent ndryshon vendin e punes per arsye shtatzanie, ka 
te drejte te perfitoje kompesim te ardhurash per pakesimin qe peson nga ndryshimi i vendit te punes, 
pas trajtimit prej 14 ditesh nga institucioni shendetesor ku ka kartelen personale.

 Shuma e te ardhurave qe do te perfitohet per kompesim eshte e barabarte me diferencat ndermjet 
pages se vendit te punes se meparshme dhe pages se vendit te punes se re.

 Ky kompensim nuk do te jete me shume se 50 per qind te mesatares ditore te bazes se vleresuar te 
vitit te fundit kalendarik.

VI. Organizimi dhe perberja e komisionit mjeksor

15.  Komisionet Mjeksore nrgihen ne institucionet e sherbimit ambulator te qytetit nga Drejtoria e Shen-
detit Publik dhe Drejtoria e Sigurimeve Shoqerore.

 Komisioni mjeksor perbehet nga 3.5 mjeke specialiste, patolog, kirurg, neurolog, kardiolog,ftiziater 
dhe mjeku i semundjes profesionale.

 Komisioni Mjeksor eshte organ i perhershem, punon nen drejtimin e institucionit perkates dhe 
pergjigjet para Sigurimeve Shoqerore.

 Anetaret dhe kryetari i Komisionit Mjeksor caktohen nga Drejtoria e Shendetit Publik dhe Drejtoria 
e Sigurimeve Shoqerore. Ne rrethet e medha sipas mundesive ngrihen Komisione Mjeksore te spe-
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cializuara te perbera prej tre mjekesh. Komisioni mjeksor mund te therrase ne konsulte dhe mjeke te 
tjere specialiste sa here qe e sheh te arsyeshme.

16.  Raporti mjeksor plotesohet ne çdo rast me te gjitha te dhenat qe ka formulari. Ky formular duhet te 
plotesohet ne menyre te qarte, te kuptueshme dhe pa korigjime. Ai duhet te kete vulen personale te 
mjekut dhe porosite mjeksore te tij.

 Per kete jane 5 tipe modelaresh te veçante per:

1.  Semundje te pergjithshme qe trajtohen nga mjeku.

2.  Semundje te pergjithshme qe trajtohen nga KM.

3.  Semundje nga aksidentet ne pune dhe semundjet profesionale.

4.  Barre leje lindje.

5.  Raporte per kompesim per pune te lehta.

 Raportet mjekesore me korigjim jane te pavlefshme dhe pagesa e tyre nga qendrat e punes perben 
shkelje te disiplines financiare.

17.  Ndalohet leshimi i raporteve per te siguruarit qe punojne ne nje qytet ose komune tjeter. Nga ky 
rregull bejne perjashtim ata te siguruar qe ndodhen atje me sherbim dhe qe jane shtruar ne institucione 
shendetesore te cileve raporti i leshohet sipas rregullave te caktuara ne piken 4 te kesaj rregulloreje.

 Raporti mjeksor leshohet diten qe mjeku viziton te semurin dhe konstaton paaftesi te perkoheshme 
ne pune.

 Ndalohet leshimi i raportit mjeksor per kohe te kaluar me perjashtim te rasteve me semundje psiqike 
kur raporti mjeksor mund te leshohet jo me shume se 15 dite para vizites.

18.  Personeli mjeksor i institucioneve shendetesore eshte i detyruar ti rregjistroje te dhenat e raporteve 
mjeksore qe vendosen ne rregjistrin e vizitave dhe ne kartelat personale te te semurit.

19.  Ne rast humbje raporti,leshohet dublikate ne baze te nje dokumenti qe leshohet nga qendra e punes 
me te cilen vertetohet se koha e paaftesise nuk eshte paguar.

20.  Raportet mjeksore jane dokumente financiare qe ruhen dhe mbahen si te gjitha dokumentat e kesaj 
natyre.

 Personat e ngarkuar me administrimin dhe ruajtjen e tyre mbajne pergjegjesi per humbjen ose shper-
dorimin e tyre sipas dispozitave te veçanta.

 Personat qe demtojne fondet e sigurimeve shoqerore perveç pergjegjesise penale pergjigjen dhe ma-
terialisht sipas dispozitave te ligjit te Sigurimeve Shoqerore.

21.  Mjeket ose anetaret e Komisionit mjeksor qe leshojne raporte ne kundershtim me kete rregullore dhe 
qe sjellin si pasoje demtimin e fondeve te sigurimeve shoqerore krahas ndjekjeve penale ngarkohen 
me pergjegjesi materiale dhe gjoba deri ne 10000 leke.

22.  Organet e Sherbimeve Shendetesore Shteterore dhe Sigurimet Shoqerore ngarkohen me kontrollin 
e zbatimit te kesaj rregulloreje. Ata kane te drejte te anullojne raportet mjeksore kur leshohen ne 
kundershtim me kete rregullore.

23.  Kjo rregullore hyn ne fuqi me 1.10.1993.

 Instituti i Sigurimeve Shoqerore       Ministria e Shendetesise
      Drejtori i Pergjithshem
              Naim Hasa                Tritan Shehu
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INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE
KESHILLI ADMINISTRATIV

RREGULLORE
Nr. 7 Date 16.6.1994

PER KUJDES MJEKSOR SHTESE DHE RIAFTESIM, PERFITIM TE VOGEL 
DHE KOMPENSIME PER DEMTIME NE MASE TE ARSYESHME

Ne mbeshtetje te neneve 45,50 dhe 51 te ligjit 7703 date 11.5.1993 “Per Sigurimet Shoqerore ne 
Republiken e Shqiperise”, Instituti i Sigurimeve Shoqerore, me miratim te Keshillit Administrativ, nxjerr 
kete rregullore:
1.  Ne zbatim te nenit 45 te ligjit 7703, personi qe vuan nga aksidenti ne pune ose semundje profesio-

nale, per sa kohe eshte i paafte, do te marre kompensim shtese ose ndonje kualifikim te nevojshem 
per te rikthyer aftesine e humbur.Per kete qellim, personi pasi perfundon periudhen e paaftesise se 
perkoheshme ne pune, me kerkesen e tij, pajiset nga ana e K.M. me “Flete-Drejtimi” per ne KMCAP. 
Ne vendimin e KMCAP-se, krahas percaktimit te perqindjes se humbjes se aftesise per pune, do te 
percaktohen edhe rruget qe duhen ndjekur, si dhe periudha qe do te duhet per kete kompensim dhe 
kualifikim.

2.  Ne zbatim te nenit 50 te ligjit 7703, personi qe vuan nga aksidenti ne pune ose semundja profesionale 
dhe ka humbur nga 10 deri ne 33 per qind te aftesise per pune, e vertetuar nga KMCAP-ja perfiton 
te ardhura me nje shume te menjehereshme te hollash.

 Per masen 10 per qind te humbjes se aftesise per pune, kjo shume eshte e barabarte me masen e nivelit 
baze per vitin 1994.

 Per çdo perqindje te humbjes se aftesise per pune nga 10 deri ne 32 per qind, mases se nivelit baze 
do ti shtohet nje e ardhur qe del nga shumezimi i kesaj mase me koefiçientin 0.1, koefiçient qe do te 
rritet aq njesi sa eshte dhe rritja e perqindjes se humbjes se aftesise per pune, sipas tabeles nr.1.

3.  Ne zbatim te nenit 51 te ligjit 7703, personit qe demtohet nga nje aksident ne pune, ose vuan nga nje 
semundje profesionale, do i kompensohen demet materiale vetiake qe kish ne momentin e aksidentit.
Per kete qellim kopja e proces verbalit te aksidentit se bashku me kerkesen e personit, dergohet ne 
degen e aksidenteve ne pune te agjensise rajonale.

 ISSH, ne baze te demtimeve te pershkruara ne procesverbalin e aksidentit, do te kompesoje vleren e 
ketyre materialeve: veshje, syze, proteza, ore, aparate degjimi, materiale te vlefshme per kryerjen e 
procesit te punes.

Kryetari
Dashamir Shehi
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VENDIM

Nr. 461, date 22.7.1998

PER REGJISTRIN QE MBAN PUNEDHENESI PER AKSIDENTET 
NE PUNE DHE PER SEMUNDJET PROFESIONALE

Ne mbështetje te nenit 42 te ligjit nr.7691, date 12.7.1995 “Kodi i Punës se Republikës se Shqipërisë”, 
me propozimin e Ministrisë se Punës dhe Çështjeve Sociale, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Punëdhënësi ose personi përgjegjës i ngarkuar prej tij, duhet te mbaje ne ndërmarrje regjistrin e 
aksidenteve ne pune dhe te sëmundjeve profesionale. Ne këtë regjistër duhet te regjistrohen te gjitha 
aksidentet dhe gati-aksidentet, qe ndodhin ne ndërmarrje dhe te gjitha rastet e sëmundjeve profesio-
nale.

2.  Regjistri duhet te përmbajë këto elemente: 

a)  emrin, mbiemrin e te punësuarit;

b)  datëlindjen;

c)  profesionin;

d)  repartin ku ndodh aksidenti;

e)  datën e aksidentimit;

f)  te gjitha aksidentet ne pune, me pasoje vdekjen;

g)  te gjitha aksidentet ne pune, te cilat kane sjelle humbje te aftësisë për pune te punëmarrësit;

h)  te gjitha ndodhitë ne te cilat mund te ishte shkaktuar aksidenti (gati-aksidenti);

i)  pjesa e dëmtuar e trupit;

j)  diagnoza e sëmundjes profesionale;

k)  data e diagnostikimit;

l)  faktorët shkaktues te sëmundjes ne mjediset e punës;

m)  ditët e paaftësisë për pune për shkak te aksidentit ose sëmundjes profesionale;

n)  masat qe duhen marre për te ardhmen.

3.  Ne rastet e dëmtimit te me shume se një punëmarrësi, regjistrimi te behet për secilin punëmarrës te 
dëmtuar, ne te njëjtin aksident.

4.  Çdo flete e regjistrit, përpara përdorimit te tij, te nënshkruhet nga inspektori i punës dhe duhet te 
ruhet nga punëdhënësi, për një periudhe 5-vjeçare. Pas kësaj periudhe këto regjistra arkivohen pranë 
Drejtorisë Rajonale te Sigurimeve Shoqërore.
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5.  Edhe ne rastet e mbylljes se veprimtarisë para afatit 5-vjeçar dhe kryesisht ne çastin e mbylljes se vep-
rimtarisë, punëdhënësi është i detyruar t’i arshivoje regjistrat pranë Drejtorisë Rajonale te Sigurimeve 
Shoqërore.

6.  Punëdhënësi është i detyruar te vere regjistrin ne dispozicion te Inspektoratit Shtetëror te Punës dhe 
Institutit te Sigurimeve Shoqërore, sa here qe do t’i kërkohet.

7.  Regjistri-tip hartohet nga Inspektorati Shtetëror i Punës.

Ky vendim hyn ne fuqi menjëherë.

Kryeministri
Fatos Nano
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VENDIM 

Nr. 223, datë 19.4.2006

PËR PAGESËN E SË ARDHURËS NGA PAPUNËSIA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4 e 55, pika 1, të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993 
“Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Përfitojnë të ardhura nga papunësia personat, të cilët plotësojnë kushtet e mëposhtme:

a)  Të kenë kontribuar në sigurimin shoqëror për një periudhë të paktën 12-mujore, për çdo rast 
përfitimi;

b)  Të jenë regjistruar si punëkërkues të papunë pranë zyrës përkatëse të punësimit;

c)  Të kenë paraqitur kërkesën me shkrim dhe të kenë plotësuar dokumentacionin përkatës, brenda 
60 ditëve nga data e lindjes të së drejtës, për t’i përfituar këto të ardhura. Përjashtim nga ky rregull 
bëjnë rastet kur personat e papunë janë të sëmurë dhe e vërtetojnë vonesën e kërkesës me raport 
mjeko-ligjor;

ç)  Të jenë paraqitur në zyrën përkatëse të punësimit një herë në muaj ose sa herë, që thirren nga 
kjo zyrë. Në rast mosparaqitjeje, pa shkaqe objektive, humbasin të drejtën e përfitimit të këtyre 
të ardhurave;

d)  Të pranojnë të punësohen, kur u ofrohet punë e paguar dhe e përshtatshme nga zyra përkatëse 
e punësimit;

dh)  Të pranojnë të kualifikohen ose të rikualifikohen kur u ofrohet nga zyra përkatëse e punësimit.

2.  Personave, të cilët plotësojnë kushtet e përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi, u paguhet e ardhura 
e papunësisë:

a)  për 12 muaj, kur në çastin e lindjes të së drejtës për të përfituar të ardhurën nga papunësia, kanë 
kontribuar në sigurimin shoqëror, për një periudhë prej 12-muajsh, dhe nuk kanë përfituar asn-
jëherë të ardhur papunësie;

b)  për 10 muaj, kur kanë përfituar më parë të ardhura nga papunësia, për një periudhë prej 12-muajsh, 
dhe për ta përfituar atë për herë të dytë, brenda një periudhe 24-mujore aplikojnë pas përfundimit 
të përfitimit të parë;

c)  për 8 muaj, kur kanë përfituar më parë dy herë të ardhurën nga papunësia, për periudha ko-
hore, respektivisht, për herë të parë 12 muaj dhe për herë të dytë 10 muaj, dhe për ta përfituar 
atë për herë të tretë, brenda një periudhe 24-mujore aplikojnë pas përfundimit të përfitimit të 
dytë. 
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 Personat, të cilët aplikojnë për të përfituar të ardhura nga papunësia jashtë periudhave të përcaktuara 
në shkronjat “b” dhe “c”, paguhen sipas shkronjës “a”, të kësaj pike.

3.  Personat, të cilët aplikojnë për të përfituar të ardhura nga papunësia, së bashku me kërkesën, duhet 
të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

a) Librezë pune;

b)  Certifikatë personale me fotografi;

c)  Certifikatë gjendjeje familjare;

ç)  Vërtetim nga dega e tatim-taksave, se personi nuk është subjekt i regjistruar pranë këtyre organeve;

d)  Vërtetim për ndjekjen e shkollës, për fëmijët deri në 18 vjeç;

dh)  Vërtetim për vazhdimin e studimeve të larta, për fëmijët deri 25 vjeç;

e)  Vërtetim nga KMCAP-i për deklarimin e paaftësisë për punë, për personat në ngarkim;

ë)  Vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore, që njëri nga bashkëshortët nuk është përfitues 
pensioni të plotë;

f)  Vërtetim nga kadastra, nëse ka tokë në pronësi.

4.  Në rastet kur është përfituar një herë pagesë papunësie, afati prej 12-muajsh i derdhjeve të kontributeve 
për sigurimet shoqërore llogaritet që nga çasti i përfundimit të pagesës së fundit të së ardhurës nga 
papunësia.

5.  Personi, i cili punësohet gjatë periudhës së përfitimit të së ardhurës nga papunësia, është i detyruar 
të lajmërojë, brenda 5 ditëve, zyrën përkatëse të punësimit, në të kundërt ai duhet të kthejë shumën 
e të ardhurave, që ka përfituar gjatë kësaj periudhe në mënyrë të padrejtë, në kundërshtim me aktet 
ligjore e nënligjore.

6.  Personi, i cili vetëpunësohet gjatë periudhës së përfitimit të së ardhurës nga papunësia, me marrjen 
e licencës nga organi përgjegjës duhet të lajmërojë, brenda 5 ditëve, zyrën përkatëse të punësimit, në 
të kundërt ai është i detyruar ta kthejë shumën e të ardhurave nga papunësia, që ka përfituar gjatë 
kësaj periudhe në mënyrë të padrejtë.

7.  Një person, që përfiton të ardhura nga papunësia detyrohet të njoftojë, brenda 5 ditëve, zyrën përkatëse 
të punësimit, kur:

a)  ka ndryshime në gjendjen familjare;

b)  personat, që janë në ngarkim të tij, kanë mbushur 18 vjeç, dhe ata që studiojnë apo janë të paaftë 
për punë kanë mbushur moshën 25 vjeç;

c)  kanë ndryshuar kushtet e tjera të përfitimit të të ardhurave nga papunësia.

 Në të kundërt ai kthen shumën e të ardhurave nga papunësia, që ka përfituar gjatë kësaj periudhe në 
mënyrë të padrejtë.

8.  Kur zyra përkatëse e punësimit vëren raste të përfitimit në mënyrë të padrejtë të së ardhurës nga 
papunësia, njofton menjëherë personin për masën dhe datën e kthimit të shumave, të përfituara pa-
drejtësisht.

 Zyra përkatëse e punësimit ndjek procedurat e parashikuara në Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë, 
kur një person, brenda 30 ditëve kalendarike nga marrja e njoftimit, nuk kthen shumat e përfituara 
padrejtësisht.

9.  Personat nuk përfitojnë apo u ndërpritet e ardhura nga papunësia kur:

a)  pa arsye nuk pranojnë të ndjekin programe punësimi, me pagesë të përshtatshme, të ofruara nga 
zyra përkatëse e punësimit, për aq kohë sa zgjasin këto programe punësimi;

b)  refuzojnë, pa argumente të arsyeshme, të marrin pjesë në kurse trajnimi e kualifikimi, me pagesë, 
të ofruara nga zyra përkatëse e punësimit për aq kohë sa zgjat kursi i trajnimit.
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10.  Masa e nivelit bazë të së ardhurës mujore nga papunësia është e njëjtë për çdo përfitues.

11.  Përfituesit, me plotësimin e kushteve për përfitimin e së ardhurës nga papunësia, kanë të drejtë të 
marrin mbi masën e nivelit bazë të së ardhurës nga papunësia:

a)  kompensimet në vlerë nga rritja e çmimeve të ushqimeve, çmimit të bukës dhe çmimit të energjisë 
elektrike, të përcaktuara me vendime të Këshillit të Ministrave;

b)  të ardhura shtesë për çdo fëmijë, në një përqindje të caktuar të së ardhurës nga papunësia, sipas 
përcaktimeve të bëra në ligj.

12.  Ngarkohet Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta për nxjerrjen e udhëzimit 
për zbatimin e këtij vendimi.

 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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UDHËZIM

Nr. 1468, datë 26.6.2006

MBI ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 223, DATË 19.4.2006 
“PËR PAGESËN E TË ARDHURËS NGA PAPUNËSIA”

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim të pikës 12 
të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.223, datë 19.4.2006 “Për pagesën e të ardhurës nga papunësia”, 
Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 

UDHËZON:

1.  Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.223, datë 19.4.2006 “Për pagesën e të ardhurës 
nga papunësia”, për të përfituar të ardhurën nga papunësia personat duhet të plotësojnë kushtet e 
përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi.

2.  Në personat të cilët plotësojnë kushtet e përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi përfshihen dhe:

a)  Ushtarët e liruar nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak, të cilët detyrimisht para kryerjes së këtij 
shërbimi kanë qenë të siguruar për përfitim të të ardhurës nga papunësia për periudhën 12-mujore 
dhe ndërprerjen e punës e kanë për shkak të fillimit të këtij shërbimi. 

b)  Gratë të cilat përfundojnë trajtimin me të ardhurën e barrëlindjes (jo më parë se 42 ditë pas 
lindjes), dhe në momentin që kthehen në vendin e punës, ju ndërpritet marrëdhënia individuale 
e punës, të cilat detyrimisht kanë qenë të siguruara për përfitim të të ardhurës nga papunësia për 
periudhën 12-mujore përpara fillimit të përfitimit të të ardhurës për barrëlindje. 

c)  Ushtarakët e liruar nga detyra dhe që nuk përfitojnë nga akte të tjera ligjore dhe nënligjore.

d)  Personat të cilët janë shkëputur nga puna për arsye të përfitimit të paaftësisë së përkohshme dhe pas 
mbarimit të kësaj periudhe në momentin që kthehen në vendin e punës, u ndërpritet marrëdhënia 
individuale e punës, të cilët detyrimisht kanë qenë të siguruar për përfitim të të ardhurës nga papu-
nësia për periudhën 12 -mujore përpara fillimit të përfitimit të paaftësisë së përkohshme në punë. 

3.  Të ardhurën nga papunësia nuk e përfitojnë personat të cilët:

a)  janë në marrëdhënie pune;

b)  janë punëdhënës dhe të vetëpunësuar në qytet ose në fshat;

c)  janë duke vuajtur dënimin me heqje lirie;

d)  janë në përfitim pensioni pleqërie, invaliditeti apo familjar, përfitim paaftësie të përkohshme në 
punë, përfitim të ardhure barrëlindje, përfitim nga aksident në punë apo sëmundje profesionale, 
përfitim ndihmë ekonomike; 

e)  pa argumente të arsyeshme, nuk kanë pranuar të ndjekin programe punësimi, me pagesë të 
ofruara nga zyrat e punësimit, për aq kohë sa zgjasin këto programe punësimi.
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4.  Për të përfituar të ardhura nga papunësia, personat duhet:

a)  të paraqesin në Zyrën e Punësimit kërkesen me shkrim dhe dokumentacionin e përcaktuar në 
pikën 3 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.223, datë 19.4.2006 “Për pagesën e të ardhurës 
nga papunësia”, 

b)  kërkesa të plotësohet brenda 60 ditëve nga dita e lindjes të së drejtës së përfitimit të këtyre të 
ardhurave që konsiderohet dita e parë e mbetjes i papunë, 

c)  të konfirmohen të regjistruar si punëkërkues të papunë, në rast të kundërt ata humbasin të drejtën 
e përfitimit të të ardhurës nga papunësia me përjashtim të rasteve kur janë të paaftë për punë, 
paaftësi e vërtetuar me raport mjeko-ligjor. 

5.  Për çdo rast përfitimi personat duhet të kenë gjithsej 12 muaj pagesë kontributesh të sigurimeve 
shoqërore në degën e sigurimit të papunësisë. Personat që kanë plotësuar kushtet për të ardhurën e 
papunësisë pas hyrjes në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.223, datë 19.4.2006 “Për pag-
esën e të ardhurës nga papunësia”, do të konsiderohet si kërkesë për herë të parë për të përfituar të 
ardhurën nga papunësia, pra përfitimi do të jetë 12 muaj. 

 Në rast të paraqitjes së një kërkese të dytë brenda periudhës së përcaktuar në germën “b” të pikës 2 
të vendimit, pasi të kenë derdhur kontribut për një periudhë prej 12-muajsh, përfitimi i të ardhurës 
nga papunësia do të jetë 10 muaj. 

 Në rast të paraqitjes së një kërkese të tretë brenda periudhës së përcaktuar në germen “c” të pikës 2 të 
vendimit, pasi të kenë derdhur kontribut për një periudhë prej 12-muajsh, përfitimi i të ardhurës nga 
papunësia do të jetë 8 muaj. Për kërkesat e paraqitura në kushtet e germës “d” të pikës 2 të vendimit, 
kërkesa do të konsiderohet si e paraqitur për herë të parë dhe përfitimi do të jetë 12 muaj. 

6.  Në zbatim të pikës 3 të vendimit personat të cilët aplikojnë për të përfituar të ardhurën nga papunësia, 
përveç dokumenteve të përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.223, datë 19.04.2006, 
duhet të plotësojnë edhe formularin e dyfishtë dhe deklaratën e kompensimeve, të cilat i vihen në 
dispozicion nga zyra kompetente e punësimit.

7.  Fëmijët që janë në ngarkim të personit i cili do të përfitojë të ardhurën nga papunësia, të cilët janë 
mbi moshën 16 vjeç (mosha minimale sipas Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë), do të pasqy-
rohen në deklaratën e kompensimeve, nëse janë regjistruar si punëkërkues të papunë dhe kjo të jetë 
vërtetuar nga sektori i shërbimeve të zyrës kompetente të punësimit. 

8.  Fëmijët që janë në ngarkim të personit i cili do të përfitojë të ardhurën nga papunësia, të cilët janë 
duke ndjekur shkollën deri në moshën 18 vjeç ose kur ata studiojnë ose janë të paaftë për punë deri 
në moshën 25 vjeç, do të pasqyrohen në deklaratën e kompensimeve, pa qenë e nevojshme të jenë të 
regjistruar si punëkërkues të papunë. 

9.  Në rastet e punësimit gjatë periudhës së përfitimit të të ardhurës nga papunësia apo gjatë periudhës së 
kualifikimit/rikualifikimi (me pagesë), e ardhura e papunësisë merret me ndërprerje për një periudhë deri 
në dy vjet, por me kusht që të mos merren më shumë se 365 ditë kalendarike gjithsej për përfitim për herë 
të parë, 304 ditë gjithsej për përfitim për herë të dytë dhe 243 ditë gjithsej për përfitim për herë të tretë.

10.  Përfituesi i të ardhurës nga papunësia është i detyruar të paraqitet në Zyrën e Punësimit, një herë në muaj 
(ndër të tjera për të tërhequr edhe kuponin e pagesës së papunësisë) ose sa herë që thirret nga kjo zyrë.

11.  Rastet e përligjura që përfituesi është i justifikuar për mosparaqitje janë:

a)  sëmundje e vërtetuar me raport mjeko-ligjor;

b)  vdekja e një pjesëtari të familjes e vërtetuar me certifikatë vdekje; 

c)  largim jashtë vendit për një periudhë prej një muaji, vërtetuar me pasaportën me të cilën është 
kryer udhëtimi; 

d)  ndalim nga organet e drejtësisë;

e)  thirrja nga dega ushtarake për shërbimin e detyrueshëm ushtarak.



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 117

12.  Për të gjitha rastet e lartpërmendura e ardhura nga papunësia do të arkëtohet deri në një muaj, e cila 
derdhet në Buxhetin e Shtetit dhe është e pakthyeshme për klientin në rastet e pajustifikuara. 

13.  E ardhura nga papunësia caktohet mujore dhe paguhet përpjestimisht me numrin e ditëve kalendarike, 
për kohën që përfituesi ka të drejtë ta marrë këtë të ardhur. Pagesa jepet një herë në muaj pranë Alba-
Postës në bazë të marrëveshjes së datës 23.5.2001 ndërmjet Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe 
Alba-Post sh.a., në datat e caktuara. Ajo i jepet vetëm personit përfitues, duke u paraqitur pranë arkës 
me dokumentin e identifikimit. 

14.  Periudha gjatë së cilës përfituesi merr të ardhura nga papunësia njihet vjetërsi pune e siguruar për 
efekt pensioni pleqërie, familjar dhe invaliditeti dhe si e tillë pasqyrohet në librezën e tij të punës. 

15.  Përfituesit kanë të drejtë të marrin kompensimet në vlerë për rritjen e çmimeve të ushqimeve sipas vendimit 
të Këshillit të Ministrave nr.310, datë 24.7.1992, pika 1/2, germa “a”, kompensimin nga rritja e çmimit të 
bukës sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.247, datë 12.6.1993 pika 1/7, si dhe kompensimin nga 
rritja e çmimit të energjisë elektrike sipas pikës 1/2, germa “b”, dhe 1/7 ( Të gjitha këto përcaktohen në 
udhëzimet përkatëse të dërguara nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale & Shanseve të Barabarta).

16.  Personat që punësohen me ndërprerje gjatë periudhës 12-mujore, 10-mujore dhe 8-mujore të përfitimit 
të të ardhurës nga papunësia, përfitojnë nivelin e të ardhurës nga papunësia, të periudhës në të cilën 
ata rifuten në skemë.

17.  Personat që ndjekin kurse kualifikimi dhe rikualifikimi, përfitojnë të ardhura nga papunësia gjatë gjithë 
kohës së zhvillimit të kurseve, në rast se nuk paguhen nga ndonjë burim tjetër për këtë periudhë.

18.  Përfituesit me fëmijë në ngarkim deri në moshën 18 vjeç dhe 25 vjeç, sipas pikës 3/d dhe 3/dh, do të 
marrin një shtesë familjare për çdo fëmijë në masën 5 për qind të të ardhurave mujore nga papunësia 
(niveli bazë i pagesës), por jo më tepër se 30 për qind për të gjithë fëmijët në ngarkim. 

19.  Kur të dy prindërit përfitojnë të ardhura nga papunësia, shtesën familjare në masën 5% do ta marrë kryesisht 
kryefamiljari (ose dhe mund të ndahet midis përfituesve). Kur njëri nga prindërit është në marrëdhënie 
pune ose merr pension të plotë, shtesa familjare përgjysmohet (d.m.th. 2.5 % për çdo fëmijë deri 18 vjeç 
dhe 25 vjeç në ngarkim, por jo më shumë se 15 për qind për të gjithë fëmijët në ngarkim). 

20.  Kur prindërit janë të divorcuar me vendim gjykate, shtesën familjare e merr prindi që e ka fëmijën 
në ngarkim. Në rast se gjatë kohës së përfitimit të të ardhurave nga papunësia personi largohet me 
banim në një vend tjetër, me kërkesën e tij zyra e punësimit të rrethit ku ai banon dërgon zyrtarisht 
dosjen me dokumentacionin përkatës në zyrën e punësimit të rrethit ku ai është transferuar. 

21.  Në rastet ku personat përfitues të të ardhurave nga papunësia ndryshojnë vendbanimin apo kur 
qendra e fundit e punës i përket zonës së një zyre tjetër kompetente punësimi, ata janë të detyruar 
të fillojnë procedurat dhe caktimi i përfitimit të pagesës së papunësisë bëhet në zyrën e punësimit të 
rrethit ku ndodhet qendra e punës, e cila pasi paguan përfitimin për një muaj, me kërkesë të personit 
të interesuar bën transferimin zyrtar të dosjes me dokumentacionin përkatës. 

22.  Për efekt të zbatimit të vendimit, punësim i përshtatshëm konsiderohet punësimi i paguar, i një 
personi, në përputhje me: moshën, gjininë, kushtet shëndetësore, arsimimin, formimin profesional, 
vendbanimin, kohëzgjatjen e punësimit të mëparshëm, përvojën e fituar, ndikimin e punës në fjalë 
në gjendjen personale dhe familjare dhe situatën e tregut të punës. 

23.  Udhëzimi nr.1, datë 13.5.1999 shfuqizohet. 

 Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Koço Barka
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VENDIM

Nr.396 datë 28.6.2007

PËR PËRCAKTIMIN E SËMUNDJEVE PROFESIONALE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 44 të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993 “Për sig-
urimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Shëndetësisë, 
Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Sëmundje profesionale është çdo sëmundje e shkaktuar si rezultat i ekspozimit ndaj rreziqeve, që 
rrjedhin nga veprimtaria e punës.

2.  Caktimi i shkallës së humbjes së aftësisë për punë, shkaktuar nga sëmundje profesionale, është vetjak 
dhe bazohet në studimin morfo-funksional të individit, në kushtet e punës.

3.  Sëmundjet profesionale përcaktohen sipas listës, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

4.  Sëmundjet profesionale, deklarohen në mënyrë të detyrueshme, nga shërbimi shëndetësor, shtetëror 
dhe privat, nëpërmjet fletëdeklarimit të sëmundjeve profesionale, sipas modelit që i bashkëlidhet këtij 
vendimi.

5.  Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave dhe Ministria e Punës, Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta për zbatimin e këtij vendimi.

 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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 LISTA E SËMUNDJEVE PROFESIONALE 

1.  Sëmundje të shkaktuara nga agjentët 

1.1  Sëmundje të shkaktuara nga agjentët kimikë 

1.1.1  Sëmundje të shkaktuara nga beriliumi ose përbërësit e tij toksikë 

1.1.2  Sëmundje të shkaktuara nga kandmiumi ose përbërësit e tij toksikë

1.1.3  Sëmundje të shkaktuara nga fosfori ose përbërësit e tij toksikë

1.1.4  Sëmundje të shkaktuara nga kromi ose përbërësit e tij toksikë

1.1.5  Sëmundje të shkaktuara nga manganezi ose përbërësit e tij toksikë

1.1.6  Sëmundje të shkaktuara nga arseniku ose përbërësit e tij toksikë

1.1.7  Sëmundje të shkaktuara nga mërkuri ose përbërësit e tij toksikë

1.1.8  Sëmundje të shkaktuara nga plumbi ose përbërësit e tij toksikë

1.1.9  Sëmundje të shkaktuara nga fluori ose përbërësit e tij toksikë

1.1.10  Sëmundje të shkaktuara nga sulfuri i karbonit

1.1.11  Sëmundje të shkaktuara nga derivatet e halogjenuara toksikë të hidrokarbureve alifatike 
ose aromatike

1.1.12  Sëmundje të shkaktuara nga benzeni ose homologët e tij toksikë

1.1.13  Sëmundje të shkaktuara nga derivatet toksike nitro dhe amino të benzenit ose homologë 
të tij

1.1.14  Sëmundje të shkaktuara nga nitroglicerina ose nga esteret acido nitrike

1.1.15  Sëmundje të shkaktuara nga alokolet, glikolet ose ketonet

1.1.16  Sëmundje të shkaktuara nga substanca asfiksuese: oksidi i karbonit, acidi cianhidrik ose 
derivatet e tij toksike, hidrogjeni i sulfuruar

1.1.17  Sëmundje të shkaktuara nga akrilonitrili

1.1.18  Sëmundje të shkaktuara nga oksidet e azotit

1.1.19  Sëmundje të shkaktuara nga vanadiumi ose përbërësit e tij toksikë

1.1.20  Sëmundje të shkaktuara nga antimoni ose përbërësit e tij toksikë

1.1.21  Sëmundje të shkaktuara nga hekzani

1.1.22  Sëmundje të shkaktuara nga acidet minerale

1.1.23  Sëmundje të shkaktuara nga agjentët farmaceutikë

1.1.24  Sëmundje të shkaktuara nga taliumi ose përbërësit e tij

1.1.25  Sëmundje të shkaktuara nga osmiumi ose përbërësit e tij

1.1.26  Sëmundje të shkaktuara nga seleniumi ose përbërsit e tij

1.1.27  Sëmundje të shkaktuara nga bakri ose përbërësit e tij

1.1.28  Sëmundje të shkaktuara nga kallai dhe përbërësit e tij
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1.1.29  Sëmundje të shkaktuara nga zinku ose përbërësit e tij

1.1.30  Sëmundje të shkaktuara nga ozoni, fosgeni

1.1.31  Sëmundje të shkaktuara nga substanca irrituese, benzokinone dhe irritues të tjerë të 
kornesë

1.1.32  Sëmundje të shkaktuara nga ndonjë agjent tjetër kimik që nuk përfshihen në 1.1.1 dhe 
1.1.31, kur është vendosur ndërmjet ekspozimit të një punëmarrësi nga një agjent kimik 
dhe sëmundjes nga e cila është dëmtuar.

1.2  Sëmundje të shkaktuara nga agjentët fizikë 

1.2.1  Rënie e dëgjimit e shkaktuar nga zhurmat 

1.2.2  Sëmundje të shkaktuara nga vibracionet (dëmtime të muskujve, tendinave, kockave, 
artikulacioneve, vazave periferike të gjakut ose nervave periferikë) 

1.2.3 Sëmundje të shkaktuara nga puna brenda një ajëri të komprimuar 

1.2.4 Sëmundje të shkaktuara nga rrezatimet jonizuese 

1.2.5  Sëmundje të shkaktuara nga rrezatimet termike 

1.2.6  Sëmundje të shkaktuara nga rrezatimi ultra — violet 

1.2.7  Sëmundje të shkaktuara nga temperaturat ekstreme (p.sh. goditje e diellit, ngrirja) 

1.2.8  Sëmundje të shkaktuara nga një agjent tjetër fizik që nuk përfshihen ndërmjet 1.2.1 dhe 
1.2.7, kur vendoset një lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet ekspozimit të një punëmarrësi 
nga një agjent fizik dhe sëmundjes nga e cila është dëmtuar. 

1.3  Sëmundje të shkaktuara nga agjentë biologjikë. Sëmundje infektive ose parazitare të shkaktuara 
gjatë ushtrimit të një profesioni, që ka një rrezik të veçantë ndotjeje (kontaminimi). 

2.  Sëmundje sistemike të përshkruara në funksion të organit të prekur 

2.1  Sëmundje profesionale të aparatit të frymëmarrjes 

2.1.1  Pneumokonioza të shkaktuara nga pluhura minerale sklerogjene (silikoza, antrako-
silikoza, azbestoza) dhe siliko-tuberkulozi, me kusht që silikoza të jetë faktor predominues 
në paaftësi ose në vdekje 

2.1.2  Dëmtime bronkopulmonare të shkaktuara nga pluhurat e metaleve të forta 

2.1.3  Dëmtime bronkopulmonare të shkaktuara nga pluhurat e pambukut, linit, bisinozat 

2.1.4  Astma profesionale e shkaktuar nga agjentët sensibilizues ose irritues të njohur, të pra-
nishëm në procesin e punës 

2.1.5  Alveoliti alergjik extrinsek i shkaktuar nga thithja e pluhurave organikë, sipas përshkri-
meve në legjislacionin vendas 

2.1.6  Sideroza 

2.1.7  Dëmtime pulmonare obstruktive kronike 

2.1.8  Dëmtime pulmonare të shkaktuara nga alumini 

2.1.9  Dëmtime të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes të shkaktuara nga agjentë sensibilizues 
ose irritues të njohur, të pranishëm në procesin e punës 

2.1.10  Çdo dëmtim tjetër i rrugëve të frymëmarrjes që nuk paraqitet nga 2.1.1 deri në 2.1.9 të 
shkaktuar nga agjentë të jashtëm, kur ka një lidhje të drejtpërdrejtë, ndërmjet ekspozimit 
të punëmarrësit me këtë agjent dhe sëmundjes me të cilën ai është dëmtuar.

2.2  Dermatozat profesionale 

2.2.1 Dermatoza të shkaktuara nga agjentë fizikë, kimikë ose biologjikë, të cilat nuk janë 
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paraqitur në pika të tjera 

2.2.2 Vitiligo profesionale 

2.3 Dëmtime të aparatit muskular dhe skeletik 

2.3.1 Dëmtime të aparatit muskular dhe skeletik të shkaktuara nga një veprimtari profesionale 
e veçantë ose nga një mjedis pune që ka faktorë rreziku të veçantë. 

Shëmbuj të aktiviteteve dhe mjediseve të tilla: 

a)  lëvizje të shpejta dhe të përsëritura;

b)  ngarkesë fizike e madhe; 

c)  përqendrim i tepërt i forcës mekanike;

d)  qëndrime jo normale ose të sforcuara; 

e)  vibracionet. 

I ftohtë i lokalizuar ose mjedisi është i një natyre që fuqizon rrezikun. 

3.  Kanceri profesional 

3.1  Kanceri i shkaktuar nga agjentët e mëposhtëm: 

3.1.1  Amianti 

3.1.2  Benzidina dhe kripërat e saj 

3.1.3  Eteri i diklormetilit 

3. 1.4 Kromi dhe përbërësit e tij 

3.1.5 Gudronet, katranet, bloza 

3.1.6  Betanaftilamina 

3.1.7  Klorurir i vinilit 

3.1.8  Benzeni ose homologët e tij toksikë 

3.1.9  Nitro dhe amino, derivatet toksikë të benzenit ose homologët e tij 

3.1.10  Rrezatimi jonizues 

3.1.11  Katranet, bitumi, vajrat minerale, antraceni ose përbërësit e tij. Produkte dhe mbetje të 
këtyre substancave 

3.1.12  Tymi i furrave të koksit 

3.1.13  Përbërësit e nikelit 

3.1.14  Pluhurat e drurit 

3.1.15  Kancer i shkaktuar nga çdo agjent tjetër që nuk përmendet nga 3.1.1 deri në 3.1.14, kur 
ka një lidhje të drejtpërdrejtë, ndërmjet ekspozimit të një punëmarrësi me një prej tyre 
dhe kanceri të shkaktuar. 

4.  Sëmundje të tjera 

4.1  Nistagmus i minatorit. 
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LIGJ

Nr. 7870, Date 13.10.1994
 

(Ndryshuar me ligjet Nr.8005, Date 4.10.1995; Nr.8961, Date 24.10.2002; 
Nr.9207, date 15.3.2004; Nr. 9368, datë 7.4.2005)

PER SIGURIMET SHENDETESORE 
NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

Ne mbeshtetje te nenit 16 te ligjit nr.7491, date 29.4.1991 “Per dispozitat kryesore kushtetuese”,me 
propozim te Keshillit te Ministrave,

KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:

I. DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 1
Perkufi zime

Termat:
“Shtetas” perfshin gjithe shtetasit e Republikes se Shqiperise. “Persona ekonomikisht aktive”perfshin 

gjithe personat e punesuar, te vetepunesuarit, punedhenesit dhe personat me te ardhura te rregullta nga 
pronat, pasuria e patundshme ose burime te tjera te krahasueshme.

“Persona te punesuar”perfshin gjithe personat e punesuar me ose pa kontrate prane nje punedhenesi.
“Punedhenes”perfshin gjithe personat fizike e juridike qe marrin ne pune persona te tjere me ose pa 

kontrate “punonjes i papaguar i familjes” perfshin anetaret e familjes mbi 16 vjeç qe punojne e bashke-
jetojne me te vetepunesuarin dhe nuk kane ndonje punesim tjeter.

“Punonjes te huaj” perfshin gjithe shtetasit e huaj qe punojne ne Shqiperi. “Kontribut” perfshin gjithe 
parate qe derdhen ne favor te ISKSH (Institutit te Sigurimit te Kujdesit Shendetesor).

“Mjek i pergjithshem” eshte mjeku i diplomuar ne Fakultetin e Mjekesise, qe nuk ka kryer specializim 
pasuniversitar e qe mbulon kujdesin shendetesor baze per te gjithe grupmoshat e pacienteve. Ne kete 
kategori perfshihen mjeket e fshatit dhe mjeket e blloqeve e te lagjeve qe sherbejne ne qytet.

“Mjek i familjes” eshte mjeku i diplomuar dhe i specializuar si mjek familjeje, i pajisur me licence 
per ushtrimin e profesionit, i cili i jep popullsise kujdesin shendetesor, paresor dhe te vazhdueshem, pa-
varesisht nga mosha, seksi ose semundja.
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“Sherbimi nga mjeku i pergjithshem ose i familjes” perfshin viziten dhe trajtimet e para te thjeshta 
te kryera nga vete mjeku i pergjithshem ose i familjes.

“Rrejti farmaceutik” perfshin farmacite dhe depot e barnave.

Neni 2
Ky ligj rregullon fi nancimin e kujdesit shendetesor.

Neni 3
Financimi i kujdesit shendetesor

Kujdesi shendetesor financohet nga:
a)  sigurimet shendetesore te detyrueshme;

b)  shteti;

c)  pagesat e drejteperdrejta te shtetasve;

ç)  sigurimet shendetesore vullnetare suplementare.

Neni 4
Sigurimet shendetesore te detyrueshme

1.  Sigurimi shendetesor i detyrueshem mbulon gjithe shtetasit e Republikes se Shqiperise me banim te 
perhershem ne Shqiperi, si dhe te huaj e te punesuar e te siguruar ne Shqiperi.

2.  Sigurimet shendetesore te detyrueshme jane nje sistem jofitimprures qe mbulojne:

a)  nje pjese te çmimit te barnave ne rrjetin e hapur farmaceutik;

b)  shpenzimet e sherbimit nga mjeku i pergjithshem ose i familjes, mjeku specialist, infermieret e 
sherbimit shendetsor paresor per te gjithe te siguruarit.

c) te gjitha sherbimet e ekzaminimeve dhe trajtimeve mjekësore uninikale, terciare dhe konsultat 
mjeksore te miratuara nga Keshilli i Minstrave.

3.  Sigurimet shendetesore te detyrueshme sigurohen nga nje institut shteteror i pavarur – Instituti i 
Sigurimit te Kujdesit Shendetesor (me poshte do te quhet ISKSH) dhe mbulojne nje pjese te çmimit 
te barnave kryesore te listes se miratuar nga Keshilli i Ministrave dhe shpenzimet e sherbimit nga 
mjeku i pergjithshem ose i familjes.

 Masa e mbulimit percaktohet çdo vit nga Keshilli i Ministrave.

4.  Kontributet paguhen nga shtetasit ekonomikisht aktive dhe shteti.

 Punedhenesit marrin pjese ne kontributet qe paguhen nga vete ata dhe nga punonjesit e tyre. Shteti 
kontribuon ne ISKSH per popullsine ekonomikisht joaktive dhe per kategori te tjera sipas nenit 8, 
pika 2 dhe 3 te ketij ligji.

Neni 4/1
Sigurimet shendetsore vullnetare

Shtetasit mund te sigurohen vullnetarisht ne skemat e sigurimeve vullnetare, kur per nje kohe 
dhe shkaqe te arsyeshme nuk mund te sigurohen detyrimisht. Sigurimi vullnetar, i parashikuar nga 
kjo dispozite, behet ne kushtet e percaktuara nga Rregullorja e Institutit te Sigurimit te kujdesit 
Shendetsor.
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Neni 4/2
Sigurimet shendetsore suplementare

1. Sigurimet shendetsore suplementare jane nje skeme e sigurimit te detyrueshem per te punesuarit, 
sipas percaktimit te bere nga Ligji nr.8097, date 21.3.1996 “Per pensioent shteterore suplementare te 
personave qe kryejne funksione kushtetuese dhe te punonjesve te shtetit”.

2. Masa e kontributit qe paguajne personat e siguruar, ne perputhje me nenin 5 te Ligjit nr.8097, date 
21.3.1996, eshte 1 perqind e shumes bruto te listepagesave.

3. Lloji dhe masa e perfitimeve dhe sherbimeve te mbuluara nga sigurimet shendetsore suplementare 
caktohen me ligj te veçante”

Neni 5
Kujdesi shendetesor shteteror

Shteti financon:
a)  masat shendetesore parandaluese;

b)  viziten dhe ekzaminimet per qellime diagnostikimi nga specialisti, kujdesin shendetesor spitalor, 
si dhe rastet e tjera te percaktuara me ligj.

c)  sherbimet e urgjences;

ç)  investimet

Shteti kontribuon sipas nenit 34 te ketij ligji.
Sherbimet e urgjences per rastet e jashtezakoneshme, si aksidente masive, epidemi dhe fatkeqesi 

natyrore, organizohen nga bashkite dhe komunat me mbeshtetjen e Qeverise per financimin e tyre. Per 
sherbime te tilla shpenzimet mbulohen sipas kritereve te percaktuara nga Keshilli i Ministrave.

Neni 6
Pagesat e drejteperdrejta te shtetasve

Me pagese te drejteperdrejte te shtetasve kuptojme pagesen direkte te nje pjese te çmimit te barnave 
ne perpjestim me shumen e paguar nga ISKSH, sipas pikes 3, te nenit 4 te ketij ligji.

Neni 7
Sigurimet shendetesore vullnetare suplementare

1.  Shtetasit mund te sigurojne veten dhe familjet e tyre vullnetarisht me skema te sigurimeve suplementare 
per mjekimet me kosto te larta, qe nuk mbulohen nga sigurimet e detyrueshme ose per perfitime te 
tjera shtese. Shtetasit mund te futen ne sigurimet shendetesore vullnetare suplementare per te mbuluar 
pagesen e tyre te drejteperdrejte per barnat, çmimet e protezave dhe te xhamave optike, sherbimet 
dentare dhe sherbimet e tjera ambulatore, qe nuk mbulohen nga sigurimet e detyrueshme. Sigurimet 
vullnetare gjithashtu mund t`i sigurojne shtetasve shqiptare mbulimin e shpenzimeve te mjekimit 
jashte shtetit.

2.  Sigurimet shendetesore vullnetare suplementare organizohen nga:

a)  ISKSH;

b)  shoqatat e ndihmes se ndersjellte te themeluara per kete qellim, si dhe

c)  shoqerite tregtare te sigurimit.

 Per pikat b dhe c te ketij paragrafi eshte e domosdoshme qe keto subjekte te jene te regjistruara ne 
gjykate, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
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3.  Sigurimi vullnetar nuk subvencionohet nga shteti.

4.  Keshilli i Ministrave cakton nje organ qe:

a)  kontrollon veprimtarine e shoqerive te sigurimeve vullnetare suplementare;

b)  mbron interesat e personave te siguruar kundrejt pasojave te abuzimeve financiare te siguruesit;

c)  vendos rregullat per shoqerite e ndihmes se ndersjellte, te cilet jane themeluar per sigurimet 
shendetesore suplementare.

II. SUBJEKTET PERGJEGJES PER TE PAGUAR KONTRIBUT

Neni 8

1. Personat ekonomikisht aktive, te punesuar e te vetepunesuar ne fshat e ne qytet, punonjesit e papaguar 
te familjes dhe persona te tjere me te ardhura te rregullta nga pronesia,sipas percaktimit te Keshillit 
te Ministrave, jane te detyruar te kontribuojne ne ISKSH.

2.  Shteti kontribuon per personat joaktive si:

a)  femijet, nxenesit dhe studentet me shkeputje nga puna;

b)  pensionistet;

c)  te paaftet (mendore dhe fizike);

ç)  te papunet;

d)  personat qe trajtohen me ndihme ekonomike dhe asistence sociale;

dh) nenat me leje lindjeje;

e)  shtetasit qe kryejne sherbimin ushtarak te detyruar.

3.  Keshilli i Ministrave ka te drejte te specifikoje grupe te tjera shtetasish, per te cilet duhet te kontribuoje 
shteti, sipas pikes 2 te ketij neni.

Neni 9
Detyrime per te paguar kontribute

Kontributet paguhen nga:
a)  te punesuarit dhe punedhenesit e tyre;

b)  persona te tjere ekonomikisht aktive;

c)  shteti.

III. KONTRIBUTET

Neni 10

1.  Kontributet llogariten:

a)  Ne perqindje mbi pagen per:

- personat e punesuar;

- te huajt e punesuar ne Shqiperi.
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b)  Ne mase fikse per:

- te vetepunesuarit(shqiptare dhe te huaj ne Shqiperi) dhe punedhenesit;

- punonjesit e papaguar te familjes.

c)  Ne mase fikse per:

- pjesen qe derdhet nga buxheti i shtetit, sipas nenit 34.

2.  Kontributi sipas germes “a” te pikes l te ketij neni eshte 3.4 perqind e pages bruto, duke pasur si 
page minimale e maksimale ate te percaktuar nga Keshilli i Ministrave per kontributet e sigurimeve 
shoqerore. Pagesa e ketij kontributi ndahet ne menyre te barabarte ndermjet punedhenesit dhe te 
punesuarit.

3.  Kontributi sipas germes “b” pikes 1 te ketij neni eshte: 

-  per te vetepunesuarit, punedhenesit dhe punonjesit e papaguar te familjes ne qytet 7 perqind e 
pages minimale, siç percaktohet ne piken 2 te ketij neni;

-  per te vetepunesuarit dhe punetoret e papaguar te familjes ne fshat kontributi eshte: ne zonen 
fushore 5 perqind te pages minimale dhe 3 perqind te pages minimale per zonen kodrinore-
malore, duke pasur per baze ate te percaktuar nga Keshilli i Ministrave per sigurimet shoqerore.

4.  Ministri i Shendetesise per raste te veçanta ka te drejte te ule ne masen fikse te kontributit per:

a)  punonjesit e papaguar te familjes;

b)  disa kategori te bujqeve te vetepunesuar.

Neni 11

1.  Kontributet ne fondin e sigurimeve shendetsore paguhen cdo muaj. Afati i pagimit te kontributeve 
eshte jo me vone se data 25 e muajit pasardhes. Punedhenesi eshte i detyruar te mbaje nga paga 
kontributin per te punesuarin dhe ta derdhe ate se bashku me kontributin e vet ne organet tatimore 
ose ne llogarite e Institutit te Sigurimeve Shoqerore. Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve ose Instituti 
i Sigurimeve Shoqerore, sipas rastit, eshte pergjegjes per transferimin e kontributeve ne Institutin e 
Sigurimit te Kujdesit Shendetsor.

2.  Personat e vetepunesuar paguajne kontributet per veten dhe per punonjesit e papaguar te familjes dhe 
i derdhin ne organin perkates, sipas afateve te percaktuara ne vendimin e Keshillit te Ministrave.

3.  Personi i detyruar per pagesen e kontributeve te sigurimeve shendetsore dorezon ne organin perkates 
permbledhjen e kontributeve dhe deklaraten perkatese te pageses, ne perputhje me kushtet dhe afatet 
e percaktuara ne pikat 1 e 2 te ketij neni.

Neni 12
Sanksionet

1.  Te gjithe te personat e detyruar per te paguar kontribute per efekt te sigurimeve shendetesore, regjis-
trohen ne organet tatimore ose ne Institutin e Sigurimeve Shoqerore, sipas rastit. Regjistrimi i te 
punesuarve behet nga punedhenesi i tyre. Personi qe ka detyrimin per te paguar kontributet pais cdo 
punemarres ose punonjes te papaguar te familjes me numrin e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore 
dhe regjistron shumat e paguara per seilin gjate periudhes ne marredhenie pune, qofshin keto ne te 
holla apo perfitime ne natyre.

2.  Nese pagimi i kontributeve nga personat e detyruar nuk behet brenda afatit, mbahen interesat per 
pagese te vonuar. Masa e interesit eshte ajo e percaktuar ne Ligjin nr.8560, date 22.12.1999 “Per 
procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise”, me ndryshimet perkatese.
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3.  Per vonesa prej l muaji ne pagesen e kontributeve i hiqet e drejta shtetasit per mbulimin e çmimit 
te barnave dhe te shpenzimeve te sherbimit nga mjeku i pergjithshem ose i familjes per periudhen 
e voneses. Gjobat vendosen nga inspektoret e sigurimeve shoqerore dhe ekzekutimi i tyre behet ne 
perputhje me ligjin “Per kundervajtjet administrative”.

Neni 12/1

Kur nuk perbejne veper penale, shkeljet e meposhtme perbejne kundravajtje administrative dhe de-
nohen me gjobe si me poshte:

a)  per mos regjistriminin e veprimtarise ekonomike ne organet pergjegjese per mbledhjen e kon-
tributeve, punedhenesi gjobitet me 60 000 (gjashtedhjete mije) leke, ndersa i vetepunesuari me 
20 000 (njezet mije) leke;

b)  cdo person tjeter, qe detyrohet te paguaje kontributet, por qe nuk regjistrohet ne organin perkates 
gjobitet me 20 000 leke;

c)  punedhenesi, qe dorezon me vonese deklaraten e kerkuar sipas ketij ligji gjobitet me 10 % te 
shumes se kontributit te deklaruar me vonese por jo me pak se 10 000 (dhjete mije) leke;

ç)  cdo person tjeter i detyruar te paguaje kontributet, qe dorezon me vonese deklaraten e kerkuar 
sipas ketij ligji gjobitet me 10 000 (dhjete mije) leke;

d)  punedhenesi, qe deklaron kontribute me te ulta gjobitet me 50 % te shumes se kontributit te 
padeklaruar;

dh) punedhenesi, qe ua mban kontributet punonjesve,por nuk i paguan ato ne organet perkatese, 
gjobitet me gjobitet me 50 % te shumes se kontributitte papaguar per cdo muaj;

e)  punedhenesi, qe nuk mban regjistrimet ne perputhje me piken 1 te nenit 12, gjobitet me 30 000 
(tridhjete mije) leke.

Ne cdo rast gjobat paguhen bashke me kontributet dhe interesat perkates. Vendosja e gjobave dhe 
ankimimi i tyre behen ne perputhje me Ligjin nr.8560, date 22.12.1999 “Per procedurat tatimore ne Re-
publiken e Shqiperise”, i ndryshuar.

Neni 12/2

Te siguruarit jane te detyruar te pranojne kontrollin (verifikimin) nga specialistet e Sigurimeve te 
Kujdesit Shendetsor per sherbimet e perfituara.

Neni 12/3

Jane kundervajtje adminstrative:
- Mospranimi i kontrollit nga specialistet e Sigurimeve te Kujdesit Shendetsor ;

- Perfitimet e padrejta, kur nuk perbejne veper penale.

Shkeljet e mesiperme denohen me:

a)  gjobe deri ne 5 000 leke dhe shperblimin e demit;

b)  heqjen e se drejtes per perfitim nga sigurimet shendetsore deri ne 1 muaj.

Gjobat vendosen nga specialistet e sigurimeve te kujdesit shendetsor dhe ekzekutimi I tyre behet ne 
perputhje me Ligjin nr.7697, date 7.4.1993 “Per kundervajtjet administrative” me ndryshimet perkatese.
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IV. PERFITIMET

Neni 13

I siguruari perfiton mbulimin e:
a)  nje pjese te çmimit te barnave sipas pikes 2, neni 4, te ketij ligji;

b)  shpenzimeve te sherbimit nga mjeku i pergjithshem e mjeku i familjes.

c)  te gjitha sherbimet e ekzaminimeve dhe trajtimeve mjekësore unikale, terciare dhe konsultat 
mjeksore te miratuara nga Keshilli i Minstrave.

Neni 14
Mbulimi i shpenzimeve

Shpenzimet e sherbimit nga mjeku i pergjithshem ose i familjes mbulohen ne varesi nga numri i personave 
te regjistruar te ky mjek. Rregullat per percaktimin e mases se shperblimit vendosen nga Keshilli Administrativ 
i ISKSH-se. Tarifat e sherbimeve te parashikuara ne nenin 4 pika 2 shkronja c, masa e mbulimit nga sigurimet 
shendetsore dhe procedurat per mbulimin e shpenzimeve percaktohen me Vendim te Keshillit te Ministrave.

Neni 15
Masa e mbulimit te çmimit te barnave

1. a) Lista e barnave qe rimbursohen hartohet nga nje komision teknik i quajtur “Komisioni i Hartimit dhe 
Rishikimit te Listes se Barnave te Rimbursueshme” dhe nga “Komisioni i Çmimit te Barnave” (KÇB) 
te ngritur me urdher te Ministrit te Shendetsise.Ne kete komision Shoqata e Grosisteve Farmaceutike ka 
perfaqesuesin e saj. Kjo liste miratohet nga Keshilli i Ministrave me propozimin e Ministrit te Shendetsise.

1.  Masa e mbulimit te çmimeve te barnave te listes kryesore percaktohet çdo vit nga ISKSH me miratim 
te Keshillit te Ministrave.

2.  Atje ku ka me shume barna alternative per t`u perdorur ne nje rast, me te njejtin efekt, ISKSH mbulon 
çmimin e me pak te kushtueshmit.Me te kushtueshmit mund te sigurohen vetem sipas kushteve te 
percaktuara nga keshilli administrativ i ISKSH.

Neni 16
Kufi zimet

ISKSH nuk mbulon çmimin e protezave dhe te syzeve optike, si dhe nuk siguron asnje shpenzim 
tjeter shendetesor, me perjashtim te atyre te parashikuara ne kete ligj dhe te percaktuara me vendim te 
Keshillit te Ministrave.

V. ORGANIZIMI DHE DREJTIMI

Neni 17

Sigurimet shendetesore ne Republiken e Shqiperise organizohen e drejtohen nga Instituti i Sigurimeve 
te Kujdesit Shendetesor. ISKSH eshte nje institucion shteteror i pavarur, i cili ka administraten e vet, ne 
qender e ne rreth.
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Neni 18
Statuti

Organizimi dhe veprimtaria e ISKSH drejtohen mbi bazen e nje statuti te miratuar nga Keshilli i 
Ministrave, me propozim te Ministrise se Shendetesise dhe ISKSH.

Neni 19
Drejtimi

ISKSH drejtohet nga:
a)  keshilli administrativ;

b)  drejtori i pergjithshem.

Neni 20
Keshilli Administrativ

1.  Keshilli administrativ eshte organi me i larte ekzekutiv dhe perbehet nga 11 anetare, prej te cileve:

a)  Tre anetare te caktuar nga Keshilli i Ministrave, qe perfaqesojne:

-  Ministrine e Shendetesise;

-  Ministrine e Punes, Emigracionit dhe Perkrahjes Sociale;

-  Ministrine e Financave dhe

Nje anetar nga Instituti i Sigurimeve Shoqerore

Nje anetar nga Instituti i Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor.

b)  Dy perfaqesues: nje nga sindikata qe ka numrin me te madh te anetareve

dhe nje nga organizata me e madhe e bujqve.

c)  Kater perfaqesues te paleve te interesuara: nje nga urdhri i mjekeve, nje nga nje organizate 
punedhenesish, nje nga prodhuesi me i madh farmaceutik ne Shqiperi dhe nje nga shoqata e 
farmacisteve.

2.  Keshilli i Ministrave deklaron se cila sindikate, organizate bujqish e punedhenesish eshte me e mad-
hja dhe cili eshte prodhuesi me i madh farmaceutik, qe emerojne perfaqesuesit e tyre ne keshillin 
Administrativ.

3.  Sipas deklarimeve te Keshillit te Ministrave, organizatat e mesiperme emerojne anetaret e Keshillit 
Administrativ. Afati i sherbimit ne keshill eshte 4 vjet.

Neni 21
Kryesia e Keshillit Administrativ

Keshilli Administrativ zgjedh me votim te fshehte kryetarin dhe dy
zevendeskryetaret e tij.

Neni 22
Kompetencat e Keshillit Administrativ

Keshilli Administrativ ka keto kompetenca:
a)  Propozon emerimin dhe shkarkimin e drejtorit te pergjithshem,
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b)  Miraton çdo vit programin e paraqitur nga drejtori i pergjithshem, raportin, bilancin, buxhetin 
vjetor dhe perspektivat trevjeçare te skemes se sigurimeve shendetesore.

c)  Propozon ne Ministrine e Shendetesise dhe ne ISSH ndryshimet ne statutin e ISKSH dhe ne 
ligjin e sigurimeve shendetesore.

ç)  Vendos per lidhjen e marreveshjeve dhe kontratave te rendesishme.

d)  Miraton rregulloret e propozuara nga drejtori i pergjithshem, qe kane te bejne me çeshtje finan-
ciare.

dh) Miraton komitetin e kontrollit per veprimtarine e ISKSH.

e)  Miraton rregulloret e ISKSH lidhur me organizimin, administrimin dhe procedurat administra-
tive, kur eshte ngarkuar nga ky ligj.

e)  Percakton dhe miraton strukturen dhe numrin e punonjesve te ISKSH, si dhe pagat e tyre.

Neni 23
Kompetencat e drejtorit te pergjithshem

Drejtori i pergjithshem i ISKSH emerohet dhe shkarkohet nga Ministri i Shendetesise dhe i Mbrojtjes 
se Ambientit me propozim te Keshillit Administrativ dhe:

a)  drejton veprimtarine e ISKSH;

b)  raporton çdo vit per veprimtarine e ISKSH ne keshillin Administrativ;

c)  emeron zevendesdrejtorin e pergjithshem dhe drejtoret e ISKSH;

ç)  percakton rregulloren e brendeshme te ISKSH;

d)  emeron punonjesit e ISKSH dhe kryetaret e degeve ne rrethe,

dh)  vendos per te gjitha çeshtjet e administrimit te ISKSH dhe raporton para keshillit administrativ 
per veprimtarine e tij.

e)  propozon ne keshillin administrativ buxhetin e ISKSH, planin financiar dhe paraqet raportin 
vjetor, parashikimin per tre vjet dhe rregulloret e ISKSH lidhur me kontributet dhe problemet 
financiare.

e)  percakton dhe miraton strukturen e punonjesve te ISKSH-se si dhe pagat e tyre.

Neni 24
Ministri i Shendetesise

1.  Ministri i Shendetesise eshte pergjegjes per drejtimin e politikes shendetesore te ISKSH.

Keshilli Administrativ i paraqet ministrit te Shendetesise:
a)  raportin vjetor dhe bilancin;

b)  projektbuxhetin per vitin pasardhes;

c)  parashikimin e shpenzimeve per tre vjetet e ardhshem.

2.  Ministri i Shendetesise, ne baze te propozimit te Keshillit Administrativ te ISKSH shqyrton:

a)  amendamente ne ligjin e sigurimeve shendetesore,

b)  projektvendime per ne Keshillin e Ministrave;

c)  akte te tjera nenligjore.
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Neni 25
Instituti i Sigurimeve Shoqerore

1.  Instituti i Sigurimeve Shoqerore eshte pergjegjes per:

a)  mbledhjen e kontributeve per llogari te buxhetit te ISKSH,

b)  regjistrimin e gjithe personave te siguruar sipas skemes se sigurimit te detyrueshem dhe vullnetar, 
te percaktuar nga ky ligj dhe pajisjen me karten sigurimit dhe me numrin e identitetit.

2.  Fondet e mbledhura derdhen ne buxhetin e ISKSH brenda dates 15 te muajit te ardhshem.

3.  Instituti i Sigurimeve Shoqerore i paraqet çdo vit ISKSH nje raport per veprimet e tij sipas ketij ligji.

VI. ADMINISTRIMI

Neni 26
Administrimi

Administrimi perfshin mbulimin e nje pjese te çmimeve te barnave dhe sherbimeve nga mjeku i 
pergjithshem ose i familjes.

ISKSH-ja lidh kontrate me farmacite, depot e barnave dhe me mjeket e familjes qe plotesojne kriteret 
e vendosura nga Keshilli Administrativ. Kjo kontrate eshte kontrate mes paleve, ku parashikohen te drejtat 
dhe detyrimet reciproke. Nje pjese e çmimit te barnave sipas nenit 15, pika 1, te ketij ligji dhe shpenzi-
met e sherbimeve nga mjeku i pergjithshem ose i familjes, per farmacite, depot e barnave dhe mjeket e 
pergjithshem a te familjes, qe kane kontrate me ISKSH, mbulohen nga buxheti i I.S.K.SH.

ISKSH vepron nepermjet nje rrjeti nepunesish te rretheve. Per barnat, administratori i rrethit mbulon 
shpenzimet ne baze te dokumentacionit te shpenzimeve faktike mujore ose dyjavore te paraqitura nga 
farmacite. Per mjekun e pergjithshem ose te familjes administratori i rrethit mbulon çdo muaj shpenzimet 
ne baze te numrit te personave te regjistruar te mjeku i pergjithshem ose i familjes.

Detyrat e administratorit percaktohen ne rregulloren e ISKSH. 
Procedurat e hollesishme te administrimit percaktohen me akte te Keshillit te Ministrave.

Neni 26/a

Farmacite dhe mjeket e familjes ose te pergjithshem per moszbatim te kontrates paguajne gjobe 
ne masen nga 1000 deri ne 10.000 leke. Gjobat vendosen nga specialistet dhe drejtuesit e Institutit te 
Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor dhe te degeve te varesise se tij ne rrethe. Ekzekutimi i tyre behet ne 
perputhje me ligjin “Per kundervajtjet administrative”

Neni 27
Regjistrimi dhe identifi kimi

1.  Personat e siguruar ne ligjin e Sigurimeve Shoqerore jane automatikisht:

a)  te regjistruar per Sigurimet Shendetesore Kombetare;

b)  pergjegjes per te paguar kontributet e sigurimeve shendetesore.

2.  Identifikimi i personave te tjere qe pershkruhen ne nenin 8, pika 2, percaktohet me vendim te Keshillit 
te Ministrave.
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Neni 28
Mbledhja e kontributeve

Mbledhja e kontributeve te sigurimeve shendetsore i kalon si funksion Drejtorise se Pergjithshme te 
Tatimeve ne perputhje me fazat e percaktuara me vendim te keshillit te Ministrave. Personat qe kane dety-
rimin per te paguar kontributet do te vazhdojne te derdhin kontributet e sigurimeve shendetsore bashke 
me kontributet e sigurimeve shendetsore bashke me kontributet e sigurimeve shoqerore ne Institutin e 
Sigurimeve Shoqerore, deri ne castin qe me vendim te Keshillit te Ministrave, mbledhja e kontributeve 
do te behet nga organet tatimore.

Neni 29
Pagesa e perfi timeve

Personat e punesuar dhe personat ekonomikisht aktive kane te drejten e mbulimit te shpenzimeve qe 
percaktohen ne kete ligj, pasi te vertetojne se kane paguar kontribute sipas afateve te percaktuara ne kete ligj.

Pagesa e kontributeve vertetohet nga nje karte sigurimi qe u jepet:
a)  personave te punesuar per periudhen e punesimit,

b)  personave te vetepunesuar dhe punedhenesve.

Neni 30
Ankimet

1.  Cilido subjekt i pershkruar ne kete ligj ka te drejten e ankimit ne ISKSH ndaj veprimeve te adminis-
tratorit te ISKSH ne rreth, qe lidhen me mbulimin e shpenzimeve.

2.  Ankimi kunder vendimit te ISKSH zgjidhet nga gjykata kompetente.

VII. FINANCIMI

Neni 31
Shteti garanton fondin e ISKSH ne rast fi nancimi.

Neni 32
Fondi rezerve

Çdo tejkalim i kontributeve mbi perfitimet ruhet ne nje fond rezerve, i cili perdoret sipas kritereve 
financiare te percaktuara ne statut.

Neni 33
Buxheti i ISKSH

1.  Ne buxhetin e ISKSH parashikohen te ardhurat, shpenzimet per barnat, per sherbimin nga mjeku 
i pergjithshem ose i familjes, per te gjitha sherbimet e ekzaminimeve dhe trajtimeve mjekësore uni-
kale, terciare dhe konsultat mjeksore te miratuara me VKM, si dhe shpenzimet administrative. Per 
parashikimin e te ardhurave merret edhe mendimi i ISSH dhe Ministrise se Financave.

2.  Buxheti i ISKSH paraqitet nga Ministria e Shendetesise ne Keshillin e Ministrave dhe ne Kuvendin 
Popullor, se bashku me buxhetin e shtetit.
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Neni 34
Kontributi i shtetit

Kontributi i shtetit per personat ekonomikisht joaktive te percaktuar ne nenin 8, pika 2, bazohet ne 
konsumin per fryme te sherbimit shendetesor qe parashikon ky ligj. Konsumi per fryme per sherbimin 
shendetesor percaktohet nga ISKSH dhe miratohet nga Kuvendi Popullor, se bashku me buxhetin e shtetit. 
Per vitin e pare te zbatimit te ligjit, kontributi i shtetit ne ISKSH eshte subvencioni i çmimeve te barnave 
dhe pjesa e planifikuar e fondit te pages se mjekut te pergjithshem nga buxheti i shtetit per Ministrine e 
Shendetesise.

IX. PROÇEDURAT

Neni 35

1.  ISKSH nxjerr udhezime per procedurat qe duhen te ndiqen per mbulimin e shpenzimeve.

2.  ISSH nxjerr udhezimet perkatese per procedurat e regjistrimit dhe pageses se kontributeve per subjektet 
qe do te vazhdojne t`I derdhin kontributet ne kete institucion.

X. DISPOZITA PERFUNDIMTARE DHE TE TRANZICIONIT

Neni 36

Keshilli i Ministrave nxjerr aktet nenligjore per zbatimin e ketij ligji.

Neni 37

Skema hyn ne fuqi me 1 mars 1995.

Neni 38

Çdo dispozite qe bie ne kundershtim me kete ligj, shfuqizohet.

Neni 39

Ky ligj hyn ne fuqi 15 dite pas botimit ne Fletoren Zyrtare.
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VENDIM

Nr. 86. datë 3.2. 2003
 

PËR LIBREZËN E SHËNDETIT
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 26 e 36, të ligjit nr.7870, datë 13.10.1994, 

“Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të 
Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

 
VENDOSI:

 
1.  Libreza e shëndetit është dokumenti që vërteton se mbajtësi i saj është person i siguruar, sipas ligjit 

nr.7870, datë 13.10.1994, “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

2. Libreza e shëndetit është personale dhe e patjetërsueshme. Përdorimi i librezës nga persona të tjerë 
nuk lejohet, me përjashtim të rasteve të përcaktuara me udhëzimin e veçantë të Institutit të Sigurimeve 
të Kujdesit Shëndetësor.

3.  Forma dhe përmbajtja e librezës së shëndetit përcaktohen nga Këshilli Administrativ i Institutit të 
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor.

4.  Të siguruarit janë të detyruar të pranojnë, në çdo kohë, kontrollin nga specialistët e Institutit të 
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor për të gjitha shërbimet e përfituara, që mbulohen nga skema e 
sigurimeve shëndetësore.

5.  Kontrolli i specialistëve përfshin verifikimin e librezës së shëndetit e të riekzaminimeve mjekësore, 
nëse është i nevojshëm.

6.  Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor harton udhëzimin për pajisjen e të siguruarve me libreza 
shëndeti dhe për plotësimin e përdorimin e tyre.

7.  Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor për zbatimin 
e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
 
Kryeministri
Fatos Nano
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VENDIM

Nr. 87, datë 13. 2. 2003
 

PËR IDENTIFIKIMIN DHE DETYRIMET E PERSONAVE, 
QË MARRIN SHËRBIM SHËNDETËSOR 

NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 26 e 36, të ligjit nr.7870, datë 13.10.1994, 

“Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të 
Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Personat, të siguruar ose jo, që kërkojnë të marrin shërbim shëndetësor në institucionet shëndetësore 
të shërbimit parësor, në shërbimin shëndetësor dytësor, tretësor dhe në farmacitë e rrjetit të hapur, 
janë të detyruar të paragesin, sipas rastit, dokumentacionin si më poshtë vijon:

 Librezën e shëndetit; Rekomandimin e mjekut të familjes; Rekomandimin e mjekut specialist; Man-
datpagesën për vizitën ambulatore pa rekomandim; Mandatpagesën për vizitën te mjeku pa qenë i 
siguruar.

2.  Të siguruar quhen personat që paguajnë kontributin e sigurimeve shëndetësore, si dhe personat për 
të cilët shteti paguan kontribute, sipas nenit 8, të ligjit nr 7870, datë 13.10.1994, “Për sigurimet shën-
detësore në Republikën e Shqipërisë”.

3.  Të gjithë personat, që nuk janë të siguruar sipas pikës 2 të këtij vendimi ose kur janë të siguruar, por 
nuk paragesin dokumentacionin sipas pikës 1, marrin shërbim shëndetësor duke paguar tarifat e 
miratuara në sistemin shëndetësor ose çmimin e plotë të barnave.

4.  Institucionet shëndetësore janë të detyruara, të pranojnë sipas pikës I, kontrollin e Institutit të Sig-
urimeve të Kujdesit Shëndetësor për zbatimin e këtij vendimi.

5.  Ngarkohet ministri i Shëndetësisë, që, në mbështetje të propozimit të Këshillit Administrativ të In-
stitutit të Shërbimit Shëndetësor, të nxjerrë udhëzimin në zbatim të këtij vendimi.

6.  Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe ISKSh ja për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Kryeministri
Fatos Nano
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 LIGJ

Nr. 9355, datë 10.03.2005

Ndryshuar me ligjin nr. 9602 datë 28.07.2006

PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE

Në mbështetje te nenit 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

Ky ligj ka për qëllim:

1. Të përcaktojë ndihmën dhe shërbimet shoqërore për individët dhe grupet në nevojë, të cilët nuk mund 
të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe të mundësive personale dhe 
ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike 
e shoqërore.

2. Të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët dhe familjet, si dhe të krijojë mundësi 
për integrimin e tyre, nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin 
e jetesës së tyre.

Neni 2

Ky ligj rregullon marrëdhëniet e financimit e të ofrimit të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në Shqipëri.

Neni 3

Parimet bazë, mbi të cilat funksionon skema e ndihmës dhe e shërbimeve shoqërore, janë:
a) respekti dhe garantimi i vlerave dhe i personalitetit të individit;

b) universaliteti;

c) barazia e mundësive;
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d) e drejta për të përfituar;

e) partneriteti;

f) trasparenca dhe paanshmeria;

g) decentralizimi;

h) pavaresi, integririm shoqeror dhe pjesmarrje ne jeten e komunitetit;

i) mosdiskriminimi;

j) karakteri subvencionues;

Neni 4

Në kuptim të këtij ligji:
1. “Ndihmë ekonomike” kuptohet mbështetja, në para e natyrë, e individëve me status të veçantë dhe 

e familjeve në nevojë. 

2. “Pagesë për personat me aftësi të kufizuar” kuptohet pagesa mujore, në lekë, që u jepet personave 
me aftësi të kufizuar, sipas përcaktimit të këtij ligji. 

3. “Person me aftësi të kufizuar (PAK)” kuptohet individi, të cilit i është kufizuar aftësia, si pasojë e 
dëmtimit fizik, shqisor, të intelektit, psikiko/mendor, të lindura apo të fituara gjatë jetës nga aksidente, 
sëmundje të përkohshme apo të përhershme, të cilat nuk vijnë nga shkaqe që lidhen me punësimin.

4. “Invalid Pune” kuptohen individet qe jane deklaruar te tille me me vendim te KMCAP qe perfitojne 
nga ligji Nr. 7889, dt 14.12.1994 “Per Statusin e Invalideve “ i ndryshuar.

5. “Shërbime shoqërore” kuptohet tërësia e shërbimeve që u ofrohet individëve dhe grupeve në nevojë, 
të cilët nuk janë në gjendje të përballojnë, me burimet që kanë, nevojat e tyre jetësore, për ruajtjen, 
zhvillimin dhe rehabilitimin e mundësive individuale, për të kapërcyer nevojat emergjente apo kronike.

6. “Njësi e pushtetit vendor” kuptohet bashkia/komuna, ku subjektet përfituese, sipas këtij ligji, ush-
trojnë të drejtën për të kërkuar kompensimin e të ardhurave materiale ose/dhe monetare, të cilat u 
mungojnë plotësisht ose pjesërisht, si dhe për shërbime shoqërore .

7. “Administrator shoqëror” kuptohet nëpunësi civil i organeve të pushtetit vendor, i cili administron 
shpërndarjen e ndihmës ekonomike dhe ofrimin e shërbimeve shoqërore për individët në nevojë.

8. “Familje”, kuptohet një grup individësh, që lidhen në marrëdhënie bashkëshortore, si dhe marrëd-
hëniet prindër-fëmijë, marrëdhëniet ndërmjet anëtarëve të familjes dhe ato të kujdestarisë, që jetojnë 
në të njëjtën strehë.

9. “Familje kujdestare”, kuptohet nje familje alternative, sipas perkufizimit te dhene ne nenin 266 te 
ligjit nr. 9062, dt. 08.05.2003.

10. “Kryetar të familjes”, kuptohet personi sipas kësaj renditjeje: babai, nëna, anëtari më i madh i familjes, 
në grup-moshën aktive (18-65 vjeç), anëtari më i ri i familjes, në grup-moshën mbi 65 vjeç, dhe ku-
jdestari kur të gjithë anëtarët e familjes janë nën moshën 18 vjeç.

11. “Familje te varfera”, kuptohen familjet, qe nuk kane te ardhura materiale ose dhe monetare, ose i kane 
te pamjaftueshme, nga veprimtaria ekonomike, programe te tjera te mbrojtjes shoqerore dhe kapitali. 

12. “Familje bujqësore” kuptohet familja, që ka në pronësi tokë të punueshme, pavarësisht nga vendn-
dodhja e familjes apo e tokës. 

13. “Të ardhura të familjes” kuptohen të ardhurat e të gjithë anëtarëve të familjes, nga çdo lloj burimi, 
duke përfshirë dhe ata që përkohësisht jetojnë dhe punojnë jashtë shtetit. Nuk përfshihen në të ardhurat 
e familjes pagesat që marrin pjesëtarët e familjes me aftësi të kufizuar mendore, fizike, paraplegjikët 
e tetraplegjikët, perfitimet e invalidëve sipas Statusit te Invalidit te Punes, si dhe pagesat për fëmijët 
e lindur si trinjakë a më shumë. 
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14. “Jetim” kuptohet fëmija pa prindër, deri në moshën 25 vjeç, sipas përcaktimit të bërë në statusin e 
jetimit.

15. “Shërbime shoqërore në komunitet” kuptohen të gjitha llojet e shërbimeve shoqërore, publike dhe 
jopublike, që kryhen në nivel vendor, në territorin, në juridiksionin e bashkisë/komunës.

16. “Person i moshuar” kuptohet personi, që ka arritur moshën e pensionit të pleqërisë, sipas legjislacionit 
në fuqi.

17. “Vendbanim” kuptohet vendi ku familja ose personi, për shkak të punës apo të shërbimit të përhershëm, 
të ndodhjes së pasurisë apo të realizimit të interesave të veta, qëndron zakonisht ose të shumtën e kohës.

18. “Vendqëndrim” kuptohet vendi ku banohet për një kohë të caktuar për arsye pune, studimi, trajtimi mjekë-
sor, pushimi, shërbimi të detyruar ushtarak apo vuajtjeje dënimi, si dhe raste të tjera, të kësaj natyre.

19. “Burime jetese” kuptohen të gjitha mjetet monetare ose të ardhurat në natyrë, të cilat bëjnë të mundur 
jetesën.

20. “Veprimtari ekonomike” kuptohet çdo veprimtari, në formën e punësimit, të vetëpunësimit, të pu-
nës që kryhet pa pagesë pranë një anëtari të vetëpunësuar të familjes, si dhe çdo veprimtari tjetër e 
ngjashme, që sjell të ardhura për individët dhe familjet e tyre.

21. “Kapital” kuptohet çdo lloj prone pasurie që mund të sjellë të ardhura.

22. “Veprim i qëllimshëm” kuptohet çdo veprim që synon të shmangë punësimin e shpërblyer, kualifiki-
min për punësim dhe për mundësi punësimi, trajtimin mjekësor në rastet e përdoruesit të drogës ose 
të përdoruesit me tepri të alkoolit, mospërdorimin e kapitalit atje ku është mundësia për të siguruar 
mjetet e domosdoshme të jetesës, dhënies reale të të ardhurave, si dhe çdo veprim që nxit ndarjen e 
familjeve, që vërtetohet se kanë të njëjtën strehë, për përfitim nga ndihma ekonomike. 

KREU II
PËRFITUESIT E NDIHMËS DHE TË SHËRBIMIT SHOQËROR

Neni 5

Përfitues të ndihmës ekonomike janë:
1. Familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme;

2. Jetimët mbi 25 vjeç, të papunë, të cilët nuk janë në institucione ose nën kujdestari;

3. Prinderit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë.

Neni 6

Përfituesit e shërbimeve shoqërore janë fëmijët, të rinjtë deri në moshën 25 vjeç, të moshuarit, per-
sonat me aftësi të kufizuar, gratë, vajzat në nevojë, si dhe të gjithë ata që janë në rrezik të bëjnë pjesë në 
grupet në nevojë.

Neni 7

Përfitues të pagesës për aftësinë e kufizuar janë:
1. SHFUQIZUAR

2. Paraplegjikët dhe tetraplegjikët, të cilët deklarohen, me vendim të Komisionit Mjekësor të Përcaktimit 
të Aftësisë për Punë (KMCAP), se janë bërë të tillë pavarësisht nga shkaku dhe mosha.
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3. Personat me aftësi të kufizuar, të cilët deklarohen të paaftë për punë me vendim të Komisionit Mjekë-
sor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP).

4. Personat, të cilët janë deklaruar invalidë pune, me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të 
Aftësisë për Punë (KMCAP), përfitojnë nje shtesë mujore mbi pensionin e invaliditetit , sipas Statusit 
të Invalidit të Punës.

Neni 8

Personat perfituese qe percaktohen ne piken 1,2,3 te nenit 7 te ketij ligji, te cilet me vendim te 
komisioneve mjekesor te posaceme dhe percaktohen se kane nevoje per perkujdesje, perfitojne edhe nje 
kujdestar me pagese. 

Neni 9

Nga ky ligj nuk përfitojnë:
1. Shtetasi shqiptare që banojnë jashtë vendit si emigrantë, me përjashtim të personave dhe të familjeve 

të tyre të caktuar me punë pranë përfaqësive tona diplomatike dhe organizmave ndërkombëtare;

2. Azilkërkuesit, të cilët nuk kanë marrë statusin e azilantit;

3. Shtetasi shqiptar, shtetasit e huaj ose personat pa shtetesi të cilët kanë nevojë për ndihmë emergjente, 
si pasojë e fatkeqësive natyrore dhe e luftrave.

KREU III
LLOJET E PËRFITIMIT TË NDIHMËS EKONOMIKE DHE TË SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Neni 10

Ndihma ekonomike jepet në formën e një kësti mujor, në lekë, ose përfitimi mujor, në natyre per 
kategorite e percaktuara ne nenin 5 te ketij ligji. Masa mujore e ndihmës ekonomike ne vlere përcaktohet 
me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 11

1. Pagesa për personat me aftësi të kufizuar jepet në formën e një kësti mujor, në lekë. Masa e pagesës 
për këta individë dhe për kujdestarët e tyre përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

2. Përfituesit e përcaktuar në nenin 7 të këtij ligji, të klasifikuar me vendim të komisioneve mjekësore të 
aftësisë, në grupet e dyta të paaftësisë, humbasin të drejtën e pagesës së aftësisë së kufizuar, në çastin 
e punësimit të tyre.

Neni 12

Shërbimet shoqërore, sipas natyrës, ndahen në:
1. shërbime të përkujdesit shoqëror;

2. shërbime të përkujdesit shoqëror-mjekësor.
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Neni 13

1. Shërbimet e përkujdesit shoqëror përfshijnë shërbimet që u ofrohen individëve, familjeve, grupeve 
në nevojë, komunitetiteve, të përcaktuara në nenin 6 të këtij ligji, për plotësimin e nevojave të tyre 
jetësore.

2. Shërbimet e përkujdesit shoqëror-mjekësor ofrohen nga personeli i specializuar, në qendra riintegruese 
dhe rehabilituese rezidenciale, qendra ditore apo në familje, për individët, të cilët nuk janë në gjendje 
të jetojnë normalisht, për shkak të përkeqësimeve, të përkohshme apo të përhershme, fizike, psikike, 
mendore dhe sensore.

Neni 14

Shërbimet e përkujdesit shoqëror, sipas mënyrës së organizimit dhe të funksionimit, janë:
a) shërbime të përkujdesit rezidencial;

b) shërbime të përkujdesit komunitar.

Neni 15

1. Shërbimi në institucionet rezidenciale ofrohet për individë, për të cilët përkujdesi në shtëpi nuk është 
i mundur. Vendosja e tyre në qendrat e përkujdesit shoqëror bëhet me pëlqimin e personit ose per-
faqesuesit e tij ligjor, pas vlerësimit të gjendjes shoqërore, ekonomike dhe mjekësore të tij.

2. Shërbimet e përkujdesit komunitar ofrohen në qendra ditore, shtëpitë e individëve, apo ne familjen 
kujdestare, sipas nevojave specifike të grupeve perfituese.

Neni 16

Shërbimet e përkujdesit shoqëror, sipas mënyrës së financimit, klasifikohen në shërbime publike dhe 
shërbime private.

Neni 17

1. Shërbimet shoqërore publike, përfshijnë shërbimet e përkujdesit shoqëror, që ofrohen në institucio-
net rezidenciale, ditore apo në shtëpi, për grupet në nevojë. Këto shërbime financohen nga buxheti 
qendror dhe nga buxhetet e pavarura të organeve të qeverisjes vendore:

 Bashkitë/komunat, administrojne te gjitha sherbimet shoqerore per individë, që jane banorë të atij 
qyteti apo komune.

 Qarku, administron sherbime kur ato ofrohen për individë, që u përkasin disa njësive vendore në atë 
qark;

2. Shërbimet shoqërore private, përfshijnë shërbimet e përkujdesit shoqëror që ofrohen në qendrat rezi-
denciale, në qendrat ditore a në shtëpi, të financuara privatisht.

Neni 18

1. Personat juridikë, publikë dhe personat juridikë, privatë, që ofrojnë shërbime të përkujdesit shoqëror, 
licensohen nga Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale.

 Kriteret dhe procedurat për licensimin e tyre përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
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2. Shërbimet shoqëror publike qe financohen me fondet e buxhetit qendror apo vendor, prokurohen 
nga organet e pushtetit vendor tek ofruesit privatë të tyre, sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin 
publik.

3. Organet e pushtetit vendor lidhin kontratë me personat juridikë, private fitues, per sherbimet qe ato 
ofrojne në juridiksionin e territorit të tyre.

4. Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale harton standartet te shërbimeve shoqërore dhe kontrollon 
zbatimin e tyre. Standartet e shërbimeve te përkujdesit shoqëror, miratohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave.

KREU IV
KRITERET E PËRFITIMIT DHE PROCEDURA E DHËNIES SË NDIHMËS EKONOMIKE 

DHE TË OFRIMIT TË SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Neni 19

Ndihma ekonomike, që përfitojnë familjet në nevojë, është e plotë ose e pjesshme.
1. Ndihmë ekonomike të plotë përfitojnë familjet ose individët, që nuk kanë të ardhura nga: 

a) veprimtaria ekonomike;

b) programet e ndihmës dhe të shërbimeve shoqërore ose ndonjë sistem tjetër i mbrojtjes shoqërore;

c) kapitali;

ç)  pjesëtarët e familjes që janë në emigracion.

2. Ndihma ekonomike është e pjesshme kur familja pretenduese ka të ardhura të pamjaftueshme nga:

a) toka;

b) bagëtia, shpendët, bletët, vreshtaria e kopshtaria;

c) pensionet dhe të ardhura të tjera.

3. Vlerësimi në koeficient i të ardhurave, të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b”, të pikës 2, të këtij 
neni, për efekt të llogaritjes së ndihmës ekonomike, të plotë apo të pjesshme, përcaktohet me vendim 
të Këshillit të Ministrave.

Neni 20

1. Ndihma ekonomike dhe pagesa e personave me aftësi të kufizuar, shpërndahen një herë në muaj me 
vendim të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore.

2. Kërkesa për të përfituar ndihmë ekonomike bëhet me shkrim nga kryetari i familjes dhe nënshkruhet 
nga të gjithë anëtarët madhorë të saj. Aplikantët paraqesin dokumentacionin e nevojshëm tek admin-
istratori shoqëror, pranë njësisë së pushtetit vendor. Kriteret dhe procedurat për përfitimin e ndihmës 
ekonomike përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

3. Kërkesa dhe dokumentacioni për të përfituar pagesë për personat me aftësi të kufizuar paraqiten te 
adminitratori shoqëror, në njësitë e pushtetit vendor. Kriteret për përfitimin e pagesës per personat 
me aftesi te kufizuar përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

4. Kerkesa dhe dokumentacioni per te perfituar shërbime të përkujdesit shoqëror paraqiten te administra-
tori shoqeror, ne njesite e pushtetit vendor. Kriteret e pranimit në institucionet e perkujdesit shoqeror 
dhe per sherbimet ne komunitet, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
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Neni 21

Këshilli i bashkisë/komunës ka te drejte te miratoje kritere specifike për të dhënë ndihmë ekonomike 
apo për të ofruar shërbime te perkujdesit , me fondet e buxhetit lokal, për familjet me shumë pjesëtarë 
apo familjet e varfëra.

Neni 22

Personat, që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, pranohen në institucionet reziden-
ciale, publike, pa pagesë, nëse familjet e tyre nuk kanë asnjë të ardhur. Shpenzimet e tyre mbulohen nga 
buxheti i shtetit.

Neni 23

1. Personat qe kanë nevojë për shërbime te perkujdesit shoqeror, dhe kane te ardhura personale, pranohen 
në institucionet publike të përkujdesit, kundrejt një pagese në raport me të ardhurat e tyre mujore ose 
të ardhurat e individëve të tjerë përgjegjës. Masa e kontributit percaktohet me Vendim te Këshillit t 
Ministrave. 

2. Pagesa e personave me aftesi te kufizuar, sipas nenit 7 te ketij ligji, nuk perfshihet ne llogaritjen e të 
ardhurat personale te personave qe vendosen ne institucionet publike te perkujdesit shoqeror.

3. Perfituesve te sherbimeve te perkujdesit shoqerore qe vendosen në institucionet e përkujdesit, u jepen 
në dorë një shumë në lekë për shpenzime personale. Kjo shumë përcaktohet me vendim të Këshillit 
të Ministrave.

Neni 24

Nivelet e kuotave të shpenzimeve te perkujdesjes shoqerore, në institucionet publike rezidenciale dhe 
komunitare miratohen nga Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale. Nivelet e kuotave të shpenzimeve 
në institucionet private nuk mund të jenë më të ulta se ato në institucionet publike.

 
Neni 25

Aplikuesi, të cilit i refuzohet kërkesa për përfitim të ndihmës ekonomike, pagese per aftesine e ku-
fizuar ose të shërbimit shoqëror me vendim të këshillit të njësisë së pushtetit vendor, kane te drejte per 
apelim ne gjykatë.

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SKEMËS SË NDIHMËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Neni 26

1. Shërbimi Social Shtetëror është intitucion publik, në varësi të Ministrisë së Punës dhe të Çështjeve 
Sociale. 

2. Statuti i Sherbimit Social Shteteror miratohet me vendim te Keshillit te Ministrave. 

3. Shërbimi Social Shtetëror administrohet dhe drejtohet nga Këshilli Administrativ i cili është organi 
më i lartë vendimmarrës. 

4. Funksionet dhe anetaresia e Keshillit Administrativ percaktohen me Vendim te Keshillit te Ministrave. 
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5. Shërbimi Social Shtetëror përgjigjet për zbatimin e politikave të Ministrisë së Punës dhe të Çështjeve 
Sociale në fushën e ndihmës dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për: 

a. programimin dhe kontrollin e përdorimit të fondeve të buxhetit të shtetit për ndihmën ekonomike, 
pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe shërbimet e perkujdesit shoqërore 

b. hartimin e standardeve të shërbimeve dhe propozimin per miratim te sherbimeve të reja;

c.  përcaktimin e dokumentacionit unik, të nevojshëm, për aplikuesit dhe përfituesit e shërbimeve 
shoqërore, sipas këtij ligji.

Neni 27

1. Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale është autoriteti përgjegjës për hartimin e politikave, të legjis-
lacionit, programimin e fondeve te ndihmës ekonomike, pageses per personat me aftesi te kufizuar 
dhe të shërbimeve shoqërore, normave dhe standardeve të shërbimeve, si dhe kontrollin e zbatimit të 
tyre në të gjitha nivelet e strukturave, qendrore dhe vendore, në sektorin publik dhe privat.

2. Ministri i Punës dhe i Çështjeve Sociale ngre Inspektoratin e Ndihmës Ekonomike, Pageses per Per-
sonat me Aftesis te Kufizuar dhe Sherbimeve Shoqerore, i cili kontrollon veprimtarine dhe zbatimin 
e legjislacionit ne strukturat dhe institucionet ne vartesi te tij dhe seksionet e ndihmes ekonomike ne 
bashki ose komune , si dhe miraton dokumentacionin e percaktuar ne nenin 26 pika 5 shkoronja “c” 
te ketij ligji. 

3. Procedura e kryerjes së kontrollit nga keto inspektoriate përcaktohet me Vendim të Këshillit të Mi-
nistrave.

4. Per vleresimin dhe monitorimin e zbatimit te politikave, arritjen e standarteve per ndihmen eko-
nomike , pagesen per personat me aftesi te kufizuar dhe sherbimet e perkujdesit , Ministria e Punes 
dhe Çeshtjeve Sociale grumbullon informacione, statistika dhe raporte nga njesite e pushtetit vendor. 
Permbajtja, periodiciteti dhe treguesit statistikor percaktohen me VKM . 

Neni 28

Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale harton dhe paraqet pranë Ministrisë së Financave, nevojat 
per fonde nga buxheti për ndihmën ekonomike, pagesen per personat me aftesi te kufizuar dhe per shër-
bimet e përkujdesit shoqëror.

Neni 29

Këshilli i bashkisë/komunës ka këto pergjegjesi:
1. Miraton fondin dhe numrin e familjeve në skemen e ndihmës ekonomike.

2. Miraton fondin për pagesën e personave me aftësi të kufizuar.

3. Miraton fondin per sherbimet e perkujdesit shoqerore.

4. Harton planin per zhvillimin e sherbimeve te perkujdesit shoqeror bazuar ne burimet, nevojat dhe 
prioriteve vendore.

5. Miraton dhe mbeshtet zhvillimin e sherbimeve te perkujdesit ne baze ne vleresimin te nevojane e 
prioriteteve vendore .

6. Merr vendime per personat, familjet , llojet e sherbimeve shoqerore qe do te ofrohen bazuar ne :

a) vleresimin e nevojave te individeve dhe familjeve te bera nga administratori shoqerore 

b) mundesite financiare per ofrimin e ketyre sherbimeve .
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7. Vendos, në përputhje me legjislacionin në fuqi, të drejtën dhe masën e përfitimit të ndihmës ekonomike 
për familjen, si dhe ofrimin e përfitimeve të veçanta, të parashikuara me ligj.

8. Autorizon strukturat e njesise se pushtetit vendor te kontraktoj me ofrues sherbimesh private te li-
censuara ne rastet kur ato sherbime ofrohen nga sherbime shoqerore publike . 

9. Me fondet e veta, ne baze te kritereve specifike, mbeshtet me ndihme ekonomike, apo forma te tjera 
ndihme te menjehershme, familjet e varfera .

10. Miraton programet për kushtëzimin e ndihmës ekonomike me punë e shërbime në komunitet. Kriteret 
për kushtëzimin e ndihmës me punë e shërbime në komunitet, përcaktohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave;

11. Miraton strukturat e institucione ne vartesi te saj qe merren me shpernadrjen e ndihmes ekonomike, pag-
eses per personat me aftesi te kufizuar dhe realizimin e sherbimeve te perkujdesit ne juridksionin e saj. 

12. Miraton programe bashkëpunimi me OJF-të, institucionet e kultit dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, 
në përputhje me planet kombëtare e rajonale të ndihmës dhe shërbimeve të përkujdesit shoqëror.

Neni 30

Për administrimin e skemës së ndihmës dhe të shërbimeve shoqërore, pranë qarqeve dhe bashkive/
komunave, ngrihen strukturat përkatëse. Detyrat dhe përgjegjësitë e këtyre strukturave, në zbatim të këtij 
ligji, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 31

Administratorët shoqërorë në bashki/komuna kanë për detyrë:
a) të identifikoje familjet që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar dhe 

nevojat e invidideve per shërbime te përkujdesit shoqëror;

b) të verifikojnë gjendjen shoqërore e ekonomike, të familjeve në nevojë kur futen për herë të parë 
në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike;

c) të propozojë ne Keshillin e Bashkise/Komunes familjet në nevojë për të përfituar ndihmë ekonomike;

d) te ndihmoje në pergatititjen e dokumentacionit, per personat qe aplikojne per perfitimin e : 
ndihmes ekonomike, pageses se aftesise se kufizuar dhe per sherbimet e perkujdesit shoqeror;

e) të marrë pjesë në procesin e hartimit të projektvendimit për familjet që do të trajtohen me ndi-
hmë ekonomike, të listës së personave me aftësi të kufizuar dhe personave qe do te trajtohen me 
sherbime te perkujdesit shoqeror;

f) të llogarisë dhe të propozojë për miratim, në seksionin e ndihmës dhe të shërbimeve të përkujdesit 
shoqëror të bashkisë/komunës, masën e ndihmës ekonomike;

g) të hartojnë kërkesën për bllok-ndihme dhe fondin e pagesës së personave me aftësi të kufizuar, 
çdo dymujor për njësinë e pushtetit vendor;

h) të bashkëpunojnë për hartimin e planeve, vendore dhe rajonale, në mbështetje të personave në nevojë;

i) te vleresoje nevojat e individeve apo familjeve qe kerkojne te marrin sherbime shoqerore ne per-
puthje me prioritet kombetare dhe lokale, mundesite financiare per mbulimin e ketyre sherbimeve, 
pergatit dokumentacionin dhe propozimet per aprovim ne keshillin e bashkise/komunes;

j) Te grumbulloje dhe te hartojë informacione, statistika, dhe te mbajnë regjistrin e përfituesve, të 
ndjekin shpenzimet për ndihmën ekonomike, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe të 
personave që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror;

k) Te grumbulloje informacione per rrjetet e sherbimimeve publike dhe private qe veprojne ne ter-
ritorin e bashkise/komunes.
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KREU VI
FINANCIMI I NDIHMËS DHE SHËRBIMEVE TE PERKUJDESIT SHOQËROR

Neni 32

Shteti ofron shërbime të përkujdesit shoqëror dhe forma të tjera të mbështetjes për personat në nevojë, 
sipas mundësive të buxhetit të shtetit.

Neni 33

Financimi i programeve të ndihmës ekonomike, pageses per personat me aftesi te kufizuar dhe shër-
bimeve shoqërore, përballohet nga buxheti i shtetit dhe buxhetet e pushtetit vendor.

Neni 34

Burimet e financimit te ndihmës dhe pageses se personave me aftesi te kufizuar perbehen nga :
a. Fondet e Buxhetit qendror te shtetit;

b. Fondet nga taksat dhe tarifat vendore; 

Neni 35

Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale programon fondet për bllok-ndihmën ekonomike dhe 
pagesën e personave me aftësi të kufizuar ne përputhje me vlerësimin e kërkesave te ardhura nga njesite 
e qeverisjes vendore dhe nje here ne dy muaj i transferon ato ne bashki ose komune.

Kriteret dhe treguesit, që përdoren për programimin e bllok-ndihmës, propozohen nga Ministri i 
Punës dhe i Çështjeve Sociale dhe miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 36

Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale delegon një herë në 4 muaj fondin e bllok-ndihmës eko-
nomike në bashki/komuna, të cilat dhënien e ndihmës ekonomike e kushtëzojnë me punë e shërbime 
të përkujdesit shoqëror në komunitet. Teprica e fondeve të ndihmës ekonomike, e krijuar si rezultat i 
menaxhimit më të mirë të bllok-ndihmës, pas miratimit nga MPÇS, i mbetet njësive vendore. Këto fonde 
shërbejnë për të mbështetur programe, që zbatohen për punë ose shërbime në komunitet brenda vitit.

Neni 37

Burimet e financimit per shërbimet e përkujdesit shoqëror, që realizohen nga institucionet, publike 
dhe jopublike, në nivel qarku ose bashki/komunë, në institucionet rezidenciale, në qendrat ditore, në 
familje apo shërbime të lëvizshme në komunitet, perbehen nga:

a) Fondet e deleguara nga Buxheti qendror i shtetit;

b) Fondet e caktuara nga taksat dhe tarifat vendore;

c) Te ardhurat e caktuara nga pasurite dhe aktivitete te tjera te bashkise/komunes.

d) Kontributet e perfituesve te sherbimeve te perkujdesit shoqeror, te percaktuara ne nenin 23 te 
ketij ligji;

e) Dhurimet, sponsorizimet dhe financime të tjera nga organizata, persona, fizikë a juridikë, apo 
individë të tjerë, që nuk përfshihen në shkronjat “a”, “b”, “c”, “d” të këtij neni. 
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Neni 38

Fondet nga Buxheti qendror per financimin e shërbimeve te përkujdesit shoqëror, delegohen nga 
MPÇS ne bashki/komunë, qark që në fillim të vitit, në përputhje me vlerësimin e nevojave dhe me 
mundësitë e buxhetit të shtetit. Metodologjia e llogaritjes dhe shperndarjes se ketyre fondeve, percaktohet 
nga Ministria e Punes dhe Çeshtjeve Sociale ne bashkepunim me Ministrine e Financave dhe miratohet 
me Vendim të Këshillit të Ministrave. 

Neni 39

Per mbeshtetjen e sherbimeve te reja te perkujdesit shoqeror dhe zhvillimin e politikave sociale, MPÇS 
krijon Fondin Shoqëror, i cili perbehet nga:

a) Nje pjese e fondeve te programuara per shërbimet e perkujdesit shoqëror;

b) financime jashtë buxhetore nga organizata, persona, fizikë a juridikë, apo individë të tjerë; 

c) të ardhurat e tjera, që sigurohen nga zbatimi i drejtpërdrejtë i marrëveshjet dy ose shumëpalëshe, 
që Republika e Shqipërisë, lidh me shtetet e tjera;

ç) të ardhurat nga burimet e veta dhe nga pasuritë që zotëron MPÇS.

Rregullat e përdorimit të Fondit Shoqëror, përcaktohen me Vendim te Keshillit te Ministrave.

Neni 40

Kontrolli për përdorimin e fondeve të ndihmës, pageses per personat me aftesi te kufizuar dhe të 
shërbimeve të përkujdesit shoqëror bëhet nga organet e specializuara të kontrollit, në përputhje me ligjin 
“Për auditimin e brendshëm dhe kontrollin financiar”.

KREU VII

Neni 41
Sanksionet

Çdo shkelje e këtij ligji dhe e akteve nënligjore në zbatim të tij quhet kundërvajtje administrative, në 
mbështetje të ligjit nr.7697, datë 7.4.1993, “Për kundërvajtjet administrative”.

Neni 42
Dispoziotat kalimtare

1.  Ministria Punes dhe Çeshtjeve Sociale harton programin e kalimit te institucioneve te perkujdesit 
shoqeror ne vartesi te pushtetit vendor. 

2.  Ministria e Punes dhe Çeshtjeve Sociale harton dhe ndjek procedurat e trasferimit te sherbimeve 
shoqerore dhe kalimin e institucioneve ne vartesi te pushtetit vendor, duke filluar nga viti 2005 deri 
ne vitin 2007.

3. Ministria e Punes e Çeshtjeve Sociale, merr masat per trasferimin e fondeve per institucionet qe 
trasferohen ne vartesi te pushtetit vendor.

4. Ministri i Punes dhe Çeshtjeve Sociale, krijon Inspektoriatin e ndihmës ekonomike dhe pageses per 
personat me aftesis te kufizuar si dhe Inspektoratin e Shërbimeve Shoqërore, brenda vitit 2006.
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5. Qarqet, bashkit/komunat ngarkohen te krijojne e plotesojne strukturat per administrimin e skemës 
së ndihmës ekonomike, pageses per aftesine e kufizuar dhe të shërbimeve shoqërore sipas nevojave, 
brenda vitit 2005-2006. 

Neni 43

Ngarkohet Këshilli i Ministave për nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të neneve 10, 11, 18, 19, 
20, 23, 26, 27, 29,30,35,38 dhe 39 të këtij ligji.

Neni 44

Ligji nr.7710, datë 18.5.1993, “Për ndihmën dhe përkujdesin shoqëror”, i ndryshuar, vendimet e 
Këshillit të Ministrave në zbatim të tij, dhe neni 2, i ligjit nr.8626, datë 22.6.2000, “Për statusin e invalidit 
paraplegjik dhe tetraplegjik”, shfuqizohen .

Neni 45

Ky ligj hyn në fuqi 15 dite pas botimit në “Fletoren Zyrtare”. 
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VENDIM

Nr. 618 date 7.09.2006

(Ndryshuar me vendimin Nr.872, datë 18.6.2008)

PER PERCAKTIMIN E KRITEREVE, 
TE DOKUMENTACIONIT DHE MASES SE PERFITIMIT 

TE PAGESES PER PERSONAT ME AFTESI TE KUFIZUAR

Ne mbeshtetje te nenit 109 te Kushtetutes, te neneve 1 1, pika 1, e 20, pika 3, te ligjit nr. 9355, date 
10.3.2005, “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”, te nenit 15, te ligjit nr.8626, date 22.6.2000, “Statusi 
i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, te ndryshuar, dhe te nenit 12, te ligjit nr.9464, date 28.1 2.2005, 
“Per buxhetin e shtetit, te vitit 2006”, me propozimin e ministrit te Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve 
te Barabarta, Keshilli i Ministrave

VENDOSI: 

Kriteret dhe grupct, qe perfitojne pagesen e aftesise se kufizuar
1.  Personal, te cileve u eshte kufizuar aftesia, si pasoje e demtimeve fizike, shqisore, te intelektit, psikikc/

mendore, te Iindura apo te fituara gjate jetes nga aksidente, semuridje, te perkohshme apo te perher-
shme, qe nuk vijne nga shkaqe, qe lidhen me punesiniin, e vertetuar kjo nga Komisioni Mjekesor i 
Caktimit te Aftesise per Pune (KMCAP), pertltojne pagese per shkak te aftesise se kufizuar.

2.  Personat paraplegjike e tetraplegjike, te cilet deklarohen, me vendim te Komisionit Mjekesor te 
Percaktimit te Aftesise per Pune (KMCAP), se jane here te tille, pavaresisht nga shkaku dhe mosha, 
perfitojne pagese per shkak te aftesise se kufizuar.

3.  Personal me aftesi te kufizuara, te percakuar ne pikai 1 e 2, te ketij vendimi, te cilet, me vendim te 
komisioneve mjekesore te caktimit te aftesise per pune, percaktohen se kane nevoje per perkujdesje, 
perfitojne edhe nje kujdestar me pagese.

4.  Vleresimi i gjendjes mjekesore te personave me aftesi te kufizuara, te percaktuar ne pikat 1 dhe 2, te 
ketij vendimi, behet nga KMCAP-i, i cili eshte i ngritur dhe funksionon prane Institutit te Sigurimeve 
Shoqerore, ku merr pjese, si anetar me te drejte vote, edhe mjeku, punonjes i Sherbimit Social Shteteror.

5.  Shpenzimet per pagesen e anetareve te KMCAP-it perballohen riga buxheti i Institutitte Sigurimeve 
Shoqerore, pervog pageses se mjekut, i cili eshle punonjes i Sherbimit Social Shteleror.

6.  Invalided paraplegjike dhe tetraplegjike. pajisen me deshmi zyrtare identifikimi. Kriteret e dhenies 
se deshmise dhe forma e saj percaktohen ne rregulloren e Institutii te Sigurimeve Shoqerore dhe te 
Sherbimit Social Shteteror.
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7.  Kriteret mjekesore per vleresimin e aftesise se kufizuar percaktohen ne rregulloren e miratuar nga 
ministri i Shendetesise dhe Ministri i Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.

II. Masa e perfi timit te aftesise se kufi zuar

8.  Masa e përfitimit për personat me aftësi të kufizuar, të përcaktuar sipas pikave 1 e 2 të këtij vendimi, 
është 8 700 (tetë mijë e shtatëqind) lekë në muaj dhe kjo masë indeksohet, çdo vit, me ritmet e rritjes 
së pagës minimale, në shkallë vendi, por masa e indeksuar e pagesës të mos jetë më shumë se masa 
e pensionit minimal në qytet, në shkallë vendi.

9.  Personal me aftesi te kufizuara, te percaktuar sipas pikave 1 dhe 2, te ketij vendimi, te cilet ndjekin 
arsimin e mesem, me ose pa shkeputje nga puna, apo kurse kualifikimi, përfitojnë pagesë sa dyfishi 
i masës së përfitimit, të përcaktuara në pikën 8 të këtij vendimi.

10.  Personal me aftesi te kufizuara, te percaktuar sipas pikave 1 dhe 2, te cilet ndjekin arsimin e larte 
apo studimet pasuniversitare, me ose pa shkeputje nga puna, si dhe kane mbrojtur grade shkencore, 
përfitojnë pagesë sa trefishi i masës së përfitimit, të përcaktuar në pikën 8 të këtij vendimi. Pagesa per 
grade shkencore eshte e perhershme dhe behet mbi bazen e deshmise se leshuar nga organet kompe-
tente.Personal me aftesi te kufizuara, te percaktuar sipas pikave 1 dhe 2, te cilet ndjekin, njekohesisht, 
arsimin e mesem apo te larte dhe nje kurs kualifikimi, perfitojne vetem njeren nga pagesat.

11. Personat me aftesi te kufizuara, te percaktuar sipas pikave 1 dhe 2, te cilet ndjekin shkollen e mesme, 
te larte, me dhe pa shkeputje nga puna, apo studime pasuniversitare, paguhen vetem gjate periudhes 
se ciklit shkollor.

12.  Personat me aftesi te kufizuara, te percaktuar sipas pikave 1 dhe 2, e perfitojne pagesen shtese edhe 
ne raster kur studimet zgjasin edhe nje vit me shume se sa kohezgjatja normale e ciklit shkollor.

13.  Pagesa e kujdestarit të personit me aftësi të kufizuar, sipas pikave 1 e 2 të këtij vendimi, është në masën 
8 700 (tetë mijë e shtatëqind) lekë në muaj dhe kjo masë indeksohet, çdo vit, me ritmet e rritjes së 
pagës minimale, në shkallë vendi, por masa e indeksuar e kësaj pagese të mos jetë më shumë se masa 
e pensionit minimal në qytet, në shkallë vendi

14. Familjet, qe kane ne perberje dy a me shume persona me aftesi te kufizuara, sipas pikave 1 dhe 2, 
te ketij vendimi, te cilet, me vendim te konrnsionit mjekesor, kane nevoje per perkujdesje, perfitojne 
pagese per kujdestarin, ne masen 1 50 per qind te mases se percaktuar ne piken 8, te ketij vendimi.

15. SHFUQIZOHET

16.  Perfitimi i pageses se aftesise se kufizuar nuk llogaritet ne te ardhurat e familjes, per efekt te llogaritjes 
se ndihmes ekonomike, si dhe ne te ardhurat personale te persoriave, qe vendosen ne institucionet 
publike te perkujdesit shoqeror.

17.  Pagesa per porsonat, qe perfitojne nga ky vendim, si dhe e kujdestarit behet nje here ne muaj.

18.  Personave me aftesi te kufizuara, sipas pikave 1 dhe 2 te ketij vendimi, te cilet komisionohen per here te 
pare ne KMCAP, iu lind e drejta e perfitimit te pageses dy muaj pas rnarrjes se vendimit nga ky komision.

III Procedurat dhe dokunientacioni per perfi timin e pageses per aftesi te kufi zuar

19.  Personat qe kerkojne te komisionohen per vleresimin e aftesise se kufizuur, duhet te paraqesin ne 
seksionet e ndihmes dhe te perkujdesjes shoqerore te bashkise/komunes, dokumentacionin e me-
poshtem:
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a)  Certifikaten e gjendjes familjare;

b)  Certifikaten personale me fotografi;

c)  Vendimin e meparshem te KMCAP-it, i cili verteton shkallen e aftesise se kufizuar te personit;

c)  Fletedrejtimin per ne KMCAP, kur personi komisionohet per here te pare,

d)  Epikrizen percjellese, sa here rikomisioaohet.

20.  Kur personi me aftesi te kufizuara, i cili me vendim te komisionit mjekesor, pcrcaktohet se ka nevoje 
per perkujdesje, pervec dokumentacionit te pcrcaktuar ne piken 19, duhet te paraqese edhe keto do-
kumente shtese:

a)  Certifikaten personale, me fotografi, te personit kujd^star;

b)  Deklaraten/vendimin gjyqesor, per kujdestarin e zgjedhur nga personi me aftesi te kutlzuara;

c)  Raportin mjekoligjor, qe verteton se kujdestari eshte i afte, fizikisht dhe menderisht.

21.  Personal me aftesi te kufizuara, te cilet ndjekin shkollen e mesme apo shkollen e larte, me apo pa 
shkeputje nga puna, pervec; dokumentacionit te percaktuar ne piken 19, duhet te paraqesin edhe 
dokumentet e meposhtme:

a)  Vertetimin e nenshkruar nga titullari dhe sekretari i shkolles, ku te shenohen:

i.  Emri i personit, qe ndjek shkollen;

ii.  Lloji i arsimit qe ndjek, ku percaktohet, nese eshte cikel shkollor normal ose i perseritur;

iii. Vitin shkollor.

b)  Vertetimin e nenshkruar nga titullari dhe sekretari i shkolies per frekuentimin e shkolies nga 
personi perfitues (cdo tre muaj);

c)  Kopjen e noterizuar te clefteses shkollore te cdo viti dhe kopjen e noterizuar te diplomes ne 
mbarim te shkolies se mesme apo te larte, si dhe kopje te deshmive te kurseve te kualifikimit; 

ç)  Vertetimin se ka shlyer detyrimet per cdo sezon, per shkollen e larte, pa shkeputje nga puna.

22.  Personal me aftesi te kufizuara, te cilet vazhdojne studimet pasuniversitare, pervec dokumentacionit 
te percaktuar ne piken 19, duhet te paraqesin edhe dokumentet e meposhlme:

a)  Vertetimin nga institucioni ku vazhdon studimet pasuniversitare, ne te cilin te jene percaktuar 
ernri i personit, lloji i studimit dhe kohezgjalja.

b)  Vertetimin nga titullari i inslilucionit per frekuentimin e studimeve. Kur studimet zgjasin me 
shume se 6 muaj, vertetimi duhet te paraqitet nje here ne tre muaj.

c)  Kopjen e noterizuar te diplomes apo te deshrnise se perfundimit te studimeve pasuniversitare 
ose te mbrojtjes se grades shkencore

23.  Personat me aftesi te kufizuara, diten e komisionimit, i dorezojne KMCAP-it certifikaten me fotografi 
dhe epikrizen percjellese ose tletedrejtimin per ne keto komisione.

24. Administratori shoqeror i bashkise/komunes, çdo muaj, dergon, me procesverbal, prane mjekut te 
drejtorise rajonale te Sherbimit Social Shteteror, listen e personave, qe do te paraqiten a riparaqiten 
prane KMCAP-it, se bashku me dokumentacionin perkates dhe rijofton personal per daten e paraqitjes 
prane ketyre komisioneve, Mjeku verifikon nese dosjet e paraqitura jane te ploiesuara me dokumen-
tacionin perkates dhe, me pas, i percjell ato ne KMCAP.

25.  Drejtorite rajonale te sigurimeve shoqerore, ne perfundim te vleresimit te aftesise se kufizuar, per 
personal aplikues, nga KMCAP-i, dergojne ne drejlorite rajonale te Sherbimit Social Shteteror listat 
e personave te deklaruar me aftesi te kufizuara, sipas pikave 1 e 2, te ketij vendimi, si dhe nje kopje te 
vendimit te KMCAP-it per cdo person. Mjeku rajonal i Sherbimit Social Shteteror harton regjistrin 
e personave me aftesi te kufizuara, sipas pikave 1 e 2, te vendimit, te vleresuar nga KMCAP-i dhe 
dergon, ne çdo bashki/komune, listen e personave dhe vendimin e KMCAP-it per secilin person.
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IV. Dispozita te pergjithshme

26.  Efektet financiare, qe rrjedhin nga zlxithn: i ketij vendimi, te perballohen nga buxheti i vitit 2006, 
miratuar per Ministrine e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.

27.  Ngarkohet ministri i Punes. Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta te nxjerre udhezime, ne 
zbatim te ketij vendimi.

26.  Ngarkohen Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Ministria e Shendetesise, 
Sherbimi Social Shteteror, Instituti i Sigurimeve Shoqerore dhe njesite e qeverisjes vendore (bashki/
komuna) per zbatimin e ketij vendimi.

29.  Vendimi nr.786, date 26.11.2003, i Keshillit te Ministrave, “Per komisionimin dhe pagesen e personave 
me aftesi te kufizuara’, i ndryshuar, shfuqizohet.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet financiare nsa data 1 
shtator 2006.

Kryeministri
Sali Berisha 
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VENDIM

Nr. 1239, datë 16.12.2009

PËR NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.618, 
DATË 7.9.2006 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN 

E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE MASËS SË PËRFITIMIT TË 
PAGESËS PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 11, pika 1, e 20, pika 3, të ligjit nr.9355, datë 
10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, dhe të nenit 15 të ligjit nr.8626, datë 
22.6.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të 
Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në vendimin nr.618, datë 7.9.2006 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen shtesa dhe ndry-
shimet, si më poshtë vijon:

1. Në fund të pikës 17 shtohet një paragraf, me këtë përmbajtje:
“Pagesa për personat me aftësi të kufizuar dhe kujdestarët e tyre bëhet nga shërbimet bankare, që 

funksionojnë pranë njësisë së qeverisjes vendore, ku ka vendbanimin përfituesi ose nga shërbimi postar 
për njësitë e qeverisjes vendore, ku nuk ka një të tillë.”.

2. Shkronja “b” e pikës 19 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“b) Certifikatën personale ose kopjen e letërnjoftimit.”.
3. Shkronja “a” e pikës 20 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“ a) Kopje të letërnjoftimit, të personit kujdestar;”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2010.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr. 1690, datë 17.12.2008

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.618, DATË 7.9.2006 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, 

TË DOKUMENTACIONIT DHE MASËS SË PËRFITIMIT TË 
PAGESËS PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 11, pika 1, e 20, pika 3, të ligjit nr.9355, datë 
10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të nenit 15 të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi 
i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, të nenit 11 të ligjit nr.9836, datë 26.11.2007 “Për 
Buxhetin e Shtetit të vitit 2008”, të ndryshuar, të pikës 2 të nenit 58 të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993 “Për 
sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.7870, datë 13.10.1994 “Për 
sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1.  Në vendimin nr.618, datë 7.9.2006 të Këshillit të Ministrave, të bëhen këto ndryshime dhe shtesa: 

a)  Në pikën 13 fjalët “...pikave 1 e 2...” zëvendësohen me “... pikës 1...”. 

b)  Pas pikës 13 të shtohet pika 13/1, me këtë përmbajtje: 

 “13/1. Kujdestari i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, i caktuar në përputhje me pikën 1 të 
këtij vendimi, përfiton një pagesë, në masën 9200 (nëntë mijë e dyqind) lekë në muaj.”.

2.  Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, në shumën 1 500 000 (një milion e pesëqind 
mijë) lekë, për masën e pagesës së kujdestarit, për muajin dhjetor të vitit 2008, të përballohen nga 
fondi rezervë i Këshillit të Ministrave. 

3.  Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, 
Shërbimi Social Shtetëror dhe njësitë e qeverisjes vendore (bashki/komuna) për zbatimin e këtij ven-
dimi. 

 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 dhje-
tor 2008. 

Kryeministri
Sali Berisha
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UDHËZIM

Nr. 1547/1, datë 11.12.2009

PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR.1547, DATË 27.8.2009 “PËR NIVELIN 
E KUOTAVE TË SHPENZIMEVE PËR USHQIME, NË INSTITUCIONET PUBLIKE 

REZIDENCIALE E KOMUNITARE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR”

Mbështetur në pikën 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në zbatim të nenit 
24 të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar

UDHËZOJ:

Në udhëzimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta nr.1547, datë 27.8.2009 
“Për nivelin e kuotës së shpenzimeve për ushqime, në institucionet publike rezidenciale e komunitare të 
përkujdesit shoqëror”, bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

1. Në pikën 2, pas germës “c” shtohet germa “d” me këtë përmbajtje:
“d në shtëpitë e fëmijëve 3-15 vjeç 200 lekë.”.
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.

Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Spiro Ksera



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 155

UDHËZIM

Nr. 1959, datë 19.9.2006

MBI ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.618, 
DATË 7.9.2006 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, 

TË DOKUMENTACIONIT DHE MASËS SË PËRFITIMIT TË PAGESËS 
PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR”

Mbështetur në pikën 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr.9355, 
datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, në zbatim të pikës 15 të vendimit të Këshillit të 
Ministrave nr.618, datë 7.9.2006 “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe masës së përfiti-
mit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar” dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.245, datë 
27.4.2006 “Për përcaktimin e pagës minimale për vitin 2006”,

UDHËZOJ:

1.  Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuar, e përcaktuar në pikën 8 të vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr.618, datë 7.9.2006, është 8000 (tetë mijë) lekë në muaj.

2.  Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuar, e përcaktuar në pikën 9 të vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr.618, datë 9.9.2006, është 16 500 (gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind) lekë në muaj.

3.  Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuar, e përcaktuar në pikën 10 të vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr.618, datë 9.9.2006, është 24 800 (njëzet e katër mijë e tetëqind) lekë në muaj.

4.  Masa e kujdestarit të personit me aftësi të kufizuar, e përcaktuar sipas pikës 13 të vendimit të Këshillit 
të Ministrave nr.618, datë 9.9.2006, është 8000 (tetë mijë) lekë në muaj.

5.  Masa e kujdestarit, e përcaktuar sipas pikës 14 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.618, datë 
9.9.2006, është 12 000 (dymbëdhjetë mijë) lekë në muaj.

Ky udhëzim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare dhe shtrin efektin nga 1.9.2006.

Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Spiro Ksera
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UDHEZIM

Nr. 2472, date 06.12.2006

PER ZBATIMIN E VKM NR. 618, Datë. 07.09.2006 “PER PERCAKTIMIN E 
KRITEREVE, TE DOKUMENTACIONIT DHE MASES SE PERFITIMIT 

TE PAGESES PER PERSONAT ME AFTESI TE KUFIZUARA“

Mbeshtetur ne piken 4, te nenit 102, te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, ne zbatim te ligjit 
Nr. 9355 date 10.03.2005 “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore“, te pikes 27 te Vendimit te Keshillit te 
Ministrave Nr. 618 date 07.09.2006 “Per percaktimin e kritereve, dokumentacionit dhe masas se perfitimit 
te pageses per personat me aftesi te kufizuar”,

UDHEZOJ:

1.  Administratori shoqeror ne bashki, komune, ne perputhje me kriteret dhe treguesit, programon ker-
kesat per fonde per pagesen e personave me aftesi te kufizuar e dergon ne Zyrat Rajonale te Sherbimit 
Social Shteteror.

2.  Programimi i fondeve per pagesen e personave me aftesi te kufizuar behet per çdo grup ne veçanti ne 
perputhje me nenin 7 dhe 8 te ligjit 9355 date 10.03.2005, i ndryshuar, per para dhe tetraplegjiket, 
per personat me aftesi te kufizuar fizik e mendore, per invalidet e punes si dhe per paketen e vecante 
higjeno-sanitare per invalidet paraplegjike dhe tetraplegjike.

 Programi i fondeve per te verberit behet ne perputhje me Udhezimin Nr. 1956, date 19.09.2006.

3.  Fondet e nevojshme per te gjithe grupet e PAK te bashkise/komunes perllogariten ne baze te numrit 
te personave me aftesi te kufizuara per secilin grup te vleresuar sipas vendimit te KMCAP/KMPV 
dhe mases se perfitimit per secilin kategori.

 Per te gjitha kategorite mbahen parasysh pagesat e diferencuara qe perfitojne individe te veçante per 
periudhen kur ndjekin arsimin te mesem, te larte apo mbas universitar.

 Te dhenat e mesiperme plotesohen sipas Mod.1 bashkelidhur ketij udhezimi.

4.  Njesite vendore, kerkesat per fondet e programojne sipas mod. 1, i dorzojne ne zyrat rajonale te 
Sherbimit Social Shteteror ne fund te muajit qershor te vitit ne vazhdim.

5.  Zyrat Rajonale te Sherbimit Social Shteteror vleresojne kerkesat ne perputhje me kriteret ne fuqi dhe 
hartojne nevojat per fondet e pageses se PAK ne nivel qarku, dhe sebashku me Mod.1 per secilin 
bashki/komune, brenda dates 10 korrik i dergon ne Drejtorise se Pergjithshem te Sherbimit Social 
Shteteror.

6.  Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Social Shteteror, vlereson kerkesat e ardhura nga rajonet dhe 
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programon fondet per projektbuxhetin e vitit pasardhes ne nivel kombetar te cilin e percjell ne Mini-
strine e Punes Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.

7.  Ne fund te muajit nentor te vitit ne vazhdim bashkite/komunat, perditesojne kerkesat per fonde sipas 
mod.1, dhe i paraqesin ne Zyrat Rajonale te Sherbimit Social Shteteror.

8.  Zyrat Rajonale, keto kerkesa i percjellin brenda dates 10 dhjetor ne Drejtorine e Pergjithshme te 
Sherbimit Social Shteteror.

9.  Sherbimi Social Shteteror ben detajimin e fondeve te programuara per PAK sipas ligjit te buxhetit te 
vitit pasardhes per çdo bashki/komune dhe e percjell ne Ministrine e Punes Çeshtjeve Sociale dhe 
Shanseve te Barabarta.

10.  Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta ben trasferimin e fondeve si grante 
te kushtezuara per çdo bashki/komune per vitin pasardhes ne perputhje me ligjin e buxhetit dhe 
udhezimin e Ministrit te Finances ne zbatim te ketij ligji.”

Ky udhezim hyn ne fuqi me botimin ne Fletoren Zyrtare.

Ministri
Koço Barka
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URDHER

NR. 362 DATE 26.02.2007

PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER KRITERET 
MJEKESORE TE VLERESIMIT TE AFTESISE SE KUFIZUAR

Ne mbeshtetje te nenit 102, pika 4 te Kushtetutes dhe ne zbatim te pikes 7 te Vendimit te Keshillit te 
Ministrave Nr.618 Date 07.09.2006 “ Per percaktimin e kritereve, te dokumencionit dhe mases se perfiti-
mit te pageses per personat me aftesi te kufizuara”, Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve te 
Barabarta dhe Ministri i Shendetetesise:

URDHEROJME:

1. Miratimin e Rregullores “Per kriteret mjekesore te vleresimit te aftesise se kufizuar”, sipas tekstit 
bashkelidhur. 

2. Komisioni Mjeksor i Caktimit te Aftesise per Punes, per fuksionimin, te drejtat dhe detyrimet e tij, te 
zbatoje Rregulloren e ISSH dhe Ministrise se Shendetesise, date 30.5.2005“Per organizimin , te drejtat 
, detyrat dhe fuksionimin e Komisionit Mjeksor te Caktimit te Aftesise per Pune te Invalideve”.

3. Ngarkohet ISSH per zbatimin e kesaj Rregulloreje. 

4. Urdheri Nr. 276 date 08.02.2007, shfyqizohet. 

Ky Urdher hyn ne fuqi menjehere. 

 Koço Barka       Maksim Cikuli
    Ministër           Ministër
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RREGULLORE

PER KRITERET MJEKSORE PER VLERESIMIN 
E PERSONAVE ME AFTESI TE KUFIZUAR

I - Anomalite Kongenitale.

1.Atrezia e Ezofagut
Shenjat kryesore: Pamundesi per te pire e per te gelltitur, cianoze peri orale intermitente, kolle dhe 

shkume nga goja menjehere pas lindjes se femijes. Operacioni kryhet sapo vihet diagnoza.
Vleresimi: 
a- jane ne kushtet e perfitimit si persona me afesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet pa fistul 

ezo-trakeale, rastet qe nuk arrihet te behet anastomoza primare, por mjaftohemi me ezofagostomi 
dhe gastrostomi. Pas nje viti duhet te behet operacioni radikal.

b- Jane ne kushtet perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet qe, pas 
operacionit kane stenoze me kusht qe te kryejne rregullisht procedurat e buzhise ose nderhyrjeve 
te tjera sipas nevojes.

2. Semundja e Hirshprungut
Shenjat kryesore: shenjat e okluzionit ose te subokluzionit intestinal qysh ne periudhen e hershme pas 

lindjes se femijes, fryrje barku, konstipacion, te vjella, hiperperistaltike. Operacioni kryhet sapo vihet diagnoza. 
Vleresimi:
a ne rastet kur kryhet kolostomia ose iliestomia jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te 

kufizuar te perkohshme per nje 1 vit, me kusht qe brenda kesaj periudhe t’i nenshtrohen opera-
cionit radikal.

b Jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme edhe rastet me incon-
tinence te plote te materive fekale.

3. Atrezia Anale
Shenjat kryesore: mungesa e anusit, me fistul ose pa fistul me organet per rreth. Mund te jete e formes 

se ulet deri 2 cm nga kufiri i lekures, dhe e formes se larte mbi 2 cm. Trajtimi eshte me operacion.
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet me 

kolostomi, me kusht qe pas 1 viti te kryejne operacionin radikal.

b jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet qe 
kane kryer interventin radikal dhe kane incontinence te plote te materieve fekale, me kusht qe 
t’i nenshtrohen gjithe procedurave te njohura, te rekomanduara nga mjeku, pe rsherimin e ketij 
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komplikacioni te rende. Ne pamundesi per te korigjuar kete defect te rende, keto raste jane ne 
kushtet e perfitimit te perhershem.

4. Meningocela dhe Myelomeningocela
Shenjat kryesore: shoqerohen ose jo me paralize te ekstremiteteve inferiore, defekim te pavullnetshem 

dhe shenjat e Hydrocefalise. Trajtimi eshte kirurgjikal.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit te perhershem rastet me paraliza te ekstremiteteve ose me hydrocefali, 

me kusht qe t’I nenshtrohen procedurave kirurgjikale lehtesuese sipas rekomandimit te mjekut. 

5. Labium Leporinum
Shenjat kryesore: veshtiresi per te thithur gjirin, mund te mbytet nga qumeshti ose ushqimi i inspiruar. 

Koha e trajtimit perfundimtar te Palatoskizum eshte rreth 12-15 muaj pas lindjes.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit keto raste, 

me kusht qe pas kesaj moshe t’i nenshtrohen operacionit radikal.

6. Ekstrophia e Vezikes Urinare
Koha e trajtimit optimal me operacion eshte 3-12 pas lindjes.
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit keto raste, 

me kusht qe pas kesaj moshe t’i nenshtrohen operacionit radikal.

7. Refluksi bilateral ne gr.III-IV-V
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme deri ne korrigjimin e 

ketij defekti. 

8. Pulmonektomite e nje ane
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

 II - Semundjet e Hematollogjike
 

1. Talasemia Major, Anemia Drepanocitare
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

 
2. Anemite Aplastike te Lindura
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

 
3. Anemite Hemolitike te lindura
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
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4. Hemofilia A, B dhe C semundja e Willebrand
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

5. Trombopenite dhe Trombopatite Konstitucionale
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

6. Anemite Hemolitike te Autoimune
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te 

 perkohshme per 1 vit, pastaj ne varesi te gjendjes.

7. Semundja Hodgkin 
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

8. Limfoma Jo Hodgkiniane 
Ketu perfshihen limfomat malinje si limfosarkome, retikulosarkoma, etj.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

9. Retikuloendotelioza (Histiocitoza “x”) ku perfshihen Granuloma eozinofilike, Hand-Schuller-
Chriatian, etj.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftei te kufizuar pergjithmone.

10. Leucemite Akute dhe Kronike
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

III - Semundjet Alergollogjike e Pulmonare

1. Astma Bronkiale tip 3 dhe 4 kortikodipendente
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme deri ne 3 vjet, pastaj 

ne varesi ekzaminimeve. 

2. Mukoviscidoza
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Bronkektazite e grades III-IV
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
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4. Sarkoidoza (stadi II-III) dhe Fibroza Pulmonare me Insuficience te grades se rende
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

5. Bronkopneumopatite Obstruktive me Insuficience respiratore te  grades se rende
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfimit si persona me aftesi te kufizuar per aq kohe sa mbeten ne kete gjendje.

6. Hemosideroza pulmonare
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

 IV - Semundjet Rheumatollogjike

1. Artrit Rheumatoid Juvenil
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

2. Dermatomyoziti Akut 
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar per 2 vjet.

3. Lupusi Eritematoz i Diseminuar

Vleresimi:
a Ne formen kutane jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 

per 1 vit.

 Ne formen viscerale jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone. 

V - Semundjet Gastro-hepatollogjike

1. Ciroza Hepatike
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 3 vjet, mbi bazen 

e provave funksionale te heparit, proteinogrames, Hb Sag, Echo, biopsy, gjak komplet.

2. Semundja e Wilsonit me interesim te sistemit nervor

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Semundja e Wilsonit pa interesim te SN
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkoshme per 1 vit.
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4. Hepatit Kronik Aktiv
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshem per 1 vit. Me pas ne 

varesi te te dhenave laboratorike.

5. Semundja Krohn e shoqeruar me shoqeruar me sindrom malabsorbimi dhe anemi te theksuar.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit, pastaj ne 

varesi te gjendjes. 

6. Enteropatite Eksudativo-Limfangioektazike
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit, pastaj ne 

varesi te mjekimit dhe ekzaminimeve laboratorike.

VI - Semundjet Neuropediatrike

1. Semundjet metabolike te sistemit nervor
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

2. Semundjet heredodegjenerative te ganglioneve bazale, te trurit te vogel, trunkusit te trurit dhe 
palces se kurrizit, te nervave cranial dhe periferik, semundjet degjenerative cerebrale difuze (te sub-
stances gri dhe te bardhe) semundjet demielinizuese hereditare.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Anomalite kromozomale te shoqeruara me prapambetje psiko-motore
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

 4. Crregullimet cerebrovaskulare me paralize te anesive (minimumi dy  anesi).
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme ne varesi te gjendjes.

5. Asfiksia perinatale dhe trauma qe shoqerohen me encefalopati
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

6. Paralizat cerebrale spastike 
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar prgjithmone.

 
7. Tumoret e trurit dhe te palces se kurrizit
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te gjendjes.
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8. Semundjet e neuronit motor
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te gjendjes.

9. Encefalopatite metabolike
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme.

10. Malformimet e SNQ me demtime te zhvillimit psiko-motor te mesem- te rende.
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme.

11. Paralizat polomielitike (minimumi i dy anesive)
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme ne varesi te gjendjes.

12. Epilepsite; encefalopatite epileptogjene dhe epilepsite sekondare refraktare me demtime or-
ganike ne tru

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te gjendjes.

13. Epilepsite sekondare qe jane shoqeruese te semundjeve te tjera neurollogjike si sindromat 
neurokutane, displazite

Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkoshme, ne varesi te gjendjes.

14. Polineuriti dhe poliradikuloneuriti
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit. 

 
Perkujdesje perfitojne:
a. Femijet me paralize cerebrale spastike

b. Paraplegjite flakside

c. Encefalopatite e renda 

VII - Semundjet Kardiovaskulare

1. Anomalite e lindura te zemres, pa cianoze me pengesa ne rruget e afluksit te majte dhe te djathte.
 - Stenozat e Aortas grada e II-III
 - Koarktacioni i Aortes 
 - Stenozat e Arteries Pulmonare grada e II-III
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet qe 

operohen ( deri 1 vit pas operacionit).

b jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone rastet inoperable.
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c Jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar edhe 1 vit pas operacionit te dyte, 
rastet me ristenozim te Koarktacionit te Aortes (pas operacionit) te pare.

2.Anomalite e lindura te zemres me shunt nga e majta ne te djathte.
Duktus Botalli, Komunikim Interatrial (ostium sekundum dhe primum 
Me shunt te madh), Komunukim Interventrikular tip II-III-IV,
Kominikim Atrioventrikular me shunt te madh dhe Kardiopathi te rralla
(Fistula Aortopulmonare, etj,).
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit nga koha e 

operacionit.

b jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone rastet inoperable

3. Kardiopathi Kongenitale me shunt nga e majta ne te djathte me hiper tension pulmonar
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

4. Anomalite e lindura te zemres me cianoze
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet qe 

operohen.

b jane ne kushtet e perfitimit si persona me afetsi te kufizuar pergjithmone rastet inoperable.

5. Valvulopatite e Fituara ose te Lindura. Insuficienca e v. mitrale me  regurgitim te madh st. 
III-IV, Insuficienca e v. Aortes me regurgitim te madh st. III-IV, Stenoze e vecuar e v. Mitrale gr. 
III-IV, Demtime plurivalvulare.

Vleresimi:
a jane kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1 vit rastet qe operohen.

b jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone rastet inoperable. 

6. Miokardiopathite Kronike te zgjeruara, hipertofike restrictive e sekondare
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

7. Crregullimet e Ritmit, Takikardia Paroksizmale, Atrio-ventrikulare, Ventrikulare, Fibrilacion 
dhe Flater Atrial me ose pa syndrome W-P-W dhe me krize te perseritur

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

8. Crregullimet e Konduksionit, Bllok Atrio-ventrikular i lindur ose i fituar i gr. se III, Bllok i 
Deges se majte.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

9. Insuficienca Kardio-vaskulare Kronike
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
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10. Zemer Mushkerore Kronike
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

11. Perikarditi Adeziv 
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone, rastet inoperable.

b jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme rastet qe operohen deri 
1 vit pas operacionit.

12. Hipertensioni Arterial esencial gr. III-IV
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

VIII - Semundjet e Veshkave

1. Glomerulonefriti progresiv (malinj)
Shenjat kryesore te fillimit jane ato te GNA me evolucion te shpejtedrejt IRA. Paraqet edema, HTA, 

encefalopathi hipertensive, edeme pulmonare, anemi, proteinuri, hematuri dhe oligoanuri.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit.

2. Glomerulonefriti me dekurs te zgjatur.
Mbas kalimit te fazes acute mbetet anemia, hematuria, hipostenuria, proteinuria, dhe demtime te 

funksionit renal.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-2 vjet.

3. Sindrom Nefrotik
Mund te jete primar ose sekondar. Paraqesin proteinuri mbi 50mg, disproteinuri, hiperlipemi, hip-

erkolesterolemi dhe edema.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-2 vjet, rastet rezis-

tente ndaj mjekimit.

4. Nefropatite Glomerulare ne kuadrin e semundjeve te tjera (LED, Purpura anafilaktike, Peri-
arteriti nodoz, Artriti rheumatoid), etj.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-3 vjet rastet rezistente 

ndaj mjekimit.

5. Nefritet intersticiale kronike me evolucion drejt IR (hematuri  makroskopike, proteinuri, etj.) 
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-2 vjet.
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6. Tubulopatite funksionale proksimale dhe distale.
Jane semundje te rralla por te renda. Ne grupin e pare mund te permendet  hiperkalciuria, esenciale, 

sindromi Bartter, acidoza tubulare, proksimale, etj.  Ne grupin e dyte pseudohipoaldosteronizmi, acidoza 
tubulare distale. Shumica e rasteve shoqerohen me prapambetje te zhvillimit fizik.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-3 vjet.

7. I.R.A. (nderprerja e menjehershme e funksionit renal qe perfundon me  oligoanuri).
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme deri 1 vit, rastet me 

funksion renal te demtuar me azotemi deri ne 60 mg % dhe kreatinemi deri 1.5%.

8. I.R.K. gr. III-IV eshte nderlikimi me i rende i shume semundjeve te sistemit urinar. Shoqerohet 
me prapambetje te zhvillimit fizik, zbehtesi,  poliuri, hipostenuri, anemi, etj.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone, me kusht qe tu nenshtro-

hen procedurave terapeutike te rkomanduara nga specialistet (heqjq guresh, korigjim anomalish 
urologjike, dializa e programuar, etj).

9. Hipertension arterial renovaskular mbi 2 DS sipas Nadas. 
Shoqerohet prapambetje te zhvillimit fizik, turbullime deri ne humbje te pamjes,hemorragji, pareza, 

paraliza, konvulsione, te vjella, dhimbje barku, cefale.Te gjitha demtime te funksionit renal.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-3 vjet.

10. Tumoret e veshkave dhe rrugeve urinare
Vleresimi:
a jane kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 2-3 vjet.

11. Nefropatite vaskulare (tromboza e vazave renale, anomalite vaskulare nekroza kortikale e 
medulare, S.H.U.,etj.) Shkojne drejt IR.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohsme 1-2 vjet.

12. Semundjet e lindura dhe te trasheguara te veshkave (ren polikistik, nefritet hereditare, hipo-
plazia dhe displazia e veshkave) kur nderlikohen me infeksione, HTA dhe IR.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1-3 vjet.

13. Semundjet e tjera te veshkave e te rrugeve urinare
Vleresimi:
Te behet mbi kriteret e I.R. 

IX - Semundjet Endokrine

1. Diabet mellitus insulinovartes me dhe pa nderlikime.
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
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2. Hypotyreoza e lindur me prapambetje te zhvillimit intelektual dhe fizik 
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Puberteti i plote i parakohshem
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit.

4. Semundje te lidhura me tumoret intracraniale qe kane dhene nderlikime endokrine me deficite 
te ndryshme hormonale.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

5. Diabeti Insipid me natyre te ndryshme.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te te dhenave 

laboratorike dhe klinike.

6. Semundje me hiperfunksion te gjendres tyroide
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te te dhenave 

laboratorike e klinike.

7. Tumoret e gjendres tyroide
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

8. Insuficience kronike e gjendrave supra renale (M. Addisson)
Vleresimi: 
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjthmone.

9. Semundje me hiperfunksion te gjendrave supra renale (M. Cushing, tumoret, hiperplazite).
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te ekzamini-

meve dhe kuadrit klinik.

10. Semundje me hiperfunksion te gjendrave supra renale te shkaktuara nga deficite enzimatike.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

11. Hipertension Arterial me origjine endocrine (feokromocitoma, etj.)
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshem deri ne mjekimin definitive.

12. Hypoparatyreozat me natyre te ndryshme.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
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13. Hypoparatyreoza me natyre te ndryshme.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

14. Hypopituitarizmi kompleks me deficite te hormoneve hipofizare
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

X - Semundjet Ortopedike dhe Traumat Lokomotore

1. Luksacionet kongenitale kokso-femorale
Vleresimi:
a jane kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit, gjate trajtimit 

konservativ me imobilizim ne gips, jastek pneumatik abduktor apo shina abduktore.

b jane kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per nje vit gjate trajtimit 
kirurgjikal.

c jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit, te gjitha 
rastet me nderlikime gjate trajtimit konservativ apo kirurgjikal te luksacionit kongenital kokso-
femoral sikunder eshte nekroza e kokes femurit, anteversioni i skajit te siperm femoral, etj. Ky 
perfitim nis nga momenti i fillimit te trajtimit te nderlikimit.

2. Pes Equinovarus ne trajtim
Vleresimi:
 a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet me nder-

likime gjate trajtimit, mbeturinat e trajtimit konservativ, te cilat trajtohen me veprime plotesuese 
kirurgjikale sikunder eshte metatarsus adduktus apo deformime te tjera te kembes. Ky perfitim 
nis me fillimin e trajtimit te nderlikimit.

3. Deformacionet e renda kifoskoliotike me crregullime kardio-respiratorete shkalles se III-IV. 
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

4. Agenezia e te dy anesive te siperme, amputacioni traumatik apo humbja e funksionit te tyre.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

5. Agenezia e te dy anesive te poshtme, amputacioni i tyre, pamundesia per protezim edhe e nje 
anesie ne amputacionet e larta.

Vleresimi:
a jane kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

6. Mungesa e njehershme e nje anesie te siperme dhe te poshtme ose humbja e funksionit te tyre.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
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7. Kontrakturat vicioze.
Vleresimi:
a kontrakturat e gishtave te dy duarve me humbjen e funksionit kapes, pas djegjeve te renda, 

strikturave amniotike, ageneziveqe jane te pa mundura te korigjohen. Keto raste jane ne kushtet 
e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithnje.

b ankilozat dhe kontrakturat ne pozicione vicioze ne artikulacionin kokso-femoral, apo te anesise 
inferiore, pa indikacion per trajtim plotesues kirurgjikal apo konservativ (kosksartrozat, st. Post 
trauma te art. k/femoral, bacinit, shkurtesat e anesive me diference mbi 3 cm. Qe bejne te pamundur 
aktivitetin fizik. Keto raste jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

c ankilozat dhe kontrakturat ne pozicione vicioze ne artikulacionin k/femoral, apo te anesise inferiore, 
me indikacione per trajtime plotesuese kirurgjikale apo konservative. Keto raste jane ne kushtet e 
perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1 vit nga momenti i fillimit te trajtimit.

8. Osteokondriti i kokes se femurit, Morbus Perthes ne mjekim.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme deri 2 vjet nga momenti 

i fillimit te trajtimit.

9. Traumat lokomotore dhe problemet ortopedike nqe trajtohen ne menyre kirurgjikale.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme deri 2 vjet nga momenti 

i fillimit te trajtimit. 

XI - Diagnozat ne Psikiatrine e Femijeve dhe Adoleshenteve .

1. Prapambetje mendore e lehte e diagnostikuar ne perputhje me Klasifikimet 
Nderkombetare te Crregullimeve Psikiatrike (ICD-10, DSM-IV) kur 
shoqerohen me nje nga situatat e meposhtme:
- Turbullime te theksuara te sjelljes,
- Crregullimi i Vemendjes se Pamjaftueshme me Hiperaktivitet,
- Epilepsi.
Individet e ketij grupi zhvillojne aftesi sociale dhe komunikative ne moshen parashkollore, kane 

demtime minimale ne fushat sensoro-motore dhe mund te fitojne aftesi akademike te nivelit te shkolles 
fillore. Jane ne gjendje te plotesojne nevojat e vetes, vecanerisht ne situate sociale dhe ekonomike ku nuk 
ka nivel te larte stresi. Me nje mbshtetje te pershtatshme ata mund te jetojne ne menyre te sukseshme ne 
komunitet, qofte ne menyre te pavarur apo ne ambiente te supervizuara.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

2. Prapambetje Mendore e Shkalles se Mesme, e diagnostikuar ne perputhje me Klasifikimet 
Nderkombetare te Crregullimeve Psikiatrike (ICD-10, DSM-IV).

Jane individe qe ne vitet e para te jetes fitojne nje nivel te moderuar te aftesive komunikative dhe qe 
me mbeshtetjen e nevojshme arrijne te marrin pjese ne plotesimin e nevojave te tyre personale. Nepermjet 
programeve specifike te trainimit, aftesohen ne aspekte sociale dhe okupacionale, por niveli akademik 
mbetet ne nivelin parashkollor apo ne nivel fillestar shkollor.Ne moshe te rritur mund te kryejne punera 
shume te thjeshta nese mikqyren ne menyre te posacme. Adaptohen mire ne jeten e komunitetit, zakon-
isht ne ambiente te mbikqyrura.
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Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Prapambetje Mendore e Shkalles se Rende e diagnostikuar ne perputhje me Klasifikimet 
Nderkombetare te Crregullimeve Psikiatrike (ICD-10, DSM-IV).

Keta individe gjate periudhes parashkollore fitojne pak ose aspak aftesi komunikuese dhe mund te 
trainohen ne aspekte elementare te kujdesit per veten. Perfitojne ne nivel shume te kufizuar aftesi preaka-
demike. Ne vitet e adulterise jane ne gjendje te kryejne vetem detyra te thjeshta nen mbikqyrje te plote. 
Shumica adaptohen disi ne jeten e komunitetit pervecse dhe kur kane handikape te tjere qe kerkojne 
kujdes te posacem prej te tjereve. 

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

4. Prapambetje Mendore e Shkalles se Thelle e diagnostikuar ne perputhje me Klasifikimet 
Nderkombetare te Crregullimeve Psikiatrike (ICD-10, DSM-IV).

Shumica e individeve me kete diagnoze kane nje crregullim neurollogjik te identifikueshem ne baze 
te prapambetjes mendore. Paraqesin demtime te rendesishme ne funksionin sensoromotor dhe kane 
nevoje per nje ambent shume te strukturuar qe ofron ndihme dhe supervision konstant dhe marredhenie 
te individualizuara me nje kujdestar.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

5. Crregullimet Prevazive te Zhvillimit, crregullimi autik, crregullimi Rett, crregullimi Dizinte-
grativ i Femijerise, crregullimi Asperger.

Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

6. Crregullimi Skizofrenik me shperthim ne moshen feminore
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitmit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

Perfitojne Kujdestarin, individet me Prapambetje Mendore te Thelle.

XII - Semundjet e ORL 

1. Surdomutizmi 
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone rastet me deficit mendor.

b jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pa deficit mendor deri ne moshen 7 vjec.

2. Djegjet e Ezofagut me substanca korrozive dhe stenozat cikatriciale te tij.
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit, me pas sipas 

rezultatit te trajtimit.
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3. Stridori Kongenital (forma e rende).
Vleresimi:
a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit.

4. Tumoret malinj te veshit, hundes, ezofagut, laringut (te sferes ORL).

Vleresimi:
a Ca lingue, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

b Ca tonsille, te trajtuar vetem me rreze, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar 
pergjithmone.

c Ca laringu, trajtuar me laringektomi dhe rrezatim, jane ne kushtet e perfitimit si persona me 
aftesi te kufizuar te perkohshme 3-5 vjet.

d Ca laringu te trajtuar vetem me rreze, inoperabel jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi 
te kufizuar pergjithmone.

e Hemangiomat e perhapura goje-laring, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar 
pergjithmone.

f  Ca labia me metastaza recidivuese, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar 
pergjithmone.

g Ca labia me metastaza te trajtuar me kirurgji e rrezatim, jane ne kushtet e perfitimit si persona 
me aftesi te kufizuar te perkohshme deri 2 vjet.

h Ca nazofaringsi, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

XIII- Te gjithe personat me aftesi te kufi zuar qe ne vleresimin e tyre citohet “ jane 
ne kushtet e perfi timit si persona me aftesi te kufi zuar pergjithmone”, pavaresisht nga 

fjala “pergjithmone” do te rikomisionhen cdo vit prane KMCAP-eve perkatese. 
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VENDIM

Nr. 787, datë 14.12.2005

(ndryshuar me vendimin Nr. 478, datë 12.7.2006; 
Nr.1053, datë 23.4.2008)

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE 
DHE TË MASËS SË NDIHMËS EKONOMIKE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 10, 19, pika 3, 20, pika 2, 29, pika 10, e 35 
të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, me propozimin e Ministrit të 
Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. Kriteret dhe dokumentacioni për përfitimin e ndihmës ekonomike

1.  Përfitojnë ndihmë ekonomike:

a)  Familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme;

b)  Jetimët e papunë, mbi 25 vjeç;

c)  Jetimët e moshës 18-25 vjeç, të cilët nuk janë të vendosur në institucionet e shërbimeve shoqërore 
ose nën kujdestari;

ç)  Prindërit e fëmijëve të lindur trinjakë e më shumë, që u përkasin familjeve në nevojë.

2.  Kryetari i familjes, që kërkon ndihmë ekonomike duhet të paraqesë pranë administratorit shoqëror të 
stacioneve të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në bashki/komunë, ku ka vendbanimin, dokumentet 
e mëposhtme, së bashku me kërkesën e nënshkruar nga të gjithë anëtarët madhorë të familjes:

a)  Deklaratën për gjendjen social-ekonomike të familjes, sipas mod.1, që i bashkëlidhet vendimit, e 
cila plotësohet nga kryefamiljari, një herë në vit, si dhe në rastet kur familja përfituese rikthehet 
në skemën e ndihmës ekonomike;

b)  Deklaratën sipas mod.2, që i bashkëlidhet vendimit, që plotësohet, detyrimisht, çdo muaj.

c)  Certifikatën e gjendjes familjare, ku shënohen data e regjistrimit në regjistrin themeltar, vend-
banimi i mëparshëm dhe ndryshime të tjera të familjes;
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ç)  Certifikatën e pronësisë, të lëshuar nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme;

d)  Aktin e marrjes në pronësi ose në përdorim të tokës (tapinë e tokës) për zonat, ku regjistrimi i 
pronësisë nuk ka përfunduar ende. Pas përfundimit të regjistrimit të tokës edhe për këto zona 
do të jetë e vlefshme certifikata, e përcaktuar në shkronjën “ç” të kësaj pike;

dh)  Vërtetimin si punëkërkues të papunë, për të gjithë anëtarët e familjes, të aftë për punë, që ap-
likojnë për ndihmë ekonomike. Ky vërtetim lëshohet nga zyra e punës çdo tre muaj.

3.  Familjet, që kanë vendbanimin në qytet, të regjistruara në zyrat e gjendjes civile pas datës 1 gusht 1991, 
të cilat vendbanimin e mëparshëm e kanë pasur në fshat, duhet të paraqesin, për të kërkuar ndihmë 
ekonomike, përveç dokumenteve të përcaktuara në pikën 2 të këtij vendimi, edhe këto dokumente:

a)  Vërtetimin e nënshkruar dhe të vulosur nga kryetari i komunës a bashkisë (që në përbërje kanë 
fshatrat, banorët e të cilave janë trajtuar me tokë), nga kryetari i fshatit dhe përgjegjësi i zyrës së 
kadastrës, ku të thuhet se këto familje nuk disponojnë tokë në pronësi, sipas vendimit të komis-
ionit të ndarjes së tokës, meqenëse janë larguar nga vendbanimi, para datës 1 gusht 1991, për 
arsye pune;

b)  Kopjet e librezave të punës, të noterizuara, që vërtetojnë se pjesëtarë të tyre kanë qenë të punësuar 
nga çasti i largimit nga vendbanimi në fshat;

c)  Certifikatën e pronësisë së tokës, kur kanë përfituar tokë.

4.  Nëse familjet e përcaktuara në piken 3 të këtij vendimi, kanë dokumentet e përmendura në shkronjat 
“a” e “b” të pikës së sipërpërmendur, kanë të drejtë të kërkojnë ndihmë ekonomike të plotë, ndërsa 
kur kanë dokumentet e përmendura në shkronjat “b” e “c”, kanë të drejtë të kërkojnë ndihmë eko-
nomike të pjesshme.

5.  Kur këto familje e ndryshojnë vendbanimin, ato duhet të paraqesin, brenda 30 ditëve, në vendba-
nimin e ri, një dokument, ku të vërtetohet se kanë përfituar ndihmë ekonomike në vendbanimin e 
mëparshëm.

6.  Për kushte të veçanta social-ekonomike dhe shëndetësore të familjes, administratorët shoqërorë duhet 
të kërkojnë edhe dokumente shtesë, si vërtetimin për frekuentimin e shkollës, vendimin e gjykatës, 
raportin mjekësor etj.

7.  Jetimët e moshës 18-25 vjeç, që janë të papunë, përveç dokumenteve të përcaktuara në pikën 2 të 
këtij vendimi, duhet të paraqesin edhe kopjen e noterizuar për statusin e jetimit, sipas kërkesave të 
parashikuara në ligjin nr.8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e jetimit”, të ndryshuar.

8.  Familjet e invalidëve të punës, përveç dokumenteve të përcaktuara në pikën 2, të këtij vendimi, duhet të 
paraqesin edhe kopjen e noterizuar të vërtetimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë.

9.  Administratorët shoqërorë janë të detyruar që dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat “c”, “d” e “e” të 
pikës 2 të këtij vendimi, ta ruajnë për të gjithë periudhën, gjatë së cilës familja përfiton ndihmë ekonomike.

10.  Përjashtohen nga përfitimi i ndihmës ekonomike familjet që kanë në përbërje edhe një anëtar të vetëm, 
që plotëson kushtet e mëposhtme, i cili:

a)  është pronar i çdo lloj kapitali, me përjashtim të shtëpisë së banimit dhe të tokës bujqësore;

b)  është ekonomikisht aktiv (punëdhënës, i punësuar ose i vetëpunësuar).

 Përjashtohen invalidët e punës, të verbërit, të paaftët, paraplegjikët dhe tetraplegjikët;

c)  është jashtë shtetit për çdo arsye, me përjashtim të personave, që kryejnë studime ose janë për 
kurim dhe të personave, pjesëtarë të familjeve, të caktuar me punë pranë përfaqësive tona diplo-
matike dhe organizatave ndërkombëtare;

ç)  nuk është i regjistruar si punëkërkues i papunë.

 Përjashtohen, anëtarët e familjeve bujqësore, invalidët e punës, të verbërit, të paaftët, paraplegjikët 
dhe tetraplegjikët;



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 175

d)  refuzon punën e ofruar nga zyra e punësimit, si pjesëmarrja në punë e shërbime në komunitet, 
që organizohen nga bashkia/komuna, apo që nuk pranon të marrë pjesë në kurset e formimit 
profesional, kur është i aftë dhe në moshë pune;

dh)  ka refuzuar të marrë tokën e dhënë me ligjin nr.7501, datë 31.8.1991;

e)  nuk e tërheq ndihmën ekonomike të miratuar nga këshilli bashkiak a i komunës, brenda 6 ditëve-
pune nga data e caktuar nga banka, me përjashtim të rasteve të fatkeqësisë apo sëmundjeve, të 
vërtetuara me dokumente ligjore;

ë)  ndërmerr veprime të qëllimshme për të përfituar ndihmë ekonomike të pamerituar, që nënkupton:

-  Shmangie të qëllimshme nga punësimi dhe formimi profesional;

-  Dhurim spekulativ të kapitaleve;

-  Ndarje spekulative e një ose disa anëtarëve të familjes pas datës 1 korrik 1993, si dhe ndarjet 
gjatë procesit të legalizimit të banesave në zonat informale, me përjashtim të rasteve kur 
ndarja ka të bëjë me një kurorë të re apo me vajzë nënë;

-  Braktisje dhe mosshfrytëzim të pronave dhe të burimeve të tjera të jetës;

-  Moslejimin e administratorit shoqëror ose të personave të autorizuar për auditim për veri-
fikimin apo intervistimin e tyre në zyrë a shtëpi.

-  Ndryshimin e vendbanimit, me përjashtim të rasteve për shkak të detyrës shtetërore.

11.  Kanë të drejtë të kërkojnë ndihmë ekonomike të pjesshme familjet bujqësore që, në bazë të doku-
menteve, kanë tokë në pronësi.

Përjashtohen ato familje që:
a)  edhe pse kanë përfituar tokë sipas ligjit, nuk e disponojnë për shkak të zënies së tokës apo për 

probleme të ndryshme pronësie;

b)  kanë zënë forcërisht tokën e dikujt tjetër;

c)  kanë shitur dhe blerë tokë ose marrin dhe e japin tokën me qira.

12.  Trajtohen me ndihmë ekonomike të plotë familjet që:

a)  kanë marrë tokë në zonat e kripura;

b)  kanë marrë tokë, por që, me vendim të Këshillit të Ministrave, është cilësuar zonë urbane, për 
ndërtim hidrocentralesh, ujësjellësish apo për ndonjë veprimtari tjetër.

 Në këtë rast vendbanimi i ri i këtyre familjeve përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

13.  Trajtohen me ndihmë ekonomike familjet, që kanë ndryshuar vendbanimin, nga një qytet në një qytet 
tjetër, pas datës 1 gusht 1991, por, që në çastin e lëvizjes, kanë qenë të punësuar në vendbanimin e ri 
dhe, kjo gjë duhet të vërtetohet me kopjen e noterizuar të librezës së punës.

II. Procedurat për përfitimin e ndihmës ekonomike

14.  Për vlerësimin social-ekonomik të gjendjes së familjes apo të anëtarëve të saj, që kërkojnë ndihmë 
ekonomike, administratorët shoqërorë, në bazë të listave të aplikantëve, në bashki/komuna, kërkojnë 
informacionin e nevojshëm nga:

a)  zyra e punës, nëse janë të punësuar a punëkërkues të papunë;

b)  zyra e tatim-taksave, nëse janë subjekte të regjistruara në këto organe;

c)  Inspektorati Shtetëror i Punës, nëse rezultojnë të punësuar informalisht;

ç)  zyra e sigurimeve shoqërore, nëse përfitojnë pension pleqërie/familjar, trajtime të tjera të veçanta, 
sipas ligjeve të veçanta, apo janë kontribuues, në skemën e sigurimit vullnetar;
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d)  zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, nëse kanë në pronësi pasuri të paluajtshme;

dh)  zyra e regjistrimit të automjeteve, nëse kanë mjete/automjete motorike;

e)  seksionet pranë bashkive/komunave, si në atë të urbanistikës, tregut të lirë, transportit, kulturës 
dhe energjetikës, nëse janë subjekte të regjistruara pranë tyre.

15.  Këto institucione duhet që, brenda 10 ditëve nga marrja e kërkesës, të dërgojnë informacionin e 
kërkuar.

16.  Administratorët shoqërorë, sa herë e kanë të nevojshëm, kërkojnë informacion shtesë nga institucionet 
e përcaktuara në pikën 14 të këtij vendimi.

17.  Institucionet e përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, janë të detyruara të njoftojnë zyrtarisht, çdo 
tre muaj, administratorët shoqërorë të zyrave të ndihmës ekonomike në bashki/komunë, për të gjitha 
ndryshimet, në regjistrat përkatës.

III. Masa e përfitimit të ndihmës ekonomike

18.  Masa e ndihmës ekonomike të plotë mujore, nga fondet e Buxhetit të Shtetit, përcaktohet në bazë të 
strukturës së familjes, si më poshtë vijon:

a)  Për kryefamiljarin shuma 2600 (dymijë e gjashtë qind) lekë në muaj;

b)  Për anëtarët e familjes në moshë pune e lart shuma 2600 (dy mijë e gjashtë qind) lekë në muaj;

c)  Për çdo anëtar tjetër të familjes, në moshë pune shuma 600 (gjashtë qind) lekë në muaj.

ç)  Për çdo anëtar tjetër të familjes nën moshë pune (deri 18 vjeç) shuma 700 (shtatë qind) lekë në 
muaj.

19.  Masa e plotë e ndihmës ekonomike, pavarësisht nga numri dhe përbërja e familjes, nuk mund të jetë 
më e madhe se 7500 (shtatë mijë e pesëqind) lekë në muaj.

20.  Masa e ndihmës ekonomike për prindërit e fëmijëve të lindur si:

a)  trinjakë është 3000 (tre mijë) lekë në muaj, për çdo fëmijë;

b)  katërnjakë është 4000 (katër mijë) lekë në muaj, për çdo fëmijë;

c)  pesënjakë është 5000 (pesë mijë) lekë në muaj, për çdo fëmijë.

 Kjo ndihmë ekonomike përfitohet deri në mbarimin e arsimit të detyrueshëm, por jo më shumë 
se 18 vjeç

21.  Masa e ndihmës ekonomike për çdo jetim, të përcaktuar në shkronjat “b” e “c” të pikës 1 të këtij 
vendimi, është 3000 (tre mijë) lekë në muaj.

22.  Masa e ndihmes ekonomike mujore, të pjesshme llogaritet si diferencë ndërmjet nivelit maksimal të 
ndihmës mujore të plotë dhe të ardhurave faktike, që siguron familja.

Në këtë rast në të ardhurat përfshihen:
a)  Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike;
b)  Të ardhurat nga çdo sistem i mbrojtjes sociale (shtetërore, private ose individuale), me përjashtim 

të të ardhurave, që marrin invalidët e punës, paraplegjikët e tetraplegjikët, të verbërit, prindërit 
e fëmijëve trinjakë e më shumë;

c)  Të ardhurat nga çdo lloj kapitali;

ç)  Të ardhurat nga toka, sipas kategorisë së saj, që sigurohen nga bimët e arave, vreshtat, ullishtat, 
pemëtaria, me përjashtim të tokës në proces shkripëzimi, llogariten sipas koeficientëve të më-
poshtëm:

 Kategoria e tokës

 Emërtimi I II III IV V VI VII VIII IX-X
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 Koeficientët e të ardhurave 

 lekë/m2 në vit 15 13 12 11 9.5 8.6 7.7 5 3

d)  Të ardhurat nga blegtoria, të diferencuara sipas zonave, llogariten sipas koeficientëve të më-
poshtëm:

 Në zonat fushore

 Të ardhurat nga 1 lopë = 15 dele/dhi=3 dosa=5 gica=20 zgjoje bletësh=96 000 lekë/vit

 Në zonat kodrinore

 Të ardhurat nga 1 lopë =12 dele/dhi=3 dosa=5 gica=20 zgjoje bletësh =54 000 lekë/vit

 Në zonat malore

 Të ardhurat nga 1 lopë = 10 dele/dhi=3 dosa=5 gica=20 zgjoje bletësh=15 000 lekë/vit.

23.  Nuk përfitojnë ndihmë ekonomike familjet, të cilat, pas llogaritjeve me koeficientët e mësipërm, mar-
rin deri në 800 (tetëqind) lekë në muaj.

KREU IV: 
KUSHTËZIMI I NDIHMËS EKONOMIKE ME PUNË E SHËRBIME NË KOMUNITET

24.  Bashkitë/komunat e kushtëzojnë përfitimin e ndihmës ekonomike me punë dhe shërbime në komu-
nitet. Projektet për kushtëzimin e ndihmës me punë apo shërbime në komunitet janë detyrimisht me 
kohë të pjesshme, por mund të jenë edhe me kohë të plotë pune.

25.  Projektet e punëve në komunitet, me kohë të plotë, organizohen me një numër të kufizuar pjesë-
marrësish, në varësi me mundësitë, që kanë komunat/bashkitë për të plotësuar pagën minimale të 
pjesëmarrësve dhe pagesën e kontributit për sigurimin e detyrueshëm shoqëror.

26.  Paga e pjesëmarrësve për projektet e punëve në komunitet, me kohë të plotë, përbëhet nga fondet e 
ndihmës ekonomike, të llogaritura sipas strukturës, për çdo familje, por jo më shumë se masa e pagesës 
maksimale të ndihmës ekonomike. Pjesa tjetër e pagesës së pjesëmarrësve në punë komunitare, deri në 
nivelin e pagës minimale, dhe pagesa e kontributit për sigurimin e detyrueshëm shoqëror plotësohen 
me fondet e taksave vendore të bashkisë/komunës, që i organizon këto projekte.

27.  Projektet e punëve në komunitet, me kohë të pjesshme, disa ditë në muaj, janë të detyrueshme të 
organizohen nga të gjitha bashkitë/komunat. Në këtë rast, bashkitë/komunat ftojnë të gjithë anëtarët 
e familjes, të aftë për punë, që bëjnë pjesë në skemën e ndihmës ekonomike.

28.  Pagesa për projektet e punëve në komunitet, me kohë të pjesshme, është e barabartë me masën e 
ndihmës ekonomike, që i takon çdo familjeje, në përputhje me strukturën e anëtarëve të vet, por jo 
më shumë se masa e pagesës maksimale të ndihmës ekonomike. Fondet, që mbeten të lira, si rezultat 
i mospjesëmarrjes në punë të disa familjeve, i përfitojnë familjet, që marrin pjesë në këto projekte.

29.  Familjet, që marrin pjesë në këto projekte, pas përfundimit të projektit, kanë të drejtë të riaplikojnë 
për përfitimin e ndihmës ekonomike, sipas legjislacionit në fuqi.

30.  Familjet, nëse anëtarët e tyre, të aftë për punë refuzojnë të marrin pjesë në projektet e organizuara 
në punë komunitare, me kohë të plotë apo të pjesshme, largohen nga skema e ndihmës ekonomike. 
Bëjnë përjashtim nga ky përcaktim, familjet të cilat kanë anëtarë, persona, q ë edhe pse në moshë 
pune, kanë aftësi të kufizuar për punë, të përhershme apo të përkohshme.

31.  Bashkitë/komunat për realizimin e këtyre projekteve, marrin masat e mëposhtme:

i)  përcaktojnë numrin e personave të aftë për punë, për çdo familje;
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ii)  përcaktojnë personat me aftësi të kufizuar për punë, të përhershëm apo të përkohshëm, si dhe 
ato mbi moshë pune, që nuk kanë mundësi për të kontribuar në projektet për punë e shërbime 
në komunitet;

iii)  identifikojnë fushat e ndërhyrjes me projekte pune, me kohë të pjesshme ose të plotë, brenda 
funksioneve të veta;

iv)  përcaktojnë fondet nga burimet e taksave vendore, për projektet me kohë të plotë, për të mbuluar 
pagën minimale dhe sigurimet shoqërore;

v)  përcaktojë fondet e ndihmës ekonomike, për të gjithë pjesëmarrësit në projekte me kohë të 
pjesshme.

32.  Këshilli i bashkisë/komunës miraton listën e personave, që do të marrin pjesë në punët komunitare, 
projektet e punëve komunitare, objektet, ku do të ndërhyhet, kalendarin dhe vëllimin e punimeve për 
projektet me kohë të plotë apo të pjesshme.

33.  Efektet financiare, për vitin 2008 e në vijim, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen 
nga buxheti vjetor i Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, nga fondet e 
grupit 25, titulli 10 430, kap 1, artikulli 505 “Transferta të brendshme”.

34.  Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Drejtësisë, 
Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Ministria e Financave dhe njësitë 
e qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr. 1237, datë 16.12.2009

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.787, DATË 14.12.2005 TË KËSHILLIT 
TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE 

DHE TË MASËS SË NDIHMËS EKONOMIKE”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 10, 19, pika 3, 20, pika 2, 29, pika 10, e 35 
të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, me propozimin e 
Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Pas pikës 23 të kreut III të vendimit nr.787, datë 14.12.2005 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, 
shtohet pika 23/1, me këtë përmbajtje:

“23/1. Përfitimi i ndihmës ekonomike, në masën e përcaktuar në pikat 18, 19, 20, 21 e 22 të këtij 
vendimi, paguhet nga shërbimet bankare, që funksionojnë pranë njësisë së qeverisjes vendore, ku ka 
vendbanimin përfituesi, ose nga shërbimi postar për njësitë e qeverisjes vendore, ku nuk ka një të tillë.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2010.

Kryeministri
Sali Berisha
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UDHËZIM

Nr. 338/3, datë 10.3.2006

MBI ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.787, 
DATË 14.12.2005 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, 

TË PROCEDURAVE DHE TË MASËS SË NDIHMËS EKONOMIKE”

Mbështetur në pikën 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Shqipërisë, në ligjin nr.9355, datë 10.3.2005 
“Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” dhe në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.787, datë 
14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të masës së ndihmës ekonomike”, 

UDHËZOJ:

I. Dokumentacioni i nevojshëm që duhet të plotësojë familja pretenduese për ndihmë ekonomike është: 

1.  Deklarata mod.1 “Për gjendjen ekonomike dhe sociale të familjes”, e cila plotësohet nga kryefamiljari 
një herë në vit dhe:

a)  në muajin e parë të pretendimit për ndihmë ekonomike;

b)  sa herë ndryshojnë kushtet shoqërore-ekonomike të familjes;

c)  kur familja rikthehet në skemën e ndihmës ekonomike pas një periudhe ndërprerjeje të pagesës.

2.  Deklarata mod.2 “Për paraqitjen mujore të familjes” plotësohet, detyrimisht çdo muaj, dhe firmoset 
nga anëtarët madhorë të familjes pretenduese për ndihmë ekonomike.

3.  Certifikata e gjendjes familjare e familjes pretenduese për ndihmë ekonomike, e cila duhet të pajiset 
me shënimet përkatëse si:

a)  data e regjistrimit në vendbanimin e ri dhe emri i vendbanimit të vjetër, në rastet kur familja e 
ndryshon vendbanimin e saj pas datës 1 gusht 1991;

b)  “banor i vjetër”, në rastin kur familja nuk e ka ndryshuar vendbanimin e saj ose e ka ndryshuar 
atë para datës 1 gusht 1991; 

c)  data e ndarjes nga trungu familjar për familjet që ndahen pas 1 gushtit 1991.

4.  Familja bujqësore duhet të paraqesë çdo vit dokumentin e pronësisë mbi tokën të lëshuar nga zyra 
e regjistrimit të pasurive të paluajtshme (Kadastra), në të cilin të shënohet sipërfaqja e tokës dhe 
kategoria e saj. 

 Në muajin e parë të pretendimit për ndihmë ekonomike familja bujqësore do të dorëzojë në seksionin 
e mbrojtjes shoqërore në bashki e komuna një kopje të noterizuar të këtij dokumenti, ndërsa në vitet 
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në vazhdim ky dokument do të jetë i fotokopjuar dhe i vendosur në dosjen e familjes përfituese. 

5.  Për kushte të veçanta shoqërore-ekonomike dhe shëndetësore të familjes, administratorët shoqërorë 
duhet të kërkojnë edhe dokumente shtesë plotësuese si:

a)  vërtetim nga reparti ushtarak kur kryefamiljari apo një anëtar i familjes kryen shërbimin e 
detyrueshëm ushtarak;

b) vërtetim nga drejtoria e burgut kur kryefamiljari apo një anëtar i familjes vuan dënimin me heqje 
lirie;

c)  vërtetim nga prokuroria kur kryefamiljari apo një anëtar i familjes është në gjendje arresti të 
përkohshëm për çështje penale;

d)  vërtetim nga spitali, i përkthyer dhe i noterizuar në gjuhën shqipe, kur kryefamiljari apo një 
anëtar i familjes është jashtë shtetit për kurim;

e)  vërtetim nga shkolla kur kryefamiljari apo një anëtar i familjes është duke ndjekur studimet e 
mesme, të larta brenda dhe jashtë vendit me ose pa bursë;

f)  vendimin e gjykatës të fotokopjuar, si dhe vërtetim nga zyra e përmbarimit në rastet kur palët 
kanë të mitur në ngarkim dhe nuk e zbatojnë vendimin e gjykatës për detyrimin ndaj tyre. 

 Në rastet e sipërpërmendura (nga germa a deri në germën d), trajtimi i familjes me ndihmë 
ekonomike do të bëhet vetëm për anëtarët e pranishëm të saj.

6.  Për jetimët të përcaktuar në germën b dhe c të pikës I/1 vendimit të Këshillit të Ministrave nr.787, 
datë 14.12.2005, administratori shoqëror kërkon zyrtarisht nga SHSSH-ja një vërtetim që individi ka 
përfituar statusin e jetimit.

 Jetimët të cilët kanë krijuar familje, do të trajtohen me ndihmë ekonomike në të njëjtat kushte dhe 
në të njëjtën masë si dhe anëtarët e familjeve të tjera.

7.  Trajtimi i prindërve të fëmijëve trinjakë e më shumë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në 
nevojë, nuk do të kushtëzohet me trajtimin e familjeve në skemë, por me gjendjen social-ekonomike 
të tyre, të verifikuar nga administratori shoqëror.

8.  Anëtarët e familjes bujqësore që banojnë në fshat, nuk konsiderohen si punëkërkues të papunë, sepse 
ata ushtrojnë aktivitet në bujqësi dhe sigurojnë përfitime nga toka dhe blegtoria.

9.  Anëtarët e familjeve bujqësore që banojnë në fshat e kanë marrë tokë në zonat e kripura ose nuk 
kanë marrë tokë pasi me vendim të Këshillit të Ministrave toka është cilësuar zonë urbane, e zënë 
me hidrocentrale, ujësjellës ose ndonjë vepër tjetër, duhet të regjistrohen si punëkërkues të papunë 
në zyrat e punësimit.

10.  Anëtarët e familjeve bujqësore që ndryshojnë vendbanimin e tyre nga fshati në qytet duhet të regjistro-
hen si punëkërkues të papunë në zyrat e punës në vendbanimin e ri, në qoftë se ato, sipas legjislacionit 
në fuqi, i plotësojnë kushtet për përfitimin e ndihmës ekonomike.

II. Administratorët shoqërorë në bashki dhe komuna:

1.  Përpilojnë listat me emrat e anëtarëve madhorë (nga mosha 18 vjeç e lart) të familjeve që kanë paraqi-
tur kërkesën për të përfituar ndihmë ekonomike.

2.  Dërgojnë një kopje të listave të përcaktuara në pikën II/1 të këtij udhëzimi, të gjitha institucioneve 
të përmendura në pikën 14 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.787, datë 14.12.2005.

3.  Lista e përcaktuar në pikën II/1 të këtij udhëzimi, dërgohet çdo fillim viti me emrat e të gjithë 
pretenduesve dhe çdo muaj për pretenduesit e rinj, që në muajin e parë të pretendimit të tyre. Lista 
formulohet sipas formularit bashkëngjitur këtij udhëzimi.
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III. Seksionet e mbrojtjes shoqërore në bashki e komuna u dërgojnë listat institucioneve, duke 
marrë konfirmimin e këtyre të fundit për marrjen në dorëzim të listave. Administratorët shoqërorë 
nuk do t’u japin ndihmën ekonomike familjeve pretenduese pa ardhur konfirmimi i kontrollit të listave 
nga institucionet përkatëse.

IV. Institucionet janë të detyruara që brenda 10 ditëve nga data e marrjes së listave, të kthejnë 
përgjigje zyrtare sipas specifikave të tyre dhe konkretisht:

1.  Zyra e punësimit, për personat (emër, atësi, mbiemër) që rezultojnë: 

a)  të punësuar nga zyrat e punësimit, ose në rastin kur ata janë të regjistruar si të punësuar pranë 
kësaj zyre; 

b)  personat punëkërkues të papunë, që futen në kurse formimi, duke përfshirë pagesën e përfitimit 
dhe kohën e formimit; 

c)  personat punëkërkues të papunë, që refuzojnë të hyjnë në kurse formimi;

d)  personat punëkërkues të papunë me përfitim pagesë papunësie;

e)  personat punëkërkues të papunë, që refuzojnë vende pune apo pjesëmarrje në programe të tjera 
shtetërore. 

2.  Zyra e tatim-taksave, për personat (emër, atësi, mbiemër) që rezultojnë me veprimtari ekonomike 
private.

3.  Zyra e sigurimeve shoqërore për:

a)  personat (emër, atësi, mbiemër) që përfitojnë pension, si dhe masën e përfitimit të tij nga pensioni 
i pleqërisë, pensioni familjar, si dhe

b)  personat që paguajnë kontribut sigurimi vullnetar.

4.  Zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të gjithë personat (emër, atësi, mbiemër) që kanë 
prona, si dhe llojin e pronës në dispozicion, duke përfshirë edhe tokën bujqësore.

5.  Zyra e regjistrimit të automjeteve, për të gjithë personat (emër, atësi, mbiemër) që kanë në pronësi automjete.

6.  Inspektorati Shtetëror i Punës, për të gjithë personat (emër, atësi, mbiemër) që janë të punësuar e të 
paregjistruar, që rezultojnë të tillë nga kontrollet e ushtruara nga inspektorët e këtij institucioni.

7.  Seksionet pranë bashkive dërgojnë listat e personave sipas specifikave të tyre, si më poshtë vijon:

a)  seksioni i tregut të lirë, për të gjithë personat (emër, atësi, mbiemër) që tregtojnë në tregjet e lira;

b)  seksioni i urbanistikës, për të gjithë personat (emër, atësi, mbiemër) që kanë leje ndërtimi apo 
që ndërtojnë pa leje;

c)  seksioni i transportit, për të gjithë personat (emër, atësi, mbiemër) që kanë leje për transport 
mallrash, transport udhëtarësh e leje për tregti ambulante;

d)  seksioni i kulturës, për të gjithë personat (emër, atësi, mbiemër) që merren me shpërndarjen e 
shtypit periodik;

e)  seksioni i energjetikës, për të gjithë personat (emër, atësi, mbiemër) që merren me tregtimin e 
lëndëve djegëse.

V.

1  Në rastin kur kryefamiljari nuk e tërheq ndihmën ekonomike nga arka e bashkisë apo komunës 
brenda 6 ditëve kalendarike nga momenti i tërheqjes së fondeve nga banka, atëherë familja e tij nuk 
përjashtohet nga përfitimi i ndihmës ekonomike në qoftë se ajo ka pasur një fatkeqësi apo sëmundje 
gjatë kësaj periudhe. 
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2.  Raste fatkeqësie në kuptim të pikës 1 të sipërpërmendur janë:

a) vdekja e një anëtari të familjes, e vërtetuar kjo me certifikatën e tij të vdekjes; 

b)  vdekja e një personi të afërm të familjes, si nënë, baba, motër, vëlla, të vërtetuara këto me certi-
fikatat përkatëse të vdekjes; 

c)  shtrimi në spital i një anëtari të familjes, i shoqëruar ky me dokumentin përkatës nga spitali.

VI.

1  Kur familja ka qenë e trajtuar me ndihmë ekonomike në vendbanimin e mëparshëm e brenda një 
muaji nga data e muajit të fundit të trajtimit me ndihmë ekonomike regjistrohet në vendbanimin e ri, 
atëherë, në qoftë se vazhdon të plotësojë kushtet për përfitimin e ndihmës ekonomike në vendbanimin 
e ri, sipas legjislacionit në fuqi, anëtarët e saj madhorë duhet të paraqesin edhe këto dokumente nga 
vendbanimi i tyre i mëparshëm:

a)  vërtetim nga zyra e punësimit; 

b)  vërtetim nga zyra e sigurimeve shoqërore;

c)  vërtetim nga zyra e tatim-taksave;

d)  vërtetim nga zyra e regjistrimit të automjeteve;

e)  vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme.

2.  Dokumentacioni i përcaktuar në pikën 1 të sipërpërmendur, do të paraqitet vetëm një herë në muajin 
e parë të pretendimit të tyre për ndihmë ekonomike, së bashku me vërtetimin e lëshuar nga seksioni 
i mbrojtjes shoqërore në vendbanimin e mëparshëm, i cili duhet të përmbajë këto të dhëna:

a)  identitetin e kryefamiljarit (emri, atësia, mbiemri);

b)  anëtarët e tjerë të familjes (emri, atësia, mbiemri);

c)  numri i saj i dosjes;

d)  masa e ndihmës ekonomike që ka përfituar;

e)  periudha e përfitimit (data e fillimit dhe ajo e mbarimit);

f)  adresa e vendbanimit të ri (emri i bashkisë apo i komunës).

3.  Vërtetimi i përcaktuar në pikën IV.2 të sipërpërmendur duhet të firmoset nga drejtori i zyrës rajonale 
të Shërbimit Social Shtetëror në vendbanimin e mëparshëm pas regjistrimit në regjistrin përkatës. 
Vërtetimi plotësohet sipas formularit bashkëngjitur këtij udhëzimi.

4.  Familjet të cilat e kanë ndryshuar vendbanimin e tyre sipas pikave 8 dhe 9 të vendimit, duhet të 
dorëzojnë në seksionin e mbrojtjes shoqërore të vendbanimit të ri kopjen e noterizuar të librezës së 
punës ose vërtetimin nga qendra e punës të firmosur e vulosur nga titullari i saj (si në rastin e familjeve 
të ushtarakëve), të cilat të vërtetojnë punësimin e tyre në vendbanimin e ri që në çastin e lëvizjes. 

VII. Zyra rajonale e Shërbimit Sociale Shtetëror duhet:

a)  të hapë regjistrin me të dhënat analitike për familjet të cilat ndryshojnë vendbanimin;

b)  të dërgojë çdo muaj pranë zyrave rajonale pritëse listat me emrat e familjeve të shpërngulura;

c)  të dërgojë çdo muaj pranë Shërbimit Social Shtetëror listat me emrat e familjeve që kanë ndry-
shuar vendbanimin.
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VIII.

1  Familjet e invalidëve të punës, të cilët përfitojnë nga ligji nr.7889, datë 14.12.1994 “Për statusin e 
invalidit”, i ndryshuar, përfitojnë ndihmë ekonomike sipas legjislacionit në fuqi duke përjashtuar nga 
të ardhurat e familjes:

a)  të ardhurat nga invaliditeti (kur personi plotëson njëkohësisht kushtet për pension invaliditeti dhe 
pleqërie dhe ka zgjedhur pensionin e pleqërisë, për efekt të zbatimit të këtij udhëzimi të trajtohet 
si invalid, duke iu referuar nenit 6 të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994 “Për statusin e invalidit”);

b)  mjetet lëvizëse dhe pajisjet e ndryshme ortopedike (neni 8 ligji nr.7889, datë 14.12.1994);

c)  të ardhurat nga punësimi (neni 14 i ligjit nr.7889, datë 14.12.1994).

2.  Familja e invalidit të punës, për përfitimin e ndihmës ekonomike, duhet të plotësojë të gjitha kriteret 
e saj, duke përjashtuar nga të ardhurat ato sipas germave a, b, c të pikës VIII.1 të këtij udhëzimi. 

3.  Për përfitimin e ndihmës ekonomike, familja e invalidit të punës duhet të paraqesë edhe këtë dokument:

a)  Vërtetimin e lëshuar nga KMCAP-i me të dhënat përkatëse, i firmosur nga drejtori i drejtorisë 
rajonale të sigurimeve shoqërore të rrethit përkatës. Ky vërtetim përsëritet sa herë që invalidi 
rikomisionohet.

IX.

Nuk konsiderohet ndarje spekulative e familjes dhe për rrjedhojë do të përfitojnë ndihmë ekonomike 
familjet, të cilat:

a)  janë ndarë pas datës 1 korrik 1993, si rrjedhojë e krijimit të një kurore të re; 

b)  janë prishur si kurora, për shkak të divorcit të anëtarëve të saj apo vdekjes së njërit prej bash-
këshortëve;

c)  familjet me kryefamiljarë vajza nëna. 

X.

1. Në të ardhurat e familjes nuk do të llogariten të ardhurat që marrin nga programi i pagesave për 
aftësinë e kufizuar (invalidët e punës, të verbërit, paraplegjikët e tetraplegjikët dhe personat me aftësi 
të kufizuar).

2.  Administratorët shoqërorë të ruajnë në dosjen e përfituesit dokumentacionin e mëparshëm, si dhe të 
plotësojnë dosjen me dokumentacionin e ri, sipas pikës 9 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.787, 
datë 14.12.2005.

XI. 

Seksionet lokale të ndihmës ekonomike duhet të arkivojnë këto dokumente:
a)  projektvendim,

b)  vendim,

c)  bordero pagese,

d)  regjistër,

e)  dosjen e legjislacionit.

1.  Projektvendimi, numër, datë, bashkë me listat bashkëngjitur, përgatitet në tri kopje nga administratori 
shoqëror, nga të cilat:
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-  një kopje për zyrën e ndihmës ekonomike;

-  një kopje për këshillin e bashkisë ose komunës;

-  një kopje për zyrën rajonale.

2.  Projektvendimi do të përmbajë:

-  nr. rendor, emrin dhe mbiemrin e kryefamiljarit, nr. e dosjes, nr. e frymëve, llojin e ndihmës 
ekonomike, e plotë apo e pjesshme, periudha e përfitimit, si dhe masa e ndihmës. 

-  emrat e pretenduesve që nuk përfitojnë ndihmë ekonomike për arsye të caktuara (si gjendje e mirë 
ekonomike, të ardhura të padeklaruara, mungesë dokumentacioni, të punësuar, të vetëpunësuar, 
me automjet, pension etj.) duke dhënë shpjegime për to.

-  emrat e familjeve që futen për herë të parë duke shpjeguar arsyet;

-  emrat e familjeve që rifuten në skemë duke shpjeguar arsyet;

-  emrat e familjeve që janë anëtarë të skemës së ndihmës ekonomike.

3.  Projektvendimi duhet të shoqërohet me relacionin përkatës, si dhe duhet të nënshkruhet nga përgjegjësi 
i seksionit të ndihmës dhe administratori.

4.  Vendimi me numër, datë, bashkë me listat bashkëngjitur do t’u jepet:

-  një kopje për zyrën e ndihmës ekonomike;

-  një kopje për këshillin e bashkisë/komunës;

-  një kopje për zyrën rajonale;

-  një kopje për seksionin e financës.

5.  Vendimi do të përmbajë:

-  Nr. rendor, emrin, mbiemrin e kryefamiljarit, nr. e dosjes, nr. e frymëve, llojin e ndihmës eko-
nomike, e plotë apo e pjesshme, periudha e përfitimit si dhe masa e ndihmës; 

-  emrat e pretenduesve që nuk përfitojnë ndihmë ekonomike për arsye të caktuara (si gjendje e mirë 
ekonomike, të ardhura të padeklaruara, mungesë dokumentacioni, të punësuar, të vetëpunësuar, 
me automjet, pension) duke shpjeguar arsyet përkatëse;

-  emrat e familjeve që futen për herë të parë, duke shpjeguar arsyet;

-  emrat e familjeve që rifuten në skemë, duke shpjeguar arsyet;

-  emrat e familjeve që janë anëtarë të skemës së ndihmës ekonomike.

6.  Vendimi do të zbardhet nga këshilli i bashkisë a komunës dhe do të nënshkruhet nga sekretari dhe 
kryetari i këshillit të bashkisë ose komunës.

7.  Borderoja hartohet nga seksioni i financës pranë bashkisë a komunës në dy kopje ku: 

-  një kopje e mban zyra e ndihmës ekonomike;

-  një kopje seksioni i financës. 

Borderoja do të përmbajë:

-  nr. rendor, emrin, mbiemrin e kryefamiljarit, nr. e dosjes, nr. e frymëve, llojin e ndihmës eko-
nomike, e plotë apo e pjesshme, periudha e përfitimit, si dhe masa e ndihmës (shih formularin 
bashkëngjitur).

 Borderoja do të ketë vendimin bashkëngjitur, ajo do të nënshkruhet nga llogaritari dhe përgjegjësi 
i financës pranë bashkisë ose komunës.

8.  Regjistri hartohet nga administratorët e seksionit të ndihmës ekonomike pranë bashkisë a komunës. 
Në regjistër hidhen të gjitha të dhënat analitike për çdo përfitues të ndihmës ekonomike, si: nr. rendor, 
emrin, mbiemrin e kryefamiljarit, nr. e dosjes, nr. e frymëve i ndarë kryefamiljar, në moshë pune, nën 
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moshë pune, mbi moshë dhe të paaftë fizik e mendor, sipërfaqja e tokës, kategoria e saj, të ardhurat 
nga toka, pensionet, të ardhurat nga blegtoria, pemëtari, vreshta e ullinj, bletë, të ardhura të tjera, 
shuma e të ardhurave, masa e plotë ndihmëse, diferenca e masës së plotë me të pjesshmen, periudha 
sipas muajve, si dhe shuma (shih formularin bashkëngjitur).

9.  Drejtoria rajonale organizon takime, seminare, si dhe organizon kualifikimin personal të adminis-
tratorëve pranë seksioneve të ndihmës ekonomike në bashki a komunë.

10.  Administratorët e seksionit të ndihmës dhe të përkujdesit në bashki/komuna janë përgjegjës për 
zbatimin e legjislacionit, si dhe raportojnë përpara këshillit të komunës, si dhe kryetarit të bashkisë/
komunës.

11.  Administratori duhet të verifikojë gjendjen social-ekonomike të familjes pretenduese për ndihmë, 
nëpërmjet intervistimit në zyrë ose verifikimit në shtëpinë e tyre. Fleta e verifikimit plotësohet nga 
administratori dhe është pjesë përbërëse e dosjes për familjet e skemës (bashkëngjitur formulari i 
verifikimit).

12.  Administratori shoqëror harton kërkesën për bllokndihmën ekonomike një herë në 4 muaj dhe e dër-
gon atë pranë zyrave rajonale, ku bëhet përmbledhja, dhe bashkë me kërkesat dërgohet në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror (sipas formularit bashkëngjitur).

13.  Seksionet e ndihmës ekonomike pranë komunave nga data 1 deri 15 të çdo muaji bëjnë pranimin e 
dokumentacionit të familjeve që pretendojnë të përfitojnë ndihmë ekonomike.

14.  Nga 15 deri 25 verifikon nga pikëpamja ligjore dhe nga pikëpamja e përputhjes me realitetin të gjithë 
dokumentacionin e grumbulluar. Gjatë kësaj kohe hartohen listat, relacioni përmbledhës, së bashku 
me projektvendimin dhe dërgohet në këshillin e bashkisë a komunës.

15.  Brenda muajit, këshillat e bashkive/komunave marrin vendimin përkatës për dhënien e ndihmës 
ekonomike. 

16.  Çdo njësi administrative, bashkie a komune të afishojë çdo muaj listat me emrat e përfituesve të 
ndihmës ekonomike dhe masën e përfitimit për muajin në qendrën e njësisë administrative.

17.  Ndihma ekonomike e familjes përfituese tërhiqet nga kryefamiljari me dokument identiteti.

18.  Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi, udhëzimet nr.927/3 dhe nr.927/4, datë 31.05.2002, shfuqizohen. 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Koço Barka
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UDHEZIM
 

Nr. 2471 date 06.12.2006 

PER DISA SHTESA NE UDHEZIMIN NR. 338/3 DATE 10.03.2006 
“PËR PERCAKTIMIN E KRITEREVE, TE 

PROCEDURAVE DHE TE MASES SE NDIHMES EKONOMIKE”

Mbeshtetur ne piken 4, te nenit 102, te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, ne zbatim te nenit 
35 te Ligjit nr. 9355, date 10.03.2005, “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”, 

UDHEZOJ: 

Ne Udhezimin Nr. 338/3 date 10.03.2006 “Mbi zbatimin e VKM Nr. 787 date 14.12.2005 “Per per-
caktimin e kritereve, te procedurave dhe te mases se ndihmes ekonomike”, te Ministrit te Punes, Çeshtjeve 
Sociale dhe Shanseve te Barabarta, pas pikes 18 shtohen paragrafet: 

1.  “Administratoret shoqeror ne bashki/komune, ne perputhje me kriteret dhe treguesit e percaktuar 
ne VKM Nr.787 date 14.12.2005, i ndryshuar, programojne kerkesat per fonde per bllokndihmen 
ekonomike, dhe i dergojne ne Zyrat Rajonale te Sherbimit Social Shteteror. 

2.  Programimi i fondeve mbeshtet ne numrin e popullsise gjithsej, numrin e familjeve, vleresimin e 
varferise dhe numrin e familjeve ne NE, strukturen e anetareve te familjes (anetaret ne moshe pune, 
mbi moshe pune dhe nen moshe pune); personat qe kane statusin e Jetimit si dhe numrin e familjeve 
qe kane femije te lindur njeheresh si trenjak, katernjak apo pesenjak. 

 Ne baze te dokumentacionit, vleresohen edhe te ardhurat qe llogariten sipas koeficenteve nga pasuria, 
toka, blegtoria. Fondet e nevojshme per ndihmen ekonomike per bashkine/komunen perllogariten ne 
baze te treguesve te mesiperm dhe mases se perfitimit per secilin kategori perfituesish, sipas Mod.1 
bashkelidhur ketij udhezimi. 

3.  Njesite vendore, kerkesat per fondet e programuar sipas mod.1 i dorezojne ne zyrat rajonale te Sher-
bimit Social Shteteror ne fund te muajit qershor te vitit ne vazhdim. 

 Zyrat Rajonale te Sherbimit Social Shteteror vleresojne kerkesat ne perputhje me kriteret ne fuqi dhe 
hartojne nevojat per fondet e bllokndihmes ne nivel qarku dhe se bashku me Mod.1, per secilen bashki/
komune, brenda dates 10 korrik i dergon ne Drejtorine e Pergjithshem te Sherbimit Social Shteteror. 

4.  Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Social Shteteror, vlereson kerkesat e ardhura nga rajonet dhe 
programon fondet per projektbuxhetin e vitit pasardhes ne nivel kombetar te cilin e percjell ne Mini-
strine e Punes Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta. 
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5.  Bashkite/komunat ne fund te muajit nentor te vitit ne vazhdim, perditesojne kerkesat per fonde sipas 
mod.1, dhe i paraqesin ne Zyrat Rajonale te Sherbimit Social Shteteror. 

6.  Zyrat Rajonale, keto kerkesa i percjellin brenda dates 10 dhjetor ne Drejtorine e Pergjithshme te 
Sherbimit Social Shteteror. 

7.  Sherbimi Social Shteteror ben detajimin e fondeve per ndihmen ekonomike sipas ligjit te buxhetit te 
vitit pasardhes per çdo bashki/ komune dhe e percjell ne Ministrine e Punes Çeshtjeve Sociale dhe 
Shanseve te Barabarta. 

8.  Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta ben trasferimin e fondeve si grante 
te kushtezuara per çdo bashki/komune per vitin pasardhes ne perputhje me ligjin e buxhetit dhe 
udhezimin e Ministrit te Finances ne zbatim te ketij ligji.” 

9.  Formulari “Te dhena plotesuese per shperndarjen e ndihmes ekonomike” bashkelidhur Udhezimit 
Nr.338/3 date 10.03.2006 shfuqizohet dhe zevendesohet me Mod1, bashkengjitur ketij Udhezimi. 

Ky udhezim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare. 

Ministri
Koço Barka
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UDHEZIM 

Nr. 497 date 6.3.2006 

“PER LLOGARITJEN E TE ARDHURAVE QE SIGUROHEN 
NGA PRODHIMI BUJQESOR DHE BLEGTORAL” 

Mbeshtetur ne nenin 102, pika 4 te Kushtetutes, ne Ligjin nr.9355, date 10.03.2005, “Per ndihmen 
dhe sherbimet shoqerore” si edhe ne zbatim te pikave 4, 11/b, 227 9, d dhe 38, te VKM Nr. 787, date 
14.12.2005, “Per percaktimin e kritereve, te procedurave dhe te mases se ndihmes ekonomike” Ministri i 
Bujqesise Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit dhe Ministri i Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve 
te Barabarta, 

UDHEZOJNE: 

1.  Te ardhurat nga toka (sipas kategorive te saj qe sigurohen nga bimet e arave, vreshtat, ullishtet, pem-
etaria, me perjashtim te tokes ne proces shkripezimi), llogariten sipas koeficienteve te meposhtem: 

Emertimi  Kategorite e tokes 
 I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX-X 
Koeficientet e te ardhurave 
leke/m2 ne vit  9  8  7  7  5  5  4  4  3 

2.  Ne kuptim te pikes 11/b te VKM nr. 787, date 14.12.2005, “Per percaktimin e kritereve, te procedur-
ave dhe te mases se ndihmes ekonomike”, konsiderohet “toke e zene e dikujt tjeter” edhe siperfaqja 
e tokes bujqesore qe e posedojne dhe e shfrytezojne familjet bujqesore, por qe nuk kane pranuar ose 
kane refuzuar te firmosin aktin e marrjes se tokes ne pronesi, te leshuar nga komisioni i tokes sipas 
dispozitave te ligjit nr. 7501, date 19.7.1991, “Per token” dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij. 

3.  Administratoret shoqerore ne bashki/komuna kerkojne prane Seksioneve te Administrimit dhe Mbro-
jtjes se Tokes ne Qark (SAMT) te dhena per kategorite e tokes bujqesore sipas studimit te bonitetit. 

4.  Siperfaqja e tokes qe nevojitet per mbajtjen e nje lope eshte 0.5 ha. Familja fshatare qe disponon bageti 
mbi kete kufi i llogariten te ardhurat si nga prodhimi bujqesor per siperfaqen e tokes ne pronesi ose 
ne perdorim si dhe te ardhurat qe sigurohen nga mbajtja e bagetive mbi kufirin e caktuar me lart. 

Shembull: Menyra e llogaritjes se te ardhurave nga mbajtja e bagetive mbi kufirin e caktuar do te jete. 
Familja pretenduese per ndihme ekonomike qe perbehet nga 5 anetar, disponon 1 ha toke dhe 3 lope. Familja 

i perket zones malore. 
Toka eshte e kategorise se X dhe ka koeficientin 3 leke/ m2 sipas pikes 1 te ketij udhezimi. 
Ne kete rast te ardhurat llogariten si me poshte. 
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a) te ardhurat nga toka do te jene 30.000 leke ne vit ose 2.500 leke ne muaj (10.000 m 2 x3 leke/m 2). 
b) mundesia e mbajtjes te bagetise ne siperfaqen qe disponon fermeri eshte. 
Fermeri me siperfaqen e tokes qe disponon mund te mbaje 2 lope (1 ha qe diponon fermeri pjestohet me 

koeficientin 0.5 (siperfaqja e nevojshme per 1 lope). 
Sipas kesaj llogaritje familja disponon 1 lope me shume se sa kufiri mbi te cilin llogariten te ardhurat. 

5.  Te ardhurat nga blegtoria llogariten te diferencuara, sipas zonave dhe koeficienteve te meposhtem: 

a)  Ne zonat fushore: 

 Te ardhurat nga 1 lope = 15 dele/dhi = 3 dosa = 5 gica = 20 zgjoje bletesh = 22.500 leke/vit = 
1.875 leke ne muaj. 

b)  Ne zonat kodrinore: 

 Te ardhurat nga 1 lope = 12 dele/dhi = 3 dosa = 5 gica = 20 zgjoje bletesh = 18.000 leke/vit = 
1.500 leke ne muaj. 

c)  Ne zonat malore: 

 Te ardhurat nga 1 lope = 10 dele/dhi = 3 dosa = 5 gica = 20 zgjoje bletesh = 13.000 leke/vit = 
1.083 leke ne muaj. 

6.  Masa e ndihmes ekonomike mujore e pjeseshme per familjet e percaktuara sipas Kreut I, pika 4, te 
VKM Nr. 787 date 14.12.2005, “Për percaktimin e kritereve, te procedurave dhe te mases se ndihmes 
ekonomike“, llogaritet si diference ndermjet mases se ndihmes ekonomike te plote ne perputhje me 
strukturen e familjes dhe te ardhurave mujore qe llogariten sipas pikave 1 dhe 5 te ketij udhezimi. 

Shembuli: Masa e ndihmes ekonomike mujore dhe menyra e llogaritjes se saj per kete familje me 5 anetar: 
(kryefamiljari, 2 anetare ne moshe pune dhe 2 anetare nen moshe pune) do te jete 5.200 leke ne muaj si me poshte: 
•  kryefamiljari perfiton 2600 leke sipas VKM Nr 7897 date 14.12.2005; 

•  2 anetaret ne moshe pune perfitojne 1.200 leke (2 x 600 leke); 

•  2 anetaret nen moshe pune perfitojne 1.400 leke (2 x 700 leke); 

•  Te ardhurat nga toka dhe bagetia 3.583 leke ne muaj (2500+1083). 

•  Te ardhurat nga toka siç u percaktua ne piken 1 te ketij udhezimi jane 2.500 leke ne muaj; 

•  Te ardhurat per lope qe ka fermeri mbi kufirin e mundshem qe u percaktua ne piken 4 te ketij 
udhezimi llogariten 1.083 leke ne muaj; 

 Pra fermerit i takon te perfitoje ndihme ekonomike mujore (te pjesshme) me masen 1.617 leke 
(5200-3583). 

7.  Udhezimi Nr.10, date 16.03.1994 “Mbi rishikimin e te ardhurave qe siguron familja fshatare nga 
prodhimi bujqesor dhe blegtoral”, Shtesa e Udhezimit Nr.10, date 13.06.1994, Udhezimi Nr.16, date 
09.05.1995 “Mbi disa ndryshime ne Udhezimin Nr.10, date 16.03.1994 dhe shteses se udhezimit 
Nr.10, date 13.06.1994 ne lidhje me llogaritjen e te ardhurave nga blegtoria” shfuqizohen. 

Ky udhezim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare. 

          Jemin Gjana              Koço Barka
    Ministria e Bujqesise,         Ministria e Punes,
 Ushqimit dhe Mbrojtjes      Çeshtjeve Sociale dhe
       se Konsumatorit      Shanseve te Barabarta 
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VENDIM

Nr. 617 datë 7.09.2006

PËR PËRCAKTIMIN E TREGUESVE TË VLERËSIMIT DHE TË MONITORIMIT 
TË PROGRAMEVE TË NDIHMËS EKONOMIKE, TË PAGESËS PËR PERSONAT 

ME AFTËSI TË KUFIZUARA DHE TË SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 27, pika 4, e 31 shkronjat “g” e “gj”, të ligjit 
nr.9355, datë 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, me propozimin e ministrit të Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Monitorimi dhe vlerësimi i programeve të ndihmës ekonomike, pagesës për personat me aftësi të 
kufizuara dhe i shërbimeve shoqërore realizohen në nivel vendor e kombëtar dhe kanë për qëllim:

•  monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të objektivave, të masave e veprimeve, në zbatim të 
legjislacionit, strategjive dhe programeve të ndihmës ekonomike, pagesës për personat me aftësi 
të kufizuara dhe shërbimeve shoqërore, rezidenciale apo komunitare, të ofruara nga persona 
juridikë, publikë dhe privatë;

•  vlerësimin e efektivitetit të përdorimit të fondeve, në zbatim të politikave dhe programeve të 
mbrojtjes shoqërore;

•  vlerësimin e ndikimit të politikave në uljen e varfërisë, shmangien e përjashtimit shoqëror dhe 
garantimin e mundësive të barabarta;

•  hartimin e rekomandimeve dhe të politikave për mbështetjen e grupeve në nevojë.

2.  Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, nëpërmjet strukturave që ka në 
varësi, grumbullon dhe përpunon të dhëna statistikore, si dhe harton raporte në fushën e ndihmës e 
të shërbimeve shoqërore, për:

-  përcaktimin e nevojave për shërbime për grupet në nevojë të popullsisë;

-  përcaktimin e familjeve të varfëra dhe të individëve, që kanë nevojë të mbështeten me pagesë në 
“cash” apo me shërbime shoqërore;

-  përcaktimin e numrit dhe të shërbimeve shoqërore, që ofrohen nga personat juridikë, publikë 
dhe privatë, organizatat jofitimprurëse, që veprojnë në nivel qarku, në bashki dhe komuna;

-  vlerësimin e nevojave për shërbime të reja, në përputhje me kërkesat dhe burimet për ngritjen e tyre.

3.  Bashkitë/komunat, çdo dy muaj, brenda datës 10 të muajit pasardhës, hartojnë dhe dërgojnë në drej-
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torinë rajonale të Shërbimit Social Shtetëror të dhëna statistikore për gjendjen e familjeve, që përfitojnë 
ndihmë ekonomike, për numrin e familjeve përfituese, numrin e personave me aftësi të kufizuara, 
që mbështeten me pagesë, si dhe për fondet e përdorura, sipas modularit 1, që i bashkëlidhet këtij 
vendimi.

4.  Bashkitë/komunat, çdo katër muaj, brenda datës 10 të muajit pasardhës, hartojnë dhe dërgojnë në 
drejtorinë rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, të dhëna statistikore për numrin dhe llojet e shër-
bimeve, që ofrohen nga personat juridikë, publikë dhe privatë, nga organizatat jofitimprurëse, si dhe 
për nevojat për shërbime të reja të përkujdesjes shoqërore, sipas modularit 2, që i bashkëlidhet këtij 
vendimi.

5.  Personat juridikë, publikë dhe privatë, dhe organizatat jofitimprurëse të licencuara sipas vendimit 
nr.564, datë 12.8.2005, të Këshillit të Ministrave, “Për licencimin e ofruesve të shërbimeve të përku-
jdesjes shoqërore”, në përfundim të çdo 4-mujori, brenda datës 10 të muajit pasardhës, të dërgojnë në 
bashkinë/komunën, ku ofrojnë shërbimet, si dhe në drejtorinë rajonale të Shërbimit Social Shtetëror 
të dhëna statistikore për shërbimet e ofruara, sipas modularit 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

6.  Drejtoria rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, çdo katër muaj, vlerëson, përpunon dhe standardizon 
të dhënat e grumbulluara nga bashkitë/komunat, sipas pikave 3, 4 e 5, të këtij vendimi, dhe ia dërgon, 
sipas afateve të përcaktuara në këtë vendim, Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror.

7.  Bashkitë/komunat, personat juridikë, publikë dhe privatë, e organizatat jofitimprurëse, që ofrojnë 
shërbime shoqërore, i dërgojnë një kopje të raportit të të dhënave, çdo katër muaj, sektorit të shërbi-
meve shoqërore në qark, në përputhje me vendimin nr.563, datë 12.8.2005, të Këshillit të Ministrave, 
“Për përcaktimin e përgjegjësisë së qarkut për shpërndarjen e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore”.

8.  Drejtoria rajonale e shërbimit social shtetëror, nëpërmjet aktmarrëveshjeve të veçanta, vendos mar-
rëdhënie bashkëpunimi për shkëmbimin e të dhënave statistikore, periodike, me zyrat e punësimit, 
zyrën e statistikës, zyrat e sigurimeve shoqërore, drejtoritë arsimore dhe ato shëndetësore në rrethe, 
sektorin e administrimit dhe mbrojtjes së tokës në qark (SAMT), zyrën e regjistrimit të pronave dhe 
të automjeteve, si dhe me institucione të tjera, që veprojnë në nivel qarku.

9.  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror, të dhënat e grumbulluara dhe të përpunuara 
në përputhje me standardet e përcaktuara me udhëzim të ministrit, i dërgon në Ministrinë e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, e cila i përpunon ato për realizimin e qëllimeve të 
parashikuara në pikën 2, të këtij vendimi.

10.  Ngarkohet ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta të nxjerrë udhëzimin për 
mënyrën e paraqitjes së të dhënave statistikore, nga strukturat përgjegjëse, sipas këtij vendimi.

11.  Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe njësitë e qeverisjes 
vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr. 512, datë 31.5.2006

(ndryshuar me vendimin Nr.527, datë 23.4.2008)

PËR PROCEDURAT E KRYERJES SË KONTROLLIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, 
TË PAGESËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 27 të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 
“Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

KREU I
ORGANIZIMI, OBJEKTI DHE RAPORTI I KONTROLLIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, 

PAGESËS SË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE

1.  Kontrolli i ndihmës ekonomike, pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe shërbimeve shoqërore, 
organizohet dhe kryhet nga Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Personat me Aftësi të 
Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore, në bazë të procedurave të përcaktuara në këtë vendim.

2.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore është 
i organizuar dhe funksionon në nivel qendror dhe rajonal.

3.  Kontrolli bazohet në planin vjetor dhe në programin mujor të punës. Programi i kontrollit përgatitet 
nga grupi i kontrollit dhe miratohet nga titullari i institucionit.

4.  Programi i kontrollit duhet të përmbajë:

a)  Subjektet, që do të kontrollohen;

b)  Llojin e kontrollit, që do të ushtrohet;

c)  Periudhën, për të cilën do të bëhet kontrolli;

c)  Objektivat, që duhet të realizohen.

5.  Kontrolli programohet për çdo muaj dhe mund të jetë i plotë ose tematik. Në çdo rast, përpara kry-
erjes së kontrollit, drejtuesi i grupit të kontrollit njofton me shkrim subjektin për fillimin e kontrollit, 
qëllimin, si dhe objektivat që do të realizohen.
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6.  Kontrolli mund të jetë i paparalajmëruar, në rastet kur ka sinjalizime për abuzime ose shkelje ligjore 
nga subjekti përkatës.

7.  Sinjalizime konsiderohen:

a)  Ankesat me shkrim të klientëve, që përfitojnë shërbimet e subjektit përkatës;

b)  Njoftime me shkrim ose me mjete të tjera komunikimi të personave të interesuar për veprimtarinë 
e subjektit, pasi ky veprim të jetë vlerësuar si joabuziv;

c)  Njoftime ose ankime, të çdo forme, nga entet publike.

8.  Raporti përfundimtar i kontrollit bëhet nga grupi i kontrollit, i cili vlerëson ose jo komentet e subjektit 
të kontrolluar. Në përfundim të kontrollit, një kopje e raportit i dorëzohet subjektit të kontrolluar. Nëse 
nga raporti përfundimtar i kontrollit, vihen në dukje shkelje të legjislacionit, Inspektorati i Ndihmës 
Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore, propozon njërën 
nga masat e mëposhtme:

a)  Pezullimin e veprimtarisë së subjektit deri në plotësimin e standardeve përkatëse;

b)  Mosrinovimin e licencës për ushtrimin e veprimtarisë;

c)  Heqjen e licencës për ushtrimin e veprimtarisë dhe mbylljen e saj;

ç) Fillimin e procedurave për shlyerjen e dëmit të shkaktuar, në zbatim të legjislacionit civil dhe 
legjislacionit të veçantë;

d)  Masën disiplinore, për personat përgjegjës në subjektet publike, të cilët kanë shkaktuar dëmin 
apo kanë shkelur dispozitat ligjore dhe nënligjore, në fuqi, nëse veprimtaria e subjektit bie ndesh 
me Kodin e Procedurave Administrative;

dh)  Fillimin e procedurave nga autoriteti përgjegjës, kur mendohet se janë konsumuar elemente të 
veprës penale.

9.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore, 
pas heqjes së licencës kërkon pranë gjykatës shpërndarjen e shoqatës ose fondacionit, sipas parashikimeve 
të kreut II të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

10.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve 
Shoqërore për subjektet juridike, shoqëritë tregtare, njofton organet tatimore për heqjen e licencës së 
subjektit përkatës.

KREU II
PROCEDURAT E KONTROLLIT TË NDIHMËS EKONOMIKE DHE PAGESËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR

1.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve 
Shoqërore kontrollon:

a)  veprimtarinë e seksionit ose të zyrës së ndihmës ekonomike, pagesës së aftësisë së kufizuar, 
përkatësisht, në bashki/komunë;

b)  zbatimin e legjislacionit përkatës për ndihmën ekonomike dhe pagesën e aftësisë së kufizuar;

c)  vërtetësinë e dokumentacionit të paraqitur nga pretenduesit për përfitimin e ndihmës ekonomike 
dhe të pagesës së aftësisë së kufizuar;

ç)  verifikimin e kryer nga administratorët, kur gjykohet e nevojshme, si dhe bën intervistim ose 
vizitë në familje, të përfituesve të ndihmës ekonomike;

d)  verifikimin/intervistimin e personave me aftësi të kufizuar, ballafaqimi e tyre me vendimin e komisionit;
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dh)  përputhjen ndërmjet listëpagesave dhe thesarit, numrit të familjeve përfituese dhe shumave të 
përfitimit të ndihmës ekonomike dhe pagesës për aftësinë e kufizuar;

e)  saktësinë e të dhënave në planifikimin e nevojave për fonde;

ë)  mënyrën e planifikimit të fondit të ndihmës ekonomike dhe  fondeve për pagesën e aftësisë së kufizuar;

f)  numrin dhe shpërndarj en e fondeve të ndihmës ekonomike, pagesës për aftësinë e kufizuar nga 
këshilli i bashkisë/komunës.

2.  Inspektorët e këtij inspektorati pas çdo kontrolli hartojnë aktkontrollin për njësinë e kontrolluar.

3.  Për të gjitha rastet e shkeljeve ligjore të vërejtura, grupi i kontrollit njofton me shkrim prefektin.

4.  Grupi i kontrollit paraqet në administratën e kryetarit të bashkisë/komunës materialin përmbledhës 
të rezultatit të kontrollit, ku evidentohen të gjitha shkeljet e vëna re nga administrata e qeverisjes 
vendore apo këshilli i pushtetit vendor, që lidhet me zbatimin e legjislacionit për dhënien e ndihmës 
ekonomike dhe pagesës për aftësinë e kufizuar, si dhe propozimet përkatëse për përmirësimin e gjen-
djes dhe për masat për personat përgjegjës, të cilat janë:

a)  gjobë, sipas neneve 5 dhe 6 të ligjit nr.7697, datë 7.4.1993 “Për kundërvajtjet administrative;

b)  vërejtje me shkrim;

c)  propozim për largim nga puna;

ç)  propozim për fillimin e procedurave nga autoriteti kompetent, në rastet kur mendohet se janë 
konsumuar elementet e veprës penale ose të kundërvajtjes penale.

5.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore, 
që vepron në nivel qendror, kontrollon, çdo vit, veprimtarinë e inspektorateve, që veprojnë në nivel rajonal 
dhe, duke zbatuar metodën me zgjedhje, kontrollon edhe veprimtarinë e njësive të qeverisjes vendore.

6.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve 
Shoqërore në nivel rajonal kontrollon të gjitha njësitë e qeverisjes vendore, në përputhje me programin 
e kontrollit, të përcaktuar në pikën 4 të kreut I të këtij vendimi.

7.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve 
Shoqërore, në nivel qendror dhe rajonal, kontrollojnë programin e fondeve e mënyrën dhe përdor-
imit të tyre, respektimin e destinacionit të fondeve, të ndihmës ekonomike dhe pagesës për aftësinë 
e kufizuar dhe, për shkeljet e vëna re, mund të propozojë ndërprerjen e fondeve.

8.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve 
Shoqërore, në nivel qendror dhe rajonal, kontrollon saktësinë e informacionit, në këto institucione, në:

a)  zyrën e punës, për të vërtetuar nëse përfituesi është i punësuar/punëkërkues i papunë;

b)  zyrën e tatim-taksave, nëse janë subjekte të regjistruara në këto organe;

c)  zyrën e Inspektoratit Shtetëror të Punës, nëse nga inspektimi rezulton se janë punësuar informalisht;

ç)  zyrën e sigurimeve shoqërore, nëse përfiton pension pleqërie/familjar apo është kontribuues në 
skemën e sigurimit vullnetar;

d)  zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, nëse kanë në pronësi pasuri të paluajtshme;

dh)  zyrën e regjistrimit të automjeteve, nëse kanë mjete/automjete motorike;

e)  seksionet pranë bashkive/komunave si në atë të urbanistikës, të tregut të lirë, transportit, kulturës 
dhe energjetikës, nëse janë subjekte të regjistruara pranë tyre.

9.  Kur Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve 
Shoqërore, në nivel qendror dhe rajonal, vëren mospërputhje të informacionit të dërguar në njësinë e 
qeverisjes vendore me informacionin e kontrolluar në institucionet e përmendura në pikën 1, i paraqet 
drejtuesit të institucionit propozimin për marrjen e masave të mëposhtme për personat përgjegjës:

a)  gjobë, sipas neneve 5 e 6 të ligjit nr.7697, datë 7.4.1993 “Për kundërvajtjet administrative”;
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b)  vërejtje me shkrim;

c)  propozim për largim nga puna;

ç)  propozim për fillimin e procedurave nga autoriteti përgjegjës, në rastet kur mendohet se janë 
konsumuar elementet e veprës penale ose të kundërvajtjes penale.”.

KREU III
PROCEDURAT E KONTROLLIT TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESJES SHOQËRORE

1.  Programi i kontrollit të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, që ofrohet nga subjektet përkatëse, në 
sektorin, publik dhe privat, të jetë sipas pikës 4 të kreut I të këtij vendimi.

2.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve 
Shoqërore kontrollon:

a)  plotësimin e standardeve të shërbimit, sipas legjislacionit në fuqi;

b)  zbatimin e legjislacionit në fuqi, sipas natyrës së shërbimeve që kryhen;

c)  dokumentacionin e çdo personi, që përfiton shërbime;

ç)  kushtet higjieno-sanitare të institucionit;

d)  dokumentacionin e nevojshëm të personelit, që ofron shërbimin.

3.  Në institucionet e shërbimeve rezidenciale, në përputhje me specifikën e këtyre shërbimeve, mund të 
bëhen kontrolle edhe natën.

4.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe Shërbimeve 
Shoqërore kontrollon veprimtarinë e të gjitha subjekteve, që ofrojnë shërbime të përkujdesjes shoqërore, 
të paktën dy herë në vit. Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve të ofruara bëhet në bazë të plotësimit të 
standardeve, të veçanta dhe të përgjithshme, të parashikuara nga legjislacioni përkatës.

5.  Ky inspektorat, për shkeljet e vëna re ose për moszbatimin e standardeve të shërbimeve të ofruara, 
cakton detyra dhe afate për përmirësimin e situatës.

6.  Grupi i kontrollit harton projektraportin për kontrollin e kryer dhe një kopje ia dorëzon subjektit 
të kontrolluar, i cili, brenda një afati 10 ditë-pune, paraqet vërejtjet apo kundërshtitë e veta për këtë 
projektraport. Gjatë kësaj faze realizohet një takim, ku diskutohet me palën e kontrolluar.

7.  Për të gjitha shkeljet e vëna re, Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Kufi-
zuar dhe Shërbimeve Shoqërore njofton Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
dhe paraqet në administratën e prefektit raportin përmbledhës të rezultateve të kontrollit të kryer.

8.  Subjekti i kontrolluar nga Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi të Ku-
fizuar dhe Shërbimeve Shoqërore, ka të drejtë të ankohet sipas dispozitave ligjore, të parashikuara në 
Kodin e Procedurave Administrative.

9.  Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe Ministria e Brend-
shme për nxjerrjen e udhëzimit në zbatim të këtij vendimi.

10.  Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Brendshme 
dhe organet e qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E PUNES, ÇESHTJEVE SOCIALE DHE SHANSEVE TE BARABARTA

UDHEZIM

Nr. 2632, date 29.12.2006

Ne zbatim te VKM nr.512, date 30.05.2006 

“PER PROCEDURAT E KRYERJES SE KONTROLLIT TE NDIHMES EKONOMIKE, 
TE PAGESES SE AFTESISE SE KUFIZUAR DHE SHERBIMEVE SHOQERORE”

Ne mbeshtetje te nenit 104 te Kushtetutes dhe ne zbatim te VKM nr.512 date 30.05.2006 “Per procedurat 
e kryerjes se kontrollit te ndihmes ekonomike, te pageses se aftesise se kufizuar dhe sherbimeve shoqerore”

UDHEZOJ:

1.  Sherbimet e perkujdesit shoqeror qe ofrohen ne institucionet rezidenciale apo ditore nga operatoret 
publik, privat, apo OJF-te, inspektohen nga Inspektoriati i Sherbimeve Shoqerore ne baze te planin 
vjetor, mujor apo inspektimeve te befasishme te cilat miratohen nga Drejtori i Pergjithshem i Sherbimit 
Social Shteteror. Grupi i kontrollit duhet te jete i perbere jo me pak se 2 inspektor. 

2.  Programi i inspektimit permban: 

i)  Subjektet, qe do te inspektohen; 

ii)  Llojin e inspektimit; 

iii)  Periudhen e inspektimit dhe 

iv)  objektivat qe do te arihen lidhur ne: plotesimin e standardeve te sherbimit; cilesine e sherbimeve 
sipas llojit dhe natyres se sherbimeve qe perfitojne klientet; dokumentacionin e perfituesive; 
personelin, apo menaxheret si dhe kushtet higjieno-sanitare te institucionit. 

3.  Inspektimi i sherbimeve qe ofrohen ne qendrat rezidenciale apo ditore, publike, private, apo OJF-te, 
kryhen ne perputhje me kriteret, procedurat, modelaret, pyetesoret dhe Udhezuesit qe percaktohen 
ne Metodologjine e Inspektimit te Sherbimeve (MISH), qe i bashkelidhen ketij Udhezimi. 

A. Puna përgatitore për inspektimin e shërbimeve të përkujdesit shoqëror

4.  Inspektoriati i Shërbimeve njofton me shkrim qarkun/bashkinë/komunën, dhe njësinë e shërbimeve 
publike apo private, për kohen dhe llojin e inspektimit që do të kryhet tre muaj para inspektimit. 
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5.  Inspektoriati i Shërbimeve, dy muaj para inspektimit kerkon informacion nga sektori i Shërbimeve 
Sociale të bashkisë/komunës,qarkut për shërbimet që ofrohen për grupet e ndryshme në nevojë, për 
llojet e shërbimeve dhe përfituesit, buxhetet e programuara, të dhëna për personelin, cilësinë e shër-
bimeve dhe planet komunitare. Informacioni plotësohet sipas kërkesave të Formularit PL-1, PL-2, te 
MISH i cili dergohet ne inspektoriat dy jave para se te filloje inspektimi. 

6.  Inspektoriati e shfrytezon informacionin e mesiperm, per te përzgjedhur njesine e shërbimeve që do 
të inspektohet per te pergatitur programin e inspektimit, dokumentacionin e nevojshem ne perputhje 
me natyren e sherbimeve dhe standardet ne fuqi. 

7.  Inspektoriati, pese jave para inspektimit, kërkon informacion të detajuar edhe nga subjektet e per-
zgjedhura per inspektim. Informacioni rreth llojit te sherbimit, profilit, kapaciteteve te personelit dhe 
karakteristikave te klienteve, plotësohet në përputhje me kërkesat e Formularit PI-3 dhe PI-4 te MISH 
i cili dy jave para inspektimit dergohet ne inspektoriat.

8.  Inspektoriati, pese jave para inspektimit u dergon ofruesve te sherbimit, disa pyetesore te cilet pasi 
plotesohen, dy javë përpara inspektimit dergohen ne Inspektoriat. Po ashtu keto pyetesor dergohen 
edhe tek prinderit apo te afermit e klienteve, te cilet i plotesojne ne menyre kofedenciale dhe i dergojne 
ne inspektoriat. 

9.  Inspektoret kerkojne nga menaxheret te percaktojne kalendarin e takimeve me punonjesit, kujdestaret, 
klientet, prinderit, te aferimit, punonjes te qarkut, te bashkise apo komunes. 

B. Përzgjedhja e ofruesve dhe përgatitja e dokumentave të inspektimit

10.  Inspektoriati i shërbimeve, pese jave para se te fillloj puna ne terren, ben perzgjedhjen e qenders se 
sherbimeve dhe ofruesve qe do te inspektohen dhe përcakton inspektorët qe do te realizojne inspe-
ktimin ne qendrat e perzgjedhura.

11.  Inspektoriati vlereson informacionin para-inspektues dhe dy javë përpara punës në terren, pergatit do-
kumentacionin e nevojshem i cili shërben për të kryer inspektimin në përputhje me llojin e sherbimeve 
dhe grupet e përfituesve. Ne dokumentacionin e inspektimit perfshihet (i) Intervista me menaxherin 
e sherbimit, sipas Skedës IS-1 te MISH. (ii) Intervista me personelin e shërbimit, në përputhje me 
Skedën IS-2. (iii) Intervista me punonjësit socialë ose kujdestarët në përputhje me Skedën IS-3. (iv) 
Intervista me drejtuesin e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale në Qark në përputhje me Skedën IS-4. 
(v) Udhëzues per intervistën me prindër/të afërm/përdorues të shërbimeve, sipas Listë-kontrollit 
C-1. (vi) Udhëzuesi për intervistën me personelin e agjensive të tjera, sipas Listë-kontrollin C-2 dhe 
C-3; dhe (vii) Udhëzuesi për dosjet e perfituesve dhe te dhenat administrative te sherbimit që mbajne 
ofruesi në përputhje me Listëkontrollin C-4 dhe C-5.

12.  Inspektoriati pergatiti dokumentin e standardeve te sherbimit në mënyrë te tille që formati të lejojë 
inspektorin të shkruaj komentet e tij lidhur me permbushjen e kritereve te secilit standard. Në nje 
kolone te veçante ne fund të çdo standardi, inspektori ben komente per shkallen e plotesimit te stan-
dardit si dhe çeshtjet qe kanë nevojë për përmirësim. 

C. Inspektimi ne qendrat e sherbimit

13.  Inspektimi zhvillohet ne dy, tre apo më shumë ditë, në qendren e shërbimit te perzgjedhur. Gjate ko-
hes se inspektimit, intervistohet menaxheri i shërbimit, kujdestaret, klientet, personeli dhe punonjësit 
socialë; studjohen rregjistrat apo dokumnetacioni dhe organizohen takim me grupe të prindërve apo 
të afërm. Intervista sipas rastit, behet individuale ose në grup.

14.  Grupi i inspektoreve kryen vëzhgime të përgjithshme dhe individuale per disa kliente të veçantë, njihet 
me dosjet e tyre dhe me punonjësit socialë qe jane te angazhuar ne keto sherbime. Gjate sherbimit 
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inspektoret ndjekin kronologjine e te gjitha sherbimeve qe ofrohen per klientet qe nga momenti i 
zgjimit e deri ne mbremje, ne qendrat rezidenciale, ndersa per sherbimet ne qendrat ditore nga fil-
limi i sherbimit e deri ne kohen kur klintet kthehen ne shtepi. Grupi i inspektimit vlereson edhe: i) 
strukturat dhe ambientet fizike te godines si dhe pajisjet e saj; ii) programin dhe nevojat materiale te 
klientëve si dhe; iii) nevojat intelektuale, sociale dhe emocionale të klientëve.

15.  Inspektoret e organizojne vëzhgimin dhe pyetjet në qendrën e shërbimeve ne perputhje me skedat e 
vëzhgimit (SK) te MISH.

16.  Gjatë procesit të inspektimit në njesine e shërbimeve, diskutohet me menaxherin dhe personelin e 
shërbimit. Inspektori realizon takime edhe me specialistë të shërbimeve sociale në bashki/komuna/
qark. Para largimit nga sherbimi, inspektoret, formulojne komentet e nevojshme rreth inspektimit te 
kryer.

17.  Takimet, vizitat dhe intervistat me përfaqësues të ndryshem te qendrës së shërbimeve, me menax-
herët, punonjësit, kujdestarët, klientët, prindërit apo të afërmit kane per qellim qe: i) menaxherët e 
shërbimit të kontribuojnë në procesin e inspektimit; ii) klientët të shfaqin mendimet e tyre dhe të kenë 
më tepër besim për të folur hapur; iii) prindërit apo të afërmit të kenë mundësi për të bërë komente 
për cilësinë e shërbimit dhe të shprehin mendimet e tyre në mënyrë konfidenciale me inspektorët e 
shërbimit; iv) personeli ofrues i shërbimeve të sjellë eksperiencën në punën me klientët, shqetësimet, 
çështjet që kanë nevojë për përmirësim, etj. 

18.  Inspektoret në fund të vizites ne qendern e sherbimit, diskutojnë për gjetjet, përcaktojne çeshtjet 
kryesore që do të ngrejnë në raportin e tyre të shkruar dhe ne perfundim, zhvillojne nje takim per te 
informuar drejtuesit e njesise se sherbimit, personelin, përfaqësues të klientëve apo dhe përfaqësues 
të bashkise apo komunës, per rezultatet pozitive si dhe problemet paraprake te inspektimit.

D. Perpunimi i informacionit dhe pergatitja e raportit paraprak

19.  Inspektorët grumbullojnë dhe perpunojne të gjithë materialin e inspektimit, formularet, pyetesoret, 
vezhgimet, shënimet e mbajtura gjatë intervistave të realizuara, komentet e specialistëve të shërbimeve 
të bashkisë/komunës, të agjensive partneret dhe mbi kete baze pergatisin draft raportin paraprak. 

20.  Inspektoret, brenda dy javesh pas perfundimit te inspektimit ne terren hartojne raportin paraprak dhe 
një kopje e dërgojne per mendim tek ofruesit e shërbimeve te cilet brenda dy javësh duhet te bejne 
kometet e tyre perfundimtare.

E. Raporti perfundimtar i Inspektimit

21.  Inspektoret analizojne ne menyre te hollesishme informacionin e grumbulluar ne terren, komentet 
e ofruesve te sherbimeve te qarkut, bashkise/komunes, lidhur me raportin paraprak dhe mbi kete 
baze hartojne raportin perfundimtar te inspektimit. Raporti perfundimtar i inspektimit nuk duhet të 
ketë të papritura për drejtuesit e qendres se sherbimeve apo drejtuesit e bashkise/komunes sepse ne 
pergjithesi çështjet jane diskutuar ne procesin e njohjes me raportit paraprak.

22.  Raport perfundimtar i Inspektimit formatohet ne perputhje me kerkesat e formatit (RF) te MISH dhe 
nje kopje dergohet ne qark, bashki/komune dhe ne qendren ku u krye inspektimi. 

23.  Qendra e sherbimeve sociale qe eshte inspektuar pasi njihet me raportin dhe rekomandimet e tij ne 
konsultim edhe me bashkine/komunen, brenda nje muaji harton nje plan veprimi, ku percaktohen 
objektivat dhe masat per permiresimin e nevojshme te sherbimeve. Plani i veprimit konsultohet e 
miratohet edhe nga inspektoret qe zhvilluan inspektimin. 

24.  Plani i veprimit eshte i detyrueshem per zbatim nga ofruesit e sherbimeve, ne te kundert nga inspektoret 
merren masa per: i) pezullimin e veprimtarise se subjektit qe ofron sherbime deri sa te plotesohen 
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standardet e rekomanduara; (ii) heqjen e licences per ushtrimin e veprimtarise dhe mbylljen e saj dhe 
(iii) mosrinovimin e licences per ushtrimin e veprimtarise. 

25.  Ne rastet kur vertetohen shkelje te renda, inspektoret kane te drejte te japin edhe masa te tjera si: i) 
fillimin e procedurave per shlyerjen e demit te shkaktuar dhe (ii) fillimin e procedurave nga autoriteti 
pergjegjes, kur jane konsumuar elemente te vepres penale.

26.  Raporti perfindimtar dhe plani i punes per permiresimin e sherbimeve i dergohet Ministrit te Punes, 
Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta dhe Prefektit te qarkut ku u krye inspektimi.

27.  Inspektimi kryhet ne perputhje me metodologjine e inspektimit te sherbimeve, qe i bashkelidhet ketij 
Udhezimi. 

Ky Udhezim hyn ne fuqi me botimin ne Fletoren Zyrtare.

Ministri
Koço Barka
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VENDIM 

Nr. 565 date 9.8.2006 

PER MBROJTJEN E SHTRESAVE NE NEVOJE, 
NGA RRITJA E ÇMIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE 

Ne mbeshtetje te nenit 100 e Kushtetutes, te nenit 1 te ligjit nr. 9355, date 10.3.2005, “Per ndihmen 
dhe sherbimet shoqerore”, dhe te ligjit nr.9464, date 28.1 2.2005, “Per buxhetin e shtetit, te vitit 2006”, 
me propozimin e ministrit te Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, te ministrit te Ekono-
mise, Tregtise dhe Energjitikes, te ministrit te Finances dhe te ministrit te Brenshem, Keshilli i Ministrave 

VENDOSI 

1.  Kompesimin, per efekt te rritjes se çmimit te energjise elektrike, per nivelin e konsumit 200 KË ore, 
per: 

a)  familjet, te cilat trajtohen me ndihme ekonomike, si dhe familjet, qe kane ne perberje anetare me 
aftesi te kufizuara, te lindur ose te beret e tille te cilet deklarohen te paafte per pune me vendim 
te KMCAP-it, sipas pikes 3, te neneit 7, te ligjit nr. 9355, date 10.03.2005, “Per ndihmen dhe 
sherbimet shoqerore”, kur personi me aftesi te kufizuar eshte kryefamiljar dhe nuk ka anetare 
te familjes te punesuar ne sektorin publik ose te vetpunesuar ne sektorin privat; 

b)  kryefamiljaret, qe perfitojne pension invaliditeti, shteteror, dhe nuk kane anetare te familjes te 
punesuar ne sektorin publik ose te vetpunesuar ne sektorin privat; 

c)  kryefamiljare, qe perfitojne pension pleqerie, shteteror dhe jetojne te vetem ose kane femije ne 
ngarkim, te cilet jane pa te ardhura; 

ç)  familjet e punonjesve buxhetor, me page mujore bruto nen 35 mije leke ne muaj, kur punonjesi 
eshte kryefamiljar dhe nuk ka asnje anetar te familjes se vetepunesuar ne sketorin privat. 

2.  Kompesimi per familjet, qe do te kompesohen sipas pikes 1, te ketij vendimi, behet vetem per nje 
kontrate te energjise elektrike dhe jepet vetem nje here per nje familje, pavaresisht se ato mund te kene 
ne perberje edhe te punesuar te tjere ne sektorin buxhetor, qe kane page nen 35 mije leke, apo persona 
te paafte a invalide, persona qe perfitojne pension pleqerie, invaliditeti apo ndihme ekonomike. 

3.  Perfituesit, qe kompesohen per te perballuar rritjen e çmimit te energjise elektrike, sipas pikes 1, te 
ketij vendimi, do te percaktohen nga institucionet perkatese ku perfituesit merr pagen, pensionin dhe 
perfitimet e tjera, kundrejt deklarimit personal te perfituesit. Marrja e perfitimit pa deklarim dhe kun-
drejt deklarimit te rreme perben shkelje administrative, perkatesisht, per dhenesin dhe per perfituesin 
e kompesimit. Ne kete rast institucioni perkates zbaton dispozitat ligjore ne fuqi. 

4.  Perfituesi i kompesimit, ne zbatim te pikes 3, te ketij vendimi, detyrohet ta ktheje perfitimin e padrejte 
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dhe perjashtohet pergjithmone nga e drejta e perfitimit te kompesimit per energjine eleketrike. 

5.  Masa e kompesimit, per çdo perfitues, eshte 500 (peseqind) leke ne muaj dhe efekti financiar te perbal-
lohet nga buxheti i miratuar per ndihmen ekonomike, per vitin 2006, i Ministrise se Punes, Çeshtjeve 
Sociale dhe Shanseve te Barabarta. 

6.  Rregullat e veçanta te perfitimit te pageses dhe te zbatimit te skemes se kompesimit percaktohen me 
udhezim te perbashket te ministrit te Financave, te ministrit te Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes 
dhe te ministrit te Punes, Çeshtjeve sociale dhe Shanseve te Barabarta. 

7.  Ngarkohet Ministria e Financave, Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes, Ministria e 
Brendeshme dheMinistria e Punes Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta per zbatimin e ketij 
vendimi. 

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere dhe e shtrin efektin financiar nga data 1.7.2006. 

Kryeministri
Sali Berisha 
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VENDIM

Nr. 238, datë 7.4.2010

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 565, DATË 9.8.2006 TË KËSHILLIT 
TË MINISTRAVE “PËR MBROJTJEN E SHTRESAVE NË NEVOJË NGA

 RRITJA E ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 1 të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe 
shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr. 10190, datë 26.11.2009 “Për buxhetin e vitit 2010”, me 
propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të Ministrit të Financave, të Ministrit të 
Brendshëm dhe të Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Pika 5 e vendimit nr.565, datë 9.8.2006 të Këshillit të Ministrave, ndryshohet, si më poshtë vijon:

 “5. Masa e kompensimit, për çdo përfitues, është 640 (gjashtëqind e dyzet) lekë në muaj. Efekti fi-
nanciar i shtesës së kompensimit për çdo përfitues të përballohet nga fondet e miratuara në buxhetin 
e vitit 2010, për Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.”.

2.  Ministria e Financave të bëjë rishpërndarjen e këtij fondi, sipas kërkesës së çdo institucioni qendror.

 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë, botohet në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga 
data 1.1.2010.

Kryeministri
Sali Berisha
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UDHEZIM 

Nr. 10 date 26.09.2006 

“PER ZBATIMIN E VENDIMIT TE KESHILLIT TE MINISTRAVE NR. 565,
 DATE 9.8.2006 “PER MBROJTJEN E SHTRESAVE NE NEVOJE 

NGA RRITJA E ÇMIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE” 

Ne zbatim te pikes 6 te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.565, date 9.8.2006 “Per mbrojtjen e shtresave 
ne nevoje nga rritja e çmimit te energjise elektrike” Ministri i Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes, Ministri i 
Financave, Ministri i Punes dhe Çeshtjeve Sociale & Shanseve te Barabarta, Ministri i Brendshem

UDHEZOJNE: 

Kompensimi, per efekt te rritjes se çmimit te energjise elektrike, per nivelin e konsumit 200 kW ore, 
i cili do te realizoje mbrojtjen e shtresave ne nevoje, do te zbatohet per kategorite: 

I.  Punonjesit buxhetor me page brute nen 35 mije leke 

II.  Kryefamilare qe perfitojne pension invaliditeti, qe perfitojne pension pleqerie shteteror 

III.  Familjet qe trajtohen me ndihme ekonomike si dhe per familjet që perfitojne pagese per antaret 
e tyre me aftesi te kuafizuar 

 Fatura e energjise elektrike per perfituesit e ketij kompesimi do jete e njejte me faturen e konsumatoreve 
qe nuk e perfitojne kete kompesim dhe vlera e saj do te shprehet me çmimin e ri te energjise elektrike. 

KAPITULLI I

Punonjesit buxhetor me bage brute nen 35 mije leke 

1. Menyra e percaktimit te perfituesve 

Percaktimi i perfituesve do te behet nga institucionet perkatese ku perfituesit marrin pagen. Punonjesit 
buxhetore perfitues duhet te kene nje page bruto nen 35 mije leke dhe paraqesin ne drejtorine/njesine e 
burimeve njerezore nje deklarate personale ne fillim te percaktimit te perfituesve dhe sa here qe ndryshojne 
kushtet per perfitim, personat perfitues te ketij kompensimi duhet te paraqesin ne drejtorine/njesine e 
burimeve njerezore nje Deklarate Personale te nenshkruar. Punonjesi buxhetor, ne menyre qe te plotesoje 
kriteret e perfitimit te ketij kompensimi, duhet te deklaroje: 

a.  Emer, atesi, mbiemri, 
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b.  Vendbanimi, 

c.  Numrin e kontrates me degen e shitjes se energjise elektrike shenuar ne faturen e shitjes. 

d.  Qe eshte kryefamiljar dhe nuk ka asnje anetar te familjes te vetepunesuar ne sektorin privat ose 
nuk eshte kryefamiljar por eshte i vetmi i punesuar ne familje 

e.  Qe familja e tij ka vetem nje kontrate te furnizimit me energji elekrike e cila eshte ne emer te tij 
ose te kryefamiljarit ne rastet kur i punesuari i vetem i familjes nuk eshte kryefamiljar. 

f.  Qe nuk ka detyrime te prapambetura (te papaguara) te energjise elektrike. 

2. Kerkesa per fonde 

Bazuar ne deklaraten e mesiperme, institucionet buxhetore hartojne listat e perfituesve dhe llogarisin 
nevojat per fonde per periudhen korrik-dhjetor 2006 sipas muajve. Kerksa per fonde nga institucionet e 
vartesise dergohet ne ministrine/institucionin qendror perkatese dhe keto te fundit pergatisin nje pasqyre 
permbledhese e cila duhet te permbaje: 

a. emrin e ministrise, 

b.  emrin e institucioneve vartese buxhetore, 

c.  rrethin perkates 

d.  shumen e fondit te nevojshem. 

Ministria/institucioni qendror e dergon kete pasqyre permbledhese ne MPÇSSHB. Per institucionet 
e pavarura do te veprohet ne te njejten menyre nese kane institucione vartese ndersa ne rast se nuk kane 
institucione vartese do te dergojne drejtperdrejte kerkesen per fonde prane MPÇSSHB.

3. Menyra e çeljes se fondeve 

MPÇSSHB, ne baze te kerkeses se ministrise/institucionit qendror buxhetor ben çeljen e fondit ne 
çdo Dege Thesari per çdo institucion buxhetor, sipas struktures: 

Gr. 25, Tit 063, Kap 1, Art. 606, KQ, K.Lok Korrik, Gusht.... Dhjetor shuma mije leke 
Ministria X.......…...   Institucioni A..........   Institucioni B...…… 
Procedurat e terheqies se fondit te çelur nga MPÇSSHB per çdo institucion buxhetor do te jene: 

4. Menyra e ktyrerjes se pageses se kompensimit 

Drejtoria/njesia e personelit dergon listen e perfituesve tek drejtoria/njesia e ngarkuar me pergatitjen 
e liste-pagesave se institucionit buxhetor, e cila e regjistron kompesimin e energjise per personin perfitues 
ne nje kollone e veçante te listpageses. Kjo liste azhornohet sa here qe ka deklarime te reja ose ndryshime 
ne listen e perfituesve. Liste-pagesa i bashkengjitet urdher-pageses qe do te paraqitet ne Degen e thesarit 
te rrethit perkates. Dega e Thesarit te rrethit do te çele sipas struktures se mesiperme vetem shumen e 
shenuar ne kollonen e kompesimit, por ne asnje rast jo me shume sesa shuma e çelur nga MPÇSSHB. Ne 
fund te çdo muaji institucioni vartes buxhetor duhet te raportoje praneministrise/institucionit qendror 
mbi shumen e fondit te terhequr per kompesimin e energjise elektrike. 

KAPITULLI II 

Kryefamiljare qe perfitojne pension invaliditeti dhe pension pleqerie 

1. Menyra e percaktimit te perfituesve
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Lista emerore e perfituesve e kompensimit te energjise elektrike percaktohet nga Instituti i Sigurimeve 
Shoqerore dhe strukturat rajonale ne vartesi te tij, ne baze te Deklarates Personale te leshuar nga pension-
isti. Pensionisti, ne menyre qe te plotesoje kriteret e perfitimit te ketij kompensimi, duhet te deklaroje: 

a.  Emer, atesi, mbiemri, 

b.  Vendbanimi, 

c.  Numrin e kontrates me degen e shitjes se energjise elektrike shenuar ne faturen e shitjes. 

d.  Qe eshte kryefamiliar dhe merr pension invaliditeti apo pension shteteror pleqerie; 

e.  Qe nuk ka anetare te tjere te familjes te punesuar apo te vetpunesuar; 

f.  Qe jeton vetem ose qe ka femije ne ngarkim pa te ardhura; 

g.  Qe nuk ka detyrime te prapambetura (te papaguara) te energjise elektrike. 

Mbi bazen e listave te perfituesve te mundshem, ISSH harton pasqyren permbledhese te numrit te 
perfituesve dhe kerkesen per fonde per financimin e pagesave. Kerkesa per fonde i dergohet MPÇSSHB, 
perfshin periudhen Korrik – Dhjetor 2006 dhe do te evidentoje nevojat ne total, ndare per çdo muaj dhe 
sipas nenqarqeve/nenprefekturave. 

2. Menyra e çeljes te fondeve 

MPÇSSHB i çel fondet per pagesen e kompensimeve per pensionistet ne menyre te perqendruar ne 
baze te kerkeses mujore dhe per llogari te Institutit te Sigurimeve Shoqerore i cili nga ana e tij i ndan ato 
per çdo Drejtori Rajonale dhe Agjensi Lokale sipas nevojave faktike. 

3. Menyra e pageses se kompensimit 

Pagesa e kompensimeve per perfituesit pensioniste realizohet nga qendrat e pageses se pensioneve 
mbi bazen e urdher pageses se listuar e cila pergatitet nga strukturat rajonale te Institutit te Sigurimeve 
Shoqerore dhe eshte akt qe autorizon qendren paguese per te realizuar pagesen e kompensimit mujor. 
Dokumentimi i pageses faktike te kompensimit behet ne liste pagese te veçante e cila nenshkruhet nga 
perfituesi ne emer te tij dhe ne fund nga pergjegjesi dhe arketari i qendres paguese. Per realizimin e 
procedurave te pageses dhe financimit te shpenzimeve ISSH lidh Mareveshje me Posten Shqiptare sh.a. 

Komisioni i sherbimit do te jete saai per pagesen e pensioneve dhe perballohet nga fondet e programuara 
per kete qellim te cilat akordohen per ISSHse bashku me fondet e nevojshme per pagesen e kompensimeve. 

Ne muajin e pare pas çdo gjashtemujori ISSH i paraqet MPÇSSHB nje akt rakordimi ne lidhje me fondet 
e terhequra dhe fondet e shpenzuara dhe ne baze te tij programohen edhe fondet per periudhen e ardhshme. 

Kompensimet mujore te paterhequra ne muajin e caktuar, mbarten ne muajin pasardhes 

KAPITULLI III

Familjet qe trajtohen me ndihme ekonomike dhe familje që perfitojne pagese per anetaret e tyre me 
aftesi te kuafizuar

1. Menyra e percaktimit te perfituesve

A.  Per familjet qe trajtohen me ndihme ekonmike. Administratori Shoqeror i Njesise Vendore harton 
listen emerore te personave qe perfitojne kete kompesim, ne perputhje me piken 2 te VKM Nr. 565 
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dt.09.08.2006 “Per mbrojtjen e shresave ne nevoje nga rritja e çmimit te energjise elektrike” Perfituesi 
i mundeshem,ne menyre qe te plotesoje kriteret e perfitimit te ketij kompesimi, duhet te deklaroje: 

a.  Emer, atesia, mbiemri, 

b.  Vendbanimin 

c.  Numri i kontrates me degen e shitjes se energjise elektrike shenuar ne faturen e shitjes ; 

d.  Qe eshte kryefamiljar dhe perfiton nga skema ndihmes ekonomike; 

e.  Nese ka apo jo ne perberje te saj, anetar qe perfiton pagese per aftesi te kufizuar ose invaliditet 
pune; 

f.  Qe familja e tij ka vetem nje kontrate te furnizimit me energji elekrike e cila eshte ne emer te tij; 

g.  Qe nuk ka detyrime te prapambetura (te papaguara) te energjise elektrike. 

Ne te gjitha rastet, kompesimi i familjes siç percaktohet edhe ne piken 2 te VKM-se se lartepermendur, 
behet vetem nje here dhe e merr kryefamiljari qe perfiton ndihme ekonomike. 

B.  Personat me aftesi te kufizuar te percaktuar sipas pikes 1 te VKM-se lartpemendur,ne rastin kur u 
perkasin familjeve qe nuk marrin NE, duhet te deklarojne qe: 

a.  Qe familjen e tyre nuk kane punonjes buxhetore me pagen brute nen 35 mije leke sipas pikes 
1/b; 

b.  Qe familja nuk merr ndihme ekonomike sipas pikes 1/b; 

c.  Qe familja nuk perfiton sipas pikes 1/c vendimit. 

Lista e formuluar nga Adminstratori Shoqeror dergohet per miratimin ne mbledhjen e Keshillit te 
Njesise Vendore perkatese. 

Ne te gjitha rastet Zyra e Finances e njesise vendore e pasqyron pagesen e kompesimit te rritjes se 
çmimit te energjise elektrike per familjet qe perfitojne ne nje kollone te veçante, krahas asaj te ndihmes 
ekonomike. Ndersa ne rastet kur kompesimin e perfiton direkt personi me aftesi te kufizuar, pagesa 
pasqyrohet ne nje kolone te veçante ne listpagesen e kesaj katregorie. 

2. Menyra e çeljes se fondeve dhe kryerja e pageses se kompensimit 

Njesite e Qeverisjes vendore, (bashkite/komunat), i paraqesin kerkesat per fonde ne Zyrat Rajonale 
te Sherbimit Social Shteteror i cili mbas verifikimet e nevojshme i dergon keto kerkesa ne Drejtorin e 
Pergjithsme te SHSSH Proceduart e metejshme jane te njejta me ato qe zbatohen edhe per fonde per NE 
apo fondet per pagesat e PAK. MPÇSSHB, paraqet prane Ministrise se Financave, detajimin vjetor, ne 
nivel mujor te fondit te kompesimit te energjise elektrike per çdo njesi te qeverisjes vendore, ne te njejten 
menyre siç veprohet per fondet e NE dhe pageses se PAK. 

Ngarkohet Ministria e Financave, Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, 
Ministria e Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes dhe Ministria e Brendshme per zbatimin e ketij vendimi. 

Ky Udhezim hyn ne fuqi menjehere. 

Ridvan Bode
Ministër i Financave 
Sokol Olldashi
Ministër i Brendshëm 
Genc Ruli
Ministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Koço Barka
Ministër i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
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Lidhja nr.1

LISTA E INSTITUCIONEVE PËR ENERGJINË ELEKTRIKE 2008

Kod.Min Emërtimi i institucionit Fondet
Viti 2008  .....................................................................................................................në lekë
1 Presidenca ................................................................................................................ 48 000 
2 Kuvendi .................................................................................................................... 24 000
4 Ministria Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës ........................................................150 000
5 Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit  .............................1 446 000
6 Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit  ...........................1 086 000
11 Ministria e Arsimit dhe Shkencës  ...................................................................... 70 000 000
12 Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve  ................................................444 000
13 Ministria e Shëndetësisë  ................................................................................... 19 635 500
16 Ministria e Brendshme  .......................................................................................1 308 000
17 Ministria e Mbrojtjes  ..........................................................................................9 497 000
18 Shërbimi Informativ Shtetëror  ...............................................................................787 000
26 Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave  ...................................4 680 000
28 Prokuroria e Përgjithshme  .....................................................................................540 000
29 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor  .............................................................609 000
30 Gjykata Kushtetuese  .............................................................................................. 66 000
31 Agjencia Telegrafike Shqiptare  ................................................................................ 72 000
55 Shkolla e Magjistraturës  ........................................................................................... 6 000
67 Komisioni i Shërbimit Civil  ...................................................................................... 6 000
76 Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive  ...................................... 30 000
77 Autoriteti i Konkurrencës  ......................................................................................... 6 000
78 Ministria e Integrimit  ............................................................................................. 18 000
Totali  ............................................................................................ 110 458 500
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UDHËZIM

Nr. 931, datë 4.5. 2009

PËR KRITERET E PËRDORIMIT TË FONDIT 
TË PASHPËRNDARË TË MBROJTJES SOCIALE

Mbështetur në pikën 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës se Shqipërisë, në ligjin nr. 9355, 
datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, ligjin nr. 10025, datë 27.11.2008 “Për Buxhetin 
e Shtetit të vitit 2009” dhe udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.2, datë 12.01.2009 “Për zbatimin e 
Buxhetit të Shtetit për vitin 2009”,

UDHËZOJ:

1.  Fondi i pashpërndarë i mbrojtjes sociale përdoret për mbështetjen me fonde:

a)  për familje apo individë në nevojë në raste fatkeqësish me vdekje nga aksidente në punë, sëmundje 
të rënda, fatkeqësi nga zjarri, përmbytje apo fatkeqësi të tjera natyrore;

b)  të njësive vendore për programimin e ndihmës ekonomike, pagesën për aftësinë e kufizuar, për 
plotësimin e nevoja të paparashikuara dhe emergjente, si rezultat i ndryshimeve që kanë ndodhur 
në nivelin e varfërisë së familjeve banuese në juridiksion të territorit të tyre, ndryshimit të nivelit 
të papunësisë dhe punësimit;

c)  të shërbimeve komunitare që ofrohen ne qendra rezidenciale, ditore, shërbime në shtëpi, shërbi-
min e kujdestarisë, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në mirëqenien e fëmijëve, personave me aftësi 
të kufizuara, të moshuarve, të rinjve dhe grave në nevojë.

2.  Për shpërndarjen e fondeve, në Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, 
krijohet një komision me 5 anëtarë. Komisioni kryesohet nga Ministri dhe anëtarët e tij janë Drejtori 
i Përgjithshëm i Politikave, Drejtori i Drejtorisë së Politikave të Shërbimeve Sociale, Drejtori i Drej-
torisë së Shërbimeve Juridike dhe Përgjegjësi i Sektorit të Planifikimit Financiar.

3.  Komisioni mblidhet periodikisht dhe vlerëson kërkesat që vijnë nga njësitë vendore, për mbështetjen 
e individëve, familjeve, grupimeve që konsiderohen në nevojë dhe i paraqet Ministrit propozimin për 
shpërndarjen e këtij fondi.

4.  Njësitë e qeverisjes vendore, bashkitë dhe komunat paraqesin projektet dhe propozimet e tyre për 
mbështetje nga fondi i pashpërndarë i mbrojtjes sociale sipas germave “a”, “b” & “c” të pikës 1, pranë 
Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror. Kërkesat për shërbimet sociale komunitare, 
germa “ c” e pikës 1, bëhen sipas modularit 1 bashkëlidhur këtij udhëzimi.

5.  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror bën vlerësimin e kërkesave të ardhura nga njësitë 
vendore dhe mendimin e saj me shkrim ku përcaktohet edhe vlerësimi për nivelin e financimit, së 
bashku me projektet e propozuara i përcjell në komisionin e MPÇSSHB për shqyrtim e miratim.
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6.  Kërkesat për mbështetje nga fondi i pashpërndarë i mbrojtjes sociale që paraqesin njësitë e qeverisjes 
vendore mbështeten dhe argumentohen me:

a)  Treguesit e nivelit të varfërisë që kanë njësitë vendore sipas vlerësimeve të LSMS dhe kritereve 
të ndihmës ekonomike;

b)  Vlerësimin e nevojave për shërbime sociale në territorin e tyre;

c)  Nivelin e llojin e shërbimeve të përkujdesit shoqëror që ofrohen aktualisht nga subjektet publike 
dhe jopublike në njësinë vendore;

d)  Numrin e përfituesve të shërbimit, nivelin e zbatimit të standardit të shërbimeve për përfituesit 
në nevojë dhe performancën e mëparshme të shërbimit.

e)  Kontributin e njësisë vendore në mjete financiare ose në kapitale të trupëzuara të vëna në dis-
pozicion të ofrimit të shërbimit social për të cilin kërkohet financim.

f)  Treguesit, përfitues në ndihmë ekonomike, persona me aftësi të kufizuara, personat pjesëtarë 
të familjeve ku nëna është kryefamiljare, persona pjesëtare në grupet në nevojë, pjesëtare të 
familjeve rome, jetimët familjarë për individët që do të përfitojnë mbështetje financiare.

7.  Mbështetja nga fondi i pashpërndarë i mbrojtjes sociale për shërbimet sociale rezidenciale apo ko-
munitare, për fëmijët, personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit, të rinjtë dhe grave në nevojë, 
bëhet vetëm për ushqim, pagat dhe sigurimet shoqërore të profesionistëve që ofrojnë drejtpërsëdrejti 
shërbime me klientët si: edukator, punonjës social, psikolog, mjek, infermier.

8.  Të gjitha shpenzimet e tjera të nevojshme për funksionimin e shërbimeve sociale komunitare për 
personelin administrativ dhe shpenzimet operative si energji, ujin, kancelari etj., mbulohen nga vetë 
njësia e qeverisjes vendore.

9.  Fondi i miratuar nga komisioni, për mbështetje sipas germave “a”, “b” dhe “c” të pikës 1, delegohet 
si transfertë e kushtëzuar në njësitë e qeverisjes vendore, nga MPÇSSHB.

10.  Njësitë e qeverisjes vendore nuk kanë të drejtë të ndryshojnë destinacionin e përdorimit të këtij fondi.

11.  Njësitë e qeverisjes vendore ndjekin procedurat e prokurimit sipas legjislacionit në fuqi për përzgjedhjen 
e ofruesit të shërbimit sipas germës “c” të pikës 1 të këtij udhëzimi, për projektin fitues të miratuar 
nga Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

12.  Këshilli i bashkisë ose komunës merr vendim për përdorimin e këtij fondi, për qëllimin që është dhënë, 
së bashku me ko ntributin e njësisë së qeverisjes vendore.

13.  Për raportimin e realizimit të përdorimit të fondit, të ndiqet e njëjta procedurë si veprohet për pro-
gramin e ndihmës ekonomike dhe pagesën e personave me aftësi të kufizuar.

14.  Njësitë e qeverisjes vendore duhet të paraqesin treguesit statistikorë për shërbimet shoqërore sipas 
legjislacionit në fuqi.

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.

Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Anastas Duro

MODULARI 1

Projekt-propozim ose projekt për shërbimet sociale

1.  Vlerësimi i propozimit të projektit

1.1  Titulli i projektit

1.2  Bashki Komune
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1.3  Kohëzgjatja e projektit në muaj

1.4  Kosto e propozuar për t’u financuar nga fondet buxhetore

1.5  Kontributi i njësisë vendore( lekë)

1.6  Kontribute te tjera (lekë) ndërtesa, staf, pagesa nga përfituesit etj.

1.7  Buxheti total (lekë)

1.8  Numri i vlerësuar i përfituesve direkt

1.9  Kosto e vlerësuar për një përfitues /klient (leke )

1.10. Tipologjia e shërbimeve qendra ditore shërbim në familje qendra multidisiplinore, qendra in-
formacioni dhe këshillimi kujdestari strehëza të përkohshme Të tjera

1.11. Problematika që do të adresojë projekti i propozuar

1.12. Grupet e adresuara:

1.13. Fillimi i projektit: data__________ muaji __________

1.14 Përfundimi i projektit: data__________ muaji __________

2.  Informacion i përgjithshëm mbi projektin

2.1  Emri i projektit :

2.2  Bashkia/komuna

2.3  Gjendja e shërbimit: Ekzistues

2.4  Gjendja e infrastrukturës: Rehabilitim I ri Zgjerim

2.5  Qarku ku bën pjesë:

2.6  Përshkruani shkurt vendin e zbatimit të projektit :

3.  Shërbime ekzistuese1

3.1  Përshkruani tipin e shërbimit të ofruar nga pushteti qendror, pushteti lokal, OJF apo qendra 
komunitare dhe numrin e përfituesve të këtij shërbimi.

 Tipin e shërbimit / grupi i adresuar PAK Fëmijë në risk Të rinj në risk Gra dhe familje në risk Të 
moshuar në risk Të tjerë

 Institucion rezidencial

 Qendër ditore

 Shërbim komunitar

 Shkolla

 Qendra shëndetësore

 Programe parandaluese

 Diagnostikim i hershëm

 Qendra multidisiplinare

 Strehëza të përkohshme

 Qendra informimi dhe këshillimi

 Shërbim në familje

 Kujdestari

 Të tjera

3.2  Përshkruani perceptimin/ndjesinë e klientëve apo përfituesve ndaj cilësisë së shërbimit të ofruar

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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3.3 Staf  administrativ (përshkruaj) __________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

3.4 Numri i përfituesve direkte :

3.5 Numri i stafit administrativ :

3.6 Numri i stafit profesionist :

3.7 Raporti staf  i përgjithshëm / përfitues

3.8 Raporti staf  profesioniste / përfitues:

4.  Shërbimet e mëparshme dhe shërbimet aktuale të ofruara për këtë target grup

 Lloji i shërbimit Nr. i përfituesve direkte Periudha Vite Kostoja Burimi i financimit

4.1  Eksperienca e bashkisë/komunës / OJF

 Emri i bashkisë/komunës /OJF Shërbimi ofruar nga bashkia/komuna/OJF Periudha

5.  Prezantimi i problemit

5.1  Tregoni problemin që do të adresojë nënprojekti . __________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

6.  Qëllimi dhe objektivi

6.1  Qëllimi i projektit

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6.2  Objektivat e projektit, aktivitetet dhe rezultatet e projektit

 Objektivat e projektit Indikatorët Mjetet e verifikimit Rreziqet/supozime

6.3  Rezultatet e pritshme

 Rezultati Grupi target Nr.i përfituesve direkte Nr.i përfituesve indirekte Qarku i targetuar

7.  Qëndrueshmëria e projektit

7.1  Listoni kostot për stafin profesionist që do të mbulohen nga fondet e buxhetit qendror dhe kostot 
operative për 3 vitet e ardhshme që do të mbulohen me fondet e bashkisë/komunës.

 Kosto Burimi potencial i financimit Shuma (Lekë)

1.  Fondet nga buxheti qendror MPÇSSHB

1.1  Pagat dhe sigurimet shoqërore për stadin profesioniste

1.2  Kosto për ushqimin për rastet e qendrave rezidenciale

1.3  Shërbime konsulence ( trajnime)

2.  Fondet nga buxheti lokal Bashki/Komune

2.1  Pagat e stafit administrativ

2.2  Shpenzime operative

Uji

Elektriciteti

Telekomunikacioni
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Ngrohje

2.3  Mirëmbajtja & Operacionet

2.4  Qira

2.4  Transporti & mirëmbajtja

2.5  Të tjera

3.  Fonde nga donatorë

3.1 Donatori

Nëntotali i kostos operative

TOTALI

7.2  Listoni stafin që nevojitet për të ofruar shërbimin

 Specialiteti i stafit Numri i stafit Pagat në total Stafi rezistent ose që do të rekrutohet

7.3  A do të ketë pagesë nga klienti? Po Jo

7.4  Ju lutem përshkruani skemën e pagesës nga klienti _____________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

8  Zbatimi i projektit

8.1  Aktivitetet e kërkuara për zbatimin e projektit

 Nr. Aktiviteti Kohëzgjatja

 (në muaj) Personi ose njësia përgjegjëse

8.2  Cila është kohëzgjatja totale e projektit ?

9.  Plani i monitorimit dhe indikatorët

 Ju lutem vendosni tabelën e matësve të indikatorëve , mënyrat e dhe kalendarin e verifikimit

 Indikatorët e performancës Mekanizmat e mënyrës së verifikimit /raportimit Kalendari

10  Miratimi dhe konfirmimi

 Emri Pozicioni

 Firma Data

Emri Pozicioni Përfaqësuesi bashkisë/komunës
Firma Data

1 Ky seksion vlerëson eksperiencën e bashkise/komunës me qellim vlerësimin e kapaciteteve potenciale për te zbatuar 
projektin e propozuar.
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VENDIM

Nr. 15, datë 14.1.2009

PËR KOMPENSIMIN E PAGESËS PËR PAJISJEN ME LETËRNJOFTIM 
TË SHTRESAVE NË NEVOJË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Shtresave në nevojë t’u kompensohet pagesa për pajisjen me letërnjoftim në shumat, si më poshtë vijon:

a)  Në masën 700 (shtatëqind) lekë:

i)  Çdo anëtari të familjes, që trajtohet me ndihmë ekonomike dhe që është mbi 18 vjeç, si dhe 
të atyre që e mbushin këtë moshë para datës 30 qershor 2009;

ii)  Personave me aftësi të kufizuar, të lindur a të bërë të tillë, të cilët deklarohen të paaftë për 
punë me vendim të KMCAP-së, sipas pikës 3 të nenit 7 të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 
“Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, si dhe anëtarëve të familjeve të tyre, që janë mbi 
18 vjeç, kur personi me aftësi të kufizuar është kryefamiljar;

iii)  Personave, që përfitojnë pagesë papunësie;

iv)  Studentëve.

b)  Në masën 400 (katërqind) lekë:

i)  Të gjithë personave që përfitojnë pension pleqërie, në fshat apo qytet, të plotë ose të pjesshëm, 
si dhe pension invaliditeti;

ii)  Personave në ngarkim të pensionistëve, të cilët janë pa të ardhura.

c)  Në masën 200 (dyqind) lekë punonjësve të institucioneve buxhetore, me pagë mujore bruto jo 
më të madhe se 35 000 (tridhjetë e pesë mijë) lekë, si dhe personave në ngarkim të tyre, pa të 
ardhura.

2.  Pagesa e kompensimit është rimbursim i pagesës së bërë dhe të dokumentuar për marrjen e letërn-
joftimit dhe kryhet për aplikimet e bëra deri në 30 maj 2009. Pas kësaj date nuk kompensohet asnjë 
pagesë.

3.  Kompensimet jepen, përkatësisht, nga zyrat ku bëhen pagesat për pagat, ndihmën ekonomike, 
papunësinë dhe pensionet. Për studentët pagesa bëhet nga universitetet, ku ata studiojnë. Pagesa e 
kompensimit përfituesit bëhet menjëherë me fondet buxhetore, të miratuara në buxhetet e institu-
cioneve përkatëse dhe këto të fundit kërkojnë rimbursimin për pagesat e kryera, sipas rregullave të 
përcaktuara në këtë vendim.
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4.  Pagesa e kompensimit bëhet në mënyrë të menjëhershme, pasi personi përfitues paraqet, në zyrat e 
përmendura në pikën 3 të këtij vendimi, fotokopje të dokumentit, të dhënë nga zyra e gjendjes civile, 
pas aplikimit për pajisjen me letërnjoftim, të shoqëruar me mandatin e pagesës, së bërë nga përfituesi.

5.  Në fund të muajit, çdo institucion buxhetor dhe njësi e qeverisjes vendore raporton, përkatësisht, në 
ministritë/institucionin qendror, nga i cili varet, dhe në Ministrinë e Brendshme listëpagesën e për-
fituesve të kompensimit të paguar për muajin, së bashku me fotokopjet e mandateve të përfituesve. 
Ministritë dhe institucionet qendrore, bazuar në këto raporte, bëjnë një kërkesë përmbledhëse për 
rimbursimin e fondeve të shpenzuara, në Ministrinë e Financave, e cila bën çeljen e menjëhershme 
të fondeve për ministritë dhe institucionet qendrore. Këto të fundit bëjnë, më tej, rimbursimin për 
institucionet vartëse dhe njësitë e qeverisjes vendore.

6.  Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, në shumën 500 000 000 (pesëqind milionë) 
lekë, të përballohen nga fondi rezervë i vitit 2009.

7.  Rregullat e hollësishme dhe mënyrat e pagesës së kompensimit të përcaktohen në udhëzimin e 
përbashkët të Ministrit të Financave, të Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletore Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha 
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VENDIM 

Nr. 658 datë 17.10.2005

PËR STANDARDET E SHËRBIMEVE SHOQËRORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 18 të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 
“Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Miratimin e standardeve të shërbimeve shoqërore, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2.  Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Brendshme 
dhe Ministria e Shëndetësisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha

KREU I 
HYRJA

I.1 Pse standardet janë të rëndësishme?

Në ligjin për ndihmën dhe shërbimet shoqërore përcaktohet:
“parimet bazë, mbi të cilat funksionon skema e ndihmës dhe e shërbimeve shoqërore janë: 
a)  respektimi dhe garantimi i vlerave dhe i personalitetit të individit; 

b)  universaliteti; 

c)  barazia e mundësive; 

d)  e drejta për të përfituar; 

d)  partneriteti; 

e)  transparenca dhe paanshmëria; 

f)  decentralizimi; 
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g)  pavarësia, integrimi shoqëror dhe pjesëmarrja në jetën e komunitetit; 

h)  mosdiskriminimi;

i)  karakteri subvencionues”.[1]

Pra, ligji pasqyron rëndësinë e respektimit të të drejtave të njeriut për çdo shtetas që bëhet përfitues i 
shërbimeve shoqërore, ndërsa vendosja e standardeve për shërbimet shoqërore përbën një mënyrë për t’i 
zbatuar këto parime në praktikë. 

Standardet janë të rëndësishme:
Së pari, për të garantuar dhe për të zhvilluar më tej të drejtat e shtetasve shqiptarë të sanksionuara 

në Kushtetutë, në legjislacionin shqiptar dhe në konventat Ndërkombëtare të ratifikuara nga Qeveria 
shqiptare.[2] Që nga viti 1993, kur u miratua ligji nr.7710, datë 18.5.1993 “Për ndihmën dhe përkujdesjen 
shoqërore” me të cilin vendoset për herë të parë sistemi i ndihmës shoqërore në Shqipëri, legjislacioni 
mbi të drejtat sociale ka pësuar përmirësime të dukshme. Kështu, janë përmirësuar Kushtetuta e Shtetit 
Shqiptar, Kodi i Familjes, Kodi i Punës, Kodi Civil dhe ai i Procedurës Civile, Kodi Penal dhe ai i Pro-
cedurës Penale, ligji nr.7710, datë 18.5.1993 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, ligji nr.8652, datë 
31.5.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i decentralizimit), si dhe një sërë 
aktesh të tjera nënligjore, të cilat garantojnë dhe zhvillojnë më tej të drejtat shoqërore. Vendosja për herë të 
parë e një pakete të plotë të standardeve shqiptare të shërbimeve shoqërore në përputhje me legjislacionin 
në fuqi dhe me standardet e kërkuara ndërkombëtare, përbën edhe një hap të rëndësishëm në procesin e 
integrimit të vendit tonë në Bashkimin Europian.[3] 

Së dyti, vendosja e standardeve për shërbimet shoqërore është e rëndësishme për të matur dhe ndi-
hmuar në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shoqërore. Në kushtet e zhvillimit edhe të sektorit privat 
në fushën e shërbimeve shoqërore, del e nevojshme që shteti të vendosë disa rregulla dhe standarde të 
domosdoshme për cilësinë e shërbimeve, që duhen respektuar nga të gjithë ofruesit e shërbimeve, nga 
institucionet publike (në nivel qendror apo lokal), nga organizatat jofitimprurëse, (OJF) dhe nga ofruesit 
privatë. Zbatimi i standardeve kombëtare përbën kushtin e parë në procesin e licencimit, inspektimit dhe 
të vlerësimit të shërbimeve shoqërore.

Së treti, proceset decentralizuese ngarkojnë me përgjegjësi më të mëdha autoritetet vendore në lidhje 
me shërbimet shoqërore.[4] Në kushtet që qarku, bashkitë dhe komunat nuk kanë përvojë në këtë fushë 
të re të veprimtarisë së tyre, vendosja e standardeve do t’i ndihmojë ato në përmbushjen e funksioneve 
të reja në lidhje me plotësimin e nevojave shoqërore në komunitetin, ku ata ushtrojnë autoritetin e tyre. 
Këto funksione lidhen me planifikimin, sigurimin e shërbimeve shoqërore dhe zhvillimin e rrjeteve të 
bashkëpunimit lokal apo rajonal. 

Së katërti, zbatimi i standardeve ndikon në rritjen e kapitalit social. Kapitali social në këndvështri-
min praktik ka të bëjë me zhvillimin e rrjetit të bashkëpunimit dhe të burimeve shoqërore, që përfshijnë 
institucionet, marrëdhëniet dhe normat që formojnë sasinë dhe cilësinë e ndërveprimeve shoqërore. 

Qeveria shqiptare, e mbështetur edhe nga organizatat ndërkombëtare, si Banka Botërore, etj., ka 
hartuar Strategjinë e Shërbimeve Shoqërore (2005-2010),[5] si pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvil-
limin Ekonomik e Social (SKZHES) (2003-2007). Objektivi i Strategjisë së Shërbimeve Shoqërore është 

[1]. Ligji nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 3.
[2]. Karta Sociale Europiane e Rishikuar, Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve, Konventa Europiane “Për marrëdhëniet me fëmijët”.
[3]. Ligji nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 18 pika 4 “Ministria e Punës, Çështjeve 

Sociale dhe Shanseve të Barabarta është autoriteti që ka përgjegjësinë ligjore për zhvillimin e standardeve në shërbimet shoqërore.
“Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta harton standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror 

dhe kontrollon zbatimin e tyre. Standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave”.
[4]. Ligji nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 17 pika 1 “Këto shërbime financohen nga 

buxheti qendror dhe nga buxhetet e pavarura të organeve të qeverisjes vendore. Bashkitë ose komunat administrojnë të gjitha 
shërbimet shoqërore për individë, që janë banorë të atij qyteti apo komune. Qarku administron shërbime kur ato ofrohen për 
individë, që u përkasin disa njësive vendore në atë qark”.

[5]. Në vitin 2002 u hartua Strategjia e Shërbimeve Shoqërore (2003-2007), e cila u rishikua në përputhje me ndryshimet legjislative 
dhe në prill 2005 u miratua me vendimit të Këshillit të Ministrave nr.265, 28.4.2005 Strategjia e Shërbimeve Shoqërore (2005-2010).
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reformimi i sistemit të përkujdesit shoqëror, për të siguruar të drejtat njerëzore, barazinë e mundësive dhe 
trajtime të barabarta në shërbimet shoqërore për grupet në nevojë. Për t’iu përgjigjur më mirë nevojave 
shoqërore në rritje, është e nevojshme të rritet përgjegjësia jo vetëm e njësive të qeverisjes vendore, por 
e gjithë komunitetit për angazhimin e sa më shumë aktorëve dhe burimeve në shërbimet shoqërore. Kjo 
do të sjellë ndryshimin e tipologjisë së shërbimeve shoqërore, duke rritur llojshmërinë e tyre në përputhje 
me nevojat, duke zgjeruar rrjetin e institucioneve të përkujdesjes shoqërore me shërbime të reja, që do të 
realizohen nga institucionet publike apo jopublike, në nivel qarku, bashkie apo komune, me institucione 
rezidenciale, me qendra ditore, me shërbime në familje apo shërbime të lëvizshme në komunitet. Kjo do 
të sjellë zhvillimin e rrjeteve të bashkëpunimit dhe të burimeve shoqërore, situatë që kërkon vendosjen 
e standardeve, si pikë referimi në të gjitha llojet e shërbimeve shoqërore, të drejtuara në të gjitha grupet 
në nevojë, si: fëmijët, gratë, personat me aftësi të kufizuara, të rinjtë në nevojë, të moshuarit etj., për të 
arritur plotësimin më mirë të nevojave të tyre. 

I.2 Metodologjia për përcaktimin e standardeve

a) Këndvështrimi nga poshtë-lart
Ky dokument është hartuar duke përgjithësuar standardet më të mira të praktikave ekzistuese në 

sistemin e shërbimeve shoqërore në vendin tonë, nga ofruesit e agjencive publike apo të organizatave 
jofitimprurëse, OJF-ve. Në procesin e diskutimeve mbi standardet janë përfshirë jo vetëm ofruesit e shër-
bimeve ekzistuese dhe profesionistë të të gjitha kategorive, por gjithashtu edhe përfitues të shërbimeve. Me 
ta janë organizuar diskutime për vlerësimin e kapaciteteve ekzistuese të shërbimeve shoqërore në plotësi-
min e nevojave në rritje të grupeve të ndryshme në nevojë. Për të përcaktuar këto standarde jo vetëm janë 
përgjithësuar arritjet më të mira, por bazuar në nevojat e paplotësuara dhe kapacitetet e kufizuara është 
përcaktuar se çfarë kërkohet për të rritur cilësinë në shërbimet shoqërore. Idetë e shprehura dhe përvojat 
më të mira, si dhe të gjitha gjetjet e grupeve të punës në katër rajonet pilote të Tiranës, Durrësit, Vlorës 
dhe Shkodrës janë reflektuar në këtë dokument. 

b) Procesi pjesëmarrës
Parimi i përfshirjes së të gjithë aktorëve shoqërorë, si pjesë e demokratizimit të të gjithë jetës së vendit dhe 

si kërkesë për plotësimin e standardeve të Bashkimit Europian, përbën bazën e punës për hartimin e këtyre 
standardeve. Standardet janë hartuar në procesin e bashkëpunimit me aktorë të ndryshëm: me përfaqësues 
nga ofruesit dhe përfituesit e shërbimeve shoqërore, përfaqësues të autoriteteve vendore dhe qendrore, për-
faqësues nga Shërbimi Social Shtetëror në nivel qendror apo rajonal, si dhe profesionistë të tillë, si punonjës 
socialë, edukatorë, studiues, akademikë etj. Duke mbajtur parasysh faktin që standardet janë rezultat i 
kësaj pjesëmarrjeje aktive të gjerë, ato mund të konsiderohen se përfaqësojnë interesat e të gjitha grupeve 
të shoqërisë sonë dhe prandaj besohet se do të kenë një bazë të gjerë mbështetjeje në procesin e zbatimit.

c) Ndërtimi i kapaciteteve
Procesi për hartimin e standardeve të shërbimeve shoqërore është gjithashtu një proces për të zhvilluar 

edhe kapacitetet e të gjithë këtyre aktorëve pjesëmarrës. Pjesëmarrësit jo vetëm që sollën idetë dhe përvojat 
e tyre të pasqyruara në standardet, por gjatë këtij procesi të debateve, seminareve, trajnimeve, pilotimeve, 
shkëmbimit të përvojave brenda dhe jashtë vendit, ata i kanë zhvilluar më tej kapacitetet e tyre, si për nga 
njohuritë, ashtu dhe për nga organizimi i veprimtarive të larmishme në shërbimet shoqërore. Pra, në të njëjtën 
kohë, ata kontribuojnë në hartimin e standardeve dhe zhvillojnë aftësitë dhe kapacitetet e tyre, që do të sjellin 
rezultate në procesin e zbatimit të këtyre standardeve, ku ata do të vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm.

ç) Bazuar në praktikat më të mira të shërbimeve shoqërore, vështrimi shkon përpara drejt sfidave të së ardhmes
Përcaktimi i standardeve të shërbimeve shoqërore, bazuar në praktikat më të mira ekzistuese, vendos 

themelet mbi të cilat standartet do të zhvillohen më tej në të ardhmen. Qëllimi është që ofruesit e shër-
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bimeve shoqërore, në një plan afatshkurtër apo afatmesëm, jo vetëm t’i arrijnë këto standarde minimale, 
por edhe të synojnë t’i tejkalojnë ato në drejtime të ndryshme. Nëpërmjet akteve nënligjore, si rregullore, 
statute, udhëzues të nxjerrë nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta apo Shër-
bimi Social Shtetëror, do të lehtësohet zbatimi në praktikë i këtyre standardeve dhe zhvillimi i mëtejshëm 
i tyre në përputhje me nevojat shoqërore të së ardhmes. 

I.3 Kujt i shërbejnë standardet?

Të gjithë aktorët, që nga përfituesit deri tek ofruesit e shërbimeve shoqërore dhe bashkëpunëtorët e 
tyre janë të interesuar t’i përdorin standardet.

-  Përfituesit/familjet dëshirojnë të marrin një nivel të kënaqshëm shërbimesh. Pikërisht prandaj 
përfituesit/familjarët kanë të drejtën të informohen mbi standardet në shërbimet shoqërore, që 
të mund të kontribuojnë edhe ata në zbatimin e tyre. 

-  Ofruesit, ku përfshihen: institucionet publike, OJF-të, grupet e interesuara, ofruesit privatë dhe 
bashkëpunëtorët e tyre do t’i përdorin standardet si një udhërrëfyes në procesin e realizimit të 
shërbimeve shoqërore. 

-  Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social Shtetëror me 
agjencitë e tij rajonale, autoritetet vendore, ku përfshihen këshillat e qarkut, bashkisë dhe komunës, 
do t’i përdorin standardet për licencimin, inspektimin dhe vlerësimin e shërbimeve shoqërore.

-  Të gjitha autoritetet e tjera publike në nivel qendror, si Ministria e Shëndetësisë, e Arsimit, e 
Brendshme etj., si dhe të tjera institucione publike që merren apo kanë interes për zhvillimin e 
të drejtave shoqërore, do t’u referohen standardeve. 

 Standardet gjithashtu mund të jenë të dobishme për:

-  Institucionet akademike dhe organizata të tjera të përfshira në veprimtari arsimore dhe/apo 
trajnuese për personelin që ushtron veprimtari në shërbimet shoqërore.

-  Studiuesit që i drejtohen fushës shoqërore.

-  Të tjerë persona/biznese të interesuar apo edhe të angazhuar në fusha që ndërthuren me shër-
bimet shoqërore. 

KREU II 
ÇFARË KUPTOJMË ME STANDARDE?

Standardet përfaqësojnë një nivel të përbashkët të funksionimit dhe të kryerjes së veprimtarisë, që 
kërkohet të arrihet nga të gjitha llojet e shërbimeve shoqërore. Standardet janë parime të përgjithshme që 
shërbejnë për të siguruar cilësinë e shërbimeve shoqërore. Ato i drejtojnë shërbimet në plotësimin e nevo-
jave të ndryshuara të përfituesve të tyre dhe të komunitetit të cilit i shërbejnë. Ato përfaqësojnë një mjet 
për të vlerësuar si nivelin e përmbushjes së nevojave të përfituesve, ashtu dhe të praktikave të shërbimeve 
shoqërore. Standardet përbëjnë një nga tre elementet që sigurojnë një sistem bashkëkohor të shërbimeve 
shoqërore. Dy elementet e tjera janë inspektimi dhe licensimi i shërbimeve shoqërore. 

II.1 Cili është këndvështrimi i ri?

a) Personat në nevojë në qendër të shërbimeve shoqërore – filozofia që drejton standardet.
Një sistem modern i shërbimeve shoqërore ka në qendër të veprimtarisë së tij kërkesat e personave në 

nevojë. Personat në nevojë përbëjnë jo vetëm objektin e shërbimeve shoqërore, por edhe një aktor të rëndë-



220 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

sishëm për zhvillimin e tyre. Përfituesit e shërbimeve konsiderohen si bashkëpunëtori kryesor i ofruesve 
të shërbimeve shoqërore në të gjitha drejtimet e veprimtarisë për përmbushjen e këtyre standardeve.

b) Standarde që synojnë të sjellin rezultatet që përfituesit kërkojnë nga shërbimet shoqërore. 
Nëse standardet ekzistuese, të përshkruara në rregulloret e institucioneve ekzistuese të shërbimeve 

shoqërore kryesisht theksojnë standardet organizative, në këtë dokument pikësynimi është zhvillimi i 
standardeve që kanë të bëjnë me cilësinë e jetës së përfituesve të shërbimeve shoqërore apo/dhe familjarëve 
të tyre. Këto standarde kanë të bëjnë me çështje të tilla themelore, si:

-  sa i ndihmojnë shërbimet përfituesit/familjet e tyre për një jetë më të mirë; 

-  si/sa nxitet pjesëmarrja e përfituesve në realizimin e shërbimeve shoqërore; 

-  si/sa përmbushen nevojat e tyre emocionale dhe njohëse; 

-  si/sa përfituesit zhvillohen si individë me personalitetin e tyre, bëhen të pavarur; 

-  si/sa ndihmohen përfituesit të ruajnë lidhjet dhe të kontribuojnë në komunitetin e tyre. 

Pra, standardet kërkojnë që rezultatet që arrihen te përfituesit të jenë qëllimi parësor i shërbimeve 
shoqërore. Këto rezultate përfshijnë: sigurinë, zhvillimin normal, arritje të interesave personalë, përfshirjen 
dhe integrimin social. Në një kuptim më të përgjithshëm, rezultati që përfituesit/familjet e tyre presin dhe 
kërkojnë nga shërbimet shoqërore është një jetë me dinjitet si qenie njerëzore. 

c) Ngritja e kapaciteteve të komunitetit
Nëpërmjet standardeve që do të zbatohen edhe në shërbimet shoqërore me bazë komunitare, të cilat 

përbëjnë prirjen e zhvillimit të shërbimeve shoqërore në vendin tonë,[6] do të kontribuohet edhe në zhvil-
limin e kapaciteteve të komunitetit. Standardet synojnë gjithashtu të ndihmojnë edhe institucionet rezi-
denciale që të bëhen më fleksibël, më të hapura, që edhe ato të kontribuojnë në zhvillimin e komunitetit.

ç) Standarde që pasqyrojnë parimet bazë të të gjitha llojeve të shërbimeve shoqërore.
Këto standarde synohet të jenë të zbatueshme në të gjitha llojet e shërbimeve shoqërore dhe për të 

gjitha grupet në nevojë. Kjo nuk nënkupton standardizim të shërbimeve, pasi nga mënyra se si janë kon-
ceptuar standardet, ato krijojnë hapësira më të mëdha për ofruesit që të zhvillojnë këndvështrimin e tyre 
në përgjigjen ndaj nevojave të komunitetit. Standardet janë konceptuar si standarde të cilësisë, në kupti-
min që ato do të përdoren si mjet për të arritur dhe njëkohësisht për të vlerësuar cilësinë e shërbimit që 
ofrohet, i cili ndikon në përmirësimin e jetës së përfituesve (familjeve) të shërbimeve shoqërore. Pikërisht 
për t’ia arritur këtij qëllimi, ato janë formuluar në terma të përgjithshëm dhe krahas çdo standardi janë 
vendosur disa kritere, që zbërthejnë dhe thjeshtëzojnë kuptimin e tij, duke bërë më të qartë mënyrën e 
garantimit të tij. Pastaj për çdo kriter janë përcaktuar treguesit për matjen e cilësisë së zbatimit të tij. Në 
të ardhmen do të synohet që standardet të zhvillohen më tej, në forma më të specifikuara për të gjitha 
llojet e shërbimeve shoqërore dhe grupeve specifike të personave në nevojë.[7]

d) Standarde që synojnë parandalimin e problemeve sociale.
Duke pasur në qendër të vëmendjes nevojat e paplotësuara, shërbimet shoqërore synojnë trajtimin e 

tyre me qëllim që ato të mos rriten dhe të shoqërohen me probleme të tjera. 

II.2 Çfarë fushash mbulojnë standardet?

1.  Të drejtat e njeriut;

2.  Zhvillimi i personalitetit, pavarësisë dhe integrimit social të përfituesit;

[6] Referuar Strategjisë Kombëtare të Shërbimeve Shoqërore, Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, 2005.
[7] Në të njëjtën kohë po përgatiten standardet e shërbimeve shoqërore për fëmijët në nevojë.
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3.  Kujdesi personal;

4.  Liria e zgjedhjes;

5.  Vendndodhja dhe informimi mbi shërbimet që të jenë lehtësisht të arritshme; 

6.  Qëllimi i shërbimit dhe përshtatshmëria;

7.  Menaxhimi;

8.  Rrjetet e bashkëpunimit;

9.  Burimet njerëzore dhe materiale; 

10.  Emergjencat.

II.3 Kriteret - Çfarë përmbajnë standardet? 

Kriteret që renditen pas çdo standardi synojnë të ndihmojnë ofruesit, përfituesit dhe aktorët e tjerë të 
shërbimeve shoqërore në kuptimin e qartë të standardit përkatës dhe në zbërthimin e detajeve në kupti-
min e standardit. Nëse standardi përcaktohet në terma të përgjithshme, kriteret përcaktohen në terma të 
veçantë. Kriteret nënkuptojnë në njëfarë mënyre kërkesa të nevojshme për standardin referues. Kriteret 
kanë të bëjnë me mënyrën konkrete me të cilën garantohen standardet e shërbimeve shoqërore. Kriteret 
janë të matshme nëpërmjet treguesve të cilësisë së shërbimeve shoqërore. 

II.4 Treguesit e cilësisë - Matës të plotësimit të standardit

Baza për vlerësimin e arritjes së standardit dhe të kritereve të tij janë “Treguesit e cilësisë”. Treguesit 
e cilësisë paraqesin ato elemente që shërbejnë si etalon mase, ku do të mbështeten si ofruesit, financuesit, 
blerësit, inspektorët, vlerësuesit deri te përfituesit e shërbimeve shoqërore, për të gjykuar nëse një standard 
i caktuar apo një kriter i tij janë plotësuar. Si të tillë, treguesit e cilësisë shërbejnë si mjete konkretizimi 
për të kuptuar se çdo të thotë ta kesh arritur një standard apo kriter të caktuar. Gjithsesi ështe e qartë që 
treguesit e cilësisë nuk mund t’u shpëtojnë gjykimeve të ndryshme, bazuar në kënaqjen e interesave të 
përfituesve, familjarëve, profesionistëve etj. Prandaj edhe cilësia e shërbimeve shoqërore është vështirë të 
përcaktohet duke u mbështetur vetëm në gjykimin mbi këta tregues.

STANDARDET E SHERBIMEVE SHOQERORE NE SHQIPERI

STANDARDET

1. Ofruesit e shër-
bimeve shoqërore 
respektojnë të 
drejtat e njeriut për 
përfituesit e tyre.

KRITERET

a. Trajtim në mënyrë të barabartë për të gjithë 
përfituesit
Ofruesit e shërbimeve shoqërore i trajtojnë 
njëlloj të gjithë përfituesit, pavarësisht nga 
përkatësia e tyre shoqërore, ekonomike, poli-
tike, gjinore, fetare, etnike, mosha, aftësitë dhe 
vendqëndrimi.

b. Mundësi të barabarta për shërbime sipas nevojave 
të përfituesve.
Çdo përfitues i shërbimeve shoqërore të ketë 
mundësi të njëjta për të plotësuar nevojat. 
Kështu respektohen të drejtat e tyre dhe, në të 
njëjtën kohë, ndihmohen përfituesit që shërbimi 
të sigurohet sipas nevojave individuale.

TREGUESIT E CILËSISË

Për çdo përfitues ka dosje personale me të 
dhënat mbi të gjitha këto karakteristika, me të 
cilën ata janë të njohur.
Personeli tregon se e njeh dhe zbaton parimin e 
barazisë në trajtimin e përfituesve.

Rregulla dhe procedura për vlerësimin periodik 
të nevojave individuale dhe veprimtari për t’ju 
përgjigjur atyre.
Plane individuale zhvillimi.
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2. Zhvillimi i 
personalitetit, 
pavarësisë dhe in-
tegrimit shoqëror 
të përfituesve të 
shërbimeve.

c. Trajtim i personave në nevojë si qenie njerëzore me vlera.
Përfituesit e shërbimeve shoqërore kanë të drejtë të 
plotësojnë zhvillimin e tyre si individë dhe shërbimet i 
ndihmojnë ata në këtë drejtim.
Personi në nevojë trajtohet në mënyrë të kujdesshme dhe 
me respekt, duke marrë në konsideratë vlerat, personalite-
tin, përvojën dhe nevojat e tij. 
Çdo përfitues i shërbimeve shoqërore ka të drejtë të 
shprehë, nëse është në gjendje ta bëjë këtë, atë që 
mendon, mbi çdo gjë që ka lidhje me të/shërbimin 
ndaj tij. Në çdo rast të gjenden mjetet që mundësojnë 
komunikimin e tij.
Përfituesit/familjarët kanë të drejtën të jenë pjesë e 
procesit të marrjes së vendimeve që kanë të bëjnë dhe/
apo ndikojnë në jetën e tyre.

ç. Mbrojtja dhe siguria e përfituesve të shërbimeve nga të 
gjitha llojet e abuzimeve.
Përfituesit mbështeten dhe garantohen me programe dhe 
procedura të hapura dhe të përshtatshme për ta.
Ofruesit e shërbimeve bëjnë gjithçka varet prej tyre, që 
përfituesit të ndihen të sigurtë për plotësimin e nevojave 
bazë të jetës së tyre dhe të mbrojtur nga çdo lloj abuzimi.

d. Ofruesit e shërbimeve trajtojnë seriozisht ankesat e për-
fituesve/familjarëve apo të tjera ankesa. 
Përfituesit/familjarët, personeli apo të tjerë persona 
kanë të drejtën për t’u ankuar në lidhje me shërbime, 
rregulla, procedura që i prekin drejtpërdrejtë apo 
jodrejtpërdrejtë. 
Ankesat shqyrtohen seriozisht, pa paragjykime dhe pa 
ndikuar për keq tek personat e ankuar, si në trajtimin 
personal, ashtu edhe në shërbimet ndaj tyre.

dh. Ofruesit e shërbimeve, përfituesit / familjarët dhe të tjerë 
të angazhuar me shërbimet shoqërore të familjarizohen me 
legjislacionin shqiptar. 
Shërbimet shoqërore zhvillohen në përputhje me legjis-
lacionin shqiptar dhe me Konventat Ndërkombëtare 
mbi Të Drejtat e Njeriut të ratifikuara nga qeveria 
shqiptare. 
Personeli i shërbimeve shoqërore, përfituesit/famil-
jarët e tyre, dhe administratorët shoqërorë/inspektorët 
informohen rregullisht dhe mbështeten për të njohur, 
kuptuar dhe zbatuar parimet e të drejtave të njeriut.

a. Shërbimet shoqërore çojnë në zhvillimin e individualitetit 
dhe përgjegjësisë së përfituesve të tyre.
Përfituesi inkurajohet dhe mbështetet në marrjen e 
vendimeve mbi çështjet e jetës së tij dhe që të ndikojë në 
mënyrën se si zbatohen programet e shërbimet ndaj tij. 
Ai inkurajohet të komunikojë lirshëm mendimet e tij.

b. Puna individuale me përfituesit bën që ata të ndjehen të 
lirshëm të shprehin nevojat, dëshirat dhe interesat e tyre.
Vlerësimi i herëpashershëm i nevojave të përfituesve/
familjeve të tyre të bëhet me qëllim që të përcaktohet 
ndihma e duhur dhe shërbimi që i plotëson më mirë 
këto nevoja.

Dosja personale e përfituesve ka të 
evidentuara:
- Kërkesat me shkrim të personave në 
nevojë për shërbimet që ata kërkojnë.
- Vendimet e marra për plotësimin 
e nevojave, të nënshkruara nga për-
fituesit/familjarët.
Përfituesit konfirmojnë trajtimin me 
respekt të tyre.
Vëzhgimet e personelit gjatë shërbimit 
tregojnë se me qëndrimet e tyre ata 
respektojnë përfituesit.

Personeli i shërbimeve, përfituesit / 
familjarët janë të familjarizuar me 
rregullat, procedurat për garantimin e 
sigurisë së përfituesit dhe mbrojtjen e tij 
nga abuzimet. Intervista të rregjistruara 
me përfituesit dhe/apo familjarët nëse e 
kanë këtë siguri.

Përfituesit/familjarët,personeli janë të 
familjarizuar me rregullat për trajtimin e 
ankesave, ku përcaktohen afatet kohore. 
Rregullat janë të qarta dhe të thjeshta për 
të gjithë. Raporte mbi respektimin e tyre 
ku përfshihen: 
- përgjigja ndaj ankesës brenda afatit 
kohor, - shënime mbi qëndrimin e per-
sonit të ankuar; - trajnim i personelit për 
trajtimin e ankesave.

Personeli që që vepron në fushën e shër-
bimeve shoqërore, përfituesit/familjarët 
kanë në dispozicion fletoren zyrtare me 
legjislacionin bazë më të fundit. 
Personeli tregon se është i familjari-
zuar me kuadrin ligjor të shërbimeve 
shoqërore. 
Veprimtaritë për njohjen e kuadrit ligjor 
si biseda, debate, programe trajnime, 
etj. janë të evidentuara.

Tregues për mënyrat/mjetet sesi 
ndihmohen përfituesit në marrjen e 
vendimeve të evidentuara në dosjet e 
tyre personale.
Krijimi i forumeve të përfituesve dhe 
evidentimi i veprimtarisë së tyre.

Mjedise të përshtatshme për biseda, 
takime intime të përfituesit me familjarët, 
miqtë, personelin. Puna individuale e 
personelit me përfituesit është e dokumen-
tuar. Çdo përfitues të ketë një pjesëtar të 
personelit me të cilin krijohen marrëd-
hënie më të afërta.
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c. Personeli i shërbimeve vë në dukje aftësitë dhe vlerat e për-
fituesve të shërbimeve, duke synuar t’i zhvillojë ato më tej.
Çdo përfitues ka aftësi dhe vlera që mund të mos dalin 
në pah për shkak të nevojave apo problemeve të tij. Me 
qëllim që t’u japin mundësi përfituesve të rrisin besimin 
për t’u marrë me çështjet e jetës së përditshme, si dhe 
të mbështesin zhvillimin e tyre, personeli i shërbimeve 
shoqërore vazhdimisht zbulon, nxjerr në pah dhe për-
mirëson aftësitë dhe vlerat e tyre.

ç. Ofruesit e shërbimeve shoqërore menaxhojnë rastet duke 
ndërthurur veprimtarinë e profesionistëve të ndryshëm. 
Përfituesit kanë nevoja shumë komplekse dhe prandaj 
ato trajtohen njëkohësisht nga profesionistë të ndry-
shëm. Kjo kërkon krijimin e grupeve të specialiteteve 
të ndryshme me punonjës social, psikolog, eduka-
tor, infermier, fizioterapist, mjek, etj. Këto ekipe me 
profesionistë të ndryshëm veprojnë për aq sa është e 
nevojshme, si për vlerësimin e nivelit të zhvillimit të 
përfituesit, ashtu dhe për programet e trajtimit të tij.

d. Përfshirja e përfituesve në veprimtari për të cilat ata kanë 
interesa dhe që nxitin bashkëveprimin midis tyre.
Shërbimet shoqërore i ndihmojnë përfituesit të zhvil-
lojnë interesat, dëshirat dhe edukimin e tyre, duke 
ju siguruar informacion, këshillim, programe dhe 
mbështetje për të arritur qëllimet personale.
Shërbimet ofrojnë veprimtari që mundësojnë dhe 
inkurajojnë bashkëveprimin midis përfituesve.

dh. Forcimi i marrëdhënieve me familjen dhe komunitetin për 
integrimin shoqëror të përfituesve. 
Ofruesit e shërbimeve shoqërore punojnë në bash-
këpunim me familjen dhe komunitetin. Familja 
konsiderohet si pjesa më e rëndësishme e sistemit 
të mbështetjes për personat në nevojë. Familja dhe 
komuniteti inkurajohen të marrin pjesë në hartimin 
dhe zbatimin e programeve të shërbimeve shoqërore. 
Mirëqenia e personave në nevojë të vlerësohet si pjesë e 
mirëqenies së familjes dhe gjithë komunitetit.

e. Shërbimi krijon një jetë normale për personat në nevojë, me 
kushte të ngjashme me ato të familjes. 
Krijimi i mundësive për përfituesit që të mbajnë mar-
rëdhënie të mira me familjet e tyre, shokët, miqtë dhe 
të tjerë persona, që luajnë rol të rëndësishëm në jetën 
e tyre. Kur ata i kanë humbur këto lidhje, ofruesit e 
shërbimeve përpiqen t’i rivendosin ato, nëse e dëshiron 
përfituesi i shërbimit.

ë. Inkurajimi i përfituesve të shërbimeve shoqërore të marrin 
pjesë në jetën e komunitetit. 
Gjithë personeli i shërbimit i ndihmon dhe i mbështet 
përfituesit që të përfshihen në veprimtaritë shoqërore, 
argëtuese apo edukative brenda komunitetit të tyre. 
Shërbimet ndihmojnë në përfshirjen dhe integrimin 
shoqëror jo vetëm të përfituesve, por edhe të familjeve të 
tyre, nëse kjo është e nevojshme.

Në dosjen personale të çdo përfituesi 
të jenë të evidentuara aftësitë dhe paaf-
tësitë e tij në dinamikën tyre, që nga 
fillimi i shërbimeve ndaj tij.
Personeli evidenton ndryshimet pozi-
tive në qëndrimet e çdo përfituesi.

Procedura të zbatueshme për funk-
sionimin e ekipeve me profesionistë të 
ndryshëm, pjesë ose jo e personelit të 
një ofruesi shërbimesh.
Puna e ekipit multidisiplinar është e 
pasqyruar.

Evidentimi i përputhjes mes veprimtarive 
dhe interesave të përfituesve në dosje. 
Veprimtaritë që mundësojnë bashkëvep-
rimin midis përfituesve përcaktojnë edhe 
mënyrat se si do të realizohet ai. Ofruesit 
sigurojnë mjedise, mjete (TV, biblioteka, 
kënde sportive, etj.) ku përfituesit mund 
të bashkëveprojnë.

Të dhëna për komunikimin gojor apo 
me shkrim midis ofruesve të shërbi-
meve dhe familjeve të përfitueve apo 
personave të tjerë të interesuar për ta.
Tregues të pjesëmarrjes aktive të 
familjes/komunitetit në veprimtaritë 
e ofruesve të shërbimeve. Tregues të 
pjesëmarrjes aktive të ofruesve të shër-
bimit në veprimtaritë e komunitetit.

Mjedisi i brendshëm/ i jashtëm i 
ofruesit të shërbimeve ofron mundësi 
për takime individuale të përfituesve 
me familjarët, shokët, miqtë e tyre.
Evidentimi i shpeshtësisë së mar-
rëdhënieve mes: përfituesve dhe 
familjarëve, miqve të tyre, ofruesve të 
shërbimit me familjarët.

Në mjediset e ofruesit të shërbimeve 
të ketë informacione për veprimtaritë 
shoqërore, argëtuese apo edukative të 
komunitetit.
Të jenë të evidentuara dëshirat e 
përfituesve për t’u përfshirë në këto 
veprimtari.
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3. Përfituesve 
të shërbimeve u 
ofrohet kujdes per-
sonal, ku tregohet 
respekt për din-
jitetin, intimitetin 
dhe rehatinë e 
tyre.

4. Liria e zgjedhjes 
nga ana e për-
fituesit është parë-
sore në shërbimet 
ndaj tij.

a. Përfituesit e shërbimeve shoqërore mbrohen nga çdo formë dhune.
Përfituesit ndjehen plotësisht të sigurtë dhe të qetë 
nga personeli që kujdeset për ta dhe gjithë mjedisi i 
ofruesve të shërbimeve. Përfituesit ndjehen të mbrojtur 
ndaj çdo formë e dhunës fizike, psikologjike, emocio-
nale dhe seksuale. Përfituesit janë të lirë të ushtrojnë 
ritet fetare, apo zakone që lidhen me kulturën dhe 
interesat e tyre personale. Përfituesit nuk imponohen 
të ndryshojnë besimin e tyre sipas besimit fetar që ka 
ofruesi i shërbimit.

b. Shërbimet kanë kushte të përshtatshme për përmbushjen e 
nevojave të përfituesit për kujdes personal.
Ofrimi i shërbimeve nga ana e personelit dhe kushtet e 
përshtatshme të mjedisit të shërbimit ndikojnë drejpër-
drejtë në nivelin e kujdesit personal. 
Drejtuesit e shërbimeve përmirësojnë vazhdimisht 
kushtet e mjedisit ku realizohen shërbimet.

c. Krijimi i një mjedisi të ngrohtë në takimet e përfituesit me 
familjarët e tij dhe personelin. 
Përfituesit/familjarët kanë nevojë për një mjedis intim 
ku të takohen e të bisedojnë si me njëri tjetrin, ashtu 
edhe me personelin, apo të tjerë persona që kanë lidhje 
me ta.

ç. Ofruesit e shërbimeve së bashku me përfituesit/familjarët 
hartojnë dhe zhvillojnë programe individuale të përshtatshme 
për përfituesit.
Personeli i shërbimit, përfituesit/familjarët janë të 
familjarizuar me objektivat e programit individual për 
çdo përfitues, që të kontribuojnë në arritjen e tyre.

d. Përfituesit i lejohet të mbajë disa gjëra personale, jo të 
rrezikshme për vehten dhe të tjerët.
Përfituesve iu krijohen mundësitë të dalin jashtë, të shëti-
sin në rrugë, në parqe, në treg apo në vende të tjera.

a. Çdo ofrues i shërbimeve shoqërore ka informacionin e 
mjaftueshëm për të gjitha llojet e shërbimeve që veprojnë në 
komunitetin/rajonin e tij. 
Kjo u jep sigurinë ofruesve që përfituesit kanë mundësi 
të zgjedhin shërbimin që kërkojnë dhe të lehtësojnë 
plotësimin e një sërë nevojash që mund të ketë apo 
mund t’i lindin përfituesit në të ardhmen.

b. Përfituesit zgjedhin lirisht nëse do ta pranojnë/kundërshtojnë 
shërbimin: shërbimin rezidencial apo ditor; shërbimin në institu-
cion/ apo në familje/kujdestarinë.
Përcaktimi i shërbimit që do të marrë përfituesi vjen nga 
ana e tij. Familjarët, personat e autorizuar, institucioni i 
mëparshëm apo administratori social në qark/bashki/ko-
munë kanë të drejtën të bëjnë zgjedhjen, vetëm nëse nuk 
ka mundësi ta bëjë atë vetë personi në nevojë. 
Gjithmonë përfituesi i shërbimit ka të drejtë të kundër-
shtojë vendimin në një nivel më të lartë hierarkie.

c. Ofruesit e shërbimeve kanë procedura të përshtatshme për 
vendosjen, ndryshimin dhe refuzimin e shërbimit, ku zgjedhja 

Vënia në dispozicion e përfituesve të 
numrave telefonike (online), ku mund 
të kërkojnë ndihmë në rastet e dhunës. 
Vendosja e tyre në vende të dukshme.
Procedura për trajtimin e rasteve të 
evidentimit të dhunës dhe të dhëna mbi 
zbatimin e tyre.
Sigurimi i mundësive që përfituesit të 
ndjekin rite fetare apo zakone të kul-
turës së tyre.

Personel i gatshëm dhe mjedise me pajisje 
që ndihmojnë përfituesit të realizojnë 
veprimtaritë në mënyrë të pavarur.
Mjediset kanë pajisje, ndriçim, ventilim, 
ujë dhe shërbime sanitare të përshtatshme 
për kapacitetet e lejuara. Mjediset janë të 
ndara sipas funksionit të tyre, (dhomat e 
ndenies, dhomat e fjetjes, ngrënies, argëti-
mit dhe tualetet).

Mjediset e pritjes ku takohen përfituesit 
e shërbimeve me miqtë dhe familjarët, 
janë të përshtatshme dhe të njohura 
që përdoren për këtë qëllim. Personeli 
profesionist ka mjedise të përshtatshme 
për punën individuale me përfituesit.

Dosjet e përfituesve përmbajnë të 
dhëna dhe vlerësime se sa veprimtaritë 
plotësojnë nevojat dhe interesat e tyre. 
Përcaktimi i formave dhe nivelit të 
pjesëmarrjes së përfituesve/familjarëve 
në hartimin, zbatimin dhe rishikimin 
periodik të programeve individuale.

Të jenë të evidentuara veprimtaritë 
individuale si dhe sendet personale.

Ofruesi ka një sistem referimi apo një 
bazë të dhënash për të gjitha llojet e 
shërbimeve që veprojnë në komunitetin/
rajonin e tij, madje edhe personat e tyre 
të kontaktit. Ofruesi ka informacion 
mbi ligjin përkatës që lejon marrjen e 
shërbimit

Kërkesa me shkrim për zgjedhjen e 
shërbimit ruhet në dosjen personale të 
çdo përfituesi. 
Respektimi i afateve kohore në marrjen 
e vendimit; një kopje e vendimit të jete 
në dosje.
Të dhëna për ushtrimin e të drejtës së 
ankimimit.

Të jenë të evidentuara arësyet e 
vendosjes, ndryshimit dhe refuzimit 
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5. Shërbimet 
shoqërore janë 
lehtësisht të arrit-
shme për të gjithë 
përfituesit e tyre.

6. Shërbimi 
menaxhohet 
me efektivitet, 
nga drejtues të 
aftë, mbi bazën 
e rregullave ad-
ministrative dhe 
financiare

e përfituesit është përcaktuese. 
Për shërbimet jo-rezidenciale këto vendime lidhen me 
të drejtën e përfituesit për të përfunduar apo rinovuar 
kontratën me ofruesin e shërbimeve në përputhje me 
nevojat e tij.

ç. Ofruesit e shërbimeve u japin lirinë e zgjedhjes përfituesve për 
veprimtaritë ditore. 
Përfituesit janë të lirë të veprojnë jo gjithmonë sipas 
orarit të veprimeve ditore, por edhe sipas dëshirave të 
tyre, duke respektuar të drejtat e përfituesve të tjerë. Për 
t’iu përgjigjur dëshirave dhe nevojave të përfituesve të 
veçantë, që mund të kenë interesa të ndryshme nga grupi, 
t’i lihet vend edhe zgjedhjeve personale.

a. Shërbimi ofrohet në vendin e përshtatshëm.
Ofruesit e shërbimeve shoqërore vendosen pranë grupe-
ve në nevojë, që të zvogëlojnë vështirësitë në transport/
komunikacion. 
Vendi ku ofrohet shërbimi është lehtësisht i arritshëm 
nga të gjitha kategoritë e personave në nevojë për të 
cilët ofrohet ai shërbim.

b. Shërbimi ofrohet në mjedisin e përshtatshëm për të gjithë 
përfituesit e tij.
Mjedisi dhe pajisjet e shërbimeve të përshtaten me 
kapacitetet, llojin e shërbimit të ofruar, me nevojat dhe 
interesat e përfituesve. Konstruksioni dhe mjedisi fizik 
i qendrës së shërbimit janë të përshtatshme edhe për 
personat me aftësi të kufizuara.

c. Personat në nevojë udhëzohen që të dinë se çfarë ofrojnë shërbi-
met, sesi jepet informacioni dhe se me kë ata mund të bashkëpu-
nojnë.
Ofruesit e shërbimeve kanë të përcaktuar qartë mënyrat 
se si veprojnë për t’iu përgjigjur personave në nevojë, 
familjarëve, kujdestarëve dhe të tjerë që kanë nevojë për 
informacion. 
Mjetet e informimit përmbajnë gjithë informacionin mbi 
shërbimet e ofruara, grupet të cilave ju drejtohen këto 
shërbime, kriteret që duhet të përmbushin përfituesit, 
oraret, vendin dhe adresën e shërbimeve. 
Informacioni i kërkuar jepet i qartë, me fjalë të thjeshta 
që të mund të kuptohet nga të gjithë. Krahas informimit, 
ofruesit e shërbimeve zhvillojnë veprimtari praktike që 
të bëjnë të njohura shërbimet e tyre në komunitet. Për 
shërbime të veçanta, informacioni mundësohet pranë 
qendrave më të arritshme.

a. Drejtuesit e shërbimeve shoqërore kanë kualifikimin e 
përshtatshëm dhe përvojën e duhur për menaxhim. 
Drejtuesit njohin rregullat administrative dhe financiare 
të menaxhimit të shërbimeve shoqërore.

b. Shërbimet shoqërore zhvillohen në përputhje me aktet ligjore 
në fuqi dhe me statuset e grupeve në nevojë, të cilave ato iu 
shërbejnë. 

të shërbimit nga përfituesi apo nga in-
stitucioni, me nënshkrimin e përfituesit. 
Vendimi për to të jetë në përputhje me 
vlerësimin e situatës së përfituesit. Për-
fituesi ka të drejtë të njihet në çdo kohë 
me dosjen e vet personale.

Orari i veprimeve ditore është i shpallur 
në vend të dukshëm, ku të jenë përcak-
tuar edhe pjesëmarrësit sipas dëshirave 
të tyre.
Përfituesit janë të njohur me të drejtën e 
zgjedhjes së veprimtarive ditore, si dhe 
me të drejtën e mospërfshirjes në to.

Shenja të qarta për vendndodhjen e 
qendrës së shërbimit, që edhe personat 
në nevojë nga rajone të tjera të kenë 
mundësinë të informohen për të.
Informacioni mbi llojet dhe vendodhjen 
e shërbimit të jetë i mundshëm edhe në 
njësitë e qeverisjes vendore.

Shërbimet sigurojnë kushte të për-
shtatshme për lëvizje edhe për personat 
me aftësi të kufizuara, me vështirësi në 
lëvizje, në shikim, etj. Pajisjet lehtësojnë 
veprimtaritë dhe shërbimet nga person-
eli profesionist.

Koha që harxhohet për dhënien e infor-
macionit.
Metodat e përdorura për dhënien e 
informacionit:
- në forma të shkruara, si: orare ditore, 
fletëpalosje, postera, faqe interneti apo 
njoftime në media.
- në formën e komunikimit të drejt-
përdrejtë me personelin në mjedisin e 
pritjes, nëpërmjet linjave të telefonit, etj.

Dosja e drejtuesit të përmbajë dëshmitë e 
kualifikimit dhe dokumenta që vërtetojnë 
aftësitë e tij. Të dhënat e përgjithshme 
tregojnë zbatimin e rregullave administra-
tive dhe financiare të menaxhimit.

Shërbimet iu përmbahen ligjeve më të 
favorshme për përfituesit. Konkretisht 
shërbimet për fëmijët jetimë e të brakti-
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Të gjitha veprimtaritë e shërbimeve shoqërore drejtohen 
në përputhje me statusin përkatës të grupit në nevojë për 
të cilin është ngritur shërbimi.

c. Ofruesit e shërbimeve shoqërore kanë një vizion dhe plan 
strategjik me objektiva të qarta.
Misioni, qëllimi i shërbimeve, objektivat afatshkurtra 
dhe afatgjata, llojet e shërbimeve, grupet e personave në 
nevojë të jenë të njohura për personelin, përfituesit dhe 
gjithë personat e interesuar. Personeli, përfituesit apo të 
tjerë të interesuar njoftohen periodikisht për çdo ndry-
shim, madje janë pjesëmarrës në procesin e ndryshimit 
të tyre.

ç. Ofruesit e shërbimeve vendosin procedura për të siguruar 
zbatimin efektiv të planit të veprimit.
Procedurat përshkruajnë: hartimin e planeve afatsh-
kurtra dhe rishikimin e tyre, menaxhimin e planit të 
veprimit, plotësimin e nevojave për burime njerëzore, 
financiare apo të tjera, mënyrën e mbajtjes së të dhënave 
financiare, sistemin e informacionit, menaxhimin 
e riskut; përshtatjen me standardet e sigurisë dhe të 
shëndetit; bashkëpunimin me familjen e ofrues të tjerë 
shërbimesh dhe më tej me gjithë komunitetin.

d. Procedurat administrative janë të thjeshta, i shërbejnë qël-
limit, pak të kushtueshme në para dhe kohë, me qëllim që të 
lehtësojnë përfituesit/familjarët për t’i siguruar këto shërbime.
Procedurat e paraqitjes së kërkesës për shërbime, verifi-
kimi i dokumentacionit, etj., kryhen brenda një afati ko-
hor të caktuar, në përputhje me situatën e aplikuesit për 
shërbime. Ofruesit e shërbimeve rregjistrojnë të gjitha të 
dhënat e gjendjes së aplikuesit për shërbime dhe i për-
dorin ato për të planifikuar së bashku me të, familjarët, 
apo kujdestarët e tij shërbimin e përshtatshëm. Ofruesi 
siguron ruajtjen e sekretit për të dhënat personale, edhe 
pasi përfituesi ndërpret marrjen e shërbimeve.

dh. Menaxhimi i burimeve financiare respekton ligjet në fuqi.
Ofruesit e shërbimeve veprojnë sipas rregullave për 
planifikimin e buxhetit, për parashikimet afatshkurtëra 
të tij dhe auditimin. 
Ofruesit raportojnë periodikisht në financuesit e tyre për 
mënyrën se si dhe ku i kanë përdorur burimet.

e. Vlerësimi i personelit është pjesë e pashkëputur e një sistemi 
të hapur menaxhimi të shërbimeve shoqërore. 
Vlerësimi i personelit merr në konsideratë rezultatet e 
punës, dhe nëse është e mundur, vlerësimin e përfituesve 
dhe të bashkëpunëtorëve të tyre. Vetë personeli përfshihet në 
vlerësimin e tij, ka mundësi për t’u njohur me vlerësimin e 
të tjerëve dhe për të bërë vetëvlerësim. Vlerësimi i punës së 
profesionistëve përbën një element të rëndësishëm për rritjen 
e cilësisë së shërbimeve, sikurse edhe për motivimin e tyre. 

sur i përmbahen statusit të veçantë të këtij 
grupi në nevojë.[8] Shërbimet shoqërore 
për personat me aftësi të kufizuara janë në 
përputhje me statuset e veçanta të person-
ave me aftësi të kufizuara.[9]

Personeli,përfituesit, familjarët dhe gjithë 
personat e interesuar janë të familjarizuar 
me dokumentet mbi misionin, strategjinë, 
objektivat dhe burimet ku ato mbështeten. 
Ato janë vendosura në vende të dukshme 
apo paraqiten edhe në formën e fletë-
palosjeve, në faqe interneti, etj. Raporte 
mbi veprimtaritë për realizimin dhe ndry-
shimin e tyre, ku të evidentohet pjesëmar-
rja aktive e personave të interesuar.

Personeli është i familjarizuar me 
procedurat. Të dhëna që tregojnë se 
procedurat zbatohen në kohë dhe janë të 
rinovueshme sipas rastit.

Kriteret e pranimit, afatet e shqyrtimit 
të dokumenteve janë të qarta, të njëjta 
për të gjithë përfituesit, të shpallura në 
fletëpalosje, broshura,njoftime, etj. Raporti 
mjekësor që vërteton situatën shëndetë-
sore të aplikuesit kërkohet për çdo rast. 
Procedura dhe rregulla për mbledhjen e 
informacionit personal për përfituesin. 
Informacioni personal përdoret vetëm me 
autorizim nga përfituesi. Personeli ka të 
qartë përgjegjësinë për ruajtjen e konfiden-
cialitetit të të dhënave të përfituesit.

Raportet financiare janë të rregullta dhe 
të gjitha burimet e financimit janë të 
evidentuara. Buxheti dhe parashikimet 
e tij mbështeten në burime të sigurta fi-
nancimi. Raportet e auditimit vërtetojnë 
respektimin e rregullave financiare.

Objektiviteti i vlerësimit, i lidhur me 
rezultatet e punës dhe me përshkrimin 
e vendit të punës. Përcaktimi i afateve 
kohore të vlerësimit, metodologjisë dhe 
pjesëmarrësve në këtë proces. Tregues mbi 
respektimin e tyre. Reflektimi i vlerësi-
meve në mënyrën e shpërblimit, rritjes në 
përgjegjësi, largimit nga puna, etj. Person-
eli ka një kopje të vlerësimit të tij.

[8] Ligji nr.8153, datë 31.10.1996 “Mbi statusin e jetimit”.
[9] Ligji nr.7889, datë 14.12.1994 “Për statusin e invalidit”, Ligji 8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”, Ligji nr.8626, 

datë 22.06.2000 “Për statusin e para dhe tetraplegjikëve”, Ligji nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”.
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7. Ofruesit 
sigurojnë një 
qasje të integruar 
gjatë realizimit të 
shërbimit, nëpër-
mjet bashkëpun-
imit me aktorë të 
tjerë.

8. Shërbimi i 
ofruar përmbush 
qëllimin e përcak-
tuar dhe rregullat 
e vendosura janë 
të përshtatshme 
për këtë qëllim.

9. Ofruesit e 
shërbimeve sigu-
rojnë që personeli 
i tyre t’u përgjig-
jet nevojave të 
përfituesve

a. Përfshirja e të gjithë aktorëve në procesin e realizimit të 
shërbimeve shoqërore. 
Përfaqësues të përfituesve, familjarëve/kujdestarëve të 
tyre, grupeve të interesuara, OJF-ve, autoriteteve ven-
doreve, bizneseve lokale, të kenë mundësinë të marrin 
pjesë në realizimin e shërbimeve shoqërore.

b. Bashkëpunimi me aktorë të tjerë për të plotësuar më mirë nevojat 
e përfituesve është i një rëndësie të veçantë për ofruesit e shërbimeve.
Bashkëpunimi bazohet në marrëveshje të detyrueshme lig-
jore, ose në mirëkuptim të palëve për të punuar mbi bazën e 
planeve të përbashkëta midis tyre. Bashkëpunimi në fushën 
e shërbimeve shoqërore ka të bëjë me një shumëllojshmëri 
marrëveshjesh bashkëpunimi, ku përfshihen marrëveshjet 
midis ofruesve publikë dhe jo publikë, si p.sh. një OJF-je 
apo një rrjeti OJF-sh. Bashkëpunimi mund të realizohet 
edhe midis OJF-ve, veçanërisht në nivelet rajonale apo 
lokale. Bashkëpunimi përfshin marrëveshje mbi programet, 
objektivat e tyre, ndarjen e përgjegjësive, burimeve, risqeve 
dhe përfitimeve për një periudhë të caktuar kohe.

c. Ofruesit e shërbimeve kanë gjithmonë një plan veprimesh për 
bashkëpunim, edhe në rast se nuk respektohen marrëveshjet 
reciproke.

a. Ofruesit e shërbimeve mbajnë një qëndrim aktiv për t’iu 
përgjigjur nevojave të identifikuara të komunitetit. 
Qëllimi i shërbimit është i përcaktuar qartë dhe pasqy-
ron nevojat lokale, të cilat janë të identifikuara në planet 
e zhvillimit të komunitetit.
Personeli është i ndërgjegjësuar për këto plane, i 
informuar për rrjetin e bashkëpunëtorëve, i qartë për 
mënyrën sesi do t’i përgjigjet nevojave të komunitetit.

b. Ofruesit e shërbimeve krijojnë besim tek përfituesit me cilësinë 
dhe me zgjedhjen e përshtatshme të shërbimeve të tyre. 
Personeli u përgjigjet kërkesave të përfituesve/famil-
jarëve me profesionalizëm të lartë dhe në kohë. Ofruesit 
e shërbimeve shprehen të gatshëm t’i ndihmojnë kudo 
dhe kurdo që ata kanë nevojë për ndihmë.

c. Vetë ofruesit kryejnë vlerësime periodike për arritjen e cilësisë 
së shërbimeve. 
Ofruesit të shërbimeve i kërkohet që në bashkëpunim 
me përfituesit/familjarët dhe personelin profesionist 
të vlerësojnë nëse qëllimet e vendosura janë arritur. 
Vlerësimi i brendshëm është pjesë e veprimtarisë së 
ofruesve të shërbimeve për t’u siguruar që shërbimi 
përmbush qëllimet. Rezultatet e vlerësimit përdoren për 
të përcaktuar planin e veprimeve për të ardhmen.

a. Struktura e personelit për çdo shërbim bazohet në sasinë 
dhe cilësinë e nevojave të përfituesve dhe llojin e shërbimeve të 
ofruara. 
Struktura dhe klasifikimi i personelit krijojnë hapësira 
për ndryshime sipas rastit, për t’ju përgjigjur nevojave të 
përfituesve, familjarëve të tyre, komunitetit dhe përf-

Procesi i tërheqjes së aktorëve të tjerë është 
i evidentuar dhe i qartë nga çdo aktor. 
(Takime, grupe pune, plane dhe veprim-
tari të përbashkëta). Tregues që partnerët 
kontribuojnë për arritjen e qëllimit të 
shërbimit:
- burimet shtesë për shërbimet,
- investimet,
- struktura të përbashkëta për vendimarrje.

Dokumentimi i rrjeteve të bashkëpunim-
it nëpërmjet marrëveshjeve; takimeve në 
nivel profesionistësh, krijimit të ekipeve 
të përbashkëta, planeve të përbashkëta 
me ndarje përgjegjësish.

Përcaktimi i planeve për bashkëpunim 
me aktorë të tjerë në çdo situatë të 
mundshme.

Qëllimi i shërbimit është i shpallur në 
mjediset e qendrës së shërbimit. Personeli 
është i familjarizuar me rrjetet e bashkë-
punimit në shkëmbimin e informacionit, 
(me njësitë e qeverisjes vendore, policinë, 
spitalet, qendrat e tjera shëndetësore, 
shkollat, postat dhe institucione të tjera), 
që i ndihmojnë ata t’i përgjigjen në kohë 
ndryshimeve të nevojave të komunitetit.

Raporte mbi kërkesat e përfituesve dhe 
qëndrimeve ndaj tyre, në lidhje me 
kohën, mënyrën dhe nivelin e shërbimit. 
Komunikimi bëhet me gjuhë të thjeshtë 
e të kuptueshme. Procedura që mundë-
sojnë referime të shpejta dhe të sigurta 
në marrjen e shërbimit të kërkuar.

Raporte për kryerjen e vlerësimit të 
brendshëm dhe analiza mbi bazën e tyre 
për arritjen e qëllimit të shërbimeve. Gjatë 
këtij vlerësimi shqyrtohen standardet e 
vendosura. Pasqyrimi në planet e punës 
i rezultateve të vlerësimit nga përfituesit/
familjarët dhe personeli profesionist.

Dinamika e strukturës së personelit në 
përshtatje me ndryshimin e numrit të 
përfituesve dhe nevojave të tyre.
Klasifikimi i personelit që përfshin: 
menaxherët, profesionistët, (punonjës 
socialë, edukatorë, kujdestarë), dhe per-
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shirjes së llojeve të reja të shërbimeve.

b. Personeli në të gjithë ofruesit e shërbimeve shoqërore pu-
nësohet sipas një sistemi të hapur, me mundësi konkurrence të 
barabartë dhe të ndershme, madje edhe me përgjegjësi për ata 
që bëjnë caktimin e tij.
Pozicionet e punës të lira dhe kriteret për to shpallen 
publikisht, që të gjithë personat e interesuar të njihen 
lehtësisht me këto mundësi. Marrja në punë e profesion-
istëve merr në konsideratë profesionin, përvojën në punë, 
trajnimet, njohuritë dhe aftësitë në shërbimin e kërkuar, si 
dhe vlerësimet e punëdhënësit të mëparshëm.

c. Personeli respekton kodin etik në marrëdhëniet e punës.
Personeli është i familjarizuar me kodin etik në mar-
rëdhëniet e punës, brenda dhe jashtë institucionit, në 
marrëdhëniet me përfituesit e shërbimeve, familjet e tyre 
dhe me bashkëpunëtorët.

ç. Personeli profesionist respekton kodin etik të profesionit.
Përmbushja e standardeve etike dhe e vlerave të kodit 
etik të profesioneve të ndryshme do të sigurojnë një 
trajtim me profesionalizëm të nevojave të përfituesve të 
shërbimeve shoqërore.

d. Drejtuesit e shërbimeve kanë strategji afatshkurtëra dhe 
afatmesme mbi zhvillimin e burimeve njerëzore. 
Formimi profesional dhe ngritja e vazhdueshme 
e nivelit të personelit për programet e shërbimeve, 
standartet, rregullat e punës, si dhe kuadrin ligjor të 
shërbimit janë pjesë e objektivave strategjike të ofruesve 
të shërbimeve.

dh. Ofruesit e shërbimeve përcaktojnë rregulla për të inkura-
juar qëndrimin e personelit në punë dhe për të zvogëluar 
ndërrimet e tij, me qëllim që të ndërtohen marrëdhënie sa më 
të qëndrueshme midis personelit dhe përfituesve. 
Ka persona në nevojë që kanë pak besim tek njerëzit e 
tjerë dhe madje shpesh ata kanë vështirësi në vendosjen 
e marrëdhënieve me të tjerët. Ruajtja e marrëdhënieve 
me të njëjtin personel ka rëndësi edhe për të mundësuar 
zhvillimin e tyre, për krijimin e besimit të humbur tek 
njerëzit, si rrjedhojë e përvojave jetësore jo të mira. 
Nëse fëmijët do të kenë marrëdhënie të qëndrueshme 
me një të rritur në vitet e para të jetës së tyre, ata e kanë 
më të lehtë të formojnë lidhje më të mira në të ardh-
men me prindërit e tyre birësues. Pra, ajo që vlerësohet 
si shumë e rëndësishme në këtë rast janë përfitimet në 

sonelin e mirëmbajtjes, është i përcaktuar 
nga numri dhe nevojat e përfituesve. 
Çdo pozicion pune ka një përshkrim të 
shkruar të detyrave, i cili lejon ndryshimet 
sipas funksioneve që kryhen nga personeli.

Shpalljet e vendit të punës ruhen për një 
periudhë kohe. Në to janë përcaktuar 
niveli i kualifikimit dhe vlerësime të 
punëdhënësit të mëparshëm. 
Procedurat e marrjes në punë të person-
elit janë të qarta dhe lehtësisht të verifi-
kueshme nga cilido që është i interesuar.

Kodi etik është i disponueshëm për per-
sonelin, përfituesit e shërbimeve, familjet 
e tyre dhe bashkëpunëtorët. Veprimtari të 
evidentuara për njohjen e personelit me 
kodin etik. Vëzhgime mbi respektimin e 
kodit etik, (pyetësorë, intevista).

Kodi etik i profesionit, për punonjësit 
socialë, psikologët, mjekët, edukatorët, 
etj., është pjesë e dokumentacionit të 
kërkuar prej personelit profesionist. 
Vëzhgime mbi respektimin e kodit etik, 
(pyetësorë, intevista).

Objektiva dhe rregulla të shkruara që i 
gjithë personeli ka mundësi për të zhvil-
luar njohuritë dhe aftësitë profesionale. 
Veprimtaritë për realizimin e tyre nëpër-
mjet mbledhjeve të personelit, diskutimit 
të rasteve, thirrjes së specialistëve nga 
jashtë për biseda, këshillime, ndjekjes së 
seminareve, konferencave dhe/apo ofrim-
it të mundësive për edukim/trajnime të 
përshtatshme. Evidenca nëse personeli i 
sapo emëruar apo personeli që ka ndër-
ruar pozicion ka marrë kualifikimin e 
nevojshëm, brenda një kohe të shkurtër. 
Evidenca të rezultateve të arritura nga 
personeli në shërbimevet e ofruara.

Evidenca mbi:
- kohën e qëndrimit në shërbim të per-
sonelit,
- rregullat që inkurajojnë qëndruesh-
mërinë e shërbimit;
- vlerësime të përfituesve dhe familjeve 
për personelin e shërbimit të drejtpër-
drejtë
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10. Ofruesit e 
shërbimeve mar-
rin masa për të 
zvogëluar rreziqet 
që mund të 
vijnë nga rastet e 
emergjencave civile.

planin afatgjatë, në kuptimin e zhvillimit të aftësive të 
përfituesve të shërbimeve për të formuar marrëdhënie të 
mira gjatë jetës së tyre.

a. Ofruesit kanë përcaktuar qartë se çfarë përbën një rast 
emergjence civile, masat dhe pajisjet për ta përballuar situatën 
emergjente.
Ofruesit përcaktojnë plane të detajuara dhe pajisen 
me mjetet që duhen për t’iu përgjigjur emergjencave të 
shkaktuara me dashje apo pa dashje, sikurse dhe ato të 
shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore.

b. Ofruesit kanë gjithmonë një plan evakuimi (boshatisje e 
institucionit).
Ofruesit dhe personeli njohin procedurat se si duhet të 
veprojnë në raste emergjencash civile.
Për këtë qëllim kryhen trajnime të përhershme të per-
sonelit, në lidhje me mënyrën e evakuimit të ndërtesës, 
të përfituesve, familjarëve, etj.

Ofruesit e shërbimeve kanë:
- rregulla dhe plane për emergjencat, 
- pajisje për parandalimin e zjarrit në 
vende kritike, 
- shenja të dukshme për daljet në rast 
zjarri, për shuajtësit e zjarrit, mbulesat, 
etj..

Plani i evakuimit të jetë në një vend 
të dukshëm dhe të bëhet i njohur për 
të gjithë personelin dhe përfituesit/
familjet.
Evidenca të njohjes së këtij plani dhe 
përdorimit të mjeteve të nevojshme, 
njohja e vendqendrimit të përkohshëm. 
Plane trajnimi për këtë qëllim. 
Organizimi i provave për zbatimin e 
planit të evakuimit.

KREU III
SI ZBATOHEN STANDARDET

III.1. Ndërtimi i kapaciteteve për të arritur standardet – Përvoja nga pilotimi i standardeve 

Zbatimi i suksesshëm i standardeve të cilësisë kërkon një bashkërendim të veprimtarisë së të gjithë 
aktorëve që marrin pjesë në sistemin e shërbimeve shoqërore. Prandaj, në fazën e zbatimit merr rëndësi 
planifikimi dhe organizimi i mirë i punës jo vetëm nga ofruesit e shërbimeve shoqërore, por bashkëpunimi 
përmes një procesi gjithëpërfshirës i të gjithë aktorëve. Gjithë puna për vendosjen e standardeve zbehet, 
nëse ato nuk gjejnë zbatim korrekt në të gjitha nivelet, në agjencitë publike dhe jopublike, në të gjitha 
llojet e shërbimeve dhe për të gjitha grupet në nevojë. Prandaj, zbatimi i standardeve mbetet pjesa më e 
vështirë dhe më e rëndësishme në kuadrin e zhvillimit të standardeve në shërbimet shoqërore.

Përvoja nga pilotimi i standardeve në rajonet e Tiranës, Durrësit, Shkodrës dhe Vlorës tregon se zbatimi 
i standardeve nuk mund të jetë një proces uniformë, pasi lidhet me faktorë të mjedisit të brëndshëm të 
ofruesve të shërbimeve shoqërore dhe me faktorë të jashtëm të komunitetit të tillë si:

-  statusi i ofruesit të shërbimeve shoqërore; 

-  përvoja e ofruesit në kryerjen e shërbimeve shoqërore; 

-  kapacitetet institucionale të ofruesit të shërbimeve dhe ekzistenca e rrjetit të ofruesve;

-  burimet njerëzore dhe financiare që të garantohet zbatimi, zhvillimi më tej i standardeve dhe 
rritja e cilësisë së shërbimeve shoqërore;[10]

-  zhvillimi i rrjeteve të bashkëpunimit në nivel rajonal e më gjerë; 

-  vullneti dhe kapaciteti i aktorëve në nivel rajonal për të mbështetur shërbimet në komunitetin e tyre;

-  ndërgjegjësimi i të gjithë aktorëve të komunitetit për standardet në shërbimet shoqërore;

-  specifikat e zonës në të cilën realizohen shërbimet shoqërore.

[10] Përgjithësime nga raportet e grupeve rajonale të Tiranës, Durrësit, Shkodrës dhe Vlorës mbi procesin e testimit të stan-
dardeve në shërbimet shoqërore.
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Zbatimi i standardeve mbi të gjitha synon përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shoqërore. Çështje 
kryesore gjatë këtij procesi është përpjekja për të zhvilluar standarde të shërbimeve shoqërore që krijojnë 
dhe nxisin besimin e komunitetit dhe të përfituesve të tyre se shërbimi plotëson nevojat e identifikuara dhe 
mundëson përshtatjen me ndryshimin e nevojave. Pra, si pikënisje dhe pikësynim i standardeve janë nevojat 
në ndryshim të përfituesve të shërbimeve shoqërore, të cilat janë filli orientues përgjatë gjithë procesit të 
zbatimit të standardeve. Vetëm shërbime që kanë në themel zbatimin e standardeve mund të sigurojnë 
mbështetjen e komunitetit dhe të të gjithë aktorëve që veprojnë në të. Prandaj njohja e këtyre standardeve 
nga të gjithë aktorët e komunitetit përbën një nga hapat e parë që mundëson suksesin e zbatimit të tyre. 

a) Njohja e standardeve
Procesi i njohjes së standardeve, ndonëse ka filluar, është një proces që do të vazhdojë gjatë dhe 

përfshin të gjithë aktorët e shërbimeve shoqërore. Ky proces filloi me ofruesit e shërbimeve shoqërore, ku 
standardet janë bërë të njohura për menaxherët, profesionistët dhe personelin mbështetës të shërbimeve 
shoqërore, të cilët me veprimtarinë e tyre të përditshme ndikojnë drejtpërdrejt në zbatimin e standardeve. 
Nëse veprimtaria e tyre do të bazohet në njohjen mirë të standardeve, dhe për më tepër në pranimin e 
këtyre standardeve, ata do të jenë më të motivuar për zbatimin e tyre. Veprimtaria për zbatimin e stan-
dardeve filloi me organizimin e debateve për to, të seminareve, punës në grupe të vogla profesionistësh, 
deri tek trajnimet për një kuptim dhe zbatim sa më të mirë të tyre. Sa më të qartë të jenë menaxherët dhe 
profesionistët për standardet, kriteret dhe treguesit e matjes së cilësisë së tyre, aq më e lehtë bëhet puna 
për zbatimin e tyre në praktikë. Në këtë mënyrë edhe qëllimet e ofruesve të shërbimeve shoqërore do të 
arrihen, duke garantuar plotësimin e nevojave në rritje të përfituesve/familjeve të tyre.

Bazuar në përvojën nga pilotimi i standardeve, në përgjithësi puna për zbatimin e tyre ka filluar me 
ato standarde apo ato kritere që kanë qenë të njohura, madje edhe të zbatuara në praktikën e deritanishme 
të shërbimeve shoqërore. Prandaj vihet re një prirje për t’i konsideruar ato si relativisht më të lehta për 
t’u zbatuar në fazën fillestare, ndërkohë që të tjerat mbeten në qendër të vëmendjes për t’u zbatuar në 
një periudhë të mëvonshme, që mund të konsiderohet afatmesme apo afatgjatë sipas këndvështrimit dhe 
rrethanave të ofruesve të shërbimeve. Pra, për të kapërcyer vështirësitë e fillimit, është e rëndësishtme që 
t’i përmbahemi parimit për të filluar zbatimin nga më e thjeshta te më e ndërlikuara, nga më e lehta te 
më e vështira. 

b) Përcaktimi i objektivave dhe burimeve
Edhe pse nuk mund të jepen receta se si zbatohen standardet, pasi shërbimet shoqërore kanë specifikat 

e tyre që lidhen me llojet e shërbimeve, me grupet në nevojë, si dhe me burimet e ofruesve të shërbimeve, 
puna për zbatimin e tyre, në shumicën e rasteve, ka filluar nëpërmjet hartimit të një programi pune. Ky 
program nuk ka si qëllim në vetvete thjesht zbatimin e standardeve, por arritjen e tyre në përputhje me 
qëllimin dhe objektivat e ofruesit të shërbimeve. Kështu, në të gjitha agjencitë ku u pilotua zbatimi i stan-
dardeve, ofruesit fillimisht përcaktuan objektivat afatshkurtëra dhe veprimtaritë për zbatimin e standardeve 
apo/dhe kritereve që mund të arriheshin në një periudhë afatshkurtër, duke marrë në konsideratë burimet 
materiale dhe njerëzore. Nën këtë këndvështrim, nga vetë ofruesit e shërbimeve, fillimisht realizohet një 
vlerësim i kapaciteteve ekzistuese për arritjen e standardeve. Vlerësimi bazohet në analizën e objektivave, 
duke marrë në konsideratë faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e ofruesve të shërbimeve shoqërore në 
punën për zbatimin e standardeve, faktorë të tillë si: strukturat, procedurat, organizimi i brendshëm, buri-
met njerëzore materiale, financiare, si dhe rrjetet e bashkëpunimit. Pastaj kalohet në analizën konkrete 
për çdo standard dhe kriteret përkatëse që janë vendosur në objektivat afatshkurtra. Çdo plan veprimi 
detajohet duke përcaktuar afatet, personat përgjegjës dhe mënyrën e raportimit. 

Fillimi i punës për zbatimin e standardeve kërkon që në të njëtën kohë të organizohet puna për in-
formimin e përfituesve të shërbimeve dhe gjithë aktorëve të tjerë të interesuar.[11] 

[11] Kjo veprimtari ka qenë lehtësisht e arritshme dhe e realizueshme për ofruesit e shërbimeve jorezidenciale që kanë klientelë 
në lëvizje, si qendra “Vatra”, “Quo Vadis”, qendra e gruas në Vlorë etj.
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Vendosja e standardeve nuk do të thotë se ato kuptohen njëlloj nga të gjithë dhe që puna për zbatimin 
e tyre do të shkojë pa shqetësime. Që në fillim të punës del e nevojshme që të integrohen qëndrimet në 
zbatim të standardeve. Përgatitja e udhëzuesve, përcaktimi i procedurave të nevojshme për lehtësimin 
e punës për zbatimin e standardeve, komentarët për të qartësuar kuptimin e tyre, përbëjnë një drejtim 
tjetër të punës në këtë proces zbatimi. Pjesë e integrimit të qëndrimeve në zbatim të standardeve është 
rishikimi i përshkrimeve të vendeve të punës për çdo profesionist, i detajuar sipas kushteve të kontratës, 
ku të përfshihet gatishmëria e profesionistit për të shërbyer në momentin e kërkuar, trajnimet, mënyrat 
e motivimit që nga pagesat për orët e punës jashtë orarit, për punët me intensitet mbi ngarkesat e zakon-
shme, procedurat disiplinore etj. 

Menaxhimi i mirë dhe zhvillimi i burimeve njerëzore, nëpërmjet trajnimeve të vazhdueshme të per-
sonelit që zbaton standardet, është i domosdoshëm dhe përbën pjesë integrale të objektivave strategjike të 
ofruesve për të arritur sukses në procesin e zbatimit të standardeve. Sigurimi i burimeve të qëndrueshme 
njerëzore e financiare ndikon drejtpërdrejt në procesin e zbatimit. Në kushtet e pamjaftueshmërisë së 
tyre, ofruesit zhvillojnë bashkëpunimin me aktorë të tjerë të interesuar apo që veprojnë në sistemin e 
shërbimeve shoqërore, në nivel lokal apo rajonal. 

c) Rrjetet e bashkëpunimit
Kontraktimi dhe krijimi i rrjeteve të bashkëpunimit me aktorë të tjerë, përbën një kërkesë tjetër 

për suksesin e zbatimit të standardeve. Në Shqipëri ka munguar përvoja në këtë drejtim, pasi sistemi i 
shërbimeve shoqërore ka qenë një sistem publik i centralizuar ku shteti kishte monopolin e ofruesit të 
shërbimeve, krahas familjes që mbetet një aktor i rëndësishëm në këtë proces. Përgjithësisht sistemi nuk 
funksiononte mbi bazën e vlerësimit të nevojave shoqërore. Pikërisht pse kërkohet që shërbimet shoqërore 
t’u përgjigjen nevojave në rritje, krahas decentralizimit të sistemit nëpërmjet delegimit të përgjegjësive 
në njësitë e qeverisjes vendore si komuna, bashki e qarqe, në këtë proces përfshihen aktorë të rinj, që nga 
OJF-të deri te përfaqësuesit e biznesit që mbështesin shërbimet shoqërore në komunitet. Për këtë qëllim, 
ofruesit e shërbimeve nuk mund të veprojnë vetëm brendapërbrenda agjencisë së tyre, por të njohin të gjitha 
veprimtaritë në fushën e shërbimeve shoqërore në komunitetin ku ato veprojnë, madje edhe më gjerë në 
rajon, për të plotësuar nevojat ekzistuese dhe ato që do të lindin në të ardhmen. Në këtë këndvështrim, 
autoritetet vendore, si komuna, bashkia dhe veçanërisht qarku kanë përgjegjësi që të ndihmojnë dhe 
nxisin zhvillimin e rrjetit në nivel rajonal, për t’iu përgjigjur nevojave në rritje për shërbime shoqërore.[12] 
Prandaj është e rëndësishme që standardet të bëhen të njohura dhe pjesë e pandarë e veprimtarisë edhe 
për njësitë e qeverisjes vendore.

Rrjetet e bashkëpunimit institucionalizohen përmes:
a)  marrëveshjeve të drejtpërdrejta midis ofruesve apo midis ofruesit të shërbimeve shoqërore dhe 

financuesit etj.;

b)  marrëveshjeve me iniciativën dhe ndërmjetësimin e autoriteteve vendore në nivel lokal apo 
rajonal;

c)  marrëveshjeve shumëplanëshe midis ofruesve, financuesve, njësive të qeverisjes vendore, insti-
tucioneve të shërbimeve të tjera publike, si shkollave, qendrave të kujdesit shëndetësor, OJF-ve, 
grupeve të interesuara e të tjerë aktorë që veprojnë në nivel lokal apo rajonal. 

Këto forma bashkëpunimi ndryshojnë gradualisht, si rrjedhojë e ndryshimeve të kërkesave dhe nevojave.

ç) Vlerësimi
Ofruesit e shërbimeve shoqërore, së bashku me njësitë e qeverisjes vendore, kanë nevojë të zhvillojnë një 

sistem për mbledhjen, analizën dhe raportimin e treguesve të caktuar për matjen e cilësisë së standardeve. 
Ky sistem i menaxhimit të informacionit mundëson ofruesit e shërbimeve shoqërore të shqyrtojnë se me 
sa efektivitet dhe me sa efiçencë përdoren burimet për të arritur rezultatet e dëshiruara, ndërsa autoritetet 

[12] Ligji nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 31, pika ë.
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vendore për të hartuar plane realiste për zhvillimin e shërbimeve në komunitet. 
Kështu, duke pasur të qarta burimet, që nga numri, kualifikimi i personelit, burimet financiare, pajisjet 

dhe mjetet e tjera që përdoren për realizimin e shërbimeve, vlerësohen rezultatet në arritjen e treguesve 
të cilësisë, deri në ndryshimet për mirë në situatën e përfituesve. Analiza kosto-përfitime, intervistat me 
përfituesit për shkallën e kënaqësisë së tyre ndaj ofruesve të shërbimeve shoqërore mund të jenë instru-
mente për të arritur në analiza të plota të rezultateve të shërbimeve që ofrohen. 

Mbi këtë bazë, rivlerësohen objektivat dhe përgatiten planet e punës afatshkurtra apo afatmesme, duke 
realizuar edhe bashkëpunimin me veprimtarinë e aktorëve të tjerë në komunitet. Që këto bashkëpunime të 
funksionojnë dhe të jenë të hapura për të gjitha palët, duhet të përcaktohet edhe një procedurë raportimi 
periodik, si p.sh çdo fund tremujori, gjashtëmujori për të ndjekur zbatimin e standardeve. 

Zbatimi i standardeve kërkon ndërhyrje edhe në teknikat e drejtimit, në futjen e konceptit të menax-
herit profesionist, të aftë që të drejtojë shërbimet shoqërore, të administrojë punën sociale, të zbatojë 
metoda të përshtatshme sipas rastit dhe të jetë i suksesshëm në krijimin e rrjetit të bashkëpunimit. Zbatimi 
i standardeve kërkon gjithashtu një këndvështrim të ri të funksioneve të kontrollit, sepse menaxhimi dhe 
kontrolli janë dy shtyllat ku do të mbështetet zhvillimi i shërbimeve shoqërore.

III.2 Kontrolli i zbatimit të standardeve 

Në legjislacionin ekzistues përcaktohet qartë përgjegjësia e Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta për kontrollin e zbatimit të standardeve.[13] Strukturat institucionale janë të 
ngritura, si në nivel qendror ashtu edhe rajonal. Shërbimi Social Shtetëror, si strukturë nën autoritetin e 
Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, është i strukturuar me 12 agjenci në të 
gjitha rajonet e vendit. Ky realizon funksionin e kontrollit të shërbimeve shoqërore, të ofruara nga agjenci 
publike në nivel qendror, rajoni, bashkie, komune apo nga agjenci jopublike, si shërbimet e ofruara nga 
OJF-të, si shërbimet rezidenciale ashtu dhe ato jorezidenciale etj. 

Ky proces kontrolli, që deri tani ka funksionuar i përqendruar në inspektimin për çështjet administra-
tive të shërbimeve shoqërore, me zbatimin e standardeve vendos në objektiv të veprimtarisë së tij arritjen 
e këtyre standardeve. Pikërisht për të orientuar kontrollin në këtë funksion, krahas standardeve janë 
përcaktuar edhe treguesit e cilësisë, për të lehtësuar punën e kontrolluesve/inspektorëve në gjykimet se 
deri në ç’masë është arritur një standard apo kriter i caktuar. Nga ana tjetër, përgjithësimet e gjetjeve të 
inspektoratit do të shërbejnë për përhapjen e përvojave më të mira që ekzistojnë në shërbimet shoqërore. 
Kjo realizohet kur situatat analizohen në nivel qendror dhe përvojat shkëmbehen për të përmirësuar zh-
villimin e shërbimeve. Në këtë mënyrë, kontrolli kuptohet më tepër si ndihmë për ofruesit e shërbimeve, 
një tjetër mundësi për të identifikuar nëse ekziston një shërbim i mirë që mund të shërbejë si model për t’u 
përsëritur në rajone të tjera. Raportet periodike të kontrollit u sigurojnë autoriteteve vendore informacionin 
e nevojshëm për të identifikuar mungesat në shërbimet shoqërore për përmbushjen e nevojave shoqërore, 
një proces i rëndësishëm për planifikimin e programeve komunitare. Raportet e kontrollit në nivel kom-
bëtar lehtësojnë si planifikimin, ashtu edhe dialogun midis aktorëve, midis qeverisjes qendrore, vendore 
dhe sektorit jopublik që merr pjesë në sistemin e shërbimeve shoqërore. Rezultatet e inspektimit drejtojnë 
përmirësimin e shërbimeve në nivel kombëtar dhe shpërndarjen e tyre më të mirë sipas nevojave lokale. 

Pra, inspektimi është një mjet që synon të përmirësojë cilësinë e shërbimeve shoqërore dhe të ndi-
hmojë në marrjen e vendimeve nga komunat, bashkitë dhe qarqet për blerjen dhe ofrimin e shërbimeve 
për zonat e tyre. Procesi i inspektimit ndihmon të identifikohen edhe pasojat e paparashikuara të procesit 
të zbatimit të standardeve në shërbimet shoqërore. Prandaj, sikurse vendosja e standardeve orienton dhe 
përcakton treguesit e cilësisë si instrumente në procesin e inspektimit, inspektimi ndihmon në zhvillimin 
më tej të cilësisë së shërbimeve dhe për rrjedhojë të këtyre standardeve. 

Duke pasur për bazë një sistem tepër kompleks standardesh, kërkohet që edhe funksioni i kontrollit 

[13] Ligji nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 18.
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të jetë shumëdimensional. Për këtë qëllim dhe që të rritet besueshmëria e një shërbimi inspektimi, ekipi i 
inspektimit përfshin profesionistë të fushës, të cilët kanë punuar më parë në të njëjtin shërbim apo që kanë 
përvojë në shërbimet shoqërore në përgjithësi. Fakti që inspektimi përfshin dhe kërkon aftësi vëzhguese, 
kërkim të fakteve, gjykim dhe analiza bindëse, komunikim të zhdërvjelltë e cilësi të tjera sipas rastit, trajnimi 
i vazhdueshëm i inspektorëve të shërbimeve shoqërore është një proces po aq i rëndësishëm sa edhe ai i 
personelit të ofruesve të shërbimeve. Nëse inspektohet një shërbim i ofruar nga një OJF, atëherë duhet që 
ekipi i inspektimit të ketë në përbërje një person me përvojë praktike dhe që është/ka qenë i angazhuar 
në menaxhimin e një shërbimi të ngjashëm. Në të ardhmen inspektorati do të synojë që të përfshijë një 
inspektor “profesionist” në këto ekipe dhe/ose një përfitues/ ish përfitues apo familjarë të tyre.

Ideja është që sikurse ofruesve të shërbimeve u kërkohet të krijojnë rrjetet e bashkëpunimit për të 
arritur standardet, edhe sistemi i inspektimit nuk mund të veprojë i shkëputur, por të bëhet pjesë e këtij 
rrjeti aktorësh. Gjithsesi inspektimi ka nevojë të zhvillojë gjykime të pavarura nga interesat e grupeve të 
ndryshme. Inspektimi është frytdhënës kur realizohet mbi bazën e një plani të caktuar, kur ka objektiva 
të matshëm dhe kur është i vazhdueshëm dhe i painfluencueshëm nga presionet politike apo të tjera. 
Inspektorati ka nevojë të zhvillojë kapacitetet duke futur metodat e reja të kontrollit dhe të ndihmës 
njëkohësisht, duke rritur profesionalizmin, aftësitë dhe njohuritë për sistemin e shërbimeve shoqërore, si 
dhe duke shkëmbyer informacione periodike me të gjithë aktorët që marrin pjesë në procesin e zbatimit 
të standardeve.

KREU IV 
SI PËRMIRËSOHEN STANDARDET?

IV.1 Procesi i vlerësimit të standardeve

Standardet nuk mund të konceptohen si përcaktime përfundimtare, veçanërisht kur kanë të bëjnë me 
cilësinë e shërbimeve shoqërore. Me kalimin e kohës ndryshojnë vetë shërbimet, qëndrimet e përfituesve 
ndaj tyre, burimet dhe vlerat ku ato mbështeten, të lidhura me të gjithë faktorët shoqërorë që ndikojnë 
ndryshimet në realitetet shoqërore. Nën këtë këndvështrim, standardet vazhdimisht ndryshojnë dhe 
përmirësohen, për t’iu përgjigjur nevojave në rritje dhe zhvillimit të praktikave më të mira të shërbimeve 
shoqërore në vend.

Procesi i kontrollit të standardeve na bën të qartë situatën, kapacitetet ekzistuese të sistemit të shër-
bimeve shoqërore, por vetëm ky instrument është i pamjaftueshëm për të vlerësuar cilësinë e shërbimeve 
shoqërore. Ndonëse inspektimi përmban në vetvete edhe detyrën e vlerësimit të cilësisë së shërbimeve dhe 
na lejon të gjykojmë mbi problemet që ekzistojnë në zbatim, mbështetja vetëm te ky instrument është e 
njëanshme. Vlerësimi është një veprimtari që kërkon njohje të plotë të situatës dhe gjykime nga këndvësh-
trime të ndryshme. Nëse deri tani vlerësimi është realizuar nëpërmjet raportimeve të përgjithshme nga 
ofruesit e shërbimeve shoqërore apo nga inspektorët, sot kërkohet që edhe në këtë proces të përfshihen 
aktorë të ndryshëm. Vlerësimi fillon nga vetëvlerësimi, që kryhet nga vetë ofruesit e shërbimeve shoqërore, 
deri te vlerësimi nga grupet e interesuara apo profesionistë që analizojnë fushën shoqërore. Në kushtet 
e mungesës së përvojës në zbatimin e këtyre standardeve, apo të një procesi vlerësimi të gjithanshëm, që 
kërkon të marrë në konsideratë gjykimet e të gjithë aktorëve, natyrisht që është procesi i vlerësimit dhe 
mund të realizohet lehtësisht. Cilët janë aktorët nga të cilët pritet vlerësimi i standarteve? 

Së pari, vlerësimi nga ana e përfituesve, se deri në ç’masë shërbimet plotësojnë nevojat e tyre, është 
boshti i të gjithë veprimtarisë për zbatimin e standardeve. Përfituesit kërkojnë nga ofruesit e shërbimeve 
që të plotësojnë nevojat, me qëllim që të mundësojnë integrimin e tyre në shoqërinë ku jetojnë, që edhe 
ata të gëzojnë të drejta të barabarta me anëtarët e tjerë të komunitetit. Parimet më të rëndësishme të për-
doruesve për vlerësimin e standardeve të shërbimeve janë:
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-  Respekti, të qenit i vlerësuar si individ. Fakti që këta persona ndodhen në nevojë dhe u janë drej-
tuar shërbimeve shoqërore, nuk i jep askujt të drejtën të nëpërkëmbë dinjitetin dhe personalitetin 
e tyre. Ata gëzojnë të gjitha të drejtat si anëtarët e tjerë të shoqërisë. Respektimi i të drejtave 
të përfituesve përbën edhe një nga standardet bazë të shërbimeve shoqërore, prandaj edhe një 
pikëvështrim për vlerësimin e tyre për standardet.

-  Pjesëmarrja, të qenit të përfshirë sa të jetë e mundur në vendimet apo veprimet e ndërmarra nga 
ofruesit e shërbimeve shoqërore që kanë të bëjnë me jetën e përfituesve të këtyre shërbimeve. 
Përfituesit kanë të drejtë të përfshihen në vendimmarrje dhe të ndihen se janë ata që vendosin 
se çfarë shërbimi plotëson më mirë nevojat e tyre, se si shërbimi mund të realizohet në mënyrë 
që ata ta konsiderojnë se është më e mira për ta.

-  Pavarësia, se sa shërbimet e ofruara u krijojnë përfituesve mundësinë e zgjedhjes, i ndihmojnë 
ata të kapërcejnë situatën e vështirë dhe i nxisin që të jenë aktivë në gjetjen e burimeve për të 
përballuar nevojat e paplotësuara, për të krijuar një mënyrë të jetuari sa më të pavarur. 

-  Të qenit i informuar, pra se sa ofruesit e shërbimeve i bëjnë të njohura kriteret dhe standardet e 
shërbimeve, mundësitë dhe shërbimet që mund t’u ofrohen, me qëllim që përdoruesit e tyre të 
kenë mundësi për të marrë vendime të bazuara në njohjen e situatave reale dhe jo thjesht nga 
nevoja që ata kanë.

-  Personel profesionist në shërbim të përfituesve, jo vetëm i aftë, por dhe me një etikë sjelljeje të 
pranueshme për ta, që komunikon lirshëm për të gjitha nevojat, kërkesat dhe interesat e përfituesve. 

Vlerësimi i standardeve nga këndvështrimi i përfituesve të tyre i ndihmon ofruesit e shërbimeve për t’i 
drejtuar ato sipas nevojave. Në kushtet e kapaciteteve të pamjaftueshme të ofruesit të shërbimeve shoqërore, 
mund të ndodhë që gjykimet dhe vlerësimet e përfituesve ta reflektojnë këtë realitet dhe të kufizohen të 
kënaqen me pak. Mund të ndodhë që përfituesit kënaqen që fitojnë të drejtën për një shërbim të kërkuar dhe 
pak të pretendojnë për cilësinë e tij. Konkretisht kërkesat nga të moshuarit për qendra rezidenciale janë më 
të mëdha sesa kapacitetet ekzistuese, prandaj ata që arrijnë të sigurojnë pranimin në to e quajnë veten me 
fat, pa pretenduar shumë për cilësinë e shërbimit. Në këtë rast, ndonëse vlerësimi i tyre është i rëndësishëm, 
ai nuk është gjithmonë objektiv dhe i mjaftueshëm për të gjykuar për standardet e shërbimeve shoqërore.

Së dyti, një grup tjetër që realisht jep vlerësime për zbatimin e standardeve përbëhet nga profesionistët 
që kryejnë shërbimet. Vlerësimi kryhet nga punonjësi social, psikologu, edukatori, mjeku, fizioterapisti, 
infermieri e të tjerë profesionistë që veprojnë në shërbimet shoqërore. Ata i vlerësojnë standardet nga 
pikëpamja se sa mundësi, fleksibilitet krijojnë ato me qëllim që ata të zhvillojnë dhe zbatojnë aftësitë 
e tyre profesionale në përmbushjen e nevojave të përfituesve. Një tjetër këndvështrim i tyre është sesa 
zbatimi korrekt i standardeve nuk bie ndesh me statusin dhe etikën e profesionit përkatës. Profesionistët e 
shërbimeve shoqërore duan të sigurohen që përfituesit kanë gjithë informacionin dhe mbështetjen e duhur 
për të bërë zgjedhjet e tyre Po ashtu, profesionistët kërkojnë që ofruesit të kenë burimet e mjaftueshme 
për sigurimin e shërbimeve cilësore. Duke respektuar përparësitë e ofruesve të shërbimeve, zgjedhjet e 
përfituesve të shërbimeve shoqërore, ata dëshirojnë që ato të përputhen me përparësitë e tyre profesionale. 

Profesionistët i vlerësojnë standardet dhe shërbimet shoqërore edhe nga pikëpamja e marrëdhënieve 
të punës, që kanë të bëjnë jo vetëm me marrëdhëniet e tyre me përfituesit, por edhe me menaxherët apo 
profesionistët e tjerë. Për profesionistët është e rëndësishme që menaxherët t’u krijojnë hapësira për zh-
villimin më tej të aftësive të tyre profesionale, të mos kenë barriera burokratike procedurale që pengojnë 
veprimtaritë e tyre profesionale. Për ta është e rëndësishme të punohet në ekipe profesionistësh, të zhvil-
lohet rrjetei e bashkëpunimit me profesionistë apo ofrues të tjerë të shërbimeve, të ndihmohen për të pasur 
në kohë informacionin dhe teknologjinë e kërkuar.

Profesionistët e shërbimeve shoqërore vlerësojnë në mënyrë kritike përshtatshmërinë e standardeve 
me rolin e tyre dhe identifikojnë fushat që mund të vështirësojnë ose pengojnë arritjen e standardeve. 
Në punën e tyre të përditshme ata identifikojnë se ku janë arritur standardet dhe ku duhet punuar më 
tej për përmbushjen e tyre. Nga ana tjetër, vetë standardet shërbejnë si kritere vlerësuese për punën e 
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profesionistëve të shërbimeve shoqërore, kështu që ata vetëvlerësojnë se sa zbatohen detyrat e tyre në 
mënyrë korrekte. Ky vetëvlerësim është i nevojshëm në përcaktimin e planeve të ardhshme për zhvillimin 
e shërbimeve dhe për rritjen e nivelit të tyre profesional.

Së treti, janë drejtuesit/menaxherët e shërbimeve, për të cilët vlerësimi i standardeve bëhet nën kënd-
vështrimin se sa zbatimi i tyre shkon në përputhje me qëllimet dhe objektivat, burimet e institucionit që 
ata menaxhojnë, në ç’masë ato rrisin motivimin e personelit zbatues, sa hapësira krijojnë për marrëdhënie 
të hapura mes personelit në të gjitha nivelet, jo vetëm brenda një agjencie, por edhe me profesionistë/
ofrues të tjerë të shërbimeve në rajon. Menaxherët vlerësojnë që përfituesit të jenë të kënaqur, që të rritet 
si besimi i komunitetit në shërbimet që ata ofrojnë, ashtu dhe reputacioni i institucionit të tyre. Ata in-
teresohen që personeli të ketë një vizion të qartë për shërbimin dhe rezultatet e tij, të veprojë në mënyrë sa 
më të drejtpërdrejtë, të hapur dhe të shpejtë me përfituesit, duke shmangur zvarritjet burokratike. Prandaj 
menaxherët janë të interesuar për të vlerësuar rregullat e punës dhe procedurat, me qëllim që të rritet cilësia 
e shërbimit. Gjithsesi, menaxherët vlerësojnë se sa të balancuara janë interesat e organizatës me interesat 
e përfituesve dhe të profesionistëve, madje të të gjithë komunitetit ku ata veprojnë, duke ditur se ndërmjet 
tyre ekzistojnë edhe dallime. Mbi këtë bazë ata përpiqen të gjejnë metodat më të efektshme të menaxhimit, 
që ftojnë dhe përfaqësojnë opinionet e komunitetit, duke synuar që gjithçka të jetë harmonike dhe funksio-
nale. Menaxherët organizojnë mbledhje të informacionit mbi cilësinë e shërbimit në mënyrë periodike, si 
nëpërmjet intervistave me përfituesit, me personelin, ashtu dhe nëpërmjet analizës së raporteve periodike që 
ata marrin. Gjithashtu, ata vlerësojnë nëse shërbimet e tyre respektojnë kërkesat dhe janë në përputhje me 
objektivat e njësive të qeverisjes vendore të shpallura në planifikimet komunitare për shërbimet shoqërore.

Mbi bazën e këtyre vlerësimeve, duke synuar përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve, menaxherët 
ndërmarrin nisma për ndryshime, modifikime, rimodelime në lidhje me objektivat dhe llojet e shërbimeve, 
strukturën dhe organizimin e brendshëm të punës, procedurat, rritjen e burimeve njerëzore dhe mate-
riale. Duke vlerësuar arritjet, ata i përdorin ato për të ngritur moralin e personelit dhe për shpërndarjen 
e praktikës më të mirë. 

Pra, si përfituesit, profesionistët dhe menaxherët e shërbimeve shoqërore vlerësojnë zbatimin e stan-
dardeve të shërbimeve nisur nga interesat që përfaqësojnë, duke realizuar një qasje sa më të plotë dhe më 
realiste të situatave në zbatimin e standardeve. Vlerësimi i mbështetur në fakte të cilat vijnë nga burime 
dhe këndvështrime të ndryshme lejon të përcaktohen më mirë mënyrat dhe ndërhyrjet për përmirësimin 
e shërbimeve shoqërore, duke ndërthurur interest e përfituesve, të profesionistëve dhe të menaxherëve. 

Me zhvillimin dhe zbatimin e standardeve në sistemin e shërbimeve shoqërore në Shqipëri, krijohen 
premisat për vlerësime të bazuara në dije dhe në praktikë; në njohjen e legjislacionit, të kapaciteteve 
institucionale dhe të nevojave shoqërore. Modelet më të mira që krijohen në shërbimet shoqërore do të 
përhapen për të krijuar standarde të qëndrueshme në shërbimet shoqërore, për t’u përballur me sfidat e së 
tashmes dhe të së ardhmes. Shkëmbimi i përvojave më të mira mund të realizohet me mjete të ndryshme, si:

a)  Veprimit të rrjetit të bashkëpunimit profesional, ndërdisiplinor dhe ndërinstitucional;

b)  Ndërmarrjes së studimeve komplekse mbi kapacitetet dhe nevojat, që krijojnë vizione për prirjet 
e zhvillimeve të ardhme;

c)  Trajnime, seminare, debate të hapura në media;

ç)  Publikime të udhëzuesve, të vlerësimeve të rasteve dhe të praktikave më të mira në shërbimet 
shoqërore etj.

IV.2 Rritja e kapaciteteve

Me decentralizimin e përgjegjësive për zhvillimin e shërbimeve shoqërore, komuna, bashkia dhe qarku 
marrin funksione të reja për të siguruar plotësimin e nevojave lokale/rajonale për shërbime shoqërore.
Prandaj përcaktimi i objektivave afatshkurtra dhe afatmesme në nivel qarku/bashkie/komune, në kuadrin 
e këtyre standardeve të përgjithshme, përcaktimi i burimeve të financimit për programet sociale komuni-
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tare do të shërbejnë si nxitje edhe për ofruesit e shërbimeve. Në këtë mënyrë, ofruesit e shërbimeve do të 
sigurojnë edhe një burim tjetër mbështetjeje për të rritur kapacitetet e tyre në arritjen e standardeve. Qarku, 
bashkia, komuna mund të përdorin nxitje për rritjen e cilësisë, përmbushjen e standardeve nga ofruesit 
e shërbimeve shoqërore dhe për zhvillimin e mëtejshëm të shërbimeve shoqërore, përmes mbështetjes 
financiare për shërbime të kërkuara në komunitet, si nga burimet e financimit publik, ashtu edhe nëpër-
mjet inkurajimit të financimeve nga sektori privat.

Shërbimet shoqërore dhe standardet e cilësisë së tyre nuk mund të konceptohen, dhe aq më tepër të 
zbatohen të shkëputura nga kuadri i përgjithshëm ekonomik e shoqëror i vendit. Të kërkosh që standar-
det e cilësisë të jenë të zbatueshme, do të thotë të kërkosh ndërhyrje shumëplanëshe, të cilat realizohen 
kur e gjithë shoqëria të jetë e ndërgjegjësuar për nevojën e tyre. Konkretisht, nëse kërkohen standarde në 
shërbimet për personat me aftësi të kufizuara, duhet të kërkohen ato jo vetëm nga ofruesit e shërbimeve, 
por edhe nga ndërtuesit e mjediseve publike, që ata të krijojnë mundësira për të gjithë qytetarët, madje 
jo vetëm në zonat urbane, por edhe në ato rurale. Këto kërkesa shtrihen në të gjitha veprimtaritë që kanë 
të bëjnë me transportin publik, shërbimet publike dhe ajo që është më e rëndësishmja me perceptimet 
e të gjithë anëtarëve të shoqërisë për qëndrimet që ata mbajnë ndaj problemeve sociale dhe individëve/
grupeve që i përjetojnë ato.

Ideja është që, pavarësisht se standardet mund të duken disi të vështira për t’u realizuar, ato do të 
zbatohen gradualisht, përmes një procesi të natyrshëm zhvillimi shoqëror dhe jo me imponim, sikur 
kërkohet të zbatohet një ligj. Respektimi i tyre do të realizohet me rritjen e burimeve, me zhvillimin e 
kapaciteteve dhe me ndërgjegjësimin dhe angazhimin e gjithë shoqërisë. Pra, sikurse kuptimi për stan-
dardet si standarde të dhëna jo njëherë e përgjithmonë, por si një proces që vazhdon, edhe zbatimi i tyre 
është një proces kompleks, që do të ndjekë hap pas hapi zhvillimin e gjithanshëm të shoqërisë shqiptare. 
Kështu do të rriten kapacitetet dhe burimet për të arritur standardet dhe, mbi të gjitha, cilësinë e jetës për 
çdo qytetar dhe për shoqërinë në tërësi.
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VENDIM

Nr. 563, datë 12.8.2005

PËR PËRCAKTIMIN E PËRGJEGJËSIVE TË QARKUT PËR SHPËRNDARJEN 
E SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESJES SHOQËRORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 30 të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën 
dhe shërbimet shoqërore” dhe të neneve 12, 13 e 54 të ligjit nr.8652, datë 31.5.2000 “Për organizimin 
dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, me propozimin e Ministrit të Punës dhe të Çështjeve Sociale, 
Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. Ngritja e strukturave të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, pranë këshillave të qarqeve 

1.  Këshilli i qarkut, me vendim, miraton ngritjen e sektorit të ndihmës dhe të shërbimeve të përkujdesjes 
shoqërore.

2.  Numri i personelit përcaktohet nga këshilli i qarkut, në varësi të vëllimit të punës. Rekrutimi i stafit 
bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3.  Në këshillat e qarqeve të Tiranës, Shkodrës, Durrësit e Vlorës, këto struktura të ngrihen brenda vitit 
2006, ndërsa në këshillat e qarqeve të Elbasanit, Korçës, Fierit, Beratit, Gjirokastrës, Lezhës, Dibrës 
dhe Kukësit brenda harkut kohor 2007-2008, në varësi me krijimin e shërbimeve të reja shoqërore në 
komunitet.

II. Detyrat e strukturave të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore

Sektori i shërbimeve të përkujdesjes shoqërore ka këto detyra:
1. Identifikon nevojat për fonde për institucionet e përkujdesjes shoqërore në administrim të këshillit të 

qarkut dhe paraqet kërkesën për fonde nga burimet e veta, nga Buxheti i Shtetit dhe nga donatorët.

2.  Propozon në komisionin e vlerësimit të nevojave dhe planifikimit të shërbimeve, i cili pas vlerësimit 
e dërgon për miratim ne këshillin e qarkut, nevojën për hapjen ose mbylljen e shërbimeve të përku-
jdesjes shoqërore, kur këto shërbime ngrihen pranë çdo këshilli qarku.

3.  Bashkërendon punën për realizimin e shërbimeve ndërmjet drejtorive të shërbimit shëndetësor, të 
arsimit, rendit, sistemit gjyqësor, që veprojnë pranë çdo këshilli qarku.

4.  Propozon, për miratim, pranimin e përfituesve të këtyre shërbimeve në institucionet rezidenciale 
publike, në administrim të këshillit të qarkut.
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5.  Organizon programe kualifikimi për punonjësit e sistemit të ndihmës dhe të shërbimeve të përkujdesjes 
shoqërore, që veprojnë pranë çdo këshilli qarku.

6.  Programon dhe mbështet shërbimet e përkujdesjes shoqërore të specializuara për fëmijët, gratë dhe 
vajzat e trafikuara, personat e varur nga alkooli dhe droga, që nuk mund të realizohen nga një bashki 
a komunë.

7.  Përgatit hartën e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore në nivel rajonal, sipas të dhënave që ofrohen 
nga bashkitë a komunat.

III. Ngritja e komisionit të vlerësimit të nevojave dhe planifikimit të shërbimeve, pranë këshillave 
të qarqeve

1.  Pranë çdo këshilli qarku ngrihet dhe funksionon komiteti i vlerësimit të nevojave dhe planifikimit të 
shërbimeve të reja në komunitet.

2.  Komiteti kryesohet nga kryetari i këshillit të qarkut dhe në përbërje ka 14 anëtarë. Anëtarët e këtij 
komiteti janë përfaqësues, në nivel kryetari, drejtori a përgjegjës sektori, të bashkive a komunave të 
qarkut, të zyrës rajonale të shërbimit social shtetëror, të OJF-ve, që ofrojnë shërbime të kësaj natyre, si 
dhe të organizatave të përfituesve, që veprojnë pranë këshillave të qarqeve, përfaqësues nga drejtoritë 
e arsimit, të shëndetësisë dhe të rendit.

3.  Emërimin e anëtarëve të komitetit e bën kryetari, me propozimin e drejtuesve të institucioneve dhe 
OJF-ve, të përmendura në pikën 2 të nënndarjes III.

4.  Komiteti përcakton dhe vlerëson:

a)  Numrin dhe llojet e shërbimeve, që nevojiten;

b)  Ofruesit e mundshëm të shërbimeve shoqërore;

c)  Projektet e propozuara nga institucionet, OJF-të, donatorët apo biznesi shoqëror për ngritjen e 
shërbimeve të reja komunitare.

IV. Bashkëpunimi me Ministrinë e Punës dhe të Çështjeve Sociale, shërbimin social shtetëror dhe 
drejtoritë e tjera rajonale

Sektori i ndihmës dhe i shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, në këshillin e qarkut:
1.  Zhvillon dhe nxit bashkëpunimin për ndihmën ekonomike dhe shërbimet e përkujdesjes shoqërore 

në fushat e arsimit, strehimit, shëndetësisë, transportit, bujqësisë etj.

2.  Kërkon të dhëna për të vlerësuar fondet, që nevojiten për të financuar shërbimet e përkujdesjes 
shoqërore, në përputhje me nevojat e komunitetit dhe burimet e Buxhetit të Shtetit.

3.  Kërkon të dhëna për programimin e fondit shoqëror për zbatimin e politikave dhe krijimin e shërbi-
meve të reja të përkujdesjes shoqërore, sipas nevojave të këshillit të qarkut.

4.  Kërkon të dhëna për trajnimin e stafeve të qeverisjes vendore për shërbimet e përkujdesjes shoqërore.

5.  Kërkon statistika, të dhëna dhe studime për programet e pagesave në cash, për familjet e varfra për 
personat me aftësi të kufizuar dhe shërbimet e përkujdesjes shoqërore, që zhvillohen pranë këshillit 
të qarkut.

V. Bashkëpunimi me bashkitë/komunat

Sektori i ndihmës dhe i shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, në këshillin e qarkut:
1.  Mbështet dhe nxit zhvillimin e procesit të këshillimit me ba shkitë/komunat për shërbimet e përku-

jdesjes shoqërore.
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2.  Krijon kushtet e bashkëpunimit ndërmjet njësive të qeverisjes vendore dhe institucioneve qendrore, 
që veprojnë pranë këshillit të qarkut.

3.  Mbështet dhe nxit bashkëpunimin ndërmjet shoqatave dhe organeve drejtuese të bashkive/ komunave 
për shkëmbimin e përvojave dhe për realizimin e çështjeve me interes të përbashkët.

VI. Institucionet përgjegjëse për zbatimin e vendimit

Ngarkohen Ministri i Punës dhe i Çështjeve Sociale dhe Ministri i Pushtetit Vendor dhe i Decentral-
izimit të nxjerrin udhëzimin e përbashkët, në zbatim të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Fatos Nano
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

 Ministria e Punës, Çështjeve Sociale                 Ministria
        dhe Shanseve të Barabarta           e Brendshme

UDHEZIM

Nr. 1, datë 02.02.2007

MBI ZBATIMIN E VKM Nr. 563, DATE 12.08.2005, “PER PERCAKTIMIN 
E PERGJEGJESIVE TE QARKUT PER SHPERNDARJEN E 

SHERBIMEVE TE PERKUJDESJES SHOQERORE”

Mbështetur në pikën 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikes se Shqipërisë, në Ligjin nr. 9355, 
datë 10.03.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, në zbatim të pikës VI, të Vendimit të Këshil-
lit të Ministrave, Nr.563, datë 12.08.2005, “Per percaktimin e pergjegjesive te qarkut per shperndarjen e 
sherbimeve te perkujdesjes shoqerore”,

UDHEZOJ:

1. Qarku administron institucione te perkujdesit shoqeror, rezidencial apo ditor, kur ato kalojne me 
vendim te vecante te keshillit te ministrave ne vartesi te tij, si dhe administron fondet e nevojshme 
nga buxheti i shtetit, duke perfshire personelin, pronat, inventaret etj. 

2. Sherbimet qe kalojne ne administrim te qarkut si sherbime sociale per femijet, te rinjete, per personat 
me aftesi te kufizuar, per te moshuarit, grate etj, kur mbulohen nevojat e disa bashkive/komunave.

3. Ne perputhje me nevojat, qarku ngre dhe administron edhe sherbime sociale te reja per te plotesuar 
nevojat e perfituesve qe jane nga dy ose me shume njesi vendore, kur njesite e qerisjes vendore nuk 
kane mundesi, kapacitete, burime financiare per te ngritur e administruar sherbime te tilla.

4. Sherbimet specifike qe ngrihen ne nivel qarku organizohen dhe administrohen nga struktura te cilat 
jane ne vartesi te adminisrates se qarkut, ose mund te kontraktohen edhe OJF te cilat kane kapacitet 
e nevojshme per ofrimin e tyre.

 Keto sherbime monitorohen nga strukturat e qarkut sipas kerkesave te kontrates.

5. Per personat qe dergohen ne qendrat e sherbimeve qe ofrohen ne nivel qarku, bashkite/komunat 
trasferojne dhe fondet perkatese per mbulimin e shpenzimeve ne perputhje me numrin e klienteve.

6. Sektori i ndihmes dhe shërbimeve shoqërore ne nivel qarku, grumbullon informacion lidhur me nevo-



242 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

jat e sherbime specifike, numrin e perfitueve qe nuk mbulohen nga sherbimet e qe ofrojne bashkite/
komunat.

7. Punonjesit e sektorit te ndihmes dhe sherbimeve shoqerore ne nivel qarku, pasi vleresojne kerkesat 
per sherbime specifike te ardhura nga njesite e qeverisjes vendore, pergatisin projekt vendimin per 
ngritjen e sherbimeve te reja qe mund te ofrohen ne nivel qarku. 

8. Ne projekt percaktohen te gjithe komponentet e nevojshem si: ambientet, personeli, numri i klienteve, 
fondet, burimet e financimit nga buxheti shteti, lokal, apo donatoret.

9. Projekti prezantohet në Komitetin e Vlerësimit të Nevojave dhe Planifikimit te Sherbimeve te reja ne 
Qark, i cili vlereson dhe percakton numrin e personave qe do te vendosen ne qendrat ditore, reziden-
ciale apo sherbime ne komunitet familje qe do te ngrihen. 

10. Komiteti i Vlerësimit të nevojave për Qarkun, përbehet nga 14 anëtarë dhe kryesohet nga Kryetari i 
Keshilli te Qarkut. 

Ne perberje te ketij komiteti jane:

a. dy përfaqësues të qarkut

b. nga nje përfaqësues i dy bashkive me te medha

c. nga nje përfaqësues nga dy komunat me te medha, 

d. nje përfaqësues nga Drejtoria Rajonale e Sherbimit Social Shteteror

e. nje përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Rajonale

f. nje përfaqësues nga Drejtoria Shëndetit Publik Rajonal.

g. nje përfaqësues nga Media Lokale

h. nje përfaqësues nga Biznesi

i. dy përfaqësues nga shoqatat (OJF-të) që ofrojnë shërbime

j. nje përfaqësues nga rendi 

11. Perfaqesimi ne kete komitet jane ne nivel kryetari, drejtori, apo pergjegjes sektori dhe pjesmarrja eshte 
detyre fuksionale e sektorit qe mbulon. 

12. Anetaret e Komitetit, nuk duhet të jenë ofrues apo përfitues të shërbimeve ndaj klienteve.

13. Komiteti mblidhet jo më pak se 4 herë në vit. Mbledhja e tij thirret nga Kryetari i Komitetit te Vlere-
simit dhe Planifikimit te Sherbimeve komunitare. 

14. Sektori i ndihmes dhe sherbimeve shoqerore ne nivel qarku: 

a) permbledh statistikat per grupet ne nevoje, per familjet e varfera dhe individet qe kane nevoje te 
mbeshteten me pagesa ne kesh apo me sherbime shoqerore, per llojin e sherbimeve shoqerore 
qe ofrohen nga personat juridike, publike dhe private, si dhe OJF-te qe veprojne ne nivel qarku 
ne te gjitha bashkit/komunat, dhe mbi kete baze ben vleresimin e nevojave dhe harton Planet 
Komunitare te sherbimeve te reja ne perputhje me mundesite dhe burimet rajonale.

b) analizon dhe vlereson nivelin e varferise ne nivel qarku dhe informon periodikisht keshillin e 
qarkut dhe Komitetin e Veresimit dhe Panifikimit te sherbimeve te reja komunitare. 

c) propozon masa per parandalimin e mosperjashtimit social per grupet e ndryshme sociale, bazuar 
ne rezultatet e analizes se nivelit te varferise ne nivel qarku.

d) harton raportet periodike per sherbimet publike dhe jo publike qe ofrohen ne nivel qarku dhe 
i paraqet ato ne mbledhjen e radhes ne Komitetin e Vleresimit dhe Panifikimit te Serbimeve te 
reja komunitare dhe informon Keshillin e qarkut. 

e) pergatit mbledhjen e Komitetit te Vleresimit dhe Planifikimit te sherbimeve te reja komunitare 
dhe formulon e shperndan vendimet qe meren nga ky Komitet pergatit harten e shërbimeve të 
përkujdesit shoqëror në nivel qarku në bazë të dhënave që vijnë çdo katër mujor.
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15. Bashkite/komunat, nje here ne kater muaj dergojne informacion ne sektorin e ndihmes dhe sherbi-
meve shoqerore te qarkut, ne zbatim te VKM nr. 618, date 7.9.2006 “Per treguesit e vleresimit dhe 
monitorimit te programeve te mbrojtjes shoqerore”. 

16. Zyra Rajonale e Sherbimit Social Shteteror, nje kopje te permbledhjes se informacionit qe mer nga 
bashkite/komunat, e dergon ne sektorin e ndihmes dhe sherbimeve shoqerore ne nivel qarku.

17. Fondi i pagave per punonjesit e sektorit te sherbimeve te perkujdesit shoqeror percaktohen ne fillim 
te vit, njeheresh me programimin e buxhetit dhe fondin e pagave te punonjesve te tjere te qarkut.

18. Punonjesit e sektorit te ndihmes dhe shërbimeve shoqërore të Qarkut trajnohen se bashku me inspe-
ktoret e zyrave rajonale te Sherbimit Social Shtetror sipas kalendarit vjetor te trajnimeve qe programon 
njesia e ngritur ne Drejtorine e Pergjithshme te Shërbimit Social Shtetëror.

Ky udhezim hyn ne fuqi pas botimit ne fletoren zyrtare.

                   Koço Barka        Sokol Olldashi
 Ministër i Punës, Çështjeve Sociale             Ministër
       dhe Shanseve të Barabarta           i Brendshëm
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VENDIM

Nr. 822 datë 6.12.2006 

PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT 
SHOQËROR PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR, 

NË QENDRAT REZIDENCIALE DHE DITORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 18 të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 
“Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për personat me aftësi të kufizuar, në 
qendrat, rezidenciale dhe ditore, sipas dokumentit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2.  Ngarkohet Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta të nxjerrë udhëzimin për-
katës, në zbatim të këtij vendimi.

3.  Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Brendshme 
dhe Ministria e Shëndetësisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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STANDARDET E SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT 
SHOQËROR PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

HYRJE

Hartimi i Standardeve të Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror, për personat me aftësi të kufizuara, 
është një hap i rëndësishëm në procesin e zbatimit të objektivave për rritjen e cilësisë së shërbimeve sociale 
për grupet në nevojë. Aktualisht ka rreth 400 persona me aftësi të kufizuar, të vendosur në 6 qendra rezi-
denciale zhvillimi në Tiranë, Durrës, Shkodër, Korçë, Vlorë dhe Berat dhe rreth 60 fëmijë dhe të rinj me 
aftësi të kufizuara që marrin shërbime në 3 qendra ditore publike në Korçë, Shkodër dhe Lezhë. Për këtë 
grup, përveç shërbimeve në qendrat rezidenciale po zhvillohen edhe shërbime të tjera alternative, ditore 
apo edhe në familje, nga OJF-të, të përqendruara kryesisht në Tiranë, Elbasan, Shkodër etj.

Standardet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror, për personat me aftësi të kufizuara, synojnë respe-
ktimin e parimeve të dokumenteve themelore, si: parimi i së drejtës civile, barazisë dhe mosdikriminimit, 
i vetëvendosjes, i përfshirjes, i pjesëmarrjes dhe mundësive të barabarta, i jetesës pa barriera dhe mjedisit 
të lirë, i rehabilitimit, parandalimit, identifikimit dhe trajtimit të hershëm të aftësisë së kufizuar, integrimit 
shoqëror dhe pjesëmarrjes në jetën e komunitetit.

Vendosja e standardeve të shërbimeve, për personat me aftësi të kufizuara, do të garantojë dhe zhvillojë:
1.  Ushtrimin e të drejtave dhe lirive të PAK të sanksionuara në Kushtetutën e Shqipërisë; zbatimin e 

legjislacionit vendas dhe detyrimeve të konventave të Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Europës, 
të ratifikuara nga Parlamenti.

2.  Standardet do të shërbejnë për të matur dhe përmirësuar cilësinë e shërbimeve. Në kushtet e zhvil-
limit të shërbimeve publike dhe jopublike, në qendra rezidenciale dhe ditore, të ofruara nga sektori 
publik, privat dhe OJF-të, shteti nëpërmjet standardeve do të vendosë rregulla dhe kritere për të matur 
cilësinë e shërbimeve. Këto rregulla janë të detyrueshme për t’u respektuar nga të gjithë ofruesit e 
shërbimeve, publike dhe private.

3.  Vendosja e standardeve do të ndihmojë strukturat sociale të qarqeve, bashkive dhe komunave për të 
përmbushur funksionet e reja në kuadër të procesit të decentralizimit. Një nga funksionet e decen-
tralizuara është plotësimi i nevojave sociale të komunitetit, duke përfshirë edhe personat me aftësi të 
kufizuara, si një grup në nevojë për shërbime. Adresimi i nevojave me shërbime përfshin identifikimin 
dhe vlerësimin e nevojave, planifikimin, ngritjen dhe menaxhimin e shërbimeve, si dhe zhvillimin e 
rrjeteve të bashkëpunimit në nivel rajonal apo lokal.

4.  Reformimi i sistemit të përkujdesit shoqëror, ndër të tjera, synon: sigurimin e të drejtave të personave 
me aftësi të kufizuara, barazinë e mundësive dhe akses të barabartë në shërbimet sociale. Për t’iu 
përgjigjur më mirë nevojave sociale në rritje të PAK, është e nevojshme të rritet përgjegjësia jo vetëm 
e njësive të qeverisjes vendore, por e gjithë komunitetit dhe angazhimi i sa më shumë aktorëve dhe 
burimeve në shërbimet shoqërore.

Standardet janë hartuar nga një grup i gjerë ekspertësh që ofrojnë shërbime për personat me aftësi të 
kufizuara, përfaqësues të Ministrisë së Punës, Shërbimit Social Shtetëror, OJF vendase dhe ndërkombëtare, 
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që ofrojnë shërbime komunitare për PAK, si dhe përfaqësues të shoqatave që përfaqësojnë dhe mbrojnë të 
drejtat e tyre. Standardet janë konsultuar e mbështetur me ekspertizë nga ekspertë të kompanisë “British 
Counsil”, e cila ofron asistencë teknike për MPÇSSHB.

Standardet u janë nënshtruar konsultimeve me një grup të gjerë aktorësh. Ato do të pilotohen për 
një periudhë njëvjeçare dhe në bazë të përvojës më të mirë që do të arrihet në terren, standardet do të 
pasurohen më tej me elemente të reja.

Standardet e shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara mbështeten në paketën e Standardeve 
të Përgjithshme të Shërbimeve, të cilat janë miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.658, datë 
17.10.2005.

Standardet e përgjithshme përbëjnë dokumentin bazë për të gjitha standardet që janë hartuar deri tani 
si për fëmijët, të moshuarit, viktimat e trafikimit etj. Edhe standardet për personat me aftësi të kufizuara 
mbështeten në standardet e përgjithshme dhe si rezultat kanë pika takimi midis tyre. Por standardet për 
PAK zbërthejnë në mënyrë më të hollësishme rregullat, kriteret dhe rezultatet që duhet të zbatohen dhe 
arrihen në shërbimet rezidenciale dhe ditore për këtë grup.

Zbërthimi dhe përshtatja e standardeve të përgjithshme në mënyrë të drejtpërdrejtë për shërbimet për 
personat me aftësi të kufizuara, do të ndihmojë në radhë të parë përfituesit e shërbimeve dhe familjarët e 
tyre për të kuptuar dhe kërkuar zbatimin e standardeve nga ofruesit e shërbimeve.

Në këtë mënyrë, paketa e standardeve për PAK do të shërbejë si një dokument praktik dhe konkret 
edhe për ofruesit e shërbimeve, të cilët do të punojnë për arritjen e shërbimeve cilësore.

Për të njohur përfituesit dhe të gjithë të interesuarit me standardet dhe kërkesat e tyre, standardet 
e përgjithshme dhe standardet specifike për PAK do të jenë të afishuara në të gjitha njësitë ku ofrohen 
shërbime rezidenciale dhe ditore. Kjo do të sjellë orientim më të mirë për ofruesit dhe përdoruesit e shër-
bimeve, në zbatim të kërkesave dhe rregullave që përcaktohen në këto standarde.

Standardet për personat me aftësi të kufizuar do të shënojnë një udhëzues konkret për ofruesit e shër-
bimeve, si dhe për personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre. Standardet për personat me aftësi 
të kufizuara përbëjnë një zhvillim të mëtejshëm të kujdesit social për këtë grup në nevojë. Për t’u bërë sa 
më të zbatueshme, standardet do të shoqërohen me udhëzues, manuale dhe dokumentacion plotësues 
për stafin e ofruesve të shërbimeve.

Gjatë kohës së implementimit të standardeve, do të ofrohen mundësi trajnimi, për kuptimin dhe zbati-
min e standardeve, për punonjësit që ofrojnë shërbimet në institucionet publike dhe qendrat e shërbimeve 
të OJF-ve. Standardet do të mbështesin përfituesit e shërbimeve për të marrë shërbime më cilësore, por 
ato do të ndihmojnë edhe ofruesit e shërbimeve, me tregues konkretë për të arritur objektivat e shërbimeve 
cilësore.

Standardet gjithashtu do të shërbejnë si dokument bazë:
i)  për Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, për të vlerësuar kapacitetet 

e ofruesve të shërbimeve për pajisjen me licencë;

ii)  për strukturat e inspektimit në Shërbimin Social Shtetëror, të cilat do të kontrollojnë cilësinë e 
shërbimeve;

iii)  për autoritetet vendore, qarqet, bashkitë dhe komunat, për të vlerësuar ofruesit më të mirë të 
shërbimeve dhe për t’i kontraktuar me fonde lokale, për të ngritur shërbime;

iv)  për organizatat që përfaqësojnë dhe mbrojnë të drejtat dhe interesat e personave me aftësi të 
kufizuar, familjarëve të tyre, organizatave për të drejtat e njeriut, për të vlerësuar situatën e PAK 
dhe realizimin e të drejtave të tyre;

v)  për autoritetet në nivel qendror, si Ministria e Shëndetësisë, e Arsimit dhe Shkencës, e Brend-
shme, e Drejtësisë etj.

vi) për institucionet akademike dhe organizatat e përfshira në veprimtari arsimore e trajnuese apo 
studiuesit e fushës etj.
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Standardet mbulojnë pesë fusha të rëndësishme për jetën e personave me aftësi të kufizuara, si:
1.  Pjesëmarrja në vendimmarrje lokale. Me anë të këtij standardi sigurohet bashkëpunimi i strukturave 

lokale me personat me aftësi të kufizuar, familjarët e tyre dhe organizatat përfaqësuese për të paran-
daluar e shmangur diskriminimin dhe përjashtimin social të PAK.

2.  Vlerësimi dhe plani individual i shërbimit. Ky standard thekson vlerësimin e PAK nga një ekip mul-
tidisiplinar që ngrihet nga organizata që merr përsipër dhënien e shërbimeve.

3.  Pavarësia, përfshirja dhe vetëvendosja. Siguron që shërbimet e përkujdesjes mbulojnë nevojat funk-
sionale jetike në përputhje me nevojat e moshës, si edhe nevojat fizike, psikologjike e sociale të për-
fituesve. Shërbimet janë cilësore, ofrohen në kohën e duhur dhe u përgjigjen siç duhet kërkesave dhe 
nevojave të klientëve për mbështetje për një jetë sa më të pavarur në gjirin e shoqërisë.

4.  Procedurat e shërbimeve. PAK marrin shërbime profesionale, që ndjekin procedura të rregullta të 
referimit, vlerësimit, planifikimit dhe ofrimit. Natyra multidisiplinare e shërbimeve realizohet nëpër-
mjet bashkëpunimit me organizata e struktura të ndryshme. Përfituesit dhe përfaqësuesit e tyre janë 
tërësisht të përfshirë në këto procedura.

5.  Trajtimi i barabartë dhe ankimimi. Ky standard ngre detyrimin për çdo ofrues për të hartuar kritere 
të qarta për të drejtën e përfitimit të shërbimeve, si edhe procedura të monitorimit të zbatimit të këtij 
shërbimi. Gjithashtu klienti ose përfaqësuesi i tij kanë të drejtën e ankimimit. Ankesat e tyre merren 
seriozisht dhe shoqërohen me veprime konkrete për përmirësimin e gjendjes.

Dokumenti i standardeve të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara cakton standardin, i cili 
matet përmes masës së arritjes së rezultatit të pritshëm. Në zbatim të çdo standardi janë organizuar në 
dy kolona kriteret për arritjen e tij, si dhe provat që tregojnë përmbushjen e kritereve.

Detajimi i kritereve dhe provave përkatëse do të shërbejnë si bazë për inspektimin e shërbimeve rezi-
denciale dhe ditore për personat me aftësi të kufizuara.
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STANDARDET PËR SHËRBIMET PËR 
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Standardi 1: Pjesëmarrja në vendimmarrjen lokale

Rezultati përfundimtar i dëshiruar:
Organizatat e qeverisjes vendore punojnë së bashku me personat me aftësi të kufizuara, familjarët e 

tyre dhe organizatat përfaqësuese për të parandaluar e shmangur diskriminimin dhe përjashtimin social.
Standardi:
Personat me aftësi të kufizuara përfshihen në partneritetet që punojnë në këtë fushë. Çdo njësi e 

qeverisjes vendore siguron partneritet me të gjitha grupet e interesit që punojnë me probleme të aftësisë 
së kufizuar. Ky partneritet vendoset mbi bazën e parimeve të gjithëpërfshirjes dhe mosdiskriminimit.

Standardi 2: Vlerësimi dhe plani individual

Rezultati përfundimtar i dëshiruar:
Përpara apo gjatë marrjes së shërbimeve, personat me aftësi të kufizuara vlerësohen nga një ekip mul-

tidisiplinar që ngrihet nga organizata që merr përsipër dhënien e shërbimeve. Ky vlerësim merr parasysh 

Kriteret e përmbushjes së standardit dhe provat përkatëse:

Kriteri

Personat me aftësi të kufizuara 
përfaqësohen në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose nëpërmjet 
organizatave që përfaqësojnë 
interesat e tyre në të gjitha 
partneritetet vendore.

Personat me aftësi të kufizuara 
janë pjesëmarrës aktivë të pro-
cesit të planifikimit, hartimit, 
zbatimit dhe monitorimit të 
politikave dhe shërbimeve.

Provat që tregojnë përmbushjen e kriterit

1.

2.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Numri i personave me aftësi të kufizuara apo organizatat që mbrojnë inte-
resat e personave me aftësi të kufizuara në komisionet vendore me të drejtë 
vote.
Në dhomat e takimit ka akses për përdoruesit e karrocave për letrat dhe 
informacionin e nevojshëm për takimet e personave me çrregullime sensore, 
nëpërmjet interpretuesit/shënjuesit për personat që nuk dëgjojnë dhe Brailit 
ose printimet e gjera për personat me dëmtime të të parit.
Përdoruesit mund të japin shembuj për informimin e tyre për ç’ka është e dis-
ponueshme dhe që iu është ofruar trajnim në lidhje me teknikat e përfaqësimit.

Njësitë dhe këshillat e qeverisjes vendore ofrojnë rregullisht informacion, për 
personat me aftësi të kufizuara, mbi të gjitha çështjet që kanë lidhje me ta 
dhe të cilat i adresojnë te ofrues të tjerë të shërbimit.

Pranë njësisë vendore ka një grup këshillimor me përfaqësues të organiza-
tave që përfaqësojnë interesat e personave me aftësi të kufizuara mendore, 
shqisore apo fizike.

Klientët mund të japin shembuj të të qenit të përfshirë në proceset e vendim-
marrjes: p.sh. në tryeza të rrumbullakëta, takimet e aktorëve pjesëmarrës, 
komitete dhe procese të tjerash.
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të gjitha aftësitë e individit dhe pasqyron nevojat e tyre personale, fizike, psikologjike dhe sociale për të 
jetuar në komunitet dhe për të realizuar funksionet e moshës përkatëse. Personi me aftësi të kufizuar dhe/
ose përfaqësuesi i tij janë pjesëmarrës aktivë të këtij procesi.

Standardi:
Shërbimet sociale disponojnë procedura të qarta referimi dhe vlerësimi. Procesi i vlerësimit është 

multidisiplinar dhe përfshin klientin ose të afërm të tij/saj ose përfaqësues të përzgjedhur, profesionistët 
përkatës sipas nevojave individuale të klientit, si edhe përfaqësues të organizatës që merr përsipër dhënien 
e shërbimeve. Klienti dhe përfaqësuesi i tij/saj kanë akses të plotë të vlerësimit përfundimtar dhe doku-
menteve në lidhje me të.

Kriteret e përmbushjes së standardit dhe provat përkatëse:

Kriteri

Ka një procedurë të qartë vlerësimi që 
përfshin, së paku, rolin e klientit ose 
të përfaqësuesit që ai ka zgjedhur në 
proces, fushat e vlerësimit, përzgjed-
hjen e ekipit të vlerësimit, metodikën 
e vlerësimit dhe natyrën e burimet e 
shërbimeve/mbështetjes së gatshme.

Nevojat specifike të klientit për-
faqësohen në një proces vlerësues 
multidisiplinar.
Klienti ose përfaqësuesi i tij janë 
pjesëmarrës aktivë në procesin e 
vlerësimit; mendimi i tyre kërkohet 
dhe shqyrtohet nëse mund të merret 
në konsideratë.

Procesi vlerëson aftësitë e nevojshme 
dhe masat për mbështetjen e individit. 
Ai merr parasysh veçoritë e moshës 
dhe bëhet sa herë që është e mundur 
në mjedisin e zakonshëm ku kryhet 
funksioni që vlerësohet.

Procesi përfshin vlerësimin e 
burimeve të komunitetit që janë të 
nevojshme për plotësimin e nevojave 
të individit, si dhe i identifikon ato.

Mbi bazën e vlerësimit bëhet plani 
individual i klientit, që përmban 
treguesit e realizimit të objektivave.

Vlerësimi dhe plani individual i 
bëhet i njohur klientit apo përfaqë-
suesit të tij ligjor.

Vlerësimi bëhet së paku një herë 
në vit si pjesë e planit individual të 
klientit. 

Provat që tregojnë përmbushjen e kriterit

1.

2.1

2.2

3.

4.

5.

6.

7.

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

2.1

2.2

3.1

3.2

4.

5.

6.

7.1

7.2

Shembuj të vlerësimeve të përfunduara, të firmosura si nga personeli, edhe 
nga përdoruesit/ të afërmit. Përdoruesi disponon kopje të vlerësimit të tij.
Dokumenti që përshkruan procedurën e vlerësimit dhe ngritjen e funk-
sionimin e ekipeve multidisiplinare.
Formulari tip për procesin e vlerësimit.
Klientët konfirmojnë përfshirjen e tyre në procesin vlerësues.
Personeli konfirmon përfshirjen e tij dhe të klientëve në procesin e 
vlerësimit dhe mund të flasin për të.

Dokumentacioni tregon që profesionistët që bëjnë vlerësimin janë të 
përshtatshëm për detyrën, ku janë identifikuar paraprakisht nevojat e 
individit.
Dokumenti që përshkruan procedurën e vlerësimit dhe ngritjen e funk-
sionimin e ekipeve multidisiplinare. Dokumenti i vlerësimit firmoset 
nga klienti apo i zgjedhuri i tij/saj. Intervista me klientët ose përfaqë-
suesit e tyre tregon se mendimi i tyre është kërkuar, vlerësuar dhe marrë 
në konsideratë dhe se ata e kuptojnë qëllimin e vlerësimit.

Dokumenti që përshkruan procedurën e vlerësimit dhe ngritjen e funk-
sionimin e ekipeve multidisiplinare.
Intervista me klientët ose përfaqësuesit e tyre tregon se vlerësimi ka 
pasur parasysh veçoritë e moshës dhe është kryer kur ka qenë e mundur 
në mjedisin e zakonshëm të shërbimit.

Plani i kujdesit të klientit tregon burimet që do t’i përdoren për t’i 
mbështetur atë.

Treguesit e realizimit të objektivave në planin individual të klientit.

Klienti apo përfaqësuesi i tij merr një kopje të vlerësimit dhe planit 
individual.

Çdo klient ka në dosje një plan individual që rishqyrtohet çdo vit.

Çdo klient ose përfaqësuesi i tij ka një kopje personale të planit indi-
vidual.
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Kriteret e përmbushjes së standardit dhe provat përkatëse:

Kriteri

Njësitë vendore nxisin krijimin 
dhe funksionimin e shërbimeve 
të ndryshme që mbulojnë grup-
moshat e diferencuara, kategoritë e 
aftësisë së kufizuar, si edhe nevoja 
të ndryshme funksionale në për-
puthje me moshën.

Pavarësia e klientëve është nxitur 
në përputhje me aftësitë dhe dëshi-
rat e tyre nga filozofia e shërbime-
ve, si edhe praktika e përditshme e 
organizatave që ofrojnë shërbime 
në fushën e aftësisë së kufizuar.

Filozofia e shërbimeve, si edhe 
praktika e përditshme e organi-
zatave që ofrojnë shërbime në 
fushën e aftësisë së kufizuar nxit 
dhe mundëson integrimin dhe 
gjithpërfshirjen.

Familjes së personit i jepet mbështetja 
e duhur për të parandaluar institucio-
nalizimin e personit në fjalë dhe për 
të siguruar integrimin dhe gjithëpërf-
shirjen. Shërbimet për familjen jepen 
brenda kuadrit të shërbimeve të 
ofruara nga organizata.

Provat që tregojnë përmbushjen e kriterit

1.

2. 

3.

4.

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Harta e shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara mbulon shër-
bime për fëmijë, të rritur e njerëz të moshuar me aftësi të kufizuara 
mendore, fizike apo shqisore. Shërbimet mund të mbulojnë mbështetjen 
fizike dhe psikosociale, trajnimin dhe rehabilitimin, formimin profe-
sional e të punësimit, sportive, etj.
Plani i komunitetit përfshin ngritjen graduale të shërbimeve të shumël-
lojshme për personat me aftësi të kufizuara.

Dokumenti zyrtar i organizatës që ofron shërbime për persona me aftësi të 
kufizuar shpjegon me një gjuhë të thjeshtë misionin dhe filozofinë e përku-
jdesjes dhe deklaron qartazi se shërbimet kanë si pikësynim pavarësinë e 
klientëve në përputhje me aftësitë e tyre dhe burimet e komunitetit.
Përfshirja e klientit dhe e përfaqësuesit të tij/saj në procesin e vendim-
marrjes është çdo ditë e më tepër i dukshëm në praktikën e stafit, i cili 
realizon këto shërbime.
Intervista me klientët ose përfaqësuesit e tyre tregon se klientët marrin 
mbështetjen e nevojshme për të rritur shkallën e pavarësisë dhe se gëzojnë 
të drejtën të vendosin për shërbimet që marrin e personelin që punon me ta.

Dokumenti zyrtar i organizatës që ofron shërbime për personat me 
aftësi të kufizuara, që shpjegon misionin dhe filozofinë e përkujdesjes. 
shpjegon me fjalë të thjeshta e të kuptueshme se shërbimet kanë si 
pikësynim integrimin dhe gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të 
kufizuara në jetën e komunitetit në përputhje me moshën, kategorinë e 
aftësisë së kufizuar dhe natyrën e shërbimit të ofruar.
Praktikat e punës së organizatës tregojnë se bëhet kujdes që qëllimi i 
shërbimit të jetë integrimi dhe përfshirja dhe ato ofrojnë mjedise sociale 
të integruara dhe gjithëpërfshirëse.
Intervista me klientët apo përfaqësuesit e tyre konfirmon se organizata 
bën përpjekje për të siguruar integrimin dhe gjithpërfshirjen dhe se 
shërbimet ofrohen sa herë që është e mundur në mjedise të integruara 
dhe gjithëpërfshirëse. Çfarë mbështetje konkrete është raportuar për të 
integruar në punë përdoruesit e shërbimit? Sa njerëz janë punësuar gjatë 
dy viteve të fundit? Kërkohen të dhëna të dokumentuara.

Përfshirja e shërbimeve për familjen në listën e shërbimeve të ofruara 
nga organizata.
Intervista me familjarët tregojnë se ata janë të kënaqur me mbështetjen 
që marrin nga organizata.

Standardi 3: Pavarësia, përfshirja (përqasja gjithëpërfshirëse), vetëvendosja

Rezultati përfundimtar i dëshiruar:
Shërbimet shoqërore për personat me aftësi të kufizuara nxisin dhe mbështesin gjithëpërfshirjen, 

vetëvendosjen dhe pavarësinë e klientëve.
Standardi:
Shërbimet e përkujdesjes shoqërore për personat me aftësi të kufizuara mbulojnë aspekte të ndryshme 

të nevojave funksionale jetike në përputhje me nevojat e moshës, si edhe nevoja fizike, psikologjike dhe 
sociale të klientit sipas natyrës së shërbimeve të ofruara. Ato janë të një cilësie të mirë, ofrohen në kohën 
e duhur dhe u përgjigjen siç duhet kërkesave dhe nevojave të klientëve për mbështetje për një jetë sa më 
të pavarur në gjirin e shoqërisë.
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Kriteri Provat që tregojnë përmbushjen e kriterit

5. Shërbimet jepen në kohën e duhur 
dhe me cilësi të mirë.

5.1

5.2

Organizata ka një listë të personave që kanë kërkuar shërbime dhe 
datën e kërkesës. Dokumentacioni i organizatës tregon se periudha 
ndërmjet datës kur bëhet kërkesa për shërbim dhe datës së ofrimit të tij 
është e arsyeshme.
Anketimet periodike apo intervistat me klientët apo përfaqësuesit e tyre 
ligjorë tregojnë që ata janë të kënaqur me shpejtësinë e përgjigjes dhe 
me cilësinë e shërbimeve që marrin.

Standardi 4: Procedura e shërbimeve 

Rezultati përfundimtar i dëshiruar:
Personat me aftësi të kufizuar marrin shërbime profesionale me cilësi të mirë, që ndjekin procedura 

të rregullta të referimit, vlerësimit, planifikimit dhe dhënies së shërbimeve. Këto procese janë multidis-
iplinore dhe realizohen nëpërmjet një rrjeti bashkëpunimi, i cili përfshin organizata të ndryshme. Klienti 
dhe përfaqësuesi i tij janë tërësisht të përfshirë në këto procedura.

Standardi:
Organizata që ofron shërbime për personat me aftësi të kufizuara ka procedura të qarta dhe të rregullta 

për çdo stad të shërbimeve të ofruara. Këto procedura janë të dokumentuara dhe të njohura si nga per-
soneli, ashtu edhe klientët. Procedurat bazohen në punën me ekipe multidisiplinare, dhe parashikojnë 
bashkëpunimin me organizata të tjera. Procedurat përshkruajnë rolin e klientit ose përfaqësuesit të tij 
ligjor në procesin e referimit, vlerësimit, planifikimit, dhënies së shërbimit dhe monitorimit.

Kriteret e përmbushjes së standardit dhe provat përkatëse:

Kriteri

Njësitë vendore nxisin krijimin 
dhe funksionimin e shërbimeve 
të ndryshme që mbulojnë grup-
moshat e diferencuara, kategoritë e 
aftësisë së kufizuar, si edhe nevoja 
të ndryshme funksionale në për-
puthje me moshën.

Pavarësia e klientëve është nxitur 
në përputhje me aftësitë dhe dëshi-
rat e tyre nga filozofia e shërbime-
ve, si edhe praktika e përditshme e 
organizatave që ofrojnë shërbime 
në fushën e aftësisë së kufizuar.

Filozofia e shërbimeve, si edhe 
praktika e përditshme e organi-
zatave që ofrojnë shërbime në 
fushën e aftësisë së kufizuar nxit 
dhe mundëson integrimin dhe 
gjithpërfshirjen.

Provat që tregojnë përmbushjen e kriterit

1.

2. 

3.

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

Harta e shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara mbulon shër-
bime për fëmijë, të rritur e njerëz të moshuar me aftësi të kufizuara 
mendore, fizike apo shqisore. Shërbimet mund të mbulojnë mbështetjen 
fizike dhe psikosociale, trajnimin dhe rehabilitimin, formimin profe-
sional e të punësimit, sportive, etj.
Plani i komunitetit përfshin ngritjen graduale të shërbimeve të shumël-
lojshme për personat me aftësi të kufizuara.

Dokumenti zyrtar i organizatës që ofron shërbime për persona me aftësi 
të kufizuar shpjegon me një gjuhë të thjeshtë misionin dhe filozofinë 
e përkujdesjes dhe deklaron qartazi se shërbimet kanë si pikësynim 
pavarësinë e klientëve në përputhje me aftësitë e tyre dhe burimet e 
komunitetit.
Përfshirja e klientit dhe e përfaqësuesit të tij/saj në procesin e vendim-
marrjes është çdo ditë e më tepër i dukshëm në praktikën e stafit, i cili 
realizon këto shërbime.
Intervista me klientët ose përfaqësuesit e tyre tregon se klientët marrin 
mbështetjen e nevojshme për të rritur shkallën e pavarësisë dhe se ata 
gëzojnë të drejtën të vendosin për shërbimet që marrin dhe personelin 
që punon me ta.

Dokumenti zyrtar i organizatës që ofron shërbime për personat me 
aftësi të kufizuara, që shpjegon misionin dhe filozofinë e përkujdesjes. 
shpjegon me fjalë të thjeshta e të kuptueshme se shërbimet kanë si 
pikësynim integrimin dhe gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të 
kufizuara në jetën e komunitetit në përputhje me moshën, kategorinë e 
aftësisë së kufizuar dhe natyrën e shërbimit të ofruar.
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Kriteret e përmbushjes së standardit dhe provat përkatëse:

Kriteri

Kriteret e së drejtës për të përfituar 
shërbime janë të formuluara qartë. Të 
gjithë aktorët pjesëmarrës marrin infor-
macion me shkrim e gojë për kriteret e 
së drejtës së përfitimit të shërbimeve.

Organizata ka një procedurë të 
monitorimit të zbatimit të kritereve 
të përfitimit të shërbimeve. Klientë 
apo përfaqësuesit e tyre janë të përf-
shirë në procesin e monitorimit.

Provat që tregojnë përmbushjen e kriterit

1.

2. 

1.1

1.2
1.3

2.1
2.2

Dokumenti që përshkruan kriteret e së drejtës së përfitimit të shërbi-
meve është shkruar qartë dhe me një gjuhë të kuptueshme për klientët.
Të gjithë të interesuarve u jepet një kopje e kritereve.
Personeli është në gjendje të përshkruajë me fjalët e tyre kriteret e së 
drejtës së përfitimit të shërbimeve.

Ka një dokument që përshkruan procedurën e monitorimit.
Ka dokumentacion (procesverbale, protokolle etj.) që regjistron 
zbatimin e procedurës së monitorimit. Dokumentacioni gjithashtu 
demonstron pjesëmarrjen në këtë proces të klientëve apo përfaqësuesve 
të tyre.

Kriteri Provat që tregojnë përmbushjen e kriterit

4.

5.

Familjes së personit me aftësi të 
kufizuar i jepet mbështetja e duhur 
për të parandaluar institucionaliz-
imin e personit në fjalë dhe për të 
siguruar integrimin dhe gjithëpërf-
shirjen. Shërbimet për familjen 
jepen brenda kuadrit të shërbimeve 
të ofruara nga organizata.

Shërbimet jepen në kohën e 
duhur dhe me cilësi të mirë.

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

Praktikat e punës së organizatës tregojnë se bëhet kujdes që qëllimi i 
shërbimit të jetë integrimi dhe përfshirja dhe ato ofrojnë mjedise sociale të 
integruara dhe gjithëpërfshirëse.
Intervista me klientët apo përfaqësuesit e tyre konfirmon se organizata 
bën përpjekje për të siguruar integrimin dhe gjithpërfshirjen dhe se 
shërbimet ofrohen sa herë që është e mundur në mjedise të integruara 
dhe gjithëpërfshirëse. Çfarë mbështetje konkrete është raportuar për të 
integruar në punë përdoruesit e shërbimit?
Sa njerëz janë punësuar gjatë dy viteve të fundit? Kërkohen të dhëna të 
dokumentuara.

Përfshirja e shërbimeve për familjen në listën e shërbimeve të ofruara 
nga organizata.
Intervista me familjarët tregojnë se ata janë të kënaqur me mbështetjen 
që marrin nga organizata.

Organizata ka një listë të personave që kanë kërkuar shërbime dhe datën e 
kërkesës. Dokumentacioni i organizatës tregon se periudha ndërmjet datës 
kur bëhet kërkesa për shërbim dhe datës së ofrimit të tij është e arsyeshme. 
Anketimet periodike apo intervistat me klientët apo përfaqësuesit e tyre 
ligjorë tregojnë që ata janë të kënaqur me shpejtësinë e përgjigjes dhe 
me cilësinë e shërbimeve që marrin.

Standardi 5: Procedurat e trajtimit të barabartë dhe ankimimit

Rezultati i dëshiruar:
Të gjithë përfituesit e shërbimeve (personat me aftësi të kufizuar dhe familjarët e tyre) trajtohen me 

barazi, pa diskriminim dhe privilegje të pamerituara si nga organizatat e shërbimeve, dhe njësitë e qeverisjes 
vendore. Klientët gëzojnë të drejtën e ankimimit.

Standardi:
Ka kritere të qarta të legjitimitetit të përfitimit të shërbimeve, si edhe procedura të monitorimit të 

zbatimit të këtij shërbimi. Klienti ose përfaqësuesi i tij kanë të drejtën e ankimimit. Ankesat e tyre merren 
seriozisht dhe shoqërohen me veprime konkrete për përmirësimin e gjendjes.
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Kriteri Provat që tregojnë përmbushjen e kriterit

3. Ka një procedurë ankimi të 
thjeshtë e të qartë, që është e hapur 
për të gjithë klientët dhe familjarët 
e tyre. Procedura përmban afatet e 
përgjigjes dhe organet/personat që 
trajtojnë ankesën.

3.1

3.2

3.3

Ka një dokument që sqaron procedurat e ankimimeve në një gjuhë të 
thjeshtë.
Rregullorja e brendshme ka një pjesë për procedurën e ankimimit që 
përmban afatet e përgjigjes dhe organet/personat që trajtojnë ankesën.
Inspektimi i ankesave të regjistruara tregon se ato janë trajtuar me se-
riozitet dhe brenda afatit të duhur. Përdoruesit e shërbimit kanë marrë 
disa shpjegime se si të përdorin procedurat e ankimimeve.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr. 209 date 14.4.2006

PER PERCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TE DOKUMENTACIONIT TE 
NEVOJSHEM PER PRANIMIN E PERSONAVE NE INSTITUCIONET 

REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE PRIVATE, TE PERKUJDESIT SHOQEROR

Ne mbeshtetje te nenit 100, te Kushtetutes, dhe te pikes 4, te nenit 20, te ligjit nr.9355, date 10.3.2005, 
“Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”, me propozimin e ministrit te Punes, Çeshtjeve Sociale dhe 
Shanseve te Barabarta, Keshilli i Ministrave

VENDOSI:

Percaktimin e kritereve dhe te dokumentacionit te nevojshem per pranimin e personave ne institucionet 
rezidenciale, publike dhe private, te perkujdesit shoqeror si me poshte vijon:

KREU I
KRITERET, DOKUMENTACIONI DHE NISMA PER PRANIMIN E FEMIJEVE NE INSTITUCIONET 

REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE PRIVATE, TE PERKUJDESIT SHOQEROR

1.  Kriteret per vendosjen e femijeve ne institucionet e perkujdesit shoqeror.

1.1. Ne institucionet e perkujdesit shoqeror pranohen femijet:

a)  qe nuk kane gjalle asnjerin nga prinderit apo mbeten perkohesisht pa prinder, si dhe nuk 
kane persona te tjere te aferm, qe te marrin persiper kujdestarine ose biresimin e tyre;

b)  e lindur jashte martese e qe, per rrethana te caktuara, HUK munu t’i rrise nena;

c)  qe vijne nga familje, ku prinderve, te dyve ose njerit, u eshte hequr me vendim gjykate te 
formes se prere e drejta prinderore. Kur prinderit jane denuar nga gjykata, me vendim te 
formes se prere me heqje lirie, femijet e tyre vendosen ne institucionet e perkujdesit shoqeror, 
per te gjithe periudhen kohore te vuajtjes se denimit te prinderve, dhe kur gjykata eshte 
shprehur per vendosjen e tyre ne institucionet e perkujdesit shoqeror;

ç)  te deklaruar te braktisur nga gjykata e rrethit, ne perputhje me legjislacionin perkates ne fuqi;

d)  per te cilet gjykata, me vendim te formes se prere, vendos qe te sistemohen ne institucionet 
e perkujdesit shoqeror, pavaresisht nga gjendja familjare;
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dh)  prinderit e te cileve nuk jane ne gjendje ekonomike, te vertetuar me dokumentet perkatese, 
ta mbajne femijen;

e)  familjet e te ciieve jane ne krize te rende sociaie, per shka se prinderit jane te divorcuar ose 
jane rimartuar; 

ë)  prinderit e te cileve shtrohen ne spital ose dergohen per kurim jashte shtetit. Ne kete rast 
vendosja e femijes ne institucionet e perkujdesit shoqeror behet deri sa njeri ose te dy prin-
derit te kene lene institucionet perkatese.

1.2.  Ne shtepite e foshnjes dhe te femijes nuk pranohen femije “distrofe” apo te paafte edhe kur ata 
i plotesojne kriteret e permendura me siper.

1.3.  Mosha e pranueshme per t’u vendosur ne shtepite e foshnjes dhe te femijes eshte nga 0-15 vje9, 
e ndare perkatesisht:

a)  nga mosha 0-3 \je? vendosen ne shtepine e foshnjes;

b)  nga mosha 3-6 vjec vendosen ne shtepite e femijes, le moshes parashkollore;

c)  nga mosha 6-15 vjec vendosen ne shtepite e femijes, te moshes shkollore;

 Ne rastet e jetimeve, femijet mbahen ne keto institucione deri ne moshen 18 vje?.

1.4. Jetimet, te cilet kane perfunduar arsimin e detyrueshem dhe deshirojne te vazhdojne arsimin e 
mesem, duhet te vendosen ne institucione, qe kane ne sistemin e tyre konvikte.

2.  Dokumentacioni i nevojshem per pranimin e femijeve institucionet e perkujdesit shoqeror perfshin :

a)  Certifikaten e lindjes;

b)  Fotografi, 2 cope;

c)  Certifikaten familjare;

ç)  Certifikaten e vdekjes se prinderve, kur prinderit nuk jane gjalle;

d)  Vendimin e gjykates per heqjen e se drejtes prinderore ose kopje te noterizuar te tij; dh)Deklaraten 
e noterizuar te nenes ose, ne pamundesi, te drejtorit te maternitetit, qe verteton braktisjen e femijes;

e)  Epikrizen shendetesore, kartelen mjekesore ose fotokopje te noterizuar, me te dhenat laboratorike 
dhe per vaksinimin;

ë)  Analizen per SIDA-n dhe hepatitin;

f)  Nje dokumentacion per gjendjen shendetesore te prinderve, nese ata jane gjalle;

g)  Procesverbalin e dorezimit te femijes nga materniteti ne shtepine e foshnjes; 

gj) Procesverbalin dhe urdhrin e transferimit, ne rastin e levizjes se tij nga njeri institucion ne tjetrin, 
per shkak te moshes; 

h)  Certifikaten personale te gjendjes civile te prinderve;

i)  Dokumentin e shkolles, qe ka ndjekur; 

j)  Deklaraten noteriale per dhenien e pelqimit te prindit ose te kujdestarit, per vendosjen e tij ne 
institucion; 

k)  Vertetimin per gjendjen social-ekonomike te familjes, te leshuar nga administratori shoqeror;

I) Dokumentet e noterizuara te pronesise se baneses, si dhe dokumente te tjera per te drejtat 
pasurore, kur femija eshte trashegimtar i drejtperdrejte, per rastet kur prinderit kane vdekur 
ose kur, me vendim gjykate, u eshte hequr e drejta prinderore;

II) Te dhena nga komisariati i policise, qe mbulon territorin ku banon.

3.  Nismen per dergimin e femijes ne institucionet e perkujdesit shoqeror e kane:
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a)  prinderit;

b)  kujdestari i femijes, kur prinderit kane vdekur ose u eshte hequr e drejta prinderore, me vendim gjykate;

c)  policia;

ç)  seksiohi i ndihmes dhe perkujdesit shoqeror, ne nivel vendor;

d)  institucioni shoqeror i sherbimeve te perkujdesit te meparshem, kur femija ka mbushur moshen 
perkatese.

KREU II
KRITERET, DOKUMENTACIONI DHE NISMA PER PRANIMIN E PERSONAVE ME AFTESI TE KUFIZUAR 

NE INSTITUCIONET REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE PRIVATE, TE PERKUJDESIT SHOQEROR

1.  Kriteret per pranimin e personave rne aftesi te kufizuar ne institucionet e perkujdesit shoqeror.

1.1.  Ne institucionet e perkujdesit shoqeror pranohen persona me aftesi te kufizuar:

a)  mendore;

b)  fizike;

c)  sensore.

1.2.  Aftesia e kufizuar sipas shkronjave a, b dhe c percaktohet me vendim te KMCAP-it.

1.3.  Mosha per t’u pranuar ne institucionet rezidenciale, per personat me aftesi te kufizuara, eshte 
nga 0-25 vje?.

2.  Dokumentacioni, qe duhet plotesuar per pranimin e personave me aftesi te kufizuar ne institucionet 
e perkujdesit shoqeror p erf  shin:

a)  Certifikaten e lindjes se personit;

b)  Certifikaten e gjendjes civile;

c)  Vendimin e komisionit mjekesor per percaktimm e aftesise se kufizuar; 

ç)  Epikrizen shendetesore;

d)  Fotografi te personit, (2 cope);

dh)  Vertetimin e gjendjes ekonomike te familjes, si dhe te te ardhurave personale te personit me aftesi 
te kufizuar, te leshuar nga seksioni perkates i ndihmes dhe perkujdesit shoqeror;

e)  Kopjen e vendimit te keshillit bashkiak apo komunal per pranimin e personit, me aftesi te kufi-
zuara, ne institucion;

ë)  Kerkesen per sistemimin e personit ne institucion;

f)  Dokumentin e shkolles qe ka ndjekur personi;

g)  Deklaraten me shkrim, te noterizuar, per dhenien e pelqimit te prindit ose te kujdestarit. per 
pranimin e personit ne institucion.

3.  Nismen per pranimin e personit me aftesi te kufizuar ne institucionet e perkujdesit shoqeror e ka:

a)  prindi;

b)  kujdestari i caktuar me vendim gjykate ose nga KMCAP-i;

c)  policia;

ç)  administratori shoqeror, ne nivel vendor;

d)  seksioni i ndihmes dhe perkujdesit shoqeror, ne nivel vendor.
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KREU III
KRITERET, DOKUMENTACIONI DHE NISMA PER PRANIMIN E PERSONAVE TE MOSHUAR NE 

INSTITUCIONET REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE PRIVATE, TE PERKUJDESITSHOQEROR

1.  Personat e moshuar, per t’u pranuar ne institucionet e perkujdesit shoqeror, duhet te permbushin keto kritere:

a)  Vijne nga familje pa te ardhura ose me te ardhura te pamjaftueshme;

b)  Vijne nga familje ne nevoje, te vleresuara nga administratori shoqeror;

c)  Jane te vetmuar, te braktisur dhe pa te ardhura;

ç)  Kane mbushur moshen per pension, sipas legjislacionit ne fuqi.

2.  Dokumentacioni i nevojshem per t’u pranuar ne institucionet e perkujdesit shoqeror per personal e 
moshuar perfshin:

a)  Kerkesen me shkrim nga vete personi ose familja, nga te afermit e tij apo administratori shoqeror 
i njesise kit banon, me miratirain e personit te moshuar;

b)  Certifikaten e gjendjes civile;

c)  Certifikaten e gjendjes familjare; 

ç)  Fotografi te personit, (2 cope);

d)  Raportin mjekesor, qe percakton gjendjen shendetesore te personit; 

dh)  Vertetiminv nga sigurimet shoqerore, nese perfiton ose jo pension pleqerie apo ndonje lloj tjeter pensioni;

e)  Vertetimin e leshuar nga administratori i njesise se ndihmes dhe perkujdesit shoqeror per gjendjen 
ekonomike te familjes se personit te moshuar.

3.  Nismen per pranimin e personave te moshuar ne institucionet e perkujdesit shoqeror e kane:

a)  vete personi;

b)  kujdestaret e personit;

c)  policia;

ç)  seksioni i ndihmes dhe perkujdesit shoqeror ne njesite e qeverisjes vendore.

KREU IV
PROCEDURAT PER SISTEMIMIN E PERSONAVE NE INSTITUCIONET 

E PERKUJDESIT SHOQEROR, PUBLIKE DHE PRIVATE

1.  Personat kane te drejte te sistemohen ne institucionet e perkujdesit shoqeror, per nje periudhe 6-mu-
jore, e cila mund te zgjatet deri ne nje vit nga data e berjes se kerkeses se tyre.

2.  Periudha e sistemimit te femijeve nga materniteti ne shtepine e foshnjes eshte 15 dite nga dita e lindjes 
se femijes, por mund te zgjatet ne varesi te gjendjes shendetesore te femijes.

3.  Per femijet, qe sistemohen ne institucionet rezidenciale, te cilet u perkasin familjeve me probleme 
sociale, pas nje periudhe 5-vjeçare te qendrimit te tyre ne keto institucione, behet rivleresimi i gjendjes 
shoqerore dhe ekonomike te familjeve te tyre nga administratoret e njesive te qeverisjes vendore. Gjen-
dja e re shoqerore dhe ekonomike i njoftohet keshillit te njesise se qeverisjes vendore, i cili rishikon 
vendimin per qendrimin e metejshem ose jo te femijeve ne institucion.
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KREU V
DISPOZITA TE FUNDIT

1.  Vendimi nr.510, date 24.11.1997, i Keshillit te Ministrave, “Per kriteret e vendosjes ne institucionet 
rezidenciale te perkujdesjes shoqerore dhe dokumentacioni i nevojshem per pranimin11, i ndryshuar, 
shfuqizohet.

2.  Ngarkohen Ministria e Punes, Qeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta dhe Ministria e Brend-
shme per zbatimin e ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne “Fletoren zyrtare”.

Kryeministri
Sali Berisha
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UDHEZIM

NR. 2470 DATË 06. 12.2006

MBI ZBATIMIN E VKM Nr. 209, DATE 12.04.2006, “PER PERCAKTIMIN E KRITEREVE 
DHE TE DOKUMENTACIONIT TE NEVOJSHEM PER PRANIMIN NE INSTITUCIONET 

REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE PRIVATE TE PERKUJDESIT SHOQERORE

Mbështetur në pikën 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikes se Shqipërisë, në Ligjin nr. 9355, 
datë 10.03.2005, “ Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të 
Ministrave, Nr.209, datë 12.04.2006, “Per percaktimin e kritereve dhe te dokumentacionit te nevojshem 
per pranimin ne institucionet rezidenciale publike dhe private te perkujdesit shoqerore”;

 
UDHEZOJ:

1. Vendosja e femijeve, personave me aftesi te kufizuar, te moshuarve ne institucionet rezidenciale pub-
like dhe private te perkujdesit shoqerore , behet nga komisionet e vleresimit te nevojave te personave, 
qe ngrihen dhe funksionojne ne nivel bashki/komune, qark dhe ne Sherbimin Social Shteteror. 

2. Administratoret shoqerore ne nivel bashki/komune, pranojne dhe vleresojne kerkesat e person-
ave, qe kerkojne te perfitojne sherbime ne institucionet rezidenciale publike dhe private te perku-
jdesit shoqerore, ne perputhje me kriteret dhe dokumentacionin e percaktuar ne VKM nr. 209, date 
12.04.2006 dhe paraqesin propozimin per shqyrtim ne keshillin e bashkise/ komunes.

3. Keshilli i Bashkise/ Komunes vlereson kerkesat, nevojat dhe dokumentacionin e paraqitur nga ad-
ministratoret shoqeror per kategorite e ndryshme shoqerore si, femije, persona me aftesi te kufizuar, 
te moshuar dhe merr vendimin per sistemimin e tyre ne institucionet rezidenciale publike dhe private 
te perkujdesit shoqerore, qe jane ne juridiksionin e tyre dhe ofrojne sherbime sociale per kategorite 
ne nevoje.

4. Administratoret shoqeror njeheresh, vleresojne edhe kerkesat qe bejne personat e ndryshem, per te 
perfituar sherbime ne qendrat qe veprojne ne nivel qarku apo ne nivel nacional dhe i paraqesin per 
shqyrtim dhe vendim ne keshillin e bashkise/ komunes. Ne perputhje me vendimin qe merr keshilli 
bashkiak /komunal , per keto raste dokumentacioni dergohet per tu shqyrtuar ne qark apo ne Sher-
bimin Social Shteteror , per institucionet ne nivel qarku apo nacional. 

5. Komiteti i vleresimit te nevojave dhe planifikimit te sherbimeve te reja, ne nivel qarku, vlereson 
kerkesat e ardhura nga bashkite/komunat, per kategori te ndryshme shoqerore si, femije, persona 
me aftesi te kufizuar, te moshuar per te perfituar sherbime ne institucionet rezidenciale publike dhe 
private te perkujdesit shoqerore, dhe merr vendimin per sistemimin e tyre në institucionet, qe ofrojne 
sherbime ne nivel qarku. 
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6. Sherbimi Social Shteteror ne nivel qendror, ngre komisionin per vleresimin e nevojave te personave 
te kategorive te ndryshme shoqerore, femije, persona me aftesi te kufizuar , te moshuar dhe mbasi 
vlereson dokumentacionin e ardhur nga bashkite/komunat, merr vendimin per sistemimin e tyre në 
institucionet rezidenciale publike dhe private te perkujdesit shoqerore, qe ofrojne sherbime ne nivel 
nacional.

7. Sherbimi Social Shteteror ne nivel qendror, vlereson gjithashtu kerkesat qe vijne nga bashkite / ko-
munat apo qarqet, ne te cilat nuk ofrohen sherbime rezidenciale publike te perkujdesit shoqerore per 
kategori te ndryshme, koordinon dhe rekomandon sistemimin e ketyre personave ne institucione te 
sherbimeve te njesive vendore qe kane kapacitete te lira. Sistemimi i personave ne keto institucione 
shoqerohet me dokumentacionin perkates, si edhe me fondet e nevojshme ne institucionet pritese. 

Ky Udhezim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren zyrtare.

Koço Barka
Ministër
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VENDIM

Nr. 114 date 31.01. 2007

PER PERCAKTIMIN E MASES SE KONTRIBUTEVE TE PERSONAVE QE VENDOSEN 
NE INSTITUCIONET REZIDENCIALE PUBLIKE TE PERKUJDESIT SHOQEROR

Ne mbeshtetje te Nenit 100 te Kushtetutes dhe te pikave 1 dhe 3 te nenit 23 te ligjit Nr. 9355 date 
10.03.2005, “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore” me propozim te ministrit te Punes, Çeshtjeve Sociale 
dhe Shanseve te Barabarta, Keshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. Grupet, pagesat dhe perfitimet per personat qe vendosen ne institucione publike rezidenciale.

1. Personat si femijet, te rinjte, te moshuarit, personat me aftesi te kufizuara, grate , vajzat ne nevoje , 
familjet e te cileve nuk kane te ardhura dhe qe vleresohen se kanë nevojë për shërbime sociale, prano-
hen pa pagese në institucionet publike të sherbimeve të përkujdesit shoqeror.

2. Personat qe kane te ardhura ne formen e pensionit te pleqerise, shteteror, kooperative apo pension 
familjar, si dhe pension invaliditeti, kur vendosen dhe perfitojne sherbime sociale ne institucioner 
rezidenciale publike, derdhin 50% te pensionit . 

3. Personat qe vendosen dhe perfitojne sherbime te perkujdesit shoqeror sipas pikes 1 te ketij vendimi, 
u jepet në dore nje shume ne te holla për shpenzime te personale :

a. Femijet e moshës 2-5 vjeç qe jane vendosur ne shtepite e femijeve u jepet 300 (treqind lekë) ne 
muaj.

b. Femijet e moshes 6-14 vjeç qe jane vendosur ne shtepite e femijeve, u jepet 1.000 (njemije leke) 
ne muaj.

c. Personat qe marrin sherbime ne qendrat e zhvillimit u jepet 500 (peseqind leke) ne muaj.

d. Personat e moshuar, qe nuk kane te ardhura qe jane vendosur ne shtepite rezidenciale publike 
u jepet nje shume ne te holla ne dore ne masen 4.000 (katermije leke) ne muaj. 

II. Sherbimet me pagese per personat me te ardhura si dhe pagesat per sherbimet suplementare qe 
ofrohen ne institucionet publike rezidenciale.

4. Personat te cilet kane te ardhura te tjera, pervec pensionit, dhe qe kanë nevojë për shërbime te perkujdesit 
shoqeror, pranohen në institucionet publike të sherbimeve te përkujdesit shoqeror kundrejt pageses.
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5. Pagesa per kete kategori perfituesish, behet ne masen 100% te shpenzimeve qe kryhen mesatarisht per 
nje klient qe perfiton sherbime ne institucionet e perkujdesit. Shpenzimet per nje person llogariten si 
mesatare per te gjitha institucionet ku ofrohen keto lloj sherbimesh dhe percaktohen me udhezimim 
te Ministrit .

6. Personat e vendosuar ne institucionet rezidenciale publike te perkujdesit, perfitojne kundrejt pageses 
edhe sherbime sublementare: sociale , sherbime shendetesore te specializuara, pajisje, televizor apo 
frigorifer individual ne dhome, ne masen 100 % vleres se sherbimit shtese. Lista e sherbimeve suble-
mentare percaktohet me udhezim te Ministrit. 

7. Pajisjet e dhena qe perdoren per sherbimin sublementar, mbeten te pakthyeshme ne rastin kur personi 
largohet nga institucioni. 

8. Efektet financiare per zbatimin e ketij vendimi , perballohen nga fondet e Ministrise se Punes Çeshtjeve, 
Sociale dhe Shanseve te Barabarta te miratuara ne buxhetin e vitit 2007. 

9. Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta nxjerr udhezimin ne zbatim te ketij 
vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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UDHEZIM

Nr 303 date 13.02. 2007

“PER NIVELIN E KUOTAVE TE SHPENZIMEVE PER USHQIME, 
NE INSTITUCIONET PUBLIKE REZIDENCIALE 

E KOMUNITARE TE PERKUJDESIT SHOQEROR”
 

Mbeshtetur ne piken 4, te nenit 102, te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, dhe ne zbatim te 
nenit 24 te Ligjit nr. 9355, date 10.03.2005, “ Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”,

Udhëzoj:

10. Niveli i kuotave financiare per shpenzimet ditore te ushqimeve per klientet, qe perfitojne sherbime 
ne institucionet rezidenciale publike te perkujdesit shoqeror eshte: 

a. per femijet e vendosur ne shtepine e foshnjes 0-3 vjec  240 leke, 
b. per femijet e vendosur ne shtepine e femijes 3-6 vjec 250 leke,
c. per femijet e vendosur ne shtepine e femijes 6-15 vjec 260 leke,
d. per personat e vendosur ne qendrat e zhvillimit   270 leke,
e. per te moshuarit e vendosur ne shtepite e te moshuarve  230 leke.

11. Niveli i kuotave financiare per shpenzimet ditore te ushqimeve per klientet, qe perfitojne sherbime 
ne qendra ditore publike te perkujdesit shoqeror eshte : 

a. ne qendrat ditore polivalente      120 leke, 
b. ne qendrat ditore te zhvillimit     170 leke.

12. Niveli i kuotes financiare per shpenzimet ditore ushqimore per guzhinieret dhe ndihmesguzhinieret, 
qe punojne ne keto institucione, eshte i barabarte me 60% te kuotes financiare ditore per ushqim, per 
kategorite e perfituesve te percaktuara ne piken 1 dhe 2, te ketij udhezimi. 

13. Efektet financiare nga rritja e nivelit te kuotes financiare te shpenzimeve per ushqim, perballohen nga 
fondet e buxhetit qendror, te programuara per sherbimet e perkujdesit shoqeror. 

Ky Udhezim hyn ne fuqi menjehere . 

Ministri
Koço Barka
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LIGJ

Nr. 8626 datë 22.6.2000

(ndryshuar me ligjin Nr. 9355, datë 10.3.2005 nr. 9506 datë 3.04.2006)

STATUSI I INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK

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

Nga ky ligj përfitojnë të gjithë invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë, pavarësisht nga mosha, koha, 
vendndodhja e aksidentit dhe çasti i sigurimit.

Neni 2
SHFUQIZOHET 

(me ligjin Nr. 9355, datë 10.3.2005

Neni 3

Shteti krijon kushte për të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë, që ata të marrin pjesë në jetën 
shoqërore njëlloj si të tjerët, duke siguruar për ta një nivel ekonomik të nevojshëm për të jetuar në mënyrë 
dinjitoze, kushte banimi, jetesë e punë të përshtatshme, si dhe u krijon mundësi normale për kurim, ar-
simim, veprimtari çlodhëse, argëtuese dhe sportive. 

Ministria e Shëndetësisë parashikon çdo vit në buxhetin e shpenzimeve të saj fondet e nevojshme për 
kontrolle periodike vjetore nga mjek të specializuar për të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë.

Neni 4

Shteti mbron të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë nga të gjithë llojet e shfrytëzimit, të diskrimin-
imit, të abuzimit dhe të fyerjes.
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Neni 5

Të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë pajisen me dëshmi zyrtare identifikimi. Kriteret e dhënies 
së dëshmisë dhe forma e saj përcaktohen me rregullore të Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe të Ad-
ministratës së Përgjithshme të Ndihmës dhe të Shërbimeve Sociale.

Neni 6

Të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë përjashtohen nga taksat e drejtpërdrejta. Në rastet kur ata 
vetëpunësohen si persona fizikë dhe janë subjekte të tatimit mbi biznesin e vogël, kuota e tatimit fiks është 
sa gjysma e asaj të përcaktuar në nenin 3 të ligjit nr.8313, datë 26.3.1998 “Për tatimin mbi biznesin e vogël”.

Neni 7

Personat juridikë, shtetërorë ose privatë që punësojnë të sëmurë paraplegjikë dhe tetraplegjikë, përveç 
kritereve të përcaktuara në ligjin nr.7955, datë 20.9.1995 “Për nxitjen e punësimit”, përfitojnë për çdo vit 
kalendarik ulje tatimi mbi fitimin, të barabartë në përqindjen e fuqisë punëtore të invalidëve paraplegjikë 
dhe tetraplegjikë. Ministria e Financave nxjerr aktet nënligjore përkatëse në bazë të këtij ligji.

Neni 8

Shteti favorizon arsimimin e të sëmurëve paraplegjikë në shkollat e larta të sistemit shtetëror. Këshilli 
i Ministrave merr masa dhe përcakton fonde për ngritjen e shkollave dhe të institucioneve për arsimimin, 
edukimin dhe rehabilitimin e invalidëve paraplegjikë dhe tetraplegjikë.

Neni 9
(Ndryshuar me ligjin nr. 9506 datë 3.04.2006)

Shteti perjashton te semuret paraplegjike dhe tetraplegjike nga pagasat per kontributet shendetesore dhe 
u jep te drejten e perfitimit falas te barnave, te mbuluara nga skema e sigurimeve te kujdesit shendetesor. 
Paraplegjiket dhe tetraplegjiket, te cilet kane perfituar statusin, perfitojne nje shtese ne te ardhura per mbu-
limin e shpenzimeve te paketes se domosdoshme me materiale te vecanta higjeno-sanitare. Masa, kriteret 
dhe proceduart e perfitimit te kesaj shtese ne te ardhura percktohen me vendim te Keshillit te Ministrave.

Neni 10

Të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë që janë në gjendje të rëndë dhe në pamundësi për t’u paraqi-
tur në institucionet shtetërore, përfitojnë shërbimin në banesë nga mjeku i familjes dhe mjeku specialist 
për ato procedura mjekësore që mund të kryhen në mënyrë ambulatore dhe në kushte shtëpie. Ministria 
e Shëndetësisë nxjerr aktet nënligjore përkatëse për këtë qëllim.

Neni 11

Udhëtimi urban i të sëmurëve paraplegjikë dhe tetraplegjikë, bashkë me shoqëruesin e tyre, bëhet 
falas në mjetet e komunikacionit shtetëror dhe privat, ndërsa udhëtimi interurban rimbursohet nga shteti 
në masën 50 për qind të vlerës.

Neni 12

Të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë pajisen me telefon. Ata paguajnë tarifat telefonike të nivelit 
të parë, favorizuar për popullsinë e përcaktuar në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe përjashtohen nga 
tarifat e tjera. Diferencat paguhen nga shteti.
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Neni 13

Shteti financon veprimtaritë e organizuara nga shoqatat e invalidëve paraplegjikë dhe tetraplegjikë 
sipas burimeve financiare të planifikuara për këtë qëllim në buxhetin e shtetit.

Neni 14

Shteti merr përsipër të vërë në dispozicion dhe të japë falas mjedise për zhvillimin e veprimtarisë së 
shoqatës të invalidëve paraplegjikë dhe tetraplegjikë.

Neni 15

Invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë, pavarësisht nga të ardhurat që përfitojnë nga shteti, marrin 
një shtesë në të holla për shkak të paralizës së tyre, në masën e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave. Kjo 
shtesë nuk llogaritet në të ardhurat familjare për efekte të nivelit ekonomik. Invalidët kanë të drejtë për 
një pagesë, po në këtë masë, për kujdestarin e tyre, të zgjedhur sipas procedurave ligjore.

Neni 16

Administrata e Përgjithshme e Ndihmës dhe e Shërbimeve Sociale administron mjetet e përshtatura 
për të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë. Kriteret përcaktohen me rregullore. Personat e sëmurë 
paraplegjikë dhe tetraplegjikë përjashtohen nga taksat doganore për mjete, të cilat ndihmojnë në integrimin 
e tyre në jetë, përfshirë këtu dhe autovetura të përshtatura për përdorim prej tyre.

Neni 17

Shteti merr përsipër trajtimin me përparësi me strehim, nëpërmjet kredive të dhëna me kushte lehtë-
suese për të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë.

Neni 18

Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit përcakton tarifat e reduktuara të konsumit të energjisë 
elektrike për të sëmurët paraplegjikë dhe tetraplegjikë.

Neni 19

Ministria e Shëndetësisë merr masa që në spitalet e nivelit të dytë dhe të tretë të përshtaten dhe të 
pajisen një deri dy dhoma për shtrimin eventual të të sëmurëve paraplegjikë dhe tetraplegjik.

Neni 20

Në vende publike (aeroporte, stacione treni, stadiume, hotele etj.) krijohen mjedise për lëvizjen, qën-
drimin dhe shërbimin për të sëmurët paraplegjikë sipas ligjit nr.7889, datë 14.12.1994 “Statusi i invalidit”.

Neni 21

Ngarkohet Këshilli i Ministrave që brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të nxjerrë 
aktet e nevojshme nënligjore në zbatim të neneve 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 dhe 19 të këtij ligji.

Neni 22

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

Kryetari
Skënder Gjinushi
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VENDIM

Nr. 31 datë 20.1.2001

(Ndryshuar me vendimin 302 date 27.06.2002; nr. 619 datë 7.9.2006; Nr. 871, datë 18.6.2008)

PERFITIMET NGA STATUSI I INVALIDIT 
PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenti 21, të ligjit nr.8626, date 22.6.2000, “Statusi 
i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik me propozimin e zevendëskryeministrit dhe ministër i Punës dhe 
Cështjeve Sociale, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP) në rreth shqyrton të gjitha kërkesat 
e paraqitura nga personat e bërë paraplegjikë apo tetraplegjikë, për shkaqe që lidhen me punësimin, 
të cilët përfitojnë nga ligji nr.8626, datë 22.6.2000.

Komisioni vendos edhe shkallën e invaliditetit, sipas ndarjes që vijon:
I.  Grupi i parë, ku përfshihen:

a)  të sëmurët tetraplegjikë, që kanë humbur mbi 55 për qind të aftësisë për punë, që nuk kanë 
mundësi fizike për të vetëshërbyer e që kanë nevoje per kujdestar.

b)  të sëmurët paraplegjikë, që kanë humbur mbi 55 përqind të aftësisë për pune, qe nuk kanë 
mundësi fizike për të vetëshërbyer e që kanë nevojë për kujdestar.

II.  Grupi i dytë, ku përfshihen të sëmurët paraplegjikë, pjesërisht të afte për punë të përzgjedhur, 
që janë në gj endje për të veteshërbyer.

2.  KMCAP-ja i lëshon të interesuarit raportin mjekësor, duke përcaktuar shkallën e paaftësisë dhe 
nevojën për kujdestar. Invalidi, paraplegjik ose tetraplegjik, duhet të deklarojë para administratorit 
shtetëror emrin e kujdestarit i cili shënohet në një regjistër të vecantë. Ndërrimi i kujdestarit mund 
të bëhet sa herë që invalidi, paraplegjik ose tetraplegjik, e sheh të arsyeshme, por është i detyruar të 
njoftojë menjëherë KMCAP-në.

3.  Invalidët, paraplegjikë ose tetraplegjikë, pajisen me dëshmi zyrtare identifikimi.

4.  Masa e përfitimit për invalidët, paraplegjikë dhe tetraplegjikë, është 8 700 (tetë mijë e shtatëqind) lekë 
në muaj dhe kjo masë indeksohet, çdo vit, me ritmet e rritjes së pagës minimale, në shkallë vendi, por 
masa e indeksuar e pagesës të mos jetë më shumë se masa e pensionit minimal në qytet, në shkallë 
vendi. Kjo pagesë përfitohet pavarësisht nga mosha dhe të ardhurat, që përfitojnë nga shteti. Të 



268 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

njëjtën pagesë përfiton edhe kujdestari i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik, i caktuar në përputhje 
me pikën 1 të këtij vendimi.

 Vendi dhe mënyra e dhënies së këtyre pagesave do të përcaktohet në udhëzimin, që do të dalë në 
zbatim të këtij vendimi.

5.  Efektet financiare për këto pagesa të përballohen brenda fondeve të dhëna për vitin 2001, Adminis-
tratës së Përgjithshme të nëihmës dhe Shërbimeve Sociale,’ në zërin “Përfitim paaftësie”.

6.  Personat që do të fitojnë statusin e invalidit paraplegjik ose tetraplegjik, para datës 30 qershor 2001, 
do ta përfitojnë këtë pagesë, në zbatim të pikës 4 të këtij vendimi, që nga data e hyrjes në fuqi të ligjit 
nr.8626, datë 22.6.2000, “Statusi i invalidit paraplegjik ose tetraplegjik

 Të gjithë personat e tjerë që do ta fitojnë këtë status pas datës 30 qershor 2001; do ta përfitojnë këtë 
pagesë një muaj pas daljes në KMCAP.

7.  Për cdo shpërdorim, personit përgjegjës i merret dëshmia për një periudhë deri në 3 vjet dhe, sipas 
rastit, zbatohen edhe dispozitat për kundërvajtjet administrative deri në kallëzim për ndjekje penale.

8.  Ngarkohen Ministria e Punës dhe Cështjeve Sociale dhe Ministria e Financave të nxjerrin udhëzimet 
përkatëse, në zbatim të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare”.

Kryeministri
Ilir Meta
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VENDIM

Nr. 1236, datë 16.12.2009

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.31, DATË 20.1.2001 TË KËSHILLIT 
TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I INVALIDIT 

PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 15 të ligjit nr. 8626, datë 22.6.2000 “Statusi i 
invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Paragrafi i dytë i pikës 4 të vendimit nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, 
ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Pagesa e aftësisë së kufizuar, në masën e përcaktuar në paragrafin e parë të kësaj pike, bëhet nga 
shërbimet bankare, që funksionojnë pranë njësisë së qeverisjes vendore, ku ka vendbanimin përfituesi, ose 
nga shërbimi postar për njësitë e qeverisjes vendore, ku nuk ka një të tillë.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2010.

Kryeminstri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr. 1689, datë 17.12.2008

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.31, DATË 20.1.2001 TË KËSHILLIT 
TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I INVALIDIT 

PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 15 të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi i inva-
lidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, të pikës 2 të nenit 58 të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993 “Për 
sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.7870, datë 13.10.1994 “Për 
sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Në vendimin nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhet ky ndryshim:

a)  Fjalia e fundit e pikës 4 ndryshohet, si më poshtë vijon:

 “Kujdestari i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, i caktuar në përputhje me pikën 1 të këtij vendimi, 
përfiton një pagesë, në masën 9200 (nëntë mijë e dyqind) lekë në muaj.”.

2.  Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, në shumën prej 200 000 (dyqind mijë) 
lekësh, për masën e pagesës së kujdestarit, për muajin dhjetor të vitit 2008, të përballohen nga fondi 
rezervë i Këshillit të Ministrave.

3.  Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Financave, 
Shërbimi Social Shtetëror dhe njësitë e qeverisjes vendore (bashki/komuna) për zbatimin e këtij 
vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 
dhjetor 2008.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr. 326, datë 12.3.2009

PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.31, DATË 20.1.2001 TË KËSHILLIT 
TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I INVALIDIT 

PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 15 të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi i invalidit 
paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, të pikës 2 të nenit 58 të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet 
shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetë-
sore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të neneve 5 e 45 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin 
e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe të ligjit nr.10 025, datë 27.11.2008 “Për buxhetin e vitit 
2009”, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Pas pikës 4 të vendimit nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohen pikat 
4/1 e 4/2, me këtë përmbajtje:

“4/1. Periudha e shërbimit si kujdestar, për invalidin paraplegjik dhe tetraplegjik, i cili nuk është ekonomiki-
sht aktiv, si dhe nuk përfiton të ardhura nga skema e sigurimit të detyrueshëm shoqëror, vlerësohet 
periudhë sigurimi, për efekt përfitimi pensioni, barrëlindje, aksidenti në punë dhe sigurimi shëndetësor.

 Kontributi paguhet në bazë të pagës minimale, për efekt të llogaritjes së kontributit të sigurimit 
të detyrueshëm shoqëror, dhe përballohet nga Buxheti i Shtetit.

4/2. Shërbimi Social Shtetëror, mbështetur në informacionin e dërguar nga njësitë e qeverisjes ven-
dore, harton listat e kujdestarëve përfitues, çdo vit dhe sa herë ndryshon kjo listë, në bazë të të 
cilave përllogariten fondet, që nevojiten për pagesën e kontributit për këtë kategori personash. 
Procedurat për zbatimin e kësaj pike përcaktohen në udhëzimin e përbashkët të Ministrit të 
Financave dhe Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.”.

2.  Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, në shumën 17 000 000 (shtatëmbëdhjetë 
milionë) lekë, për pagesën e kontributit për sigurimet e detyrueshme shoqërore shëndetësore, për vitin 
2009, për kujdestarinë, të përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të viti 2009.

3.  Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Financave, 
Shërbimi Social Shtetëror dhe njësitë e qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim 
hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 mars 2009.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr. 407 date 29.8.2002

PER MENYREN E TRAJTIMIT ME STREHIM 
TE INVALIDEVE PARAPLEGJIKE DHE TETRAPLEGJIKE

Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes, te neneve 3,17, dhe 21 te ligjit nr.8626, date 22.6.2000 “ Per 
statusin e invalideve paraplegjike e tetraplegjike “ dhe te neneve 1 e 13 te ligjit nr.8030, date 15.11.1995 
“ Per kontributin e shtetit per familjet e pastreha”, me propozimin e Ministrit te Rregullimit te Territorit 
dhe Turizmit, Keshilli i Ministrave,

VENDOSI:

1. Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit te planifikoje fonde per te pastrehet me statusin e 
invalidit paraplegjik e tetraplegjik, ne baze te kerkesave qe organet e qeverisjes vendore i dregojne 
Entit Kombetar te Banesave, brenda dates 1 gusht te cdo viti.

2. Organet e qeverisjes vendore t’u japin ne cdo kohe statusin e te pastrehut invalideve qe percaktohen 
te tille nga komisionet mjekesore te caktimit te aftesise per pune dhe qe marrin “ Deshmi zyrtare 
identifikimi” nga Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale.

3. Perparesi ne dhenien e statusit te te pastrehut dhe ne trajtimin me strehim nga shteti, ne mbeshtetje 
te nenit 12, te ligjit nr. 8030, date 15.11.1995, kane rastet kur: 

a) familja , kryefamiljari i se ciles ka statuisn e invalidit paraplegjik ose tetraplegjik , banon ne 
mjedise qe qe nuk jane fond banese;

b) familja, kryefamiljari i se ciles ka statusin e invalidit paraplegjik ose tetraplegjik , zoteron sioer-
faqe banimi me pak se normat e strehimit ne fuqi;

c) familja, nje pjestar i se ciles ka statusin e invalidit paraplegjik ose tetraplegjik, banon ne siperfaqe 
nen normat e strehimit ne fuqi dhe eshte ne gjendje te veshtiere ekonomike.

4. Shpenzimet e Entit Kombetar te Banesave prballohen nga Buxheti i Shtetit ne rastet kur: 

a) individi i pastrehe , me statusin e invalidit paraplegjik ose tetraplegjik eshte kryefamiljar

b) familja ka ne perberjen e tij nje pjesetar me statusin e invalidit paraplegjik ose tetraplegjik, ka te 
ardhura per fryme me pak se 6.000( gjashte mije) leke ne muaj. 

5. Qender banimi per individet qe kane perfituar nga statusi i invalidit paraplegjik ose tetraplegjik merret 
qendra ku ata kane perfituar statuisn e te pastrehut. 

6. Ne qytetet ku vlera e banesave ne treg eshte me e vogel se kostoja mesatare e ndertimit te banesave nga 
Enti Kombetar i Banesave, apartamentet te blihen per invalidin paraplegjik ose tetraplegjik, ne katet 
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e para te banesave tip, sipas kritereve te percaktuara ne vendimin nr.286, date 2.6.2000 te Keshillit 
te Ministrave, “Per kriteret e blerjes dhe shitjes se apartamenteve nga Enti Kombetar i Banesave ne 
tregun e lire te banesave”. Kur me pelqimin e familjes, apartamenti blihet ne banesa te pajisura me 
ashensore, diferenca ndermjet vleres se apartamentit me fondin limit te blerjes, sipas vendimit nr. 
286, date 2.6.2000 te Keshillit te Ministrave, shlyhet nga qytetari i pastrehe. 

7. Ne qytetet ku vlera e apartamenteve ne treg eshte me e larte se kostoja mesatare e ndertimit te banesave 
nga Enti Kombetar i Banesave dhe ky i fundit nuk investon ne ndertimet e reja, qytetari me statusin e 
invalidit praplegjik a tetraplegjik ose familja e tij perfiton nga tregu i lire i banesave. Ne kete rast, Enti 
Kombetar i Banesave me paraqitjen e kontrates se shitblerjes se apartamentit ndermjet qytetarit te 
pastrehe dhe shitesit te apartamentit, shlyen vleren, e cila eshte e barabarte me vleren limit te aparta-
mentit qe perfiton familja. Diferenca ndermjet vleres se apartamentit te blere ne treg me fondin limit 
te apartamintit, shlyhet nga vete familja e pastrehe. 

8. Ne te gjitha rastet e parashikuara ne pika 5 dhe 6 te ketij vendimi, vlera limit e apartamentit qe perfiton 
qytetari i pastrehe shlyhet prane Entit Kombetar te Banesave, sipas kritereve te percaktuara ne ligjin 
nr.8030, date 15.11.1995, “Per kontributin e shtetit per familjet e pastreha” dhe akteve nenligjore ne 
zbatim te tij. 

9. Deri ne hartimin e normave te projektimit te godinave te banimit per kategorite me kerkesa te vecanta, 
te perdoren katet e para te godinave qe do te ndertohen ose blihen nga Enti Kombetar i Banesave, per 
trajtimin e personave sipas pikave 5 dhe 6 te ketij vendimi. 

10. Ngarkohet Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit, Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale, 
organet e qeverisjes vendoredhe Enti Kombetar i Banesave per zbatimin e ketij vendimi. 

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare. 

Kryeministri
Fatos Nano
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VENDIM

Nr. 83 date 26.2.2001

(ndryshuar me vendimin, nr. 573, date 22.10. 2001; 
Nr. 850, date 17.12.2004)

PER TARIFAT TELEFONIKE DHE PER PAGESAT ELEKTRIKE NGA PERSONAT 
ME AFTESI TE KUFIZUAR

Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes, te nenit 12 to ligjit nr.8626, date 22.6.2000 “Per statusin e 
invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, te nenit 12 te ligjit nr.8098, date 28.3.1996 “Per statusin e te verberit”, 
si dhe te nenit 38 to ligjit nr.8618, date14.6.2000 “Per telekomunikacionet ne Republiken e Shgiperise”, 
me propozimin e Ministrit to Ekonomise Publike dhe Privatizimit, Keshilli i Ministrave

VFNDOSI:

1.  Çdo perdorues i Albtelecom, sh.a.-se, me aftesi te kufizuar, ku perfshihen:

a)  Invalidi paraplegjik dhe tetraplegjik;

b)  I verberi, i paafte per te levizur pa shoqerues, ne kushte fizike te invaliditetit te grupit te pare, 
perfiton 2 000 (dy mije) impulse telefonike ne muaj, me tarife sa 20 per qind e tarifes ne fuqi.

2.  Çdo perdoruesi me aftesi te kufizuar, sipas pikes 1, t’i rimbursohet 80 per qind e tarifes ne fuqi per çdo 
impuls, por jo me shume se 2 000 (dy mije) leke ne muaj, shume e cila perfshin tarifen e mirembajtjes 
mujore, prej 200 (dyqind) lekesh..

3.  Çdo perdorues me aftesi te kufizuar kufizuar qe ka perfituar statusin e invalidit paraplegjik dhe tet-
raplegjik ose statusin e te verberit, paguan 20% te vleres se konsumit mujor te energjise elektrike.

 Diferencat do ti paguhen KESH-it nga fondi rezerve i Keshillit te Ministrave.

4.  Ngarkohen Ministria e Punes dhe e Ceshticvc Sociale, Ministria e Ekonomise Publike dhe Privatizimit 
dhe Ministria e Shendetesise te nxjerrin nje udhezim te perbashket per modalitetet e marredhenieve 
mes perfituesve dhe institucioneve ofruese. 

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Ilir Meta
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INSTITUTI SIGURIMEVE ADMINISTRATA E PERGJITHSHME 
E NDIHMES SHOQERORE DHE SHERBIMEVE SOCIALE

RREGULLORE

Date 6.12.2000

“PER CAKTIMIN E KRITEREVE TE DHENIES SE DESHMISE
INVALIDEVE PARAPLEGJIKEDHE TETRAPLEGJIKE”

Ne zbatim te nenit 5 te Ligjit Nr. 8626, date 22.06.2000 “Per Statusin e Invalideve Paraplegjike dhe 
tetraplegjike”, Instituti i Sigurimeve Shoqerore dhe Administrata e Pergjithshme e ndihmes dhe Sherbi-
meve Sociale percaktojne keto rregulla:

I. Per Institutin e Sigurimeve Shoqerore.

1. Personat e semure paraplegjike dhe tetraplegjike paraqesin ne Sektoret e Ekspertizes Mjeksore te 
Sigurimeve Shoqerore keto dokumenta :

- Kerkese per komisionim nga KMCAP-i

- Çertifikate lindjeje me fotografi

- Flete drejtimi per KMCAP-in e DRSSH-se te drejtuar nga Institucionet me shtreter.

 KMCAP-i vlereson gjendjen shendetesore te te semurit dhe merr vendim nese i semuri perfiton 
ose jo nga ky Status.

2. Personat e semure paraplegjike e tetraplegjike qe jane ne pension invaliditeti, vendimi i KMCAP-it 
do te mbahet ne dosjen e invaliditetit, ndersa per ata qe nuk kane pension invaliditeti, vendimet e 
dokumentat e tjera do te arkivohen ne nje dosje te veçante.

3. Mbi bazen e vendimit, KMCAP-i pais me vertetim çdo person te komisionuar.

4. Vertetimi do te permbaje :

- Numrin dhe daten e vendimit te KMCAP-it

- Diagnozen e rikomisionimit

5. Çdo fund muaji DRSSH-se, dergojne zyrtarisht prane APNSHS, listen emerore te personave te 
komisionuar dhe qe perfitojne nga ky status.
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II.  Per Administraten e Pergjithshme te ndihmes dhe Sherbimeve Sociale.

1. Per dhenien e deshmise invalideve paraplegjike dhe tetraplegjike, prane APNSHS ngrihet nje komision 
me 5 anetare i perbere nga:

- Drejtori i pergjithshem

- Drejtori i drejtorise se Sherbimeve Sociale

- Specialist i Paaftesise ne Drejtorine e Inspektimit.

- Jurist,

- Mjek

Komisioni mblidhet çdo muaj.

2. Personat qe spretendojne te perfitojne nga ky status duhet te dorezojne prane APNSHS-se keto do-
kumenta :

- Certifikaten e lindjes se personit me fotografi

- Certifikaten familjare

- Vertetimin e leshuar nga KMCAP-et.

- Dy fotografi me permasa 9 x 4.

3. Modeli i deshmise se invalideve paraplegjike dhe tetraplegjike i bashkengjitet kesaj rregulloreje.
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VENDIM

Nr. 78 DATË 07.02.2007

(ndryshuar me vendim Nr.873, datë 18.6.2008)

“PËR  MASEN, KRITERET DHE PROCEDURAT E PERFITIMIT 
TE NJE PAKETE TE VECANTE HIGJENO-SANITARE 

PER PARAPLEGJIKET DHE TETRAPLEGJIKET”

Në mbështetje të nenit 100, pika 5, të Kushtetutës se Republikes se Shqiperise, te nenit 9, te ligjit nr. 
8626, date 22.06.2000, “Per statusin e Invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik” te ndryshuar, dhe te nenit 
12 te ligjit Nr.9464, date 28.12.2005, “Per buxhetin e shtetit te vitit 2006”, me propozim te Ministrit te 
Punes Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta dhe Ministrit te Shendetesise, Keshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1. Para dhe Tetraplegjikët, te cilet kane perfituar statusin me Vendim te Komisionit Mjekësor të Përcak-
timit të Aftësisë për Punë (KMCAP) dhe qe vleresohen se kane humbje te plote te sensibilitetit dhe te 
motorikes nga niveli i demtimit te poshtem ne te dyja anesit, perfitojne nje pagese shtese, në masën 
12 000 (dymbëdhjetë mijë) lekë në muaj per mbulimin e paketes se domosdoshme me materiale te 
veçanta higjeno-sanitare. 

2. Pagesa shtese qe perfitohet sipas pikes 1 te ketij vendimi, terhiqet ne zyren e njesise se qeverisjes 
vendore ku para dhe tetraplegjiket perfitojne pagesen per shkak te aftesis se kufizuar.

3. Per te perfituar kete pagese ivalidet paraplegjik dhe tetraplegjikë duhet te rikomisionohen pas hyrjen 
ne fuqi te ketij vendimi. 

4. Efektet financiare, qe rrjedhin nga zbatimi i ketij vendimi, perballohen nga buxheti i miratuar per 
Ministrine e Punes Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta per vitin 2007, Grupi 25, titulli 064, 
Kapitulli 1, artikulli 606 “transferta te familjeve dhe te individeve”.

5. Ministri i Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta nxjerr udhezim ne zbatim te ketij 
vendimi. 

6. Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Shendetesise dhe Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale 
dhe Shanseve te Barabarta per zbatimin e ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare. 
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VENDIM

Nr. 1238, datë 16.12.2009

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.78, DATË 4.2.2007 TË KËSHILLIT TË 
MINISTRAVE “PËR MASËN, KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRFITIMIT TË 

NJË PAKETE TË VEÇANTË HIGJIENO-SANITARE, PËR INVALIDËT 
PARAPLEGJIKË DHE TETRAPLEGJIKË”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 9 të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi i 
invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Pika 2 e vendimit nr.78, datë 4.2.2007 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, ndryshohet, si më 
poshtë vijon: “2. Pagesa shtesë, që përfitohet sipas pikës 1 të këtij vendimi, bëhet nga shërbimet bankare, 
që funksionojnë pranë njësisë së qeverisjes vendore, ku invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë përfitojnë 
pagesën e aftësisë së kufizuar, ose nga shërbimi postar për njësitë e qeverisjes vendore, ku nuk ka një të 
tillë.”. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2010.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr. 327, datë 12.3.2009

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.78, DATË 7.2.2007 TË KËSHILLIT 
TË MINISTRAVE “PËR MASËN, KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRFITIMIT 

TË NJË PAKETE TË VEÇNTË HIGJIENO-SANITARE PËR INVALIDËT 
PARAPLEGJIKË DHE TETRAPLEGJIKË”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 9 të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi i in-
validit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, të neneve 5 e 45 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për 
menaxhimin e sistemit buxhetor të Republikës e Shqipërisë” dhe të ligjit nr. 10 025, datë 27.11.2008 “Për 
buxhetin e vitit 2009”, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, 
Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Në pikën 1 të vendimit nr.78, datë 7.2.2007 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, masa “…12 000 
(dymbëdhjetë mijë) lekë në muaj…” zëvendësohet me “… 16 000 (gjashtëmbëdhjetë mijë) lekë në 
muaj…”.

2.  Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2009, në shumën prej 140 000 
000 (një qind e dyzet milionë) lekësh, të përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të vitit 2009.

3.  Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Financave 
dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 
mars 2009.

Kryeministri
Sali Berisha
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LIGJ

Nr. 8098, datë 28.3.1996

PER STATUSIN E TE VERBERIT

 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 REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:

Neni 1

 Përfitojnë nga ky ligj të gjithë personat me mungesë të plotë ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të 
fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paaftë për punë në kushte normale.

Neni 2

 Shteti dhe shoqëria marrin në mbrojtje personat e verbër dhe krijojnë të gjitha kushtet për integrimin 
e tyre në jetën normale. Me integrim kuptohet pjesëmarrja aktive duke plotësuar kushtet e mëposhtme:

a)  krijimin e kushteve të përshtatshme për banim, të sipërfaqes së banimit dhe të pajisjeve të za-
konshme dhe speciale;

b)  punësimin në kushte të favorshme e me përparësi, duke përcaktuar profesionet e mbrojtura me ligj;

c)  risistemimi në punë i atyre të verbërve që për arsye të ndryshme janë pushuar ose kanë humbur 
punën dhe gjatë kësaj kohe marrin një shpërblim të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave;

ç)  përcaktimin e fondeve për depistimin dhe ridiagnostikimin nga klinikat okulistike të sistemit 
të shërbimit shëndetësor shtetëror nën mbikëqyrjen dhe me ndihmën e specialistëve të huaj të 
klinikave të përparuara perëndimore, si dhe krijon kushte të favorshme për mjekimin e syve dhe 
sëmundjeve të tjera të lindura apo të fituara.

Neni 3

Shteti mbron të verbërit nga të gjitha llojet e shfrytëzimit, diskriminimit, abuzimit, fyerjes dhe talljes. 
Kur këto përbëjnë vepër penale, iniciativën për fillimin e çështjes penale, përveç kujdestarit e ka edhe 
organi i prokurorisë apo organizata, në të cilën ata bëjnë pjesë ose përkujdeset për ta.
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Neni 4

Të verbërit përjashtohen nga çdo lloj takse dhe tatimi të drejtpërdrejtë, me përjashtim të rasteve kur 
ata kryejnë veprimtari private si persona juridikë.

Neni 5

Pavarësisht nga të ardhurat e tjera që përfitohen nga shteti, të verbërit marrin një shtesë për shkak të 
verbërisë së tyre në masën e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave e cila nuk llogaritet në të ardhurat famil-
jare për efekt varfërie. Po në këtë masë pagesën e përfiton edhe kujdestari i tyre, të cilin e zgjedhin vetë.

Neni 6

Personat juridikë shtetërorë apo privatë që punësojnë të verbërit, përveç kritereve të përcaktuara në 
ligjin nr.7995, datë 20.9.1995 “Për nxitjen e punësimit”, përfitojnë ulje në tatimin mbi fitimin të barabartë 
me përqindjen e fuqisë punëtore të verbër.

Neni 7

Këshillat e Rregullimit të Territorit dhe organet e urbanistikës nuk miratojnë asnjë projekt për rrugët 
e mjediset publike, në qoftë se në to nuk janë mbajtur parasysh përshtatjet e nevojshme dhe të mundshme 
të tyre për të verbërit. Shteti kujdeset për strehimin e të verbërve, duke siguruar

veçanërisht për të verbërit e grupit të parë, ose që barazohen me ta, një dhomë mbi kubaturën nor-
male dhe përshtatjen e saj në raport me kushtet fizike. Enti Kombëtar i Banesave përballon shpenzimet 
për blerjen dhe përshtatjen e banesës që përfitojnë të verbërit.

Neni 8

Arsimimi i të verbërve në sistemin shtetëror bëhet falas, kurse pranimi i tyre në arsimin e zakonshëm 
bëhet me kritere të veçanta të përcaktuara nga Ministria e Arsimit. Gjatë kohës së studimit në arsimin e 
mesëm, universitar ose pasuniversitar, si dhe gjatë periudhës së kualifikimit, të verbërit përfitojnë pagesën 
e vendosur nga Këshilli i Ministrave. Ata me gradë shkencore këtë pagesë e përfitojnë në mënyrë të përher-
shme. Këshilli i Ministrave merr masa dhe përcakton fonde për ngritjen e shkollave dhe institucioneve 
për arsimimin, edukimin dhe rehabilitimin e të verbërve.

Neni 9

Shteti bën sigurimin shëndetësor të të verbërve falas , si dhe përfitimin e ilaçeve dhe pajisjeve ndih-
mëse mjekësore falas,deri në masën e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave. Ministria e Shëndetësisë dhe 
e Mbrojtjes së Mjedisit përcakton listën e pajisjeve ndihmëse.

Neni 10

Këshilli i Ministrave merr masat dhe përcakton fondet për ndërtimin e dy qendrave të pushimit breg-
detare dhe malore me kapacitet të mjaftueshëm për numrin e të verbërve në Shqipëri. Administrimi i tyre 
bëhet nga Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë dhe subvencionohet nga shteti në masën e përcaktuar nga 
Këshilli i Ministrave. Në funksion të çlodhjes dhe argëtimit shteti përkrah veprimtarinë kulturore të të 
verbërve, si dhe u siguron falas hyrjen në mjediset kulturore.
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Neni 11

Të verbërit kanë të drejtë që ata vetë dhe shoqëruesit e tyre të udhëtojnë falas në transportin urban, 
dhe me gjysmë çmimi në transportin interurban, duke përfshirë atë shtetëror dhe privat.

Neni 12

Të gjithë të verbërit, të paaftë për të lëvizur pa shoqërues, në kushte fizike të invaliditetit të grupit 
të parë, pajisen me telefon. Ata paguajnë tarifë telefonike të nivelit të parë të favorizuar për popullsinë, 
e përcaktuar në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, duke u përjashtuar nga tarifat e tjera, diferencat 
paguhen nga shteti. Të gjithë personat e verbër, sipas nenit 1 të këtij ligji, paguajnë 20 për qind të vlerës 
së konsumit mujor të energjisë elektrike, diferencat paguhen nga shteti.

 
Neni 13

Shteti mbron dhe përkrah Shoqatën e të Verbërve të Shqipërisë. Ai i njeh asaj rolin aktiv në mbrojtjen 
e të drejtave dhe interesave të të verbërve, duke e trajtuar si palë konsultative në hartimin e ligjeve e akteve 
nënligjore, si dhe zgjidhjen e problemeve të të verbërve. Shteti financon veprimtarinë e Shoqatës së të 
Verbërve të Shqipërisë sipas burimeve financiare të planifikuara për këtë qëllim. Shteti vë në dispozicion 
të Shoqatës së të Verbërve mjedise pune në qendër dhe në rrethe, të cilat ua jep në përdorim.

Neni 14

Asnjë organ nuk ka të drejtë të japë të dhëna për gjendjen e invaliditetit të një personi pa pëlqimin e 
këtij të fundit.

Neni 15

Personat e verbër të përcaktuar në nenin 1 të këtij ligji përfitojnë të gjitha të drejtat e parashikuara në 
ligjin nr.7889, datë 14.12.1994 “Për statutin e invalidit”.

Neni 16

Paditë e ngritura në gjykatë për mozbatimin e këtij ligji shqyrtohen me procedurë të përshpejtuar. 
Shpenzimet përballohen nga shteti.

Neni 17

Ngarkohet Këshilli i Ministrave dhe ministritë përkatëse të nxjerrin akte nënligjore në zbatimin e 
këtij ligji.

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Shpallur me dekretin nr.1458, datë 9.4.1996 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha
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UDHËZIM

Nr. 2306, datë 10.12.2009

PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.2365, DATË 26.11.2008 “MBI 
ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.277,D ATË 

18.6.1997 “PËR PËRFITIMIN NGA STATUSI I TË VERBRIT”, I NDRYSHUAR”

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në bazë të pikës 
16 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.277, datë 18.6.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, 
të ndryshuar

UDHËZOJ:

Në udhëzimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta nr.2365, datë 
26.11.2008 “Mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.277, datë 18.6.1997 “Për përfitimin 
nga statusi i të verbrit”, i ndryshuar”, bëhen këto ndryshme:

1.  Germa “a” e pikës 2, ndryshon si më poshtë:

“a” Certifikatë personale ose kopje të letërnjoftimit, e cila ripërtërihet çdo fillim viti.

2.  Germa “f ” e pikës 2, ndryshon si më poshtë:

“f ”  Kopje e noterizuar e letërnjoftimit, kur kujdestari është i zgjedhur jashtë familjes.

3.  Përmbajtja e pikës 17 ndryshohet si më poshtë:

 “17 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror pajis me librezën e re të verbërisë të gjithë 
personat e verbër. Afati i vlefshmërisë së librezës është në përputhje me afatin e komisionimit, të 
përcaktuar në vendimin e KMPV-së”.

4.  Në pikën e 20 të udhëzimit, pas togfjalëshit “certifikatë personale me fotografi…” shtohet togfjalëshi: 
“…ose kopje të letërnjoftimit”.

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.

Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
Spiro Ksera
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VENDIM

Nr. 277 date 18.6.1997

(ndryshuar me vendimin, nr. 301, date 27.6.2002; nr 549 date 7.11.2002 ; nr.643, 
date 30.9.2004; Nr.870, datë 18.6.2008 ; Nr.1325, date 1.10.2008 )

“Per perfi timet nga statusi i te verberit” 

Ne zbatim te ligjit nr.8098, date 28.3.1996 “Per statusin e te verberit”, me propozimin e Ministrise 
se Punes dhe Ceshtjeve Sociale Keshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1.  Te gjithe personat qe perfitojne nga ligji nr.8098, date 28.03.1996, i nenshtrohen gjykimit te KMCAP 
te Rrethit perkates. Keto komisione jane te detyruara te shqyrtojne kerkesat e te interesuarve pavare-
sisht nga mosha dhe fakti nese jane ose jo ne marredhenie pune per te percaktuar shkallen e aftesise 
se tyre per pune.

 Grupet e paaftesise per pune jane:

a)  Grupi i pare, ne te cilin futen te verber te paafte per pune ne kushte normale, por qe kane nevoje 
per kujdestar;

b) grupi i dyte,ne te cilin futen te verber te paafte per pune ne kushte normale, por qe jane ne gjendje 
ti sherbejne vetes.

 KMCAP, ne percaktimin e grupit te aftesise per pune, per te verberit, asistohet nga nje perfaqesues i 
Shoqates se te Verberve te Shqiperise.

2.  KMCAP i leshon te interesuarit raportin mjeksor, duke percaktuar shkallen e paaftesise, perqindjen 
e shikimit,si dhe nevojen per kujdestar.Personi i verber i grupit te pare duhet te deklaroje emrin e 
kujdestarit para administratorit shoqeror qe e regjistron ate ne nje regjister te pasacem.Nderrimi i 
kujdestarit sa here qe personi i verber e cmon te arsyeshme, por ai eshte i detyruar te informoje men-
jehere KMCAP.

3.  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror i lëshon personit të verbër librezën e verbërisë, 
si dokument prove për përfitimin nga ligji nr.8098, date 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit”, pas mar-
rjes së vendimit nga Komisioni Mjekësor për Përcaktimin e Verbërisë. Modeli i librezës së verbërisë 
përcaktohet nga Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

4.  Masa e përfitimit për shkak të verbërisë është 8 700 (tetë mijë e shtatëqind) lekë në muaj dhe kjo masë 
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indeksohet, çdo vit, me ritmet e rritjes së pagës minimale, në shkallë vendi, por masa e indeksuar e 
pagesës të mos jetë më shumë se masa e pensionit minimal në qytet, në shkallë vendi. Kjo pagesë 
përfitohet pavarësisht nga mosha dhe të ardhurat, që përfitojnë nga shteti.

 Ne te njejten mase perfitojne edhe kujdestaret e te verberve te grupit te pare, nevoja per te cilet per-
caktohet nga KMCAP. Me kete kujdestar personat e verber nenshkruajne nje kontrate para noterit 
dhe ia paraqesin administratorit shoqeror.

 Keto pagesa do te behen cdo muaj nga zyrat e perkrahjes sociale te bashkive dhe komunave ku te ver-
berit kane vendbanimin e tyre te perhershem. Fondet per keto pagesa do te nxirren nga Administrata 
e Pergjithshme te Ndihmes, te Sherbimeve Sociale per vitin 1997 dhe te planifikohen rregullisht per 
vitet e ardhshme.

5.  Gjithe personat e verber qe kane humbur ose humbin vendin e punes per aresye te ndryshme pas 1 
janarit 1991 perfitojne 150 perqind te vleres se percaktuar ne piken 4 te ketij vendimi deri ne sistemi-
min e tyre ne pune.

 Risistemi i tyre ne pune behet me perparesi nen kujdesin dhe mbikqyrjen e Ministrise se Punes dhe 
Ceshtjeve Sociale dhe te strukturave te saj perkatese.

 Ngarkohen Ministria e Punes dhe e Ceshtjeve Sociale, Ministria e Arsimit dhe e Sporteve, Ministria 
e Arsimit te Larte dhe Kerkimeve Shkencore, Ministria e Shendetesise dhe e Mbrojtjes se Ambjentit 
qe, brenda gjashte muajve nga dalja e ketij 

 Vendimi, te perfundojne nje studim dhe te pergatisin propozimet konkrete per nxitjen e institucioneve 
te rehabilitimit, pergatitjen profesionale, si dhe sistemimin ne pune te te verberve .Ne kete zgjidhje 
do te mbahen parasysh edhe sugjerimet e Shoqates se te verberve te Shqiperise.

6.  Personat juridike shteterore dhe private qe trajtojne personat e verber per shpenzimet per energjine 
elektrike dhe telefonin u zbriten diferencat e pagesave te bera per te verberit nga detyrimet qe ata i 
paguajne shtetit. Departamenti i Postave dhe Telekomunikacionit brenda nje muaji nga dalja e ketij 
vendimi, percaktojne tarifen per cdo impuls pa tatim dhe ngarkesa te tjera, e cila duhet te jete e 
barabarte me cmimin e impulsit te paguar nga popullsia per 200 impulset e para te pageses mujore 
qe eshte aplikuar me 22 maj 1996.

 Lehtesite per pagesen e energjise elektrike do ti behen personit te verber qe ka kontraten perkatese, 
kurse kur kontrata eshte ne emer te nje pjestari tjeter te familjes se te verberit,si baba,nene ose 
femije,kontraktuesi duhet te paraqese certifikaten familjare te bashkejeteses me te verberin te sigluar 
nga administratori shoqeror dhe te vertetuar nga kryetari i bashkise ose i komunes.

 Lehtesite ne pagesat per energji elektrike dhe shpenzimet telefonike behen vetem per nevojat familjare 
te perditshme.

7.  Nxenesit e verber qe vazhdojne shkollat e mesme ose kurse kualifikimi perfitojne dyfishin e pageses 
per shkak te verberise.kurse studentet e shkollave te larta dhe ata qe jane perfshire ne studimet pas 
universitare, si dhe kane mbrojtur graden doktor i shkencave, perfitojne trefishin e pageses per shkak 
te verberise,te percaktuara ne piken 4 te ketij vendimi.

 Keto pagesa do te behen vetem kur vazhdimi i shkollave ose i kurseve vertetohet nga titullaret e 
shkollave te mesme apo te larta dhe jo me shume se nje vit nga cikli normal i studimit. Pagesa per 
shkak te grades shkencore eshte e perhershme dhe behet mbi bazen e deshmise se leshuar nga organet 
koompetente. Fondet per kete pagese transferohen nga buxheti i Ministrise se Punes dhe Ceshtjeve 
Sociale prane institucionit perkates, ku ndodhet perfituesi, mbasi te jene plotesuar praktikat perkatese 
dhe te jene konfirmuar nga kryesia e Shoqates se te verberve te Shqiperise.

8.  Per ridiagnostikimin dhe depistimin e personave te verber ne Shqiperi, Ministria e Shendetesise dhe e 
Mbrojtjes se Ambjentit, ne bashkepunim me Shoqaten e te Verberve te Shqiperise, harton nje program 
me afat tre vjecar. Ky program realizohet nen mbikqyrjen dhe me ndihmen e specialisteve te huaj te 
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klinikave te perparuara te vendeve perendimore. Fondet per vitin 1997 do te nxirren nga buxheti i 
Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes se Ambientit, kurse per vitin 1998-1999 do te parashikohen 
si ze me vete ne kete buxhet.

 Cmimet e ilaceve dhe pajisjeve do te paguhen deri ne 50 perqind te vleres.

 Brenda vitit 1997 Ministria e Shendetesise dhe e Mbrojtjes se Ambjentit, ne bashkepunim me Shoqa-
ten e te Verberve te Shqiperise do te percaktoje listen e pajisjeve ndihmese qe do te jene me cmim te 
favorizuar.

9.  Bashkite dhe komunat ngarkohen te zgjidhin me perparesi problemin e strehimit te te verberve te 
grupit te pare. Ngarkohet Ministria e Puneve Publike Rregullimit te Territorit dhe Turizmit te per-
caktoje burimet e fondeve, si dhe menyren e pageses ne Tirane dhe ne rreth per menyren e pageses 
qe do te perfitojne banese nga Enti Kombetar i Banesave sipas ligjit nr.8098, date 28.8.1996.

10.  Udhetimi ne transportin e brendshem shteteror dhe privat per personat e verber behet me ane te 
tarifave per transportin urab dhe 50 perqind per transportin interurban. Kete tarife e perfitojne edhe 
shoqeruesit e te verberit te grupit te pare.

11.  Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale te përcaktojë çdo vit ne buxhetin e saj, si zë te veçante, një 
fond për financimin dhe subvencionin e Qendrës Kombëtare te Rehabilitimit te te Verbërve përkatë-
sisht për ngritjen dhe administrimin e kësaj qendre.

 Qendra Kombëtare e Rehabilitimit te te Verbërve te ofroje shërbime deri ne vitin 2014.

11/1. Qendra Kombëtare e Rehabilitimit te te Verbërve përmbush detyrimet si institucion i posaçme dhe 
i specializuar, ne ofrimin e shërbimeve te veçanta për te verbrit.

11/2. Përfituesit e pajisur me libreze verbërie paguajnë çdo vit, përkatësisht:

-  grupi i pare 6 për qind te masës se pagesës se verbërisë;

-  grupi i dyte 5 për qind te masës se pagesës se verbërisë.

12.  Masa e financimit per Shoqaten e te Verberve te Shqiperise percaktohet nga Ministria e Financave, 
kurse per deget e saj ne rrethe nga keshillat e qarqeve perkatese.

12/1. Ministria e Financave, Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale dhe Ministria e Shëndetësisë te 
mbajnë parasysh projektet e Qendrës Kombëtare te Rehabilitimit te te Verbërve ne projektet e tyre te 
zhvillimit, ne grandet apo ne kreditë e siguruara për këtë qellim.

13.  Efektet financiare per perfitimet nga neni 6 i ketij vendimi fillojne qe me hyrjen ne fuqi te ligjit nr.8098, 
date 28.3.1996 “Per statusin e te verberit”

14.  Te verberit kane perparesi ne rradhe dhe ne sherbime publike, si dhe ne zgjidhjen e problemeve.

15.  Per cdo sherbim ne favoret dhe lehtesite e bera nga ligji, personit pergjegjes i merret libreza per nje 
periudhe deri ne tre vjet, me gjobe per kundravajtje administrative sipas dispozitave ne fuqi, dhe kur 
eshte rasti, organi qe e konstaton shkeljen, ben denoncimin per ndjekje penale.

16.  Ngarkohen ministrite perkatese te nxjerrin akte nenligjore ne zbatim te ligjit dhe te ketij vendimi.

17. Vendimet e Keshillit te Ministrave nr.311, date.1.7.19 dhe nr.457, date 21.8.1995, me hyrjen ne fuqi 
te ketij vendimi nuk zbatohen me per te verberit.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.
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VENDIM

Nr. 1240, datë 16.12.2009

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 277, DATË 18.7.1997 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET NGA 

STATUSI I TË VERBËRIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5 të ligjit nr.8089, datë 28.3.1996 “Për sta-
tusin e të verbërit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta , Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Paragrafi i tretë i pikës 4 të vendimit nr.277, datë 18.7.1997 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, 
ndryshohet si më poshtë vijon:

“Pagesa e aftësisë së kufizuar për të verbërit dhe kujdestarët e tyre, bëhet nga shërbimet bankare që 
funksionojnë pranë njësisë së qeverisjes vendore ku ka vendbanimin përfituesi, ose nga shërbimi postar 
për njësitë e qeverisjes vendore, ku nuk ka një të tillë.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2010.

Kryeministri
Sali Berisha
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UDHEZIM

Nr. 1766/1 Date 17.09.2003

(Ndryshuar me udhezimin 1283 date 15.07.2004;  udhëzimin nr.1956, datë 19.9.2006)

“PER ZBATIMIN E VKM NR. 277, DATE 18.06.1997 “PER PERFITIMET NGA 
STATUSI I TE VERBERIT I NDRYSHUAR ME VKM NR. 301 DATË 27.06.2001”

Ne mbeshtetje te nenit 102. Pika 4. te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise dhe ne zbatim te 
Vendimit Nr. 277. date 18.06.1997. (i ndryshuar me VKM Nr.301, date 27.06.2002) si dhe VKM Nr 588. 
date 28.08.2003 “Per caktimin e pages minimale ne shkalle vendi”

UDHEZOJ:

1. Personat qe plotesojne kerkesat e Ligjit Nr.8098. date 23.03.1996 “Per statusin e te Verberit”, duhet 
te paraqesin kerkesen e tyre per trajtim prane Seksionit te Ndihmes Ekonomike dhe te Perkujdesit 
Shoqeror ne Njesine Administrative, ku ata jane banore te rregjistruar sipas gjendjes civile.

2. Krahas kerkeses per trajtim, pretenduesi duhet te paraqese edhe dokumentat e tjera si me poshte:

• Certiflkate personale me fotografi.

• Vendimin mjekesor te leshuar nga KMCAP, ku te jete percaktuar:

- Shkalla e paaftesise (grupi i pare use i dyte)

- Perqindja e shikimit

- Nevoja per kujdestar.

• Kopje e librezes se verberise te firmosuar nga Sherbimi Social Shteteror dhe “Shoqata e te Ver-
berve te Shgiperise”, e cila noterizohet sa here qe personi i verber komisionohet. Kur vendimi 
i KMPV eshte nje here e pergjithmone, libreza noterohet ne fillim, pastaj paraqitet cdo vit e 
fotokopjuar, por e panoterizuar.

• Kopjen e Librezes se punes te noteruar ose vertetimin e arkivit. kur ai ka qene ne marredhenie 
pune me kooperativen bujgesore.

• Deklaraten noteriale mes te verberit dhe kudestarit si dhe adresen e kujdestarit.

• C’ertifikaten familjare, kur kujdestari i te verberit eshte pjesetar i familjes.

• C’ertifikate te kujdestarit me fotegrafi, kur kujdestari eshte i zgjedhur jashte familjes.

3. Si kujdestar i personit te verber mund te jete prindi i tij, nje pjesetar tjeter i familjes ose person i 
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zgjedhur nga i verberi, me kusht qe kujdestari te kete zotesi te plote per te vepruar (kujdestari duhet 
te pajiset me raport mjeksor I cili duhet te perseritet cdo vit).

4. Nese personi i verber nuk ka zotesi te plote per te vepruar, kujdestari i te verberit zgjidhet nga prindi 
ose kujdestari ligjor ne ngarkim te te cilit eshte i verberi. Kur prinderit jane te divorcuar kujdestari 
percaktohet nga prindi te cilit me vendim gjykate i eshte besuar pergjegjesia ndaj tij.

5. Masa e perfitimit per shkak te verberise, percaktuar ne piken 4 te VKM Nr 277. date 18.06.1997 (i 
ndryshuar) eshte 8000 leke ne muaj. Masa e perfitimit per kujdestarine eshte e njejte pra 8000 leke 
ne muaj.

6. Pagesa e perfitimit per shkak te verberise si dhe ajo e perfitimit te kujdestarise behet cdo muaj. Ter-
heqja e parave mund te behet nga vete i verberi, kujdestari me dokument identiteti ose certifikate me 
fotografi. Kur i verberi dhe kujdestari i tij mungon atehere pagesa mund te terhiqet nga nje pjestar 
tjeter i tamiljes i pajisur me prokure.

7. Nxenesit e verber qe ndjekin arsimin e mesem ose kurse kualilikimi perfitojne dyfishin e pageses se 
per caktuar ne piken 4 te VKM 277 date 18.06.1997 ( te ndryshuar) dhe pikerisht 16 500 leke ne muaj 
(2 x 8000).

8. Kur i verbri ndjek arsimin e larte dhe kursin e kualifikimit njekohesisht, perfitojne vetem njeren nga 
pagesat e percaktuara ne piken 4 te VKM 277 date 18.06.1997 dhe pikerisht 24 800 leke ne muaj ( 3 
x 8000).

9. Studentet e verber qe jane fshihen ne studime pasuniversitare si dhe kane mbrojtur grader “Doktor i 
shkencave”, perfitojne trefishin e pageses per shkak te verberise te percaktuar ne piken 4 te VKM Nr 
277 date 18.06.1997 dhe pikerisht 24 800leke ne muaj (3x 8000).

10. Per perfitimin e pageses per shkak te verberise, te verberit qe ndjekin arsimin e mesem dhe te larte me 
dhe pa shkeputje nga puna. kur cikli normal shkollor eshte 4 vjet dhe i verberi perserit nje vit shkol-
lor ai ka te drejte te marr pagesen e verberise vetem nje vit me shume se kohezgjatja e ciklit normal 
(dmth. 5 vjet).

11. Per perfitimin e pageses per shkak te verberise te verberit qe ndjekin arsimin e mesme dhe te larte me 
dhe pa shkeputje nga puna duhet te paraqesin keto dokumenta:

- Vertetim te firmosur nga titullari dhe sekretari i shkolles i cili te permbaje emrin e perfituesit, 
llojin e arsimit qe ndjek, vitin shkollor nese eshte cikel normal pa shkeputje nga puna apo i 
perseritur.

- Vertetim te firmosur nga titullari dhe sekretari i shkolles per frekuentimin e shkolles nga perfituesi 
per cdo, muaj per te verberit qe vazhdojne shkollen me korespondence vertetim qe ka shlyer 
detyrimet para cdo sezoni.

- Kopjen e noterizuar te defteses se shkolles te cdo viti per shkollen e mesme dhe kopjen e noteri-
zuar te diplomes ne mbarim te shkolles se larte.

12. Per perfitimin e pageses per shkak te verberise te verberit qe ndjekin kurset e kualifikimit duhet te 
paraqesin keto dokumenta:

- Vertetim nga institucioni qe organizon kursin ku te jete percakuar emri i kursantit, lloji i kursit 
dhe kohezgjatja e tij.

- Vertetim per frekuentimin e kursit, kur ai zgjat mbi 6-muaj. Vertetimi paraqitet cdo 3-muaj.

- Kopja e noterizuar e deshmise se kursit ne mbarim te tij.

13. Per perfitimin e pageses per shkak te verberise te verberit qe kane fituar graden “Doktor i Shkencave’’ 
duhet te paraqesin si dokument shtese origjinalin ose kopjen e noterizuar te dokumentit qe verteton 
dhenien e grades shkencore.

14. Te gjithe personat e verber qe kane punuar ne ndermarje shteterore ose kooperativa bujqesore para 
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Janarit 1991 dhe humbasin vendin e punes pas Janarit 1991, perfitojne 150% te vleres se percakuar 
ne piken 4 te VKM Nr 277 date 18.06.1997 (kur kete e vertetojne me paraqitjen e librezes se punes 
te fotokopjuar dhe te noterizuar ose (vertetim nga arshiva kur te verberit kane punuar ne kooperative 
bujqesore) d.m.th.12 000 leke ne muaj.

15. Per raster kur i verberi kryen veprime te qellimshme per te perfituar verberine si:

- Fallsifikimi i dokumentave te verberise deshmive pa deftesa

- Refuzimi i punesimit

- Ref-uzimi i kualifikimit

- Mosparaqitja e deshmive pas mbarimit te kurseve te kualifikimit.

 Atehere personi i verber perjashtohet nga skema e perfitimit per shkak te verberise. i merret libreza e 
verberise per nje periudhe deri ne 3 vjet dhe i nenshtrohet sanksioneve te percaktuara ne piken 15 te 
VKM Nr 277 date 18.06.1997.

16. Kur personi i verber merr pagese te padrejte me mungese te plote ose te pjeseshme dokumentacioni 
Administratori Shoqeror mban pergjegjesi per shkelje te disiplines se punes dhe asaj financiare.

17. Fondet e pagesave te pensioneve te invaliditetit te atyre personave qe perfitojne nga ligji 8098 date 
28.03.1996 “Per Statusin e te Verberit” mbulohen nga sigurimet shoqerore, ndersa fondet e pagesave 
te verberise dhe kujdestarise te personave qe perfitojne nga ky ligj akordohen nga Sherbimi Social 
Shteteror.

18. Administratori shoqeror terheq me proces-verbal cdo muaj dokumentat qe leshon KMCAP -ja mbi 
bazen e proces-verbalit te frmosur nga perfaqesuesit per te dy palet

19. Personat qe kane perfituar statusin e te verberit, sipas vendimeve te KMPV¬se, te cilet duhet te 
rikomisionohen ne keto komisione pas dates 01.01.2001, do te vazhdojne te marrin pagesen qe rrjedh 
nga perfitimi i statusit te meparshem, deri ne rikomisionimin tjeter te tyre sipas njoftimit nga Sher-
bimi Social Shteteror. Sherbimi Social Shteteror harton grafikun dhe njofton perfituesit per daten e 
rikomisionimit te tyre.

20. Udhezimi 1881/3 date 07.1 1.2002 “Per zhatimin e VKM nr. 277 date 18.06.1997 “Per perftimet nga 
statusi i te verherit.” shfuqizohet.

 Ky udhezim hyn ne fuqi pas botimit ne fletoren zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 
01.09.2003

Valentina Leskaj
Ministre e Punes dhe Ceshtjeve Sociale
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VENDIM

Nr. 671 date 15.12.2000

(Ndryshuar me vendimin Nr. 221 date 10.4.2003)

PER KRIJIMIN E KOMISIONIT MJEKESOR TE PERCAKTIMIT TE VERBERISE

Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te nenit 17 te ligjit nr.8098 , date 28.3.1996 “ Per 
Statusin e te Verberit” , me propozimin e ministrit te Punes dhe Ceshtjeve Sociale, Keshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1.  Kriimin e Komisionit Mjekesor te Percaktimit te Verberise (K.M.P.V.) per percaktimin e personave qe 
perfitojne nga statusi i te verberit. Komisioni e ka qendren ne Tirane dhe shte ne varesi te Administrates 
se Pergjitheshme te Ndihmes dhe Ceshtjeve Sociale. Numri, perberja dhe menyra e funksionimit te 
komisionit te percaktohet nga ministrI i Punes dhe Ceshtjeve Sociale. 

2.  KMV-ja kryen detyrat dhe ka te drejtat e percaktuara per KMCAP, sipas vendimit nr. 277, date 
18.6.1997, te Keshillit te Ministrave” Per perfitimin nga statuis i te verberit” 

3.  Brenda 6 muajve nga hyrja ne fuqi e ketij vendimi, te perfundojne procedurat e kalimit te pergjegje-
sive nga KMCAP ne KMPV. Ngarkohet drejtori i Administrates se Pergjitheshme te Ndihmes dhe 
Sherbimeve Sociale te normoje dhe te kontrolloje procesin e kalimit te ketyre pergjegjesive. 

4.  Kriteret mjekesore per perfitimin nga “ Statusi i te Verberit” jane te vecanta dhe percaktohen nga 
Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale dhe nga Ministria e Shendetesise.

5.  Pagesa e mjekeve dhe e anetareve te tjere te komisionit te behet ne baze te pjesemarrjes ne cdo komision 
dhe, perkatesisht, per kryetarin e komisionit ne masen 23 per qind, ndersa per anetaret e komisionit 20 
per qind te pages mujore, sipas struktures se pagave te percaktuara ne vendimin nr.306, date 27.6.2002 
te Keshillit te Ministrave “Per miratimin e struktures dhe te nivelit te pagave te punonjesve me arsim 
te larte ne sistemin e Ministrise se Shendetesise”, kreu 1.1, lidhja nr. 1, emertimi “mjek”, por jo me 
shume se nje page mujore e ketij emertimi. Komisioni mblidhet jo me shume se kater here ne muaj.

6.  Efektet financiare, qe rrjedhin nga pagesat per KMPV, te perballohen nga fondi i Administrates se 
Pergjitheshme te Ndihmes dhe Sherbimeve Sociale. 

7.  Ne vendimin nr. 277, date 18.6.1997, te Keshillit te Ministrave,” Per perfitimet nga statusi i te verberit, 
behn ndryshimet si me poshte vijon: 

a) Kudo ne vendim ku permendet “ KMCAP” (te rrethit perkates) te zevendesohet me “ KPMV” 

b) Paragrafi i pare, pika riformulohet:
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 “Shoqata e te verberve te Shqiperise, leshon librezen e verberise si dokument prove per perfitimin nga 
ligji nr.8098, date 28.3.1996, e cila nuk eshte e njejte me librezen e anetaresise. Librezat e verberise 
jepe vetem kur Kryesise se Shoqates se te Verberve te Shqiperise i vihen ne dispozicion nga KMPV–ja 
raportet mjekesore dhe dokumentacioni tjeter i nevojshem per cdo person. 

8.  Ngarkohen Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale per zbatimin e ketij vendimi 

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare. 

Kryeministri
Ilir Meta 
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UDHEZIM

Nr. 74 date 11.01.2002

MBI ZBATIMIN E V.K.M. NR. 671, DATE 15.12.2000 “PER 
KRIJIMIN E KOMISIONIT MJEKESOR TE PERCAKTIMIT TE VERBERISE”

Ne zbatim te V.K.M. nr. 671 date 15.12. 2000 “Per Krijimin e Komisionit Mjekesor te Percaktimit 
te Verberise, 

UDHEZOJME

1. Ne Administraten e Pergjithshme te Ndihmes dhe Sherbimeve Sociale (A.P.N.SH.S.) ngrihet Komis-
ioni Mjekesor i Percaktimit te Veberise (K.M.P.V.) i cili do te beje komisionimin dhe rikomisionimin 
e personave qe pretendojne te perfitojne Statusin e te Verberit 

 Ky komision perbehet nga 5(pese) anetare nga te cilet tre mjeke okuliste me pervoje ne kete specialitet, 
nje mjek perfaqsues i A.P.N.SH.S dhe nje perfaqsues i Shoqates se te Verberve. 

 Menyra e funksionimi i ketij komisioni behet ne baze te rregullores se miratuar nga Ministri i Punes 
dhe Ceshtjeve Sociale dhe perberja e tij miratohet nga titullari i A.P.N.SH.S.

2.  Personat e verber qe do te komisionohen dhe rikomisionohen per te perfituar “Statusin e te Verberit” 
duhet te rregjistrohen prane seksioneve te ndihmes dhe perkujdesit shoqeror ne bashkine/ komunen 
ku ai eshte i rregjistruar si banor i saj duke paraqitur keto dokumenta:

- Certifikate e lindjes

- Flete drejtimi per ne K.M.P.V.

- Kerkese me shkrim per perfitimin nga “ statusi i te verberve”e leshuar nga ai ose nga persona 
qe e kane ne ngarkim pretenduesin per perfitimin e ketij statusi.

- Vertetimin e vendimit te K.M.C.A.P. prane drejtorive te sigurimeve shoqerore n.q.s. ai ka dale 
si invalid pune per shkak te demtimit te shikimit.

3.  Pretenduesi pajiset me “Flete drejtimi per KMPV” nga komisionet mjeko-ligjore (K.M..L.) , te cilat 
funksionojne prane spitaleve apo poliklinikave te rretheve perkatese, ku pretenduesi per perfitimine 
statusit ka vendbanimin e tij. “Flete drejtimi per KPMV” duhet te jete firmosur detyrimisht nga mjeku 
oculist. 

4.  Seksioni i ndihmes dhe perkujdesit shoqeror me Bashki/Komune eshte i detyruar qe brenda 10 diteve 
nga momenti i paraqitjes se dokumentacionit te siperpermendur t’i dergoje ato zyrtarisht ne sektorin 
e vleresimit te paaftesise prane A.P.SH.N.S.
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5.  Mbi bazen e kerkesave te depozituarane A.P.SH.N.S. kjo nepermjet sektorit te sajperkates ben plani-
fikimin per daten e komisionimit dhe njofton personat e interesuar per kete date nepermjet Zyrave 
Rajonale. Komisioni mblidhet dy here ne muaj ne datat 12 dhe 25 te tij. Ne qoftese keto data kore-
spondojne me dite pushemi apo feste zyrtare seanca e komisionimit shtyhet ne daten pasardhese. 

6.  Per shkak te caktimit te kritereve mjeksore te vecanta qe percaktojne perfitimin e “Statusit te te Ver-
berit”, prane K.M.P.V. do te rikomisionohen te gjithe personat qe me pare e kane perfituar kete status 
me vendim te K.M.C.A.P, edhe ne qofte se ne kete vendim, koha e perfitimit eshte caktuar me afat 
te perhershem. 

7.  Kryesia e Shqates se te Verberve te Shqiperise, ne baze te listes perkatese, ben pajisjen me Libreze 
Verberie te personave qe me vendim te K.M.P.V. perfitojne kete status. 

 Lista e personave qe perfitojne kete status i dergohet zyrtarisht cdo muaj Shoqates se te Verberve te 
Shqiperise nga A.P.N.SH.S. 

8.  Udhezimi nr.706, date 29.03. 2001 i Ministrise se Punes dhe Ceshtjeve Sociale shfuqizohet. 

9.  Ky udhezim hyn ne fuqi menjehere. 

Skender Gjinushi
Zevendes kryeminister 
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VENDIM

Nr. 632 date 21.11. 2001

PER MENYREN E PAGESES SE BANESES QE TE VERBERIT E GRUPIT 
TE PARE PERFITOJNE NGA ENTI KOMBETAR I BANESAVE

Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes, te neneve 7 dhe 17 te ligjit nr. 8098, date 28.3.1996 “ Per 
statusin e te Verberit”, me propozimin e ministrit te Puneve Publike dhe Turizmit, Keshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1. Ministria e Puneve Publike dhe Turizmit, nepermjet Entit Kombetar te Banesave, per trajtimin me 
perparesi nga shteti te planifikoje fonde per strehimin e te verberve te grupit te pare, ne baze te ker-
keses se Shoqates te se Verberve te Shqiperise. 

2. Cdo i verber i grupit te pare perfiton falas nje dhome, me siperfaqe 12,5 – 14 m mbi siperfaqen norma-
tive dhe pershtatjen e baneses sipas kushteve fizike. Per banesat qe do t’u jepen qytetareve me statusin 
e te verberit te perdoren normat ekzistuese te projektimit, deri ne nxjerrjen e normave te projektimit 
per te verberit. Shpenzimet per pershtatjen e baneses te mbulohen nga buxheti i shtetit. 

3. Shpenzimet operacionale, qe do te kryhen nga Enti Kombetar i Banesave per banesat, e ndertuara apo 
te blera ne tregun e lire, te perballohen nga fondet e dhena per strehim ose t’i njihen kesaj te fundit 
si shlyerje detyrimi ndaj buxhetit te shtetit. 

4. Te verberit, e pastrehe, te grupit te pare, te shlyejne diferencen ndermjet vleres se baneses, me perfiti-
met nga statusi i te pastrehut dhe nga ky vendim. 

5. Kur te verberit e grupit te pare nuk pranojne te marrin dhome teper, vlera e kesaj dhome zbritet nga 
vlera e baneses qe do te perfitojne.

6. Kur te verberit, e pastrehe te grupit te pare kane perfituar banese nga Enti Kombetar i Banesave, u 
behet zbritja e vleres se percaktuar ne pikat 2 dhe 3 te ketij vendimi. Enti Kombetar i Banesave nuk u 
detyrohet qytetareve nese perfitimi falas rezulton me i larte se masa e kredise, qe ata duhet te shlyejne. 

7. Kerkesat per strehim administrohen nga Shoqata e te Verberve te Shqiperise, e cila percakton radhen dhe per-
paresite e trajtimit, strukturat qe i takojne cdo familjeje, duke specifikuar edhe dhomen shtese dhe i dergon keto 
dokumente, brenda dates 1 Gusht te cdo viti , prane Ministrise se Puneve Publike dhe Turizmit. Dokumenta-
cioni i plote i dergohet Entit Kombetar te Banesave. Ky dokumentacion permban edhe dokumentin zyrtar te 
librezes se verberise, sipas modelit te percaktuar nga Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale ne bashkepunim 
me Shoqaten e te Verberve te Shqiperise, si edhe vertetimin nga Bashkia, per statusin e te pastrehut. 

8. Ngarkohen Ministria e Puneve Publike dhe Turizmit, Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale, organet 
e qeverisjes vendore dhe Enti Kombetar i Banesave, per ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi. 

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.
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LIGJ

Nr. 7889 date 14.12.1994

(Ndryshuar me Ligjin 8052 date 21.12.1995; Ligjin 9143 date 16.10.2003)

PER STATUSIN E INVALIDIT TE PUNES

Ne mbeshtetje te nenit 16 te ligjit nr.7491, date 29.4.1991 “Per dispozitat kryesore kushtetuese “, me 
propozim te Keshillit te Ministrave, 

KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
VENDOSI:

Neni 1

Statusin e invalidit e gezon personi i aksidentuar ne pune, i semure nga semundje profesionale ose 
semundje te ndryshme, qe perfiton pension invaliditeti nga sistemi I sigurimeve shoqerore, sipas ligjit nr. 
4171, date 13.9.1996 “Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar, ligji nr. 4976, 
date 29.6.1972 “Per pensionin e ish-anetareve te kooperativave bujqesore”, I ndryshuar dhe ligjit nr. 7703, 
date 11.5.1993 “Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar”.

Neni 2

Shoqeria dhe shteti marrin ne mbrojtje invalidet, ne menyre qe ata te marrin pjese ne jeten shoqerore 
njelloj si te tjeret, t`u sigurohet niveli ekonomik i nevojshem per te jetuar ne menyre dinjitoze, te kene 
kushte banimi, te shfrytezojne mjedisin e jashtem, te kene nje pune te pershtatshme, si dhe t`u krijohen 
mundesi normale per kurim, arsimim dhe veprimtari clodhese e argetuese.

Neni 3

Shteti mbron invalidet nga te gjitha llojet e shfrytezimit, diskriminimit, abuzimit, fyerjes dhe talljes. 

Neni 4

Invalidet paisen me deshmi zyrtare identifikimi. Deshmia leshohet nga Shoqata e Invalideve te Punes 
ne baze te KMAC
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Neni 5

Asnje organ nuk ka te drejte te jape te dhena per gjendjen e invaliditetit te nje personi pa pelqimin tij .

Neni 6

Statusi i invalidit vazhdon edhe pas mbushjes se moshes per pension pleqerie.

Neni 7

Invalidet e punes, qe kane qene te punesuar ne ndermarrjet, institucionet shteterore, ish-kooperativat 
bujqesore, repartet ushtarake, si dhe ushtaret e sherbimit te detyrueshem, qe vuajne nga semundje profesio-
nale, te aksidentuar ne pune dhe me semundje te ndryshme, qe marrin pension invaliditeti, ne mbeshtetje t 
eligjit nr. 4171, date 13.9.1966 “Per sigurimet shoqerore ne Republiken Popullore te Shqiperise”, i ndryshuar, 
ligjit nr. 4976, date 29.6.1972 “Per pensionin e ish – anetareve te kooperativave bujqesore”, i ndryshuardhe 
ligjit nr. 7703,l date 11.5.1993 “Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar, perfitojne 
nje shtese mujore mbi pensionin e invaliditetit si perfitim paaftesie nga Buxheti i Shtetit. Kriteret e marrjes 
se perfitimit te paaftesise dhe masa e tij percaktohen me vendim te Keshillit te Ministrave.

Neni 8 

8.1. Instituti i Sigurimeve Shoqerore administron pajisjen e invalideve me :

a)  mjete levizese perfshi edhe autovetura dhe pajisje te ndryshme ortopedike.

b)  me mjete ndihmese degjimore e pamore speciale;

c)  me mjete ndihmese kardiake etj.

Kriteret percaktohen me rregullore te Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

8.2. Invalidet nuk paguajne taksa doganore per mjetet levizese dhe ndihmese te percaktuara ne pikat a , 
b ,dhe c te pikes 8.1 te nenit 8 .

Neni 9 

Ne shtepite ekzistuese te pushimit shteti ne marreveshje me subjektet qe i ka ne pronesi cakton nje 
kontigjent vendesh per pushimin e invalideve.

Ne vendet e pershtatshem klimaterike, shteti, cakton siperfaqe te lira per ndertimin e kampeve te 
pushimit dhe qendrave te rehabilitimit per invalidet. Rregullat e financimit per ndertimin e tyre vendosen 
me vendim te Keshillit te Ministrave.

Neni 10

Per te paralizuarit dhe te gjymtuarit rende qe nuk levizin, organizohet sherbimi mjeksor ne banese falas.
Ministria e Shendetesise dhe e Mbrojtjes se Mjedisit nxjerr aktet nenligjore perkatese.

Neni 11

11.1. Udhetimi i invalideve me mjetet e komunikacionit shteteror dhe privat qytetas behet falas,

11.2. Udhetimi me mjetet e komunikacionit shteteror dhe privat nderqytetas behet me 50 perqind te vleres 
se biletes.

11.3. Te gjitha mjetet e udhetimit qytetas dhe nderqytetas rezervojne vende te vecanta per invalidet.

 Ministria qe mbulon transportin dhe komunikacionin nxjerr aktet nenligjore perkatese.
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Neni 12

Hyrja e invalideve ne shfaqje artistike, muze, ndeshje e manifestime sportive behet me 50 perqind te 
cmimit te biletes.

Ministria qe mbron kulturen, rinine dhe sportet nxjer aktet nenligjore perkatese.

Neni 13

13.1. Mjediset e institucioneve shendetsore, te perkujdesjes shoqerore dhe ato publike pershtaten per 
perdorimin e tyre nga te verbrit dhe paraplegjiket.

 Procedurat e fazat e pershtatjes percaktohen me vendim te Keshillit te Ministrave.

13.2. Te gjitha ndertimet e reja publike qe realizohen pas hyrjes ne fuqi te ketij ligji, duhet te ofrojne 
mundesi perdorimi nga kategorite e ndryshme te personave me aftesi te kufizuara.

 Ministria qe mbulon ndertimin, strehimin dhe rregullimin e territorit nxjerr aktet nenligjore perkatese.

Neni 14

Invalidet punesohen dhe ripunesohen ne ndermarrje shteterore dhe private ne procese pune te per-
shtatshme qe rekomandohen nga Komisioni Mjeksor i Caktimit te Aftesise per Pune.

Rregullat per punesim dhe ripunesim te invalideve caktohen me ligj te vecante.

Neni 15

Invalidet favorizohen ne ndjekjen e kurseve te kualifikimit e te rikualifikimit profesional, si dhe 
ndjekjen e shkollave te larta.

Neni 16

16.1. Invalidet perjashtohen nga taksat e drejtperdrejta te parashikuara ne ligjin nr.7680, date 3.3.1993”Per 
sistemin e taksave ne Republiken e Shqiperise “.

16.2. Kur invalidi ushtron veprimtari private, nuk perjashtohet nga taksat.

Neni 17

Gjate pergatitjes se akteve ligjore e nenligjore dhe te programeve qeveritare mbahen parasysh interesat 
e nevojat e invalideve.

Shoqatat qe mbrojne interesat e invalideve, marrin pjese ne mbledhjet per diskutimin dhe miratimin 
e akteve ligjore dhe nenligjore qe prekin drejteperdrejte a terthorazi interesat e nevojat e invalideve.

Neni 18

18.1. Shteti financon veprimtarine e Shoqates se Invalideve te Punes sipas mundesive dhe burimeve fi-
nanciare te planifikuara per kete qellim.

18.2. Mjediset qe shteti ve ne dispozicion te Shoqates se Invalideve te Punes per te zhvilluar veprimtarine 
e saj, jepen ne perdorim pa shperblim.
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Neni 19 

19.1. Te drejtat qe gezojne invalidet sipas statusit te tyre, afishohen ne vende te dukshme ne mjediset publike.

19.2. Per shkelje te te drejtave qe sanksionohen nga ky ligj, invalidi ka te drejte t’i drejtohet gjykates, 
individualisht ose nepermjet shoqatave qe mbrojne interesat e tyre.

Neni 20

20.1. Per zbatimin e ketij ligji ngarkohet Ministria e Punes, Emigracionit, Perkrahjes Sociale dhe ish te 
Perndjekurve Politik.

20.2. Ministrite dhe institucionet e tjera qendrore perkatese nxjerrin aktet nenligjore te percaktuara me 
kete ligj brenda 90 diteve nga data e hyrjes ne fuqi te ketij ligji.

Neni 21

Ky ligj hyn ne fuqi 15 dite pas botimit ne Fletoren Zyrtare.
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VENDIM
        

Nr. 869 datë 18.06.2008

 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 7889, DATË 14.12.1994, 
“STATUSI I INVALIDIT”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 7, të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i 
invalidit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9836, datë 26.11.2007, “Për buxhetin ë shtetit, të vitit 2008”, të 
ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i 
Ministrave

VENDOSI:

1.  Personave përfitues, sipas percaktimit të nenit 1, të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit”, 
të ndryshuar, u jepet një shtesë mujore mbi pensionin e invaliditetit, si përfitim paaftësie, në masën:

a) 3 300 (tre mijë e treqind) lekë në muaj, nëse janë invalidë të plotë, nga sëmundje të përgjithshme;

b) 2 200 (dy mijë e dyqind) lekë në muaj, nëse janë invalidë të pjesshëm, nga sëmundje të përgjith-
shme;

c) 4 000 (katër mijë) lekë në muaj, nëse janë invalidë të plotë, nga aksidentet në punë dhe sëmundjet 
profesionale;

d) 2 700 (dymijë e shtatë qind) lekë në muaj, nëse janë invalidë të pjesshëm, nga aksidentet në punë 
dhe sëmundjet profesionale;

2.  Invalidi do ta përfitojë shtesë për paaftësi, sipas përcaktimeve të dhëna në shkronjat “a”, “b”, “c” e 
“d”, të pikës 1, të këtij vendimi, edhe kur del në pension pleqërie.

3.  Pagesa e përfitimit të paaftësisë do të kryhet nga bashkia/komuna, ku invalidi ka vendbanimin.

4.  Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, në masën 97 000 000 (nëntëdhjeë e shtatë 
milionë) lekë përballohen nga fondet e buxhetit të vitit 2008, miratuar për Ministrinë e Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabarta.

5.  Ngarkohet Ministria e Financave për marrjen e masave për pakësimin e fondeve të parashikuara për 
gjashtë-mujorin e dytë, në masën 70 000 000 (shtatë dhjetë milionë) lekë, në buxhetin e miratuar për 
Institutin e Sigurimeve Shoqërore për këtë pagesë, dhe për transferimin e këtyre fondeve në njësitë e 
qeverisjes vendore, ku do të kryhen pagesat. 

6.  Ministria e Financave dhe Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, të nxjer-
rin udhëzim në zbatim të këtij vendimi, për përcaktimin e procedurave dhe të dokumentacionit të 
nevojshëm për dhënien e përfitimit.
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7.  Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e këtij vendimi.

8.  Vendimet nr.381, datë 20.5.1996, “Për zbatimin e ligjit nr.7889, datë14.12.1994 “Statusi i invalidit””, 
dhe nr.204, datë 16.04.2004 “Për masën dhe kriteret për përfitim paaftësie nga personat me statusin 
e invalidit të punës”, të Këshillit të Ministrave, shfuqizohen. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare” dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 
korrik 2008.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr. 1235, datë 16.12.2009

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 869, DATË 18.6.2008 TË KËSHILLIT 
TË MINISTRAVE “PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 7889, DATË 14.12.1994 

“PËR STATUSIN E INVALIDIT” TË NDRYSHUAR”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 7 të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994 “Për sta-
tusin i invalidit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Pika 3 e vendimit nr.869, datë 18.6.2008, të ndryshuar, ndryshohet, si më poshtë vijon:
“3. Pagesa e përfitimit të paaftësisë për invalidin bëhet nga shërbimet bankare, që funksionojnë pranë 

njësisë së qeverisjes vendore, ku ka vendbanimin përfituesi, ose nga shërbimi postar për njësitë e qeverisjes 
vendore, ku nuk ka një të tillë.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2010.

Kryeministri
Sali Berisha
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UDHËZIM

Nr. 1406, datë 30.7.2008

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE DHE DOKUMENTACIONIT TË 
NEVOJSHËM PËR DHËNIEN E PËRFITIMIT, NË ZBATIM TË VENDIMIT TË 
KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 869, DATË 18.6.2008 “PËR ZBATIMIN 

E LIGJIT NR.7889, DATË 14.12.1994 “PËR STATUSIN E INVALIDIT”

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim të pikës 6 të 
vendimit të Këshillit të Ministrave nr.869, datë 18.6.2008 “Për zbatimin e ligjit nr.7889, datë 14.12.1994 
“Për statusin e invalidit””, i ndryshuar,

UDHËZOJMË:

1.  Pagesa e paaftësisë, në zbatim të pikave 1 dhe 2 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.869, datë 
18.6.2008, do të jepet nga bashkia/komuna, ku invalidi ka vendbanimin.

2.  Instituti i Sigurimeve Shoqërore lëshon vërtetimin për shkallën e invaliditetit, të përcaktuar nga 
KMCAP-i, sipas modelit nr.1 (Invalid i plotë nga sëmundje të përgjithshme), modelit nr.2 (Invalid 
i pjesshëm nga sëmundje të përgjithshme), modelit nr.3 (Invalid i plotë nga aksidente e sëmundje 
profesionale), modelit nr.4 (Invalid i pjesshëm nga aksidente e sëmundje profesionale).

3.  Për invalidët që kanë përfituar shtesë, e paaftësisë deri më 1.7.2008, pranë komunave dhe bashkive 
do të vazhdojnë ta tërheqin pagesën me ato dokumente që kanë dorëzuar më parë. Për rastet kur 
komisionohen ose janë invalidë për herë të parë do të pajisen me vërtetimin e ri sipas modeleve bash-
këlidhur.

4.  Në rastet kur KMCAP vendos për ndryshimin e grupit të invalidit, ndryshimi i masës së përfitimit 
bëhet në muajin pasardhës (një muaj pas komisionit) të përcaktuar sipas vërtetimit tip të përcaktuar 
në pikën 2 të këtij udhëzimi.

5.  Për personat që komisionohen për herë të parë dhe përfitojnë statusin e invalidit të punës, pagesa 
e paaftësisë fillon në muajin pasardhës pas daljes në KMCAP të përcaktuar sipas vërtetimit tip, në 
pikën 2 të këtij udhëzimi.

6.  Për rastet kur invalidi ka ndryshuar vendbanimin pas komisionimit nga KMCAP-ja, e rrethit origjinë, 
ka të drejtë të kërkojë pagesën e paaftësisë në vendbanimin e ri, mbasi është rikomisonuar në vend-
banimin e ri.

7.  Pagesa e paaftësisë, në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.869, datë 18.6.2008, u jepet 
invalidëve, pavarësisht nga të ardhurat e tjera që ato përfitojnë nga pagesat e mbrojtjes shoqërore dhe 
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nuk llogariten në të ardhurat e familjes për efekt të përfitimit të ndihmës ekonomike.

8.  Drejtoritë rajonale të sigurimeve shoqërore dërgojnë çdo muaj në zyrat rajonale të shërbimit social 
shtetëror, listën e përfituesve të ndarë sipas pikës 1/a, 1/b, 1/c dhe 1/ç të vendimit të Këshillit të 
Ministrave nr.869, datë 18.6.2008.

9.  Zyrat rajonale të shërbimit social shtetëror programojnë nevojat për fonde për çdo bashki/komunë 
dhe inspektojnë zbatimin e pagesave nga bashkitë/komunat për invalidët përfitues.

10.  Zyrat rajonale të shërbimit social shtetëror dërgojnë në çdo bashki/komunë listën e invalidëve të 
punës të vlerësuar nga KMCAP-të.

11.  Shoqata e Invalidëve të Punës të Shqipërisë njëherë në tre muaj dërgon në zyrat rajonale të shërbimit 
social shtetëror, listën e invalidëve të punës të pajisur me dokumentin e identifikimit sipas nenit 4 të 
ligjit nr.7889, datë 14.12.1994, i ndryshuar.

12.  Administratorët e bashkisë/komunës përllogarisin nevojat për fondet dhe përgatisin projektvendimin 
për miratim në këshillin e bashkisë/komunës për pagesën e paaftësisë për invalidët e punës.

13.  Këshilli i bashkisë/komunës, miraton fondin për pagesën e paaftësisë për invalidët e punës.

14.  Zyra e financës e bashkisë/komunës, mbi bazën e vendimit të këshillit bashkiak/komunal, përpilon 
listëpagesën e veçantë për invalidët e punës.

15.  Pagesa e paaftësisë tërhiqet çdo muaj në bashki/komunë ku invalidi i punës ka vendbanimin, duke 
paraqitur dokumentin e identitetit.

16.  Në rastet kur invalidi i punës, për shkaqe që nuk varen prej tij, kur: i) komisioni është mbledhur me 
vonesë; ii) invalidi ka qenë i sëmurë apo për kurim brenda apo jashtë vendit, dhe këto arsye argumen-
tohen me dokumentacion vërtetues, invalidi gëzon të drejtën e përfitimit të pagesës deri në tre muaj 
vonesë.

17.  Administratorët shoqërorë të bashkisë/komunës krijojnë për çdo invalid pune një dosje të veçantë 
ku depozitohen dokumentet përkatëse që vërtetojnë paaftësinë e tyre.

18.  Personat që pretendojnë të përfitojnë pagesën e paaftësisë si invalid pune, paraqesin në bashkinë/ko-
munë ku kanë vendbanimin, çdo fillim viti dhe pas çdo komisionimi apo rikomisionimi, dokumentet 
e mëposhtme:

a)  kërkesën për përfitimin e paaftësisë si invalid pune;

b)  certifikatë personale me fotografi;

c)  Vërtetim në origjinal të lëshuar nga drejtoria rajonale e sigurimit shoqëror, sipas modeleve nr.1, 
2, 3, 4, bashkëlidhur këtij udhëzimi.

19.  Udhëzimi nr.682/4, datë 18.6.2004 “Për masën dhe kriteret për përfitimin e paaftësisë nga personat 
me statusin e invalidit të punës”, i ndryshuar, shfuqizohet.

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.

 Ministri i Financave                 Ministri i Punës, Çështjeve
                       Sociale dhe Shanseve të Barabarta
        Ridvan Bode               Koço Barka
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VENDIM 

Nr. 723 date 19.11.1998 

(Ndryshuar me vendimin nr. 183 dt 15.04.1999; Nr. 687, date 15.12.2000; Nr. 874, datë 18.6.2008)

PËR ZBATIMIN E LIGJIT 7889 DATË 14.12.1994 “PER STATUSIN E INVALIDIT”

Ne zbatim te ligjit nr. 7889 dt 14.12.1994 “Per statusin e invalidit”, ndryshuar me ligjin nr. 8052 dt 
21.12.1995, me propozimin e Ministrise te Punes dhe Çeshtjeve Sociale, Keshilli I Ministrave 

VENDOSI:

1. Perfitojne rimbursimin e shpenzimeve, per blerjen e karburanteve dhe te lubrifikanteve, invalidet qe 
kane mjete motorrike per invalidet.

 Perfitojne rimbursimin e shpenzimeve, per blerjen e karburanteve dhe te lubrifikanteve, edhe ata 
invalide, qe nuk percaktohen si te tille ne nenin 1, te ligjit nr. 7889, date 14.12.1994 “Per statusin e 
invalidit”, por qe per arsye riaftesimi jane pajisur nga Istituti i Sigurimeve Shoqerore me mjete mo-
torike, para vitit 1994

2. E drejta e invalideve per te perfituar rimbursimin e shpenzimve, per blerjen e karburanteve dhe lu-
brifikanteve, percaktohet nga komisjonet mjeksore te caktimit te aftesise per pune, prane ISSH dhe 
organeve rajoneve ne varesi te tij, sipas kritereve te percaktuara nga ky institut.

3. Shuma mujore e rimbursimit te shpenzimeve per blerjen e karburanteve e te lubrifikanteve eshte është 
6 000 (gjashtë mijë) lekë.

2.  Efektet financiare prej 4 800 000 (katër milionë e tetëqind mijë) lekësh, që rrjedhin nga zbatimi i këtij 
vendimi, të përballohen nga fondi i kontigjencës, i miratuar në buxhetin e vititi 2008, grupi 25, titulli 
10220, kapitulli 1, artikulli 606, zëri “transeferime korente të brendshme”, për Ministrinë e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. 

3.  Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 
korrik 2008. 

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr. 1692, datë 17.12.2008

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 723, DATË 19.11.1998 TË KËSHILLIT 
TË MINISTRAVE “PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 7889, DATË 14.12.1994 

“PËR STATUSIN E INVALIDIT TË PUNËS”, TË NDRYSHUAR”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994 “Për statusin e invalidit 
të punës”, të ndryshuar, dhe të nenit 11 të ligjit nr.9836, datë 26.11.2007 “Për Buxhetin e Shtetit të vitit 
2008”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, 
Këshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1.  Në pikën 3 të vendimit nr.723, datë 19.11.1998 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, fjalët “... është 
6000 lekë…” zëvendësohen me “... është 7000 (shtatë mijë) lekë...”. 

2.  Efektet financiare, në masën 400 000 (katërqind mijë) lekë, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, 
për muajin dhjetor të vitit 2008, të përballohen nga fondi rezervë i Këshillit të Ministrave. 

3.  Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 
dhjetor 2008. 

Kryeministri
Sali Berisha 
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VENDIM

Nr. 199 date 3.5.1995

PER LEHTESITE QE U KRIJOHEN INVALIDEVE NE NDERTIMET PUBLIKE

Ne zbatim te ligjit nr.7889, date 14.12.1994 “Per statusin e invalidit” me propozimin e Ministrise se 
Ndertimit dhe Turizmit, Keshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1.  Te gjitha ndertime e reja publike qe realizohen pas hyrjes ne fuqi te ligjit Nr.7889, date 14.12.1994 “ 
Per statusin e invalidit” dhe te ketij vendimi duhet te ofrojne kushte te pershtatshem perdorimi dhe 
per invalidet, qe menjanojne barrierat arkitektonike.

2.  Te gjithe personat fizike e juridike qe hartojne projekte per ndertime publike (spitale, shtepi pushimi,e 
shkolla), ne mjediset e jashtme te ketyre ndertimeve parashikojne kushte qe mbajne parasysh interesat 
e invalideve dhe te personave me aftesi te kufizuara.

3.  Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Ministria e Ndertimit dhe e Turizmit, Ministria e Punes, Emi-
gracionit, Perkrahjes Sociale dhe ish -te Perndjekurve Politike, si dhe gjithe institucionet projektuese 
e zbatuese publike e private.

4.  Llojet dhe kategorite e barrierave arkitektonike do te percaktohen me udhezim te vecante te Ministrise 
se Ndertimit dhe Turizmit.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

Kryetari i Këshillit të Ministrave
Aleksander Meksi
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INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE
KESHILLI ADMINISTRATIV

RREGULLORE

Nr. 29/1 Date 21. 3.2003

MBI KRITERET DHE ADMINISTRIMIN E PAJISJEVE TE INVALIDEVE 
(ndryshuar me vendimin nr. 81, date 2.5.2003)

Ne mbeshtetje te nenit 8/1 te Ligjit Nr. 7889, date 14.12.1994 “Per Statusin e Invalidit” ndryshuar 
me Ligjin Nr. 8052, date 31.12.1995, Keshilli Administrativ i I.S.SH nxjerr kete rregullore :

I.  Mjetet dhe pajisjet e invalideve qe siguron ISSH.

1. I.S.SH administron pajisjen e invalideve me

a) mjete levizese te thjeshta, mjete levizese motorrike (bicikleta, tricikla) perfshi dhe autovetura te 
pershtatura per invalide,

b) pajisje te ndryshme ortopedike,

c) mjete ndihmese degjimore e pamore speciale,

d) mjete ndihmese kardiake etj.

2. Fondet per blerjen e ketyre mejeteve e pajisjeve programohen ne buxhetin vjetor te ISSH – se dhe 
sigurohen nga:

a)  buxheti i shtetit

b)  fondi i sigurimeve shoqerore

c)  donacione nga shoqata apo invalide brenda dhe jashte vendit (adresuar ISSH)

3. ISSH mund te kontribuoje financiarisht per prodhimin e pajisjeve te thjeshta per invalide, nga nder-
marrje apo shoqeri te specializuara kur kostoja e prodhimit eshte me ulet se ajo e tregut. Kontributet 
financiare percaktohen me vendim te vecante te Keshillit Administrativ per cdo rast.

II.  Mjetet dhe paisjet qe sigurohen nga vete invalidet.

Kur invalidi i siguron vete pajisjet apo mjetet levizese dhe kerkon sipas nenit 8/2 te ligjit te clirohet 
nga detryrimi doganor do te ndiqen keto procedura:
1.  Kerkesa e invalidit dhe dokumentacioni i pronesise apo pajisjes se mjetit percillen zyratisht ne ISSH 
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nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave.

2.  Kerkesa regjistrohet dhe shqyrtohet brenda nje muaji nga dorezimi i saj se bashku me te gjitha doku-
mentet e nevojshme. Afati pezullohet kur dokumentet kthehen per arsye te perligjura nga dispozitat 
ligjore dhe kjo rregullore. Per cdo rast behet shenimi perkates ne regjister.

3.  ISSH nepermjet organeve te specializuara shqyrton dokumentacionin e derguar dhe i pergjigjet zyr-
tarisht Drejtorise se Pergjithshme te Doganave, nese invalidi ploteson kushtet per tu pajisur ose jo.

4.  Kriteret e perfitimit, dokumentacioni dhe procedura jane te njejta me ato qe percaktohen me poshte.

III. Kriteret e perfitimit te pajisjeve te ndryshme dhe mjeteve levizese motorrike:

1.  Mjete levizese te thjeshta perfitojne invalidet me gjendje shendetsore qe nuk lejon levizjen pavaresisht 
nga origjina e kesaj gjendjeje shendetsore.

2.  Mjete ndihmese kardiake (PACE - MAKER) perfitojne invalidet kardiopate me patologji te ritmit 
(sipas rekomandimit te klinikes se kardiologjise)

3.  Mjete ndihmese degjimore e pamore, perfitojne invalidet me probleme te degjimit e te pamjes (sipas 
rekomandimit te klinikave perkatese).

4.  Pajisje te ndryshme ortopedike perfitojne invalidet me: fraktura te ekstremiteteve inferiore, coxarthroza 
, amputacione.

5.  Mjete levizese motorrike perfitojne :

a)  Invalidet e aksidentuar ne pune me trauma te kolones vertebrale me pasoje paraplegji inferiore.

b)  Invalidet e aksidentuar ne pune me amputacion te nje ekstremiteti inferjor.

c)  Invalidet e aksidentuar ne pune me amputacion te dy ekstremiteteve inferiore.

d)  Invalidet me gjendje shendetsore si a,b,c, rrjedhoje e nje traume jashte pune ose semundje te 
pergjithshme.

e)  Invalidet me pamundesi definitive per levizje (ecje) te pavarur, pavaresisht nga origjina e kesaj 
gjendje shendetsore.

6.  Ne se invalidi ka patur nje mjet per te cilin eshte cliruar nga dogana, mund te clirohet nga dogana per 
nje mjet tjeter kur vertetohet nga organet kopetente se mjeti i meparshem ka dale jashte perdorimit.

IV. Dokumentacioni qe paraqitet nga invlidet ne DRSSH.

1. Kerkese personale

2. Çertifikate lindjeje me fotografi (e vlefshme brenda muajit)

3. Deshmi aftesie (per invalidet qe kane nevoje per mjete levizese motorrike)

4. Dokumente te pronesise se mjetit (akt blerje apo dhurimi te mjetet nga pronari hartuar sipas kerkesave 
te kodit civil).

5.  Vertetim nga Drejtoria e Pergjitheshme e Doganave per hyrjen e automjetit.

6.  Dokumentacioni i mjetit.

V. Procedurat e pajisjes se invalidit me mjete levizese dhe pajisje te ndryshme.

1. KMCAP – i i DRSSH- se mbeshtetur ne dokumentacionin e paraqitur, ne gjendjen shendetsore te 
invalidit dhe kriteret e perfitimit merr vendim te posacem nepermjet te cilit rekomandon pajisjen e 
invalidit.
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2. Vendimi i KMCAP – it konfirmohet (miratohet) nga drejtori i DRSSH – se nepermjet urdherit te tij.

3. Dokumentacioni i inventarizuar se bashku me dosjen e pensionit te invaliditetit dergohet zyrtarisht 
ne ISSH.

4. Dosja e invalidit shqyrtohet ne ISSH nga komisioni i ngritur per kete qellim.

5. Komisioni mbeshtetur ne dokumentacionin e derguar merr vendimin perkates ( per raste te vecanta 
mund te kerkoje edhe ekspertimin e invalidit nga KMCAP – i Epror) te cilin ja paraqet per miratim 
Drejtorit te Pergjithshem te ISSH – se.

6. Per rastet qe invalidi, per shkak te llojit dhe shkalles se paaftesise, nuk mund te drejtoje vete automje-
tin, ai paraqet nje prokure te posacme, te noterizuar, me te cilin autorizon per te drejtuar mjetin e tij 
nje pjestar te familjes. Kur nuk ka pjestar te familjes, me prokure si me siper, mund te autorizoje nje 
te aferm. Ne kete rast paraqet edhe nje certifikate familjare si dhe deshmia e aftesise per drejtimin e 
mjetit.

7. Invalidi perfitues paraqitet ne DRSSH ku nenshkruan nje kontrate me Drejtorin e DRSSH – se (bash-
kelidhur kontrata).

8. Rregullorja Nr.29, date 19.07.2000 “Per kriteret dhe administrimin e pajisjeve te invalideve” shfuq-
izohet.

9. Kjo rregullore hyn ne fuqi menjehere.

Kryetare e Këshillit Administrativ
Valentina Leskaj
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VENDIM

Date 11.10.2006

“PËR DHËNIEN NË PËRDORIM, PA KUNDËRSHPËRBLIM, 
TË DISA MJEDISEVE SHOQATËS SË INVALIDËVE TË PUNËS”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 18, të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994, 
“Për statusin e invalidit”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Dhënien në përdorim, pa kundërshpërblim, shoqatës së invalidëve të punës të disa mjediseve, zyra 
me sipërfaqe 114 m2 , në ndërtesën e Shërbimit Social Shtetëror, Tiranë, sipas planimetrisë, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi. 

2. Mjediset, në përdorim të Shoqatës së Invalidëve të Punës, në katin nëntokë, të ndërtesës së ish-Komitetit 
Qendror, të kalojnë në dispozicion të Këshillit të Ministrave. 

3. Ngarkohen ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe kryeregjistruesi i Pa-
surive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
 
Kryeministri
Sali Berisha
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LIGJ

Nr. 8092, datë 21.3.1996

PER SHENDETIN MENDOR

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 REPUBLIKES SE SHQIPERISE
VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 1

Mbrojtja e shëndetit mendor sigurohet nga strukturat e administratës shtetërore dhe institucionet pub-
like e private të caktuara për këtë qëllim. Shoqatat, fondacionet, organizatat bamirëse, organizmat e tjerë 
joqeveritarë, si dhe grupimet e pacientëve a familjarëve të tyre, ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit mendor.

Neni 2

Mbrojtja e shëndetit mendor realizohet nëpërmjet sigurimit të kujdesit shëndetësor dhe të një mjedisi 
social të përshtatshëm për të sëmurët mendorë, si dhe nëpërmjet ndjekjes së një politike parandaluese për 
mbrojtjen e shëndetit mendor.

Neni 3

Politika parandaluese për mbrojtjen e shëndetit mendor mbështetet në:
1.  Zbatimin e parimeve të mbrojtjes së shëndetit mendor në institucionet arsimore, shëndetësore, qendrat 

e punës dhe repartet ushtarake.

2.  Ngritjen e institucioneve parandaluese dhe këshilluese.

3.  Mbështetjen e organizmave dhe iniciativave në fushën e kujdesit të shëndetit mendor.

4.  Përfshirjen e elementeve të kujdesit shëndetësor mendor në programet e formimit për personat që 
punojnë në sektorët e arsimit, përkujdesjes shoqërore, shëndetësisë, administratës, organizimit të 
veprimtarive shlodhëse.
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5.  Realizimin e kërkimeve në fushën e përmirësimit të shëndetit mendor dhe parandalimin e çrregulli-
meve mendore.

6.  Rikuperimin e shëndetit mendor te të sëmurët.

Neni 4

Në kuptim të këtij ligji:
1.  “Person me çrregullime mendore” është personi që:

a)  paraqet probleme të funksionimit mendor, të cilat, në bazë të njohurive mjekësore, klasifikohen 
si çrregullime mendore dhe është nevoja për trajtim të specializuar shëndetësor;

b)  ka prapambetje mendore;

c)  paraqet çrregullime psikosociale, që kërkojnë trajtim të specializuar psikosocial;

2.  “Institucion psikiatrik dhe rehabilitues” janë:

a)  spitali psikiatrik;

b)  reparti psikiatrik në një spital të përgjithshëm;

c)  shtëpitë e kurimit dhe/ose rehabilitimit;

d)  agjencitë e shërbimeve sociale.

3.  “Institucionet për personat me prapambetje mendore” janë institucionet e rehabilitimit, edukimit dhe 
të kujdesjes për personat me prapambetje mendore.

4.  “Miratimi” është pranimi i bërë me vullnet të lirë nga personi me çrregullime mendore, i cili është në 
gjendje të kuptojë informacionin e transmetuar në mënyrë të qartë e të kuptueshme, lidhur me shtrimin 
në një institucion psikiatrik, procedurat e diagnostikimit dhe trajtimit, si dhe rezultatet që priten prej tyre.

Neni 5

Kujdesi për shëndetin mendor për personat me çrregullime mendore sigurohet nga shërbimi i kujdesit 
psikosocial, shërbimi i kujdesit shëndetësor parësor nëpërmjet mjekut të familjes dhe në veçanti nga shër-
bimi shëndetësor psikiatrik, i cili përfshin trajtimin e urgjencës, shërbimin ambulator, kujdesin spitalor, 
shtëpitë e kurimit, kujdesin komunitar, shërbimin psikosocial nëpërmjet psikologut dhe punonjësit social.

Neni 6

Personat me zhvillim mendor të vonuar dhe ata me çrregullime mendore trajtohen falas në institu-
cionet publike të kurimit, rehabilitimit, arsimimit dhe edukimit.

Kur këta persona janë nën moshën 18 vjeç dhe trajtohen në institucione private, shteti mbulon pjesën 
e shpenzimeve të barabartë me koston e trajtimit në institucionet publike.

Neni 7

Organizmat e përkujdesjes shoqërore, në bashkëpunim me shërbimin shëndetësor psikiatrik e psikoso-
cial, sigurojnë mbështetjen sociale për personat, të cilët, për shkak të sëmundjeve mendore ose zhvillimit 
mendor të vonuar, kanë vështirësi në sigurimin e një jete normale, nëpërmjet:

1.  ruajtjes dhe zhvillimit të aftësive për të siguruar jetesën;

2.  organizimin e ndihmës nga persona, grupe, organizma dhe institucione vullnetare;

3.  sigurimin e mbështetjes financiare dhe materiale, në përputhje me parimet e politikës shëndetë-
sore dhe të përkrahjes sociale.
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Neni 8

Në të gjitha institucionet psikiatrike dhe rehabilituese, Ministria e Punës, Emigracionit, Përkrahjes 
Sociale dhe ish-të Përndjekurve Politikë cakton punonjës socialë, të cilët mbikëqyrin trajtimin e pacientëve 
nga pikëpamja sociale dhe e mbrojtjes së të drejtave të tyre.

Neni 9

Minist ria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes së Mjedisit, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Mini-
strinë e Punës, Emigracionit, Përkrahjes Sociale dhe ish-të Përndjekurve Politikë përcakton parimet bazë të 
politikës rehabilituese dhe edukative për fëmijët dhe të rinjtë me shkallë të ndryshme prapambetjeje mendore.

KREU II
EKZAMINIMI, TRAJTIMI, REHABILITIMI, KUJDESI DHE ASISTENCA

Neni 10

Mjeku i familjes ka të drejtë të lëshojë një certifikatë mjekësore ose të rekomandojë një person me 
çrregullime mendore te mjeku psikiatër, psikologu a punonjësi social, si dhe të rekomandojë trajtimin në 
një institucion të kujdesit shëndetësor, vetëm pas ekzaminimit të drejtpërdrejtë të atij personi.

Rekomandimi për një institucion psikiatrik lëshohet ditën e ekzaminimit dhe është i vlefshëm për një 
periudhë 5-ditore. Punonjësi social a psikologu, kur e gjykojnë të arsyeshme, rekomandojnë personin me 
çrregullime mendore te mjeku i familjes ose mjeku psikiatër.

Neni 11

Trajtimi në institucionet psikiatrike e rehabilituese rregullohet në bazë të parimeve të përgjithshme 
të politikës shëndetësore e sociale. Ky trajtim është i njëjtë me atë që u sigurohet të sëmurëve në spitalet 
e përgjithshme. Në këtë trajtim duhet marrë parasysh jo vetëm aspekti mjekësor, por edhe interesat dhe 
vlerat e tjera personale të personit që trajtohet, duke synuar përmirësimin e shëndetit të tij mendor me sa 
më pak shqetësim për të.

Neni 12

Personi me çrregullime mendore i shtruar në një institucion psikiatrik e rehabilitues ka të drejtën e 
kontakteve të pakufizuara me familjen dhe persona të tjerë.

Kontaktet mund të kufizohen, për aq kohë sa është e nevojshme, kur ato ndikojnë negativisht në 
gjendjen shëndetësore të personit, me vendim të mjekut kurues dhe miratim të drejtuesit të institucionit. 
Korrespondenca e tij nuk kontrollohet.

Neni 13

Personi me çrregullime mendore që është duke u trajtuar në një institucion psikiatrik e rehabilitues, 
me propozim të mjekut që e trajton dhe miratim të titullarit të institucionit, mund të lejohet të largohet 
përkohësisht nga institucioni, pa u konsideruar i dalë prej andej, me kusht që të mos paraqesë rrezik për 
shëndetin dhe jetën e tij ose të të tjerëve.
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Neni 14

Veprimtaria rehabilituese në institucionet psikiatrike e rehabilituese nuk ka qëllim fitimi. Përfshirja e 
të sëmurëve me çrregullime mendore në veprimtari punësuese brenda institucionit psikiatrik ka karakter 
vullnetar, mjekues dhe rehabilitues, si dhe lehtëson riintegrimin e pacientëve në jetën shoqërore. Kush-
tet e punës, mjediset dhe problemet e tjera që kanë të bëjnë me politikën rehabilituese në institucionet 
psikiatrike, përcaktohen nga Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Ministria e Punës, 
Emigracionit, Përkrahjes Sociale dhe ish të Përndjekurve Politikë.

Neni 15

Heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar i personave me çrregullime mendore ose me prapambetje 
mendore mund të propozohet nga komisioni psikiatriko-ligjor, i përbërë nga jo më pak se 3 veta. Vendimi 
përkatës merret nga gjykata në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile. Në vendim gjykata 
cakton edhe kujdestarin ligjor të tij.

Neni 16

Titullari i institucionit psikiatrik e rehabilitues duhet të njoftojë gjykatën e rrethit, nëse vërtetohet që 
kujdestari ligjor i personit me çrregullime mendore ose me prapambetje mendore, që ndodhet nën kontrol-
lin e institucionit të tij, nuk i përmbush detyrimet e tij. Në këtë rast gjykata mund të revokojë kujdestarin 
e caktuar më parë, duke caktuar një kujdestar të ri.

Neni 17

Personi i sëmurë, kujdestari i tij ligjor dhe familjarët e tij gëzojnë të drejtën për t’u informuar për 
gjendjen shëndetësore të tij si dhe metodat e ekzaminimit e të kurimit që do të zbatohen.

Informacioni jepet nga mjeku kurues ose punonjësi social, në bazë të gjendjes shëndetësore të pacientit 
dhe të parimeve të etikës mjekësore.

Neni 18

Dispozitat e këtij ligji, që parashikojnë të drejtën e personit me çrregullime mendore për të pranuar 
shtrimin, diagnostikimin, trajtimin dhe daljen nga institucioni psikiatrik, janë të vlefshme edhe për kujd-
estarin ligjor të pacientit të mitur dhe/ose të atij që i është hequr a kufizuar zotësia për të vepruar.

KREU III
KUFIZIMI FIZIK

Neni 19

Kufizimi fizik i personit me çrregullime mendore parashikon mbajtjen me forcë, përdorimin e detyruar 
të medikamenteve, imobilizimin ose izolimin. Kushtet dhe mënyra e aplikimit të tyre p ërcaktohen në 
rregulloren e shërbimit psikiatrik.
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Neni 20

Për realizimin e detyrimeve të këtij ligji, kufizimi fizik i personave me çrregullime mendore mund të 
përdoret vetëm kur:

a)  personi paraqet rrezikshmëri për shëndetin dhe/ose jetën e tij dhe të të tjerëve;

b)  kryen veprime kundër sigurisë publike;

c)  me veprimet e tij dëmton ose shkatërron objektet përreth;

d)  si dhe në të gjitha ato raste që parashikohen në rregulloren e shërbimit psikiatrik.

Neni 21

Vendimi për të zbatuar kufizimin fizik merret nga mjeku, i cili përcakton mënyrën e kufizimit dhe 
mbikëqyr personalisht zbatimin e saj. Në institucionet psikiatrike e rehabilituese, kur është i pamundur 
sigurimi i vendimit të menjëhershëm të mjekut, vendimi për zbatimin e kufizimit fizik jepet nga infermieri, 
i cili njofton menjëherë mjekun. Mjeku mund të shfuqizojë vendimin e infermierit, kur e gjen të padrejtë.

Veprimet e mjekut, si dhe vendimet e marra nga ai pasqyrohen në dokumentacionin përkatës.

Neni 22

Përpara zbatimit të kufizimit fizik, personi që do të kufizohet duhet të informohet. Gjatë zbatimit të 
kufizimit fizik duhet të zgjidhet mënyra më pak shqetësuese dhe të tregohet kujdes për mirëqenien e personit.

Neni 23

Vendimi i kufizimit fizik duhet të përligjet brenda 24 orëve nga marrja e tij përpara një komisioni të 
përhershëm të ngritur për këtë qëllim pranë institucionit psikiatrik e rehabilitues.

Përbërja e komisionit, të drejtat dhe detyrat, si dhe mënyra e funksionimit të tij, përcaktohen me 
rregullore të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes së Mjedisit.

Neni 24

Për zbatimin e vendimeve të kufizimit fizik, për rastet e parashkuara në nenin 19, shërbimi i urgjencës, 
policia dhe zjarrfikësit janë të detyruar të ndihmojnë mjekun me kërkesën e tij.

KREU IV
SHTRIMI, TRAJTIMI DHE DALJA NE INSTITUCIONIN PSIKIATRIK

Neni 25

Personi, i cili për shkak të çrregullimeve mendore:
1.  paraqet rrezikshmëri për jetën ose shëndetin e tij dhe/ose të tjerëve;

2.  është i paaftë të përmbushë nevojat e tij jetësore, mund të bëhet objekt i një ekzaminimi psikiatrik 
pa pëlqimin e tij, ose të përfaqësuesit ligjor. Ekzaminimi i detyrueshëm bëhet me vendim të mjekut 
specialist. Mjeku psikiatër, nëse e sheh të nevojshme, mund të urdhërojë transferimin e menjëher-
shëm të të ekzaminuarit në spital. Në rastet kur është zbatuar masa e kufizimit fizik, personi duhet 
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të transferohet në spital i shoqëruar nga mjeku specialist dhe personat e ngarkuar me këtë detyrë. 
Mjeku që kryen ekzaminimin fizik në kushtet e përmendura në këtë nen, duhet ta regjistrojë këtë 
fakt në dokumente mjekësore (kartelë), duke shpjeguar shkaqet e zbatimit së kësaj mase.

Neni 26

Personi me çrregullime mendore shtrohet në një institucion psikiatrik pas lëshimit të miratimit me 
shkrim nga ana e tij, nëse këtë e ka kërkuar mjeku i autorizuar në vijim të ekzaminimit të drejtpërdrejtë 
të personit dhe kur përmbushen kriteret e indikacionet e përcaktuara për shtrim në spital.

Shtrimi në një spital psikiatrik i të miturve ose personave të papërgjegjshëm bëhet me miratim me 
shkrim të kujdestarit ligjor të personit. Nëse ka mosmarrëveshje ndërmjet deklaratave për shtrimin në 
spital të bëra nga personi i mitur në moshë 12-18 vjeç dhe kujdestari ligjor i tij, vendimi për shtrimin në 
spital merret nga komisioni i mjekëve.

Neni 27

Një person me çrregullime mendore mund të shtrohet në një institucion psikiatrik, pa marrë mirati-
min e cituar në nenin 26, vetëm nëse për shkak të çrregullimit mendor të tij ai paraqet rrezik të drejtpër-
drejtë për jetën ose shëndetin e tij dhe të të tjerëve. Vendimi për shtrimin e një personi merret nga mjeku 
specialist vetëm pasi të ketë kryer personalisht ekzaminimin e tij. Personi i sëmurë, familjarët e tij ose 
kujdestari ligjor gëzojnë të drejtën të informohen për shkaqet e marrjes së këtij vendimi. Procedurat e 
shtrimit pasqyrohen në kartelat klinike.

Neni 28

Mjeku që vendos shtrimin pa miratimin e personit, kujdestarit ligjor të tij, duhet të njoftojë brenda 
24 orëve shefin e klinikës, i cili lejon ose jo mbajtjen e mëtejshme të personit në institucionin psikiatrik.

Shefi i klinikës, brenda 48 orëve nga dhënia e lejes për shtrim të detyruar, duhet ta paraqesë rastin 
përpara gjykatësit të vetëm në gjykatën e rrethit ku ndodhet insitucioni.

Neni 29

Gjyqtari i vetëm, i cili shqyrton çështjen jo më vonë se 3 ditë nga paraqitja e saj, thërret për shpjegime 
personin e shtruar në institucionin pa miratimin e tij, kujdestarin ligjor të tij, mjekun që ka kryer shtrimin, 
shefin e klinikës që e ka lejuar, si dhe familjarët ose personat e interesuar për të shtruarin. Vendimi i gjyq-
tarit të vetëm për ta mbajtur ose për ta nxjerrë të sëmurin nga institucioni psikiatrik zbatohet menjëherë.

Neni 30

Në rast se personi i shtruar pa miratimin e tij në institucionin psikiatrik e jep miratimin pas shtrimit dhe 
shefi i klinikës bindet se miratimi është dhënë pas informimit të rregullt, dërgimi i çështjes në gjykatë nuk bëhet.

Neni 31

Personi i shtruar në një institucion psikiatrik dhe kujdestari ligjor i tij kanë të drejtën e informimit të 
plotë për trajtimin terapeutik që propozon mjeku specialist. Informimi përmbledh mënyrën e trajtimit, 
medikamentetet që do të përdoren dhe efektet anësore të mundshme, rezultatet që priten prej trajtimit, 
kohëzgjatjen, trajtimet alternative, si dhe të dhëna të tjera që kërkohen prej tyre.
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Neni 32

Personi i shtruar pa miratimin e tij në një institucion psikiatrik trajtohet me procedurat mjekësore të 
domosdoshme, për të shmangur çrregullimet që kanë sjellë në shtrimin pa miratim të tij.

Neni 33

Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes së Mjedisit përcakton me rregullore të veçantë mënyrat 
dhe procedurat e trajtimit terapeutik që janë më të rrezikshme për shëndetin e pacientit dhe për të cilat 
kërkohet me çdo kusht miratimi i tij ose i kujdestarit ligjor.

Neni 34

Kufizimi fizik mund të zbatohet ndaj një personi të shtruar në institucionin psikiatrik pa miratimin e 
tij në rrethanat e përcaktuara në nenin 20 të ligjit, si dhe kur ky kufizim është i nevojshëm për të realizuar 
ndërhyrjet terapeutike të domosdoshme. Kufizimi mund të zbatohet edhe për të penguar largimin pa leje 
nga institucioni psikiatrik.

Neni 35

Vendimi për nxjerrjen nga institucioni psikiatrik i një personi të shtruar me miratimin e tij merret 
nga shefi i pavionit dhe nga mjeku kurues, në rastet kur personi nuk paraqet më rrezikshmëri për veten e 
tij dhe për të tjerët. Zgjatja e periudhës së shtrimit bëhet me vendim të mjekut specialist. Për vendimin e 
mësipërm shefi i pavionit vë në dijeni familjen, kujdestarin ligjor ose personat e interesuar.

Neni 36

Për çdo person të shtruar me ose pa miratimin e tij në një institucion psikiatrik, familja e tij ose 
përfaqësuesi ligjor kanë të drejtën të kërkojnë daljen nga spitali në çdo kohë. Kjo kërkesë mund të bëhet 
në çdo formë dhe regjistrohet në kartelën klinike personale. Nëse refuzohet dalja nga spitali, ata kanë 
të drejtën të ankohen në gjykatën e rrethit ku ndodhet institucioni psikiatrik, brenda 7 ditësh nga dita e 
marrjes dijeni, dhe çështja shqyrtohet nga gjyqari i vetëm, vendimi i të cilit është i formës së prerë.

Neni 37

Personi që për shkak të prapambetjes mendore:
a)  nuk është i aftë të kujdeset për veten dhe të përmbushë nevojat jetësore të tij,

b)  nuk ka të siguruar kujdesin e personave të tjerë dhe 

c)  nuk ka nevojë për trajtim psikiatrik, rekomandohet nga mjeku për pranim në institucionet për 
personat me prapambejtje mendore.

Neni 38

Për personat e pranuar në këto institucione pa miratimin e tyre ose të kujdestarit ligjor zbatohen 
dispozitat e këtij kreu.
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KREU V
DISPOZITA TE FUNDIT

Neni 39

Personat që zhvillojnë veprimtari të parashikuara në këtë ligj janë të detyruar të ruajnë sekretin pro-
fesional për çështje që i kanë mësuar gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. Këta persona përjashtohen nga 
detyrimi i ruajtjes së sekretit profesional vetëm kur informacioni i jepet mjekut kurues të të sëmurit dhe/ose 
organizmave të asistencës sociale, si dhe organeve që me ligj kanë të drejtë ta kërkojnë këtë informacion.

Neni 40

Personat e përmendur në nenin 39 nuk mund të paraqiten në gjyq me cilësinë e dëshmitarit në një 
proces ndaj një personi me çrregullime mendore të trajtuar prej tyre, përveçse kur me ligj parashikohet 
ndryshe.

Neni 41

Personat me çrregullime mendore që kanë kryer një vepër penale dhe janë dënuar nga gjykata të 
vuajnë dënimin në institucione psikiatrike, përfitojnë kujdesin mjekësor sipas dispozitave të këtij ligji. Për 
ta nuk zbatohen dispozitat e parashikuara në nenet 12, 13, 26, 34 dhe 35 të këtij ligji.

Neni 42

Masat e sigurimit për personat e përmendur në nenin 41 merren nga organet e ngarkuara për ruajtjen 
e tyre, sipas rregullores së miratuar nga ministri i Drejtësisë dhe ministri i Shëndetësisë dhe i Mbrojtjes 
së Mjedisit.

Neni 43

Institucionet psikiatrike janë të detyruara të shqyrtojnë të gjitha kërkesat, ankesat dhe propozimet e 
bëra nga shoqata a grupime të tjera vullnetare të pacientëve, familjarëve ose personave të interesuar për 
mbrojtjen e interesave të të sëmurëve mendorë.

Neni 44

Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Ministria e Punës, Emigracionit, Përkrahjes 
Sociale dhe ish-të Përndjekurve Politikë miratojnë rregulloret e nevojshme për zbatimin e këtij ligji, të 
cilat janë të detyrueshme për të gjitha institucionet psikiatrike publike dhe private.

Neni 45

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Shpallur me dekretin nr.1447, datë 5.4.1996 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha 
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LIGJ

Nr. 9232 datë 13.5.2004

(ndryshuar me ligjin Nr.9719, datë 23.4.2007)

PËR PROGRAMET SOCIALE PËR STREHIMIN 
E BANORËVE TË ZONAVE URBANE

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 dhe juridiksioni

1.  Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave dhe procedurave administrative për mënyrat e sigurimit, 
të shpërndarjes, të administrimit dhe të planifikimit të programeve sociale për strehimin, me qëllim 
krijimin e mundësive për strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm, duke u mbështetur në aftësitë 
paguese të familjeve që kanë nevojë për strehim dhe për ndihmën e shtetit.

2.  Ky ligj e shtrin veprimtarinë në të gjithë territorin nën juridiksionin e bashkive të Republikës së Shq-
ipërisë, ndërsa për territorin nën juridiksionin e komunave do të zgjidhet me një ligj të veçantë.

Neni 2 
Përkufi zime

Në zbatim të këtij ligji, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim:
1.  “Strehim” është tërësia e elementeve financiare, sociale dhe institucionale të procesit të sigurimit të banesës.

2.  “Banesë” është bashkësia e mjediseve ose mjedisi i vetëm, që ka hyrje të pavarur (derë) nga rruga, 
kati, oborri dhe tarraca e destinuar për t’u banuar nga një ose disa familje.
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3.  “Programe sociale strehimi” janë programe, të cilat shërbejnë për strehimin e familjeve dhe të indi-
vidëve, që nuk janë në gjendje ekonomike e sociale të përballojnë ofertën e tregut të lirë të banesave 
ose atë të kredive hipotekore.

4.  “Aftësi paguese” është tërësia e mjeteve financiare, që një familje mund t’ia kushtojë pagesës së qirave 
ose të kësteve të kredive, në raport me të ardhurat familjare, në masën e përcaktuar në këtë ligj.

5.  “Kontratë qiraje sociale” është një kontratë qiraje, ku niveli i qirasë kontrollohet nga shteti.

6.  “Qiramarrës” është individi ose familja, e cila banon me kontratë qiraje sociale.

7.  “Normë e strehimit” është koeficienti që shpreh sipërfaqen minimale të banimit, që duhet të ketë një 
individ në banesë. Ky koeficient shprehet në m2/person.

8.  “Qira minimale e banesave në treg” është qiraja mesatare e grupit të parë të 10 grupeve të qirave, me 
të cilat janë dhënë me qira apartamentet në tregun e lirë, për një vit, e shprehur në lekë/m2 sipërfaqe 
ndërtimi.

9.  “Çmim minimal i banesave në treg” është çmimi mesatar i grupit të parë të 10 grupeve të çmimeve, 
me të cilat janë shitur apartamentet në tregun e lirë, për një vit, i shprehur në lekë/m2 sipërfaqe 
ndërtimi. 

10.  “Sektor privat” është tërësia e personave juridikë ose fizikë privatë, që veprojnë në ndërtimin e bane-
save dhe në prodhimin e materialeve të ndërtimit.

11.  “Organizata jofitimprurëse” janë organizatat jofitimprurëse, që veprojnë në fushën e ndërtimit dhe 
menaxhimit të banesave sociale me qira.

12.  “Kredi me kushte lehtësuese” janë ato kredi, interesat e të cilave subvencionohen nga shteti.

13.  “Ent menaxhues” është personi juridik ose fizik, që merret me administrimin dhe mbikëqyrjen e 
banesave sociale të dhëna me qira dhe të bonusit të strehimit.

14.  “Institucion që menaxhon kredinë” është banka ose institucioni financiar, i cili ka nënshkruar një 
kontratë me shtetin për menaxhimin e një programi kreditimi, me kushte lehtësuese, në sektorin e 
strehimit.

15.  “Kredi hipotekore” janë hua që jepen për strehim, të cilat sigurohen nëpërmjet hipotekimit të një 
pasurie të paluajtshme, zakonisht me afat të gjatë maturimi dhe interesa më të ulët se kreditë tregtare.

16.  “Bonus strehimi” është dokumenti që përcakton një shumë të hollash, që i takojnë një familjeje, si 
ndihmë nga shteti, për të mbuluar pjesërisht pagesën e qirave.

17.  “Zyrat përkatëse në bashki” janë një drejtori, sektor ose punonjësi i një strukture në bashki, të cilët 
mbulojnë çështjet e strehimit.

KREU II 
KRITERET E PËRCAKTIMIT TË PROGRAMEVE SOCIALE TË STREHIMIT

Neni 3
Klasifi kimi i programeve sociale të strehimit

Programet sociale të strehimit klasifikohen si më poshtë:
1.  Programe të banesave sociale me qira, në të cilat përfshihen:

a)  banesat, që ndërtohen apo blihen nga tregu i lirë nga bashkitë ose organizatat jofitimprurëse, të 
cilat jepen me kontratë qiraje sociale;
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b)  banesat ekzistuese, në pronësi të personave fizikë ose juridikë, të cilat janë klasifikuar nga organet 
e qeverisjes vendore apo nga organizatat jofitimprurëse si banesa sociale, që mund të jepen me 
qira për familjet që përfitojnë bonus strehimi;

c)  objektet e dala jashtë funksionit, si rezultat i mbylljes së një veprimtarie, të cilat kanë kaluar 
në pronësi të bashkive dhe janë miratuar për t’u kaluar në fond banesash sociale me qira, në 
përputhje me planin rregullues urbanistik. 

2.  Programe të banesave me kosto të ulët.

3.  Programe të pajisjes së truallit me infrastrukturë.

Neni 4
Përcaktimi i familjeve, që përfi tojnë nga programet sociale të strehimit

1.  Familjet, që klasifikohen për t’u trajtuar me programe sociale të strehimit, miratohen me vendim të 
këshillit bashkiak, sipas kritereve të mëposhtme:

a)  nuk kanë në pronësi një banesë;

b)  zotërojnë sipërfaqe banimi nën normat e strehimit të përcaktuara për atë kategori sociale dhe 
ekonomike, ku bëjnë pjesë këto familje;

c)  kanë mbetur të pastreha, si rezultat i fatkeqësive natyrore. Përfshihen në një nga shkronjat “a”, 
“b” dhe “c” vetëm ato familje që kanë të ardhura të pamjaftueshme, sipas përcaktimeve të nenit 
6 të këtij ligji.

2.  Administrimi i kërkesave për programet sociale të strehimit dhe caktimi i përparësive bëhen nga 
organet e qeverisjes vendore.

3.  Dokumentacioni që duhet të paraqesë familja për t’u strehuar në banesa sociale me qira dhe afatet e 
procedurat përkatëse përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

4.  Normat e strehimit, sipas shkronjës “b” të pikës 1 të këtij neni, përcaktohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave.

Neni 5 
Kriteret e përzgjedhjes së përfi tuesve

Trajtohen me përparësi individët ose familjet që plotësojnë kushtet e nenit 4 pika 1 dhe që kanë këto specifika:
a)  familjet, të cilat vërtetojnë se nuk kanë përfituar nga ligji nr.7652, datë 23.12.1992 “Për priva-

tizimin e banesave shtetërore”;

b)  familjet, ku kryefamiljari është grua e ve ose e divorcuar; 

c)  familjet njëprindërore, që kanë në ngarkim fëmijë;

ç)  të moshuar që kanë mbushur moshën e pensionit dhe që nuk përzgjidhen për t’u strehuar në 
institucionet publike të përkujdesit shoqëror;

d)  individët me aftësi të kufizuar, të cilët gëzojnë statusin e të verbrit të grupit të parë, të invalidit 
paraplegjik ose tetraplegjik, të invalidit të punës dhe të invalidit të Luftës Nacionalçlirimtare;

dh)  familjet me shumë fëmijë;

e)  çiftet e reja me moshë totale deri në 55 vjeç;

ë)  familjet që kanë ndryshuar vendbanimin për efekt punësimi;

f)  individët me statusin e jetimit që nga çasti i daljes nga jetimoret ose nga qendrat e përkujdesit e 
deri në moshën 30 vjeç.
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KREU III 
BANESAT SOCIALE ME QIRA

Neni 6
Përcaktimi i kufi jve të të ardhurave

1.  Kufijtë minimalë dhe maksimalë të të ardhurave të familjeve, që përfitojnë banesa sociale me qira, 
sipas strukturës së familjes, përcaktohen nga entet menaxhuese, sipas lidhjes “A”, që i bashkëlidhet 
këtij ligji, nga zyrat përkatëse në bashki, pas miratimit të këshillave bashkiakë.

2.  Zyrat përkatëse në bashki, për përcaktimin e këtyre kufijve, bazohen:

a)  në vlerën e banesave të ndërtuara ose të blera në tregun e lirë nga entet menaxhuese;

b)  në aftësinë paguese të familjes, nivel i pranueshëm i së cilës merret pagesa e qirasë mujore, e cila 
nuk duhet të kalojë 25 për qind të të ardhurave të familjes;

c)  në të ardhurat e familjes, të cilat, pas pagesës së qirasë, nuk bien më poshtë se niveli i plotë i 
ndihmës ekonomike të miratuar nga Këshilli i Ministrave. Nga ky kusht përjashtohen rastet e 
parashikuara në shkronjat “d” dhe “f ” të nenit 5 të këtij ligji.

Neni 7 
Ndërtimi i banesave sociale

Çdo bashki parashikon në territorin nën juridiksionin e vet sipërfaqen e truallit për ndërtimin e një 
numri të mjaftueshëm banesash sociale me qira, bazuar në numrin e popullsisë dhe në përbërjen, sipas 
grupeve sociale të përcaktuara në nenin 5 të këtij ligji.

Neni 8
Blerja e banesave sociale në treg

Në rastet kur vlera e banesave në tregun e lirë është më e ulët se vlera e ndërtimit të banesave të reja, 
mbi bazën e vendimit të këshillit bashkiak, entet menaxhuese blejnë banesa nga tregu i lirë, për t’i dhënë 
më pas me kontratë qiraje sociale. Kushtet, normat dhe standardet, që duhet të plotësojnë banesat sociale 
me qira, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 9
Administrimi dhe mirëmbajtja e banesave sociale me qira

1.  Mënyra e administrimit dhe e mirëmbajtjes së banesave sociale me qira përcaktohet nga këshilli 
bashkiak. Banesat me qira, si rregull, administrohen nga entet menaxhuese të licencuara. Licencimi 
i enteve menaxhuese bëhet sipas kritereve të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

2.  Entet menaxhuese kryejnë mirëmbajtjen e banesave sociale me qira vetë ose nëpërmjet kontraktimit 
të ndërmarrjeve të specializuara, të cilat duhet të jenë të licencuara.

Neni 10
Lidhja e kontratës së qirasë

1.  Kontrata e qirasë lidhet ndërmjet entit menaxhues dhe familjes, në bazë të dispozitave të Kodit Civil, 
me të drejtë rinovimi çdo vit, bazuar në dokumentin zyrtar që vërteton të ardhurat e çdo individi 
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të familjes nga qendra e punës ose personi juridik apo fizik që e ka punësuar, ose zyra përkatëse e 
ndihmës sociale pranë bashkisë, ose Instituti i Sigurimeve Shoqërore, si dhe në deklaratën noteriale 
për të ardhurat e tjera të familjes, të bërë nga kryefamiljari. Në të ardhurat e tjera të familjes hyjnë të 
ardhurat nga dypunësimi, emigracioni, prona të paluajtshme dhe trashëgimia.

2.  Nëse familja siguron një banesë tjetër, ajo detyrohet të bëjë njoftimin e menjëhershëm pranë entit 
menaxhues, nga i cili ka përfituar banesën me kontratë qiraje sociale. Afati i njoftimit për lirimin e 
banesës përcaktohet nga enti menaxhues, si palë kontraktuese, sipas dispozitave të përgjithshme të 
kontratës tip, e cila miratohet nga ministri që mbulon fushën e strehimit.

Neni 11 
Përcaktimi i qirasë

1.  Kur banesat sociale me qira financohen nga Buxheti i Shtetit ose buxheti i bashkive apo kombinimi 
i të dyjave, masa e qirasë, e shprehur në lekë/m2 sipërfaqe ndërtimi, llogaritet nga zyra përkatëse 
në bashki, brenda kufirit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni dhe miratohet me vendim të këshillit 
bashkiak, sipas metodikës që miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave.. 

 Qiraja mbulon kostot e administrimit dhe të mirëmbajtjes. Qiramarrësi, përveç qirasë, paguan për të 
gjitha shërbimet e tjera që lidhen me shfrytëzimin e banesës. 

 Këshilli bashkiak miraton rregulloren për shfrytëzimin e banesave sociale me qira nga qiramarrësit, 
ku përcaktohen, me hollësi, të drejtat dhe detyrat e qiramarrësit dhe të entit menaxhues.

2.  Masa e qirasë vjetore nuk duhet të jetë më e madhe se 4 për qind e kostos së ndërtimit të banesës nga 
shteti, për banesat e reja, apo 4 për qind e vlerës së banesës të blerë në treg, përveç rastit të përcaktuar 
në pikën 4 të këtij neni.

3.  Për objektet e dala jashtë funksionimit dhe ato të kthyera në fond banesash sociale me qira, sipas 
përcaktimit të shkronjës “c” të pikës 1 të nenit 3 të këtij ligji, masa e qirasë përcaktohet nga këshillat 
bashkiakë, sipas pikës 2 të këtij neni, bazuar në vlerën kapitale të transferuar dhe kostot e ndërhyrjes 
për përshtatjen e tyre.

4.  Kur banesat sociale me qira financohen nga burime të tjera, të përcaktuara në shkronjën “ç” të nenit 
13 dhe në shkronjën “b” të nenit 30, masa e qirasë, e shprehur në lekë/m2 sipërfaqe ndërtimi, për-
caktohet për çdo rast specifik, në bashkëpunim ndërmjet subjekteve që kanë financuar dhe bashkisë 
ku zbatohet projekti dhe miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 12
Zgjidhja e kontratës së qirasë

Enti menaxhues zgjidh kontratën e qiramarrjes kur:
a)  qiramarrësi bën deklarim të rremë për të ardhurat; 

b)  qiramarrësi ka përfituar një banesë tjetër;

c)  qiramarrësi ia ka lënë me qira një të treti apartamentin e marrë me qira nga enti menaxhues.

Pas zgjidhjes së kontratës qiramarrësi është i detyruar të bëjë lirimin e banesës. Në të kundërt enti 
menaxhues njofton autoritetet e policisë së bashkisë, të cilat janë të detyruara të realizojnë lirimin e banesës.
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KREU IV
BONUSET E STREHIMIT

Neni 13
Rastet e përdorimit të bonusit të strehimit

Entet menaxhuese në qytet, që kanë treg banesash me qira, në bazë të vendimit të këshillit bashkiak, 
i japin familjes që përfiton nga banesat sociale me qira, të cilat plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenet 
4 e 5 të këtij ligji, bonus strehimi kur:

a)  ndërtimi ose blerja e banesave nga tregu është më e kushtueshme;

b)  nuk zotërohen fonde për investime të reja ose blerje banesash në treg; 

c)  familja që kërkon të strehohet në banesa sociale me qira banon në një banesë me qira, e cila 
ndodhet pranë vendit të punës, shkollës së fëmijëve, qendrave shëndetësore ose pranë shërbimeve 
të tjera.

ç)  banesa sociale me qira është siguruar me financim nga subjekte private jofitimprurëse.

Neni 14
Administrimi i bonusit të strehimit

1.  Bonusi i strehimit jepet me miratimin e këshillit bashkiak, në përputhje me buxhetin që jepet çdo vit 
për subvencionimin e qirave, sipas nenit 24 të këtij ligji dhe bazuar në kriteret që duhet të plotësojë 
familja për të përfituar ndihmën e shtetit, sipas këtij ligji.

2.  Përmbajtja e bonusit të strehimit përcaktohet me udhëzim të ministrit që mbulon fushën e strehimit.

Neni 15 
Përcaktimi i vlerës së bonusit të strehimit

Vlera e bonusit të strehimit nuk mund të jetë më shumë se 50 për qind e qirasë minimale të banesave 
në tregun e lirë, për bashkinë ku jepet ky bonus. Vlera maksimale përcaktohet çdo vit, bazuar në të dhënat 
e vitit të mëparshëm dhe miratohet me vendim të këshillit bashkiak. Pagesa, që duhet të bëjë familja për 
diferencën ndërmjet qirasë së tregut dhe vlerës së bonusit, nuk duhet t’i kalojë 30 për qind të të ardhurave 
të familjes. Mënyra e llogaritjes së vlerës së bonusit të strehimit jepet në lidhjen “B”, që i bashkëlidhet 
këtij ligji.

Neni 16
Vlefshmëria e bonusit të strehimit

1.  Familja, që përfiton bonus strehimi, duhet të lidhë kontratë qiraje brenda tre muajve nga data e lëshimit 
të bonusit.

2.  Bonusi rinovohet çdo vit, sipas kontratës së qirasë dhe të ardhurave të deklaruara të familjes, të për-
caktuara në pikën 1 të nenit 10 të këtij ligji.

3.  Bonusi e humbet vlefshmërinë kur kontrata zgjidhet sipas përcaktimit të nenit 12 të këtij ligji ose kur 
skadon afati i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.
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KREU V
BANESAT ME KOSTO TË ULËT

Neni 17
Sigurimi

1.  Banesat me kosto të ulët sigurohen nëpërmjet ndërtimit ose blerjes nga tregu me fondet e Buxhetit të 
Shtetit, me fondet e bashkisë, nëpërmjet donacioneve private dhe nëpërmjet nxitjes së nismës private. 
Procedurat e blerjes nga tregu përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Forma dhe procedurat 
e nxitjes së nismës private dhe të bashkëpunimit me sektorin privat përcaktohen me ligj të veçantë.

2.  Çmimi i shitjes së banesave me kosto të ulët përcaktohet në bazë të vlerës së objektit që ndërtohet. 
Vlera e objektit përcaktohet në bazë të kostos së ndërtimit të banesës, çmimit të truallit, kostos së 
infrastrukturës, vlerës së projektit dhe shpenzimeve për administrimin e procesit dhe të shpërndarjes.

3.  Normat dhe standardet e banesave me kosto të ulët miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

4.  Trualli, pronë e shtetit, vlerësohet në bazë të vlerave të tregut të lirë. Procedurat e vlerësimit dhe të 
shitjes, si dhe kriteret e përcaktimit të çmimit të shitjes së truallit familjeve, që përfitojnë banesa me 
kosto të ulët, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 18
Kategorizimi i familjeve, që përfi tojnë banesa me kosto të ulët

1.  Familjet që klasifikohen për t’u trajtuar me banesa me kosto të ulët janë:

a)  familjet që në çastin e paraqitjes së kërkesës pranë zyrës përkatëse të bashkisë nuk kanë në pronësi 
një banesë;

b)  familjet, që zotërojnë sipërfaqe banimi nën normat e strehimit; 

c)  familjet, që kanë të ardhura brenda kufijve të përcaktuar në nenin 19 të këtij ligji.

2.  Normat e strehimit, sipas shkonjës “b” të këtij neni, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

3.  Administrimi i kërkesave për këto banesa bëhet nga zyrat përkatëse të bashkive.

Neni 19
Përcaktimi i kufi jve të të ardhurave

1.  Kufijtë minimalë dhe maksimalë të të ardhurave të familjeve, që përfitojnë banesa me kosto të ulët, 
sipas strukturës së familjes, përcaktohen nga zyrat përkatëse në bashki dhe miratohen nga këshilli 
bashkiak, sipas formulës së dhënë në lidhjen “C”, që i bashkëlidhet këtij ligji.

2.  Për përcaktimin e këtyre kufijve zyrat përkatëse në bashki bazohen:

a)  në vlerën e banesës së ndërtuar ose të blerë në treg;

b)  në aftësinë paguese të familjes, nivel i pranueshëm i së cilës merret pagesa e kësteve mujore të 
kredisë, e cila nuk duhet t’i kalojë 35 për qind të të ardhurave të familjes;

c)  në të ardhurat e familjes, të cilat, pas pagesës së kësteve të kredisë, nuk duhet të bien më poshtë 
se niveli i plotë i ndihmës ekonomike të miratuar nga Këshilli i Ministrave.

3.  Kufiri minimal i të ardhurave të familjes është sa trefishi i kësteve mujore të kredisë së subvencionuar 
dhe kufiri maksimal i të ardhurave mujore të familjes është sa trefishi i pagesës mujore të kredisë së 
pasubvencionuar nga shteti.
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Neni 20 
Kufi zimet

1.  Familja, që ka përfituar banesë me kosto të ulët, nuk mund t’i kalojë të drejtat që ajo ka mbi këtë 
banesë te një person tjetër, apo ta lëshojë atë me qira gjatë periudhës së shlyerjes së kredisë.

2.  Familja, që ka përfituar banesë me kosto të ulët dhe e ka shlyer atë, duke u bërë pronare e saj, dety-
rohet të mos e shesë për një periudhë 15-vjeçare. Kur familja, për arsye të ndryshme, kërkon ta shesë 
banesën brenda këtij afati, ajo detyrohet t’ia shesë këtë banesë subjektit, të cilit ia ka blerë dhe me 
vlerë jo më shumë sesa vlera me të cilën është blerë.

KREU VI
PROGRAMET E PAJISJES SË TRUALLIT ME INFRASTRUKTURË

Neni 21
Planifi kimi

Zyrat përkatëse të bashkisë, në bazë të përcaktimit të zonave të banimit, studimeve urbanistike, 
vlerësimit të nevojave për strehim dhe kërkesave për ndërtim banesash, planifikojnë sipërfaqet e nevojshme 
të truallit për t’u pajisur me infrastrukturë, për ndërtimin banesave. Pajisja e truallit me infrastrukturë 
përfshin investimet për rrjetin kryesor dhe dytësor të ujësjellësit, kanalizimet, rrjetin elektrik dhe telefonik. 
Programet e pajisjes së truallit me infrastrukturë realizohen në troje, që janë pronë e shtetit.

Neni 22 
Qëllimi

1.  Pajisja e truallit me infrastrukturë, në varësi të vendndodhjes, çmimit dhe pronësisë së tij, bëhet për 
qëllime sociale ose për t’u shitur në treg. Në rastin kur ato i shiten sektorit privat për qëllime tregu, të 
ardhurat e krijuara përdoren nga bashkitë për programe sociale strehimi. Çmimi i shitjes së truallit të 
pajisur me infrastrukturë përcaktohet në bazë të vlerave të tregut të lirë dhe miratohet me vendim të 
këshillit bashkiak kur trualli është pronë e shtetit, në pronësi të bashkisë dhe nga Këshilli Ministrave 
për të gjitha rastet e tjera. Procedurat dhe format e shitjes së truallit të pajisur me infrastrukturë për 
qëllime tregu, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

2.  Trualli i pajisur me infrastrukturë, i paracaktuar për programe sociale, u shitet subjekteve të sektorit 
privat, që janë të interesuara të ndërtojnë banesa me kosto të ulët, ose u jepet atyre me kontratë qiraje 
financiare (leasing), sipas procedurave të Kodit Civil.

3.  Trualli i pajisur me infrastrukturë, së bashku me lejen e ndërtimit mund t’i shitet familjes, e cila me 
të ardhurat që ka nuk e përballon blerjen e banesës me kosto të ulët, për të ndërtuar vetë banesën, 
sipas përcaktimeve të bëra në studimin urbanistik të zonës. 

4.  Procedurat e shitjes së truallit së pajisur me infrastrukturë familjeve apo individëve, për ndërtim 
banesash, përcaktohen nga ministria që mbulon fushën e strehimit.

5.  Programet e pajisjes së truallit me infrastrukturë administrohen nga subjekti shtetëror, pronar i truallit. 
Ministria që mbulon fushën e strehimit dhe bashkitë bashkëpunojnë për përcaktimin e standardeve 
dhe modaliteteve të realizimit të programit.
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Neni 23
Kategorizimi i familjeve, që përfi tojnë truall të pajisur me infrastrukturë

Familjet që klasifikohen për t’u trajtuar me truall të pajisur me infrastrukturë janë:
a)  familjet që, në çastin e paraqitjes së kërkesës pranë zyrës përkatëse të bashkisë, nuk kanë në 

pronësi një banesë;

b)  familjet që zotërojnë sipërfaqe banimi nën normat e strehimit;

c)  familjet, të ardhurat e të cilave nuk përballojnë blerjen e banesës me kosto të ulët.

KREU VII
NDIHMA E SHTETIT

Neni 24
Subvencionimi i qirasë

1.  Për familjet, të cilat nuk kanë mundësi financiare për të kryer pagesën e qirasë dhe që nuk plotësojnë 
kushtin e përcaktuar në shkronjat “b” dhe “c” të nenit 6 të këtij ligji, shteti subvencionon deri në 50 
për qind të masës së qirasë që duhet të paguajë familja. Subvencionimi jepet vetëm pas verifikimit të 
gjendjes ekonomike të familjes, sipas nenit 28 të këtij ligji.

2.  Për rastet e përcaktuara në shkronjat “d” dhe “f” të nenit 5 të këtij ligji dhe që nuk plotësojnë kushtin e për-
caktuar në shkronjën “c” të nenit 6 të këtij ligji, masa e subvencionit mund të jetë jo më shumë se 75 për qind.

3.  Subvencionimi i qirasë, që përfiton çdo familje, bëhet nga të ardhurat e vetë bashkive dhe me mi-
ratimin e këshillit bashkiak. Bashkitë e nivelit jo të parë, që nuk arrijnë të realizojnë të ardhura të 
mjaftueshme, financohen nga Buxheti i Shtetit.

Neni 25
Subvencionimi i interesave të kredive

1.  Familjet që përfitojnë banesë me kosto të ulët kanë të drejtën e marrjes së një kredie hipotekore, me kushte 
lehtësuese, nga një institucion financiar që ka lidhur kontratë me Ministrinë e Financave për menaxhimin e 
kredive. Kushtet e dhënies nga bankat të kredisë për familjet përcaktohen me marrëveshje të përbashkët të 
Ministrit të Financave, ministrit që mbulon fushën e strehimit dhe institucionit që jep dhe menaxhon kredinë.

2.  Ndihma e shtetit jepet në formën e subvencionimit të interesave të kredisë për ato familje që nuk 
plotësojnë kushtin e përcaktuar, sipas shkronjës “b” të pikës 2 të nenit 19 të këtij ligji. Masa e subven-
cionimit të interesave të kredisë jepet sipas aftësisë paguese të familjes dhe përcaktohet nga Ministri 
i Financave, në bashkëpunim me ministrin që mbulon fushën e strehimit.

3.  Masa e subvencionit, që rezulton në fund të periudhës së maturimit të kredisë, nuk duhet të kalojë 
më shumë se 100 për qind të vlerës së banesës. Në rast se nga llogaritjet rezulton një subvencion më 
i madh për përballimin e kësteve të kredisë, familja përzgjidhet për t’u trajtuar me banesë sociale me 
qira ose me truall të pajisur me infrastrukturë, ku familja mund të ndërtojë vetë banesën.

Neni 26
Asistenca teknike

Familjet që përfitojnë truall të pajisur me infrastrukturë, për të ndërtuar vetë banesën e tyre, ndihmo-
hen me asistencë teknike nga punonjës të specializuar që paguhen nga bashkitë.
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Neni 27
Përparësitë në përzgjedhjen për të përfi tuar ndihmën e shtetit

Përparësi në marrjen e ndihmës kanë:
a)  familjet me shumë fëmijë;

b)  familjet që kanë në përbërjen e tyre një person me aftësi të kufizuar, sipas përcaktimit të shkronjës 
“d” të nenit 5 të këtij ligji; 

c)  familjet ku kryefamiljari është grua;

ç)  bashkëshorti ose bashkëshortja e shkurorëzuar që ka në ngarkim fëmijët;

d)  individët me statusin e jetimit, sipas shkronjës “f ” të nenit 5 të këtij ligji.

KREU VII
VERIFIKIMI I GJENDJES EKONOMIKE DHE SOCIALE TË FAMILJES

Neni 28
Mënyra e verifi kimit

l.  Ndihma e shtetit bazohet në verifikimin e gjendjes ekonomike e financiare të familjes.

2.  Verifikimi i gjendjes ekonomike të familjes kryhet nga administratorët shoqërorë të zyrave të ndihmës 
ekonomike, sipas procedurave të miratuara me udhëzim të përbashkët të ministrit që mbulon fushën 
e strehimit dhe të ministrit që mbulon çështjet sociale.

Neni 29
Ankimimi

Pas verifikimit nga administratorët shoqërorë, zyrat përkatëse të bashkisë njoftojnë zyrtarisht familjen për 
rezultatet e verifikimit të gjendjes ekonomike. Kundër vendimit të administratorëve, familja ka të drejtë të ankohet 
pranë këshillit bashkiak brenda 10 ditëve dhe të kërkojë një rivlerësim të dytë. Vendimi i rivlerësimit jepet nga 
këshilli bashkiak dhe është i formës së prerë. Në vendim përcaktohet forma e strehimit të familjes.

KREU IX
FINANCIMI I PROGRAMEVE SOCIALE TË STREHIMIT

Neni 30 
Burimet e fi nancimit të programeve sociale të strehimit

Programet sociale të strehimit financohen nga:

a)  fondet buxhetore, që jepen çdo vit për programe strehimi nëpërmjet ministrisë që mbulon fushën 
e strehimit;

b)  kontributet nga donatorë të ndryshëm;

c)  fonde nga buxheti i bashkisë;

ç)  SHFUQIZOHET
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Neni 31
Programet 10-vjeçare të strehimit

Zyrat përkatëse të bashkive hartojnë programe 10-vjeçare të strehimit për popullsinë nën juridiksionin 
e tyre, duke u mbështetur në analizën e nevojave për strehim, sipas parashikimeve të këtij ligji, të cilat 
miratohen nga këshillat bashkiakë.

Këto programe përmbajnë:
a)  burimet e financimit, që zotërohen nga Buxheti i Shtetit, brenda një viti financiar, fondet e sigu-

ruara nga vetë bashkia, si dhe fonde nga burime të tjera, duke përcaktuar origjinën e tyre;

b)  nevojat për strehim, sipas parashikimeve të këtij ligji, duke përcaktuar grupet e familjeve, sipas 
të ardhurave dhe gjendjes së tyre sociale;

c)  lidhjet e këtij programi me programe të tjera të bashkisë dhe mënyrën e ndikimit të tyre te njëra-
tjetra;

ç)  numrin dhe kategoritë e familjeve që do të përfitojnë banesa sociale me qira;

d)  numrin e familjeve që do të përfitojnë banesa me kosto të ulët dhe mënyrat e bashkëpunimit me 
sektorin privat;

dh)  pajisjen e truallit me infrastrukturë për ndërtim banesash, numrin dhe llojin e banesave që do të 
ndërtohen, familjet që do të përfitojnë, formën e bashkëpunimit me sektorin privat, si dhe masën 
e përqindjen e kontribuesve.

Neni 32 
Kriteret e planifi kimit të fondeve nga Buxheti i Shtetit

Bazuar në planet 10-vjeçare të bashkive, bëhet planifikimi vjetor i Buxhetit të Shtetit, në zbatim të 
programeve të hartuara në bazë të këtij ligji. Për hartimin e planit të buxhetit merren parasysh këta faktorë:

a)  përqendrimi i popullsisë në shkallë vendi;

b)  përqendrimi i familjeve në nevojë për strehim; 

c)  përqendrimi i familjeve të varfra;

ç)  përparësitë e zhvillimit ekonomik të vendit.

Neni 33 
Mënyra e planifi kimit

Fondet e Buxhetit të Shtetit, për çdo program, ndahen në:
1.  Fonde për banesa sociale me qira, që përfshijnë:

a)  fonde për investime;

b)  subvencion për mbulimin e qirave, sipas nenit 24 të këtij ligji për llogari të institucionit financiar, 
me të cilin është nënshkruar marrëveshja.

2.  Fonde për banesa me kosto të ulët, që përfshijnë:

a)  fonde për investime;

b)  fonde për subvencione për mbulimin e interesave të kredisë, sipas nenit 25 të këtij ligji.

3.  Fonde për blerje trualli për programe strehimi në ndihmë të bashkive të nivelit jo të parë.

4.  Fonde për asistencë teknike të paracaktuara për organizimin e studimeve, trajnimeve të administratës 
së bashkive, si dhe për asistencë teknike për familjet që kërkojnë ta ndërtojnë vetë banesën, sipas nenit 
26 të këtij ligji.
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KREU X
ORGANIZIMI INSTITUCIONAL DHE AFATET E NGRITJES 

SË KAPACITETEVE PËR ZBATIMIN E KËTIJ LIGJI

Neni 34
Komiteti Kombëtar për Strehimin

1.  Për drejtimin dhe bashkërendimin e punës, në zbatim të këtij ligji, ngrihet Komiteti Kombëtar i Stre-
himit, me atributet e një organi këshillimor pranë ministrit që mbulon fushën e strehimit.

2.  Komiteti Kombëtar për Strehimin, bazuar në gjykimin konsultativ me strukturat përkatëse të ministrit 
që mbulon çështjet e strehimit, këshillon për:

a)  linjat kryesore të ndërhyrjes në sektorin e strehimit, sipas objektivave të përcaktuar nga politika 
e strehimit dhe programet ekonomike kombëtare, duke u përqendruar në:

i)  plotësimin e nevojave parësore për strehim;

ii)  uljen e kostove të ndërtimit dhe menaxhimit të banesave;

iii)  kërkesat për industrializimin e sektorit;

b)  nivelin e fondeve buxhetore për strehimin, sipas këtij ligji;

c)  kriteret e ndarjes së burimeve të financimit për programet sociale të strehimit, sipas këtij ligji;

ç)  kriteret për ndarjen e fondeve, sipas njësive vendore.

 Këshilli Kombëtar për Strehimin miraton, me propozimin e ministrit që mbulon fushën e stre-
himit, programet kombëtare 10-vjeçare të strehimit dhe bën rishikimin eventual të tij;

d)  për programet kombëtare 10-vjeçare të strehimit, të përgatitura nga ministria që mbulon fushën 
e strehimit.

3.  Përbërja, mënyra e organizimit dhe e funksionimit, zhvillimi i veprimtarisë dhe marrëdhëniet e 
Komitetit Kombëtar të Strehimit me strukturat e tjera, që veprojnë në këtë fushë, përcaktohen me 
vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 34/1
Funksionet e ministrisë që mbulon fushën e strehimit

Në zbatim të këtij ligji, ministri që mbulon fu shën e strehimit, nëpërmjet strukturës përkatëse:
a)  harton strategjinë 10-vjeçare të strehimit, në bazë të programeve 10-vjeçare të bashkive për stre-

himin;

b)  planifikon Buxhetin e Shtetit për mbështetjen e realizimit të programeve vjetore të strehimit;

c)  përcakton rregullat e përgjithshme të zbatimit të programeve të banesave me kosto të ulët; 

ç)  informohet për administrimin e kërkesave për strehim nga bashkitë; 

d)  krijon bankën e të dhënave në nivel kombëtar për:

i)  nevojat për strehim me programe sociale strehimi; 

ii)  inventarin e banesave sociale me qira, pronë publike; 

iii)  kushtet fizike dhe teknike të banesave sociale me qira; 

iv) numrin e familjeve të strehuara me programet sociale të strehimit; 

v)  sipërfaqen e nevojshme të truallit, që duhet pajisur me infrastrukturë për ndërtim banesash; 
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vi)  sipërfaqet e trojeve të pajisura me infrastrukturë për ndërtim banesash;

dh)  përcakton koston mesatare vjetore të ndërtimit të banesave, në kuadër të programeve të këtij 
ligji, e cila miratohet çdo vit me udhëzim të Këshillit të Ministrave;

e)  përcakton çdo vit kriteret për investime ose blerje banesash nga tregu, në kuadër të banesave me 
kosto të ulët, që financohen nga Buxheti i Shtetit dhe nga burime të tjera financimi;

ë)  mbikëqyr realizimin e investimeve në programet sociale të strehimit me financime ose bashkë-
financime me Buxhetin e Shtetit.

Neni 35
Funksionet e bashkive

Bashkitë, për menaxhimin e programeve të strehimit, sipas këtij ligji, kryejnë funksionet e mëposhtme:
a)  identifikojnë nevojat për strehim, sipas programeve të hartuara në bazë të këtij ligji për popullsinë 

nën juridiksionin territorial të tyre;

b)  hartojnë programe 10-vjeçare për strehimin dhe projekte trevjeçare, bazuar në burimet financiare 
që zotërojnë;

c)  sigurojnë sheshet e ndërtimit dhe pajisjen e truallit me infrastrukturë, në zbatim të programeve 
të strehimit, të hartuara në bazë të këtij ligji;

ç)  paraqesin kërkesat pranë ministrit që mbulon fushën e strehimit, për financime, investime dhe 
subvencione, sipas këtij ligji në bazë të informacionit, që dërgohet brenda muajit korrik të çdo 
viti, ku përcaktohen:

i)  numri i familjeve të regjistruara për t’u trajtuar me programet sociale të strehimit; 

ii) numri i familjeve, që janë trajtuar brenda një viti; 

iii)  të ardhurat e bashkisë, që do të përdoren për programet sociale të strehimit në vitin pasard-
hës dhe sasia e fondeve që kërkohen nga Buxheti i Shtetit, në bazë të programit 10-vjeçar të 
strehimit; 

iv)  sipërfaqet e trojeve, të miratuara për programet sociale të strehimit; 

v)  niveli i qirasë së miratuar me vendim të këshillit bashkiak.

d)  krijojnë dhe administrojnë, në nivel vendor, bazën e të dhënave për familjet që përfitojnë strehim, 
sipas këtij ligji;

dh)  përcaktojnë kostot maksimale të lejueshme, brenda kufijve të përcaktuar nga ministri që mbulon 
fushën e strehimit, për ndërtimin e banesave, sipas këtij ligji;

e)  sigurojnë ndërtimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e banesave sociale me qira;

ë)  njoftojnë çdo vit ministrin që mbulon fushën e strehimit, për ecurinë e programeve të strehimit, 
sipas këtij ligji;

f)  kryejnë të gjitha funksionet e tjera të parashikuara në këtë ligj.

Neni 36
Ngritja e kapaciteteve dhe afatet

1.  Ministri që mbulon fushën e strehimit, ministri që mbulon çështjet e decentralizimit dhe Ministri i 
Financave përcaktojnë përbërjen, organizimin dhe mënyrën e funksionimit të strukturave përgjegjëse, 
për zbatimin e këtij ligji, pranë bashkive, sipas mundësive të burimeve financiare dhe njerëzore të 
bashkive.
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2.  Ministri që mbulon çështjet e decentralizimit dhe ministri që mbulon fushën e strehimit, brenda 3 
muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, përcaktojnë dhe miratojnë kurrikulën e trajnimeve për ngritjen 
e kapaciteteve të administratës vendore, në zbatim të këtij ligji.

3.  Ministrat e përmendur në pikën 2 të këtij neni, në bashkëpunin me institucionet vendase dhe të huaja 
dhe në kuadër të programeve të decentralizimit, brenda një viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji, realizojnë 
fazën e parë të trajnimit për të gjitha bashkitë.

4.  Bashkitë, deri në fund të vitit 2007 nga hyrja në fuqi e këtij ligji, plotësojnë detyrimet sipas shkronjave 
“a” e “b” të nenit 35 të këtij ligji.

KREU XI
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 37 
Sanksionet

1.  Në kuptim të këtij ligji, kur shkeljet nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative 
dhe dënohen me gjobë, si më poshtë:

a)  për shkelje të pikës 2 të nenit 10, kundërvajtësi gjobitet me një shumë nga 100 deri në 200 për 
qind të qirasë mujore;

b)  për shkelje sipas shkronjës “a” të nenit 12, qiramarrësi detyrohet të kthejë shumën e përfituar 
nga granti, për periudhën që vërtetohet ndryshimi i të ardhurave;

c)  për shkelje sipas shkronjës “b” të nenit 12, qiramarrësi gjobitet me një shumë nga 20 000 deri 
në 40 000 lekë;

ç)  për shkelje sipas shkronjës “c” të nenit 12 dhe pikës 1 të nenit 20, qiramarrësi gjobitet me një 
shumë nga 40 000 deri në 60 000 lekë;

d)  falsifikimi i bonusit të strehimit dënohet sipas dispozitave ligjore në fuqi.

2.  Vendosja e sanksioneve bëhet nga entet menaxhuese. Organi i ngarkuar për ekzekutimin e sanksioneve 
është policia bashkiake.

3.  Kundër vendimeve të entit menaxhues për vendosjen e sanksioneve mund të bëhet ankesë brenda 10 
ditëve pranë kryetarit të bashkisë, i cili duhet të marrë vendim dhe të njoftojë të interesuarin brenda 
30 ditëve.

4.  Kundër vendimit të kryetarit të bashkisë mund të bëhet ankesë në gjykatë brenda 30 ditëve nga marrja 
e njoftimit.

Neni 38 
Aktet nënligjore

1.  Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 4 pikat 3 e 4, 8, 9 pika 
1, 11 pika1, 17 pikat 1, 3 e 4, 18 pika 2, 22 pika 1, 34 pika 3, 34/1 shkronja “dh” e 39/1 pikat 1 e 2 
të këtij ligji.

2.  Ngarkohen ministri që mbulon fushën e strehimit, Ministri i Financave, ministri që mbulon çështjet 
sociale, ministri që mbulon çështjet e decentralizimit dhe bashkitë për zbatimin e këtij ligji.
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Neni 39/1
Dispozita transitore

1.  Banesat, që kanë qenë subjekt i ligjit nr.7652, datë 23.12.1992 dhe të ligjit nr.9321, datë 25.11.2204 
“Për privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera në banesa, të ndërtuara me fondet e shoqërive 
dhe të ndërmarrjeve shtetërore”, të cilat nuk janë privatizuar ende, privatizohen nga organet e qe-
verisjes vendore sipas procedurave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

2.  Banesat, që janë ndërtuar me fonde publike nga Enti Kombëtar i Banesave, të cilat, deri në fund të 
vitit 2007, rezultojnë me kontrata të palidhura, kalojnë në pronësi të organeve të qeverisjes vendore 
ku ndodhen. Kalimi i pronësisë së këtyre banesave bëhet nga Enti Kombëtar i Banesave me mirati-
min e ministrit që mbulon fushën strehimit. Organet e qeverisjes vendore vendosin për privatizimin e 
tyre vetëm nëse pas kalimit të një periudhe 5-vjeçare nga hyrja në fuqi e këtij ligji, familja ka paguar 
rregullisht qiranë e përcaktuar nga këshilli bashkiak. Privatizimi i tyre bëhet sipas kushteve, kritereve 
dhe procedurave, që miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

3.  Familjet, që do të strehohen në banesat në proces, të ndërtuara dhe të blera gjatë vitit 2007 në tregun 
e lirë nga Enti Kombëtar i Banesave, përzgjidhen sipas kritereve të këtij ligji, për banesat me kosto të 
ulët.

Neni 39 
Shfuqizime

Ligji nr.8030, datë 15.11.1995 “Për kontributin e shtetit për familjet e pastreha”, i ndryshuar, shfuq-
izohet. Ligji nr.7652, datë 23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore”, i ndryshuar, shfuqizohet.

Neni 40 
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 6 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.4239, datë 8.6.2004 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Alfred Moisiu
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LIGJ

Nr. 7952 datë 21.6.1995

PER SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR 

EKSTRAKT 

 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 REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:

KREU I
PARIME TE PERGJITHSHME

 Neni 1

Arsimi në Republikën e Shqipërisë është përparësi kombëtare.
Ai realizohet në përputhje me parimet e sanksionuara në legjislacionin në fuqi, mbështetet në traditat 

e arritjet e shkollës sonë kombëtare dhe kryhet në përputhje me marrëveshjet dhe traktatet ndërkombëtare 
të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.

Arsimi respekton të drejtat e fëmijëve dhe të të rriturve të sanksionuara në këto dokumente.

 Neni 2

Arsimi ka për mision emancipimin shpirtëror, progresin material dhe zhvillimin social të individit.

 Neni 3

Shtetasit e Republikës së Shqipërisë gëzojnë të drejta të barabarta për t’u arsimuar në të gjitha nivelet 
e arsimimit që përcakton ky ligj, pavarësisht nga gjendja sociale, kombësia, gjuha, seksi, feja, raca, bindjet 
politike, gjendja shëndetësore dhe niveli ekonomik.
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 DISPOZITA NORMATIVE
 (Për shkollat publike)

 KREU XIII
 ARSIMIMI I NXËNËSVE ME NEVOJA TË VEÇANTA

 Neni 57

[1]
a) Me termin -nxënës me nevoja të veçanta -do të kuptojmë të gjithë ata fëmijë ose të rinj që paraqe-

sin veçori anatomom-funksionale specifike.

 Ata mund të jenë:

-  me prirje dhe aftësi të veçanta (të talentuar) duke u dalluar në mënyrë të dukshme nga norma 
e zakonshme ;

-  me aftësi të kufizuara të natyrës mendore, fizike, shqisore ose organike.

b)  Për të dy kategoritë e përmendura më lart, për shkak të vështirësive ose kërkesave që lindin në 
edukimin dhe arsimimin e tyre, shteti përkujdeset dhe krijon mundësi me struktura mbështetëse 
dhe organizma të tjera të larmishme brenda dhe jashtë shkolle për zhvillimin në maksimum të 
potencialeve të tyre.  

c)  Me termin -nxënës me aftësi të kufizuara - do të kuptojmë të gjithë ata fëmijë apo të rinj, që 
paraqesin veçori anatomo – funksionale specifike dhe që për edukimin dhe arsimimin e tyre 
shkolla publike ndesh vështirësi.

[2] Arsimimi i nxënësve me aftësi të kufizuara realizohet në dy forma:
në shkollat e arsimit publik (shkollat e zakonëshme), në kuadrin e gjithëpërfshirjes, nëpërmjet integrimit 

të tyre në shkolla apo klasa publike të veçanta (speciale), sipas kategorive e specifikave që ata paraqesin, 
të cilat janë pjesë e rrjetit të institucioneve shkollore parauniversitare publike të R SH

[3] Hapja e shkollave të veçanta është kompetencë e Ministrisë së Arsimit dhe e Shkencës.
[4] Veprimtaria mësimore edukative në institucionet e veçanta realizohet në përputhje me të gjithë 

dokumentacionin ligjor, që zbatohet në shkollat publike.
[5] Nga pikëpamja strukturore shkollat e veçanta organizohen në përputhje me specifikën e vështirë-

sive që paraqesin këta nxënës.
[6] Arsimimi në këto shkolla, normalisht kryhet në 9 vjet (arsimi 8 – vjeçar), duke përfshirë këtu dhe 

vitin përgatitor për ata fëmijë, që kanë nevojë për parapërgatitje.
[7] Fëmijët me aftësi të kufizuara mendore apo fizike të rënda, në pamundësi të trajtohen në shkollat 

e veçanta, mund të trajtohen në institucione të tjera, sipas rastit.
[8] Shkollat e veçanta varen nga DA të rretheve ku ndodhen.

Pranimi
[9] a) Mosha e pranimit në shkollat e veçanta është 6 - l0 vjeç në klasën e parë dhe për mbarimin e 

shkollës nxënësi mund të qëndrojë deri në moshën 19 vjeç.
b)  Nxënësi në këto shkolla pranohet nga një komision i veçantë i përbërë nga drejtori i shkollës 

(kryetar), dy mësues specialistë dhe mjeku specialist përkatës.

 Pranimet bëhen mbi bazën e kritereve të pranimit, të përcaktuara me akte nënligjore të Këshillit 
të Ministrave (LSAP,neni 40;3)

c)  Nxënësi regjistrohet në këto shkolla me këto dokumente:
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-  Çertifikata e lindjes.

-  Raporti mjekësor për njohjen e gjendjes së fëmijës.

-  Vendimi i komisionit të pranimit. 

-  Çertifikata e vaksinimit.

d)  Në rast se një nxënës vjen nga shkolla publike ose jopublike e zakonshme (sipas pikës 2/a) i 
nënshtrohet komisionit për t’u pranuar në klasën e përshtatëshme. Në këtë rast për nxënësin 
paraqitet një karakteristikë nga shkolla që vjen.

[10] Nxënësit me aftësi të kufizuara,vërtetuar si të tillë nga organet shëndetësore, kanë të drejtë të 
arsimohen në shkolla publike të zakonshme (sipas pikës 2/a)  1 - 2 nxënës për klasë. Për këta nxënës 
shkolla merr masa dhe bën përpjekje të gjithanëshme për arsimimin, edukimin dhe integrimin e tyre në 
jetën e klasës dhe të shkollës. 

[11] Pasi të jetë marrë miratimi nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës hapja e klasave të veçanta në 
qytet është kompetencë e bashkive, ndërsa në komuna e këshillit të rrethit. Numri i nxënësve për klasë 
është 10 - 12 fëmijë. 

[12] Nxënësit e rasteve (të pikës 10 dhe 11), ndjekin mësimet me programet e zakonshme mësimore, 
duke bërë përshtatjet e duhura sipas nevojave dhe mundësive të tyre (ose me programet mësimore të 
shkollave të veçanta).

[13] Për t’u ardhur në ndihmë dhe për të lehtësuar punën e mësuesve, që japin mësim në klasa ku ka 
nxënës me aftësi të kufizuar (1 – 2 nxënës për klasë), mund të përfitojnë një nga alternativat e mëposhtëme:

a)  Për çdo nxënës me aftësi të kufizuara ulet me 3 (tre) numri i nxënësve të klasës.

b)  Mësuesit i ulet me 2 (dy) orë mësimore ngarkesa javore.

c)  Për çdo 4 (katër) orë mësimi të zhvilluara, mësuesi paguhet 1 (një) orë suplementare. 

[14] DA u bën të njohur drejtorëve të shkollave të veçanta listat e fëmijëve 6-vjeçarë me aftësi të kufi-
zuara, që nuk janë regjistruar në klasën e parë të shkollave të zakonëshme. Për kontingjentet e nxënësve 
të rinj shkollat e veçanta marrin informacion edhe në zyrat e përkrahjes sociale pranë bashkive ose ko-
munave. Mbështetur në këto të dhëna, drejtoria e shkollës së veçantë bën verifikime për pranimet e reja. 

Largimet e nxënësve
[15] Nxënësi me aftësi të kufizuara, mbështetur në kërkesën me shkrim të prindërve dhe pas një 

konsultimi me personelin e mësuesve, mund të largohet nga shkolla në çdo kohë kur gjykohet se ata nuk 
përfitojnë nga këto institucione, apo kur ekzistojnë forma e mundësi të tjera më efikase.

[16] Personeli mësimor edukativ bën përpjekje që nxënësit me aftësi të kufizuara të mos largohen nga 
shkolla. Në rast se ata largohen, sipas parashikimit të pikës [15], arsimimi i tyre mund të vijojë në shtëpi 
nëse prindi e dëshiron një gjë të tillë.

Arsimimi në shtëpi kryhet edhe për ata nxënës që mungojnë në shkollë me periudha të gjata.
Mësuesit që do të konsultojnë nxënësit në shtëpi, sipas mundësive që ka shkolla speciale, lehtësohen 

nga ndonjë detyrë tjetër ose caktohen mësues që nuk kanë plotësuar ngarkesën mësimore javore.

Planet, programet, tekstet
[17] a) Nxënësit e verbër marrin po atë vëllim njohurish që marrin edhe nxënësit e shkollave 8 - vjeçare 

të zakonshme.
b)  Nxënësit që nuk dëgjojne, si dhe nxënësit me aftësi të kufizuara, marrin njohuri në bazë të 

programeve mësimore të thjeshtuara të arsimit 8 – vjeçar, të përshtatura sipas mundësive dhe 
aftësive të tyre. Përveç njohurive mësimore, me një program të zgjeruar në mesimin e punës, 
nxënësve me aftësi të kufizuara u jepen njohuri fillestare praktike në profesione të thjeshta. 

c)  Për nxënësit e shkollave të veçanta përdoren tekste të arsimit të përgjithshëm duke bërë përshtatjet 
e nevojshme sipas programeve të miratuara dhe sipas aftësive te nxënësve.
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 Për nxënësit e verbër përdoren edhe tekste speciale me zmadhim dhe të shtypura në teknikën e 
brailit, si dhe kaseta, ndërsa për nxënësit që nuk dëgjojnë e nuk flasin edhe tekste për mësimin 
e gjuhës së folur dhe komunikimin global.

d)  Në zbatimin e teksteve e programeve mësimore mbahen parasysh nevojat dhe specifikat e fëmi-
jëve. Sipas vështiresive që paraqesin nxënësit, zbatimi i tyre bëhet në mënyre krijuese .

e)  Për nxënës të veçantë, gjendja e të cilëve është nën nivelin minimal të programit mësimor ose 
kur ai paraqet specifika krejtësisht të veçanta, do të punohet me plane edukative individuale.

 
Integrimi, vlerësimi, aftësimi
[18] Integrimi i nxënësve me aftësi të kufizuara me nxënësit e shkollave të zakonëshme është një 

proces i domosdoshëm bashkëkohor, që zbatohet në praktikën e shkollave të veçanta dhe vlerësohet si 
një proces i rëndësishëm në zhvillimin e fëmijëve. Ky proces është i ndërsjellë dhe për raste të veçanta 
mund të kalohet në integrim të plotë.

[19] Drejtoritë e shkollave të veçanta krijojnë mundësi që për disa lëndë mësimore, nxënësit me af-
tësi të kufizuara ta zhvillojnë mësimin së bashku me nxënësit e shkollave 8 - vjeçare të zakonshme, duke 
vendosur lidhje bashkëpunimi me to.Nxënësit gjatë kësaj kohe shoqërohen dhe ndihmohen nga personeli 
mësimor - edukativ i shkollës së veçantë. 

Bashkëpunimi me shkollat e tjera 8 - vjeçare bëhet me miratimin e drejtorive arsimore.
Përveç mësimit organizohen dhe aktivitete edukative argëtuese të përbashkëta
[20] Vlerësimi i nxënësve me aftësi të kufizuara bëhet me nota ose me shprehje sintetizuese njësoj si 

për të gjithë nxënësit e tjerë, por ata kalojnë nga klasa në klasën pasardhëse pa mbetje (përveç nxënësve 
në Institutin e të verbërve).

 [21] Në përfundim të klasës së tetë: nxënësit me aftësi të kufizuara në shkollat e veçanta provohen 
në drejtim të aftësimit të tyre të përgjithshëm shoqëror dhe të njohurive praktike profesionale të fituara 
në mësimin e punës; nxënësit që nuk dëgjojnë, do të provohen edhe në drejtim të aftësimit të tyre për të 
komunikuar; ndërsa për nxënësit e verbër organizohen provimet e lirimit.

Nxënësit me aftësi të kufizuara në shkollat e zakonëshme në provimet e lirimit vlerësohen në bazë 
të programit të veçantë që është aplikuar për ta. Tezat e provimeve të lirimit për këtë kategori nxënësish 
hartohen nga vetë shkolla dhe miratohen në DA. 

[22] a) Nxënës të veçantë, jo të verbër, që kanë përparim të dukshëm, mund të kalojnë në klasën 
pasardhëse edhe gjatë vitit shkollor, kur gjykohet e arsyeshme nga një komision mësuesish. Kjo bëhet 
duke plotësuar një procesverbal, i cili firmoset nga anëtaret e komisionit dhe drejtori i shkollës. Për këta 
nxënës, në këto raste, mund të avancohet në sasinë e njohurive edhe mbi nivelin e ciklit të ulët.

Për nxënës të veçantë, të cilët kanë zhvillim anatomo-fiziologjik normal, por që mosha e tyre për arsye 
të ndryshme është më e madhe se mosha për klasën në të cilën ndodhen, mund të punohet me programe 
të veçanta dhe të marrë deri edhe në dy vite mësimore brenda një viti.

Për këtë plotësohet një proçesverbal i firmosur nga mësuesi, drejtori i shkollës dhe inspektori, që 
ndjek arsimin special në DA.
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LIGJ

Nr. 8872 datë 29.3.2002

PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi i ligjit

1.  Qëllimi i këtij ligji është të mbështesë zhvillimin e një sistemi të përbashkët të arsimit dhe formimit 
profesional në Republikën e Shqipërisë, i cili mund t’u përshtatet ndryshimeve shoqërore, ekonomike 
e teknologjike, nevojave të tregut të punës, si dhe të mundësojë një shfrytëzim optimal të burimeve 
financiare, njerëzore dhe infrastrukturore.

2.  Ky ligj vendos parimet themelore, strukturën, organizimin dhe administrimin e arsimit dhe formimit 
profesional në Republikën e Shqipërisë, mbështetur në bashkëpunimin e institucioneve shtetërore, 
qeveritare me partnerë socialë dhe aktorë të tjerë në fushën e arsimit dhe formimit profesional.

3.  Ky ligj garanton të drejtën e shprehur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë për arsimim dhe formim 
profesional gjatë gjithë jetës, mundësinë e kryerjes së arsimimit fillestar profesional, si dhe të fitimit të 
njohurive profesionale të nevojshme për punësim, duke krijuar shanse të barabarta për të gjithë.

Neni 2
Objektivat e arsimit dhe formimit profesional

Ky ligj përcakton objektivat kryesorë të sistemit të arsimit dhe formimit profesional, të cilat janë:
a)  të zhvillojë karakteristikat personale kryesore të individit, të nevojshme për veprimtarinë e tij 

të ardhshme profesionale dhe ekzistencën e pavarur brenda një shoqërie të bazuar në parimet e 
demokracisë dhe të ekonomisë së tregut;
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b)  të përshtasë arsimin dhe formimin profesional në tregun e sotëm dhe të ardhshëm të punës;

c)  të ofrojë dhënien e një kulture profesionale të përgjithshme dhe të një formimi profesional të 
specializuar, në përputhje me zhvillimin e shkencës dhe të teknologjisë, si dhe me kulturën dhe 
traditën kombëtare;

ç)  të krijojë kushte për arsimim dhe formim profesional, me qëllim aftësimin e individit për t’iu 
përshtatur ndryshimeve dhe kërkesave të tregut të punës;

d)  të rrisë frytshmërinë e përdorimit të infrastrukturës së sistemit të arsimit dhe formimit profesional.

Neni 3

Arsimi dhe formimi profesional është publik dhe jopublik dhe garantohet nga shteti.

Neni 4
Përkufi zime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm nënkuptojnë:
a)  “Sistemi i arsimit dhe formimit profesional” është sistemi që përfshin të gjitha masat dhe vep-

rimtaritë e arsimimit profesional e teknik dhe ato të formimit, të riformimit dhe të riaftësimit 
profesional në tregun e punës, si dhe në institucionet përgjegjëse dhe zbatuese të tyre.

b)  “Arsimi profesional” është element i sistemit të arsimit dhe formimit profesional, i cili u jep 
nxënësve, që kanë përfunduar arsimin e detyruar, arsimimin bazë profesional, si dhe njohuritë 
e shprehitë e domosdoshme për një veprimtari të kualifikuar profesionale në nivelin e punëtorit 
të kualifikuar për një specialitet të dhënë. Arsimi profesional kryhet në shkollat profesionale, në 
përputhje me planet dhe programet e miratuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

c)  “Arsimi teknik” është element i sistemit të arsimit dhe formimit profesional, i cili u jep nxënësve, 
që kanë përfunduar arsimin e detyruar, një arsimim bazë, të gjerë profesional, si dhe njohuritë 
dhe shprehitë e domosdoshme për një veprimari të kualifikuar profesionale në nivelin e teknikut 
të kualifikuar, për një specialitet të dhënë. Arsimi teknik kryhet në shkollat e mesme teknike, në 
përputhje me planet dhe programet e miratuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

ç)  “Formimi profesional” është element i sistemit të arsimit dhe formimit profesional, i cili përfshin 
formimin, riformimin dhe riaftësimin profesional, për fitimin e aftësive të nevojshme profesionale, 
për t’iu përshtatur kërkesave të tregut të punës.

d)  “Institucionet e arsimit dhe formimit profesional” janë ato institucione publike dhe jopublike, 
të cilat ofrojnë ose mbështesin arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri.

dh)  “Ndërmarrja” është çdo subjekt fizik dhe juridik, në të cilën, sipas kushteve të saj, realizohen 
kurse formimi, formimi nëpërmjet punës dhe ku kryhen praktika profesionale të nxënësve si 
elementë të procesit të arsimit dhe formimit profesional.

e)  “Nxënës” është ai person, që merr arsimim profesional e teknik në një nga shkollat e sistemit të 
arsimit dhe formimit profesional.

ë)  “Kursant” është ai person, që merr pjesë në një program ose kurs të formimit profesional.

f)  “Mësues” është ai person, i angazhuar me dhënien e mësimit teorik dhe praktik në institucionet 
e akredituara të arsimit dhe formimit profesional.

g)  “Instruktor” është ai person, i angazhuar me dhënien e mësimit teorik dhe praktik në qendra 
formimi dhe ndërmarrje të akredituara në arsimin dhe formimin profesional.

gj)  “Partnerë socialë” janë organizatat që përfaqësojnë interesat e punëdhënësve dhe të punëmar-
rësve, të cilat marrin pjesë në sistemin e arsimit dhe formimit profesional dhe së bashku me 
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institucionet administrative shtetërore punojnë për zbatimin e këtij ligji.

h)  “Partnerë të tjerë” janë dhomat e tregtisë dhe të industrisë, organizatat jofitimprurëse, komunitetet 
e ndryshme, që marrin pjesë në sistemin e arsimit dhe formimit profesional dhe së bashku me 
institucionet administrative shtetërore punojnë për zbatimin e këtij ligji.

i)  “Dëftesa, dëftesa e pjekurisë, certifikata e aftësisë profesionale, dëshmia dhe certifikata e kuali-
fikimit të njohura nga shteti” janë dokumente që vërtetojnë përmbushjen, nga ana e nxënësve 
dhe e kursantëve, e programeve të miratuara të arsimit dhe formimit profesional.

j)  “Qendra e formimit profesional” është enti publik dhe jopublik, në të cilin zhvillohen programe 
formimi profesional dhe praktika profesionale për nxënësit dhe kursantët, pa qëllim fitimi.

Neni 5
Përfi tuesit nga ky ligj

Nga ky ligj përfitojnë:
a) të gjithë nxënësit që kanë përfunduar arsimin e detyruar;

b)  personat që kanë mbushur moshën 18 vjeç, që janë kërkues pune dhe/ose dëshirojnë të formohen 
profesionalisht;

c)  grupe të veçanta, që dëshirojnë riaftësim profesional, si personat me aftësi të kufizuar, nënat 
me shumë fëmijë, personat nën 18 vjeç, të papunët afatgjatë, personat nga familje nën nivelin e 
varfërisë dhe çdo kategori tjetër që do të përcaktohet si e tillë me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 6
Tipat e arsimit dhe formimit profesional

Arsimi dhe formimi profesional përbëhet nga:
a) arsimi profesional;

b) arsimi i mesëm teknik;

c) formimi profesional;

ç)  forma të tjera të arsimit dhe formimit profesional që përcaktohen me ligj.

Format e organizimit të tipave të mësipërm të arsimit dhe formimit profesional përcaktohen me 
vendim të Këshillit të Ministrave.

KREU II
KRITERE TË PËRGJITHSHME

Neni 7
Institucionet e arsimit dhe formimit profesional

Institucionet e arsimit dhe formimit profesional janë:
a)  Shkollat profesionale publike dhe jopublike, të nivelit të parë dhe të dytë, të cilat ofrojnë arsimimin 

teknik të nxënësve pas arsimit të detyruar. Këto shkolla realizojnë përgatitjen profesionale me 
karakter të theksuar praktik dhe u japin nxënësve arsimimin bazë profesional, si dhe njohuritë 
dhe shprehitë e domosdoshme për një veprimtari të kualifikuar profesionale në nivelin e punëtorit 
të kualifikuar për një specialitet të dhënë.
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b)  Shkollat teknike publike dhe jopublike, të cilat ofrojnë arsimimin teknik të nxënësve pas arsimit 
të detyruar. Këto shkolla u japin nxënësve një arsimim bazë të gjerë profesional, si dhe njohuritë 
dhe shprehitë e domosdoshme për një veprimtari të kualifikuar profesionale në nivelin e teknikut 
të kualifikuar për një specialitet të dhënë.

c)  Qendrat dhe kurset e formimit profesional, të cilat organizojnë formim, riformim dhe riaftësim profe-
sional, për fitimin e aftësive të nevojshme profesionale për t’iu përshtatur kërkesave të tregut të punës.

ç)  Institucionet e specializuara të arsimit dhe formimit profesional për grupe të veçanta.

d)  Ndërmarrjet.

dh)  Institucionet e tjera publike dhe jopublike, veprimtaria e të cilave rregullohet me akte të veçanta 
nënligjore.

Neni 8
Regjistrimi i institucioneve të arsimit dhe formimit profesional

Të gjitha institucionet që ofrojnë arsimin dhe formimin profesional duhet të regjistrohen në Mini-
strinë e Arsimit dhe Shkencës dhe në Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale. Kriteret dhe rregullat 
përcaktohen me udhëzim të përbashkët të dy ministrave.

Neni 9
Akreditimi i institucioneve të arsimit dhe formimit profesional

Akreditimi i institucioneve të arsimit dhe formimit profesional bëhet nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës dhe nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale në përputhje me aftësitë e këtyre institucioneve 
për të ofruar arsimin dhe formimin profesional. Kushtet dhe kriteret e akreditimit përcaktohen me akte 
të veçana nënligjore të Këshillit të Ministrave.

Neni 10
Pranimi në arsimin dhe formimin profesional

1.  Në shkollat profesionale dhe në ato të mesme teknike publike dhe jopublike pranohen të gjithë indi-
vidët që kanë përfunduar arsimin e detyruar dhe kanë marrë dëftesën e lirimit. Kriteret e pranimeve 
dhe procedurat e regjistrimit vendosen me udhëzim të veçantë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës.

2.  Në kurset e ndryshme të formimit, të riformimit dhe të riaftësimit profesional publik dhe jopublik, 
të akredituar, marrin pjesë të rinjtë dhe të rriturit, të cilët pranojnë programet përkatëse të miratuara 
nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale. Procedurat e regjistrimit në formimin publik vendosen 
me udhëzim të Ministrit të Punës dhe Çështjeve Sociale.

Neni 11
Kohëzgjatja në arsimin dhe formimin profesional

1.  Arsimi dhe formimi profesional ka kohëzgjatje të ndryshme në varësi të tipit të tij.

2.  Arsimi profesional publik dhe jopublik fillon pas mbarimit të arsimit të detyruar dhe sipas niveleve 
ka këtë kohëzgjatje: niveli i parë vazhdon deri në tre vjet dhe niveli i dytë vazhdon edhe dy vjet të 
tjerë pas nivelit të parë. Me mbarimin e nivelit të parë, krahas dëftesës së përfundimit të saj, nxënësit 
pajisen edhe me një certifikatë të aftësimit profesional. Në përfundim të nivelit të dytë, nxënësit mar-
rin dëftesën e pjekurisë, certifikatën e aftësimit profesional dhe u njihet mbarimi i shkollës së mesme 
dhe mundësia e vazhdimit të shkollës së lartë.
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3.  Arsimi i mesëm teknik publik dhe jopublik fillon pas mbarimit të arsimit të detyruar dhe vazhdon 
pesë vjet. Nxënësit që mbarojnë shkollat teknike publike dhe jopublike, krahas dëftesës së pjekurisë 
marrin edhe certifikatën e aftësimit tekniko-profesional dhe mund të vazhdojnë shkollën e lartë.

4.  Formimi profesional publik dhe jopublik zhvillohet nëpërmjet kurseve të formimit, të riformimit dhe 
të riaftësimit profesional me kohëzgjatje nën tre vjet.

5.  Kohëzgjatja në tipa të tjerë të arsimit dhe formimit profesional rregullohet me udhëzim të ministrit 
që ka në kompetencë tipin e arsimit dhe formimit profesional.

Neni 12
Kalimi nga një tip i arsimit dhe formimit profesional në një tjetër

Ndërrimi i profilit dhe kalimi nga një tip i arsimit dhe formimit profesional në një tjetër bëhet me 
udhëzim të përbashkët të ministrave përkatës.

Neni 13
Vlerësimi përfundimtar në arsimin dhe formimin profesional

Vlerësimi përfundimtar i nxënësve dhe i kursantëve në arsimin dhe formimin profesional publik dhe 
jopublik, të akredituar, bëhet në bazë të provimeve, me pjesëmarrjen edhe të partnerëve socialë. Kriteret 
dhe rregullat e provimeve dhe të testimeve përcaktohen me udhëzim të ministrit përkatës.

Neni 14
Certifi kimi

1.  Sistemi i certifikimit të njohur nga shteti përfshin:

a)  dëftesë, dëftesë përfundimi, dëftesë pjekurie, certifikatë e arsimit profesional, certifikatë e aftësimit 
tekniko-profesional për nxënësit;

b)  dëshmi dhe certifikatë për kursantët.

2.  Përmbajtja, forma dhe procedurat e lëshimit të dëftesave dhe të certifikatave për nxënësit përcaktohen 
nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës, kurse përmbajtja, forma dhe procedurat e lëshimit të dëshmive 
dhe të certifikatave për kursantët përcaktohen nga ministri përkatës.

Neni 15
Këshillimi dhe orientimi në arsimin dhe formimin profesional

Me këshillimin dhe orientimin në arsimin dhe formimin profesional synohet që të ndihmohen të gjithë 
shtetasit në zgjedhjen e arsimimit, të profesionit, të formimit, të riformimit dhe të riaftësimit profesional 
më të përshtatshëm për interesat dhe mundësitë fizike e mendore të tyre. Ministritë përkatëse nxjerrin 
aktet nënligjore për zbatimin e këtij neni.

Neni 16
Dokumentimi, informacioni dhe statistikat

Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale janë përgjegjëse për 
dokumentimin, për dhënien e informacionit dhe për mbajtjen e statistikave të arsimit dhe formimit pro-
fesional, sipas fushave përkatëse që ato mbulojnë. Të gjitha ministritë e tjera, si dhe pushteti vendor janë 
të detyruar të japin informacion te këto dy ministri për veprimtarinë e arsimit dhe formimit profesional.
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Neni 17
Personeli në arsimin dhe formimin profesional

1.  Në institucionet e arsimit dhe formimit profesional angazhohet personel mësimdhënës teorik e praktik, 
personel drejtues dhe personel ndihmës.

2.  Personeli i mësimdhënies përbëhet nga:

a) mësuesit e kulturës së përgjithshme;

b) mësuesit e kulturës profesionale;

c) mësuesit e praktikave profesionale;

ç)  instruktorët.

3.  Kërkesat bazë për përgatitjen fillestare dhe kualifikimin e mësuesve (shkronjat a, b dhe c të pikës 2 të 
këtij neni) përcaktohen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, kurse për instruktorët nga Ministria e 
Punës dhe Çështjeve Sociale.

Neni 18
Ndërmarrja

Ndërmarrja shërben si vend i organizimit të kurseve të formimit nëpërmjet punës dhe si vend i real-
izimit të praktikave profesionale të nxënësve dhe të kursantëve. Shteti mbështet ndërmarrjet që përfshihen 
në sistemin e arsimit dhe formimit profesional.

Neni 19
Vlerësimi i sistemit

Mekanizmat e zhvillimit dhe të vlerësimit të sistemit të arsimit dhe formimit profesional përpunohen 
nga Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Formimit Profesional. Vlerësimi bëhet çdo vit dhe rezultatet e tij 
publikohen në raportin vjetor kombëtar të arsimit dhe formimit profesional, i cili i paraqitet Këshillit të 
Ministrave.

KREU III
BASHKËRENDIMI I SISTEMIT TË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL

Neni 20
Kriteret e përgjithshme të bashkërendimit

1.  Bashkërendimi i përgjithshëm i sistemit të arsimit dhe formimit profesional publik dhe jopublik bëhet 
nga shteti.

2.  Organizmat përgjegjës të arsimit dhe formimit profesional në Shqipëri janë:

a)  Ministria e Arsimit dhe Shkencës, për arsimimin profesional dhe të mesëm teknik;

b) Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, për formimin profesional;

c)  Ministritë dhe institucionet e tjera publike dhe jopublike, të cilat duhet të bashkërendojnë punën 
me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për arsimimin profesional dhe të mesëm teknik dhe me 
Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale për formimin profesional;

ç)  Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Formimit Profesional.
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Neni 21
Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Formimit Profesional

1.  Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Formimit Profesional është organizëm këshillimor. Ai i sugjeron 
Këshillit të Ministrave politika për zhvillimin e sistemit të arsimit dhe formimit profesional.

2.  Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Formimit Profesional bashkëkryesohet nga Ministri i Arsimit dhe 
Shkencës dhe Ministri i Punës dhe Çështjeve Sociale.

3.  Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Formimit Profesional përbëhet nga 14 anëtarë: 

a)  2 anëtarë, përfshi ministrin, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës;

b)  2 anëtarë, përfshi ministrin, nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale;

c)  1 anëtar nga Ministria e Financave;

ç)  1 anëtar nga Ministria e Ekonomisë;

d)  1 anëtar nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit;

dh)  1 anëtar nga Ministria e Shëndetësisë;

e) 1 anëtar nga Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit;

ë)  1 anëtar nga organizatat jofitimprurëse që zhvillojnë veprimtari në fushën e arsimit dhe formimit 
profesional;

f)  2 anëtarë nga organizatat e punëdhënësve;

g)  2 anëtarë nga organizatat e punëmarrësve.

4.  Organizimi dhe veprimtaria e Këshillit Kombëtar të Arsimit dhe Formimit Profesional rregullohet 
me udhëzim të përbashkët të dy ministrave përkatës.

Neni 22

Kompetencat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në fushën e arsimit dhe formimit profesional 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës:

a)  krijon, riorganizon dhe mbyll institucionet e arsimit profesional e teknik publik, që varen nga 
ajo, në përputhje me procedurat e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave;

b)  miraton krijimin ose riorganizimin e institucioneve jopublike, që realizojnë arsimin profesional e 
teknik, si dhe propozon tek organet përgjegjëse për mbylljen e tyre, kur provohet që veprimtaria 
e tyre nuk përputhet me aktet përkatëse nënligjore;

c)  jep licencat për arsimin profesional e teknik, si dhe për kurset e formimit profesional në shkollat 
teknike e profesionale, për specialitetet që ato kanë, në përputhje me procedurat e vendosura 
nga Këshilli i Ministrave;

ç)  përcakton kriteret e përgjithshme për marrjen në punë, për kualifikimin dhe për certifikimin e 
mësuesve në arsimin profesional e teknik;

d)  përcakton kriteret e përgjithshme të funksionimit të institucioneve të arsimit profesional;

dh)  merr pjesë (ose bën) në testimin dhe në certifikimin e nxënësve dhe të kursantëve në institucionet 
e arsimit dhe formimit profesional, që varen prej saj;

e)  mbikëqyr veprimtarinë e institucioneve të arsimit teknik e profesional që varen nga ajo;

ë)  jep leje për ushtrimin e profesionit të personave fizikë në arsimin profesional.
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Neni 23
Kompetencat e Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale në fushën e arsimit dhe formimit profesional

Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale: 
a)  krijon, riorganizon dhe mbyll institucionet e formimit profesional në varësi të saj, në përputhje 

me procedurat e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave;

b)  jep licencat për kryerjen e veprimtarive të formimit profesional;

c)  mbikëqyr veprimtarinë e licencuar të formimit profesional dhe e mbyll këtë veprimtari, kur nuk 
është në përputhje me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore;

ç)  siguron vazhdimësinë e formimit profesional në përputhje me perspektivën e zhvillimit ekonomik, 
kombëtar dhe rajonal, dhe me kërkesat e tregut të punës;

d)  garanton të drejtën e individit për formimin profesional, duke lehtësuar pengesat ekonomike 
dhe shoqërore për vazhdimin e këtij formimi;

dh)  organizon kualifikimin e vazhdueshëm të instruktorëve të formimit profesional në sektorin 
shtetëror;

e)  përcakton kriteret e përgjithshme të funksionimit të institucioneve të formimit profesional;

ë)  mbikëqyr veprimtarinë e institucioneve të formimit profesional që varen nga ajo;

f)  merr pjesë (ose bën) në testimin dhe në certifikimin e kursantëve në institucionet e arsimit dhe 
formimit profesional që varen prej saj.

g)  jep lejet për ushtrimin e profesionit të personave fizikë në formimin profesional.

Neni 24
Kompetencat e ministrive të tjera dhe të institucioneve shtetërore të arsimit dhe formimit profesional

Ministritë dhe institucionet e tjera shtetërore të arsimit dhe formimit profesional:
a)  krijojnë, organizojnë dhe mbyllin institucionet e arsimit dhe formimit profesional që varen prej 

tyre, në përputhje me procedurat ligjore;

b)  përgatisin programet e formimit dhe paraqesin kurrikulat e formimit profesional në organin 
përgjegjës të përcaktuar me akte nënligjore;

c)  organizojnë formimin nëpërmjet punës të punonjësve të tyre dhe rikualifikimin e mësuesve dhe 
të instruktorëve në institucionet përkatëse;

ç)  marrin pjesë (ose bëjnë) në testimin dhe në certifikimin e nxënësve dhe të kursantëve në institu-
cionet e arsimit dhe formimit profesional që varen prej tyre;

d)  marrin pjesë në procesin e hartimit të standardeve shtetërore të kualifikimit profesional;

dh)  marrin pjesë në studime të arsimit dhe formimit profesional.

Neni 25
Kompetencat e pushtetit vendor në fushën e arsimit dhe formimit profesional

Pushteti vendor:
a)  propozon hapjen dhe mbylljen e specialiteteve, të kurseve dhe të shkollave, në përputhje me 

nevojat e zhvillimit rajonal;

b)  kujdeset dhe mirëmban institucionet e arsimit dhe formimit profesional, në përputhje me legjis-
lacionin në fuqi;

c)  hap kurse të formimit profesional me fondet e veta, në përputhje me legjislacionin në fuqi.



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 347

Neni 26
Kompetencat e partnerëve socialë

Partnerët socialë:
a)  propozojnë hapjen dhe mbylljen e specialiteteve, të kurseve dhe të shkollave të reja, në përputhje 

me nevojat e zhvillimit ekonomik të vendit;

b)  marrin pjesë në procesin e hartimit të standardeve kombëtare të formimit profesional;

c)  organizojnë kurse kualifikimi sipas nevojave specifike të fushave që ata mbulojnë. Certifikimi i 
këtyre kurseve bëhet në përputhje me procedurat e vendosura nga Këshilli Kombëtar i Arsimit 
dhe Formimit Profesional;

ç)  marrin pjesë në komisionet e provimeve në përputhje me normat dhe procedurat e vendosura 
me akte nënligjore të ministrive përkatëse;

d)  ndihmojnë në zhvillimin e praktikave profesionale të nxënësve dhe të kursantëve.

KREU IV
STANDARDET DHE KURRIKULAT

Neni 27
Lista dhe standardet e profesioneve

1.  Këshilli i Ministrave, në bashkëpunim me partnerët socialë, vendos një sistem të klasifikimit të pro-
fesioneve dhe të standardeve të aftësive profesionale, mbështetur në analizën e vendit të punës së 
popullsisë të punësuar.

2.  Standardet e aftësive profesionale do të klasifikohen në nivele që të përfshijnë standardet kombëtare, 
industriale dhe të ndërmarrjes.

3.  Lista e profesioneve dhe e standardeve të aftësive profesionale, kombëtare, përcaktohet me vendim 
të Këshillit të Ministrave. Standardet industriale dhe të ndërmarrjes do të formulohen dhe do të pub-
likohen nga partnerët socialë.

Neni 28
Hartimi i kurrikulave

1.  Këshilli i Ministrave vendos standardet për zhvillimin e kurrikulave të arsimit e formimit profesional në nivele 
të përshtatshme, mbështetur në rekomandimet e Këshillit Kombëtar të Arsimit dhe Formimit Profesional.

2.  Këshilli i Ministrave, në bashkëpunim me partnerët socialë rishikon kurrikulat e arsimit dhe formimit 
profesional në vazhdimësi dhe në përputhje me zhvillimet ekonomike të vendit.

KREU V
FINANCIMI I SISTEMIT TË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL

Neni 29
Burimet e fi nancimit

Arsimi dhe formimi profesional publik financohet nga Buxheti i Shtetit, buxheti i pushtetit vendor, 
programet kombëtare dhe ndërkombëtare për arsimin dhe formimin profesional, kontributet e shoqatave 
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të punëdhënësve dhe të punëmarrësve, kontributet e dhuruesve, sponsorizimet dhe burime të tjera të 
lejuara nga ligji.

Neni 30
Vetëfi nancimi

1.  Institucionet publike të arsimit dhe formimit profesional mund të kryejnë edhe veprimtari ekonomike 
me përfitime financiare në fushat që kanë lidhje me zbatimin e programeve mësimore, në përputhje 
me dispozitat ligjore.

2.  Institucionet e arsimit dhe formimit profesional së bashku me qendrat e përgatitjes praktike veprojnë 
si njësi ekonomike për realizimin e veprimtarive prodhuese dhe të shërbimeve, duke kontraktuar me 
persona fizikë dhe juridikë.

3.  Krahas arsimimit dhe kualifikimit profesional të nxënësve, në shkollat profesionale e teknike publike 
dhe jopublike kryhen edhe kurse formimi profesional, si shërbime për llogari të të tretëve.

4.  Përdorimi i të ardhurave të përftuara nga këto veprimtari bëhet në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore.

KREU VI
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 31
Shfuqizime

1.  Kreu I “Parime të përgjithshme” i ligjit nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”, 
si dhe nenet e ligjit në fjalë, ku trajtohet arsimi profesional në kuadër të arsimit të mesëm të sistemit 
arsimor parauniversitar, mbeten në fuqi. Nenet 33, 34, 35, 36, 37, 38, 55 pika 4 dhe 57 pika 2 të ligjit 
nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”, si dhe dispozitat e tjera ligjore dhe 
aktet nënligjore për arsimin profesional e që janë në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen.

2.  Neni 5 paragrafi i dytë, neni 10 dhe neni 13 shkronjat b dhe c të ligjit nr.7995, datë 20.9.1995 “Për 
nxitjen e punësimit”, si dhe dispozitat e tjera ligjore dhe aktet nënligjore, që lidhen me formimin 
profesional që janë në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen.

Neni 32
Nxjerrja e akteve nënligjore

Ngarkohet Këshilli i Ministrave që të nxjerrë aktet nënligjore brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e 
këtij ligji, ndërsa ministrat përkatës brenda 4 muajve nga hyrja në fuqi e tij.

Neni 33
Hyrja në fuqi

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

Kryetari
Namik Dokle
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LIGJ

Nr. 10 011, datë 30.10.2008

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8872, DATË 29.3.2002 “PËR 
ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

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

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr.8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, 
bëhen këto ndryshime:

Neni 1

Në të gjitha nenet e ligjit fjalët “arsim i detyruar” zëvendësohen me fjalët “arsim bazë”.

Neni 2

Në nenin 11, pikat 2, 3 e 4 ndryshohen si më poshtë:
2.  Arsimi profesional, publik dhe privat, fillon pas mbarimit të arsimit bazë, me kohëzgjatje 3 vjet (2+1) 

dhe ndahet në dy nivele:

a)  niveli i parë vazhdon dy vjet;

b)  niveli i dytë vazhdon një vit pas nivelit të parë.

 Me mbarimin e nivelit të parë, krahas dëftesës së përfundimit të këtij niveli, nxënësit pajisen me 
certifikatë aftësimi profesional të nivelit të parë.

 Në përfundim të nivelit të dytë, nxënësit marrin dëftesën e përfundimit të këtij niveli dhe certifikatën 
e aftësimit profesional të nivelit të dytë.

3.  Arsimi i mesëm teknik, publik dhe privat, fillon:

a)  pas mbarimit të arsimit bazë dhe zgjat katër vjet;

b)  pas mbarimit të tri viteve të arsimit profesional dhe zgjat një vit.
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 Nxënësit, që mbarojnë shkollat teknike, publike dhe private, krahas dëftesës së pjekurisë, marrin edhe 
certifikatën e aftësimit profesional dhe teknik dhe u njihet mbarimi i shkollës së mesme dhe mundësia 
e vazhdimit të studimeve në institucionet e arsimit të lartë.

4.  Formimi profesional, publik dhe privat, zhvillohet përmes kurseve të formimit, të riformimit dhe të 
riaftësimit profesional, me kohëzgjatje deri në dy vjet.”.

Neni 3

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

Shpallur me dekretin nr.5930, datë 11.11.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Bamir Topi
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UDHEZIM

Nr. 2222 datë 31.10. 2002

MBI KESHILLIMIN DHE ORIENTIMIN NE FORMIMIN PROFESIONAL

Ne zbatim te nenit 102, pika 4 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise dhe nenit 15 te ligjit Nr. 
8872, date 29.03.2002 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” 

UDHEZOJ:

1. Keshillimi dhe orientimi ne formimin profesional u ofrohet shtetasve per tu siguruar atyre mbeshtetje dhe 
orientim te gjithanshem mbi formimin profesional, mbi karieren, keshillim te plote individual, ndermjetesim 
ne qendrat e formimit profesional dhe nxitjen e formimit profesional te nevojshem ne raste te vecanta. 

2. Sherbimi Kombetar i Punesimit, nepermjet zyrave te punesimit, siguron keshillim dhe orientim pro-
fesional per te gjithe personat qe e kerkojne ate. 

3. Qendrat Publike te Formimit Profesional ofrojne keshillim dhe orientim profesional per kursantet. 

4. Zyrat e punesimit dhe Qendrat e Formimit Profesional per realizimin e keshillimit dhe orientimit 
profesional bashkepunojne me organizatat e punedhenesve dhe punemarresve, universitetet, shkollat 
e mesme profesionale, INSTAT etj. 

5. Zyrat e Punesimit, ne bashkepunim me shkollat tetevjecare, te mesme dhe universitetet, kryejne 
sherbime te levizshme te keshillimit dhe orientimit profesional ne ambjentet e ketyre te fundit. 

6. Kujdes i vecante ne keshillimin dhe orientimin profesional tu kushtohet grupeve te vecanta, te per-
caktuara ne ligj dhe ne akte nenligjore. 

7. Ky sherbim kryhet duke respektuar barazine gjinore. 

8. Ne zyrat rajonale te punesimit ngarkohen nje ose dy punonjes (sipas struktures) per te realizuar 
sherbimin e keshillimit dhe orientimit profesional. 

9. Ne zyrat lokale te punesimit ngarkohet nje punonjes per te realizuar edhe sherbimin e keshillimit dhe 
orientimit profesional. 

10. Ne qendrat publike te formimit profesional ngarkohet nje punonjes per te realizuar sherbimin e 
keshillimit dhe orientimit profesional. Ky sherbim nga qendrat publike te formimit profesional do te 
kryhet ne bashkepunim me zyrat e punesimit. 

11. Sherbimi Kombetar i Punesimit merr masat per zbatimin e ketij Udhezimi. 

Ky udhezim hyn ne fuqi menjehere. 

Valenltina Leskaj
Ministre e Punës dhe Çështjeve Sociale
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VENDIM

Nr. 759, datë 15.9.2010

PËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE, BURSAT 
E SHTETIT DHE PAGESAT E NXËNËSVE E TË STUDENTËVE, NË 

INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE, PËR VITIN SHKOLLOR 2010-2011

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 1 e 5 të ligjit nr.10 289, datë 17.6.2010 “Për 
mënyrën e trajtimit ekonomik e financiar dhe për dhënie ndihme të menjëhershme familjeve të punon-
jësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë 
së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror 
dhe të Policisë së Burgjeve, që humbin jetën në krye apo për shkak të detyrës”, të nenit 63 të ligjit 
nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”, të ndryshuar, të nenit 29 të ligjit nr.8872, 
datë 29.3.2002 “Për arsimim dhe formim profesional në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 57 të ligjit 
nr.9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.7889, 
datë 14.12.1994 “Për statusin e invalidit”, të ndryshuar, të ligjit nr.8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e 
jetimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.10 190, datë 26.11.2009 “Për buxhetin e vitit 2010”, të ndryshuar, 
me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.    Nxënësit që ndjekin studimet në institucionet arsimore publike dhe studentët që ndjekin një program 
studimi të ciklit të parë, me kohë të plotë, në institucionet arsimore publike, mund të përfitojnë bursë 
dhe përfitime të tjera, të parashikuara në këtë vendim, nga buxheti vjetor i miratuar për Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës. 

2.    Përfitojnë bursë nxënësit dhe studentët, brenda kuotave dhe kritereve të përcaktuara në këtë vendim: 

2.1  Sipas kriterit ekonomik (nxënës/studentë):

a)   Nxënësit/studentët, që vazhdojnë studimet larg vendbanimit të tyre në largësinë mbi 5 km 
dhe plotësojnë kriterin ekonomik, sipas pasqyrës nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

b)   Nxënësit që banojnë në fshat, të cilët nuk kanë shkollë 9-vjeçare brenda rrezes prej 5 km e 
që vendosen në konvikt publik. 

c) Nxënësit/studentët, që kanë përfituar statusin e jetimit dhe që plotësojnë kriterin ekonomik. 

ç)  Nxënësit/studentët të cilët kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të 
formës së prerë dhe që plotësojnë kriterin ekonomik.

d)  Secili nga studentët bashkëshort me fëmijë, që plotëson kriterin ekonomik dhe që vendoset 
në konvikt publik.
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dh)  Fëmijët, nxënës apo studentë, që kanë statusin e invalidit, paraplegjikut dhe tetraplegjikut 
dhe që plotësojnë kriterin ekonomik.

2.2  Sipas rezultateve të arritura (nxënës/studentë):

a)   Nxënësit e arsimit të mesëm profesional, që kanë mbaruar vitin shkollor pararendës me të 
gjitha notat 10 (dhjeta). 

b) Nxënësit të cilët vazhdojnë studimet në shkollat profesionale, në degët bujqësore, veterinare, 
pyjore dhe ndërtim, në vitet e dyta e lart, dhe që kanë mbaruar vitin akademik pararendës 
me notën mesatare mbi 8 (tetë). 

c)  Studentët që regjistrohen në vitin e parë të shkollës së lartë, që kanë mbaruar shkollën e 
mesme me Medalje Ari. 

ç)  Studentët që regjistrohen në vitin e parë të shkollës së lartë, që janë shpallur nga Ministria e 
Arsimit dhe e Shkencës më të mirët e Maturës Shtetërore, sipas renditjes në listën e vlerësimit. 
Për vitin 2010, numri i tyre do të jetë 25 (njëzet e pesë) studentë. Kjo kategori studentësh 
përfiton bursë kur ata vazhdojnë studimet në institucionet e arsimit të lartë publik dhe vetëm 
për vitin shkollor 2010-2011.

d)  Studentët që kanë mbaruar vitin akademik pararendës me të gjitha notat 10 (dhjeta).

dh) Studentët që vazhdojnë studimet në specialitetin matematikë dhe në specialitetin fizikë, në 
vitet e dyta e lart, dhe kanë mbaruar vitin akademik pararendës me notën mesatare mbi 8 
(tetë).

2.3  Jashtë kriterit ekonomik (nxënës/studentë):

a)  Fëmijët, nxënës apo studentë, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, 
të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, 
të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që 
kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës. Në fillim të çdo viti akademik Min-
istria e Brendshme, Shërbimi Informativ Shtetëror, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e 
Mbrojtjes dërgojnë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, listën për këtë kategori nxënësish/
studentësh.

b)  Nxënësit që vijnë nga zonat verilindore dhe juglindore të vendit (Tropoja, Hasi, Puka, Kukësi, 
Dibra, Bulqiza, Mati, Mirdita, Malësia e Madhe, Librazhdi, Gramshi, Kolonja, Përmeti, 
Pogradeci, Skrapari, Tepelena dhe rrethi Tiranë), të cilët regjistrohen dhe ndjekin studimet 
në vitin e parë shkollor 2010-2011, në shkollat e mesme profesionale.

2.4  Sipas degëve prioritare për zhvillimin e ekonomisë (nxënës):

 Nxënësit që regjistrohen dhe të cilët ndjekin studimet në vitin e parë shkollor 2010-2011, në 
shkollat profesionale, në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim dhe teknologji informacioni.

3.  Nxënësit dhe studentët e të gjitha kategorive të mësipërme nuk përfitojnë bursë ose humbasin të 
drejtën e përfitimit të bursës, kur:

a)   janë ndarë nga trungu familjar; 

b)   familjet e tyre ushtrojnë veprimtari private; 

c)   vazhdojnë studimet në një program të dytë studimi; 

ç)  shpallen ngelës dhe humbasin vitin shkollor për arsye të rezultateve jokaluese.

4. Ministria e Arsimit dhe Shkencës harton planin e shpërndarjes së bursave, për drejtoritë arsimore 
rajonale (DAR) dhe zyrat arsimore (ZA), për vitet e para, sipas kuotave të miratuara (për nxënës/
studentë). DAR/ZA-të, pas këshillimit me njësitë e pushtetit vendor, hartojnë planin e shpërndarjes 
së bursave dhe e dërgojnë në njësitë e pushtetit vendor (bashki/komunë), në përshtatje me kërkesat 
e paraqitura paraprakisht prej tyre për kategoritë, sipas pikës 2.1. 
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5. Bashkitë dhe komunat, bazuar në planin e përcaktuar për to nga DAR/ZA-të, vendosin, me këshillat 
e tyre, për dhënien e bursave, sipas kritereve të përcaktuara në pikat 2.1, 2.2,2.3 dhe 2.4  të këtij ven-
dimi, duke u dhënë përparësi nxënësve dhe studentëve nga shtresat sociale në nevojë, për trajtimin 
me bursë të plotë ose, në pamundësi, trajtimin me gjysmë burse. 

5.1 Bashkitë dhe komunat, detyrimisht, duhet t’u dërgojnë, në rrugë zyrtare, drejtorive arsimore 
rajonale apo zyrave arsimore përkatëse, vendimet për dhënien e bursave, të shoqëruara me do-
kumentacionin përkatës. 

5.2 Drejtoritë arsimore rajonale dhe zyrat arsimore duhet të dërgojnë pranë institucioneve të arsimit 
të lartë, si dhe bashkive/komunave që menaxhojnë konviktet, listën emërore të studentëve dhe të 
nxënësve bursistë, së bashku me vendimet origjinale të këshillave të bashkive dhe të këshillave të 
komunave. Një kopje e listës emërore të studentëve dhe nxënësve të trajtuar me bursë dërgohet 
edhe në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 

5.3 Plani i bursave për nxënësit që regjistrohen dhe vazhdojnë studimet në vitin e parë shkollor 
2010-2011, në shkollat profesionale, në degët bujqësore, veterinare, pyjore dhe ndërtim, jepet 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), për bashkinë dhe komunën përkatëse, sipas 
vendndodhjes territoriale dhe administrative të konvikteve në të cilat janë vendosur nxënësit, 
sipas numrit të nxënësve të regjistruar në këto degë. Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyra Ar-
simore menjëherë, me mbarimin e regjistrimit në këto degë, dërgojnë informacion, në MASH, 
për numrin e nxënësve të regjistruar në këto degë. 

6.  Bursat e nxënësve, për vitet e dyta e lart, rishqyrtohen dhe miratohen, çdo vit, nga këshilli i bashkisë 
dhe i komunës, sipas vendndodhjes territoriale dhe administrative të konvikteve ku janë vendosur 
nxënësit konviktorë.

 Nxënësit që vitin e parë kanë përfituar bursë, me vendim të këshillit të bashkisë apo komunës ku ata 
kanë vendbanimin e përhershëm, e marrin këtë bursë deri në përfundim të viteve të shkollimit, nëse 
atyre nuk u ndryshojnë kriteret ekonomike dhe nuk rezultojnë mbetës.

7. Bursat e studentëve, për vitet e dyta e lart, rishqyrtohen dhe miratohen, çdo vit, nga institucionet e arsimit 
të lartë. Studentët e viteve të dyta e lart, që nuk kanë përfituar bursë dhe plotësojnë kriterin ekonomik, 
mund të përfitojnë bursë brenda numrit të planit të bursave, të përcaktuara sipas këtij vendimi.

 Numri i bursave për këtë kategori studentësh dhe për studentët që përfitojnë bursë sipas pikës 2.2 
është deri në 150 (njëqind e pesëdhjetë) në shkallë vendi, brenda numrit të përgjithshëm të bursave 
të dhëna për vitin 2010-2011. Institucionet e arsimit të lartë paraqesin në Ministrinë e Arsimit dhe 
Shkencës, kërkesat për studentët që përfitojnë bursë sipas pikës 2.2 të këtij vendimi “sipas rezultateve 
të arritura”.

 Ministria e Arsimit dhe Shkencës harton planin e shpërndarjes dhe e dërgon për ekzekutim në in-
stitucionet e arsimit të lartë. Studentët që vitin e parë kanë përfituar bursë, me vendim të këshillit të 
bashkisë apo komunës ku kanë vendbanimin e përhershëm, e marrin këtë bursë deri në përfundim të 
viteve të shkollimit, nëse atyre nuk u ndryshojnë kriteret ekonomike dhe nuk rezultojnë mbetës.

8.   Nga plani i bursave të miratuara për vitin shkollor 2010-2011, bashkisë së Tiranës i jepen 15 (pesëm-
bëdhjetë) bursa për studentët që vijnë nga familjet/shtresat sociale në nevojë dhe janë invalidë, 
paraplegjikë e tetraplegjikë, pavarësisht nga kriteri i studimit larg vendbanimit, ndërsa bashkive të 
tjera, të cilat në vendndodhjen e tyre territoriale kanë institucione të arsimit të lartë publik, u jepen 
deri në 5 (pesë) bursa, për këtë kategori studentësh. 

9.    Nxënësit dhe studentët që kanë përfituar statusin e jetimit, nxënësit e Institutit të Fëmijëve që nuk 
Dëgjojnë dhe të Institutit të Fëmijëve që nuk Shikojnë përfitojnë falas veshmbathje, libra, fletore etj., 
sipas pasqyrës nr.6, që i bashkëlidhet këtij vendimi. Nxënësit e Institutit të Fëmijëve që nuk Dëgjojnë 
dhe të Institutit të Fëmijëve që nuk Shikojnë përjashtohen nga detyrimet e tarifave të shërbimeve të 
ndryshme, që ofrojnë shkollat. 
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9.1 Nxënësve dhe studentëve që kanë përfituar statusin e jetimit, u sigurohen falas, nga fondet e 
shkollave përkatëse, shërbimi shëndetësor, shërbimi dentar dhe medikamentet, pas paraqitjes së 
librezës dhe të kartës shëndetësore, si dhe të epikrizës, nga qendra spitalore e rrethit. 

9.2 Nxënësit jetimë e përfitojnë bursën edhe gjatë pushimeve verore, si dhe vetëm një vit kur hum-
basin vitin shkollor për arsye të rezultateve jokaluese. 

9.3 Fëmijët dhe mësuesit e institucioneve të arsimit special, pa konvikt, trajtohen falas nga shteti 
me një vakt ushqim (drekë), me vlerë deri në 150 (njëqind e pesëdhjetë) lekë në ditë. 

10. Fondet buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për bursat, si dhe numri i bursave për studentët 
administrohen nga institucionet e arsimit të lartë. Bursat paguhen çdo muaj me kalim në numrin e 
llogarisë bankare të çdo studenti.

10.1 Fondet buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për bursat, si dhe numri i bursave për nxënësit 
administrohen nga bashkia e komuna, sipas vendndodhjes territoriale dhe administrative të 
konvikteve ku janë vendosur nxënësit konviktorë. Bursa u jepet nxënësve me ushqim në konvikt. 

10.2 Nxënësve, të cilët nuk janë vendosur/akomoduar në konvikt, për mungesë kapacitetesh, bursa 
u paguhet çdo muaj nga bashkia/komuna, në llogarinë bankare të nxënësit/prindit përfitues, 
pranë bankave të nivelit të dytë apo në zyrat e Postës Shqiptare. Drejtorët e shkollave profesionale 
e socialkulturore dërgojnë, çdo muaj, pranë njësive të pushtetit vendor, frekuentimin e shkollës 
për nxënësit që përfitojnë bursë. 

11. Niveli i bursës, për nxënësit dhe studentët, jepet sipas pasqyrave nr.2 e nr.3 dhe kuota financiare ushqi-
more ditore jepet sipas pasqyrave nr.4 e nr.5, që i bashkëlidhen këtij vendimi. Drejtuesit e fakulteteve 
dërgojnë zyrtarisht, çdo muaj, pranë njësive/departamentit të financës, frekuentimin e shkollës për 
studentët që përfitojnë bursë. 

12. Ministria e Arsimit dhe Shkencës, për vitin e ri shkollor 2010-2011, të japë 1950 (një mijë e nëntëqind 
e pesëdhjetë) bursa për nxënësit dhe 1600 (një mijë e gjashtëqind) bursa për studentët, për hyrjet e 
reja në vitin e parë në sistemin arsimor publik, për të gjitha kategoritë e parashikuara në pikën 2 të 
këtij vendimi. 

13. Efektet financiare të vitit shkollor 2010-2011 të përballohen nga Buxheti i Shtetit, miratuar për Mini-
strinë e Arsimit dhe të Shkencës për vitin 2010, për pjesën e vitit 2010, si dhe nga Buxheti i Shtetit 
që do të miratohet për vitin 2011, për pjesën e vitit 2011.

14. Afati përfundimtar për shqyrtimin dhe miratimin e bursave, për vitet e para, është data 15 dhjetor 
2010, për të gjitha kategoritë e shkollave, ndërsa për vitet e dyta e lart është data 15 nëntor 2010. 

15.  Ministri i Arsimit dhe Shkencës, për raste të veçanta, kur vendimet e këshillave të njësive të pushtetit 
vendor dërgohen jashtë afatit të përcaktuar në këtë vendim, ka të drejtë të shqyrtojë dhe të rivendosë 
në afat përfitimin e bursës për nxënësin/studentin. 

16. Vendimet e njësive të pushtetit vendor dhe ato të institucioneve të arsimit të lartë publikohen për 
komunitetin, median dhe institucionet e tjera vendore apo qendrore. 

17. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës, DAR/ZA-të, institucionet e arsimit të lartë dhe njësitë 
e pushtetit vendor për zbatimin e këtij vendimi. 

 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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PASQYRA NR.1

Nr. Përbërja familjare  Përfitojnë Bursa  Përfitojnë Gjysmëbursa Me pagesë

Për qytetin Me të ardhura mujore Me të ardhura mujore Me të ardhura mujore

 lekë/frymë lekë/frymë lekë/frymë

1 Për familjet me 2 persona Deri 3200 3200-4600 Mbi 4600

2 Për familjet me 3 persona Deri 3100 3100-4500 Mbi 4500

3 Për familjet me 4 persona Deri 3000 3000-4400 Mbi 4400

4 Për familjet me 5 persona Deri 2900 2900-4300 Mbi 4300

5 Për familjet me 6 persona Deri 2800 2800-4200 Mbi 4200

6 Për familjet me 7 persona Deri 2700 2700-4100 Mbi 4100

7 Për familjet me 8 persona Deri 2600 2600-4000 Mbi 4000

Shënim. Nxënësit dhe studentët nga fshati përfitojnë bursë, kur familja përfiton ndihmë ekonomike, në varësi të masës së 

kësaj ndihme, brenda planit të akorduar për secilën njësi të pushtetit vendor.

KUSHTET EKONOMIKE TË NXËNËSIT DHE STUDENTIT PËR DHËNIEN E BURSËS 
(VITI MËSIMOR 2010-2011)

PASQYRA NR.2

Nr. Kategoritë e                                   Kuotat e Bursës   Financimi Financimi

bursave sipas Për kuotë Shpenzime Totali i nga nxënësi nga shteti

shkollave Shpenzime vetjake kuotës

1 Shkollat 9-vjeçare dhe të mesme 

a) Bursa 5,963 200 6,163 0 6,163

b) Gjysmë bursa 5,963 200 6,163 3,082 3,082

c) Me pagesë 5,963 200 6,163 6,163 0

2 Shkolla e Mjeshtrisë Sportive dhe Arsimi Special

a) Bursa 6,463 200 6,663 0 6,663

b) Gjysmë bursa 6,463 200 6,663 3,332 3,332

c) Me pagesë 6,463 200 6,663 6,663 0

3 Nxënësit jetimë 

 6,463 200 6,663 0 6,663

NIVELI I BURSËS PËR NXËNËSIT (VITI MËSIMOR 2010-2011) Në lekë
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PASQYRA NR.3

Nr. Kategoritë e                               Kuotat e Bursës   Financimi Financimi

bursave sipas Për kuotë Shpenzime Totali i nga nxënësi nga shteti

shkollave Shpenzime vetjake kuotës

1 Universitetet, Akademia e Arteve dhe shkollat e tjera të larta 

a) Bursa 6670 2000 8670 0 8670

b) Gjysmë bursa 6670 2000 8670 4335 4335

c) Me pagesë 6670 2000 8670 8670 0

2 Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve 

a) Bursa 7170 2000 9170 0 9170

b) Gjysmë bursa 7170 2000 9170 4585 4585

c) Me pagesë 7170 2000 9170 9170 0

NIVELI I BURSËS PËR STUDENTËT (VITI MËSIMOR 2010-2011) Në lekë

PASQYRA NR.4

Nr Emërtimi  Njësia  Norma  Vlera energjetike Çmimi  Vlera

 matëse ditore (në kcal) mesatar ditore

1   Bukë gram 400 1117 83 33 

2   Makarona “ 30 107 51 2

3   Oriz “ 30 109 82 2

4   Sheqer “ 40 157 78 3

5   Fasule “ 30 93 184 6

6   Perime “ 130 27 120 16

7   Fruta “ 100 42 108 11

8   Vaj “ 30 270 234 7

9   Gjalpë “ 20 152 531 11

10  Mish “ 90 130 620 56

11  Djath “ 25 40 352 9

12  Reçel “ 20 93 332 7

13  Vezë kokërr 1 42 12 0

14  Qumësht gram 200 98 40 8

15  Patate “ 200 170 85 17

16  Nënprodukte mishi “ 30 100 413 12

      Kuota ditore   2746  199

Shënim. Çmimi mesatar është indeksuar me normën mesatare të inflacionit, viti 2009. Është e domosdoshme që nxënësi 

të marrë kuotën ditore në lekë dhe në kalori, ndërsa gramaturat dhe lloji i ushqimit mund të ndryshojnë sipas menuve të ndry-

shme, sipas çmimeve që ofrohen nga konkurrenca e prokurimeve dhe ndikimit të faktorëve të tjerë (gramaturat e normës ditore 

në pasqyrë janë përdorur për efekt planifikimi).

KUOTAT FINANCIARE SIPAS NORMAVE NË NATYRË PËR USHQIMIN E NXËNËSVE 
(VITI MËSIMOR 2010-2011)
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PASQYRA NR.5

Nr Emërtimi  Njësia  Norma  Vlera energjetike Çmimi  Vlera

 matëse ditore (në kcal) mesatar ditore

1    Bukë gram 400 1117 83 33

2    Makarona “ 30 107 51 2

3    Oriz “ 40 145 82 3

4    Sheqer “ 40 157 78 3

5    Fasule “ 40 124 184 7

6    Perime “ 130 27 120 16

7    Fruta “ 100 42 108 11

8    Vaj “ 40 360 234 9

9    Gjalpë “ 20 152 531 11

10  Mish “ 98 140 620 61

11  Djath “ 42 66 352 15

12  Reçel “ 44 190 332 15

13  Patate “ 200 170 85 17

14  Qumësht “ 200 98 40 8

15  Vezë kokërr 1 42 12 0

16  Nënprodukte mishi gram 30 100 413 12

      Kuota ditore   3037  222

PASQYRA NR.6

Nr. Emërtimi Kuota financiare në lekë e veshmbathjes për një vit kalendarik

1 Për fëmijët e arsimit special  7 000 (shtatë mijë)

2 Për jetimët  10 000 (dhjetë mijë)

KUOTAT FINANCIARE SIPAS NORMAVE NË NATYRË PËR USHQIMIN E STUDENTËVE 
(VITI MËSIMOR 2008-2009)

KUOTAT FINANCIARE TË VESHMBATHJES 
(VITI MËSIMOR 2010-2011)
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LIGJ

Nr. 9975, datë 28.7.2008

PËR TAKSAT KOMBËTARE

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1
Qëllimi

Ky ligj përcakton llojet e taksave kombëtare, që zbatohen në Republikën e Shqipërisë, nivelin e taksave 
kombëtare, procedurat e llogaritjes, të arkëtimit dhe transferimit në Buxhetin e Shtetit ose në buxhetin e 
njësive të qeverisjes vendore, si dhe detyrimet që kanë agjentët e taksave kombëtare.

Neni 2
Përkufi zime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1.  “Taksapagues” është çdo individ, person fizik ose juridik, vendas apo i huaj, i cili është i detyruar të 

paguajë njërën nga taksat kombëtare, të përcaktuara në këtë ligj. 

2.  “Taksë” është taksa kombëtare e vendosur me këtë ligj. 

3.  “Agjent i taksave” është personi, i cili, sipas kërkesave të këtij ligji, është përgjegjës për llogaritjen, 
arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e Buxhetit të Shtetit të të ardhurave nga taksat kombëtare. 

Neni 3
Llojet e taksave kombëtare

Taksat kombëtare janë: 

1.  Taksa portuale. 

2.  Taksa vjetore e qarkullimit rrugor të mjeteve.

3.  Taksa e mjedisit, që përbëhet nga:
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a)  taksa e importimit të automjeteve të përdorura; 

b)  taksa e karbonit për benzinën, benzolin dhe gazoilin; 

c) taksa për ambalazhet plastike të lëngjeve (bidonë, shishe plastike e kuti të plastifikuara, të të gjitha 
formave dhe përmasave), të mbushura, të prodhuara në vend dhe të importuara, për produktet si 
ujë, pije freskuese, lëngje frutash e perimesh, qumësht dhe nënproduktet e tij, vajra ushqimore, 
vajra lubrifikante dhe detergjentë. 

4.  Taksa e rentës minerare.

5.  Taksa e akteve dhe e pullës.

6.  Taksa për regjistrimin e lojërave të fatit, për lotarinë kombëtare, për konkursin për parashikimet 
sportive, kazinotë dhe për garat sportive që zhvillohen në hipodrom.

7.  Taksa e ushtrimit të veprimtarisë së peshkimit.

Neni 4
Niveli i taksave kombëtare

1.  Taksa portuale është 1 euro. Kjo taksë paguhet, për çdo prekje, për të gjitha anijet që prekin portet 
dhe radat e Republikës së Shqipërisë e që kryejnë veprime tregtare. 

2.  Taksa vjetore e qarkullimit rrugor të mjeteve caktohet sipas shtojcës nr.1, që i bashkëlidhet këtij ligji 
dhe është pjesë përbërëse e tij. Kjo taksë caktohet në bazë të llojit të mjetit të transportit rrugor. Niveli 
i taksës shprehet në një kuotë të caktuar, sipas llojit të mjetit. Detyrimi për taksën i takon pronarit të 
mjetit. Kjo taksë arkëtohet në çastin e kryerjes së kontrollit të parë teknik të mjeteve. 

 E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve 
të Transportit Rrugor, drejtoritë rajonale, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të mjetit. Për mjetet, 
që regjistrohen për herë të parë, taksa paguhet e plotë, pavarësisht nga data e regjistrimit dhe është e 
vlefshme për 365 ditë. 

 Kjo taksë hyn në fuqi më 1.1.2009.

3.  Taksa e mjedisit caktohet si më poshtë:

3.1. Taksa e importimit të mjeteve të përdorura caktohet: 

3.1.1. Për mjetet me 10 ose më shumë vite përdorimi: 

a)  për mjetet e transportit me motor, sipas përcaktimeve të kreut 8702 të Nomenklaturës së 
Kombinuar të Mallrave, për transportin e jo më shumë se 20 personave, përfshirë shoferin 
dhe për mjete të tjera, për transportin e mallrave, sipas përcaktimeve të kreut 8704 të NK-së, 
me peshëmbajtje deri në 5 tonë, 128 000 lekë; 

b) për mjetet e transportit me motor, sipas përcaktimeve të kreut 8702 të Nomenklaturës së 
Kombinuar të Mallrave, për transportin e më shumë se 20 personave, përfshirë shoferin dhe 
për mjete të tjera për transportin e mallrave, sipas përcaktimeve të kreut 8704 të NK-së, me 
peshëmbajtje mbi 5 tonë, 160 000 lekë; 

c)  për traktorët rrugorë, që klasifikohen në kreun 8701 të Nomenklaturës së Kombinuar të 
Mallrave, 40 000 lekë. 

3.1.2. Për mjetet me më pak se 10 vite përdorimi: 

a)  për mjetet e transportit me motor, sipas përcaktimeve të kreut 8702 të Nomenklaturës së 
Kombinuar të Mallrave, për transportin e jo më shumë se 20 personave, përfshirë shoferin 
dhe për mjete të tjera për transportin e mallrave, sipas përcaktimeve të kreut 8704 të NK-së, 
me peshëmbajtje deri në 5 tonë, 80 000 lekë; 

b)  për mjetet e transportit me motor, sipas përcaktimeve të kreut 8702 të Nomenklaturës së 
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Kombinuar të Mallrave, për transportin e më shumë se 20 personave, përfshirë shoferin dhe 
për mjete të tjera, për transportin e mallrave, sipas përcaktimeve të kreut 8704 të NK-së, me 
peshëmbajtje mbi 5 tonë, 100 000 lekë; 

c)  për traktorët rrugorë, sipas përcaktimeve të kreut 8701 të Nomenklaturës së Kombinuar të 
Mallrave, 48 000 lekë. 

3.1.3. Taksa e importimit të autoveturave dhe të mjeteve të tjera, sipas përcaktimeve të kreut 8703 të 
Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, llogaritet sipas formulës së mëposhtme:

 Taksa fikse x cilindrata e motorit x koeficienti i viteve të përdorimit; 

-  “Taksa fikse” për çdo autoveturë dhe mj et tjetër, sipas kreut 8703 të Nomenklaturës së Kom-
binuar të Mallrave, me benzinë, caktohet 20 000 lekë dhe për çdo autoveturë dhe mjet tjetër, 
sipas kreut 8703 të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, me naftë, 25 000 lekë; 

-  “Cilindrata e motorit” është vëllimi i dhomës së djegies së motorit, i shprehur në centimetër kub 
(cm3);

-  “Koeficientët e viteve të përdorimit” janë si më poshtë: 

i)  deri në 2 vite përdorimi 0,0016; 

ii)  mbi 2 deri në 4 vite përdorimi 0,0024; 

iii)  mbi 4 deri në 7 vite përdorimi 0,0029; 

iv)  mbi 7 deri në 10 vite përdorimi 0,0032; 

v)  mbi 10 vite përdorimi 0,0048. 

Taksa nuk duhet të jetë më pak se 60 000 lekë për autoveturat dhe mjetet e tjera, sipas përcaktimeve 
të kreut 8703 të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, për 10 ose më shumë vite përdorimi 
dhe jo më pak se 40 000 lekë, për më pak se 10 vite përdorimi. 

-  “Vite përdorimi” është diferenca ndërmjet vitit kur mjeti hyn në qarkullim të lirë në territorin 
doganor të Republikës së Shqipërisë, me vitin e prodhimit. 

3.2. Taksa e karbonit caktohet në masën 0,5 lekë për litër, për benzinën dhe benzolin dhe 1 lek për 
litër, për gazoilin. Kjo taksë zbatohet si për karburantet e importuara, edhe për ato të prodhuara 
në vend. 

3.3.  Taksa për ambalazhin plastik të lëngjeve, sipas shkronjës “c” të pikës 3 të nenit 3 të këtij ligji 
caktohet në masën: 

a)  2 lekë për copë, për ambalazhet me kapacitet mbi 1,5 litra; 

b)  1 lek për copë, për ambalazhet me kapacitet 1,5 litra ose më pak se 1,5 litra. 

4.  Taksa e rentës minerare caktohet sipas shtojcës nr.2, që i bashkëlidhet ligjit dhe është pjesë përbërëse 
e tij. Çdo person fizik apo juridik, që është i licencuar dhe vepron në industrinë minerare, sipas një 
marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, duhet të paguajë rentë minerare 
për burimet natyrore që nxjerr nga/mbi/dhe nëntoka e territorit të Republikës së Shqipërisë, sepse 
personi fizik apo juridik nxjerr dhe transferon produktin për qëllime fitimprurëse. Renta minerare 
llogaritet si detyrim mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet produkte minerare.

 Në rastin e eksportit të produkteve minerare, renta paguhet në çastin e bërjes së deklaratës së eksportit.

 Renta minerare përcaktohet duke shumëzuar vlerën totale të shitjes me shumicë të produktit me 
përqindjen e rentës, sipas përcaktimeve të shtojcës nr. 2, që i bashkëlidhet këtij ligji. Pagesa e rentës 
minerare bëhet brenda datës 15 të muajit pasardhës, kur janë realizuar shitjet. Degët e doganave në 
rrethe ngarkohen për vjeljen e kësaj rente, në rastin e eksportit të produkteve minerare, ndërsa degët e 
tatimeve ngarkohen për vjeljen e kësaj rente, në rastin e shitjes së produkteve minerare brenda vendit. 
Vlera në përqindje e rentës minerare, e përcaktuar në nenet 51, 74 e 83 të ligjit nr.7796, datë 17.2.1994 
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“Ligji minerar i Shqipërisë”, të ndryshuar, ndryshon sipas paragrafëve të parë e të dytë të pikës 4 të 
nenit 4 të këtij ligji. Përcaktimi i vlerës së rentës së pasurisë minerare, për të gjitha mineralet, sipas 
përcaktimeve të ligjit nr.7796, datë 17.2.1994 “Ligji minerar i Shqipërisë”, të ndryshuar, kryhet në 
përputhje me përcaktimet e bëra në shtojcën nr.2, që i bashkëlidhet këtij ligji.

 Këshilli i Ministrave, në bazë të kësaj shtojce, përcakton vlerën e saktë, në përqindje, të rentës së 
pasurisë minerare, sipas vlerës së tregut, për çdo mineral apo grup mineralesh.

5.  Taksa e akteve dhe e pullës caktohet sipas lidhjes nr.3, e cila i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë 
përbërëse e tij. 

6.  Taksa për regjistrimin e lojërave të fatit, kazinotë, konkurset për parashikimet sportive, për lotarinë 
kombëtare, për garat sportive, që zhvillohen në hipodrom, caktohet si më poshtë për: 

-  lojërat e fatit, si lojëra aritmetike, 

-  lojëra fati sportive dhe elektronike, 

-  me fitim në çast 10 000 000 lekë; 

-  kazinotë 1 000 000 000 lekë; 

-  lotarinë kombëtare 120 000 000 lekë;

-  garat sportive që zhvillohen në Hipodrom 20 000 000 lekë; 

-  konkurset për parashikimet sportive 120 000 000 lekë.

7.  Taksa e ushtrimit të veprimtarisë së peshkimit caktohet sipas shtojcës nr.4, që i bashkëlidhet këtij ligji 
dhe është pjesë përbërëse e tij.

Neni 5
Agjentët e taksave

Sipas llojit të taksave kombëtare, agjentët që ngarkohen me vjeljen e tyre janë: 
a)  për taksat portuale, kapiteneria e porteve, e cila i vjel këto taksa drejtpërdrejt ose nëpërmjet 

agjencive detare, shtetërore apo private;

b)  për taksën vjetore të qarkullimit rrugor të mjeteve, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 
Transportit Rrugor; 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në Ministrinë e Brendshme, nëpërmjet degëve në rrethe, 
kontrollon pagimin e taksës nga zotëruesit e mjeteve dhe, kur vëren se nuk është paguar, zbaton gjobë, të 
barabartë me masën e taksës. Kur taksa apo gjoba nuk paguhen brenda 10 ditëve, ajo bllokon mjetin deri 
në pagesën e tyre. Për mjetet që regjistrohen për herë të parë, taksa paguhet e plot ë, pavarësisht nga data 
e regjistrimit dhe është e vlefshme për 365 ditë;

c)  për taksën e mjedisit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, nëpërmjet degëve të doganave në 
rrethe, për importimin e makinave të përdorura, për karburantin e importuar dhe për ambalazhet 
plastike të lëngjeve të importuara, si dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet degëve 
të saj, për karburantin e prodhuar në vend dhe për ambalazhet plastike të lëngjeve, të prodhuara 
në vend;

ç)  për taksën e rentës minerare, organet doganore e tatimore; 

d)  për taksën e akteve dhe të pullës, zyrat e gjendjes civile; 

dh)  për taksat për regjistrimin e lojërave të fatit, si lojëra aritmetike, lojëra fati sportive, lojëra elek-
tronike, me fitim në çast, për lotarinë kombëtare, për kazinotë dhe për garat sportive që zhvillohen 
në hipodrom, struktura përgjegjëse e lojërave të fatit në ministrinë përgjegjëse për ekonominë;

e)  për taksën e ushtrimit të veprimtarisë së peshkimit ngarkohet Drejtoria e Politikave të Peshkimit 
dhe degët e saj në rrethe.
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Neni 6
Transferimi i të ardhurave nga taksat kombëtare në Buxhetin e Shtetit 

dhe në llogaritë e njësive të qeverisjes vendore

Taksa vjetore është e menjëhershme dhe paguhet brenda tremujorit të parë të vitit në vazhdim. Agjentët 
e taksave janë të detyruar t’i transferojnë taksat e vjela në Buxhetin e Shtetit dhe në llogari të bashkive ose 
të komunave, sipas nenit 5 të këtij ligji, brenda datës 30 të muajit kur janë arkëtuar taksat. 

Kur detyrimi për pagimin e taksave vjetore për herë të parë lind në 6-mujorin e parë, paguhet 100 për 
qind e taksës, ndërsa kur ky detyrim lind në 6-mujorin e dytë, paguhet 50 për qind e masës së këtyre taksave. 

Neni 7 
Taksat që vilen nëpërmjet pullës 

Taksat kombëtare, që vilen nëpërmjet pullës, janë taksa vjetore e qarkullimit rrugor të mjeteve dhe 
taksa e akteve të gjendjes civile. 

Neni 8
Komisionet që përfi tojnë agjentët e taksave 

1.  Taksat arkëtohen nga agjentët e taksave, të përcaktuar në nenin 5 të këtij ligji dhe transferohen, sipas 
tarifave të përcaktuara në nenin 4 të këtij ligji, në llogaritë e të ardhurave tatimore të Buxhetit të Shtetit 
dhe të buxhetit të njësive të qeverisjes vendore, sipas nenit 5 të këtij ligji. 

2.  Agjentëve të taksave, për shërbimin që kryejnë, u jepet komisioni përkatës, në rrugë buxhetore. Ky 
komision llogaritet në përqindje në bazë të masës së taksave që kanë arkëtuar dhe kanë transferuar 
në Buxhetin e Shtetit dhe në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore. Masa në përqindje e komisionit 
është si më poshtë: 

a)  për taksat portuale (kapitenerisë së porteve) 2 për qind; 

b)  për taksën vjetore të qarkullimit rrugor të mjeteve 8 për qind, nga të cilat: 

-  Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor 6 për qind; 

-  Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit në Ministrinë e Brendshme 2 për qind. 

c)  për taksën e mjedisit 0 për qind; 

ç)  për taksën e akteve dhe të pullës 5 për qind; 

d)  për taksën e rentës minerare (Royalty) 0 për qind; 

dh)  për taksën e regjistrimit të lojërave të fatit, si lojëra aritmetike, lojëra fati sportive, lojëra elektronike, 
me fitim në çast, për lotarinë kombëtare, për kazinotë dhe për garat sportive që zhvillohen në 
hipodrom 0 për qind.

3.  Komisionet e përfituara përdoren: 

a)  në formën e shpërblimit mbi pagën, për vështirësi në punë, sipas akteve ligjore dhe nënligjore 
në fuqi; 

b)  në formën e pagës, për rastet kur merren punonjës të rinj, për përballimin e vjeljes së taksave; 

c)  për mekanizimin, informatizimin, përmirësimin e kushteve të punës, si dhe për përballimin e 
shpenzimeve për vjeljen e taksave.
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Neni 9
Përjashtimet nga pagimi i taksave kombëtare

1.  Përjashtohen nga pagimi i taksës vjetore të qarkullimit rrugor të mjeteve: 

a)  mjetet në pronësi të ambasadave dhe organizatave ndërkombëtare, që gëzojnë status diplomatik, 
të akredituara në Republikën e Shqipërisë, duke zbatuar parimin e reciprocitetit; 

b)  personat fizikë ose juridikë, të cilët deklarojnë, brenda muajit janar të vitit në vazhdim, se nuk 
do të qarkullojnë me mjetet në pronësi të tyre gjatë këtij viti kalendarik dhe dorëzojnë pranë 
Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor targën dhe lejen e qarkullimit 
të mjetit; 

c)  invalidët tetraplegjikë, që e fitojnë këtë status, në bazë të ligjeve përkatëse, kur mjeti është në 
zotërimin e tyre dhe përdoret vetëm për nevojat e tyre vetjake dhe jo për veprimtari private. 

 Sipas nenit 16/1 të ligjit nr.7889 datë 14.12.1994 “Për statusin e invalidit” dhe të nenit 4 të ligjit 
nr.8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit”, kur invalidi i punës dhe personi i verbër ushtrojnë 
veprimtari private, nuk përjashtohen nga pagimi i kësaj takse.

2.  Përjashtohen nga pagimi i taksës së mjedisit, për komponentin e taksës së importimit të mjeteve të 
përdorura, invalidët dhe veteranët e luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar, invalidët 
e punës, të verbrit, invalidët p araplegjikë dhe tetraplegjikë, që e fitojnë këtë status, në bazë të ligjeve 
përkatëse, kur mjeti importohet për zotërimin e tyre dhe përdoret vetëm për nevojat e tyre vetjake 
dhe jo për veprimtari private. 

3.  Përjashtohen nga pagimi i taksës së akteve dhe të pullës: 

a)  veprimet zyrtare, që kërkohen nga autoritetet e huaja, në bazë reciprociteti; 

b)  regjistrimi i lindjeve dhe i vdekjeve, si dhe shënimet në regjistrat e gjendjes civile. 

Neni 10
Shkeljet dhe sanksionet

1.  Shkeljet e dispozitave të këtij ligji, që përbëjnë kundërvajtje administrative, përcaktohen sipas ligjit 
për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë dhe, kur nuk përbëjnë vepër penale, dënohen po 
sipas ligjit të procedurave tatimore në Republikën e Shqipërisë.

2.  Procedurat e ankimit dhe të ekzekutimit të masave administrative bëhen në përputhje me ligjin për 
procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë. 

Neni 11
Tarifa shërbimi

1.  Përveç tarifave të shërbimit, të përcaktuara në aktet e tjera ligjore dhe nënligjore, quhen tarifa shërbimi 
edhe:

a)  tarifa e pajisjes me leje drejtimi e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor;

b)  tarifa për përdorimin e aparateve televizive e Radiotelevizionit Publik Shqiptar;

c)  tarifa konsullore e Ministrisë së Punëve të Jashtme apo e ambasadave tona jashtë vendit dhe 
tarifa për lëshimin e pasaportave të udhëtimit e Ministrisë së Brendshme;

ç)  tarifa për veprime e shërbime të administratës gjyqësore e Ministrisë së Drejtësisë, prokurorisë, 
noterisë dhe zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme; 

d)  tarifa për shërbimet e transmetimeve radiotelevizive e Këshillit Kombëtar të Radios dhe Tele-
vizionit (KKRT); 
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dh)  tarifa për pajisjen me pasaportë lundrimi e kapitenerisë së porteve; 

e)  tarifa për shërbimet e radiokomunikimit e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare 
(AKEP);

ë)  tarifa për qarkullimin e automjeteve të huaja e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave;

f)  tarifa për kalimin me avion të kufirit të Republikës së Shqipërisë. 

2.  Nivelet minimale të tarifave të shërbimit, të përmendura në pikën 1 të këtij neni, përcaktohen me 
udhëzim të përbashkët të Ministrit të Financave dhe institucioneve përkatëse.

Neni 12
Shfuqizimet

Ligji nr.8977, datë 12.12.2002 “Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 
shfuqizohet. 

Neni 13

Ngarkohet Ministria e Financave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji.

Neni 14
Hyrja në fuqi

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

Shpallur me dekretin nr.5862, datë 1.8.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Bamir Topi



366 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

UDHËZIM

Nr. 26, datë 4.9.2008

PËR TAKSAT KOMBËTARE

Në zbatim të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë, si dhe në zbatim të ligjit 
nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, Ministri i Financave

UDHËZON:

1. Dispozita të përgjithshme

1.1  Në zbatim të nenit 6 të ligjit nr.9975, datë 28.7.2008, taksat kombëtare derdhen 100% në Buxhetin e 
Shtetit. Taksat vjetore arkëtohen nga agjentët e taksave dhe transferohen në Buxhetin e Shtetit brenda 
datës 30 të muajit, kur janë arkëtuar taksat.

 Kur detyrimi për pagimin e taksave lind në gjashtëmujorin e parë të vitit, taksat paguhen në masën 
100%, ndërsa kur detyrimi lind për herë të parë në 6-mujorin e dytë, taksat paguhen në masën 50 për 
qind të shumës së taksës vjetore të përcaktuar në ligj.

1.2  Në zbatim të nenit 5 të ligjit, agjentët e taksave janë të detyruar të bëjnë vjeljen e taksave dhe të derdhin 
në buxhet shumat e vjela sipas ligjit për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë.

1.3  Në zbatim të nenit 8, agjentët e taksave, të përcaktuar në nenin 5 të ligjit, përfitojnë një përqindje 
të caktuar të arkëtimeve nga taksat. Punonjësit e taksave në drejtoritë rajonale të tatimeve bëjnë 
aktrakordime me agjentët e taksave për taksat e vjela, si dhe përcaktojnë shumën që u takon agjen-
tëve të taksave. Aktin e rakordimit, i cili do të jetë i firmosur nga inspektori i taksave, përfaqësuesi 
i agjentit të taksave, si dhe nga kryetari i drejtorisë rajonale të tatimeve, agjentët e taksave duhet ta 
paraqesin në degën e thesarit të rrethit ku ushtrojnë aktivitetin e vjeljes së taksave. Modeli i aktit të 
rakordimit dhe përmbajtja e tij do të jetë sipas formularit nr.1 bashkëngjitur këtij udhëzimi. Krit-
eret e përdorimit të komisioneve që iu jepen agjentëve të taksave janë përcaktuar në ligj dhe akte 
nënligjore dhe përdoren:

a)  në formën e shpërblimit mbi pagën, për vështirësi në punë, sipas akteve ligjore dhe nënligjore 
në fuqi;

b)  në formën e pagës, për rastet kur merren punonjës të rinj, për përballimin e vjeljes së taksave;

c)  për mekanizimin, informatizimin, përmirësimin e kushteve të punës, si dhe përballimin e shpenzi-
meve për vjeljen e taksave.
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2. Dispozita të veçanta sipas llojit të taksave, kemi këto lloje taksash:

2.1  Taksat portuale

 Taksat portuale paguhen nga anijet shqiptare ose të huaja sa herë prekin portet e Republikës së Shq-
ipërisë. Masa e kësaj takse është 1 euro. Taksat portuale paguhen me mbërritjen e anijes në port, dhe 
janë të vlefshme për të gjithë kohën që anija qëndron në port.

 Ngarkohen me vjeljen e këtyre taksave kapitaneria e porteve, e cila i vjel këto taksa drejtpërdrejt ose 
nëpërmjet agjencive detare shtetërore ose private.

 Në kuptimin e ligjit, nëse anija për kryerjen e veprimeve të saj do të prekë edhe një port tjetër shqiptar, 
paguan vetëm në portin e parë. Pra, nëse një anije mbërrin në Durrës dhe shkarkon një pjesë të mallit 
dhe në të njëjtin rejs shkarkon pjesën tjetër në Shëngjin, atëherë kjo anije paguan vetëm në portin e 
parë. Në qoftë se një anije që vjen nga një port i huaj shkarkon në portin e Durrësit ku paguan taksat 
portuale dhe ngarkon në këtë port një mall të ri, të cilin e shkarkon në një port tjetër shqiptar si p.sh. 
në Vlorë, atëherë kjo anije do të paguajë taksat portuale edhe në portin e Vlorës.

 Taksat portuale paguhen në secilin port të Shqipërisë, pavarësisht nëse anija mbërrin nga jashtë ose 
nga një port tjetër i shtetit shqiptar. Anije të subjekteve shqiptare do të konsiderohen anijet që janë 
në pronësi të vet dhe anijet e marra me qira.

2.2  Taksa vjetore e qarkullimit rrugor të mjeteve

 Taksës vjetore të qarkullimit rrugor të mjeteve i nënshtrohen të gjitha mjetet e klasifikuara sipas shtojcës 
nr.1 të ligjit, që janë të regjistruara në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor. 
Kjo taksë arkëtohet nga qendrat e kontrollit teknik të drejtorive rajonale të shërbimeve të transportit 
rrugor.

 Pagesa e taksës bëhet në çdo kohë, por gjithnjë para kryerjes së kontrollit teknik të mjetit. Vlera e 
taksës është vjetore, pavarësisht nga momenti në të cilin ajo paguhet. Edhe mjetet e reja, pavarësisht 
nga momenti i targimit të tyre, paguajnë vlerën e plotë të taksës. Pagesa e kësaj takse shoqërohet me 
faturë, me pullën e taksës, si dhe biletën me numër serial, në të cilën, përveç të dhënave të mjetit, 
shënohet edhe vlera e taksës së paguar. Zotëruesi i mjetit e vendos pullën e taksës në xhamin e për-
parmë të mjetit për të lehtësuar ushtrimin e kontrollit vizual nga organet e Ministrisë së Brendshme 
dhe Policia Tatimore. Këto dokumente prodhohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 
Transportit Rrugor dhe shpenzimet përballohen nga ky institucion në zbatim të nenit 8, pika 3, shk-
ronja “c” të ligjit. Dokumentet e mësipërme duhet të përmbajnë elemente të sigurisë së lartë, për të 
shmangur falsifikimin e tyre.

 Drejtoritë rajonale të transportit rrugor bëjnë regjistrimin ditor të arkëtimit të taksës që shërben si 
dokument bazë për rakordimin e pagesës së taksës me drejtoritë rajonale të tatimeve. Regjistrimi bëhet 
në një regjistër të veçantë, forma dhe përmbajtja e të cilit janë sipas formularit nr.2 bashkëngjitur këtij 
udhëzimi. Këto drejtori, brenda datës 31 janar të çdo viti, dërgojnë në drejtoritë rajonale të tatimeve, 
listën e mjeteve të regjistruara, duke shënuar edhe datën e fundit të kontrollit teknik të mjetit.

 Drejtoritë rajonale, deri në datën 15 të muajit pasardhës, evidentojnë dhe dërgojnë në drejtoritë rajo-
nale të tatimeve dhe në strukturat e Ministrisë së Brendshme, listën e mjeteve që nuk janë paraqitur 
për të bërë kontrollin teknik dhe që për rrjedhojë nuk kanë paguar taksën.

2.3. Taksa e mjedisit

 Në bazë të nenit 3 pika 3 të ligjit, taksa e mjedisit përbëhet nga këto komponentë:

a)  Taksa e importimit të mjeteve të përdorura;

b)  Taksa e karbonit për benzinën, benzolin dhe gazoilin;

c)  Taksa për ambalazhet plastike të lëngjeve (bidonë, shishe plastike e kuti të plastifikuara të të gjitha 
formave dhe përmasave), të mbushura, të prodhuara në vend dhe të importuara, për produktet: 
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ujë, pije freskuese, lëngje frutash e perimesh, qumësht dhe nënproduktet e tij, vajra ushqimore, 
vajra lubrifikante dhe detergjente.

2.3.1 Taksa e importimit të mjeteve të përdorura

 Kjo taksë paguhet nga importuesi i mjetit të përdorur, në momentin e zhdoganimit të tij. Agjent 
tatimor për vjeljen e taksës së importimit të mjeteve të përdorura është Drejtoria e Përgjithshme 
e Doganave nëpërmjet degëve të saj doganore.

 Degët doganore bëjnë llogaritjen e taksës së importimit të mjeteve të përdorura sipas llojeve të 
mjeteve dhe viteve të përdorimit:

 Për mjetet me 10 ose me shumë vite përdorimi, taksa është sipas pikës 3.1.1 të nenit 4 të ligjit:

a)  mjetet e transportit me motor, sipas përcaktimeve të kreut 8702 të Nomenklaturës së Kom-
binuar të Mallrave për transportin e jo më shumë se 20 personave përfshirë shoferin dhe 
mjete të tjera për transportin e mallrave të kreut 8704 të NK me peshëmbajtje deri në 5 tonë, 
128 000 lekë;

b)  mjetet e transportit me motor, sipas përcaktimeve të kreut 8702 të Nomenklaturës së Kom-
binuar të mallrave për transportin e më shumë se 20 personave përfshirë shoferin, dhe mjete 
të tjera për transportin e mallrave të kreut 8704 të NK me peshëmbajtje mbi 5 tonë, 160 000 
lekë;

c)  traktorët rrugorë, që klasifikohen në kreun 8701 të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, 
40 000 lekë.

 Për mjetet me më pak se 10 vite përdorimi, taksa është sipas pikës 3.1.2 të nenit 4 të ligjit:

a)  mjetet e transportit me motor, sipas përcaktimeve të kreut 8702 të Nomenklaturës së Kom-
binuar të Mallrave, për transportin e jo më shumë se 20 personave përfshirë shoferin, dhe 
mjete të tjera për transportin e mallrave të kreut 8704 të NK me peshëmbajtje deri në 5 tonë, 
80 000 lekë;

b)  mjetet e transportit me motor, sipas përcaktimeve të kreut 8702 të Nomenklaturës së Kom-
binuar të Mallrave, për transportin e më shumë se 20 personave përfshirë shoferin, dhe mjete 
të tjera për transportin e mallrave, sipas përcaktimeve të kreut 8704 të NK, me peshëmbajtje 
mbi 5 tonë, 100 000 lekë;

c)  traktorët rrugorë, sipas përcaktimeve të kreut 8701 të Nomenklaturës së Kombinuar të 
Mallrave, 48 000 lekë.

 Për autoveturat, llogaritja e taksës bëhet sipas pikës 3.1.3 të nenit 4 të ligjit. Llogaritja e taksës 
bëhet sipas formulës:

 Taksa fikse x cilindrata e motorit x koeficientin e viteve të përdorimit. Taksa fikse për çdo au-
toveturë me benzinë caktohet 20000 (njëzet mijë lekë) dhe për çdo autoveturë të naftës 25 000 
(njëzet e pesë mijë) lekë.

 Cilindrata e motorit është volumi i dhomës së djegies së motorit të shprehur në centimetër kub 
dhe jepet në certifikatën shoqëruese të mjetit.

 Vite përdorimi quhet diferenca ndërmjet vitit kur mjeti hyn në qarkullim të lirë në territorin 
doganor të Republikës së Shqipërisë, me vitin e prodhimit.

 Shembull 1: Llogaritja e taksës për një autoveturë tip benz 190 i prodhuar në vitin 2002 me naftë 
dhe i importuar në vitin 2007, bëhet si më poshtë:

-  Koeficienti sipas ligjit është 0.0029;

-  Cilindrata e motorit është 1930 centimetër kub;

-  Taksa fikse 25 000 lekë; - 1930 x 25 000 x 0.0029 = 139 925 lekë.
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 Shembull 2: Llogaritja e taksës për një autoveturë, e cila në momentin e zhdoganimit ka mbi 10 
vjet prodhimi, për të njëjtin tip autoveture si në shembullin e mësipërm, bëhet si më poshtë:

-  1930 x 25 000 x 0.0048 = 231 600 lekë.

 Në çdo rast, llogaritja e taksës së importimit të autoveturave të përdorura, do të bëhet sipas 
formulës së pikës 3.1.3 të nenit 4 të ligjit. Në qoftë se nga llogaritjet sipas pikës 3.1.3 të nenit 4 
të ligjit, taksa e importimit të autoveturave të përdorura rezulton më e vogël se nivelet e parashi-
kuara në pikat “3.1 .1” dhe “3.1.2” të ligjit taksa do të mbahet sipas këtyre pikave.

 Degët e doganës të gjitha arkëtimet nga taksat i evidentojnë në regjistër, sipas formularit nr.3 
bashkëngjitur këtij udhëzimi.

2.3.2 Taksa e karbonit për benzinën, benzolin dhe gazoilin

 Taksa e karbonit është caktuar në masën 0.5 lekë për litër për benzinën dhe benzolin dhe 1 lekë 
për litër për gazoilin. Për benzinën, benzolin dhe gazoilin e importuar vjelja e taksës së karbonit 
bëhet nga degët e doganave. Kjo taksë paguhet në momentin e deklarimit në doganë të benzinës, 
benzolit apo gazoilit të importuar.

 Taksa e karbonit për benzinën, benzolin dhe për gazoilin e importuar nuk përfshihet në bazën 
e taksueshme për efekt të llogaritjes se taksës doganore, TVSH-së dhe akcizës.

 Taksat e karbonit për benzinën, benzolin dhe gazoilin e importuar, për mallrat që vendosen 
në regjimin e pezullimit tatimor ose doganor, nuk aplikohet në momentin e vendosjes në këto 
regjime, por në momentin kur mallrat çlirohen nga këto regjime.

 Për gazoilin, benzinën dhe benzolin e prodhuar në vend, prodhuesit deklarojnë dhe paguajnë 
taksën e karbonit në degën përkatëse të tatimeve në momentin e lëvizjes së këtyre produkteve 
nga vendi i prodhimit.

 Shumat e arkëtuara nga kjo taksë derdhen çdo 5 ditë në llogarinë e degës përkatëse të tatimeve.

2.3.3 Taksa për ambalazhet plastike të lëngjeve

 Taksa e ambalazheve plastike të lëngjeve të importuara apo të prodhuara në vend llogaritet në 
masën 2 lekë për copë për ambalazhet e lëngjeve me kapacitet mbi 1.5 litra dhe 1 lek për copë për 
ambalazhet me kapacitet të barabartë ose më të vogël se 1.5 litra. Për mallrat e importuara kjo 
taksë arkëtohet nga Drejtoria Përgjithshme e Doganave nëpërmjet degëve të saj, në momentin 
e zhdoganimit të mallit.

 Taksat e ambalazheve plastike të lëngjeve nuk përfshihen në bazën e taksueshme për efekt të 
llogaritjes të taksës doganore, TVSH-së dhe akcizës.

 Taksa për ambalazhet plastike të lëngjeve për mallrat që vendosen në regjimin e pezullimit tati-
mor ose doganor nuk aplikohet në momentin e vendosjes në këto regjime, por në momentin kur 
mallrat çlirohen nga këto regjime.

 Për ambalazhet plastike bosh të lëngjeve, të cilat importohen, taksa nuk llogaritet në momentin 
e zhdoganimit të mallit, por te prodhuesi i lëngjeve.

 Për mallrat me ambalazhe plastike të prodhuara në vend, vjelja e taksës bëhet nga degët e tati-
meve, në momentin e shitjes së mallrave. Prodhuesit e lëngjeve me ambalazhe plastike bëjnë 
llogaritjen e taksës të cilën më pas e derdhin në llogarinë e drejtoritë rajonale përkatëse të tatimeve. 
Brenda datës 14 të çdo muaji subjektet dorëzojnë në drejtorinë rajonale të tatimeve formularin 
e deklarimit sipas modelit nr. 4 bashkëngjitur këtij udhëzimi.

2.4  Taksa e rentës minerare

 Taksa e rentës minerare përcaktohet në pikën 4 të nenit 4 të ligjit nr nr.9975, datë 28.7.2008 “Për 
taksat kombëtare” dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, në zbatim të tij.

-  Në rastin e shitjes së pasurisë minerare për konsum final në tregun e brendshëm, renta minerare 
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paguhet për llogari të organeve tatimore, nga subjekti zotërues i lejes së shfrytëzimit të mineralit.

-  Në rastin kur subjekti zotërues i lejes së shfrytëzimit bën edhe eksportin e mineralit, renta miner-
are paguhet në degët doganore në çastin e bërjes së deklaratës së eksportit. Pagesa e kësaj takse, 
në rastin e eksportit, evidentohet me mandatarkëtimi.

-  Në rastin kur subjekti, zotërues i lejes së shfrytëzimit, ia shet produktin minerar një subjekti 
tjetër të regjistruar pranë organeve tatimore konform legjislacionit në fuqi, por jo për konsum 
final brenda vendit, por ky i fundit e eksporton mineralin, taksa e rentës minerare do të paguhet 
si nga subjekti zotërues i lejes së shfrytëzimit pranë organeve tatimore, ashtu edhe nga subjekti 
eksportues, në momentin e bërjes së deklaratës doganore të eksportit. Në këtë rast, organet 
tatimore janë të detyruara, brenda 15 ditësh nga paraqitja e dokumentacionit të kërkuar nga 
subjekti eksportues, të rimbursojnë subjektin për vlerën e taksës së rentës minerare së paguar në 
doganë. Dokumentet e nevojshme që subjekti eksportues të përfitojë rimbursimin janë:

1.  Kopje e mandatarkëtimit të doganës për taksën e paguar në doganë, si dhe kopje të mandat 
arkëtimit të taksës së subjektit shitës të mineralit, me qëllim që të tregohet se kjo taksë është 
paguar nga të dy subjektet e lidhura.

2.  Kopje të deklaratës doganore;

3.  Kopje të faturës tatimore me TVSH të blerjes së mineralit nga subjekti shitës;

4.  Kopje e kontratës së shitjes së lidhur ndërmjet subjektit blerës dhe njëkohësisht eksportues 
dhe shitësit.

 Vlera e saktë në përqindje e rentës së pasurisë minerare, sipas v1erës se tregut, për çdo mineral apo 
grup mineralesh, përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, 15-ditshin e parë të muajit shkurt 
të çdo viti.

 Zotëruesi i lejes së shfrytëzimit të mineraleve, brenda datës 15 të muajit pasardhës, duhet të derdhë 
për llogari të degës së tatimeve ku ushtron aktivitetin e tij, taksën e rentës së pasurisë të specifikuar në 
shtojcën nr.2 të ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare” dhe në vendimin e Këshillit të 
Ministrave të zbatim të këtij ligji, sipas vlerës së tregut të mineraleve të shitura konsumatorëve gjatë 
muajit.

 Për të përcaktuar vlerën e tregut të këtyr e mineraleve, me qëllim që të llogaritet renta e pasurisë 
minerare, veprohet si vijon:

1.  Vlera e tregut të mineralit të shitur te konsumatori gjatë muajit kalendarik jepet:

a)  Në rastin kur produkti i shitur është mineral i nxjerrë nga miniera, vlera e tregut të mineralit 
është e barabartë me çmimin e shitjes së produktit;

b)  Në rastin kur produkti përfundimtar i shitur është përpunuar më tej, vlera e tregut të miner-
alit është e barabartë me çmimin e shitjes së produktit përfundimtar gjatë muajit kalendarik 
minus:

-  shpenzimet e pasurimit, shkrirjes dhe të rafinimit që janë kryer mbi mineralin;

-  shpenzimet e transportit nga miniera në fabrikën e pasurimit, shkritore ose impiantet e 
rafinimit të mineralit;

-  të gjitha shpenzimet e tjera, të cilat nuk janë zbritur në pikën 1 dhe që lidhen me koston e 
pasurimit, shkrirjes ose rafinimit.

2.  Çmimi i shitjes nënkupton:

a)  Në qoftë se produkti eksportohet, çmimi i shitjes është FOB Shqipëri.

b)  në qoftë se produkti nuk eksportohet, çmimi i shitjes është i barabartë me çmimin e shitjes 
brenda vendit minus:
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-  shpenzimet e transportit të produktit nga pika e prodhimit deri në pikën e shitjes FOB Shq-
ipëri;

-  shpenzimet e tjera të shitjes nëse ka të tilla.

 Zotëruesi i lejes dorëzon brenda datës 5 të çdo muaji, formularin tip nr.5 bashkëngjitur këtij udhëzimi. 
Ai duhet të japë gjithashtu kur është e nevojshme edhe të dhënat e mëposhtme:

a)  Emrin dhe përshkrimin e mineralit;

b)  Emrin dhe adresën e zotëruesit të lejes dhe administratorit;

c)  Sasinë e mineralit të prodhuar gjatë muajit të kaluar

d)  Një konfirmim lidhur me prodhimin e muajit të kaluar dhe shpërndarjen e tij (p.sh. te konsuma-
torët, fabrikat e pasurimit, shkritoret, rafineritë ose të depozituar);

e)  Sasinë e mineralit të shitur te konsumatorët gjatë muajit kalendarik, emrat dhe adresat e blerësve 
dhe kontratat e shitjes, të cilat duhet të përmbajnë veçoritë mbi natyrën, cilësinë dhe përmbajtjen 
e mineraleve;

f)  Emrat dhe vendndodhjet e fabrikave të pasurimit, shkritoreve dhe rafinerive ku është shpërndarë 
minerali;

g)  Koston për ton të fabrikës së pasurimit, shkritoreve dhe rafinerive ku është shpërndarë minerali 
gjatë muajit kalendarik;

h)  Koston për ton të transportit të mineralit të shitur gjatë muajit kalendarik, e detajuar kjo në rastin 
kur transporti i mineralit kryhet duke kaluar në disa hallka transporti;

i)  Shpenzimet e shitjes nëse ka dhe që janë kryer gjatë muajit kalendarik;

j)  Një llogaritje të detajuar të rentës së pasurisë minerare gjatë muajit kalendarik.

 Zotëruesi i lejes së shfrytëzimit duhet të mbajë pranë minierës librat përkatës të prodhimit të 
mineralit nga zona e lejuar dhe të gjithë dokumentacionin që lidhet me to. Të gjitha të dhënat 
mbi prodhimin, transportin, përpunimin dhe shitjen, përfshirë këtu dhe kontratat e shitjes, kon-
trollohen nga degët e tatimeve dhe doganave.

2.4.2 Në rast se organet, tatimore dhe doganore, vërejnë se çmimet e deklaruara të shitjes së produk-
teve minerare janë me të ulëta se çmimet e tregut, këto organe duhet t’i referohen dosjes me të 
dhënat e disponueshme për vlerën e eksporteve minerare, për përcaktimin e vlerës së shitjes së 
produkteve minerare, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 7 të këtij vendimi.

 Si burim informacioni për krijimin e dosjes me të dhënat e disponueshme për vlerën e eksporteve 
minerare shërbejnë burime të tilla, si çmimet e tregjeve ndërkombëtare, të dhënat statistikore 
të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, 
investigimi i tregut, brenda dhe jashtë vendit, kryer nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 
dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, çmimet e produkteve minerare, të ngjashme, që 
eksportohen, çmimet e paraqitura në deklaratën e eksportit, për subjektet e tjera, që veprojnë në 
të njëjtën industri.

 Përcaktimi sipas pikës 7 të këtij vendimi bëhet nga një komision, i përbërë nga specialistë me 
përvojë të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe 
Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, (të cilët caktohen nga ministrat përkatës) e më pas 
dërgohen për miratim pranë komisionit ad-hoc, krijuar me vendim të Këshillit të Ministrave 
nr.686, datë 2.11.2005.

2.5  Taksa e akteve dhe e pullës

 Shtetasit, për çdo dokument të lëshuar nga zyrat e gjendjes civile, janë të detyruar të paguajnë taksën 
sipas shtojcës nr.3 të ligjit. Dokumentet e gjendjes civile janë të vlefshme vetëm kur kanë pullën e 
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taksës të vulosur me vulën e gjendjes civile. Vjelja e këtyre taksave bëhet nga zyrat e gjendjes civile 
Vjelja e taksës për kartën e identitetit bëhet me mandatarkëtimi.

 Derdhja e taksave të velura në llogarinë e organit tatimor do të bëhet jo më vonë se 5 ditë nga data e 
arkëtimit.

2.6. Taksa për regjistrimin e lojërave të fatit, për kazinotë dhe për garat sportive që zhvillohen në hipodrom.

 Taksa për regjistrimin e lojërave të fatit, kazinotë dhe për garat sportive që zhvillohen në hipodrom 
paguhet vetëm njëherë në momentin e fillimit e veprimtarisë dhe të regjistrimit të saj.

2.7. Taksa për ushtrimin e veprimtarisë së peshkimit

 Kjo taksë është vjetore dhe me vjeljen e saj ngarkohet Drejtoria e Politikave të Peshkimit në ministrinë 
përgjegjëse për ujërat. Pagesat e kësaj takse bëhen sipas shtojcës nr.4 të ligjit. Detyrimi për pagimin 
e kësaj takse lind në momentin e marrjes së lejes për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit. Lejet për 
ushtrimin e aktivitetit të peshkimit jepen mbasi të jetë paguar taksa përkatëse. Kjo taksë derdhet në 
llogarinë e drejtorive rajonale të tatimeve brenda 5 ditëve nga momenti i arkëtimit.

3. Përjashtimet nga taksat kombëtare

1.  Përjashtohen nga pagimi i taksës vjetore të qarkullimit rrugor të mjeteve:

a)  mjetet në pronësi të ambasadave dhe organizatave ndërkombëtare, që gëzojnë statusin diplomatik, 
të akredituara në Republikën e Shqipërisë, duke zbatuar parimin e reciprocitetit;

b)  personat fizikë ose juridikë, të cilët deklarojnë brenda muajit janar të vitit në vazhdim se nuk 
do të qarkullojnë automjetet në pronësi të tyre gjatë këtij viti kalendarik dhe dorëzojnë pranë 
Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor targën dhe lejen e qarkullimit 
të automjetit, paguajnë vetëm 20 për qind të taksës.

c)  Invalidët dhe veteranët e luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar, invalidët e 
punës, të verbrit, invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë që e fitojnë këtë status në bazë të ligjeve 
përkatëse, kur mjeti është në zotërimin e tyre dhe përdoret vetëm për nevojat e tyre personale dhe 
jo për aktivitet privat. Sipas nenit 16/1 të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994 “Për statusin e invalidit”, 
si dhe të nenit 4 të ligjit 8098, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit”, kur invalidi i punës dhe 
personi i verbër ushtron veprimtari private, nuk përjashtohet nga pagimi i kësaj takse.

2.  Përjashtohen nga pagimi i taksës së mjedisit për komponentin e taksës së importimit të mjeteve të 
përdorura, invalidët dhe veteranët e luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar, invalidët 
e punës, të verbrit, invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë që e fitojnë këtë status në bazë të ligjeve 
përkatëse, kur mjeti importohet për zotërimin e tyre dhe përdoret vetëm për nevojat e tyre personale 
dhe jo për aktivitet privat. Përjashtimi nga pagimi i taksave të mësipërme bëhet vetëm kur veprimet 
bëhen në emër të veteranit të luftës, invalidit të punës a të luftës, të verbrit, sëmurëve paraplegjikë dhe 
tetraplegjikë.

 Veterani i luftës, invalidi i luftës apo i punës, personat e verbër, si dhe të sëmurët paraplegjikë dhe 
tetraplegjikë duhet të paraqesin pranë agjentit tatimor librezën përkatëse, së bashku me dokumentin 
e identifikimit të personit që përfiton përjashtimin nga taksa.

3.  Përjashtohen nga pagimi i taksës së akteve dhe të pullës:

a)  veprimet zyrtare, që kërkohen nga autoritetet e huaja, në bazë reciprociteti;

b)  regjistrimi i lindjeve dhe i vdekjeve, si dhe shënimet në regjistrat e gjendjes civile.

4.  Të gjitha përjashtimet do të shënohen në një regjistër të veçantë, ku do të jetë shënuar emri, mbiemri, 
si dhe ekstremet e librezës sipas formularit nr.6, bashkëngjitur këtij udhëzimi.
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4. Tarifat e shërbimit

Në zbatim të nenit 11 të ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare” nivelet e tarifave të 
shërbimit, për tarifat të cilat arkëtohen nga organet tatimore dhe doganore, do të përcaktohen me udhëzim 
të Ministrit të Financave, ndërsa tarifat të cilat mblidhen nga institucione të tjera, do të përcaktohen me 
udhëzim të përbashkët të Ministrit të Financave dhe titullarit të institucioneve respektive.

5. Zbatimi i udhëzimit

Ngarkohet me zbatimin e këtij udhëzimi Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjith-
shme e Doganave, degët e tyre dhe agjentët përkatës.

6. Shfuqizime

Udhëzimi nr.1, datë 30.1.2006 “Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, 
shfuqizohet.

7. Hyrja në fuqi

Ky udhëzim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare.

Ministri i Financave
Ridvan Bode
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LIGJ

Nr. 8788, datë 7.5.2001

(ndryshuar me ligjin nr. 9814 datë 4.10.2007)

PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE

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 rregullat për themelimin, regjistrimin, funksionimin, organizimin dhe veprimtarinë 

e organizatave jofitimprurëse, të cilat ndjekin qëllime në të mirë dhe në interes të publikut.

Neni 2
Përkufi zime

Në kuptim të këtij ligji, termat e mëposhtme kanë këto kuptime:
1.  “Mbledhje publike e fondeve” kuptohet mbledhja e fondeve me anë të fushatave sensibilizuese pub-

like të një shkalle të gjerë.

2.  “Organ shtetëror kompetent” kuptohet organi shtetëror, fusha e kompetencës së të cilit është e njëjtë ose e 
ngjashme me fushën e veprimtarisë së organizatës jofitimprurëse ose organi shtetëror i përcaktuar në ligj.

3.  “Organizata jofitimprurëse” kuptohet shoqatat, fondacionet dhe qendrat, veprimtaria e të cilave 
zhvillohet në mënyrë të pavarur dhe pa u ndikuar nga shteti.

4.  “Veprimtari jofitimprurëse” kuptohet çdo veprimtari ekonomike ose joekonomike me kusht që të 
ardhurat ose pasuritë e organizatave jofitimprurëse, kur ka të tilla, të përdoren vetëm për realizimin 



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 375

e qëllimeve të përcaktuara në statutin e organizatës.

5.  “Veprimtari e përkohshme” kuptohet veprimtaria që kryhet nga një organizatë jofitimprurëse e huaj 
në territorin shqiptar për realizimin e qëllimeve të caktuara konkrete gjatë një viti kalendarik, për një 
periudhë jo më pak se 30 ditë të njëpasnjëshme dhe jo më shumë se gjashtë muaj.

6.  “Veprimtari në të mirë dhe interes të publikut” kuptohet çdo veprimtari që mbështet dhe zhvillon tek 
individi dhe shoqëria vlera shpirtërore dhe vlera të tjera humanitare, mbron jetën e njeriut, shëndetin e tij, 
siguron dhe realizon shërbime publike dhe sociale, ndihma dhe mbështetje në raste fatkeqësish, mbron 
mjedisin dhe zhvillon kulturën dhe edukatën ndaj tij, mbështet e zhvillon vlerat dhe traditat kulturore e 
historike, shkencën, arsimimin, edukimin fizik dhe shpirtëror, jep ndihmesë në zhvillimin e zakoneve të 
mira dhe të vlerave demokratike, si dhe çdo drejtim tjetër në të mirë dhe në interes të publikut.

Neni 3
Subjekte të ligjit

Subjekte të këtij ligji janë shoqatat, fondacionet dhe qendrat e parashikuara në nenin 2 pika 1 të këtij 
ligji. Nuk janë subjekte të këtij ligji sindikatat, partitë politike dhe ato organizata të tjera jofitimprurëse, 
veprimtaria, organizimi dhe funksionimi i të cilave rregullohet me ligj të veçantë. Çdokush ka të drejtën 
e organizimit kolektiv, pa pasur nevojë për ta regjistruar këtë si një organizatë jofitimprurëse.

KREU II
PARIME TË PËRGJITHSHME

Neni 4
E drejta e themelimit dhe e pjesëmarrjes

Çdo person fizik ose juridik, vendas ose i huaj, ka të drejtë të themelojë një organizatë jofitimprurëse, të jetë 
anëtar i saj ose të marrë pjesë në organet drejtuese ose në personelin administrativ të organizatës jofitimprurëse.

Neni 5
Parimi i mbrojtjes dhe i respektimit të të drejtave të njeriut

Organizatat jofitimprurëse e bazojnë veprimtarinë e tyre në parimin e respektimit, të mbrojtjes dhe të 
zbatimit të të drejtve dhe lirive themelore të njeriut, të parashikuara në Kushtetutë, ligje dhe marrëveshje 
ndërkombëtare të ratifikuara me ligj.

Neni 6
Parimi i pavarësisë nga shteti

Organizatat jofitimprurëse e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në mënyrë të pavarur nga organet dhe 
interesat shtetërorë.

Neni 7
Marrëdhëniet e organizatave jofi timprurëse me organet shtetërore

Shteti mbështet dhe nxit veprimtarinë e organizatave jofitimprurëse. Realizimi nga ana e shtetit i 
kushteve dhe i lehtësirave për organizatat jofitimprurëse për përmbushjen e qëllimit dhe të objektit të 
veprimtarisë së tyre bëhet me ligj. Organet shtetërore nuk ndërhyjnë në veprimtarinë e organizatave 
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jofitimprurëse. Ndalimi ose kufizimi i veprimtarisë së organizatave jofitimprurëse bëhet vetëm në rastet 
dhe mënyrën e përcaktuar në ligj.

Neni 8
Të drejtat dhe detyrimet civile

Organizatat jofitimprurëse kanë të drejta dhe përmbushin detyrimet në përputhje me dispozitat e 
Kodit Civil, përveç kur parashikohet ndryshe në këtë ligj ose në dispozita të tjera ligjore.

KREU III
ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE

Neni 9
Format e organizatave jofi timprurëse

Themelimi, format, organizimi, funksionimi dhe fusha e veprimtarisë së organizatve jofitimprurëse 
bëhet në përputhje me Kodin Civil dhe me këtë ligj.

Neni 10
Ndarja e organizatave jofi timprurëse sipas organizimit

Në varësi të mënyrës së organizimit, organizatat jofitimprurëse ndahen në:

1. organizata jofitimprurëse me anëtarësi:
Organizata jofitimprurëse me anëtarësi janë shoqatat.
Organizatat jofitimprurëse me anëtarësi themelohen me vullnetin e lirë të personave fizikë ose juridikë. 

Numri minimal i anëtarëve themelues është 5 persona fizikë ose të paktën dy persona juridikë.

Çdo anëtar ka të drejtë të largohet nga organizata jofitimprurëse për çfarëdo lloj motivi. Statuti 
mund të parashikojë rregulla për përgjegjësinë që i takon anëtarit që largohet, lidhur me detyrimet dhe 
përgjegjësitë e organizatës kundrejt të tretëve deri në çastin e largimit të tij. Përgjegjësia e anëtarit që largo-
het është e njëjtë me atë të anëtarëve të tjerë të organizatës jofitimprurëse për veprimtarinë e kryer deri 
në çastin e largimit. Organi më i lartë drejtues i organizatës jofitimprurëse me anëtarësi është mbledhja e 
përgjithshme ose asambleja e të gjithë anëtarëve të saj. Organet e tjera drejtuese zgjidhen dhe përgjigjen 
përpara këtij organi më të lartë;

2. organizata jofitimprurëse pa anëtarësi:
Organizata jofitimprurëse pa anëtarësi janë fondacionet dhe qendrat.
Organizatat jofitimprurëse pa anëtarësi krijohen nga një a më shumë persona ose me akt testamentar.
Organi më i lartë drejtues i organizatave jofitimprurëse pa anëtarësi është bordi i drejtorëve;

Neni 11
Qendra

1.  Qendra është person juridik pa anëtarësi, që ka për objekt të veprimtarisë së saj kryerjen e shërbimeve 
dhe realizimin e projekteve për qëllime në të mirë dhe në interes të publikut, me fonde dhe të ardhura 
të siguruara sipas ligjit. Nuk lejohet që qendra të kryejë veprimtari fitimprurëse.
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2.  Qendra krijohet nga një a më shumë persona fizikë a juridikë me akt noterial.

3.  Akti për krijimin e qendrës, me kërkesë të themeluesit të saj, regjistrohet në gjykatë.

4. Për themelimin, organizimin dhe funksionimin e qendrës zbatohen dispozitat ligjore përkatëse të 
fondacionit, përveç kur parashikohet shprehimisht ndryshe në këtë ligj dhe dispozita të tjera ligjore.

Neni 12
Ndarja e organizatave jofi timprurëse sipas së drejtës

Në varësi të vendit të regjistrimit të tyre, organizatat jofitimprurëse ndahen në:

1. Organizata jofitimprurëse vendase:
Organizatat jofitimprurëse vendase janë ato që janë themeluar, njohur dhe regjistruar si të tilla sipas 

ligjit shqiptar. Organizatat jofitimprurëse vendase mund të themelojnë degë të tyre në qendër ose në çdo 
njësi tjetër administrativo-territoriale të Shqipërisë. Këto degë nuk janë persona juridikë të veçantë, por 
pjesë e organizatës. Organizatat jofitimprurëse vendase kanë të drejtë të themelojnë degë të tyre, filiale 
etj. jashtë territorit të Shqipërisë;

2. Organizata jofitimprurëse të huaja:
Organizatat jofitimprurëse të huaja janë ato organizata të themeluara, të njohura dhe regjistruara 

si të tilla sipas ligjit të një shteti tjetër. Oranizatat jofitimprurëse të huaja lejohen të ushtrojnë një a disa 
veprimtari të caktuara në territorin shqiptar, me kusht që ato të mos vijnë në kundërshtim me Kushtetutën 
dhe legjislacionin shqiptar. Organizatat jofitimprurëse të huaja lejohen të ushtrojnë veprimtarinë e tyre 
në territorin shqiptar edhe nëpërmjet themelimit dhe regjistrimit sipas së drejtës shqiptare të një dege të 
tyre ose të një organizate jofitimprurëse të re.

KREU IV
THEMELIMI DHE REGJISTRIMI I ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE

Neni 12
Subjektet themeluese

Organizatat jofitimprurëse themelohen nga persona fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj.

Neni 13
Regjistrimi i organizatave jofi timprurëse

Organizatat jofitimprurëse, subjekte të këtij ligji, fitojnë personalitetin juridik pasi të jenë themeluar 
dhe regjistruar në gjykatë, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. Të njëjtave 
procedura të regjistrimit u nënshtrohen edhe degët e organizatave jofitimprurëse të huaja. Themeluesit e 
organizatës jofitimprurëse mblidhen dhe miratojnë aktin e themelimit dhe statutin e saj, si dhe mund të 
autorizojnë një a më shumë persona për të kryer veprimet për regjistrim.

Kushtet e parashikuara në paragrafin e dytë të këtij neni nuk zbatohen për fondacionet që themelohen 
mbi bazën e një akti testamentar. Këto fondacione, nëse përmbushin kriteret ligjore duhet të regjistrohen 
duke respektuar rregullat e përgjithshme juridiko-civile të ekzekutimit të testamentit. Procedurat për 
regjistrimin e organizatave jofitimprurëse në gjykatë dhe për depozitimin e akteve të tyre në Regjistrin 
përkatës rregullohen me ligj të veçantë.
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Neni 14
Personaliteti juridik

Organizata jofitimprurëse njihet si person juridik ditën që vendimi i gjykatës për regjistrimin e saj ka 
marrë formë të prerë. Organizata jofitimprurëse, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse 
ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj. Personaliteti juridik i orga-
nizatës jofitimprurëse mbaron në ditën kur vendimi i gjykatës për çregjistrimin e saj merr formë të prerë.

Neni 15
Kohëzgjatja e organizatave jofi timprurëse

Organizatat jofitimprurëse themelohen me ose pa afat. Kohëzgjatja e veprimtarisë së organizatës 
jofitimprurëse dhe rregullat për ndryshimin e saj caktohen në statutin e saj.

Neni 16
Akti i themelimit

Akti i themelimit është akti me të cilin themeluesit e saj shprehin vullnetin e tyre për themelimin e 
organizatës jofitimprurëse. Fondacioni mund të themelohet edhe nëpërmjet aktit testamentar. Në këtë rast, 
testamenti përbën aktin e themelimit të fondacionit. Akti i themelimit hartohet me shkrim dhe përmban 
në mënyrë të përmbledhur : llojin, emrin, selinë, identitetin e themeluesve, qëllimet dhe fushën e veprim-
tarisë, kohëzgjatjen, emrin e personit që autorizohet të ndjekë procedurat e nevojshme për regjistrimin 
e organizatës jofitimprurëse dhe për përfaqësimin ligjor të saj me të tretët. Në rastin e fondacionit, akti i 
themelimit duhet të tregojë natyrën, burimin dhe vlerën e pasurisë së nevojshme për realizimin e qëllimit 
dhe fushës së veprimtarisë të fondacionit.

Në rastin e themelimit të fondacionit me testament, përmbajtja e tij mund të mos parashikojë të 
gjitha çështjet e treguara në paragrafët e tretë e të katërt të këtij neni. Vendimet për ndryshime në aktin e 
themelimit, që kanë lidhje me emrin, simbolin, objektin, qëllimet, fushën e veprimtarisë së organizatave 
jofitimprurëse, si dhe vendimet për transformimin e saj në një formë tjetër të një organizate jofitimprurëse, 
duhet t’i paraqiten gjykatës brenda 30 ditëve nga data e marrjes së këtij vendimi. Ndryshimet në aktin e 
themelimit i nënshtrohen të njëjtës procedurë të përdorur në rastin e regjistrimit fillestar të organizatës.

Neni 17
Statuti

Rregullimi i hollësishëm i çështjeve të organizimit, të funksionimit dhe të veprimtarisë së organizatës 
jofitimprurëse parashikohet në statutin e saj. Statuti i organizatës jofitimprurëse hartohet nga themeluesit 
dhe miratohet në mbledhjen themeluese të organizatës. Në rastin e themelimit të fondacionit me testa-
ment, statuti mund të hartohet dhe të miratohet nga ekzekutori i testamentit, përveç rasteve kur testamenti 
e përcakton ndryshe.

Statuti i organizatës jofitimprurëse duhet të përmbajë: 
a)  formën e organizimit; 

b)  emrin, siglën dhe simbolin e veçantë të organizatës;

c)  themeluesit; 

ç)  qëllimin dhe fushën e veprimtarisë së organizatës;

d)  ndalimin e shpërndarjes së fitimeve; 

dh) kohëzgjatjen; 

e)  organet drejtuese dhe kompetencat e tyre;

ë)  përbërjen e organeve të para drejtuese, që parashikohen në statut;
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h)  procedurat dhe mënyrat për zgjedhjen ose ndryshimin e organeve drejtuese;

i)  rregulla për mbajtjen e mbledhjes, pjesëmarrjen, mënyrën dhe procedurën e votimit për marrjen 
e vendimeve;

j)  kriteret e administrimit të pasurisë;

k)  mënyrën e miratimit të ndryshimit të statutit, të aktit të themelimit dhe të rregullave të brendshme;

l)  rregullat për bashkimin dhe ndarjen e organizatës jofitimprurëse;

ll)  mënyrën e përfaqësimit ligjor;

m)  rregullat për likuidimin dhe destinimin e pasurisë pas mbarimit të organizatës.

Përveç sa përmendet në paragrafin e tretë të këtij neni, për shoqatën, statuti duhet të parashikojë edhe:

a)  rregullat për pranimin e përjashtimit të anëtarëve;

b)  të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve;

c)  rregullat lidhur me kuotizacionet.

Përveç sa përmendet në paragrafin e tretë të këtij neni, për fondacionin dhe qendrat, statuti duhet të para-
shikojë edhe burimet financiare dhe materiale të siguruara nga themeluesi dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

Neni 18
Ndryshimi i statutit

Ndryshimi i statutit të shoqatës bëhet nga mbledhja e përgjithshme e anëtarëve të saj. Në rast se 
statuti nuk parshikon një shumicë më të lartë votimi, ndryshimet në statut bëhen me shumicën e thjeshtë 
të anëtarëve të shoqatës. Në rastin e fondacionit dhe qendrave, organi më i lartë vendimmarrës i tyre, në 
përputhje me procedurat e përcaktuara në statut, ka në kompetencë të bëjë ndryshime në statut. Në rastin 
kur fondacioni është themeluar me akt testamentar, ndryshimi i vullnetit të testatorit nuk mund të bëhet 
kur kjo është e ndaluar shprehimisht në testament. Vendimi i mbledhjes së përgjithshme ose i organit më 
të lartë vendimmarrës të organizatës jofitimprurëse për ndryshimin e statutit, depozitohet në Regjistrin e 
Organizatave Jofitimprurëse, sipas procedurave të caktuara me ligj.

KREU V
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI

Neni 19
Organet vendimmarrëse

Organi më i lartë vendimmarrës i organizatës jofitimprurëse pa anëtarësi është bordi i drejtorëve, i 
cili mund të marrë emërtime të ndryshme, ndërsa për ato me anëtarësi është mbledhja e përgjithshme 
e anëtarëve të saj. Në përputhje me procedurat e përcaktuara me ligj ose në aktet e saj, organi më i lart 
vendimmarrës i organizatës jofitimprurëse mblidhet jo më pak se numri i mbledhjeve të parashikuara 
në statut, si dhe brenda kohës së caktuar për zhvillimin e tyre, por në çdo rast jo më pak se 1 herë në vit.

Neni 20
Kompetencat e organit më të lartë vendimmarrës

Organi më i lartë vendimmarrës i organizatës jofitimprurëse, përveç çështjeve të tjera që çmon se 
duhet të shqyrtohen prej tij, vendos për ndryshimin e statutit, përcakton fushat dhe programet e veprim-
tarisë, mbikëqyr dhe kontrollon rregullisht realizimin e tyre, shqyrton çështjet ekonomike, financiare dhe 
të administrimit, miraton aktet më të rëndësishme në lidhje me buxhetin e organizatës jofitimprurëse 
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dhe shpenzimet për vitin e ardhshëm, nxjerr norma për rregullimin e veprimtarisë, të organizimit dhe të 
strukturës së organizatës, zgjedh ose emëron anëtarët e organit më të lartë ekzekutiv, krijon komitete të 
posaçme, si dhe vendos edhe për çështje të tjera të parashikuara shprehimisht në ligj ose në statut.

Neni 21
Shpërblimi i anëtarëve të organit më të lartë vendimmarrës

Anëtarët e organit më të lartë vendimmarrës, si rregull, ushtrojnë funksionin e tyre pa shpërblim. Or-
ganizatat jofitimprurëse, në respektim të parimit të interesit më të mirë të organizatës, në varësi të kushteve 
të saj, të numrit dhe të kohëzgjatjes së mbledhjeve, mund të rimbursojë shpenzimet dhe të shpërblejë në 
mënyrë të arsyeshme anëtarët e organit më të lartë drejtues për pjesëmarrjen në mbledhjet e tij.

Ata shpërblehen edhe në rastet kur përmbushin detyra të caktuara.
 

Neni 22
Organet ekzekutive

Organizata jofitimprurëse ka një organ të lartë ekzekutiv individual ose kolegjial, i cili sipas rastit 
mund të quhet drejtor ekzekutiv, president, këshill ekzekutiv etj. Veprimtaria e përditshme dhe ekzekutimi 
i programeve të vendosura nga organi më i lartë vendimmarrës i organizatës jofitimprurëse bëhet nga 
organi më i lartë ekzekutiv. Rregullat e veprimtarisë së organit më të lartë ekzekutiv caktohen nga statuti 
dhe aktet e organit më të lartë drejtues ose vendimmarrës.

Neni 23
Shpërblimi i personave që bëjnë pjesë në organin 

më të lartë ekzekutiv dhe i punonjësve të organizatës jofi timprurëse

Anëtari ose anëtarët e organit më të lartë ekzekutiv dhe punonjësit e organizatës jofitimprurëse 
për punën e kryer përfitojnë pagë, shpërblime dhe rimbursim për shpenzimet e kryera gjatë ushtrimit të 
detyrave dhe kompetencave të tyre.

Neni 24
Numri i anëtarëve të organit më të lartë vendimmarrës

Organi më i lartë vendimmarrës i organizatës jofitimprurëse pa anëtarësi nuk mund të ketë më pak se 
tre anëtarë, përveç rasteve kur statuti parashikon ndryshe. Organi më i lartë vendimmarrës mblidhet me 
pjesëmarrjen e më shumë se gjysmës së anëtarëve të tij dhe vendos me shumicë të anëtarëve të pranishëm.

Organi më i lartë vendimmarrës i organizatës jofitimprurëse me anëtarësi nuk mund të ketë më pak 
se pesë anëtarë, përveç rasteve kur statuti prashikon ndryshe. Organi më i lartë vendimmarrës mblidhet 
me pjesmarrjen e më shumë se gjysmës së anëtarëve të tij dhe vendos me shumicën e anëtarëve të pra-
nishëm. Organi më i lartë vendimmarrës mund të krijojë organizma të tjerë vendimmarrës, ekzekutivë 
ose këshillimorë, si kur e lejon statuti ashtu edhe kur statuti nuk e pengon shprehimisht.

Neni 25
Përgjegjësia e anëtarëve të organeve drejtuese dhe punonjësve

Anëtarët e organeve vendimmarrëse dhe ekzekutive, si dhe punonjësit e organizatës jofitimprurëse 
nuk përgjigjen për detyrimet e saj ndaj të tretëve, me përjashtim të rasteve kur gjatë ushtrimit të detyrës, 
me dashje ose nga pakujdesia e rëndë, i kanë shkaktuar dëm të tretëve.
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Neni 26
Konfl ikti i interesave dhe marrëveshjet e ndaluara

Nuk lejohet konflikti i interesave ndërmjet organizatës jofitimprurëse dhe anëtarit të organit vendimmarrës, 
ekzekutiv ose punonjësit të saj. Rastet e konflikteve dhe procedurat e zgjidhjes së tyre parashikohen në statut dhe 
në akte të tjera ligjore. Marrëveshjet ndërmjet organizatës jofitimprurëse dhe një anëtari të organeve vendim-
marrëse dhe ekzekutive ose një punonjësi të saj mund të lejohen vetëm nëse ato lidhen për të përmbushur një 
qëllim ose objekt të veprimtarisë së organizatës jofitimprurëse, vetëm nëse janë të drejta dhe në përputhje me 
vlerën reale të tregut. Këto marrëveshje mund të lejohen vetëm nëse shqyrtohen paraprakisht nga organet dre-
jtuese. Personat e interesuar duhet të përjashtohen nga diskutimet dhe votimi për marrëveshjen. Në rast konflikti 
interesi ose marrëveshje të ndaluar ose të konsumuar dhe në rast se procedurat e mësipërme nuk janë ndjekur, 
organizata jofitimprurëse mund ta anulojë këtë marrëveshje dhe të ngrejë padi për dëmshpërblim në gjykatë.

Neni 27
Zgjidhja e konfl iktit të interesave

Çdo anëtar i organit më të lartë vendimmarrës ose ekzekutiv i organizatës jofitimprurëse duhet të 
tërhiqet nga shqyrtimi dhe marrja e vendimit për çdo çështje që ai ose familjarët e tij kanë interesa të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë ekonomikë ose vetjakë. Çdo transaksion financiar për llogari të organizatës 
jofitimprurëse, ndërmjet një anëtari të organit vendimmarrës, atij ekzekutiv a një punonjësi të organizatës 
jofitimprurëse, si dhe një personi tjetër juridik dhe fizik, kur anëtari i organit vendimmarrës, atij ekzekutiv 
ose punonjësi i organizatës jofitimprurëse ka interes financiar, mund të përfundohet vetëm nëse organi më 
i lartë vendimmarrës e lejon atë dhe nëse ky transaksion përmban kushte më të favorshme për organiza-
tën jofitimprurëse. Punonjësit e paguar nuk mund të jenë anëtarë të organit vendimmarrës të organizatës 
jofitimprurëse. Ata mund të marrin pjesë në mbledhjet e tyre pa të drejtë vote.

Neni 28
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Mosmarrëveshjet ndërmjet anëtarëve, ndërmjet tyre dhe organeve vendimmarrëse dhe ekzekutive 
ose ndërmjet tyre dhe të punësuarve zgjidhen me mirëkuptim dhe në përputhje me statutin dhe rregullat 
e organizatës jofitimprurëse, në të kundërt çështja zgjidhet nga gjykata.

KREU VI
ORGANIZATA JOFITIMPRURËSE TË HUAJA

Neni 29
Veprimtaria e organizatave jofi timprurëse të huaja

Organizatat jofitimprurëse të huaja kanë të drejtë të ushtrojnë veprimtari të përkohëshme ose të 
përherëshme në Republikën e Shqipërisë duke respektuar legjislacionin shqiptar dhe zakonet e mira dhe 
në kushte të njëjta me ato të organizatave jofitimprurëse vendase. Organizatat jofitimprurëse të huaja, 
për ushtrimin e veprimtarisë së tyre në Republikën e Shqipërisë, mund të themelojnë dhe regjistrojnë 
organizata jofitimprurëse ose degë të tyre sipas ligjit shqiptar.

Neni 30
Lejimi për veprimtari të përkohshme

Përveç kur është parashikuar ndryshe në marrëveshje dy ose shumëpalëshe, organizatat jofitimprurëse 
të huaja, për të ushtruar veprimtari të përkohëshme, me kërkesë të tyre, marrin vetëm pëlqimin paraprak të 
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organit shtetëror që e ushtron veprimtarinë në të njëjtën fushë ose në fushë të ngjashme me organizatat jofitim-
prurëse të huaja. Vendimi i organit shtetëror përkatës për dhënien e lejes së përkohshme të veprimtarisë jepet 
jo më vonë se një muaj nga data e paraqitjes së kërkesës. Në rast të kundërt, miratimi konsiderohet i dhënë. 
Mospranimi i kërkesës mund të kundërshtohet në gjykatë brenda 30 ditë nga marrja në dijeni. Veprimtaritë 
e përkohshme, që zgjasin jo më shumë se 30 ditë të vazhdueshme, nuk kanë nevojë për leje të përkohshme.

Neni 31
Kërkesa dhe aktet shoqëruese për përfi timin e lejes 

për veprimtarinë e përkohshme

Organizatat jofitimprurëse të huaja, që synojnë të ushtrojnë veprimtari të përkohshme, krahas përm-
bushjes së kërkesave të tjera të parashikuara nga ky ligj, si dhe marrjes së pëlqimit të organit shtetëror 
përkatës, që ushtron veprimtarinë në të njëjtën fushë ose në fushë të përafërt me atë të organizatës jofit-
imprurëse të huaj, duhet të paraqesin edhe dokumentet vijuese:

a)  Dokument që të provojë qenien e tyre person juridik në vendin e tyre të origjinës.

b)  Deklaratë nga vetë organizata jofitimprurëse e huaj, se veprimtaria që synon të realizojë në Shq-
ipëri është në përputhje me qëllimin për të cilën është krijuar dhe me legjislacionin e atij vendi.

Aktet shoqëruese të lëshuara në vendet e tjera duhet të jenë autentike ose të vërtetuara rregullisht 
nga organi kompetent i vendit ku është lëshuar akti dhe të përkthyera e të noterizuara në gjuhën shqipe.

Neni 32
Dokumentet e nevojshme për regjistrimin e një dege 

të një organizate jofi timprurëse të huaj

Organizatat jofitimprurëse të huaja që synojnë të themelojnë një degë në Shqipëri, përveç përmbushjes 
së kërkesave të tjera të ligjit, kërkesën për regjistrim e shoqërojnë edhe me aktin e themelimit, me statu-
tin, së bashku me vendimin e organit kompetent të saj për hapjen e degës në Shqipëri. Aktet shoqëruese 
të lëshuara në vendet e tjera duhet të jenë autentike ose të vërtetuara rregullisht nga organi kompetent i 
vendit ku është lëshuar akti dhe të përkthyera e të noterizuara në gjuhën shqipe.

Neni 33
Të drejtat dhe detyrimet

Organizatat jofitimprurëse të huaja, në ushtrimin e veprimtarisë së tyre kanë të gjitha të drejtat, 
lehtësitë dhe detyrimet ligjore sikurse edhe ato vendase, përveç kur me ligj ose me marrëveshje ndërkom-
bëtare është parashikuar ndryshe.

KREU VII
LICENCIMI, TË ARDHURAT DHE VEPRIMTARIA EKONOMIKE

Neni 34
Licencimi

Organizatat jofitimprurëse, për realizimin ose mbështetjen e qëllimit dhe objektit të veprimtarisë së para-
shikuar në statut, kanë të drejtë të ushtrojnë çfarëdo lloj veprimtarie të ligjshme. Kur ushtrimi i një veprimtarie 
paraprihet nga nevoja për marrjen e një lejeje ose licence, organizata jofitimprurëse i paraqet kërkesë organit 
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kompetent, i cili, pasi vëren se ajo i plotëson të gjitha kriteret dhe procedurat përkatëse ligjore, e pajis atë me lejen 
a licencën përkatëse. Gjyqtari në vendimin e regjistrimit duhet të shprehet edhe për përmbushjen e detyrimit 
të kërkimit dhe të përfitimit të lejes a licencës përkatëse si kusht për ushtrimin nga organizata jofitimprurëse të 
veprimtarisë e cila është subjekt lejeje a licencimi. Një kopje e lejes ose e licencës së përfituar nga organizata 
jofitimprurëse, e vërtetuar sipas ligjit, depozitohet në regjistrin përkatës të gjykatës.

Neni 35
Burimet dhe përdorimi i të ardhurave

Burimet e të ardhurave të organizatës jofitimprurëse janë të ardhurat nga kuotizacioni kur ka të tilla, 
fonde, grante dhe donacionet e ofruara nga subjektet private ose publike, vendas ose të huaj, si dhe të 
ardhurat nga veprimtaria ekonomike dhe pasuritë në pronësi të organizatës jofitimprurëse. 

Organizatat jofitimprurëse sigurojnë të ardhura nga burime që njihen nga ky ligj dhe bëjnë shpenzime 
vetëm për realizimin e qëllimit dhe objektit të veprimtarisë, për të cilin janë krijuar, si dhe për drejtimin 
e mirëmbajtjen e pasurisë së tyre. Nuk lejohet asnjë formë e shpërndarjes së fitimit ose e përfitimit finan-
ciar dhe material nga të ardhurat dhe fitimet e organizatës jofitimprurëse prej personave që janë subjekte 
të statutit ose aktit themelues, përveç detyrimeve në formën e pagave, rrogave, pagesave, shpërblimeve e 
kompensimeve që rrjedhin nga kontrata e punës ose kontrata të tjera të ngjashme me të ose për mbulimin 
e shpenzimeve të kryera me porosi dhe për llogari të organizatës jofitimprurëse.

Shoqatat, në raste të veçanta, mund të japin ndihmë financiare anëtarëve të saj, personave të jashtëm 
ose subjeteve të tjera. Shoqatat mund të japin ndihma të tilla edhe nga fonde të dhuruara ose të vëna në 
dispozicion, kur donatorët kanë përcaktuara shprehimisht një të drejtë të tillë.

Neni 36
Veprimtaria ekonomike

Organizata jofitimprurëse, për realizimin e qëllimit dhe objektit të veprimtarisë së saj, ka të drejtë të 
ushtrojë veprimtari ekonomike. Organizata jofitimprurëse mund të zhvillojë veprimtari ekonomike pa qënë 
nevoja që të krijojë një subjekt të veçantë për këtë qëllim, me kusht që kjo veprimtari të jetë në përputhje 
me qëllimet e organizatës jofitimprurëse, të jetë deklaruar si një nga burimet e të ardhurave dhe me kusht 
që kjo veprimtari të mos përbëjë qëllimin primar të veprimtarisë së organizatës.

Nëse organizata jofitimprurëse, nëpërmjet ushtrimit të veprimtarisë ekonomike, realizon fitime, ato 
duhet të përdoren për përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara në statut dhe në aktin e themelimit.

Neni 37
Mbledhja e fondeve

Organizatat jofitimprurëse kanë të drejtë të kryejnë veprimtari për mbledhjen e fondeve, për t’i për-
dorur për përmbushjen e qëllimeve dhe objektit të veprimtarisë së tyre ose për të mbështetur qëllimet dhe 
veprimtaritë e organizatave të tjera jofitimprurëse.

Rregullat për mbledhjen publike të fondeve përcaktohen me ligj të veçantë.

Neni 38
Marrëdhëniet me donatorët

Marrëdhëniet financiare, të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella me donatorët realizohen në përputhje 
me marrëveshjet përkatëse, por duke respektuar kërkesat e statutit të organizatës jofitimprurëse dhe të këtij 
ligji. Ndalohen ndihma materiale ose financiare që jepen për qëllime të kundërligjshme ose që sigurohen 
nëpërmjet burimeve të kundërligjshme.
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Neni 39
Dhurimet dhe kontraktimet me organet shtetërore

Organizatat jofitimprurëse kanë të drejtë të marrin pjesë si të gjithë personat e tjerë juridikë në fushën 
e sipërmarrjes, të tenderimit dhe të prokurimit të granteve, të kontraktimeve dhe të shitblerjeve nga ana 
e organeve shtetërore të shërbimeve publike, të mallrave dhe të pasurive publike, si dhe të transferimit të 
shërbimeve publike dhe pasurive përkatëse nga sektori publik tek organizatat jofitimprurëse. 

Neni 40
(ndryshuar me ligjin nr. 9814 datë 4.10.2007)

Lehtësimi dhe përjashtimi nga detyrimet fi skale

Organizatat jofitimprurëse, pavarësisht nga forma e organizimit, qëllimi që ndjekin dhe veprimtaritë 
që ushtrojnë, përjashtohen nga tatimi mbi të ardhurat që realizohen nga dhurimet dhe kuotat e anëtarësisë.

Të ardhuarat e realizuara duhet të destinohen për veprimtari, për të cilat organizata është rregjistruar, 
në rast të kundërt, veprimtaria vlerësohet fitimprurëse dhe i nënshtrohet tatimit

Neni 41
Mbikëqyrja e organizatave jofi timprurëse

Organet kompetente shtetërore kanë të drejtë të mbikqyrin organizatat jofitimprurëse përsa i përket 
zbatimit të legjislacionit tatimor, doganor, të sigurimeve shoqërore, të lejimit të ushtrimit të veprimtarisë 
ekonomike, të kontraktimit të ushtrimit të shërbimeve publike e sociale, si dhe për përmbushjen e vep-
rimtarive të tyre me fonde të Buxhetit të Shtetit. 

KREU VIII
TRANSFORMIMI, BASHKIMI, NDËRPRERJA 

E VEPRIMTARISË DHE SHPËRNDARJA

Neni 42
Transformimi dhe bashkimi 

Organizatat jofitimprurëse kanë të drejtë të transformohen ose të bashkohen me vendim të organit 
kompetent sipas aktit bazë dhe konsiderohen të shpërndara me regjistrimin e subjektit të ri. Transformimi 
i një organizate pa anëtarësi, bashkimi me një organizatë tjetër jofitimprurëse ose ndarja e tyre, mund 
të bëhet vetëm kur parashikohet në statut. Transformimi dhe bashkimi i fondacioneve dhe qendrave në 
shoqata ose i shoqatave në fondacion nuk lejohet. 

Neni 43
Vetëshpërndarja

Organizata jofitimprurëse shpërndahet me iniciativën e saj.

Neni 44
Shpërndarja me vendim të gjykatës

Gjykata mund të vendosë shpërndarjen e organizatës jofitimprurëse me kërkesë të anëtarëve të saj, 
të organeve të saj vendimmarrëse, të organit shtetëror kompetent në rastet kur:
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a)  veprimtaria e organizatës jofitimprurëse vjen në kundërshtim me Kushtetutën; 

b)  organizata jofitimprurëse kryen veprimtari të kundërligjshme;

c)  organizata jofitimprurëse nuk është themeluar sipas kërkesave të ligjit;

ç)  organizata jofitimprururëse ka falimentuar sipas ligjit për falimentimin.

Përveç rasteve kur veprimtaria e organizatës përbën kërcënim serioz për publikun, gjykata duhet të lajmërojë 
me shkrim organizatën për shkeljen e ligjit dhe t’i japë asaj 30 ditë për të korrigjuar veprimtarinë e saj.

Neni 45
Mënyra e shqyrtimit të kërkesës

Shqyrtimi i kërkesës për shpërndarjen e një organizate jofitimprurëse bëhet në prani të përfaqësuesve 
të organizatës jofitimprurëse të organit mbikqyrës dhe, kur është rasti, në prani të anëtarëve që kanë 
paraqitur kërkesën. Kur gjykata me kërkesë të të interesuave, të parashikuar në nenin 44 paragrafi i parë, 
çmon se është rasti, i rekomandon paraprakisht organizatës jofitimprurëse të bëjë veprimet për përputhjen 
e programit ose të veprimtarinë së saj me Kushtetutën dhe këtë ligj, në një afat të caktuar, duke pezulluar 
shqyrtimin e çështjes. Kur zbatohen rregullisht rekomandimet, gjykata vendos pushimin e gjykimit. Në 
të kundërt shqyrton çështjen me plotësimin e afatit të caktuar. 

Neni 46
Likuidimi

Kur vendoset shprëndarja nga vetë organizata jofitimprurëse, likuidimi realizohet nga një ose disa likuidatorë, 
të caktuar sipas statutit dhe kurdoherë përpara çregjistrimit nga gjykata. Kur shpërndarjen e vendos gjykata, ajo 
cakton edhe likuidatorin, duke e veshur me kompetencat e nevojshme për zhvillimin e procedurës së likuidimit. 
Në të gjitha rastet, likuidatorët kanë autoritetin dhe përgjegjësinë mbi asetet, pasurinë dhe përfaqësimin e orga-
nizatës jofitimprurëse, që nga dita e emërimit të tyre dhe deri në përfundimin e likuidimit.

Neni 47
Veprimtaria e likuidatorëve

Likuidatorëët bëjnë vlerësimin e gjendjes financiare të organizatës jofitimprurëse dhe të pasurisë së 
saj në çastin e marrjes së vendimit për shërndarjen e saj, si dhe evidentojnë të gjithë kreditorët e debitorët 
e mundëshëm. Pas pagimit të detyrimeve që organizata i ka shtetit dhe kreditorëve të tjerë dhe marrjes së 
detyrimeve nga të tretët, likuidatori vlerëson pasurinë e mbetur dhe kujdeset që kjo pasuri të shkojë në destina-
cionin e përcaktuar nga statuti, organi kompetent i saj, gjykata ose ligji. Në asnjë rast nuk lejohet shpërndarje 
ose disponimi në favor të anëtarëve ose personave të tjerë që janë subjekte të statutit ose të aktit të themelimit 
të organizatës ose të të afërmeve të tyre. Në rastet kur organizata jofitimprurëse ka përfituar përjashtim nga 
taksat apo lehtësira fiskale, donacione nga publiku ose grante shtetërore, çdo pasuri e mbetur pas pagimit të 
detyrimeve i shpërndahet organizatave të tjera jofitimprurëse që ndjekin qëllime të njëjta ose të ngjashme me 
organizatën e likuiduar. Në rastet kur një organizate jofitimprurëse shpërndahet vullnetarisht, organizatat 
përfituese të pasurisë së mbetur përcaktohen në statut ose me një vendim të organit më të lartë vendimmarrës. 
Kur ky përcaktim nuk është bërë, organizatat përfituese përcaktohen nga gjykata. 

Neni 48
Çregjistrimi

Kur shpërndarja është vendosur nga vetë organizata jofitimprurëse, organi kompetent, sipas statutit, 
miraton raportin përfundimtar të likuidatorit dhe kërkon nga gjykata çregjistrimin e organizatës jofitim-
prurëse. Në rastet kur organi kompetent i organizatës jofitimprurëse nuk miraton raportin përfundimtar 
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të likuidatorit ose shpërndarjen dhe likuidimin e ka vendosur gjykata në seancë gjyqësore në prani të 
përfaqësuesve të organizatës jofitimprurëse dhe të likuidatorit, ajo shqyrton raportin përfundimtar të 
likuidatorit dhe merr vendim për çregjistrimin e saj.

KREU IX
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 49
Veprime plotësuese të organiztave jofi timprurëse

Organizatat jofitimprurëse të huaja, me veprimtari të përkohshme në Shqipëri, duhet paraqesin një 
kërkesë për miratim nga organi shtetëror kompetent që ushtron veprimtarinë në të njëjtën fushë ose në 
një fushë të përafërt me atë të organizatës jofitimprurëse të huaj brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e 
këtij ligji. Në të kundërtën, organizatat jofitimprurëse të huaja, me veprimtari të përkohshme në Shqipëri 
ndërpresin veprimtarinë e tyre.

Organizatat jofitimprurëse të huaja, të cilat kanë veprimtari të përhershme me degë të pavarura ose 
filiale në Shqipëri dhe që nuk janë regjistruar sipas të drejtës shqiptare vazhdojnë veprimtarinë e tyre. Brenda 
një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet të paraqesin kërkesë dhe të regjistrohen në gjykatë, në 
të kundërt humbasin statusin e subjektit juridik dhe veprimtaria e tyre konsiderohet e paligjshme. 

Neni 50
Rregullimi i formës së kërkuar për organizatat jofi timprurëse ekzistuese

Në rastet kur veprimtaria e organizatave jofitimprurëse ekzistuese nuk është në përputhje me dispozitat 
e këtij ligji, brenda një viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji duhet të paraqiten në gjykatë për të depozituar 
rregullimet e nevojshme. Gjykata shprehet vetëm në rastet kur ndryshimet e depozituara nuk janë në 
përputhje me dispozitat e këtij neni. Rregullimet e bëra në zbatim të paragrafit të parë të këtij neni kon-
siderohen si ndryshim dhe jo si riregjistrim.

Neni 51
Shfuqizimi

Ligji nr.7695, datë 7.4.1993 “Për Fondacionet” shfuqizohet.

Neni 52
Hyrja në fuqi

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

Kryetari
Skënder Gjinushi
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VENDIM

Nr. 1503 datë 19.11.2008

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE 
NGA ANA E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe dis-
iplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të neneve 13 dhe 20 të ligjit nr. 7889 datë 14.12.1994 
“Për statusin e invalidit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe 
Telekomunikacionit, Këshilli i ministrave

VENDOSI:

1.  miratimin e rregullores “Për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave ,e aftësi të kufizuar, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi.

2.  në rregullorën e urbaniztikës, miratuar me vendimin nr. 722, datë 19.11.2998 të Këshillit të Ministrave, 
ndryshuar me vendimin nr. 401 datë 25.06.2004 të Këshillit të Ministrave, pika 141 “Rregullat dhe 
normat urbanistike dhe arkitektonike për personat me aftësi të kufizuar”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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RREGULLORE PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE NGA ANA 
E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR

ZBATIMI I RREGULLAVE PËR ELIMINIMIN E BARRIERAVE ARKITEKTONIKE 
NË BANESAT,HAPËSIRAT DHE SHËRBIMET PUBLIKE

KREU I 
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti, qëllimi dhe fusha e aplikimit

1.  Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave teknike për eliminimin e pengesave që për-
caktohen si “barriera arkitektonike”.

2.  Kjo rregullore ka për qëllim zbatimin e rregullave për eliminimin e barrierave arkitektonike në banesat, 
hapësirat dhe shërbimet publike.

3.  Fusha e aplikimit të saj shtrihet në:

-  të gjitha objektet publike të reja të ndërtuara me fondet e buxhetit të shtetit apo private si dhe në 
objektet private, që ndërtohen në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë;

-  godinat dhe hapësirat publike, ndërtimet e reja me karakter të përkohshëm, ose në ato ekzistuese 
nëse do t’i nënshtrohen rikonstruksionit;

-  ndërtesat dhe hapësirat publike që i nënshtrohen çfarëdolloj ndërhyrjeje ndërtimi që ka të bëjë me 
heqjen e kufizimit të mundësisë së pamjes dhe fushëpamjes, që të paktën, qoftë edhe pjesërisht, 
është pjesë e ndërhyrjes;

-  ndërtesat dhe hapësirat publike që janë, tërësisht ose pjesërisht, objekt i ndryshimit të destina-
cionit nëse do të jetë në përdorim publik, si edhe për shërbime të veçanta për përdorim publik.

Neni 2
Përshtatja e objekteve ekzistuese

1.  Në ndërtesat dhe hapësirat publike ekzistuese, edhe pse nuk janë objekt ristrukturimi ose riorganizimi 
funksional, duhet të evidentohen dhe te llogariten të gjitha mundësitë për përshtatje, të cilat mund të 
përmirësojnë shfrytëzimin në bazë të kërkesave që janë në këtë rregullore.

2.  Çdo ndërtesë duhet të pajiset, nën kujdesin e administratorit publik apo privat të ndërtesës, me një 
sistem thirrjesh që të aktivizojë një shërbim ndihme në mënyrë të tillë që t’u lejojë personave me aftësi 
të kufizuara lëvizjen ose ndijimin e shërbimit me zë.
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3.  Në objektet e banimit publike/private dhe në banesa vetjake, përfshi edhe ato të hapura për publikun, 
aplikohen rregullat dhe standardet e përcaktuara në këtë rregullore.

4.  Nuk mund të ofrohen kontribute ose lehtësime nga ana e shtetit dhe e enteve të tjera publike për real-
izimin e punimeve publike ose të shërbimeve publike në kundërshtim me këto rregulla dhe standarde.

Neni 3
Përkufi zime

1.  Barrierat arkitektonike janë:

a)  pengesat fizike si burim vështirësish për lëvizjen e kujtdo dhe në mënyrë të veçantë të atyre që, 
për çfarëdolloj arsyeje, kanë një aftësi lëvizëse të kufizuar të përhershme ose të përkohshme;

b)  pengesat që kufizojnë ose pengojnë këdo në përdorimin komod dhe të sigurt të hapësirave, pa-
jisjeve dhe pjesëve përbërëse;

c)  mungesat e mjeteve dhe e sinjalizimeve që lejojnë orientimin dhe njohjen e vendeve dhe të buri-
meve të rrezikut për këdo dhe në veçanti për personat me shikim apo dëgjim të kufizuar.

2.  Personat me aftësi të kufizuara (PAK) janë individët, me kufizim të aftësive në lëvizje, si pasojë e dëm-
timeve fizike, mendore, intelektuale apo shqisore, të cilët në ndërveprim me barriera të ndryshme mund 
të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët.

3.  Person me lëvizje të vështirësuar - është personi i cili ka pengesa të përkohshme ose të përhershme 
gjatë lëvizjes, të cilët kanë prirje të shmangen për më shumë se gjashtë muaj nga gjendja tipike për 
moshën përkatëse;

4.  Mjet ndihmës për PAK - janë mjetet ndihmëse për orientim dhe mjetet ndihmëse për lëvizje;

5.  Mjet ndihmës për orientim - është shkopi dhe qeni shoqërues;

6.  Mjet ndihmës për lëvizje - është karroca për PAK-në, shkopi, paterica dhe mjete të tjera ndihmëse për ecje;

7.  Pengesa - është pengesë komunikuese dhe orientuese e cila e pengon personin me aftësi të kufizuar 
ose ia pamundëson arritshmërinë, lëvizjen, qëndrimin dhe lëvizjen gjatë kryerjes së punës;

8.  Eliminimi i barrierave - është rezultat i aplikimit të zgjedhjes teknike në pro jektim dhe ndërtim të 
objektit me të cilat PAK-ja siguron lëvizjen pa pengesë, qëndrimin dhe kryerjen e punëve në to në të 
njëjtin nivel sikurse personat e tjerë.

9.  Elementet e eliminimit të barrierave - janë pjesë të objekteve ndërtimor ose pajisje, të cilat sigurojnë 
eliminimin e barrierave, të përcaktuara me këtë rregullore. Këto elemente ose pajisje janë: rampa, 
shkallë, ashensor, platforma vertikale ngritëse, platforma të pjerrëta lëvizëse palosëse, detaje në 
hapësirat hyrëse, doreza e derës dhe dritares, pulti, tabela e shpalljeve, plani orientues për lëvizje në 
ndërtesë, semafori, pajisje komunikimi, hapësira dhe pajisje WC, banja , kuzhine, dhoma, klasa, 
ambiente pune, banimi/apartamenti, kafeneja, restoranti, gardëroba, kabina dushi, pishina, vendet 
në tribuna, kabina telefonike, tekstofoni, bankomati, instalimet elektrike, stacioni dhe peroni, vend 
parkingu, sipërfaqja publike për këmbësor, kalimi për këmbësor, ishulli për këmbësorë dhe udhëkryqi.

10.  Elementet e detyrueshëm për eliminimin e barrierave - janë elementet për projektim dhe ndërtim me 
anë të të cilave përcaktohet madhësia, vetitë, instalimet dhe pajisjet e tjera të ndërtesës për sigurimin e 
eliminimit të pengesave në lëvizje, qëndrim dhe punë të PAK-së, në të njëjtin nivel me personat tjerë.

11.  Shenjat dalluese - janë shenjat me të cilat përcaktohen elementet detyruese për përshtatje.

12.  Banesa që përshtatet lehtë - është banesa e cila sipas nevojës mund të përshtatet për eliminimin e 
barrierave pa ndikuar në pjesët kryesore të përdorimit të saj.

13.  Lajmërimi me sinjalizime të dritës - është lajmërimi dhe paralajmërimi për personat që nuk dëgjojnë 
dhe ata me dëgjim të dobët me ndihmën e sinjalizimit të dritës.
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14.  Lajmërimi zanor - është lajmërimi dhe paralajmërimi nëpërmjet zërit për personat që nuk shohin 
dhe/ose kanë shikim të dobët.

15.  Sinjalizimi zanor - është sinjalizimi i cili ndihmon personat që nuk shohin dhe/ose me shikim të 
dobësuar për orientim në hapësirë.

16.  Harku induktiv ose rrethi transmetues - është instalim, i cili vendoset për të larguar zhurmën nga 
rrethi dhe për të përmirësuar kualitetin e zërit.

17.  Ndihmëse komunikuese - është pajisje, e cila i mundëson personave të cilët shfrytëzojnë aparatin 
dëgjues për pranimin e sinjaleve dëgjuese pa pengesa.

18.  Tekstofon - është telefon i përshtatur për persona që nuk dëgjojnë dhe/ose me dëgjim të dobësuar, që 
mundëson komunikimin me shkrim ndërmjet dy bashkëbiseduesve.

19.  Përpunimi relievor - është përpunimi përfundimtar me reliev i sipërfaqes së ecjes.

20.  Vija relievore drejtuese - është përpunimi me reliev i sipërfaqes së ecjes e dedikuar për drejtim të 
lëvizjes së personave që nuk shikojnë dhe/ose me shikim të dobësuar, e cila në fund të rrugës dhe në 
vendin e ndërrimit të drejtimit të lëvizjes përcakton atë me ndërrimin e strukturës relievore me gjerësi 
së paku 40 cm.

21.  Vija relievore paralajmëruese - është përpunim me reliev i sipërfaqes së ecjes, e cila vendoset me qël-
lim të paralajmërimit të personave që nuk shohin dhe/ose me shikim të dobësuar për rrezikun nga 
komunikacioni.

22.  Fusha relievore paralajmëruese - është përpunimi me reliev i sipërfaqes së ecjes, e cila shërben për 
paralajmërim të personave që nuk shikojnë dhe/ose me shikim të dobësuar të ndryshimit të nivelit 
të lëvizjes.

23.  Element tipik -është element i dedikuar për ndarjen e sipërfaqes publike të këmbësorëve nga korsitë 
e automjeteve, korsitë e biçikletave dhe/ose parkingjet, e cila mund të jetë i formave dhe objekteve të 
ndryshme si: vazo për lule, mure, stola dhe të ngjashme.

24.  Sipërfaqja publike e këmbësoreve - janë shteg, sheshe, mbikalime, nënkalime, ura për këmbësorë dhe 
të ngjashme.

25.  Sipërfaqe me reliev e kalimit - është shenjë relievore e cila personave që nuk shohin dhe/ose me shi-
kim të dobësuar iu afron informacion për gjatësinë dhe llojin e kalimit të këmbësoreve përtej kalimit 
të automjeteve.

Neni 4
Shenjat dalluese

1.  Ndërtesat, mjetet e transportit dhe strukturat e ndërtuara, të modifikuara ose të përshtatura duke 
respektuar rregullat për eliminimin e pengesave, duhet të kenë në pozicion të dukshëm simbolin e 
“mundësisë të së arritshmes” sipas modelit për të cilin flitet në shtojcën A.

2.  Në aeroporte, përveç simboleve të Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil, vendosen dhe 
simbolet e “mundësisë të së arritshmes”, aty ku këshillohet.

3.  Sistemi i thirrjes për të cilin flitet në pikën 2 të nenit 2, duhet të vendoset në një vend të arritshëm 
dhe të shënuar me simbolin e “mundësisë të së arritshmes së kushtëzuar”, sipas modelit për të cilin 
flitet në shtojcën A.

4.  Zyrat, sallat e mbledhjeve, konferencave dhe spektakleve, kabinat telefonike publike ose pajisjet 
si ashensorët dhe telefonat, që sigurojnë shërbime komunikimi për personat me aftësi të kufizuar 
dëgjimi, duhet të kenë në pozicion të dukshëm simbolin ndërkombëtar të hyrjes për këta persona, 
sipas modelit për të cilën flitet në shtojcën A.
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KREU II
ZONAT PËR ZHVILLIM, OBJEKT ET URBANISTIKE DHE OBJEKTET E SISTEMIMIT URBAN

Neni 5
Zonat për zhvillim

Zonat e destinuara për zhvillim publik për të cilat kryet studimi i fisibilitetetit-paraprojekti, zgjidhen 
duke preferuar, ato që sigurojnë projektimin e ndërtesave dhe hapësirave pa barriera arkitektonike.

Neni 6
Hapësirat për këmbësorët

Projektet që i përkasin hapësirave publike dhe veprave të urbanizimit me qëllimin e vetëm për t’u 
përdorur nga këmbësorët, duhet të parashikojnë të paktën një rrugë hyrëse që të lejojë përdorimin e impi-
anteve ngritëse aty ku është e nevojshme, përdorimin e shërbimeve sociale dhe shfrytëzimin e ambienteve 
nga personat me aftësi të kufizuar. Për sa i përket karakteristikave të këtyre rrugëve, aplikohen rregullat 
e dhëna në pikat, 2.1, të nenit 4 dhe 3.1, 3.2 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregullore, dhe për sa u 
përket karakteristikave të pajisjeve ngritëse rregullat e dhëna në pikat 1.12, 1.13 të nenit 4 dhe 2.10, 2.11, 
2.12 dhe 2.13 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregullore.

Neni 7
Trotuaret

1.  Për vendkalimet e këmbësorëve ngjitur me hapësirat e rezervuara për automjetet, rregullat e dhëna 
në pikat 2.2 të nenit 4 dhe 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje, vlejnë karakteristikat e shtrimit dhe 
të bashkimit të dyshemeve të trotuarit me hapësirat e rezervuara për makinat.

2.  Disniveli, mes sipërfaqes së trotuarit dhe rrugëve pranë tyre nuk duhet të kaloj 5 cm.

3.  Gjerësia e trotuareve të realizuar në ndërhyrjet e reja të urbanizmit duhet të jetë e tillë, që të mundë-
sojë shfrytëzimin dhe nga ana e personave në karrige me rrota, duke pasur parasysh edhe pengesat 
e krijuara nga shtyllat e ndriçimit publik, sinjalistika rrugore dhe nga çdo element tjetër që mund të 
zvogëlojë gjerësinë e përshkueshme të tyre, jo më pak se 1.2 m.

Neni 8
Vendkalimet për këmbësorët

1.  Në rrugët me fluks të lartë trafiku, vendkalimet për këmbësorë duhet të jenë të ndriçuara në orët e 
errësirës ose të rënies së fluksit të dritës në atë të lejuar.

2.  Fundi i rrugës, në afërsi të vendkalimeve për këmbësorët, bëhet i dallueshëm nëpërmjet ashpërsimit 
të krijuar mbi sipërfaqen e rrugës, pengesave të vendosura mbi rrugë me qëllim sinjalizimin e domos-
doshmërisë për uljen e shpejtësisë.

3.  Platformat e shpëtimit duhet të jenë të arritshme për personat në karrige me rrota.

4.  Semaforët, të instaluar rishtas ose që janë zëvendësuar, duhet të jenë të pajisur me lajmërues akustik, 
që sinjalizojnë kohën kur kalimi është i lirë, për personat që nuk shohin edhe për ata që lëvizin ngadalë, 
aty ku është e nevojshme me komanda manuale të arritshme për të lejuar kohën e mjaftueshme për 
kalimin e rrugës.
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Neni 9
Shkallët dhe platformat

Për shkallët dhe platformat vlejnë rregullat e dhëna në pikat 1.10, 1.11 të nenit 4 dhe 2.10, 2.11 të nenit 
8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje. Rrugët që i kalojnë 6 metrat gjerësi pajisen me parmak qendror.

Neni 10
Shërbimet publike higjienike

1.  Për shërbimet publike higjienike vlejnë rregullat e dhëna në pikat 1.6 të nenit 4 dhe 2.6 të nenit 8 të 
pjesës së dytë të kësaj rregulloreje. Duhet të parashikohet mundësia e mbërritjes në të paktën te një 
aparat banje dhe lavamani, për çdo grup shërbimesh publike.

2.  Tabelat dhe pajisjet sinjalizuese të shërbimeve publike duhet të jenë të instaluara në pozicion të tillë 
që të shihen dhe të lexohen lehtësisht.

3.  Tabelat dhe pajisjet sinjalizuese për të cilat flitet në pikën 4 të nenit 4 të pjesës së parë të kësaj rregul-
loreje, dhe strukturat mbajtëse të linjave elektrike, telefonike, instalimet e ndriçimit publik dhe pajisjeve 
të çfarëdolloj tipi, duhet të jenë të instaluara në mënyrë të tillë që të mos bëhen burim aksidentesh 
ose pengesash për personat në karrige me rrota.

4.  Pjesët hyrëse të rrugëve me trafik këmbësor të përzgjedhur, duhet të jenë gjithmonë të pajisura me të 
paktën një njësi të arritshmërisë.

Neni 11
Dekori urban

1.  Elementët e pajisjeve të strukturave edhe reklamave, me funksion dekorin urban për t’u vendosur në 
hapësirat publike, duhet të jenë të arritshme sipas rregullave të dhëna në neni 4 të pjesës së parë të 
kësaj rregulloreje.

2.  Tabelat dhe pajisjet sinjalizuese duhet të jenë të instaluara në pozicion të tillë që të jenë lehtësisht të 
dukshme dhe të lexueshme.

3.  Tabelat dhe pajisjet sinjalizuese për të cilat flitet në pikën 2 të këtij neni, dhe ato të strukturave mbajtëse 
të linjave elektrike, telefonike, impianteve të ndriçimit publik dhe të aparaturave të çdo lloji, duhet të 
instalohen në mënyrë të tillë që të mos jenë burim aksidentesh ose pengesash, edhe për personat në 
karrige me rrota.

4.  Rrugët e trafikut këmbësor, duhet të jenë gjithmonë të pajisura me të paktën një njësi të arritshmërisë.

Neni 12
Parkimet

1.  Për parkimet vlejnë rregullat e dhëna në pikën 2.3 të nenit 4 dhe standardet e dhëna në pikën 3.3 të 
nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

2.  Për vendet e rezervuara të vendosura paralelisht me drejtimin e lëvizjes, gjerësia duh et të jetë e tillë që 
të lejoj kalimin e një personi në karrige me rrota në mes të dy makinave. Kjo kërkesë është e plotësuar 
nëse gjatësia e vendit të makinës nuk është më e vogël se 6 m. Në një rast të tillë, gjerësia e një vendi 
të rezervuar për makinë nuk tejkalon gjatësinë e një vendi të zakonshëm për makinë (250 cm).

3.  Vendet e rezervuara mund të kufizohen me vendosjen e mjeteve bllokuese të posaçme.
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Neni 13
Qarkullimi dhe qëndrimi i mjeteve në shërbim 

të personave me aftësi të kufi zuar

1.  Personat mbajtës të shenjave dalluese, të klasifikuar sipas nenit 14 të pjesës së parë të kësaj rregul-
loreje, u lejohet nga autoritetet kompetente, qarkullimi dhe qëndrimi i mjetit në shërbim të tyre:

-  në vendet që nuk përbëjnë pengesë për trafikun;

-  në raste të ndërprerjes ose kufizimit të qarkullimit për motive të sigurisë publike;

-  në raste të ndërprerjes ose kufizimit të qarkullimit për interesa publike ose për nevoja me karakter 
ushtarak;

-  kur janë vendosur kushte ose ndalime të karakterit të përhershëm ose të përkohshëm;

-  kur ndalohet dhe kufizohet qëndrimi.

2.  Lehtësitë duhet t’i përgjigjen respektimit të kushteve të mundshme të motivuara ose të masave paraprake.

3.  Qarkullimi dhe qëndrimi lejohet në zona urbane “me trafik të kufizuar” dhe në vendkalimet urbane 
për këmbësorët, dhe në rastin e autorizimit të hyrjes qoftë edhe vetëm të një kategorie automjetesh 
për përmbushjen e shërbimeve të transportit publik.

4.  Për rrugët e rezervuara ose për korsitë e rezervuara përveç mjeteve të transportit publik dhe taksive, 
qarkullimi duhet të lejojë edhe mjete në shërbim të personave me aftësi të kufizuar mbajtës të shenjave 
dalluese të veçanta, të klasifikuara sipas nenit 14 pjesës së parë të kësaj rregulloreje.

5.  Në vendet e parkimeve ose vendet e qëndrimit, të pajisur me mekanizma të kontrollit të kohëzgjatjes 
së qëndrimit për ruajtjen e makinave, të paktën 1 në çdo 50 vende ose në fraksion të 50 vendeve të 
disponueshme duhet të jenë të rezervuara falas për personat mbajtës të shenjave dalluese.

6.  Vendet e cituara në pikën 5 të këtij neni duhet të jenë të shënuara me shenjën e përkatëse të arritshmërisë.

Neni 14
Shenja dalluese të veçanta

1.  Personat me aftësi kufizuar në lëvizje, që nuk shohin dhe shikim të kufizuar, që nuk dëgjojnë dhe me 
dëgjim të dobësuar u lëshohet nga organet e qeverisjes vendore (bashki ose komune), sipas nevojave 
të veçanta dhe të dokumentuar, një shenjë e veçantë dalluese e cila duhet vendosur në pjesën e për-
parme të mjetit.

2.  Shenja e veçantë është e vlefshme në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

KREU III
STRUKTURAT E NDËRTIMIT NË PËRSHTATJE ME RREGULLAT E ARRITSHMËRISË

Neni 15
Rregullat e përgjithshme për ndërtesat

1.  Rregullat e kësaj rregulloreje janë të detyrueshme për të gjitha llojet e ndërtesave.

2.  Në ndërtesat publike duhet garantuar një nivel i arritshmërisë në hapësirat e brendshme i tillë që 
të mundësojë shfrytëzimin e ndërtesës si nga publiku ashtu edhe nga personeli në shërbim, sipas 
rregullave të dhëna në nenin 4 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.



394 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

3.  Për hapësirat e jashtme që ju përkasin ndërtesave, kushti i domosdoshëm i arritshmërisë quhet i 
plotësuar nëse ekziston të paktën një rrugë për hyrje në ndërtesë e shfrytëzueshme edhe nga ana e 
personave me aftësi të kufizuar, përdorues të karrigeve me rrota dhe ndijues.

4.  Rregullat specifike përkatëse që i përkasin llojeve të veçanta të ndërtesave, mund të ndajnë ose të 
kufizojnë kriterin e përgjithshëm të arritshmërisë së hyrjes duke u bazuar në veçantitë e tipit të tyre.

5.  Rregulla të veçanta, si siguria, kontrolli i konsumit energjetik, mbrojtja e ambientit etj., duhen për-
shtatur konform dispozitave të kësaj rregulloreje.

6.  Për ndërtesat e shërbimeve vlejnë rregullat për të cilat flitet në pikën 3, të nenin 3, të pjesës së dytë të 
kësaj rregulloreje, përkatësisht në banesat sociale me qera.

7.  Në ndërhyrjet për rikonstruksion, vëllimet e shtuara si arsye e vendosjes së pajisjeve teknike ngritëse 
nuk llogariten në volumet e punës që do të kryhen për këtë qëllim.

Neni 16
Hapësirat e ndërtesave

Për caktimin e hapësirave për manovrimin e karriges me rrota dhe përbërësit e ndërtimit të tyre vlejnë 
standardet e nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

Neni 17
Njësitë e mjedisit dhe përbërësit e tyre

Për elementet e mjedisit dhe përbërësit e tyre si dyert, dyshemetë, kornizat e jashtme, orenditë fikse, 
terminalet e impianteve, shërbimet higjienike, kuzhinat, ballkonet, tarracat, kalimet horizontale, shkallët, 
platformat, ashensorët, shkallët e shërbimit, platformat ngritëse, garazhet, vlejnë rregullat e përcaktuara në 
pikën 1 të nenit 4 dhe standardet e përcaktuara në pikën 2 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

Neni 18
Hapësirat e jashtme të ndërtesës dhe elementet përbërëse të tyre

Për hapësirat e jashtme që lidhen me ndërtesën dhe përbërësit e tyre si: rrugët e shtruara dhe parkimet, 
vlejnë rregullat e përcak tuara në pikat 2 të nenit 4 dhe standardet e pikës 2 të nenit 8 të pjesës së dytë të 
kësaj rregulloreje.

Neni 19
Sinjalistika

Për sinjalistikën vlejnë rregullat e pikës 3 të nenit 4 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

Neni 20
Përshtatja me normativën kundër zjarrit

Për mbrojtjen kundër zjarrit, qëndrojnë në fuqi dispozitat për sistemet e daljeve, të gërshetuara me 
rregullat e caktuara në pikën 6 të nenit 4 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.
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KREU IV
PROCEDURA

Neni 21
Shmangia dhe zgjidhjet alternative

1.  Përcaktimet e kësaj rregulloreje, mund të mos aplikohen për ndërtesat ose pjesë të tyre, që për të 
respektuar normativa teknike të veçanta mund të krijohen barriera arkitektonike, ose për ambiente 
të veçuara teknike në të cilat hyrja është e rezervuar vetëm për personelin e specializuar.

2.  Në ndërtesat ekzistuese lejohen shmangia nga kërkesat e kësaj rregulloreje në rast të një pamundësie 
teknike të faktuar lidhur me elementë të strukturës teknike të ndërtesës ose me elementë të planit 
territorial vendor apo kombëtar.

3.  Për ndërtesat që janë objekte arkeologjike, historike ose monumentale, shmangia lejohet kur punimet 
e përshtatshmërisë përbëjnë cenim të vlerave historike dhe estetike të objekteve të mbrojtura, në një 
rast të tillë përmbushja e kërkesës për mundësinë e arritshmërisë realizohet nëpërmjet mekanizmave 
të përkohshëm ose të bashkërenduar me pajisje ndihmëse dhe aparate të lëvizshme të vendosura jo 
në mënyrë të përhershme në strukturat e ndërtesës. Mungesa e aplikimit të rregullave aktuale duhet 
të jetë e justifikuar me specifikimin e natyrës dhe shkallën e dëmtimit.

4.  Shmangia lejohet nga administrata, së cilës i është kërkuar aprovimi i projektit, vërtetuara kjo me 
aktin e autorizimit. Ky përjashtim i komunikohet komisionit për të cilin flitet në nenin 24 të pjesës 
së parë të kësaj rregulloreje.

5.  Pranohen zgjidhje të mundshme alternative, siç janë përcaktuar në pikën 2 të nenit 7 të pjesës së dytë 
të kësaj rregulloreje që i përgjigjen rregullave për të cilat flitet në nenin 4 të pjesës së dytë të kësaj 
rregulloreje.

Neni 22
Përpunimet teknike

1.  Përpunimet teknike duhet të evidentojnë zgjidhjet projektuese dhe llogaritjet teknike të përshtatura 
që garantojnë respektimin e standardeve të përcaktuara me këtë rregullore.

2.  Për të pasur një vlerësim sa më të drejtë, përpunimet teknike duhet të jenë të shoqëruara me një 
relacion ku të jepen nga ana përshkrimore zgjidhjet e veçanta projektuese dhe ato të punimeve të 
parashikuara për eliminimin e barrierave arkitektonike, të llogaritjeve tekniko - strukturore, të impi-
anteve dhe materialeve të parashikuara për këtë qëllim.

3.  Kur propozohen zgjidhje alternative relacioni për të cilin flitet në pikën 2 të këtij neni, i pajisur me 
grafikët e nevojshëm, duhet të jetë i plotësuar me ilustrimin e alternativave dhe të cilësisë ekuivalente 
ose të cilësisë më të mirë të rezultateve që arrihen.

Neni 23
Verifi kimet

1.  Deklarata e autorit të projektit i bashkëlidhet projektit të veprës nëpërmjet së cilës vërtetohet konfor-
miteti i projektit me dispozitat që përmban kjo rregullore dhe ilustrimin e justifikimin e përjashtimeve 
të mundshme ose zgjidhjet teknike alternative.

2.  Administrata, së cilës i kërkohet aprovimi, pranimi dhe vërtetimi i përputhjes së projektit, kryen 
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vlerësimin dhe vërtetimin e konformitetit, miratimin e përjashtimeve të mundshme nga konformiteti 
i projektit ose miratimin e shmangieve të mundshme apo zgjidhjeve teknike alternative të motivuara.

Neni 24
Përditësimi dhe modifi kimi i rregullave

1.  Zgjidhja e problemeve teknike që rrjedhin nga kjo rregullore, studimi dhe përpunimi i propozimeve për 
përditësimin dhe modifikim i ngarkohen strukturave të specializuara. Kjo strukturë zgjidh problemet 
teknike që rrjedhin nga aplikimi i kësaj rregullore, kontrollon ose përpunon propozimet për përditësim 
ose modifikim, si edhe nxjerr konkluzione për propozimet e përditësimet e rregullave specifike për të 
cilat flitet në nenin 15 të pjesës së parë të kësaj rregullore.

2.  Entet lokale, institucionet universitare, individët profesionist mund te propozojnë zgjidhje alterna-
tive të cilat në rast se vlerësohen të përshtatshme, mund te marren parasysh në përditësimin e kësaj 
rregulloreje.

KREU V
SHËRBIME TË VEÇANTA PËR SHFRYTËZIM PUBLIK

Neni 25
Ndërtesat e institucioneve arsimore

1.  Ndërtesat e institucioneve parashkollore, shkollore, përfshirë universitetet dhe institucione të tjera me 
interes shoqëror në sektorin e arsimit duhet të sigurojnë përdorimin e tyre edhe për nxënës me aftësi 
të kufizuar lëvizëse.

2.  Strukturat e brendshme duhet të kenë karakteristikat për të cilat flitet në nenet 9, 17, 19, dhe strukturat 
e jashtme ato për të cilat flitet në nenin 12 të pjesës së parë të kësaj rregullore.

3.  Mobilimi, mjetet ndihmëse didaktike dhe pajisjet e nevojshme për të siguruar zhvillimin e aktiviteteve 
didaktike duhet të kenë karakteristika të veçanta për personat me aftësi të k ufizuar (banka, karrige, 
makina shkrimi, materiali Braille, dhoma zhveshjeje, etj).

4.  Në rastin e ndërtesave shkollore me shumë kate pa ashensor, klasa që frekuentohet nga një nxënës 
me aftësi të kufizuara duhet të jetë e vendosur në katin përdhe e arritshme nëpërmjet një kalimi të 
vazhdueshëm horizontal dhe me pjerrësi në pjesë të nevojshme të saj.

Neni 26
Komoditeti brenda mjeteve të transportit

1.  Në mjetet e transportit si tramvaji, autobusi, metro, rezervohen të paktën tri vende për t’u ulur per-
sonat me aftësi të kufizuara lëvizëse në afërsi të portës së daljes.

2.  Personave me aftësi të kufizuara lëvizëse ju lejohet hyrja dhe nga porta e daljes.

3.  Në brendësi të mikrobusit të shkollës duhet të jetë rezervuar një hapësirë me gjerësi që të lejojë qën-
drimin e karriges me rrota, pa penguar kalimin. Kjo hapësirë duhet të jetë e pajisur me ganxha, të 
vendosura në mënyrë të përshtatshme për të kryer bllokimin e karriges me rrota.

4.  Mjetet e caktuara për transportin e përbashkët të personave në rrugë për përdorim publik duhet t’i 
përgjigjen karakteristikave të ndërtimit të përcaktuara me akte ligjore në fuqi.



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 397

5.  Vagonët e trenit brenda tyre duhet të jenë të pajisur në mënyrë të përshtatshme për të lejuar sistemimin 
e një invalidi në karrige me rrota, dhe të vendosen në përbërje të trenave të linjave kryesore.

Neni 28
Stacionet e mjeteve të transportit udhëtar

1.  Stacionet kryesore hekurudhore duhet të jenë të pajisura me plane të pjerrëta, platforma të lëvizshme 
ose mjete të tjera të përshtatshme për ngritje, me qëllim që të lehtësojnë hyrjen në to dhe në trena të 
personave me vështirësi lëvizëse. Në hekurudhë është e lejueshme kalimi, nëpërmjet platformave të 
pjerrëta lëvizëse dhe për disnivele më të mëdha se 3, 20 m. Në mungesë të platformave të pjerrëta, 
ashensorëve ose pajisjeve të tjera të nevojshme për një zhvendosje nga një trotuar në tjetrin, invalidi 
në karrige me rrota mund të përdori kalimet e shërbimit rrafsh me tokën vetëm kur është i shoqëruar 
nga personeli i autorizuar i stacionit.

2.  Në stacionet e metrosë duhet të lehtësohet hyrja në katin e kalimit të trenit të metrosë për personat që 
qëndrojnë në karrige me rrota nëpërmjet instalimit të ashensorëve të përshtatshëm dhe platformave 
të pjerrëta lëvizëse sipas disniveleve.

3.  Sistemi i thirrjes për njoftimin i shërbimit të asistencës, duhet të realizohet në stacionet kryesore i 
mbështetur dhe nga personeli i hekurudhave, nëpërmjet aktivizimit të qendrave të veçanta të ndihmës 
publike e bërë prezentë nëpërmjet mjeteve të informimit.

4.  Enti që menaxhon këto shërbime është i detyruar që të informojë për shërbimet e ofruara klientët 
(PAK), si nëpër stacione, biletari edhe në orarin e vet zyrtar.

5.  Në çdo rast duhet të rezervohet një numër i përshtatshëm vendesh për t’u ulur për personat me aftësi 
të kufizuara lëvizëse ose ndijuese. Transporti i karriges me rrota kryhet falas.

6.  Ministria që mbulon fushën e transporteve, mbi bazën e të dhënave të marra nga ministria që mbulon 
fushën sociale në bashkëpunim me të, merr parasysh veçantitë e shërbimit hekurudhor, ndërhyrjet 
dhe planifikimin e tyre, mënyrën e financimit si edhe kriteret e detyrimeve që vijnë nga zbatimi i 
rregullave për të cilat flitet në këtë nen, brenda limiteve të zakonshme të parashikuara në buxhet.

7.  Rregullat e përcaktuara me këtë rregullore nuk janë të detyrueshme për ndërtesat, stacionet dhe 
ndalesat pa shërbime, pra pa personel shërbimi, si të përkohshëm ashtu edhe të përhershëm.

Neni 29
Shërbimet e lundrimit detar kombëtar

1.  Hapjet e portave të hyrjes në bord, të përdorshme për persona me aftësi të kufizuara lëvizëse ose 
ndijuese, që transportohen me autovetura ose në karrige me rrota, duhet të kenë dimensione të për-
shtatshme për kalimin lehtësisht të autoveturës ose karriges me rrota, për këtë arsye nuk duhet të kenë 
pragje ose shkallë. Për kalimin e karriges me rrota kërkohet një gjerësi jo më e vogël se 1,50 m.

2.  Pjerrësitë ose pasarelat e hyrjes nga toka në bord duhet të kenë një pjerrësi të vogël, dhe gjithsesi jo 
më të madh se 8%, përveçse kur janë marr masa të veçanta për të siguruar mbrojtjen dhe papreksh-
mërinë e personave.

3.  Zona e kuvertës nga e cila kalohet për në bord duhet të lejoj kalimin deri në zonën e mjediseve të 
destinuar për personat me aftësi të kufizuar lëvizëse ose ndijuese në të njëjtën kuvertë, deri tek ashen-
sori ose tek pjerrësia, në rast se mjediset e brendshme janë në kuvertën tjetër. Në një rast të tillë zona 
përpara ashensorit ose pjerrësive duhet të ketë dimensione të tilla që të lejojë zbarkimin e personit 
me aftësi të kufizuara lëvizëse ose ndijuese nga autovetura, dhe zhvendosjen në karrigen me rrota, 
përveç manovrës së saj.
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4.  Udhëkalimi për të cilin flitet në pikën 3 të këtij neni, i pajisur me pjerrësi duhet të jetë pa pengesa, 
me disnivele të mundshme jo më të mëdha se norma 5% pjerrësi, në rastin e përdorimit të karrigeve 
me rrota, jo më të vogël se 1,50 m. Zona e kuvertës përkatëse duhet të jet ë e veshur me material jo 
rrëshqitës. Pragje të mundshme apo të ngjashme me to duhet të kenë lartësinë jo më të madhe se 2,5 
cm.

5.  Ashensorët që mund të përdoren nga personat në karrige me rrota duhet të kenë karakteristika që t’i 
përgjigjen normave të nenit 19 të pjesës së parë të kësaj rregulloreje. Pjerrësitë që zëvendësojnë ash-
ensorët, kur nuk janë të lejueshme shkallët përveç atyre të emergjencës, duhet të kenë karakteristika 
që u përgjigjen normave të nenit 9 të pjesës së parë të kësaj rregulloreje. Ashensorët dhe pjerrësitë 
duhet të jenë në ambiente të mbyllura brenda zonës së mjediseve të brendshme.

6.  Mjediset e brendshme, mundësisht të vendosura vetëm në një kuvertë, duhet të jenë të tilla që të 
lejojnë, në rast emergjence, një arritje të lehtë të daljes ose të shpëtimit dhe duhet të kenë korridore, 
udhëkalime me dysheme kundër rrëshqitjes në zonat e kalimit, porta të një gjerësie jo më të vogël se 
1,50 m sidomos portat e banjave me gjerësi jo më të vogël se 0,90 m të pajisura me panele që mund 
të përdoren lehtësisht gjatë manovrave, pajisje sinjalizimi për thirrjen e personelit të shërbimit i cak-
tuar për personat me aftësi të kufizuara lëvizëse ose ndijuese, banjat e rezervuara për këta persona 
që përmbushin kërkesat e nenit 17 të pjesës së parë të kësaj rregulloreje.

7.  Këto dispozita nuk aplikohen në mjetet e shpejta ose me qëndrim dinamik si aliskafët, katamaranët, 
SES (mjete lundrimi për transport pasagjerësh), dimensionet e të cilave janë të tilla që nuk lejojnë 
aplikimet e dispozitave për të cilat flitet më sipër.

Neni 30
Shërbimet e lundrimit të brendshëm

1.  Pasarelat dhe hyrjet në anije duhet të jenë të gjëra të paktën një metër secila për të lejuar kalimin 
e karrigeve me rrota dhe të kenë një pjerrësi të pranueshme gjithsesi jo më të madhe se 8%, përveç 
rasteve kur janë marrë masa të veçanta për të garantuar lëvizjen e sigurt.

2.  Në anije, në afërsi të hyrjes duhet të vendoset një sipërfaqe dyshemeje e pajisur në mënyrë të për-
shtatshme për sistemimin e karrigeve me rrota, në raste defektesh të rënda teknike.

3.  Këto dispozita nuk zbatohen për mjetet e shpejta me qëndrim dinamik si aliskafët, katamaranët, SES, 
dimensionet e të cilave janë të tilla që nuk lejojnë aplikimin e rregullave për të cilat flitet në pikat 1 
dhe 2 të këtij neni.

Neni 31
Aeroportet

1.  Çdo aeroport duhet të pajiset me sisteme të përshtatshme për të lejuar një udhëkalim të vazhdueshëm 
dhe pa pengesa nga pjesët përbërëse të aeroportit deri në brendësi të avionit dhe anasjelltas. Në rast 
se mungon ura e mbarkimit për transportim, hyrja në mjetin fluturues sigurohet nga një ashensor me 
kabinë të mbyllur.

2.  Strukturat e jashtme të lidhura me ndërtesat duhet të kenë karakteristikat e përcaktuara në nenet 6, 
12 dhe 13 të pjesës së parë të kësaj rregulloreje, strukturat e brendshme të ndërtesave të hapura për 
lëvizjen e pasagjerëve duhet të kenë karakteristikat e përcaktuara në nenet 9, 17 dhe 19 të pjesës së 
parë të kësaj rregulloreje.

3.  Në pjesën e brendshme të mjetit fluturues duhet të parashikohen pajisje për karriget me rrota për të 
garantuar, aq sa është e mundur, qarkullimi i pavarur i pasagjerit me aftësi të kufizuar.
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4.  Ministria që mbulon fushën e transportit përcakton me anë të udhëzimeve kriteret e vënies në zbatim 
të rregullave dhe standardeve që përmban kjo rregullore që i përkasin transportit publik.

Neni 32
Pajisjet telefonike publike

Me qëllim që të jetë i mundshëm përdorimi i telefonave publik nga ana e personave me aftësi të ku-
fizuara lëvizëse ose ndijuese janë përcaktuar kriteret e mëposhtme:
1.  Në vendet e telefonave publik, duhet të jetë i instaluar në pozicion të arritshëm të paktën një aparat i 

vendosur në një lartësi maksimale prej 0,90 m nga dyshemeja dhe i izoluar në mënyrë të përshtatshme 
për sa i përket anës akustike.

2  Në vendet e telefonave publikë me një numër kabinash jo më të vogël se 10, një nga kabinat duhet të 
jetë e strukturuar dhe e pajisur si vijon:

-  sipërfaqja e brendshme e kabinës jo më pak se 2x2 m;

-  disniveli maksimal mes dyshemesë së brendshme të kabinës telefonike të përshtatur dhe dysh-
emesë së jashtme nuk duhet të jetë më i madh se 2.5 cm;

-  dera e hyrjes duhet të ketë një hapësirë neto minimale prej 0,85 m;

-  aparati telefonik duhet të jetë i vendosur në një lartësi minimale prej 0,90 m nga dyshemeja;

-  në faqen e kabinës ku është vendosur pajisja duhet të parashikohet një karrige e lëvizëse e 
palosshme, që ta ketë sipërfaqen e uljes në një lartësi 0,45 m;

-  mbajtësja e numëratorit të telefonave duhet të jetë e vendosur në një lartësi prej 0,80 m;

3.  Në çdo komunë dhe fshat sipas një programi, që realizohet gradualisht në një periudhë pesëvjeçare, 
duhet të vendoset në dispozicion të përdoruesve, mundësisht në të njëjtin vend të telefonit publik, të 
paktën një aparat telefonik me karakteristikat e pikës 1.1 të këtij neni.

4.  Nga kabinat e reja të instaluara e të vendosura në dispozicion të publikut, 5 % e tyre duhet t`u përgjigjen 
kar akteristikave për të cilat flitet në pikën 1.2 të këtij neni. Nga aparatet e vëna në dispozicion të 
publikut, 5 % e tyre duhet të instalohen në një lartësi jo më të madhe se 0,90 m. Këto pajisje vendosen 
sipas nevojave prioritare të organeve të qeverisjes vendore.
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PJESA E DYTË

RREGULLAT TEKNIKE DHE STANDARDET PËR GARANTIMIN E MUNDËSISË 
SË HYRJES, PËRSHTATSHMËRISË DHE FUSHPAMJES NË NDËRTESA

KREU I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Fusha e aplikimit

Rregullat e përfshira më poshtë aplikohen në:
-  ndërtesat private që ndërtohen të reja, rezidenciale ose jo;

-  ndërtesat rezidenciale publike të financuara nga buxheti i shtetit, që ndërtohen të reja;

-  ristrukturimet e ndërtesave private dhe publike;

-  hapësirat e jashtme të ndërtesave të lartpërmendura në zonat e përcaktuara.

Neni 2
Përkufi zime

1.  Njësitë e mjedisit - janë hapësirat e përcaktuar, të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve të ndry-
shme, të lidhura midis tyre.

2.  Njësi e patundshme - është një njësi e mjedisit që mund të përdoret në mënyrë të pavarur ose një 
tërësi e njësive të mjedisit të lidhura në mënyrë funksionale, që mund të përdoren dhe në mënyrë të 
pavarur nga njëra tjetra.

3.  Ndërtesë - është një njësi e patundshme e pajisur me një autonomi funksionale, ose një tërësi e pavarur 
nga njësitë e patundshme funksionalisht dhe/ose fizikisht të lidhura mes tyre.

4.  Pjesët e përbashkëta të ndërtesës - janë njësitë mjedisore të cilat lidhin në mënyrë funksionale shumë 
njësi të patundshme.

5.  Hapësirë e jashtme - është tërësia e shesheve të hapura edhe të rrethuara, që kanë lidhje me një ndërtesë 
ose me shumë ndërtesa dhe në veçanti ato të krijuara në mes të ndërtesave si rrjeti i rrugëve publike 
dhe/ose ato me përdorim publik.

6.  Mundësi hyrjeje - është mundësia për të arritur ndërtesën, njësitë e saj të patundshme dhe mjedisin, 
nga personat me aftësi të kufizuara lëvizje ose ndijuese duke përdorur hapësirat dhe pajisjet në kushtet 
e sigurisë dhe të pavarësisë.

7.  Mundësi shfrytëzimi - është mundësia, për t’u futur në hapësirat e komunikimit dhe të paktën në një 
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shërbim higjenik të çdo njësie të patundshme edhe të personave me aftësi të kufizuara motorike ose 
ndijuese.

8.  Hapësira komunikimi - janë hapësirat e dhomës së ndenjes ose të ngrënies në godinë dhe ato të vendeve 
të punës, të shërbimeve dhe takimeve, në të cilat qytetari hyn në raport me funksionin që zhvillohet 
aty.

9.  Përshtatshmëria - është mundësia për të ndryshuar me kalimin e kohës hapësirën e krijuar në kushte 
të kufizuara, për ta bërë lehtësisht të shfrytëzueshme edhe nga personat me aftësi të kufizuara.

10.  Përputhje - është tërësia e masave të nevojshme për t’i bërë hapësirat e ndërtuara ose ato të projektuara 
në përputhje me kërkesat e kësaj normative.

11.  Servo-shkallë - është një aparaturë e përbërë nga një mjet ngarkimi, e pajisur me elementët e domos-
doshëm për transportin e personave me aftësi të kufizuara, motorike, që lëviz përgjatë anës së shkallës 
ose të një plani të pjerrët dhe zhvendoset duke u vënë në lëvizje nga një motor elektrik.

KREU II
KRITERET E PROJEKTIMIT

Neni 3
Kriteret e përgjithshme

1.  Në lidhje me qëllimin e zbatimit të këtyre rregullave, tre janë nivelet e cilësisë së hapësirave të ndër-
tuara:

1.1 Mundësia e hyrjes shpreh nivelin më të lartë të shfrytëzimit total të hapësirave në mënyrë të 
drejtpërdrejtë.

1.2 Mundësia e shfrytëzimit përfaqëson një nivel të mundësisë së kufizuar, të një hyrjeje, të ndërtesës 
ose të njësive të patundshme, por që lejon mundësinë e krijimit të marrëdhënieve të domosdoshme 
edhe për personat me aftësi të kufizuara motorike ose ndijuese.

1.3 Përshtatshmëria është një mundësi hyrjeje e diferencuar që përfaqëson një nivel bazë, me mundësi 
për t’u përmirësuar.

2.  Mundësia e hyrjes duhet të garantohet për sa i përket:

2.1 Hapësirave të jashtme ku kërkesat do të konsiderohen të plotësuar në qoftë se ekziston të pak-
tën një rrugë lehtësisht e shfrytëzueshme edhe nga personat me aftësi të kufizuara lëvizëse ose 
ndijuese;

2.2 Shesheve të përbashkëta ku në ndërtesat rezidenciale deri në tri kate mbi sipërfaqe është i lejueshëm 
instalimi i mekanizmave për ngjitjen në katet e sipërme, duke përfshirë edhe servo-shkallët, si 
edhe kur është siguruar mundësia e instalimit të tyre në një kohë të mëvonshme. Ashensori do 
të instalohet në çdo rast ku hyrja për në njësinë e patundshme është mbi katin e tretë, përfshi 
katet e nëndheshme dhe/ose përdhe.

3.  Mundësia e shfrytëzimit duhet të garantojë lehtësi futje në:

3.1  Të paktën 5% të banesave të parashikuara për ndërtim ose të ndërtohet (një) 1 njësi e patund-
shme për çdo ndërtim. Në rast se kërkesat për banesat që kanë lehtësi për t’u futur e kalojnë 
kuotën e lartpërmendur, caktohen banesat e vendosura në katet e para të pallateve duke u bërë 
modifikimet e mundshme për t’i përshtatur me këto rregulla;

3.2  Ambientet e destinuara për aktivitete sociale (shkolla, sanitare, bamirësie, kulturore, sportive);
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3.3  Godinat e firmave ose të ndërmarrjeve që i në nshtrohen punësimit të detyrueshëm, sipas 
rregullave specifike të përmendura në pikën 5 të nenit 4 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

4.  Çdo njësi e patundshme, cilido qoftë destinacioni i saj, është e vizitueshme në se:

4.1  Në ndërtesat rezidenciale të papërfshira në kategoritë e lartpërmendura, dhe domosdoshmërisht 
në dhomën e ndenjes ose të ngrënies, në një shërbim higjienik dhe hapësirat e komunikimit 
përkatëse të brendshme të njësisë së patundshme, janë të arritshme; 

4.2  Në ndërtesat me salla mbledhjesh ose spektaklesh, në natyrë ose në salla të mbyllura, të 
përkohshme ose të përhershme, restorante është e përshtatur në një pjesë të rezervuar për pub-
likun, përveç shërbimit higjienik. Përveç kësaj duhet garantuar dhe shfrytëzimi i hapësirave të 
komunikimit dhe shërbimeve të parashikuara, si biletaria dhe gardëroba;

4.3  Në qendra të aktiviteteve pritëse, në se të gjitha pjesët dhe shërbimet e përbashkëta si edhe një 
numër dhomash dhe vendesh të hapura të destinuara për ndenjen e përkohshme të përcaktuara 
në nenin 5 të pjesës së dytë të këtyre rregullave, janë të arritshme;

4.4  Në qendra të kultit, të paktën në një zonë të rezervuar për besimtarët, për të asistuar në ceremonitë 
fetare, është e arritshme;

4.5  Në qendra të aktiviteteve të hapura për publikun nëse në rastet kur parashikohen hapësira ko-
munikimi në të cilat qytetari hyn në raport me funksionin që zhvillohet aty. Në këtë rast duhet 
parashikuar mundësia e hyrjes të paktën edhe në një shërbim higjienik. Në qendrat e aktiviteteve 
të hapura për publikun, me një sipërfaqe më të vogël se 250 m2, kërkesa e vizitueshmërisë kon-
siderohet e plotësuar nëse hapësirat e komunikimit në të cilat qytetari hyn në marrëdhënie me 
funksionet që zhvillohen atje janë të arritshme;

4.6  Në vendet e punës, qendra aktiviteti jo të hapura për publikun nëse plotësohet vetëm kërkesa e 
përshtatshmërisë;

4.7  Në ndërtesat e banuara nga një familje dhe në ato me shumë familje që u mungojnë pjesët e 
përbashkëta, ne se plotësohet vetëm kërkesa e përshtatshmërisë.

5.  Çdo njësi ndërtimi, cilido qoftë destinacioni i saj, duhet të përshtatet në të gjitha pjesët dhe përbërësit 
për të cilat është kërkuar mundësia e hyrjes apo e vizitueshmërisë, me përjashtim të shmangieve të 
lejuara nga ky vendim.

Neni 4
Kriteret e projektimit për arritshmërinë

1.  Njësitë e mjedisit dhe përbërësit e tyre.

1.1  Dyert e hyrjes së çdo ndërtese duhet të jenë lehtësisht të manovrueshme, ku tipi dhe hapësirat e 
tyre të lejojnë kalimin me lehtësi edhe nga personat në karrige me rrota. Pragu i derës përpara 
dhe pas saj duhet të jetë në të njëjtin rrafsh me sipërfaqet e ambienteve. Nevojitet të përcaktohen 
përmasat e hapësirës para dhe pas derës, duke iu referuar manovrave që do të bëhen me karrigen 
me rrota, gjithashtu edhe me llojin e hapjes. Lejohen disnivelet lidhur me madhësinë e derës së 
hyrjes të një ndërtese, ose në ndërhyrjet në rikonstruksion, mjafton që këto të jenë të kufizuara 
dhe të tilla që të mos pengojnë kalimin e një personi në karrige me rrota.

 Për sa i përket përmasave, pozicionimit dhe manovrimit, dera duhet të jetë e tillë që të lejojë një 
hapje të lehtë të kanatit ose kanateve nga të dyja anët e përdorimit. Këshillohen dyer rrëshqitëse 
ose me kanate në formë libri, ndërkohë duhen evituar dyert rrotulluese, me mbyllje automatike 
jo të ngadalta si edhe ato prej xhami nëse nuk janë të pajisura me elemente sigurie. Dyert prej 
xhami duhet të jenë lehtësisht të dallueshme me anë të vendosjes së sinjaleve përkatëse. Janë të 
preferuara dorezat në formë leve të harkuara dhe të rrumbullakëta sipas standardeve të dhëna 
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në pikën 2.1 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

1.2  Dyshemetë duhet të jenë të sheshta dhe të rrafshëta mes tyre dhe në pjesët e përbashkëta me 
përdorim publik, jo rrëshqitëse. Ndryshimet e nivelit duhet të përfshihen ose të kapërcehen 
nëpërmjet platformave të pjerrëta të përshtatura në mënyrë të tillë që të mos krijojnë pengesa për 
kalimin e personave në karrige me rrota sipas standardeve dhënë në pikën 2.2 të nenit 8 të pjesës 
së dytë të kësaj rregulloreje. Në rastin e disniveleve të dyshemeve duhet të kryhet sinjalizimi me 
ndryshime ngjyrash. Këndet e pragjeve duhet të jenë të rrumbullakosura.

 Në pjesët e përbashkëta të ndërtesës, nevojitet një përcaktim i qartë i rrugëve të kalimit, mundë-
sisht me ndryshime të dukshme të llojit të materialit dhe ngjyrës së shtrimit. Grilat e përdorura 
në sipërfaqen e dyshemesë duhet të kenë rrjeta me madhësinë e hapësirës që të mos krijojnë 
pengesa ose rreziqe për rrotat, shkopinjtë mbajtës, etj. Fshirëset e këmbëve duhet të jenë të futura 
brenda në dysheme dhe të vendosura mirë.

1.3  Kornizat e jashtme të dyerve, dritareve dhe dyerve të ballkoneve duhet të përdoren lehtësisht 
edhe nga personat me aftësi të kufizuara motorike ose ndijuese.

 Mekanizmat e hapjes dhe të mbylljes duhet të jenë lehtësisht të perceptueshme dhe të 
manovrueshme duke ushtruar një presion të lehtë mbi pjesët lëvizëse. Aty ku mundet d uhet t’u 
jepet përparësi dritareve dhe parmakëve të cilat t’i lejojnë pamjen edhe personit në qëndrimin 
ulur sipas standardeve të dhëna në pikën 2.3 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje. 
Gjithashtu duhet të garantohen kërkesat e sigurisë dhe mbrojtjes kundër rënies jashtë.

1.4.  Pajisjet e palëvizshme në njësitë e mjedisit duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të lejojnë 
kalimin e personit në karrige me rrota, si edhe përdorimin me lehtësi të pajisjeve që ato kanë. 
Duhet t’u jepet përparësi përdorimit të pajisjeve me material dhe ndërtim jo prerëse dhe pa 
kënde të mprehta. Kutitë për postën duhet të jenë të vendosura në një lartësi të tillë që të mund 
të përdoren me lehtësi edhe nga personat në karrige me rrota.

 Për të siguruar arritshmërinë, pajisjet e palëvizshme nuk duhet të përbëjnë pengesë për zhvillimin 
e aktiviteteve edhe nga personat me aftësi të kufizuara motorikë, në veçanti:

-  banakët dhe planet e mbështetjes që përdoren për veprime normale të njerëzve, të cilat duhet 
të jenë të rregulluara në mënyrë të tillë që të paktën një pjesë e tyre të jetë e përdorshme edhe 
nga personat në karrige me rrota duke lejuar në këtë mënyrë kryerjen e të gjitha shërbimeve;

-  dyert rrotulluese, dyert me kangjella etj, të cilat duhet të jenë të mëdha dhe të manovrueshme 
në mënyrë që të lejojnë kalimin e një karrige me rrota në rastin e përdorimit;

-  sistemet e mundshme të hapjes dhe të mbylljes, nëse janë automatike, duhet të funksionojnë me 
intervale kohe në mënyrë që t’u lejojnë lehtësisht kalimin edhe personave në karrige me rrota;

-  hapësirat e përshtatshme të pritjes ku është parashikuar, me vende për t’u ulur sipas stan-
dardeve të dhëna ne pikën 2.4 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

1.5  Terminalet e impianteve ku hyjnë aparatet elektrike, kuadrot e përgjithshme, valvolat dhe ru-
binetet e bllokimit të përdorimeve të ndryshme, rregullatorët e impianteve të ngrohjes dhe të 
kondicionimit, si edhe zilet, sustat e komandimit dhe të citofonëve duhet të jenë për nga lloji 
dhe pozicioni planimetrik dhe altimetrik, të tilla që të përdoren lehtësisht nga ana e personave 
në karrige me rrota; përveç kësaj, duhet të jenë lehtësisht të dallueshëm edhe në kushtet e një 
shikueshmërie të kufizuar dhe të jenë të mbrojtur nga dëmtimet e goditjeve sipas standardeve të 
dhëna në pikën 2.5 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

1.6  Shërbimet higjienike duhet të garantojnë, nëpërmjet hapësirave të llogaritura, manovrimet e 
nevojshme të një karrigeje me rrota, për përdorimin e pajisjeve sanitare, në veçanti:

-  hapësira e nevojshme për afrimin anësor të karriges me rrota te WC-ja, bideja, dushi, vaska 
dhe lavatriçja;
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-  hapësira e nevojshme për afrimin ballor të karriges me rrota te lavamani, i cili duhet të jetë 
i llojit të futur;

-  vendosja e një mbajtëseje të përshtatshme dhe e një zileje emergjence e vendosur afër WC-së 
dhe vaskës.

 Përparësi kanë rubinetet me levë, dhe ku parashikohet furnizim me ujë të ngrohtë përzierësit 
termostatikë dhe dyer rrëshqitëse ose atyre që hapen për nga jashtë sipas standardeve të dhëna 
në pikën 2.6 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

1.7  Kuzhinat ku pajisjet dhe pikat përkatëse të furnizimit preferohen të jenë të vendosura në të njëjtin 
mur ose në muret ngjitur. Poshtë pajisjeve kryesore dhe planit të punës duhet të parashikohet 
një hapësirë boshe për të lejuar afrimin me lehtësi edhe nga ana e personave në karrige me rrota 
sipas standardeve të dhëna në pikën 2.7 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

1.8  Ballkonet dhe tarracat, pragu i vendosur mes tyre dhe ambientit të brendshëm nuk duhet të 
krijojë disnivel sa të shfaqen pengesa për kalimin e një personi në karrige me rrota. Në dyert 
e ballkonit nuk duhet përdoret traversë horizontale në dysheme me lartësi të tillë që të krijojë 
pengesë në lëvizjen e karriges me rrota. Një pjesë e ballkonit ose e tarracës që ndodhet pas derës 
së ballkonit duhet të ketë një gjerësi që të lejojë rrotullimin e karriges me rrota. Aty ku mundet 
duhet t’u jepet përparësi parmakëve të cilët i lejojnë pamjen edhe personit të ulur duke garantuar 
gjithashtu kërkesat e sigurisë dhe të mbrojtjes kundër rënies jashtë sipas përcaktimeve në pikën 
2.8 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

1.9  Rrugët horizontale (korridoret dhe kalimet) duhet të sigurojnë ecje të vazhdueshme, të mundshme 
dhe me ndryshime drejtimesh që realizohen me lehtësi. Korridoret nuk duhet të paraqesin ndryshime 
niveli. Në rast të kundërt këto duhet të kapërcehen me anë të platformave të pjerrëta. Gjerësia e 
korridorit dhe e kalimit duhet të jetë e tillë që të garantojë hyrjen lehtësisht në njësitë e mjedisit dhe 
në pika jo të largëta mes tyre të mund të lejojnë ndërrimin e drejtimit të një personi në karrige me 
rrota sipas standardeve të dhëna në pikën 2.9 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

1.10 Shkallët duhet të sigurojnë një ecje të rregullt dhe të njëtrajtshme për gjatë gjithë gjatësisë së tyre. 
Aty ku kjo nuk është e mundur, duhet të ndahet çdo ndryshim i ecjes me anë të shesh pushimeve 
me përmasa të përshtatshme. Për çdo rampë, shkeljet duhet të kenë të njëjtën lartësi dhe hap. 
Rampat duhet të kenë të njëjtin numër shkeljesh, të karakterizuara nga një raport komfort midis 
lartësisë dhe hapit. Dyert që hapen nga ana e shkallëve duhet të kenë një hapësirë përpara të 
konsiderueshme. Shkeljet duhet të kenë një sipërfaqe relievor me plan drejtkëndor dhe me një 
profil të vazhdueshëm me kënde të rrumbullakëta. Shkallët duhet të jenë të pajisura me parmak 
të përshtatshëm për t’u mbrojtur nga hapësirat boshe dhe me mbajtëse. Mbajtëset duhet të jenë 
me kapje të thjeshta dhe të bëra me material jo prerës.

 Shkallët e përbashkëta dhe ato të ndërtesave publike duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme 
dhe standardet e dhëna në pikën 2.10 të nenit 8 në pjesën e dytë të kësaj rregulloreje,

-  gjerësia e rampave të pjerrëta dhe e shesh pushimeve duhet të lejojë kalimin në të njëjtën 
kohë të dy personave ose kalimin horizontal të një barele, me një pjerrësi maksimumi 15% 
përgjatë boshtit gjatësor;

-  gjatësia e rampës së pjerrët duhet të jetë e kufizuar; në të kundërt ajo duhet të ndërpritet me 
një shesh pushim në mënyrë që të ndalohet rënia e personit;

-  mbajtëset duhet të jenë të fiksuara nga të dyja anët e rampës dhe shesh pushimit;

-  në rastin e përdorimit kryesisht nga fëmijët (në shkolla), duhet parashikuar një mbajtëse 
tjetër në lartësi të përpjesëtueshme;

-  preferohet një ndriçim natyral anësor; dhe në pamundësi me ndriçim artificial, edhe ky 
anësor, me çelës të dallueshëm në errësirë i vendosur në çdo shesh pushim;
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-  rampat e shkallëve duhet të jenë lehtësisht të perceptueshme edhe nga ata që nuk shohin.

1.11 Platformat e pjerrëta, pjerrësia e të cilave përcaktohet në raport me aftësinë që ka personi në 
karrige me rrota që ta kalojë dhe ta përshkojë atë pa mundim, si edhe në lidhje me gjatësinë e 
asaj. Duhen krijuar sheshpushime horizontale veçanërisht për platformat e pjerrëta të gjata. Për 
platformat e pjerrëta vlejnë llogaritjet analoge dhe ato të përcaktuara për shkallët sipas standardeve 
të dhëna në pikën 2.10 dhe 2.11 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

1.12 Ashensorët duhet të kenë një kabinë me përmasa minimale të tilla që të bëjë të mundur përdori-
min nga ana e një personi në karrige me rrota.

 Dyert e kabinës dhe të katit duhet të jenë automatike dhe me përmasa të tilla që të lejojnë futjen 
e karriges me rrota.

 Sistemi i hapjes së portave duhet të jetë i pajisur me një mekanizëm të përshtatshëm (qelizë 
fotoelektrik, krahë të lëvizshëm) për ndalimin dhe zmbrapsjen e mbylljes në rastin e bllokimit 
të derës.

 Kohët e hapjes dhe të mbylljes së dyerve duhet të sigurojnë futjen me lehtësi të personave në 
karrige me rrota. Stacionimi i kabinës në sheshet e ndalimit duhet të bëhet me dyer të mbyllura.

 Butonat e komandimit nga brenda dhe nga jashtë duhet ta kenë komandën më të zgjatur në një 
lartësi të përshtatshme për personin në karrige me rrota, dhe të jenë të përshtatshme për përdorim 
nga personat që nuk shohin.

 Në brendësi të kabinës duhet të vendoset një citofon, një zile alarmi, një dritë emergjence, një 
sinjal me ndriçim i cili konfirmon marrjen nga jashtë të thirrjes së alarmit.

 Shesh pushimi para derës së kabinës duhet të ketë një hapësirë të tillë sa të mbajë një karrige me 
rrota dhe të lejojë manovrimet e nevojshme për futjen e saj.

 Duhet siguruar që ndalimi në kate të garantojë të njëjtën kuotë të dyshemesë së kabinës me atë 
të shesh pushimit.

 Duhet parashikuar sinjali me zile të mbërritjes në kat dhe një ndriçues për të sinjalizuar gjendjet 
e alarmeve të mundshme. Gjithçka kryhet sipas standardeve të dhëna në pikën 2.12 të nenit 8 
të. pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

1.13 Servo-shkallët dhe platformat ngritëse janë pajisje të përshtatshme që lejojnë, në alternative të 
ashensorit ose platforme të pjerrët, kalimin e një disniveli nga personat me aftësi të kufizuara 
lëvizëse. Pajisje të tilla janë pranuar si një metodë alternative e ashensorëve në ndërhyrjet e 
përshtatjes ose për kalimin e ndryshimeve të kuotave.

 Pajisjet duhet t’u përgjigjen standardeve dhënë në pikën 2.13 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj 
rregulloreje. Ato duhet të garantojnë lehtësisht futjen dhe stacionimin e personit në këmbë, të 
ulur ose në karrige me rrota dhe një manovrim të lehtë të komandave të sigurisë, si të personave 
që ato transportojnë ashtu edhe të atyre që mund të përballen me pajisjen në lëvizje.

 Përveç këtyre të fundit, aparaturat e lartpërmendura duhet të pajisen me sistem kundër rënies, 
prerjes, shtypjes, përplasjeve dhe me pajisje të përshtatshme për të garantuar sigurimin e lëvizjes 
mekanike, elektrike dhe të komandimit.

 Stacionimi i pajisjes duhet të bëhet në anë të shkallës ose në anë të platformës së palosur në 
drejtim të murit ose e futur në dysheme.

 Hapësira para platformës, si në pozicionin e nisjes, ashtu edhe në atë të mbërritjes, duhet të jetë 
e t illë që të lejojë hyrjen ose daljen me lehtësi nga ana e personave në karrige me rrota sipas 
standardeve të dhëna në pikën 2.13 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

1.14 Garazhet, vendi i të cilave duhet të lidhet me hapësirat e jashtme dhe me pajisjet e ngritjes, të 
përshtatshme për përdorim nga personat në karrige me rrota.
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 Hapësira e rezervuar për ndalim qëndrimin e makinave në shërbim të personave me aftësi të ku-
fizuara, duhet të ketë dimensione të tilla që të lejojë edhe lëvizjen e këtyre personave në kohën e 
hipjes në mjet. Ajo duhet bërë e dukshme nëpërmjet sinjaleve përkatëse horizontale dhe vertikale 
sipas standardeve të dhëna në pikën 2.14 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

2.  Hapësirat e jashtme

2.1  Rrugët në hapësirat e jashtme, që të çojnë tek hyrja e ndërtesave, duhet të paktën një prej tyre të 
parashikohet me karakteristikat që lejon lëvizjen e personave me aftësi të kufizuara ose paaftësi 
lëvizëse dhe t’u garantojë atyre përdorimin e pajisjeve, të parkimeve dhe të shërbimeve të ven-
dosura jashtë ndërtesës.

 Rrugët duhet të sigurojnë një ecje sa më të rehatshme dhe të lehtë për në hyrje të ndërtesës pa 
ngushtime, pajisje, pengesa të natyrave të ndryshme të cilat zvogëlojnë gjerësinë e kalimit ose 
që mund t’i shkaktojnë dëmtime fizike përdoruesit të karriges me rrota. Madhësia e tyre duhet 
të garantojë lëvizshmërinë dhe në pika jo shumë të largëta midis tyre edhe ndërrimin e drejtimit 
nga ana e një personi në karrige me rrota.

 Kur një vendkalim për këmbësorët është pranë me zonat e pa shtruara, është e nevojshme të para-
shikohet krijimi i një rrethi me material të përshtatshëm që të sigurojë perceptimin e menjëhershëm 
vizual dhe përdorimin e akustikës për personat që ecin me shkop. Ndryshimet e mundshme të nivelit 
të rrugëve duhen zbutur me një pjerrësi të lehtë ose të bëhet i mundur kalimi me anë të platformave 
të pjerrëta duke i realizuar me ndryshime ngjyrash për t’i dalluar. Në veçanti, kur vendkalimi i këm-
bësorëve njëtrajtësohet me nivelin e rrugës ose ndërpritet nga një kalim i rezervuar, duhet realizuar 
platforma me pjerrësi që të bëjë të mundur kalimin e një karrigeje me rrota.

 Kryqëzimet midis vendkalimeve të këmbësorëve dhe zonave të rezervuara të kalimit duhet të 
jenë të sinjalizuara edhe për personat e verbër dhe me shikim të kufizuar sipas standardeve të 
dhëna në pikën 3.1 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje. 

2.2  Shtrimi i rrugëve për këmbësorët duhet të kryhet me material kundër rrëshqitës. Ndryshimet e 
mundshme të nivelit midis elementeve që përbëjnë një shtrim rruge, duhet të kryhen në mënyrë 
të tillë që të mos përbëjnë pengesë për kalimin e personit në karrige me rrota. Për shtrimin e tyre 
përdoren sipërfaqet relievore të realizuara me reliev në lartësi deri në 5 mm në mënyrë që të mos 
vështirësoj lëvizjen e personave në karrige me rrota, të jetë e ndjeshme me prekjen e shputës së 
këmbës ose me shkop, të mos bëhet vatër për qëndrimin e ujit, borës, mbeturinave dhe të ketë 
mundësi mirëmbajtje pa vështirësi. Shih fig. 5 shtojca B.

 Grilat që përdoren në sipërfaqet e ecjes duhet të kenë boshllëqe që të mos krijojnë pengesa ose 
rreziqe për rrotat, shkopinjtë mbajtës sipas standardeve të dhëna në pikën 3.2 të nenit 8 të pjesës 
së dytë të kësaj rregulloreje.

2.3  Parkimi konsiderohet i arritshëm në se sipërfaqja në të cilën lëviz personi në karrigen me rrota 
është në të njëjtin plan me sipërfaqet e këmbësorëve të shërbimit ose lidhja midis tyre, në raste 
disnivelesh që kalojnë kufirin e lejuar, kryhet nëpërmjet platformave të pjerrëta ose të pajisjeve 
të përshtatshme të ngjitjes, sipas standardeve të dhëna në pikën 3.3 të nenit 8 të pjesës së dytë të 
kësaj rregulloreje.

 Hapësira e rezervuar e ndalimit të makinave të personave me aftësi të kufizuara duhet të ketë të 
njëjtat karakteristika si në pikën 1.14 të këtij neni.

3. Sinjalistika në ndërtesa dhe nëpër hapësirat e arritshme duhet të vendoset në mënyrë të dukshme që 
të shihen lehtësisht tabelat me udhëzime për orientimin dhe shfrytëzimin e hapësirave të ndërtuara, 
duke dhënë informacionin e duhura mbi mënyrën e hyrjes nga personat me aftësi të kufizuara ose 
paaftësi lëvizëse. Në raste të tilla tabelat treguese duhet të kenë edhe simbolin tregues ndërkombëtar 
të arritshmërisë, shtojca A.
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 Nëpër ndërtesat e hapura për publikun duhet të vendoset një sistem shenjash që të tregojnë aktivitetet 
kryesore që zhvillohen dhe rrugët e nevojshme për t’i arritur. Për ata që nuk shohin duhen vendosur 
pajisje fonike për treguesit e dhënë ose tabela qendrore të shkruara me alfabetin Braille. Në përgjithësi, 
çdo situatë rreziku duhet të jetë e dallueshme edhe nëpërmjet shenjave sinjalizuese dhe mjeteve refer-
uese, si ato zanore ashtu edhe shikuese`.

4.  Ndërtesat sociale që shërbejnë për aktivitete sociale si arsimore, sanitare, bamirësie, kulturore dhe 
sportive duhet të respektojnë kërkesat e arritshmërisë të dhëna në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni. Duke 
u kufizuar në shërbimet higjienike, kë rkesa do të konsiderohej e plotësuar nëse të paktën një shër-
bim higjenik për çdo kat të përdorshëm është i arritshëm nga personat në karrige me rrota. Nëse në 
ndërtesë, në varësi të përmasave dhe fluksit të njerëzve që e përdorin, duhen parashikuar më shumë 
grupe shërbimesh higjienike, duhet gjithashtu që edhe ato të arritshmet nga personat në karrige me 
rrota të shtohen në proporcion.

5.  Selitë e ndërtesave të shoqërive ose të ndërmarrjeve që i nënshtrohen punësimit të detyrueshëm do të kon-
siderohen të plotësuar ndaj kërkesave për arritshmërinë nëse janë të arritshëm të gjithë sektorët prodhues, 
zyrat dhe të paktën një shërbim higjienik, për çdo grup shërbimesh higjienike të parashikuara. Gjithmonë 
duhet të garantohet shfrytëzimi i mensave, gardërobave, si edhe të gjitha shërbimeve përkatëse.

6.  Në lidhje me rregullat kundër rënies së zjarrit çdo zgjidhje e dhënë në projekt për të garantuar 
mundësinë e hyrjes ose të shfrytëzimit, duhet të parashikojë një shpërndarje të përshtatshme të am-
bienteve dhe përcaktimeve të veçanta teknike për mbrojtjen nga zjarri edhe të personave me aftësi 
të kufizuara ose paaftësi lëvizëse e ndijuese. Kështu duhet t’i jepet përparësi, ku është teknikisht e 
mundshme dhe në përputhje me rregullat në fuqi, nënndarjes së tërësisë së ndërtesës në “dhoma 
kundër zjarrit”, më tepër se sa “sistemeve të daljes” të përbëra nga shkallët e sigurisë që nuk mund 
të përdoren nga personat me aftësi të kufizuara ose paaftësi lëvizëse.

 Ndarja në dhoma, që përbëjnë “vendet e sigurta statike”, duhet bërë në mënyrë të tillë që ambientet të jenë 
të mbrojtura, të shpërndara njëtrajtësisht dhe në numër të mjaftueshëm, të qëndrueshme ndaj zjarrit dhe 
lehtësisht të arritshme nga personat me aftësi të kufizuara, ku më pas mund të presin ndihmën e shpejtë.

Neni 5
Kriteret e projektimit për mundësinë e shfrytëzimit

1.  Në objektet e banimit mundësohet hyrja për personat në karrige me rrota në ambientin e ndenjes 
ose të ngrënies, në një shërbim higjienik dhe në korridoret duke respektuar rregullat e përcaktuara 
në nenin 3, nëpërmjet garantimit të pajtueshmërisë me rregullat e projektimit të dhëna në pikat 1.1, 
1.6, 1.9 dhe 2 të nenit 4 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje, si dhe me përmasat dhe/ose zgjidhjet 
teknike specifike përkatëse. Për rrugët horizontale (korridoret) të shihen zgjidhjet teknike të dhëna 
në pikën 2.9 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

2.  Sallat dhe vendet për mbledhjet, spektaklet dhe banketet duhet të kenë të paktën një zonë lehtësisht 
të arritshme edhe nga personat me aftësi të kufizuara ose paaftësi lëvizëse, nëpërmjet një rruge të 
vazhdueshme në të njëjtin plan, me platforma të pjerrëta, nëpërmjet ashensorit ose mjeteve të tjera 
ngritëse. Nëse ambienti ku kryhen aktivitetet u nënshtrohen normave në fuqi kundër zjarrit, zona e 
caktuar për personat në karrige me rrota duhet të jetë e parashikuar në një pozicion të tillë që në rast 
emergjence të mund të arrihet lehtësisht një rrugëdalje ose “një vend i sigurt i qëndrueshëm”.

 Sallat për mbledhjet, spektaklet dhe banketet:

-  duhet të pajisen me vende të rezervuara për personat me aftësi të kufizuara, në një raport dy për 
çdo katërqind vende;

-  duhet të pajisen me të njëjtën raport edhe hapësirat e lira të rezervuara për personat në karrige me rrota, 
në sipërfaqe të sheshtë, me dimensione të tilla që lejon manovrimin dhe ndalimin e karriges me rrota;
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-  duhet të sigurohet arritshmëria e të paktën e një shërbimi higjienik, një vendi në tribunë, një në 
skenë dhe një dhome të vogël bashkë me shërbimin higjenik përkatës.

 Në sallat për bankete të paktën një pjesë e saj duhet të jetë e arritshme nëpërmjet një rruge të vazh-
dueshme dhe të pajisur me platforma të pjerrëta, nga personat me aftësi të kufizuara ose paaftësi 
lëvizëse dhe duhet të pajisen të paktën me një vend të lirë për personat në karrige me rrota. Kjo hapë-
sirë duhet të jetë në sipërfaqe të sheshta dhe me dimensione që të lejojnë manovrimin dhe ndalimin 
e karriges me rrota. Duhet siguruar arritshmëria për të paktën e një shërbimi higjienik.

 Për të garantuar shikueshmërinë në sallat dhe në vendet e mbledhjeve, spektakleve dhe banketeve, 
duhen respektuar rregullat e dhëna në pikat 1, 2 dhe 3 të nenit 4 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje, 
për garantimin e kërkesave specifike të lartpërmendura.

3.  Strukturat pritëse si hotele, fshatra turistike, kampingje, etj., duhet të kenë të gjitha pjesët dhe shërbimet 
e përbashkëta, si edhe një numër të përcaktuar dhomash, të arritshme edhe nga personat me aftësi të 
kufizuara. Dhoma të tilla duhet të kenë pajisje, shërbime, rrugë dhe hapësira për manovrim, të cilat 
lejojnë përdorimin me lehtësi edhe nga personat në karrige me rrota. Nëse dhomat nuk disponojnë 
shërbime higjienike, duhet të jetë i arritshëm në të njëjtin kat, të paktën një shërbim higjenik.

 Numri i dhomave të arritshme për çdo strukturë pritëse duhet të jetë të paktën dy në 40 dhoma ose 
duke shtuar dy dhoma të tjera mbi 40 dhoma. Në të gjitha dhomat është e domosdoshme të parashi-
kohet një pajisje për sinjalizimin e alarmit, me zile dhe me ndriçim.

 Vendndodhja e dhomave të arritshme preferohet të jetë në katet e ulëta të ndërtesës dhe për më tepër 
në afërsi të një “vendi të sigurt të palëvizshëm” ose të një rrugë dalje të afërt. Për fshatrat turistik dhe 
kampingjet, përveç shërbimeve dhe pajisjeve të përbashkëta, duhet të jenë të arritshme të paktën 5% 
e sipërfaqeve të hapësirave të destinuara për ndenjen e përkohshme me një minimum absolut prej dy 
njësish. Për të garantuar mundësinë e shfrytëzimit në strukturat pritëse duhen respektuar rregullat 
në pikat 1, 2 dhe 3 të nenit 4 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

4.  Vendet e kultit duhet të kenë një pjesë të ulët të sallës për shërbime fetare, të arritshme nëpërmjet një 
rruge të vazhdueshme të lidhur me anë të platformave të pjerrëta. Për këtë duhen respektuar rregullat 
e dhëna në pikat 1, 2 dhe 3 të nenit 4 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

5.  Vendet e tjera të hapura për publikun duhet të garantojnë arritshmërinë në hapësirat e komunikimit. 
Kështu duhen respektuar rregullat në pikat 1, 2 dhe 3 të nenit 4 të pjesës së dytë. Këto vende, kur i 
kalojnë 250 m2 sipërfaqe shfrytëzimi, duhet të kenë të paktën një shërbim higjienik të arritshëm.

6.  Pajisjet e palëvizshme nuk duhet të krijojnë vështirësi ose pengesë për zhvillimin e aktiviteteve edhe 
nga ana e personave me aftësi të kufizuara. Për ketë janë të vlefshme rregullat e dhëna në pikën 4 të 
nenit 4 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

7.  Mundësia e kushtëzuar e shfrytëzimit në ndërtesat ekzistuese, njësitë e patundshme ose ambientet 
e hapura për publikun, që nuk u janë nënshtruar ristrukturimit dhe që nuk i përgjigjen kritereve të 
arritshmërisë, por që tek to ekziston mundësia e shfrytëzimit, nëpërmjet ndihmës personale për per-
sonat me aftësi të kufizuara, e bëjnë të detyrueshme vendosjen afër hyrjes të një butoni thirrjeje me 
shenjën ndërkombëtare të arritshmërisë.

Neni 6
Kriteret e projektimit për përshtatshmërinë

1.  Ndërtimet e reja konsiderohen të përshtatshme kur, nëpërmjet zbatimit të punimeve që nuk ndërhyjnë 
në modifikimin as të strukturës mbajtëse dhe as të rrjetit të impianteve të përbashkëta, mund të kthehen 
në të përshtatshme, në shërbim të personave me aftësi të kufizuara lëvizëse, duke respektuar kushtet 
e parashikuara në këtë rregullore për mundësinë e arritshmërisë. Projektimi duhet të garantojë një 
rezultat të kënaqshëm si në shfrytëzim, shërbim, siguri, si edhe të vendosjes në të ardhmen të pajisjeve 
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të mundshme të sistemeve të ngritjes. Kur në ndërtesat shumë katesh, për nga struktura e ndërtimit 
të shkallës nuk është e mundur futja e një servo-shkalle me platformë, duhet parashikuar një hapësirë 
e përshtatshme për vendosjen e një platforme ngritëse. 

2.  Ndërhyrjet e ristrukturimeve duhet të plotësojnë kërkesa të njëjta me ato të një ndërtese të re, duke 
respektuar normat në fuqi për mbrojtjen e veprave artistike, arkeologjike, historike dhe kulturore. 
Instalimi i ashensorit në kafazin e shkallëve nuk duhet të rrezikojë shfrytëzimin e platformave dhe të 
shesheve të pushimit, për të mos penguar fluksin maksimal në rast emergjence.

KREU III
ZBATIMI I RREGULLAVE

Neni 7
Zbatimi dhe shmangia nga rregullat

1.  Standardet që përmban neni 8 në pjesën e dytë të kësaj rregulloreje, janë të detyrueshme për t’u 
zbatuar. Zgjidhjet teknike që përcaktohen në nenin 9 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje edhe pse 
nuk mbështeten në standardet e dhëna në këtë rregullore, janë të pranueshme nëse u përgjigjen krit-
ereve të projektimeve të cilat plotësojnë rregullat nëpërmjet reduktimit të dimensioneve me zgjidhje 
të veçanta hapësinore ose teknologjike.

2.  Në projekt propozohen zgjidhje alternative për specifikimet dhe zgjidhjet teknike, që i përgjigjen 
kritereve të projektimit. Në këtë raste çdo ndryshim duhet shoqëruar nga relacioni i ilustruar me 
grafikët e nevojshëm për të treguar alternativën e propozuar dhe ekuivalentin ose cilësinë më të mirë 
të rezultateve që rrjedhin nga zbatimi i tyre.

3.  Përputhshmëria e projektit me rregullat dhe standardet e dhëna në rregulloren e miratuar me këtë 
vendim dhe përshtatshmëria e zgjidhjeve të mundshme alternative certifikohen nga profesionistë të 
përgatitur pranë zyrave të kontrollit të projektit.

4.  Rregullat dhe standardet e këtij vendimi, janë të shmangshme vetëm për ndërtesat ose pjesë të tyre, 
të cilat në respektim të rregullave teknike specifike, nuk mund të realizohen pa pengesa arkitektonike, 
ose për vende të posaçme teknike në të cilat hyrja u rezervohet vetëm personave të specializuar.

5.  Në ndërhyrjet e ristrukturimit, lejohen shmangiet në rastin e pamundësisë teknike në lidhje me el-
ementet strukturore dhe të impianteve, të cilat vërtetohen paraprakisht. Shmangiet lejohen vetëm nga 
autoritetet kompetente, përcaktuar në pikën 3 të këtij neni.

KREU IV
STANDARTET DHE ZGJIDHJET TEKNIKE

Neni 8
Standardet funksionale dhe të përmasave

1.  Të përgjithshme

1.1  Mënyra e matjes

 Lartësia e parmakut: është distanca e matur vertikalisht nga buza e sipërme e elementit i cili pengon 
pamjen (traversa e poshtme e kornizës, bordura e mundshme ose kangjella) deri në planin e ecjes.
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 Lartësia e bordurës: është distanca e matur vertikalisht nga buza e sipërme e bordurës deri ne 
planin e ecjes. Lartësia e bordurës ose e parmakut të shkallëve: është distanca nga buza e sipërme 
e parmakut ose e bordurës deri në planin e ecjes të një shkalleje çfarëdo, e matur vertikalisht në 
lidhje me pjesën e përparme të vetë shkallës.

 Gjatësia e një platforme të pjerrët: është distanca e matur horizontalisht midis dy pjesëve në 
rrafsh jo të drejtë dhe të bashkuara nga platforma e pjerrët.

 Hapësira neto e derës së brendshme ose e ballkonit është gjerësia neto e lëvizjes pa vështirësi e 
madhësisë së kanatit të lëvizshëm në pozicionin e hapjes maksimale nëse është me rrëshqitje, 
dhe në pozicionin e hapjes 90° nëse është me mentesha (gjerësia e nevojshme e kalimit).

 Lartësia e dorezës është distanca e matur vertikalisht nga boshti i rrotullimit të dorezës, ose nga 
buza e sipërme e gjuhëzës, deri në planin e dyshemesë.

 Lartësitë e pajisjeve të komandimit, çelësave elektrikë, prizave, çelësave është distanca e matur 
vertikalisht nga boshti i sistemit komandues deri në planin e dyshemesë.

 Lartësia e citofonit është distanca e matur vertikalisht nga boshti i mikrofonit, ose nga pjesa e 
sipërme e dorezës së telefonit, deri në planin e dyshemesë.

 Lartësia e telefonit në mur dhe e kutisë së letrave është distanca vertikale e elementit të ndodhur 
më lart e që duhet arritur për përdorim, deri në planin e dyshemesë.

1.2  Kushtet e përdorimit të mjeteve ndihmëse për personat me aftësi të kufizuar, janë;

-  hapësirat e nevojshme për lëvizjen e personave në karrige me rrota, dhënë në figurën 2 të 
shtojcës B;

-  hapësira e nevojshme për përdorimin e shkopit, patericës mjetit ndihmës për ecje, dhënë në 
figurën 3 të shtojcës B;

-  hapësira e nevojshme për përdorimin e shkopit dhe qenit shoqërues, dhënë në figurën 4 të 
shtojcës B.

2.  Njësitë e mjedisit dhe përbërësit e tyre:

2.1  Dyert, hapësirat e dyerve të hyrjes së çdo ndërtese dhe të çdo njësie të patundshme duhet të jenë 
të paktën 80 cm. Hapësira e dyerve të tjera duhet të jetë të paktën 75 cm. Hapësirat para dhe 
pas derës duhet të jenë në përputhje me minimumin e parashikuar në skemat grafike të dhëna 
figura 2 shtojca B. Lartësia e dorezave duhet të jetë midis 85 dhe 95 cm (e këshillueshme 90 cm) 
dhe për dritare në lartësinë 90~120 cm. sipas figurës 30 të shtojcës B. Duhet t’u jepet përparësi 
zgjidhjeve me një kanat të vetme për dyert që nuk kanë gjerësi më të madhe se 120 cm dhe xhamat 
të jenë vendosur në një lartësi 40 cm nga plani i ecjes. Elementët për pastrimin e këpucëve duhet 
të vendosen në nivelin e dyshemesë.

2.2  Dyshemetë, disnivelet e mundshme të tyre nuk duhet t’i kalojnë 2,5 cm. Aty ku janë parashikuar 
shtrime të rrugëve kundër rrëshqitjes, vlejnë standardet e dhëna në pikën 3.2 të këtij neni.

2.3  Kornizat e jashtme

 Lartësia e dorezave ose e sistemit të komandave duhet të jetë midis 100 dhe 130 cm (e këshil-
lueshme 115 cm).

 Për t’i lejuar personit të ulur pamjen edhe nga jashtë, duhet t’u jepet përparësi zgjidhjeve në të cilat 
pjesa penguese e parmakut, nëse është, të mos i kalojë të 60 cm lartësi nga toka, por këshillohet 
që për arsye sigurie, parmaku të jetë gjithsej i lartë të paktën 100 cm dhe i pakalueshëm nga një 
sferë me diametër 10 cm.

 Te dritaret, këndi i traversës së poshtme të kanatit që hapet duhet të jetë i profilizuar ose i mbrojtur 
që të mos shkaktojë plage. Kanatet e lëvizshme të dritareve duhet të përdoren duke ushtruar një 
forcë jo më të madhe se 8 kg.
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2.4  Pajisjet e palëvizshme

 Në ndërtesat e banuara kutitë për postën nuk duhet të vendosen në një lartësi më shumë se 140 cm.

 Në vendet e hapura për publikun, ku kontakti me njerëzit bëhet nëpërmjet tavolinave, duhet 
parashikuar një hapësirë e përshtatshme e lirë, mundësisht në një ambient të ndarë, që të bëhet 
një pritje normale, ku përveç të tjerash mund të vendosen një numër vendesh të mjaftueshëm 
për t’u ulur (preferohen karriget e ndara).

 Distanca përpara çdo tavoline duhet të jetë të paktën 150 cm dhe anash të paktën 120 cm me 
qëllim kalimin me lehtësi mes tavolinave.

 Në vendet e hapura për publikun, në të cilat kontakti me njerëzit bëhet nëpërmjet sportelit të 
banakut të zgjatur ose në mure, duhet mundësuar një pritje e përshtatshme për publikun, me 
qëllim që të evitohet shfaqja e situatave patologjike të nervozizmit dhe të lodhjes. Sidoqoftë në 
vende të tilla duhen krijuar hapësira të lira, mundësisht në ambiente të ndara, ku mund të bëhet 
një pritje normale, në të cilën përveç të tjerash mund të vendosen një numër i caktuar vendesh 
për t’u ulur (preferohen karriget e ndara).

 Për sa u përket flukseve të veçanta të njerëzve, duhet të parashikohen barriera ndarëse udhër-
rëfyese, të cilat duhet të jenë me një gjatësi të njëjtë me atë të radhës s ë njerëzve dhe që kon-
siderohet si mesatarja e flukseve të mëdha dhe me një gjerësi minimale prej 70 cm. Barriera që 
ndan rrugën e afrimit te sporteli nga ai i daljes duhet të ndërpritet nga një distancë prej 120 cm 
në përfundim të pengesave të banakut të zgjatur ose të planit të punës së sportelit në mur. Në 
çdo rast barrierat ndarëse udhërrëfyese nuk duhet të kenë një gjatësi më të madhe se 400 cm. 
Barrierat ndarëse udhërrëfyese duhet të jenë të fiksuara fort në dysheme dhe të kenë një lartësi 
në nivelin e një bordure prej 90 cm.

 Të paktën një sportel duhet të ketë planin e përdorimit për personat në karrige me rrota, i ven-
dosur në një lartësi baras me 90 cm nga toka në vendin e rezervuar për publikun.

 Në vendet e hapura për publikun ku kontakti me njerëzit bëhet nëpërmjet banakut të zgjatur, 
të paktën një pjesë e tyre duhet të kenë një plan përdorimi për njerëzit, i vendosur në një lartësi 
baras me 85 cm nga toka.

 Pajisjet automatike të çdo lloji për përdorim publik, të vendosura në brendësi ose jashtë njësive të 
patundshme të hapura për publikun, duhen që për nga pozicioni, lartësia dhe komandat të mund 
të përdoren nga personat në karrige me rrota. Fig. 31 për zbatueshmërinë shtojca B, si dhe fig. 
1.23 dhe për personat që nuk dëgjojnë 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 dhe 1.22 shenjat treguese të shtojcës A.

2.5  Terminalet e impianteve ku hyjnë pajisjet elektrike, kuadrot e përgjithshme, valvulat dhe ru-
binetet, e bllokimit të përdorimeve të ndryshme, rregullatorët e impianteve të ngrohjes dhe të 
kondicionimit, zilet e alarmit, citofoni, duhet të vendosen në një lartësi midis 40 dhe 140 cm. 
Shenjat treguese që përdoren janë fig. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 dhe 1.21 të shtojcës A.

2.6  Shërbimet higjienike duhet të garantojnë manovrimin dhe përdorimin e pajisjeve të personave 
me aftësi të kufizuara motorike, duhet të parashikojnë në lidhje me hapësirat e manovrimit si në 
pikën 1.2 të këtij neni, afrim anësor te WC-ja, bideja, vaska, dushi, lavatriçja dhe afrim ballor te 
lavamani. Kështu duhen respektuar përmasat minimale të mëposhtme:

-  Hapësira e nevojshme e afrimit dhe e lëvizjes anësore e karriges me rrota te WC-ja dhe 
bideja, nëse është e parashikuar, duhet të jenë minimumi 100 cm, e matur nga boshti i pa-
jisjes sanitare;

- Hapësira e nevojshme e afrimit anësor e karriges me rrota te vaska, duhet të jetë minimumi 
140 cm përgjatë vaskës me një thellësi minimale 90 cm;

-  Hapësira e lirë për lëvizjen me karrocë për PAK duhet të jetë me sipërfaqe rrethore me 
diametër të paktën 150 cm;
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-  Hapësira e nevojshme e afrimit ballor e karriges me rrota te lavamani, duhet të jetë minimumi 
80 cm e matur nga ana e përparme e lavamanit. Për sa i përket karakteristikave të pajisjeve 
sanitare përveç të tjerash lavamanët duhet ta kenë pjesën e sipërme të vendosur në 80 cm 
nga dyshemeja dhe të jenë pa kolonë me sifonin mundësisht gjysmë të mbyllur ose të futura 
në mur;

-  WC-të dhe bidetë të jenë të tipit të varura, në mënyrë të veçantë boshti i WC-së ose i bidesë 
duhet të vendoset në një distancë minimale 40 cm nga muri anësor, pjesa e përparme duhet 
të jetë më e madhe se 65 cm nga muri mbrapa dhe pjesa e sipërme duhet të jetë 45-50 cm 
nga dyshemeja. Në rast se aksi i WC-së ose i bidesë është më shumë se 40 cm larg nga muri, 
duhet parashikuar një hallkë ose parmak për të lejuar lëvizjen në një distancë 40 cm nga 
aksi i pajisjes sanitare. Pajisja e lëshimit të ujit në WC të vendoset në lartësinë prej 70 cm 
mbi sipërfaqen e dyshemesë;

-  Dushi duhet të vendoset poshtë, i pajisur me një karrige që ulet dhe ngrihet dhe me telefonin 
e dushit;

-  Varësja e rrobave duhet të vendoset në lartësinë prej 120 cm nga dyshemeja;

-  Të gjitha pajisjet duhet të kenë kontrast të theksuar në ngjyrë nga dyshemeja dhe muret;

-  Instalim i mekanizmit të hapjes së derës nga jashtë në rast dhënie të ndihmës së shpejtë;

-  Instalim i sistemit të alarmit brenda banjës për t’u përdorur nga PAK në raste nevoje.

 Në banesat e arritshme të banuara, të dhënat në nenin 3 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje, 
përveç të tjerash, duhen vendosur pajisje me hallka dhe parmakë horizontalë dhe/ose vertikalë 
pranë pajisjeve.

 Në shërbimet higjienike të vendeve publike është e nevojshme instalimi i parmakëve pranë WC-
ve, të vendosur me një lartësi prej 80 cm nga dyshemeja dhe me diametër baras me 3-4 cm; nëse 
është i fiksuar në mur duhet vendosur 5 cm larg nga vetë ai.

 Në rastin e përshtatshmërisë lejohet heqja e bideve dhe zëvendësimi i vaskës me një dush të 
vendosur poshtë, me qëllim që të përfitohet një hapësirë anësore për afrimin te WC-ja dhe për 
të përcaktuar hapësirat e mjaftueshme të manovrimit.

 Në banesat e ndërtesave rezidenciale, në të cilat është parashikuar kërkesa e mundësisë së 
shfrytëzimit, shërbimi higjenik do të quhej i arritshëm nëse do të mundësohej të paktën arritja 
e një WC-je dhe e një lavamani nga ana e personit në karrige me rrota. Me arritje të pajisjeve 
sanitare kuptohet mundësia për të arritur deri afër saj edhe pa afrimin anësor për WC-në dhe 
afrimin ballor për lavamanin.

 Shenjat për mundësinë e shfrytëzimit të ambienteve të shërbimit higjenik jepen në fig 1.14 dhe 
1.15 shtojca A, si dhe figura 16, 17 shtojca B.

2.7  Kuzhinat, në të cilat garantohet manovrimi dhe përdorimi me lehtësi i lavamanit dhe të pajisjes 
së gatimit, duke vendosur poshtë tyre hapësira të lira 50 cm në thellësi dhe në një lartësi të pak-
tën 70 cm nga dyshemeja. Për hapësirat e kufizuara preferohen dyert me rrëshqitje ose ato në 
formë libri. Sipërfaqja e përdorimit të hapësirës, për shfrytëzimin e elementëve të kuzhinës dhe 
kthimin me karrocë për PAK-në, të paktën të jetë me një sipërfaqe e rrethi me diametër 150 cm. 
Hapësira për lëvizje rreth mobilieve me gjerësi të paktën 120 cm. Në se kuzhina ndodhet jashtë 
banesës, për rastet e kampeve, shenja treguese që përdoret është si figura 1.1 shtojca A dhe për 
zbatim figura 18 shtojca B.

2.8  Në ballkonet dhe tarracat parmakët duhet të kenë një lartësi minimale 100 cm dhe të jenë të 
pakalueshëm nga një sferë me diametër prej 10 cm. Për të lejuar ndryshimin e drejtimit, ballkonet 
dhe tarracat duhet të kenë të paktën një hapësirë brenda të cilit mund të shkruhet një rreth me 
diametër 140 cm.
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2.9  Rrugët horizontale dhe korridoret duhet të kenë një gjerësi minimale 100 cm, dhe zgjerime të 
përshtatshme për të lejuar ndryshimin e drejtimit të lëvizjes nga ana e personit në karrige me 
rrota (shih pikën 2.3. të këtij neni). Këto zgjerime duhet të realizohen në pjesët fundore të kor-
ridoreve dhe gjithashtu të parashikuara për t’u realizuara çdo 10 m në zhvillim linear. Për pjesët e 
korridorit ose të sheshpushimeve ku hapen dyert duhen përshtatur zgjidhje teknike në përputhje 
me mënyrat e hapjes së dyerve dhe të hapësirave të lira të nevojshme për kalimin, të përcaktuara 
në pikës 1.1 të këtij neni, si dhe zgjidhjet teknike:

-  Hapësira neto e portës e barabartë me 75 ~ 80 cm kur:

a.  Kalimi në hapësirën e portës të vendosur në faqe muri është perpendikulare me kahun e 
drejtimit të karriges me rrota për:

a-1 nevojat e lëvizjes mbrapa gjatë hapjes, bazën e sipërfaqes së lirë të nevojshme është 190 
cm ndërsa gjerësia nga korridori 100 cm;

a-2 manovër të thjeshtë, pa lëvizur mbrapa, hapësira anësore që duhet respektuar është 45 
cm ndërsa sipërfaqja e lirë e bazës duhet të jetë 135 cm;

a-3 gjerësi të lirë 100 cm, sipërfaqja e lirë e bazës duhet të jetë 120 cm.

b.  Kalimi në hapësirën e portës të vendosur në një faqe muri është paralel me kahun e drejtimit 
të karriges me rrota për;

b-1 gjerësi të korridorit 100 cm, hapësirë e nevojshme përtej portës duhet të jetë 20 cm, 
hapësira për fillimin e manovrimit përpara portës duhet të jetë 100 cm dhe hapja e portës 
më shumë se 90°. E njëjta gjë vlen dhe për hyrjen në kah të kundërt.

b-2 gjerësi të korridorit 100 cm hapësira e nevojshme përtej portës duhet të jetë 110 cm për 
të lejuar hapjen dhe hapësira e nevojshme përpara portës duhet të jetë aq sa vend zë 
karroca. E njëjta gjë për hyrjen në krah të kundërt.

b-3 gjerësi të korridorit 100 cm hapja e portës është përtej 90°, hapësira e nevojshme përtej 
portës në korridor është 10 cm, hapësira e nevojshme përtej portës në hapësirën e hyrjes 
është 20 cm dhe hapësira e nevojshme përpara portës, në korridor të paktën 90 cm, për 
të garantuar kthimin.

c.  Kalimet në holle dhe nëpërmjet portave vendosur në linjë të drejtë mes tyre dhe në faqe muri 
perpendikulare me kahun e lëvizjes së karriges me rrota për:

c-1 Nevoja lëvizjeje mbrapa gjatë hapjes së portës hapësira bazë e nevojshme është 190 cm, 
hapësira bazë e nevojshme përpara hollit është 120 cm dhe gjerësia e hollit 100 cm. 

c-2 Manovrime të thjeshta, pa qenë i detyruar të kryesh lëvizje mbrapa hapësirë në anë 
të portës së dytë është 45 cm, hapësira bazë e nevojshme është 180 cm dhe gjerësia e 
nevojshme është 135 cm.

c-3 Nevoja lëvizjeje mbrapa gjatë hapjes së portës gjerësia e hollit është 100 cm dhe hapësira 
e nevojshme e bazës është 190 cm.

c-4 Manovrim të thjeshtë pa qenë nevoja për lëvizje mbrapa hapësira bosh në anë të portës 
së dytë është 45 cm dhe hapësira e nevojshme bazë është 210 cm.

c-5 Manovrim të thjeshtë pa qenë nevoja të lëvizje mbrapa hapësira e nevojshme bazë është 
170 cm dhe hapësira e nevojshme bazë përpara hollit është 135 cm.

d.  Udhëkalimet që ndodhen në holle dhe kalojnë nëpërmjet portave perpendikulare mes tyre 
janë me:

d-1 gjerësia të hollëve 100 cm dhe kanë hapësirat e nevojshme përtej portës 20 cm, si dhe 
hapësirë e nevojshme mes dy portave 110 cm;

d-2 gjerësi të hollit 100 cm, hapje të portave në 90° dhe hapësira e bazës së hollit 140 cm.
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 Zgjidhjet a-1, c-1, c-3 janë të pranueshme vetëm në rast përshtatjeje.

 Dimensionet e parashikuara në këto pika duhet të konsiderohen si dimensionet më minimale të 
pranueshme. figura 2, shtojca B.

2.10 Shkallët, platformat e tyre për përdorim publik duhet të kenë një gjerësi minimale prej 120 cm 
në hapësirat e jashtme dhe 110 cm në hapësirat e brendshme, si dhe një pjerrësi të kufizuar dhe 
konstante për gjatë gjithë shkallës. S hkallët duhet të karakterizohen nga një raport korrekt mes 
lartësisë dhe hapit (hapi i shkallës minimumi 30~33 cm), sipas formulës:

 1 hap shkalle + 2 lartësi (ballina) = 62 ÷ 64 cm.

 Profili i shkallës duhet të paraqesë një formë të vazhdueshme me kënde të rrumbullakosura, të 
përkulura në krahasim me shkallën, duke formuar me të një kënd rreth 75°-80°. Në rast të një 
forme të ndërprerë, pjesa e dalë e shkallës në krahasim me pjesën e poshtme duhet të jetë midis 
një minimumi prej 2 cm dhe një maksimumi prej 2,5 cm. Skaji i shkeljes duhet të jetë i ashpër 
(kundër rrëshqitës ) dhe me kontrast vizual të përpunuar me gjerësi prej më së paku 2 cm;

 Parmaku duhet të ketë një dorezë mbajtëse, e cila vendoset në të dy anët e shkallëve, në fillim 
dhe në fund të shkallëve duhet të jetë e zgjatur për 30 cm nga tubi vertikal i fundit, i paraqitur si 
në fig. 7 të shtojcës B. Parmaku, që është për mbrojtjen nga boshllëqet duhet të ketë një lartësi 
minimale 100 cm dhe të jetë i pakalueshëm nga një sferë me diametër prej 10 cm.

 Dorëzat mbajtëse që vendoset në të dy anët e shkallëve realizohet në mënyrë të tillë që të mund 
të kapen me pëllëmbën e dorës. Ato që ndodhen në hapësirat e jashtme, realizohen në mënyrë të 
tillë që të mos jenë të ndjeshme nga ndryshimet termike, specifikimet sipas figurës 7 të shtojcës 
B.

 Për shkallë me gjerësi 250 cm dhe më shumë, realizohet një parmak mbajtëse në mes, i paraqitur 
si në fig. 9 të shtojcës B.

 Në se përdorim parmakë me sipërfaqe prej qelqi ai shënohet dukshëm.

 Në lidhje me ndërprerjet e bordurave, këto duhet të jenë të zgjatura me 30 cm më shumë se 
shkalla e parë dhe e fundit. Parmaku duhet të vendoset në një lartësi prej rreth 90-100 cm; në 
rastin kur duhet vendosur një parmak i dytë, ky duhet të jetë në një lartësi prej 75 cm. Parmaku 
që vendoset mbi ballkon ose mur duhet të jetë në një largësi nga ai të paktën 4 cm.

 Para shkallës së parë dhe mbas asaj të fundit realizohet fusha relievore paralajmëruese në gjatësinë 
e plotë të krahut të shkallëve dhe me gjerësi 40 cm me vijëzime pingul me drejtimin e lëvizjes, 
sipas rregullave të dhëna në pikën 2.2 te nenit 4 të pjesës së dytë të kësaj pjese. Fig. 10 shtojca 
B.

 Hapësirë nën shkallë rrethohet me parmak në lartësi 70 cm deri te lartësia e shikimit të krahut të 
shkallëve 210 cm ose nën krahun e shkallëve me disnivel të ngritur 3 cm deri te vendi ku lartësia 
e shikimit të krahut të shkallëve është 210 cm e paraqitur si në fig. 10 të shtojcës B.

 Platformat e shkallëve që nuk përbëjnë pjesë të përbashkëta ose që nuk janë për përdorim publik 
duhet të kenë një gjerësi minimale prej 80 cm. Në këtë rast duhet respektuar raporti i lartpërmen-
dur mes lartësisë dhe hapave (në këtë rast hapat duhen minimumi 25 cm) dhe lartësisë minimale 
të parmakut dhe përdoren shenjat e përshtatjes sipas figurës 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 dhe 1.9 shtojcë A.

2.11 Platformat e pjerrëta (rampat)

 Konsiderohet i arritshëm kalimi i një disniveli deri në 320 cm nëpërmjet platformave të pjerrëta 
të vendosura njëra pas tjetrës. Rampa duhet të plotësoj kushtet:

-  pjerrtësi të lejuar deri në 1:20 (5%);

-  gjerësi së paku 120 cm në hapësirat e jashtme, gjegjësisht më së paku 90 cm në hapësirat e 
brendshme;



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 415

-  shesh pushime horizontale me dimensione minimale prej 150 x 150 cm ose 140 x 170 cm në 
drejtim të tërthortë dhe 170 cm në drejtim gjatësor nga ana e kundërt e lëvizjes, e vendosur 
në çdo 10 m të gjatësisë së rampës,

-  sipërfaqe relievore kundër rrëshqitëse;

-  rrethim të ndërtuar me dorëza mbajtëse në pjesën e pambrojtur, ose në pamundësi një bor-
durë të paktën me 10 cm lartësi;

-  dorezë mbajtëse me diametër 4 cm, e formatuar në mënyrë që mund të kapet me pëllëmbë, 
e vendosur në dy lartësi - prej 60 cm dhe 90 cm;

-  rrethim i rampës, i cili gjendet në hapësirat e jashtme, doreza mbajtëse e tij e realizuar në 
mënyrë të tillë që të mos jetë e ndjeshme nga ndryshimet termike ;

-  rrethim me sipërfaqe prej qelqi i shënuar dukshëm;

-  përdorim i shenjave të përshtatjes sipas fig. 1.5, 1.7 dhe 1.8 të shtojcës A.

 Përcaktimet dhe kushtet e rampave janë paraqitura në figurën 6 të shtojcës B

 Pjerrësia e platformave nuk duhet t’i kalojë 8%. Janë të pranueshme pjerrësi më të larta, në rastet 
e përshtatshmërisë, të lidhura me zhvillimin linear efektiv të platformës.

2.12 Ashensorët përdoren si elementë për lehtësimin e lëvizjes në nivele me lartësi të ndryshme më 
të madhe se 120 ~ 320 cm. Përmasat dhe karakteristikat e ashensorëve janë në varësi nga vendi 
se ku përdoren.

a)  Në objektet, ndërtime të reja që nuk shërbejnë për banim, ashensori duhet të ketë karakter-
istikat e mëposhtme:

-  kabinë me përmasa të brendshme 140 cm gjatësi dhe 110 cm gjerësi;

-  derë me hapësirë 80~90 cm e vendosur nga ana e shkurtër;

-  platformë shpërndarjeje përpara derës së kabinës me përmasa minimale 150 x 150 cm.

b)  Në objektet, ndërtime të reja që shërbejnë për banim, ashensori duhet të ketë karakteristikat 
e mëposhtme:

-  kabinë me përmasa 130 cm gjatësi dhe 95 cm gjerësi;

-  derë me hapësi rë 80 cm e vendosur nga ana e shkurtër;

-  platformë shpërndarjeje përpara derës së kabinës me përmasa minimale 150 x 150 cm.

c)  Në rastin e përshtatshmërisë të ndërtesave ekzistuese, ku nuk është i mundur instalimi i 
kabinave me përmasa të mëdha, ashensori mund të ketë karakteristikat e mëposhtme:

-  kabina me përmasa minimale me 120 cm gjatësi dhe 80 cm gjerësi;

-  dera me hapje ndriçuese minimumi 75 cm e vendosur nga ana e shkurtër

-  platformë shpërndarjeje përpara derës së kabinës me përmasa minimale 140 x 140 cm. 
Dyert e kabinave dhe të kateve duhet të jenë automatike dhe me rrëshqitje. Në rastin e 
përshtatshmërisë dera e katit mund të jetë me kanata me mentesha me kusht që të jetë 
e pajisur me sistem për hapje automatike.

 Në të gjitha rastet, dyert duhet të qëndrojnë të hapura për të paktën 8 sekonda dhe koha e mbyl-
ljes nuk duhet të jetë më e shkurtër se 4 sekonda.

 Ndalimi nëpër kate duhet të bëhet me vetë-nivelim me një tolerancë maksimale rreth 2 cm. 
Stacionimi i kabinës nëpër kate duhet të bëhet me dyer të mbyllura.

 Butonat komandues të brendshëm dhe të jashtëm duhet të jenë në një lartësi maksimale 90~120 
cm për ashensorët e llojit a), b) dhe c). Butonat e brendshëm duhet të vendosen në faqen anësore 
të paktën 35 ~ 40 cm larg nga dera e kabinës.
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 Në brendësi të kabinës, përveç ziles së alarmit, duhet vendosur edhe një citofon në lartësi rreth 
110 ~ 120 cm dhe një dritë emergjence me një kohëzgjatje minimale 3 orë.

 Butonat komandues duhet të parashikojnë vendosjen e numrave me reliev dhe shkrimet me përk-
thim në shkronjat Braille; në afërsi të butonave të jashtëm duhet të vendoset një tabelë referimi 
për katin me shkronjat Braille.

 Duhet parashikuar sinjalizimi akustik i mbërritjes në kat dhe aty ku është e mundur, instalimi i 
një ndenjëseje me palosje me rikthim automatik.

 Nga dera hyrëse e ndërtesës deri te ashensori vendosen vija relievore me gjerësi 40 cm të gër-
vishtura në drejtim të lëvizjes.

 Për arritshmërinë e ashensorit të përshtatur, sinjalizohet me tabelat sipas figurës 1.2, 1.3, 1.4 dhe 
1.10 të shtojcës A. Ana e shikueshme jepet në figurën 11 të shtojcës B.

 Në se në një objekt janë instaluar më shumë se një ashensor të paktën njëri duhet të jetë i për-
shtatur sipas këtyre rregullave.

2.13 Servo-shkallët lejohen si metodë alternative për ashensorët, për të kapërcyer diferenca me kuota 
jo më të mëdha se 400 cm kur nuk ka mundësi për ashensorë dhe platforma ngritëse vertikale.

 Servo-shkallët ndahen në kategoritë e mëposhtme:

a)  me shkallë për transportin e personave në këmbë;

b)  me ndenjëse për transportin e personave ulur;

c)  me shkalle me ndenjëse që paloset për transportin e personave në këmbë ose ulur;

d)  me platformë të palosshme për transportin e personave në karrige me rrota;

e)  me platformë dhe ndenjëse që paloset për transportin e personave në karrige me rrota ose 
të personit të ulur.

 Në vendet e hapura për publikun dhe në pjesët e përbashkëta të një ndërtese, servo-shkallët duhet 
të lejojnë kapërcimin e disnivelit edhe për personat në karrige me rrota, nëse shikimi i lirë mes 
personit në platformë dhe personit të vendosur përgjatë rrugës së pajisjes është më i ulët se 200 
cm. Në këtë rast është e nevojshme që e gjithë hapësira e përfshirë nga platforma në lëvizje të 
jetë e mbrojtur dhe e kufizuar nga parmakët dhe aparatura lëvizëse të pajiset me dritaret e vogla 
në ekstremitetet e rrugës. Si alternativë e lëvizjes këshillohet vetëm lëvizja me shoqërues gjatë 
gjithë rrugës me të njëjtat shenja dalluese, me shenja akustike dhe vizuale, të cilat sinjalizojnë 
aparaturën në lëvizje.

 Në çdo rast servo-shkallët, duke iu referuar kategorive të përmendura më lart, duhet të kenë 
karakteristikat e mëposhtme:

 Dimensionet, sipas kategorisë:

-  shkallë jo më të vogël se 35 x 35 cm, për kategorinë a.

-  ndenjëse jo më të vogël se 35 x 40 cm, vendosur rreth 40-50 cm nga pragu i poshtëm, si 
mbështetëse këmbësh me dimensione jo më të vogla se 30x20 cm, për kategorinë b dhe c

-  platforma jo më të vogla se 70 x 75 cm në vende të hapura për publikun, për kategorinë d 
dhe e.

 Kapacitetet mbajtëse, sipas kategorive:

-  jo më të vogël se 100 kg dhe jo më të madh se 200 kg, për kategorinë a, b dhe c.

-  jo me të vogël se 150 kg në vende të hapura për publikun dhe 130 kg për vendet e tjera, për 
kategorinë d dhe e.

 Shpejtësia maksimale që i referohet rrugës drejtvizore e barabartë me 10 cm/sek.

 Komandat duhet të parashikohen për ngjitjen dhe zbritjen, si edhe për thirrjet dhe qëndrimet të 
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vendosura në një lartësi rreth 70 dhe 110 cm, si te servo-shkalla ashtu edhe në kate. Këshillohet 
të parashikohet edhe një lidhje për sa i përket komandave të drejtimit gjatë përdorimit të një 
shoqëruesi përgjatë rrugës.

 Ankorimet e rrugëve dhe të bashkimeve duhet të mbajnë peshën e lëvizshme shumëzuar me 1,5.

 Sigurimet elektrike:

-  tension maksimal ushqimi 220 V njëfazor (preferohet 24 V);

-  çelës diferencial me ndjeshmëri të lartë (30 mA);

-  izolues në përputhje me standardin (CEI);

-  tokëzim të të gjitha pjesëve metalike;

 Në ndërhyrjet e ristrukturimit është e pranueshme, si alternativë, përshtatja e izoluesve të dyfishtë.

 Sigurimet e komandave:

-  duhet të jenë të llojit “njeri i pranishëm” dhe të mbrojtura mekanikisht nga aktivizimet e 
rastësishme ose nëpërmjet një rendi të përcaktuar të komandave elektrike;

-  duhet të bëhet nga ndërprerësit me çelësa të jashtëm dhe të mundësojnë ndalimin e aparaturës 
në lëvizje nga të gjitha vendet e komandimit;

-  butonat e thirrjeve dhe të ndalimit nëpër kate duhet të instalohen në mënyrë të tillë që të jetë 
i mundur kontrolli vizual i të gjithë rrugës të servo-shkallës ose kur lëvizja e servo-shkallës 
bëhet me platformën e palosshme në pozicion të mbyllur.

 Sigurimet mekanike, duhet të jenë të garantuara nga karakteristikat e mëposhtme:

a)  koeficient minimal i sigurisë baras me k = 2 për pjesët mekanike në përgjithësi dhe në veçanti:

-  për tërheqje me kavo (gjithmonë dy të pavarura): k = 6 secili;

-  për tërheqje me zinxhirë: (dy të pavarur k = 6 secili. ose një k = 10);

-  për tërheqje me pinjion-kremalier: k = 2;

-  për tërheqje me mbështetje: k = 2;

b)  kufizues i shpejtësisë me parashutë, i cili vepron përpara se shpejtësia e mjetit të lëvizshëm 
të kalojë 1,5 herë atë maksimale dhe të jetë i tillë që të komandojë ndalimin e motorit krye-
sor, duke mundësuar ndalimin e lëvizjes brenda një hapësire prej 5 cm, e matur vertikalisht 
nga pika përkatëse e hyrjes në funksion të kufizuesit;

c)  frenim nëpërmjet pajisjeve që janë në gjendje ta ndalojnë mjetin e lëvizshëm në më pak se 
8 cm e matur përgjatë rrugës, duke filluar nga momenti i aktivizimit.

 Për të krijuar sigurinë kundër rënies, për servo-shkallët e kategorisë:

-  a, b dhe c duhen parashikuar shufra ose parmakë mbrojtës (të paktën njëri i vendosur 
më ulët),

-  d dhe e përveç shufrave më sipër, duhen parashikuar mbajtëse ose doreza të palosshme 
për t’u shtrënguar anët e platformës, në pozicion pingul me lëvizjen.

 Ndarëset, mbajtëset, dorezat dhe parmakët gjatë lëvizjes duhet të pozicionohen në shërbim të 
personit dhe/ose karriges me rrota. Në servo-shkallën e kategorisë d dhe hyrja ose dalja nga 
platforma e vendosur në pozicionin më të lartë të mundshëm duhet të bëhet me një sipërfaqe 
të vogël të pjerrët. Sipërfaqja e pjerrët, e cila lejon hyrjen ose daljen nga platforma bosh ose e 
mbushur plot duhet të bashkohet me dyshemenë nëpërmjet një pjerrësie jo më të madhe se 15%.

 Siguria e rrugëkalimit:

 Hapësira e duhur e pajisjes në lëvizje dhe ajo që i duhet personit që do ta përdorë duhet të realizo-
het gjatë gjithë gjatësisë së një servo-shkalle, e lirë nga çdo pengesë fikse ose e lëvizshme si dyert, 
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dritaret, sportelet, nënndarjet e papafingot e ngritura, etj. Në rastet kur nuk është parashikuar 
lëvizja me vend të caktuar e servo-shkallës, duhet të parashikohen sigurimet si:

-  sistem kundër prerjes gjatë lëvizjes për lart, për të parashikuar në bord hapësirë më të madhe 
se trupi i makinerisë dhe platformës;

-  sistem kundër shtypjes gjatë lëvizjes me drejtim zbritës duke pasur parasysh të gjithë pjesën 
poshtë shkallares ose platformës dhe asaj të trupit të makinerisë;

- sistem kundër përplasjes gjatë lëvizjes me drejtim zbritës, për të parashikuar në lidhje me 
bordin hapësirë më të vogël se trupi i makinerisë dhe platformës.

2.14 Garazhet vetjakë ose kolektivë, me përjashtim të atyre në ndërtesat e banimit, për të cilët nuk 
është e nevojshme përdorimi i ashensorit, duke garantuar rregullat kundër zjarrit, duhet të kenë 
ashensor ose mjete të tjera ngritëse, të cilat arrijnë në të njëjtin nivel me vend qëndrimin e maki-
nave ose lidhen me kuotën mbërritjes së mjeteve ngritëse nëpërmjet platformave me zhvillim 
linear të cilat kanë një pjerrësi maksimale të barabartë me 8%.

 Në ndërtesat e hapura për publikun duhen parashikuar, në masën minimale 1 në çdo 50 vende 
makinash me gjerësi jo më të vogël se 320 cm, vend i rezervuar falas për mjetet në shërbim të 
personave me aftësi të kufizuar.

 Në kuotat, pjesë të banesave rezidenciale publike që janë të arritshme menjëherë, nga të cilat 
ato të përmendura në nenin 3 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje, duhen parashikuar vende 
makinash me karakteristikat e lartpërmendura, në numër të barabartë me banesat e arritshme. 
Vend parkimet e sinjalizuara, sipas rregullave të përcaktuara në këtë vendim, vendosen në afërsi 
të mjeteve ngritëse dhe në pozicion të tillë që të lejojnë në raste emergjence, të arrihet në një kohë 
të shkurtër një “vend i sigurt i qëndrueshëm” ose një rrugëdalje e arritshme.

 Platformat e rezervuara dhe/ose të këmbësorëve duhen pajisur me parmakë.

3.  Hapësirat e jashtme

3.1  Rrugët

-  Vendkalimet për këmbësorët duhet të kenë një gjerësi minimale prej 90 cm, për të lejuar 
ndryshimin e drejtimit të lëvizjes nga ana personave në karrige me rrota dhe të kenë zgjerime 
në të njëjtin plan, çdo 10 metra gjatësi.

-  Çdo ndërrim drejtimi për gjatë rrugës së drejtë duhet të bëhet në të njëjtin rrafsh.

-  Aty ku është e nevojshme marrja e kthesave 9 00 në drejtim të lëvizjes, vendi duhet të jetë 
me gjerësi të paktën 170 cm duke filluar nga pika më e jashtme, në të njëjtin plan dhe pa 
ndërprerje.

-  Aty ku është e nevojshme të parashikohet një rreth, ky duhet të jetë i ngritur me 10 cm nga 
toka i realizuar me një material dhe ngjyrë ndryshe nga shtrimi i rrugës, të mos jetë me 
kënde të theksuara dhe të ndërpritet të paktën në çdo 10 metra nga kalime për në vendet 
ngjitur të pashtruara.

-  Pjerrësia gjatësore nuk duhet t’i kalojë të 5%. Nëse nuk është e mundur, lejohen pjerrësi me 
të mëdha, me kusht që të jenë në përputhje me sa parashikohet në pikën 2.11 të këtij neni.

-  Në rrugët me pjerrësitë 5% është e nevojshme vendosja e një shesh qëndrimi horizontal, 
me një hapësirë prej të paktën 150 cm, çdo 15 metra në gjatësi të rrugës. Për pjerrësi më të 
mëdha gjatësia duhet të zvogëlohet proporcionalisht deri në 10 metra për një pjerrësi 8%.

-  Pjerrësia maksimale e tërthortë e lejueshme është 1%.

-  Në prani të kundër-pjerrësisë në fund të një rruge të pjerrët ose të një bashkimi midis kësaj 
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rruge dhe nivelit rrugor, shuma e të dy pjerrësive lidhur me planin horizontal duhet të jetë 
më e vogël se 22%.

-  Disniveli optimal mes rrafshit rrugor dhe rrafshit të terrenit ose të vendeve të rezervuara 
ngjitur me to është 2,5 cm.

-  Kur trotuari bashkohet me nivelin rrugor ose ndërpritet nga një zonë e rezervuar, lejohen 
platforma të shkurtra me pjerrësi jo më të madhe se 15% për një disnivel maksimal prej 15 
cm.

-  Deri në një lartësi minimale prej 210 cm nga toka, nuk duhet të ekzistojnë pengesa të asnjë 
lloji, si tabela sinjalistike ose elementë të dalë nga ndërtesa, që mund të jenë shkak për ak-
sidente për një person në lëvizje.

 Ishulli i këmbësorëve duhet të mundësoj përmbushjen e këtyre kushteve:

-  në rastet kur ishulli i këmbësorëve ndodhet në nivel me rrugën ose niveli i tyre në vendkalim 
bëhet i njëjtë me nivelin e rrugës, atëherë 15 cm nga fillimi dhe 15 cm nga fundi shënohet 
vija relievore paralajmëruese me gravurë normal në drejtim të lëvizjes, me gjerësia jo më e 
vogël se 40 cm, sipas paraqitjes në fig. 38 të shtojcës B të kësaj rregulloreje;

-  në raste kur ishulli i këmbësorëve është i ngritur në krahasim me nivelin e rrugës, kalimi nga 
rruga në ishullin e këmbësorëve realizohet me pjerrtësi sipas fig. 39 të shtojcës B të kësaj 
rregulloreje;

- Udhëkryqi i cili ndodhet në zonat e vendbanimeve ku banojnë persona që nuk shikojnë ose 
me shikim të dobësuar, vendkalimi për këmbësor duhet të ketë semaforin e përshtatur me 
sinjalizim zanor dhe vijat relievore drejtuese. Vija relievore paralajmëruese realizohet deri 
te skaji i pjerrtësisë së kalimit në gjatësi jo më të vogël se 110 cm.

- Kur në udhëkryq nuk mund të evitohen pengesat në nivel të njëjtë, realizohen nënkalime 
ose mbikalime me aplikimin e elementeve përshtatës për arritjen në nivele me lartësi të 
ndryshme sipas dispozitave të kësaj rregulloreje.

Figura 35, 36, 37, 38, 39, 40 dhe 41 shtojca B.

3.2.  Shtrimet e rrugëve kundër rrëshqitjes realizohet me materiale koeficienti i fërkimit i të cilëve 
është më i lartë se:

-  0,40 për elementin rrëshqitës lëkurë në shtresë të thatë;

-  0,40 për elementin rrëshqitës gomë e fortë standarde në shtresë të lagur.

 Vlerat e fërkimit të lartpërmendur nuk duhet të ndryshojnë nga vendosja e shtresave lustruese të 
shtresës së fundit ose të mbrojtjes të cilat nëse vendosen duhet të aplikohen para provës. Hipo-
tezat e kushteve të asfaltimit (e thatë ose e lagur) duhet të merren në bazë të kushteve normale 
klimaterike të zonës ku do të zbatohet.

 Shtresat mbajtëse të shtrimit duhet të jenë të përshtatshme për të mbajtur për një kohë të gjatë 
shtrimin dhe mbingarkesën e parashikuar, përveç sigurimit të bllokimit të qëndrueshëm të el-
ementeve përbërës të vetë shtrimit. Elementet përbërës të një shtrimi duhet të kenë nyjëzime më 
të vogla se 5mm, të realizuar me material të qëndrueshëm, të jenë të rrafshët me një trashësi të 
dukshme jo më të vogël se 2 mm. Hekurat e futura në shtrim duhet të jenë realizuar me hallka 
të papërshkueshme nga një sferë me diametër prej 2 cm; hekurat me elemente paralele duhet 
gjithashtu të vendosen me elemente drejtkëndore në drejtim të lëvizjes.

3.3  Parkimet duhet të vendosen në masën minimale 1 në çdo 50 vende makinash, me gjerësi jo 
më të vogël se 320 cm dhe e rezervuar falas për makinat e personave me aftësi të kufizuara. Të 
ashtuquajtura vende makinash, të sinjalizuara, caktohen në ngjitje të vendkalimeve të këmbë-
sorëve dhe në afërsi të hyrjes së ndërtesave ose pajisjeve. Me qëllim lehtësimin e transferimit të 
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personit në karrige me rrota në kushte të njëjta atmosferike, preferohet që vendet e makinave të 
rezervuara të jenë të pajisura me mbulesë. Vendparkimi për PAK duhet të vendoset afër hyrjes 
së ndërtesës. Vendparkimi për automjete, kur parkimi bëhet pjerrtas apo për së gjati në raport me 
trotuarin për këmbësorët, madhësia e tij duhet të jetë 370 x 500 cm, figura 32 shtojca B. Në se 
vendparkimi është për dy makina madhësia e tij duhet të jetë 590 x 500 cm me distancë ndërmjet 
tyre 150 cm, figura 33 shtojca B. Dalja nga vendparkimi dhe hyrja në trotuaret e këmbësorëve 
kryhet me një pjerrësi 10% dhe gjerësi 120 cm.

Neni 9
Platformat ngritëse vertikale dhe të pjerrëta palosëse

Platforma ngritëse vertikale përdoret si element për nevojat e arritshmërisë në nivele me lartësi të 
ndryshme më të mëdha se 120 cm në hapësirat e jashtme dhe të brendshme, kur nuk ka zgjidhje me ash-
ensorë të përshtatur ose elemente të tjerë të përshtatur.

Platforma ngritëse vertikale duhet të përmbushë këto kushte:
-  sipërfaqe të përshtatur të madhësisë së platformës të paktën 110 x 140 cm;

-  pjesa anësore e mbyllura deri në 120 cm;

-  derë hyrëse me gjerësi jo më të vogël se 90 cm e cila hapet nga jashtë ose rrëshqitëse;

-  shenjë të arritshmërisë sipas fig. 1.11 të shtojcës A; Platforma ngritëse vertikale paraqitet në fig. 
12 të shtojcës B.

Platforma e pjerrët ngritëse palosëse përdoret si element përshtatës për nevojat e arritshmërisë në 
nivele me lartësi më të mëdha se 120 cm në hapësirat e jashtme dhe të brendshme kur nuk zgjidhet me 
ashensorë ose element tjetër përshtatës. Platforma e pjerrët ngritëse palosëse vendoset në muret anësore 
të shkallëve përgjatë gjatësisë së tyre dhe duhet të ketë:

-  sipërfaqen minimale të përshtatur me dimensione 90x120 cm;

-  mbrojtësen palosëse të dyshemesë me madhësi 20 cm dhe dorëzën mbrojtëse palosëse;

-  shenjën e arritshmërisë sipas fig. 1.12 të shtojcës A.

Platforma e pjerrët ngritëse palosëse paraqitur në fig. 13 të shtojcës B.

Neni 10
Dhoma, klasa dhe hapësira e punës

Dhoma, klasa dhe hapësira e punës duhet të kenë hapësirë komunikimi të lirë për lëvizje me karrocë 
për PAK, me sipërfaqe minimale rrethore me diametër 150 cm, hapësirë komunikimi për lëvizje rreth 
mobilieve (orendive) me gjerësi të paktën 120 cm; tavolinë pune e realizuar në formë konsoli ku distanca 
e sipërfaqes së sipërme nga dyshemeja të jetë 85 cm, ndërsa gjerësia në të paktën 70 cm me thellësi afrimi 
50 cm. Shenja treguese fig. 1.1, shtojca A e dhomës së gjumit të banesës apo apartamentit dhe fig. 19, 20 
dhe 21, shtojca B.

Neni 11
Ambientet e shërbimit

Ambientet e shërbimit si bar dhe restorant, përveç standardeve të përcaktuara në pikën 2.1 për hapë-
sirë hyrëse, pika 2.9 për komunikim dhe pika 2.6 për WC e nenit 8 të pjesës së dytë të këtyre rregullave, 
duhet të kenë:

-  kalim të sigurte ndërmjet tavolinave dhe pengesave të tjera vertikale me gjerësi të paktën 100 cm 
për minimum 20% të sipërfaqes së shfrytëzueshme të ambientit për shfrytëzim dhe shërbim;
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-  banak dhe tavolina të realizuara në mënyrë të tillë që sipërfaqja e sipërme të jetë në lartësi 85 
cm nga dyshemeja, me gjerësi minimale 70 cm, me thellësi minimale 50 cm, për minimumin e 
20% të inventarit;

-  muret, dyshemetë dhe dyert të jenë të realizuara me nuanca ngjyrash në kontrast ;

-  lloji i materialit që përdoret për shtrimin e dyshemesë të jetë i tillë që nuk e vështirëson lëvizjen 
e karrocave të PAK-së;

-  dyert dhe muret ndarëse të punuara me sipërfaqe xhami më të mëdha se 1.5 m2, pa transversale, 
duhet të jenë të shënuar dukshëm në lartësi prej 90 deri 160 cm nga dyshemeja;

-  shenja treguese figura 1.13 dhe 1.16 shtojca A dhe përshtatja sipas figurës 24 shtojca B.

Neni 12
Gardëroba

Gardëroba duhet të ketë:
-  dimensionet e bazës jo më të vogla se 160 x 210 cm;

-  derë me dorëz sipas standardeve të pikës 2.1 të nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje, me 
hapësirë të paktën 90 cm me hapje nga jashtë ose rrëshqitëse;

-  varëse për rroba e vendosur në lartësi prej 120 cm nga dyshemeja;

-  ndenjëse palosëse e vendosur në lartësi prej 45 deri në 50 cm nga dyshemeja;

-  shenja treguese figura 1.1 të shtojcës A dhe përshtatja sipas figurës 25 shtojca B.

Në ndërtesën e cila ka gardërobë është e nevojshme që 10% e tyre të realizohen të përshtatura nga 
numri i përgjithshëm, por jo më pak se një.

Neni 13
Kabina dushi

Kabina e dushit duhet të ketë:
-  dimension të bazës të paktën 230 x 230 cm;

-  derë me dorëz të përshtatur me gjerësia të hapjes të paktën 90 cm, me hapje nga jashtë;

-  sipërfaqe afër dushit minimumi 90 x 90 cm, e realizuar pa prag me pjerrësi për largimin e ujit;

-  rubinete me një dorëz ose me senzor;

-  pajisje alarmi me ndërprerës ose litarë për tërheqje me lartësi 60 cm nga dyshemeja; varëse për 
rroba e vendosur në lartësi prej 120 cm nga dyshemeja;

- mbajtëse për sapun e vendosur në lartësi prej 90 cm nga dyshemeja;

Shenjë treguese fig.1.15 shtojca A dhe përshtatja figura 26 shtojca B.
Në objektet ndërtimore të cilat kanë kabina dushi është e nevojshme që 10% e numrit të përgjithshëm 

të tyre të realizohen të përshtatura, por jo më pak se një.

Neni 14
Hyrja në pishinë

Hyrja në pishinë duhet të ketë rampën e përshtatjes e cila arrin fundin në thellësi 60 deri 80 cm në 
raport me sipërfaqen e nivelit mesatar të ujit.

Bëjnë përjashtim nga ky rregull pishinat dhe banjat kuruese kur nuk mund të sigurohet përshtatja, 
hyrja mund të sigurohet me karrige lëvizëse, ashensor, dhe /ose elementë për përshtatje në nivel me lartësi 
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të ndryshme. Krahas hyrjes në ujë, duhet të përshtaten vendet për banja dielli me dimensione minimale 
90x200 cm dhe lartësi 50 cm për PAK. Numri i vendeve për banja dielli duhet të jetë 1% i numrit të 
përgjithshëm të vendeve në pishinë, por jo më pak se një.

Përshtatja tregohet në figurën 27 shtojca B.

Neni 15
Vendet në sallat e shfaqjeve

Vendet në sallat e shfaqjeve duhet të kenë dimensione të bazës minimumi 90 x 140cm dhe të tregohen 
me shenjë figura 1.20 shtojca A, përshtatja tregohet me figurën 28 shtojca B.

Numri i nevojshëm i vendeve të përshtatura në sallat e shfaqjeve, përcaktohet në bazë të numrit total 
të vendeve ulur dhe:

-  për 100 deri 300 vende ulur minimumi dy prej tyre duhet të jenë të përshtatura;

-  për 301 deri 1000 vende ulur, minimumi 2% e tyre duhet të jenë të përshtatura;

-  për më shumë se 1001 vende ulur, minimumi 1% e tyre duhet të jenë të përshtatura.

Neni 16
Telefoni, tekstofoni dhe bankomati

Telefoni dhe tekstofoni vendosen në lartësi prej 120 cm nga sipërfaqja e dyshemesë që receptori të 
mund të kapet me dorë në lartësi prej 100 cm.

Bankomati të vendoset nga skaji i poshtëm në lartësi prej 70 cm nga sipërfaqja e dyshemesë. Pajisjet 
duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të sigurojnë funksionimin për të gjithë PAK-në. Shenjat treguese 
figura 1.2, 1.3 dhe 1.4 dhe 1.18 për telefonin, ndërsa për bankomat fig. 1.19. përshtatja tregohet në fig. 
29 shtojca B. Bëjnë përjashtim nga ky rregull telefonat, tekstofonat dhe bankomatet për personat që nuk 
shikojnë dhe me shikim të dobësuar, si dhe për personat që nuk dëgjojnë dhe me dëgjim të dobësuar, për 
ta pajisjet vendosen në lartësinë e zakonshme.

Kur pajisjet e përshtatura ndodhen brenda objektit ndërtimor arritja në to nga personat që nuk shi-
kojnë dhe me shikim të dobësuar bëhet përmes vijave relievore drejtuese të vendosura prej derës hyrëse 
të ndërtesës deri te pajisjet.

Neni 17
Instalimet elektrike

Instalimet elektrike duhet të kenë:
-  interfon të vendosur në lartësi deri 120 cm nga dyshemeja me indikacione drite;

-  ndërprerës i dritës dhe ziles i vendosur në lartësi prej 90 deri 120 cm nga dyshemeja;

-  prizat në kuzhinë vendosen mbi sipërfaqen e punës;

-  prizat e tjera të vendosura në lartësi prej 90 deri 120 cm nga dyshemeja;

-  kuadër elektrik vendosur në lartësi prej 90 deri 120 cm;

-  të gjitha pajisjet e instalimeve elektrike të kenë ngjyrë në kontrast me sipërfaqen ku montohen.

Neni 18
Plani orientues për lëvizje në ndërtesa

Plani orientues për lëvizje në ndërtesë duhet të jetë i realizuar në formë relievore dhe të plotësoj 
kushtet në vijim:
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-  të jetë i vendosur horizontalisht deri në 90 cm lartësi dhe vertikalisht deri në 180 cm lartësi nga 
kuota e dyshemesë;

-  të jetë i vendosur pranë hyrjes së ndërtesë;

-  të përmbajë informacion në shkrimin Braille;

-  prej derës hyrëse të ndërtesës deri te plani të ketë vij relievore drejtuese në kahje të lëvizjes;

-  të tregohet drejtimi për ta arritur me shenjën figura 1.2 dhe 1.3.

Neni 19
Pulti

1.  Pulti për PAK-në përdorues të karrigeve me rrota duhet të jetë:

-  i vendosur afër hyrjes në hapësira dhe/ose në hapësirën ku ofrohen shërbimet;

-  i vendosur në lartësi prej 80 cm, me lartësi shikimi të paktën 70 cm;

-  në formë konsoli me thellësi afrimi të paktën 50 cm;

-  me arritshmëri të paktën 120 cm.

 Shenja treguese e arritshmërisë sipas fig. 1.23 të shtojcës A.

 Pult i përshtatur për persona që nuk dëgjojnë dhe me dëgjim të dobësuar, persona që nuk shikojnë 
dhe me shikim të dobësuar, nënkuptohet pulti me lartësi të zakonshme, i cili duhet të plotësojë këto 
kushte, të ketë:

-  elementë ndihmës komunikues;

-  vijat relievore drejtuese në drejtim të lëvizjes prej derës hyrëse në ndërtesë deri te pulti;

-  shenja arritshmërisë sipas fig. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 dhe 1.21 të Shtojcës A.

 Kur në sallë ndodhen tri ose më shumë pulte për të njëjtë lloji shërbimi, njëri nga të tre duhet të 
plotësoj kushtet e përshtatjes për PAK-në përdoruese të karrocave, një për personat që nuk dëgjojnë 
ose me dëgjim të dobësuar, dhe për persona që nuk shikojnë ose me shikim të dobësuar.

2.  Tabelat e lajmërimeve duhet të vendoset në lartësi prej 120 deri 160 cm. Ato tregohen me shenjë ar-
ritshmërisë sipas fig. 1.24 të shtojcës A.

Neni 20
Banesa

1.  Banesa duhet të përmbaje elementet e përshtatshmërisë për të qenë e destinuara për banim nga PAK 
sipas pikave 2.3, 2.6, 2.7 të nenit 8, nenit 10 dhe 17 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje. Deri te 
banesa duhet të sigurohet arritshmëria nga sipërfaqja publike e rregulluar përmes hyrjes kryesore në 
ndërtesë nëpërmjet aplikimit të zgjidhjeve për arritshmëri në nivele me lartësi të ndryshme të dhëna 
në pikën 2.11, 2.10, 2.12 të nenit 8 dhe nenit 9 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

2.  Në ndërtesën në të cilën ndodhet banesa e përshtatur planifikohen hapësira për garazhe ku hapësira 
nga garazhi deri te ban esa përshtatet sipas pikës 2.9 te nenit 8 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

3.  Banesat që janë lehtësisht të përshtatshme janë ato banesa që ndodhen në katin përdhe të ndërtesës, 
nga të cilat dalja për në hapësirat e sigurta për raste rreziku është më e lehtë.

4.  Përveç specifikimeve të dhëna në pikën 1 të këtij neni banesa duhet të plotësoj edhe këto kushte:

-  dera e hyrjes me hapësirë drite jo më pak se 110 cm;

-  dyert e tjera me hapje jo më pak se 80 cm;

-  dyert dhe dritaret me dorezë të përshtatur sipas specifikimeve të dhëna në figurën 30 të shtojcës 
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B të kësaj rregulloreje;

-  pragjet të rrumbullakosura dhe jo më të lartë se 2 cm;

-  korridoret me gjerësi jo më të vogël se 120 cm;

-  instalimet përkatëse elektrike sipas specifikimeve të dhëna në nenin 17 të pjesës së dytë të kësaj 
rregulloreje.

5.  Shenja e arritshmërisë sipas fig. 1.1, shtojcës A të kësaj rregulloreje. Banesa e përshtatur sipas pikave 
1 deri në 4 të këtij neni, jepet në figurën 22 dhe 23 të shtojcës B të kësaj rregulloreje.

6.  Gjatë projektimit dhe ndërtimit të objektit të banimit një në çdo dhjetë banesa është nevojshme të jetë 
e përshtatur. Numri total i banesave në objekt caktohet me rrumbullakimin e numrit të përgjithshëm 
të banesave në dhjetëshen e parë.

7.  Banesa që përshtatet lehtë konsiderohet banesa tek e cila plotësohen kushtet nga pika 1 deri tek pika 
4 e këtij neni, modifikimet e së cilës nuk ndikojnë në mënyrën se si përmbushen kushtet e hapësirave 
përreth, në harmoni me të cilat ndërtohet objekti, dhe/ose kushteve teknike kryesore për ndërtim. 
Zgjidhja teknike për përshtatje paraqitet në projektin e objektit ndërtimor.

8.  Elementet e nevojshme të përshtatjes të përcaktuara për banesa përdoren edhe për apartamente.

Neni 21
Sporteli

1.  Sporteli për PAK, shfrytëzues të karrocave duhet të plotësoj këto kushte, të ketë:

-  sipërfaqen e sipërme të realizuar në lartësi deri në 85 cm, me lartësi shikimi jo më pak se 70 cm, 
i realizuar në forme konsoli me thellësi e afrimi jo më pak se 50cm;

-  shenja e arritshmërisë sipas fig. 1.23 të shtojcës A të kësaj rregulloreje.

2.  Sporteli i përshtatur për persona që nuk dëgjojnë, ose me dëgjim të dobësuar, persona që nuk shikojnë 
ose me shikim të dobësuar, është sporteli me lartësi të zakonshëm, i cili duhet të plotësoj këto kushte, 
të ketë:

-  mjetin komunikues ndihmës;

-  nga dera kryesore hyrëse në ndërtesë deri te sporteli vendosen vijat relievore drejtuese në drejtim 
të lëvizjes;

-  shenja e arritshmërisë sipas fig. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 të shtojcës A dhe figurës 31 të shtojcës B të kësaj 
rregulloreje.

4.  Kur në sallë ndodhen tri ose më shumë sportele që shërbejnë për të njëjtin qëllim, njëri prej tyre 
duhet të plotësoj kushtin e përshtatjes për PAK shfrytëzues të karrocave, dhe një për persona që nuk 
dëgjojnë, ose me dëgjim të dobësuar, persona që nuk shikojnë ose me shikim të dobësuar, vetëm nëse 
është përcaktuar ndryshe me rregullore te veçantë.

KAPITULLI V
RREGULLAT PËRFUNDIMTARE

Neni 22
Specifi kimet teknike

1. Relacioni teknik duhet të paraqesë në mënyrë të qartë zgjidhjet e projektit nga ana arkitektonike dhe 
llogaritjet konstruktive që garantojnë plotësimin e rregullave të mundësisë së hyrjes, të shfrytëzimit 
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dhe të përshtatshmërisë. Për sa i përket përshtatshmërisë, zgjidhjet arkitektonike dhe llogaritjet kon-
struktive duhen përshkruar në formë grafike në fletët e projektit.

2.  Për të pasur një vlerësim sa më të drejtë nga kontrolluesit e projektit, relacioni teknike duhet të 
shoqërohet nga një lidhje e veçantë që të përmbajë zgjidhjet e veçanta arkitektonike, ndërtimore dhe 
të punimeve të parashikuara për t’u kryer në shërbim të heqjes së barrierave arkitektonike në nivelin 
e arritshmërisë dhe të zgjidhjeve të parashikuara, për të garantuar përshtatshmërinë e ndërtesës.

Neni 23
Arritshmëria në hyrje të institucioneve të shërbimit mjekësor

Te portat hyrëse në objektet e ambulancave, spitaleve, pishinave kurative të mbyllura, banjave termale 
të mbyllura, shtëpive për të moshuar dhe persona jo aktivë, me 20 dhe më shumë dhoma me njësi sanitare 
të përbashkëta, shtëpi për të moshuar dhe persona të pafuqishëm, e tipit hotel apo apartament (dhoma/
WC) 20 a më shumë dhoma, zyre për shërbime sociale-shëndetësore, institucione për edukim të PAK, 
institucionet për rehabilitim dhe strehim të PAK, është e nevojshme të realizohet sporteli i përshtatur.

Neni 24
Përshtatshmëria e ambienteve të shërbimit dhe kurimit

Të gjitha dhomat e spitalit, institucionet e shërbimit mjekësor për rehabilitim dhe strehim të PAK-së 
dhe shtëpive për të moshuar, duhet të përshtaten duke pasur parasysh:
1.  Numrin e nevojshëm të dhomave të përshtatura në shtëpitë për të moshuar dhe për PAK-në të tipit 

hotel (dhoma/WC) dhe shtëpitë për të moshuar dhe për PAK-në të cilët kanë njësi sanitare të për-
bashkët, një për njëzet dhomat e para në dhjetëshen e parë. Numri total i dhomave të përshtatura 
caktohet duke rrumbullakosur numrin e dhomave në dhjetëshen e parë.

2.  Numri i nevojshëm i dhomave të përshtatura, për akomodimin e nxënësve dhe studenteve në objektet e 
tipit hotel (dhoma/WC), për akomodimin e nxënësve dhe studentëve me njësi sanitare të përbashkëta, 
realizohet një dhomë e përshtatur në 50 dhomat e para që i përket një nga dhjetëshja e parë. Numri 
total i dhomave të përshtatura caktohet duke rrumbullakosur numrin e dhomave në dhjetëshen e parë.

3.  Numri i nevojshëm i njësive të përshtatura për vendosjen e personave në ndërtesa për vuajtje dënimi 
me burg është 5% por jo më pak se një.

Neni 25
Përshtatshmëria në ambientet sanitare

1.  Numri i WC-ve dhe banjave të përshtatura në shtëpitë për të moshuar dhe për personat e pafuqishëm 
me njësi të përbashkëta sanitare, caktohet duke pasur parasysh që për çdo dhjetë dhoma njërës duhet 
t’i përgjigjet një WC dhe një banja e përshtatur.

2.  Në hotel, në konvikte nxënësish dhe studentësh me njësi të përbashkëta sanitare është e detyrueshme 
që në çdo 50 dhoma të realizohet një WC dhe një banja e përshtatur.

3.  Kur në ndërtesë është parashikuar punësimi i PAK-ve duhet të sigurohen hapësirat e punës dhe WC 
të përshtatura.

4.  Baret dhe restorantet me më pake se 80 vende, diskotekat dhe klubet e natës me sipërfaqe me më 
pak se 400 m2, muze, galeri, hapësirat e ekspozitave me sipërfaqe me më pak se 300 m2, kinema, 
teatro dhe salla e koncertit me më pak se 100 vende për publikun, duhet të sigurohet përshtatja për 
ndryshime të kuotave sipas rregullave dhe standardeve të miratuara me këtë rregullore dhe duhet të 
kenë WC të përshtatura. Kur kryerja e veprimtarive në këto objekte nuk e lejon plotësimin e këtyre 
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kushteve, shmangia bëhet me miratim nga organet përkatëse në të cilën jepen arsyet e shmangies.

5.  Institucioni që jep lejen e ndërtimit në rastet e rikonstruksionit të objekteve lejon shmangien nga pika 
4 e këtij neni, në se ndërtimi konstruktiv i objektit nuk lejon ndërhyrjen për përshtatje, si dhe kushtet 
e sipërfaqeve publike nuk lejojnë përshtatjen për hyrjen në ndërtesë.

Neni 26
Vendparkimet

Në parkimet dhe garazhet publike, si dhe pranë objekteve ndërtimore 5% e vendeve përshtaten në 
raport me numrin total të vend parkimeve, por jo me pak se një.

Neni 27
Sipërfaqja publike

1.  Sipërfaqja publike - rruga për këmbësor duhet të jetë:

-  i ngritur në krahasim me bordurën së paku 3 cm ose i ndarë me vijë relievore paralajmëruese, 
e nëse është në nivel të shiritit atëherë ndahet me sipërfaqe rrethore me diametër jo më të vogël 
se 150 cm;

-  i lidhur me sipërfaqet e tjera publike pa pengesë.

Fig. 35 të shtojcës B.

2.  Ndryshimet e nivelit të sipërfaqeve publike - e rrugëve janë të lidhura me njeri tjetrin me elemente 
përkatës përshtatje për ndryshim të lartësive. Ato që lidhen me ashensorin e përshtatur ose me plat-
formën ngritëse vertikale, detyrimisht duhet të jenë të lidhura me shkallët e përshtatura.

3. Të gjitha pajisjet komunale (banka, tavolina, shenja, shtylla ndriçuese, shportë, mbajtës për biçikletë, 
panele për reklama dhe të ngjashme) vendosen pranë skajit të sipërfaqes publike - shtegu për këmbë-
sorë, në mënyrë që të mos pengoj personat që nuk shikojnë dhe me shikim të dobësuar.

4. Të gjitha ekspozimet në murin e ndërtesës pranë sipërfaqes publike për këmbësorë, si dhe ekspozimet e 
tjera në këto mure të cilat ndodhen në lartësinë 70 deri 220 cm dhe të dala më shumë se 10 cm, duhet 
të jenë të realizuara në tërë gjatësinë e tyre deri te sipërfaqja për këmbësorë ose të jenë të shënuara në 
mënyrë që sipërfaqja e këmbësorëve nën to të jetë e ngritur minimumi 3 cm në krahasim me nivelin 
rrethues.

5. Kur së bashku me sipërfaqet publike të këmbësorëve parashikohet rruga e biçikletave ose parkingu, 
është e nevojshme realizimi i kufizimit prej sipërfaqeve publike të këmbësoreve me të paktën 3 cm, 
ose sipërfaqe të gjelbër apo elementë tipike edhe të ngjashëm.

Neni 28
Semafori

Semafori duhet të plotësoj këto kushte:
-  planin relievor i kalimit për në semafor i cili ndodhet në kalimin e rrugës me më shumë se dy 

korsi të qarkullimit në një drejtim;

-  sinjalizimin zanor, i cili ndodhet në zonat ku kryesisht qëndrojnë personat që nuk shikojnë dhe 
me shikim të dobësuar;

-  sinjalizimi zanor i vendosur në semafor të një drejtimi qarkullues i cili nuk përputhet me sinjal-
izimin zanor të vendosur në semaforin e drejtimit tjetër qarkullues, te semaforët në udhëkryq;

-  sinjalizimin zanor i vendosur në semafor, i cili lajmëron vetëm ndërrimin e dritës në semafor;
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-  shpërndarësin e zërit të sinjalizimit zanor i vendosur në semafor, i cili lajmëron personat që nuk 
shikojnë ose me shikim të dobësuar të cilët kalojnë rrugën.

Neni 29
Vendndalja dhe peroni

Vendndalja dhe peroni duhet të plotësojnë këto kushte:
-  gjatësia e vendndaljes të jetë e njëjtë me gjatësinë e mjetit transportues (autobus, tramvaj dhe 

tren), paralel me peronin, me gjerësi të paktën 200 cm;

-  lartësia e trotuarit të jetë në nivelin e shkallës hyrëse të mjetit të komunikacionit, përjashtohen 
nga ky kusht mjetet e komunikacionit që janë në përdorim, me shkallën e parë më të lart se 
lartësia e lejuar e trotuarit. Trotuari mund të jetë edhe më i ulet nga shkalla e parë por jo më 
shumë se 18 cm nën nivelin e shkallës hyrëse të mjetit, nëse nuk është ndryshe me rregullore të 
veçantë për rregullimin e kushteve për objekte të infrastrukturës hekurudhore;

-  në vendqëndrimin e autobusit dhe/ose tramvajit, në vendbanimet në të cilat realizohet trotuari 
për këmbësor, në vendin e parë të hyrjes në mjetin e komunikacionit, duhet të realizohet vija 
relievore drejtuese, normal me drejtimin e rrugës automobilistike /hekurudhës;

-  vendqëndrimi i cili gjendet afër ndërtesës ku kryesisht qëndrojnë PAK duhet të ketë vijë relievore 
drejtuese, të vendosur në tërë gjerësinë e trotuarit;

-  në peronin e trenit në distancë prej 80 cm nga skaji i tij, përgjatë peronit duhet vendosur vija 
relievore paralajmëruese me gjerësi 20 cm me vijëzim normal në drejtim të hyrjes në tren.

KREU VI
REALIZIMI I RREGULLAVE PËR PËRSHTATJE

Neni 30
Respektimi i elementëve të përshtatjes sipas natyrës 

dhe qëllimit të objektit

Ndërtesat publike, me destincian për ushtrimin e një veprimtarie prodhuese, duhet të projektohen 
dhe të realizohen duke respektuar rregullat e standardet e përshtatjes të dhëna në pjesën e dytë të kësaj 
rregulloreje, në përputhje me qëllimin për të cilin ato ndërtohen sipas neneve përkatëse.
1.  Objektet për shërbime tregtare, hotelerie dhe turistike:

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.6, 2.9), 18 dhe 19 për magazinat;

-  nenet:8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 18 dhe 19 për qendrat tregtare;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) dhe 19 për vetëshërbimet me sipërfaqe shërbimi 400 m² dhe më 
shumë;

-  neni: 8 (pikat 2.1, dhe 2.9) për tregje;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) dhe 11 për bare dhe restorante me 80 dhe më shumë vende;

-  neni: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) për diskoteka dhe klube nate, me sipërfaqe prej 400 m² dhe me shumë;

- neni: 8 (pikat 2.1, dhe 2.9) për qendra informacioni turistik;

-  neni: 8 (pikat 2.1, dhe 2.9,) për zyrat e bashkësisë me sipërfaqe prej 200 m² dhe më shumë;

-  neni: 8 (pikat 2.1, dhe 2.9) për agjencitë e udhëtimit me sipërfaqe prej 200 m² dhe më shumë;
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-  nenet: 8 (pika 2.1), dhe 19 pika 2 për recepsionin e veçantë;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6 ose 13), dhe 19 pika 2 për ndërtimet e turizmit, shkencore dhe kul-
turor;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) (ose 13+2.6), 10 dhe 19 pika 2 për hotele me 50 e më shumë dhoma 
(dhoma/WC);

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6 ose13), 10 dhe 19 pika 2 për hotele me 50 e më shumë dhoma me 
njësi sanitare të përbashkët;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, dhe 2.9), 20 dhe 19 pika 2 për vendbanime turistike me 50 dhe më shumë 
apartamente;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6, 27), (ose 13), dhe 19 pika 2 për shtëpi pushimi për 500 e më shumë 
pushues;

-  neni: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) për restorante të cilat janë të vendosura pranë rrugës;

-  neni: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) për hotel me shenjë të veçantë - motele të cilat janë të vendosura 
pranë rrugës;

-  neni: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) për kompleks tregtar-hotelier me pikë karburanti.

2.  Ndërtesat e postë telekomunikacioni:

-  neni: 8 (pikat 2.1, dhe 2.9) për shërbime postare më pak se tre sportele ose aparat telefonik;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, dhe 2.9), 16 dhe 21 për ndërtime ku ofrohen shërbime telekomunikacioni 
dhe telefon, me tre ose më shumë pajisje.

3.  Ndërtesat banka dhe objekte ku ofrohen shërbime transaksioni:

-  nenet: 8 (pika 2.1) dhe 16 për filialet e bankave me më pak se tre sportele;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9) dhe 21 për filialet e bankave me tre ose më shumë sportele;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, dhe 2.9), dhe 16 për filialet e agjencive financiare më pak se tre sportele;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, dhe 2.9) dhe 21 për filialet e agjencive financiare me tre ose më shumë spor-
tele.

4.  Ndërtesat për qëllime administrative dhe të ngjashme:

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 19 pika 2 dhe 18 për ndërtesat në të cilat veprojnë institucionet e organeve 
të pushtetit lokal, administratës qendrore dhe legjislative, gjykatës, përfaqësive të personave juridik 
me autorizim publik.

5.  Ndërtesat për qëllime sociale, shëndetësore dhe rehabilituese:

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) 24, 21, 19 pika 2 dhe 18 për zyrat e shërbimit të kujdesit social-
shëndetësor;

-  neni 8 (pikat 2.1), për farmaci dhe dyqane për pajisje ortopedike;

-  neni: 8 (pikat 2.1, 2.9), dhe 21 (ose 19) për farmacitë dhe dyqanet për pajisje ortopedike me tre 
ose më shumë sportele;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), dhe 19 pika 2 për ambulantë;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 10, 12, 13, 18, 19 pika 2 dhe 21 për spitale;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 10, 12, 13, 18, 19 pika 2 dhe 21 për qendra kurative;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 12, 13, 14, 19 pika 2 dhe 21 për pishinë të mbyllur në ambientet e 
qendrës kurative;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 12, 13, 14 dhe 19 pika 2 për pishinë të hapur në ambientet e qendrës 
kurative;
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-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), (ose 13), 10, 21 dhe 19 pika 2 për shtëp i për të moshuar dhe për 
PAK me 20 apo më shumë dhoma, me njësi sanitare të përbashkëta;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.7, 2.6 ose 13+2.6), 10, 21 dhe 19 pika 2 për shtëpi të tipit hotel për të 
moshuar dhe për PAK me 20 a më shumë dhoma (dhoma- tualet me WC);

-  nenet: 8 (pika 2.1), 10 dhe 19 pika 2 për shtëpi për persona të moshuar e tipit apartament me 20 
a më shumë apartamente;

-  nenet: 8 (pikat 2.1 dhe 2.9), 20, 21 dhe 19 pika 2 për zyrë e shërbime të kujdesit social shëndetë-
sor për punë;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) dhe 19 pika 2 për kuzhinë popullore.

6.  Ndërtesat në të cilat qëndrojnë PAK:;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6, 2.7), 10, 16, 17, 18 dhe 19 pika 2 për ndërtesat në të cilat veprojnë 
shoqatat, unionet ose asociacionet të PAK-së;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 10, 12, 16, 17, 18, 19 dhe 21 për ndërtesat e institucioneve të edu-
kimit dhe arsimimit të PAK e të ngjashme;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6, 2.7), 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 dhe 21 për institucionet e rehabilitimit;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6, 2.7), 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 dhe 21 për institucionet e strehimit 
të PAK.

7.  Ndërtesat e institucioneve të edukimit dhe arsimimit

-  neni: 8 (pikat 2.1, 2.9) për çerdhe fëmijësh;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.6, 2.9), 10 dhe 19 pika 2 për shkolla, institucionet e edukimit, shkolla të 
larta;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6, 2.7 ose neni 13), 10 dhe 19 pika 2 për konviktet e nxënësve dhe 
studenteve me 50 dhe më shumë dhoma me njësi sanitare të përbashkëta;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6 ose neni 13+2.6), 10 dhe 19 pika 2 për konviktet e nxënësve dhe 
studentëve e llojit të hotelit (dhoma/tualeti WC) me 50 dhe më shumë dhoma;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9), 19 pika 2 dhe 20 për vendbanim me apartamente për studentët për 50 
dhe më shumë apartamente.

8.  Ndërtesat ku kryhen aktivitetet kulturore:

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 18 dhe 19 për bibliotekat universitare;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 18 dhe 19 pika 2 për qendrat e kulturës;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 18 dhe 19 pika 2 për muze, galeri, koleksion dhe ekspozitë në hapë-
sira prej 300 m² dhe më shumë;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 15 dhe 19 pika 2 për kinema teatër dhe salla për koncerte 100 dhe 
më shumë vende në sallë.

9.  Ndërtesat që shërbejnë për komunikacion:

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.6, 2.9), 19 pika 2 dhe 21 (ose 19) për aeroporte;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.6, 2.9), 19 pika 2 dhe 25 për stacionet urbane dhe hekurudhore;

- nenet: 19 pika 2, 27 dhe 29 për vendndaljen e tramvajit, autobusëve, peroni hekurudhor;

-  nenet: 8 (pikat 2.6, 3.3), 16, 26 dhe 27 për stacionin në autostradë;

-  neni 26 për parkimet publike;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) dhe 26 për garazhet publike me kapacitet prej 300 e më shumë 
automjete;
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-  neni: 8 pika 2.1 për pikë karburanti.

10.  Ndërtesat ku kryhen veprimtari sportive:

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) dhe 12 për terrenet sportive;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 12, 13, 15 dhe 19 pika 2 për sallat sportive nga 100 vende e më 
shumë dhe të ngjashme.

11.  Ndërtesat ku kryhen shërbesat fetare:

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9) dhe 19 pika 2 për sallat ceremoniale;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 10 dhe 19 pika 2 për objektet fetare dhe të ngjashme.

12.  Ndërtesat që shërbejnë për argëtim:

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 19 pika 2 dhe 27 për parqet;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 19 pika 2 dhe 27 për kopshtet zoologjik dhe botanik.

13.  Ndërtesat që shërbejnë për vuajtjen e dënimeve:

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), 10 dhe 21 për shtëpi edukimi;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) 10 dhe 21 për institucionet e riedukimit.

14.  Sipërfaqet dhe hapësirat publike:

-  neni: 27 për sheshet e këmbësorëve, rrugët, rrugicat në parqe, lojërat e fëmijëve dhe shëtitoret;

-  neni: 27 për nënkalime, mbikalime dhe ura për këmbësorë;

-  nenet: 8 pika 3.1, 27 dhe 28 për vendkalimet.

15.  Ndërtimet e tjera:

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6), dhe 19 pika 2 për panairet dhe qendrat e ekspozitave;

-  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) dhe 19 pika 2 për parkun teknologjik, industrial;

-  neni: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) për WC publike;

-  neni: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) për ndërtimet në të cilat është e nevojshme të ketë 4 apo më shumë 
WC për përdorim publik;

-  neni: 8 (pikat 2.1, 2.9, 2.6) për vendstrehim publik.

 Ndërtimet që shërbejnë për banimi dhe qendra biznesi duhet të projektohen dhe të realizohen në 
varësi nga destinacioni i tyre duke respektuar rregullat e përshtatjes sipas:

1.  neneve: 8 (pikat 2.1, 2.9) dhe 20 për objekte banimi;

2.  nenet: 8 (pikat 2.1, 2.9) dhe 20 për objekte biznesi.

 Përveç elementeve të përshtatjes në pjesët e objektit me destinacion kryerjen e veprimtarisë së bizne-
sit, objekti për çdo pjesë tjetër të tij duhet të përshtatet me elementë sipas funksionit dhe detyrimisht 
përshtatjet sipas përcaktimit nga pika 1 ~15 të këtij neni.

Neni 31
Rikonstruksioni dhe përshtatja e objekteve ndërtimore

1.  Pjesët e objekteve ndërtimore publike me destinacion kryer jen e veprimtarisë prodhuese përcaktuar 
në nenin 30 pika 1 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje, të cilat rikonstruktohen apo përshtaten, duhet 
të projektohen dhe të zbatohen, në varësi nga destinacioni i tyre duke u përmbajtur elementëve të 
përshtatjes të përcaktuara me këtë nen.

2.  Hapësira hyrëse dhe e komunikimit deri në pjesët e objektit ndërtimor, sipas pikës 1 të këtij neni, 
duhet të projektohet dhe të realizohet duke ju përmbajtur elementëve të përshtatjes sipas standardeve 
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të përcaktuara në neni 8 (pikat 2.6 dhe 2.2) të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

3.  Pika 1 dhe 2 e këtij neni vlejnë edhe për objektet ndërtimore të cilat pas rikonstruksionit destinacioni 
i tyre nuk ndryshon, përcaktuar në pikën 1 të nenit 30, si dhe në pjesën ku kryhet veprimtari biznesi, 
banimi, që kanë madhësinë si dhe kapacitetin e objekteve të biznesit të përmendura në pikën 1 neni 
30 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

4.  Nenet 22, 23, 24, 25 dhe 26 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje aplikohen edhe në rindërtimin e 
objekteve ndërtimore të përcaktuara në këto nene.

5.  Dispozitat e këtij neni aplikohen edhe në rastet e ndryshimit dhe/ose plotësimit të lejes së ndërtimit 
për objektet ndërtimore të dhëna.

Neni 32
Shmangia nga elementët e përshtatjes

1.  Lejohet shmangia nga elementët e përshtatjes në rastet e restaurimit të objekteve kulturore, zbatimi 
i të cilave ndikon në prishjen e vlerave të objektit. Për këtë shmangie merret aprovimi nga ministra 
që mbulon fushën e ndërtimit me kërkesë të ministrisë që mbulon fushën e ruajtjes dhe restaurimit 
të objekteve kulturore.

2.  Në vendbanimet dhe objektet ndërtimore të cilat janë përcaktuar si vende apo objekte ekologjikisht 
të mbrojtura, dispozitat e kësaj rregulloreje nuk do të aplikohen, nëse zbatimi i tyre cenon vlerat e 
natyrës të shpallura në mbrojtje.

3.  Në rastet e pikës 2 te këtij neni, si zëvendësim për elementet e përshtatjes në disnivele, shfrytëzohen pajisjet 
montuese dhe demontuse dhe të tjera, të cilat nuk cenojnë vlerat e përcaktuara për mbrojtjen e natyrës.

KREU VII
RREGULLAT E ZBATUESHME NË PROJEKT

Neni 33
Përfshirja e elementeve të përshtatjes në projekt

Projektet e objekteve ndërtimore duhet të përmbajnë zgjidhjen teknike në të cilën përfshihen dhe 
elementët e përshtatjes sipas kritereve të nenit 3 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje.

Zgjidhja teknike paraqitet, sipas fazave të hartimit të projektit, në të njëjtën mënyrë si në projekt idenë, 
projekt zbatimin dhe projektin e objektit të zbatuar.

Neni 34
Përmbajtja e projekt idesë për përshtatshmërinë

Në projektidenë, zgjidhja teknike paraqitet me përshkrimin teknik dhe vizatimet për përshtatshmërinë.
Përshkrimi teknik i objektit të banimit përmban dhe përshkrimin e përshtatshmërisë së paku të një në çdo 
dhjetë banesa. Projekti për pjesën e përshtatshmërisë për objektet e banimit dhe biznesit përmban kryesisht:

-  planin me shenjën e arritshmërisë për vendparkim dhe elementë të tjerë të përcaktuar për siguri-
min e përshtatjes në ndërtesë;

-  planin e katit karakteristik, prerje dhe fasadë me paraqitjen e një banese të përshtatur në çdo dhjetë dhe 
vizatimet e komunikimit të arritshmërisë me të cilën sigurohet arritja e PAK-së deri te këto banesa;

-  skemën e instalimeve dhe montimin e pajisjeve të cilat e ndihmojnë arritjen.
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Projekti për ndërtesa publike dhe biznesi, në varësi nga lloji i ndërtesës përmban:
-  planin me shenjë të vendparkimit të përshtatur dhe elementët e tjerë të përcaktuar për sigurimin 

e arritshmërisë në ndërtesë;

-  vizatimet e tjera të nevojshme për lloje të caktuara të ndërtesës me hapësira komunikimi të 
shënuara dhe pjesë të tjera të ndërtesës të destinuara për lëvizje, qëndrim ose punë të PAK-së, 
të rëndësishme për sigurimin e arritshmërisë.

Neni 35
Përmbajtja e projekt zbatimit për përshtatshmërinë

Në projektin përfundimtar zgjidhja teknike për arritshmërinë paraqitet në:
-  projektin arkitektonik;

-  projektin ndërtimor;

-  projektin elektrik dhe ujësjellës kanalizim dhe nëse zgjidhja teknike e përshtatjes përfshin ndër-
timin e impianteve të veçanta të destinuara për PAK-në.

Të dhënat e objektit, respektivisht pjesëve të tij, zgjidhja teknike me të cilën sigurohet plotësimi i kush-
teve të përcaktuara, në varësi nga lloji i projektit, jepen në përshkrimin teknik, të shoqëruara me llogaritjet 
përkatëse. Përshkrimi teknik, në varësi nga lloji i ndërtesës përmban të dhënat për zgjidhjen teknike për 
zbatimin e një procesi të caktuar, vendosja në vepër e materialeve të ndërtimit dhe materialeve të tjera, 
konstruksionit, instalimeve dhe pajisjeve me të cilat sigurohet përmbushja e kushteve të përcaktuara për 
përshtatje. Përshkrimi teknik për ndërtesë banimi dhe objekte biznesi përmban kryesisht:

Në projektin arkitektonik:
-  përshkrimin e hapësirës dhe zgjidhjes së formës, si dhe procesit të punës me të cilin sigurohet 

arritshmëria në banesat për përshtatje;

-  përshkrimin e pjesëve të ndërtesës të përfshira në zgjidhjen teknike pë r përshtatje duke pasur 
parasysh ndërtimin dhe materialet e tjera ndërtimore (përshkrimi i përpunimit përfundimtar të 
sipërfaqeve kundër rrëshqitjes dhe të tjera procese të ngjashme);

-  përshkrimi i punimeve të rifiniturës dhe mënyra e vendosjes në vepër të materialeve ndërtimore 
dhe materialeve të tjera në lidhje me përshtatjen.

Në projektin ndërtimor:
-  përshkrimin e pjesëve të konstruksionit të përfshira në zgjidhjen teknike të përshtatjes në raport 

me materialet ndërtimore dhe materialet e tjera;

-  përshkrimin e proceseve të punëve të cilat janë të nevojshme të kryhen për përshtatjen e ndërtesës.

Në projektin elektrik dhe të ujësjellës kanalizimeve:
-  përshkrimin e proceseve të punëve të cilat janë të nevojshme të kryhen për përshtatjen e banesave;

-  përshkrimi i pajisjeve, instalimeve dhe funksioni i tyre, (ashensori, platforma etj.).

Përshkrimi teknik për ndërtesat publike dhe me destinacion kryerjen e aktivitetit prodhues, përmbajnë 
kryesisht:

Në projektin arkitektonik:
-  përshkrimin e zgjidhjes hapësinore dhe formës me të cilin sigurohet përshtatja e PAK-së në 

hapësirat e ndërtesave të destinuara për lëvizje, qëndrim ose punë;
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-  përshkrimin e pjesëve të ndërtesës të përfshirë në zgjidhjen teknike të përshtatjes në lidhje me 
materialet ndërtimore dhe të tjera (përshkrimi i përpunimit përfundimtar të sipërfaqes kundër 
rrëshqitëse dhe të tjera procese të ngjashme);

-  përshkrimin e proceseve të punimeve të rifiniturës dhe mënyra e vendosjes në vepër të materialeve 
të ndërtimit dhe materialeve të tjera në lidhje me përshtatjen;

-  përshkrimin e formës dhe zgjidhjes funksionale të të gjithë elementeve dhe pajisjeve të jashtme 
për të bërë të mundur përshtatjen.

Në projektin ndërtimor:
-  përshkrimin e formës dhe zgjidhjes funksionale me të cilin sigurohet përshtatja e PAK-së në 

hapësirat e ndërtimit të destinuara për lëvizje, qëndrim ose punë;

-  përshkrimin e pjesëve të konstruksionit të përfshira në zgjidhjen teknike të përshtatjes duke pasur 
parasysh materialet e ndërtimit dhe të tjera.

Në projektin elektrik dhe ujësjellës kanalizim:
-  përshkrimin e pajisjeve, instalimeve dhe funksioni i tyre, (ashensor, platformë ngritëse vertikale 

lëvizëse, platformë e pjerrët, palosëse, ngritëse dhe të tjera).

-  Llogaritjet, në varësi nga lloji i ndërtimit, duhet të përmbajnë të dhënat për përmbushjen e 
kërkesave të përcaktuara.

Llogaritja për ndërtesa banimi dhe biznesi, përmban: Në projektin arkitektonik:
-  llogaritja e gjatësisë së rampës së arritshmërisë me paraqitje të pjerrësisë gjatësore dhe tërthore.

Në projektin ndërtimor:
-  llogaritje e pjesëve mbajtëse të konstruksionit të përfshira në zgjidhjen e përshtatjes;

-  llogaritja e konstruksionit mbajtëse për gjendjen para dhe pas përshtatjes së banesës, nëse për-
shtatja nënkupton ndryshimin e konstruksionit.

Në projektin elektrik dhe ujësjellës kanalizim:
-  llogaritja e instalimeve për pajisje, të pjesëve të makinerisë dhe pajisjeve të PAK-së.

Llogaritja e ndërtesave publike dhe biznesit përmbajnë:

Në projektin arkitektonik:
-  llogaritja e gjatësisë së rampave të arritshmërisë me vizatim të pjerrësisë gjatësore;

-  llogaritja e elementeve për përshtatje (numri i vendeve të shfrytëzuara nga PAK) sipas destina-
cionit të ndërtesës;

-  llogaritja e pjerrësisë tërthore dhe gjatësore të korridoreve dhe rrugëve për këmbësor, si dhe 
gjatësia e rampës së arritshmërisë me vizatimin e pjerrësisë gjatësore dhe tërthore.

Në projektin ndërtimor:
-  llogaritje e pjesëve mbajtëse të konstruksionit të përfshira në zgjidhjen e përshtatjes;

- llogaritja e gjatësisë së rampës së arritshmërisë me pjerrësi gjatësore dhe tërthore, shoqëruar me 
vizatimin përkatës;

-  llogaritja e elementëve të përshtatshmërisë, nëse ato llogariten.
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Në projektin e elektroteknikës dhe makinerisë:
-  llogaritja e instalimeve për pajisje, llogaritja e pjesëve makinerike të stabilimenteve të destinuara 

për PAK-në.

Vizatimet sipas llojit të ndërtesës, në pjesë të përshtatshme duhet të tregojnë zgjidhjet teknike të për-
shtatjes në planimetri dhe prerje, si dhe kuotat e lartësisë të elementeve të përcaktuara për përshtatje me 
këto rregulla dhe standarde, si dhe skemat e instalimit dhe montimit të pajisjeve. Vizatimet për ndërtesat 
e banimit dhe objekte biznesi përmbajnë:

-  projektin me pjesët përkatëse me numrin e vizatimeve të caktuar dhe numrin e vendeve për për-
shtatje dhe parking, si dhe me vizatime për komunikim të arritshmërisë nga sipërfaqet publike 
të këmbësorëve deri te hyrja e përshtatur e ndërtesës;

-  planet, prerjet dhe fasadat e kateve karakteristike, me shenjë të një banese me përshtatje në çdo dhjetë 
banesa dhe shenjat e shënuara ose të vizatuara të komunikimit të përshtatjes me të cilin bëhet ar-
ritshmëria e PAK-së deri te këto banesa sipas pikës 1 të neni 30 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje;

-  skemat e instalimeve dhe montimeve të pajisjeve që kanë të bëjnë me përshtatjen. Vizatimet për 
ndërtesat me destinacion publik dhe administrativ përmbajnë:

-  projekt in ku është e nevojshme, me paraqitjen në planvendosje të numrit të vend parkingjeve, 
si dhe planin e rrugëkalimit nga sipërfaqet publike deri te hyrja e përshtatur e ndërtesës;

-  planet, prerjet dhe kuotat e lartësisë për të gjitha elementet e përshtatjes për çdo lloj ndërtese në 
harmoni me dispozitat e neni 30 të pjesës së dytë të kësaj rregulloreje;

-  skema instalimeve dhe montimi i pajisjeve që kanë të bëjnë me përshtatjen.

Neni 36
Përmbajtja e projektit të objektit të zbatuar për përshtatshmërinë

Përpunimi i zgjidhjes teknike që është përdorur gjatë procesit të ndërtimit, për plotësimin e kërkesave 
të përcaktuara sipas kësaj rregulloreje në pjesë të veçanta të tij janë të përfshira në projektet e fushave të 
veçanta, të cilat kryesisht përmbajnë:

Në projektin arkitektonik:
-  planet e të gjitha hapësirave të destinuara për lëvizje, pushim dhe punë të PAK-së me kuotat 

respektive të cilat tregojnë sigurimin e arritshmërisë;

-  detajet e të gjitha elementeve të përshtatjes të përcaktuar me këtë rregullore.

Në projektin ndërtimor:
-  planet e të gjitha hapësirave të destinuara për lëvizje, pushim dhe punë të PAK-së dhe kuotat 

respektive të cilat tregojnë sigurimin e përshtatjes;

-  planet e kallëpeve të pjesëve të konstruksioneve të përfshira në zgjidhjen e përshtatjes;

-  planet e armaturës për pjesët konstruktive të përfshira në zgjidhjen e përshtatjes. Në projektin e 
elektroteknikës dhe makinerive:

-  detajet e instalimit dhe pajisjeve të montuara për nevojat e sigurimit të përshtatjes.
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SHTOJCA A

SHFRYTËZIMI I HAPËSIRËS NGA ANA E PERSONAVE 
ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Të dhënat antropometrike të përbashkëta për personat me aftësi të kufizuara - karrigen me rrota
Njohja e saktë e këtyre të dhënave antropometrike dhe në përgjithësi e “kinosferës” (sfera e lëvizjes 

dhe e veprimit) së personave me aftësi të kufizuar, duhet t’u përgjigjet dy rregullave:
-  të sigurojë një integrim real dhe “të zakonshëm” të nevojave të këtij grupi të veçantë përdorue-

sish, edhe përtej rregullave dhe standardeve, në mënyrë që të shmanget eksperienca poshtëruese 
të strukturave të rrugëve, hyrjeve dhe shfrytëzimit “alternativ” në ndërtesa ose në pjesë të tyre;

-  të plotësojë kërkesat e personave me aftësi të kufizuara në tërësinë e vendeve të kërkuara në 
bazë të projektit, në mënyrë që të kënaqen nga ana organike në konceptimin e ndërtesës, duke 
shmangur aplikimin e rremë të objekteve ndihmëse si rampat, platformat e të tjera të ngjashme.

Figurat me të dhënat metrike përkatëse u referohen personave madhorë me aftësi të kufizuara lëvizëse, 
karriges me rrota dhe tregojnë përmasat e hapësirës statike, të hapësirave të realizimit të lëvizjeve dhe të 
mundësisë së arritjes së objekteve (kinosfera) dhe të akseve të shikimit.

Figurat përkatëse, me kushtet e mundësisë së shfrytëzimit të hapësirave të ndryshme dhe të pajisjeve 
janë paraqitur në faqet e mëposhtme, si shembuj të zbatimit të rregullave dhënë në këtë rregullore.

Fig. 1. -Të dhënat antropometrike-Personat me aftësi të kufizuara motorike dhe karrigia me rrota

Fig. 2. - Të dhënat për hapësirën dhe manovrimin e karriges me rrota për personat me aftësi të ku-
fizuara lëvizëse

Fig. 3 - Shenjat e përshtatjes për PAK-në

Në vijim paraqiten shenjat e përshtatjes. Dimensionet dhe ngjyra e të gjitha shenjave të arritshmërisë, 
si dhe lloji i materialit nga i cili është punuar përcaktohen në raport me:

-  planin në të cilën vendoset shenja;

-  forma e hapësirave të jashtme dhe/ose të brendshme;

-  distanca nga e cila PAK duhet të vërejë shenjën.
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SHTOJCA B

PARAQITJA GRAFIKE PËR KUSHTET E PËRDORIMIT TË 
ELEMENTEVE NDIHMËSE PËR ARRITSHMËRINË

Zvogëlimi dhe/ose zmadhimi i ndonjë shenje përshtatje dhënë në figurën 3 të shtojcës A, nuk ndry-
shon pjesën e elementeve grafike të shenjës, e cila realizohet në harmoni me shembujt e dhënë më poshtë.

Fig 1.- Kushtet e përdorimit të ndihmesës në hapësira për lëvizje me karroca të personave me aftësi 
të kufizuara - PAK

Gjerësia e rrugës të lëvizjes në hapësira të mbyllura.
Gjerësia e rrugës të lëvizjes në hapësirat e jashtme.
Pamja anësore, pamja ballore, pamja ballore e karrocës së palosur.
Dimensionet në gjerësi të karrocës me shfrytëzues.
Dimensionet mesatare të karrocës së personave me aftësi të kufizuara.

Fig. 2 - Zgjidhjet e përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara: hapësirat përpara dhe pas dyerve

HAPJA NË DREJTIM TË KUNDËRT ME LËVIZJEN - HAPJA NGA E MAJTA

Fig 3.- Kushtet e përdorimit të mjeteve ndihmëse: hapësira e nevojshme për lëvizje të personave me 
shkop e paterica në shëtitore. Gjerësia e rrugës 70 cm. Gjerësia e rrugës 70 cm. Gjerësia e rrugës 90-120 cm.

Fig. 36.- Vendkalimi i këmbësorëve në vendin me lartësi më të vogël të trotuari.

Fig. 38.-Ishulli për këmbësorë në nivel me sipërfaqen e rrugës. Vija relievore e udhëheqjes, fusha 
relievore.
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LIGJ

Nr. 10 119, datë 23.4.2009

PËR PLANIFIKIMIN E TERRITORIT

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

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

Ky ligj ka për qëllim:
a)  të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet përdorimit racional të tokës dhe të 

burimeve natyrore;

b)  të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillim të territorit në nivel kombëtar e vendor, 
në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave ekonomike e njerëzore dhe interesave 
publikë e privatë, duke bashkërenduar:

i) mbrojtjen e burimeve natyrore, si: toka, në veçanti toka bujqësore, ajri, uji, pyjet, flora, fauna, 
peizazhet;

ii)  krijimin e garantimin e territoreve të ndërtueshme, të organizuara në mënyrë të harmonizuar e 
funksionale, duke i dhënë përparësi mundësisë së banimit për të gjitha shtresat ekonomike e sociale, 
krijimit të infrastrukturës fizike të përshtatshme për nxitjen e investimit në ushtrimin e veprimtarive 
ekonomike, sociale e kulturore, lehtësimit të përdorimit të sigurt të shërbimeve e komoditeteve 
publike, të transportit, komunikimit dhe infrastrukturës, përfshirë territoret e përshtatura;

iii) nxitjen e jetës ekonomike, shoqërore e kulturore në nivel kombëtar e vendor;

iv) garantimin e burimeve të furnizimit të mjaftueshëm dhe veçanërisht atij jetësor;

v) garantimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe të shëndetit publik, rendit publik dhe sigurisë 
kombëtare;
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vi) nxitjen e zhvillimit të balancuar rajonal për të siguruar shpërndarje të qëndrueshme të po-
pullsisë në vend në bazë të burimeve;

c) të nxisë veprimet e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së trashëgimisë naty-
rore e kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike dhe të peizazhit;

ç)  të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës, në përputhje me instrumentet 
planifikuese dhe ligjet mjedisore;

d)  të krijojë kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta për banim, veprimtari eko-
nomike e sociale për të gjitha kategoritë sociale, kohezion ekonomik e social dhe gëzim të të 
drejtave të pronësisë;

dh)  të sigurojë që autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të hartojnë e të përditësojnë 
rregullisht instrumente të planifikimit, sipas kërkesave të tregut dhe nevojave sociale;

e)  të sigurojë që autoritetet e planifikimit të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre planifikuese, për të 
nxitur planifikimin e harmonizuar e të integruar të territorit;

ë)  të garantojë, sipas legjislacionit për ndërtimin, zbatimin e rregullave të sigurisë së ndërtimeve 
dhe të punimeve të ndërtimit për jetën dhe shëndetin e njerëzve.

Neni 2
Objekti

Ky ligj ka për objekt përcaktimin e parimeve bazë, përgjegjësive, rregullave dhe procedurave për 
planifikimin e territorit.

Neni 3
Përkufi zime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1.  “Planifikimi i territorit” është një veprimtari ndërdisiplinore për planifikimin e përdorimit të tokës, 

përcaktimin e kushteve për zhvillimin e territorit dhe të strukturave natyrore e të ndërtueshme në të.

2.  “Instrumente të planifikimit” janë politikat, planet dhe rregulloret, që zbatohen në mënyrë të përgjith-
shme ndaj një territori, pjese të tij apo ndaj një tipi zhvillimi.

3.  “Instrument i detyrueshëm” është instrumenti i planifikimit ose ato pjesë të tij, që përcaktojnë rregulla 
të detyrueshme për t’u zbatuar ose respektuar nga personat publikë apo privatë.

4.  “Instrument orientues” është instrumenti i planifikimit ose ato pjesë të tij, që nuk kanë natyrë detyruese.

5.  “Politikat territoriale”, në vijim politikat, është akti më i lartë i planifikimit të territorit, me anë të të 
cilit realizohen programet dhe veprimtaritë në këtë fushë, për të arritur objektiva e qëllime të identi-
fikuara.

6. “Plani territorial”, në vijim plani, është një instrument zyrtar i miratuar planifikimi, që përmban tekst 
shpjegues, grafikë dhe harta, të cilat përbëjnë një tërësi të vetme e të pandashme, të zbatueshme për 
të gjitha veprimet e zgjidhjet e planifikimit.

7.  “Rregullore” është instrumenti, që përmban rregullat e zbatueshme për përdorimin dhe zhvillimin 
ekzistues e të ardhshëm të tokës. Rregullorja përcakton normat e standardet për zhvillimin dhe pro-
cedurat, që garantojnë se propozimet për zhvillim të sektorit publik e privat përmbushin qëllimet dhe 
objektivat e planeve territoriale.

8.  “Rregullore uniforme” janë rregullore të miratuara nga Këshilli i Ministrave, që përcaktojnë rregulla 
të unifikuara për formën dhe strukturën e instrumenteve kombëtare ose vendore të planifikimit dhe 
të kontrollit të zhvillimit.
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9.  “Rregullore të kontrollit të zhvillimit” janë rregullore të miratuara nga autoritetet e planifikimit, për 
të disiplinuar kontrollin e zhvillimit, në bazë të instrumenteve të planifikimit në fuqi. Ato miratohen 
në bazë të rregulloreve uniforme dhe zbatohen në nivel kombëtar dhe vendor.

10.  “Rregullore model të planifikimit” janë rregullore planifikimi të miratuara nga Këshilli i Ministrave, 
që synojnë të nxisin planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit. Këto zbatohen nga auto-
ritetet vendore të planifikimit, në mungesë dhe deri në miratimin prej tyre të instrumenteve vendore 
të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit për territorin e tyre administrativ.

11.  “Planifikimi kombëtar” është planifikimi, që shtrihet në të gjithë ose në një pjesë të territorit kombëtar.

12.  “Planifikimi vendor” është planifikimi, që shtrihet në të gjithë ose në një pjesë të territorit vendor dhe 
përfshin territore nën juridiksionin e bashkisë, komunës dhe qarkut.

13.  “Planifikimi ndërvendor” është planifikimi në nivel vendor, që ka shtrirje ose efekte në të gjithë ose 
në një pjesë të territorit të dy apo më shumë njësive të qeverisjes vendore.

14.  “Planifikimi i integruar” është planifikimi, gjatë të cilit harmonizohen në një instrument planifikimi 
interesat e përbashkët të autoriteteve kombëtare dhe vendore të planifikimit.

15.  “AKPT”-ja është Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, e krijuar sipas nenit 9 të këtij ligji.

16.  “Territor”, sipas rastit dhe juridiksionit të autoriteteve përgjegjëse për planifikimin e tij:

a)  kombëtar është hapësira gjeografike tokësore, nëntokësore, ujore e ajrore, përfshirë shtrirjen 
ndërkombëtare të përcaktuar të zonës bregdetare, që përkon me kufirin shtetëror të Republikës 
së Shqipërisë;

b)  vendor është hapësira gjeografike tokësore, nëntokësore, ujore e ajrore, që përputhet me ndarjet 
administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore, sipas legjislacionit në fuqi.

17.  “Territor i përshtatur” është territori, që ofron përdorim të sigurt, të barabartë e të pavarur nga të gjithë 
personat, përfshirë personat me aftësi të kufizuara ose grupe të veçanta, për të cilët janë të nevojshme 
zgjidhje teknike apo pajisje të veçanta.

18.  “Autoritetet e planifikimit” janë organet e institucioneve publike, në nivel kombëtar e vendor, që kanë 
përgjegjësi të caktuara në planifikimin e territorit, sipas legjislacionit në fuqi dhe i ushtrojnë ato sipas 
këtij ligji.

19.  “Autoritetet e inspektimit” janë organet e përcaktuara në ligjin nr.9780, datë 16.7.2007 “Për inspe-
ktimin e ndërtimit”.

20.  “Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit” është institucion publik, që bën pjesë në rrjetin arkivor të Re-
publikës së Shqipërisë, sipas ligjit nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”.

21.  “Çështje të rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit” janë ato çështje që, sipas ligjit, njësohen 
ose lidhen me interesa publikë kombëtarë, që ndikojnë ose ndikohen nga zhvillimi/ruajtja e territorit.

22.  “Subjekti i kompetencave të përbashkëta” është një komitet, bord, ent, institucion ose ndërmarrje, i 
krijuar nga dy ose më shumë autoritete vendore dhe/ose kombëtare të planifikimit, për të kryer ose 
përmbushur detyra apo përgjegjësi të përbashkëta, sipas dispozitave të këtij ligji.

23.  “Punim” është çdo veprim ose proces ndërtimi, gërmimi, prishjeje, zgjerimi, riparimi, rinovimi dhe 
prerje drurësh.

24.  “Strukturë” është çdo objekt i ndërtuar ose i instaluar në territor, që ka vendosje të palëvizshme ose 
të përkohshme dhe, sipas rastit, përfshin tokën në, mbi dhe nën të cilën ndodhet struktura.

25. “Zhvillimi” është kryerja e çdo punimi në territor për ndryshimin e përdorimit të tokës e të strukturave 
në të, nënndarjen apo bashkimin e parcelave, ndërtimin e strukturave të reja, si dhe ndryshimin e 
strukturave ekzistuese.

26.  “Përdorimi i tokës apo strukturave në të” është zhvillimi i lejuar, sipas një instrumenti në fuqi të 
planifikimit, që është kryer ose që propozohet të kryhet nga një zhvillues.
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27.  “Ndryshimi i përdorimit të tokës” është përdorimi aktual, që zëvendëson një përdorim të mëparshëm 
të tokës, fillimi i përdorimit ose rifillimi i tij pas një periudhe të mungesës së përdorimit ose përdorimi 
i njëjtë apo i ndryshëm, që i shtohet një përdorimi të mëparshëm të tokës, i cili vazhdon pavarësisht 
nga fillimi i përdorimit të ri të saj.

28.  “Përdorimi i papërputhshëm” është përdorimi ekzistues ose i propozuar i tokës apo i strukturës në 
të, që nuk përputhet me kërkesat e një rregulloreje të përdorimit të tokës ose të ndryshimit të saj në 
çastin e hyrjes së saj në fuqi dhe i papërputhshëm me kushtet e kërkuara të sigurisë së mjedisit për 
përdorimet e autorizuara të tokës në afërsi të saj.

29.  “E drejta për zhvillim” janë përdorimet dhe/ose intensiteti i ndërtimit të lejuar, për një parcelë, sipas 
instrumenteve të planifikimit.

30.  “Infrastruktura publike” është tërësia e rrjeteve, instalimeve dhe e strukturave ekzistuese ose të para-
shikuara në territor, që synojnë realizimin e shërbimeve publike në fushat e transportit, të energjisë, 
administrimit të ujit, telekomunikacioneve, arsimit, shëndetësisë, administrimit të mbetjeve dhe mbrojtjes 
së mjedisit, administrimit të burimeve natyrore e kulturore, mbrojtjes kombëtare, civile e kundër zjarrit 
dhe në administrimin e rrjeteve, instalimeve e strukturave të tjera të përdorimit publik.

 Infrastruktura publike ka karakter kombëtar ose vendor dhe realizohet me investime publike ose private.

31.  “Kontrolli i zhvillimit” është procesi i shqyrtimit, në bazë të të cilit autoriteti përgjegjës i planifikimit 
vlerëson e vendos nëse një kërkesë për zhvillim ose kryerja e një zhvillimi përputhet me përcaktimet 
e detyrueshme të instrumenteve të planifikimit, rregulloreve të ndërtimit, kushteve të tjera specifike, 
të vendosura për realizimin e zhvillimit, apo ato të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.

32.  “Kërkesa për zhvillim” është kërkesa e paraqitur pranë autoritetit përgjegjës të planifikimit, për lejimin 
e kryerjes së zhvillimit.

33.  “Deklarimi paraprak i punimeve” është njoftimi i depozituar pranë autoritetit përgjegjës të planifikimit 
për punime, që përjashtohen nga pajisja me leje, sipas përcaktimeve të këtij ligji dhe akteve nënligjore 
të nxjerra në zbatim të tij.

34.  “Leja e zhvillimit” është akti i miratimit të së drejtës për zhvillim, sipas një kërkese.

35.  “Leja e ndërtimit” është akti i lejimit të punimeve për zhvillimin e tokës ose të strukturës në të.

36.  “Miratimi i heshtur” është ekzekutimi i një akti ose ushtrimi i një të drejte, në rast se vendimi ose 
qëndrimi përkatës nuk jepet nga autoriteti përgjegjës ose përkatës i planifikimit, brenda afatit të para-
shikuar nga dispozitat përkatëse të këtij ligji, për aq sa nuk përcaktohet ndryshe në të.

37.  “Leja e përdorimit” është akti i lejimit të përdorimit dhe/ose zënies së tokës apo strukturës së zhvil-
luar, për të cilin është kryer punimi.

38.  “Zhvillimi i paautorizuar” është kryerja e çdo punimi të paautorizuar, sipas këtij ligji dhe akteve 
nënligjore në zbatim të tij.

39.  “Instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit” janë instrumentet, që miratohen e zbatohen nga 
autoritetet e planifikimit, për të garantuar një interes publik.

 Instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit janë:

a)  “Pezullimi i zhvillimit” është, sipas rastit, ndalimi i përkohshëm i zhvillimit ose shtyrja e shqyrti-
mit të kërkesave për leje zhvillimi, në të gjithë territorin ose në një pjesë të tij për një, disa ose çdo 
tip zhvillimi, në mënyrë që të ruhet territori në fjalë gjatë periudhës së hartimit të një instrumenti 
të planifikimit;

b)  “Servituti publik” është barra ose e drejta, që i ngarkohet një pasurie të paluajtshme për përdori-
min publik dhe dobinë e një interesi publik të veçantë. Ai nuk përjashton përdorimin e pasurisë 
së paluajtshme ose të një pjese të saj, që nuk cenon realizimin e servitutit publik;

c)  “Rezervimi publik” është akti i autoritetit të planifikimit, që përcakton një numër të kufizuar 
pasurish të paluajtshme në pronësi private ose pjesë të tyre për një qëllim ose interes të veçantë 
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publik, që kufizon ose përjashton zhvillimin e tokës dhe të strukturave në të;

ç)  “E drejta e transferimit” është e drejta e kalimit të së drejtës së pronësisë së një pasurie të palu-
ajtshme nga një njësi e qeverisjes vendore në favor të shtetit, për kryerjen e investimeve publike 
ose private në interes të infrastrukturës publike kombëtare;

d)  “E drejta e preferimit” është e drejta, në dobi të një autoriteti të planifikimit, në kuptim të këtij 
ligji, për t’u preferuar në radhë para çdo personi privat në blerjen, sipas vlerës së tregut, të një 
pasurie të paluajtshme, në pronësi private, që është objekt shitjeje dhe ndodhet në një zonë 
preferimi, vendimtare për realizimin ose mbrojtjen e një interesi të veçantë publik;

dh)  “E drejta e lënies” është e drejta e një pronari privat të një pasurie të paluajtshme, që i nënshtrohet 
një rezervimi publik të pasurisë së paluajtshme, për të njoftuar zyrtarisht autoritetin përgjegjës 
të planifikimit, në territorin administrativ të të cilit ndodhet pasuria në pronësi të tij, për ta blerë 
këtë pasuri.

40.  “Zona” është një pjesë e territorit, me karakteristika ose përdorime të veçanta apo të njëjta, ekzistuese 
ose të planifikuara të tokës e të strukturave në të, sipas rregulloreve të përdorimit të tokës.

41.  “Parcela” është pasuria e paluajtshme e regjistruar në regjistrin e pasurive të paluajtshme.

42.  “Nënndarja” është ndarja e një parcele në dy ose më shumë parcela, për qëllime zhvillimi, në për-
puthje me mënyrën e përcaktuar në instrumentet e planifikimit.

43.  “Bashkim” është bashkimi i dy apo më shumë parcelave në një të vetme.

44.  “Regjistri i planifikimit të territorit”, në vijim regjistri, është një inventar publik, i dokumentuar në 
mënyrë elektronike dhe në letër, në të cilin regjistrohen dhe administrohen, në mënyrë të pavarur 
nga autoritetet kombëtare dhe vendore, të dhënat për tokën, projektaktet dhe aktet e planifikimit, 
kërkesat për zhvillim dhe lejet e zhvillimit, të ndërtimit apo të përdorimit, së bashku me të drejtat apo 
kufizimet ligjore, që rrjedhin prej tyre, si dhe studime apo materiale të tjera me interes për publikun, 
sipas përcaktimeve të kreut V t ë këtij ligji.

45.  “Sistem i informacionit gjeografik”, në vijim GIS, është një sistem i kompjuterizuar i regjistrimit të 
informacionit, i bazuar në koordinatat gjeografike të përftuara në një hartë dixhitale, për mbledhjen, 
përditësimin, ndryshimin, ruajtjen, përpunimin, depozitimin, kërkimin dhe rigjetjen e këtij informa-
cioni për objekte gjeografike, karakteristikat e tyre dhe të dhëna të tjera për tokën, me qëllim dhënien e 
zgjidhjeve ndërvepruese ose vendimmarrëse ndihmuese për detyrat e projektimit, modelimit, analizës, 
kërkimit, menaxhimit dhe objektivave të tjerë në një hapësirë gjeografike.

46.  “Bazë të dhënash GIS” është mbledhja dhe regjistrimi i të dhënave me koordinata gjeografike, të 
mbledhura e të organizuara rregullisht, në mënyrë të organizuar, sistemuar e metodike, në shtresa 
individuale të hartave të përgatitura me mjete dixhitale, sipas parimeve të GIS-it.

47.  “Palë e interesuar” është një person fizik ose juridik, privat dhe çdo autoritet publik apo organ i tij, 
që ka një interes ose që mund të preket nga zhvillimi në territor apo nga një instrument i caktuar i 
planifikimit ose i kontrollit të zhvillimit.

48.  “Dëgjimi publik” është takimi i hapur, i organizuar në vende të përshtatshme nga autoriteti i planifi-
kimit, në bazë të njoftimit publik e efektiv të palëve të interesuara dhe/ose publikut, në përgjithësi ose 
që mund të preket, për të mbledhur vërejtjet e propozimet për projektin e instrumentit të planifikimit 
ose të kontrollit të zhvillimit para marrjes së vendimit.

49.  “Njoftimi publik” është njoftimi paraprak, i kryer në kohë të mjaftueshme dhe me çdo mjet efektiv, 
i palëve të interesuara dhe/ose publikut, në përgjithësi, për kohën, vendin dhe qëllimin e dëgjimit 
publik, sipas këtij ligji.

50.  “Vërejtje” është paraqitja e një mendimi kundërshtues për zgjidhjet e planifikimit ose një pretendim 
për mosrespektim të dispozitave ligjore apo nënligjore në procesin e planifikimit.

51.  “Drejtimi i zhvillimit” është orientimi, nëpërmjet administrimit, mbikëqyrjes, analizimit e planifi-
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kimit, i zhvillimit në territor ose në pjesë të caktuara të tij, në bazë të premisave natyrore, ekonomike 
e njerëzore, sipas përcaktimeve të këtij ligji. Drejtimi i zhvillimit është përgjegjësi e të gjitha niveleve 
të qeverisjes komunale/bashkiake, të qarkut dhe kombëtare.

Neni 4
Parimet e planifi kimit të territorit

Planifikimi i territorit bazohet në këto parime:
a)  zhvillimin e qëndrueshëm, ekonomik e social, i cili, në bazë të një metodologjie, që përfshin 

studime dhe parashikime sociale, kulturore e ekonomike, përcakton vizionin për zhvillimin e 
ardhshëm të territorit, duke marrë parasysh alternativat e zhvillimit strategjik, garanton brezat 
e sotëm e ato të ardhshëm për cilësi të lartë të mjedisit, zhvillim ekonomik të balancuar dhe të 
harmonizuar, kohezion ekonomik e social, përdorim racional të burimeve natyrore, njerëzore e 
materiale, zhvillimin dhe ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore;

b)  bashkërendimin horizontal dhe vertikal ndërmjet autoriteteve kombëtare e vendore të planifikimit 
dhe palëve të interesuara, i cili garanton që instrumentet e planifikimit të miratohen, në përputhje 
me instrumentet e planifikimit të miratuara nga autoritetet e tjera dhe që ato të harmonizojnë 
interesat publikë e privatë, kombëtarë e vendorë;

c)  shumëllojshmërinë, që garanton hartimin e instrumenteve të planifikimit, në bazë të shumëllo-
jshmërisë së nevojave e burimeve njerëzore, materiale, të veprimtarisë ekonomike, trashëgimisë 
natyrore e kulturore;

ç)  planifikimin e detyrueshëm për të gjitha autoritetet e planifikimit, sipas këtij ligji, i cili garanton 
zhvillimin e territorit dhe të shpërndarjes së burimeve financiare publike dhe realizimin e nismës 
private, vetëm në bazë të instrumenteve të planifikimit, sipas niveleve të autoriteteve dhe kom-
petencave, të dhëna në bazë të ligjit dhe detyron, përveç përjashtimeve të përcaktuara në këtë 
ligj, që çdo punim, pavarësisht llojit e destinacionit të tij, të kryhet në zbatim e në përputhje me 
instrumentet e planifikimit në nivel kombëtar, ndërvendor dhe vendor;

d)  vazhdimësinë, që garanton se ndryshimi i instrumenteve të planifikimit të bëhet, duke ruajtur 
ato pjesë të instrumentit planifikues, të cilave nuk u ka ndryshuar thelbi;

dh)  transparencën, që garanton se instrumenti i planifikimit është hartuar e miratuar përmes in-
formimit aktiv, të saktë e këshillimit në kohë, nëpërmjet transparencës, aksesit në informacion 
dhe pjesëmarrjes së gjerë të palëve të interesuara e të publikut, për të mbrojtur interesat e tyre 
në procesin e planifikimit;

e)  shërbimin me një ndalesë dhe pranimin në heshtje;

ë) specifikën, që mbështetet, gjatë planifikimit të zhvillimit të territoreve konkrete, në karakteristikat 
specifike të tyre, natyrore apo të krijuara nga njeriu, të tilla si vendndodhja gjeografike, kushtet 
gjeologjike, kërkesat mjedisore për t’u respektuar, niveli aktual e i pritshëm i zhvillimit, lëvizjet 
e rritja demografike, trash ëgimia natyrore, kulturore e arkitekturore, të drejtat e zhvillimit dhe 
të pronësisë;

f)  delegimin e nëndelegimin e kompetencave dhe kontraktimin e shërbimeve;

g)  efektivitetin, qëndrueshmërinë, efiçencën, profesionalizmin dhe përgjegjshmërinë në procesin 
e planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit të territorit;

gj)  subsidiaritetin;

h)  harmonizimin me normat e standardet evropiane në fushën e planifikimit dhe të zhvillimit të 
territorit e të kritereve mjedisore;

i)  përdorimin e territorit, që garanton përfitimin e shërbimeve të domosdoshme, të emergjencës e 
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të zakonshme, nga të gjithë shtetasit dhe mundëson e lehtëson përdorimin për personat me aftësi 
të kufizuar;

j)  çdo parim tjetër i përcaktuar në Kodin e Procedurave Administrative dhe në legjislacionin në 
fuqi, që lidhet me planifikimin e territorit.

KREU II
AUTORITETET E PLANIFIKIMIT

SEKSIONI I AUTORITETET KOMBËTARE TË PLANIFIKIMIT 
TË TERRITORIT DHE PËRGJEGJËSITË E TYRE

Neni 5
Autoritetet kombëtare të planifi kimit të territorit

1.  Autoritetet kombëtare të planifikimit të territorit janë:

a)  Këshilli i Ministrave;

b)  Këshilli Kombëtar i Territorit;

c)  Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit;

ç)  çdo ministri, çdo organ tjetër publik qendror, që ka detyra dhe përgjegjësi në planifikimin e 
territorit, sipas legjislacionit në fuqi, si dhe çdo organ tjetër, që është në varësi të tyre apo të 
Këshillit të Ministrave, kur i janë deleguar apo nëndeleguar detyra e përgjegjësi të caktuara për 
planifikimin e territorit dhe kontrollin mjedisor.

2.  Autoritetet kombëtare të planifikimit të territorit ushtrojnë funksionet, kompetencat dhe përgjegjësitë 
përkatëse, që burojnë nga dhe/ose bazohen në legjislacionin në fuqi për çështje të rëndësisë kombëtare 
të planifikimit të territorit.

Neni 6
Çështjet e rëndësisë kombëtare në planifi kimin e territorit

Çështjet e rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit përfshijnë:
a)  karakteristika të veçanta kulturore, historike, ekonomike, sociale ose mjedisore të një apo disa 

strukturave, instalimeve, rrjeteve ose zonave, që synojnë drejtpërdrejt realizimin e interesave 
kombëtarë në pjesë të territorit, si: zonat, që kanë përparësi zhvillimin e turizmit, zonat/ndër-
timet me vlera të trashëgimisë natyrore e kulturore, monumentet kulturore, qendrat historike, 
zonat e parqet arkeologjike, pyjet e zonat e mbrojtura natyrore, monumentet natyrore, përfshirë 
karakteristika unike gjeografike, zonat me rrezik natyror, ekosistemet e rrezikuara dhe biodiver-
siteti, burimet minerare, natyrore dhe rrjetet, komplekset e parqet industriale, rrugët kombëtare, 
linjat hekurudhore dhe infrastruktura ndihmëse, instalimet e infrastrukturës kombëtare, sektori i 
energjisë e telekomunikacionit, aeroportet, portet e rrugët detare, zhvillimet në zonat ushtarake, 
zonat bregdetare, tokësore e detare, liqenore, lagunat, lumenjtë, digat e dambat, tokat bujqësore, 
zhvillime, struktura apo rrjete arsimore, shëndetësore, sociale, kulturore e artistike, sportive 
dhe çdo strukturë, rrjet apo zonë, të cilët, për shkak të veçorive të tyre, janë të rëndësishëm për 
kryerjen e veprimtarisë së institucioneve qendrore të shtetit, siç përcaktohet me ligj;

b)  kërkesat minimale për mbrojtjen e shëndetit, të sigurisë së jetës dhe asaj publike dhe të përshtatshmërisë 
për lëvizje për personat me aftësi të kufizuar dhe kategori të tjera, që e kanë të nevojshme këtë gjë.



444 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

Neni 7
Këshilli i Ministrave

Krahas kompetencave të tjera të përcaktuara në këtë ligj, Këshilli i Ministrave:
a)  miraton rregullore ndërtimi, për të garantuar sigurinë e cilësinë e jetës dhe të shëndetit publik;

b)  merr masa për zbatimin e instrumenteve kombëtare të planifikimit të territorit nga autoritetet 
përgjegjëse të planifikimit;

c)  nxit politikat e planifikimit e të zhvillimit në territor dhe mbështet hartimin e planeve territoriale 
kombëtare e vendore nga autoritetet përkatëse të planifikimit dhe siguron që ato të përmbushin 
standardet teknike e procedurale, të përcaktuara në këtë ligj;

ç)  mbështet e zhvillon burimet e nevojshme njerëzore e profesionale për planifikimin e territorit, 
kontrollin e zhvillimit dhe administrimin e regjistrit.

Neni 8
Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT)

1.  Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT) është organi vendimmarrës përgjegjës për miratimin e instru-
menteve kombëtare të planifikimit të territorit, sipas përcaktimeve të këtij ligji. KKT-ja funksionon 
pranë Këshillit të Ministrave. Kryeministri është Kryetar i KKT-së.

2.  KKT-ja ka këto kompetenca:

a)  vendos miratimin, miratimin me ndryshime, shtyrjen për shqyrtim të mëvonshëm ose mosmi-
ratimin e instrumenteve kombëtare të planifikimit të territorit, sipas përcaktimeve të kreut IV 
seksioni I të këtij ligji;

b)  vendos miratimin e përcaktimit të rëndësisë kombëtare të një çështjeje në planifikimin e territorit, 
sipas përcaktimeve të neneve 5 pika 2, 6 e 32 të këtij ligji;

c)  shqyrton e miraton përputhshmërinë e instrumentit ve ndor me instrumentet e planifikimit në 
fuqi, sipas përcaktimeve të nenit 45 të këtij ligji;

ç)  nxit hartimin e planeve territoriale kombëtare e vendore nga autoritetet përkatëse të planifikimit 
dhe siguron që ato të përmbushin standardet teknike e procedurale, të përcaktuara në këtë ligj;

3.  Përbërja, numri i anëtarëve dhe masa e shpërblimit të tyre miratohen me vendim të Këshillit të Mi-
nistrave.

4.  Mbledhjet e KKT-së janë të hapura, përveçse kur përcaktohet ndryshe me ligj.

Neni 9
Agjencia Kombëtare e Planifi kimit të Territorit (AKPT)

1.  Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT) është institucion qendror buxhetor publik, 
në varësi të Këshillit të Ministrave, që ka personalitet juridik dhe ushtron detyrat e përgjegjësitë e saj, 
në përputhje me këtë ligj dhe legjislacionin në fuqi.

2.  Rregullat për organizimin dhe funksionimin e AKPT-së, numrin e punonjësve, nivelet e pagave e të 
shpërblimit dhe marrëdhëniet e tyre të punës miratohen nga Këshilli i Ministrave, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi.

3.  Struktura dhe organika e AKPT-së përcaktohen me urdhër të Kryeministrit.

4.  Veprimtaria e AKPT-së drejtohet nga titullari, i cili emërohet, lirohet ose shkarkohet me vendim të 
Këshillit të Ministrave.
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Neni 10
Përgjegjësitë e AKPT-së

APKT-ja ka këto përgjegjësi:
a)  mbështet bashkërendimin horizontal ndërmjet autoriteteve kombëtare në planifikimin e territorit, 

me synim harmonizimin e trajtimit të çështjeve të rëndësisë kombëtare të fushave e sektorëve 
të ndryshëm, duke mbledhur autoritetet përgjegjëse e palët e interesuara dhe duke asistuar në 
zgjidhjen e konflikteve ndërmjet tyre;

b)  mbështet bashkërendimin vertikal ndërmjet autoriteteve kombëtare dhe atyre vendore të plani-
fikimit, me synim harmonizimin e trajtimit të çështjeve të rëndësisë kombëtare e vendore në 
fushën e planifikimit të territorit, duke mbledhur autoritetet përgjegjëse e palët e interesuara dhe 
duke asistuar në zgjidhjen e konflikteve ndërmjet autoriteteve kombëtare e vendore dhe palëve 
të interesuara;

c)  përgatit e propozon, nëpërmjet Kryeministrit, aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji, që lidhen 
me planifikimin e territorit;

ç)  u ofron mbështetje teknike njësive të qeverisjes vendore për hartimin e politikave dhe të akteve 
për planifikimin dhe menaxhimin urban, si dhe kontrollin e zhvillimit;

d)  mbështet zhvillimin e cilësive profesionale e teknike të autoriteteve kombëtare e vendore të 
planifikimit, nëpërmjet trajnimit dhe ndihmës së drejtpërdrejtë;

dh) kryen studime dhe vlerësime për zhvillimet në territor dhe, mbi këtë bazë, i sugjeron Këshillit të 
Ministrave përmirësimin e sistemit ligjor për planifikimin e territorit e instrumentet e kontrollit të 
zhvillimit ose nevojën e ndërmarrjes së proceseve planifikuese apo të masave të tjera të nevojshme;

e)  informon publikun për proceset e planifikimit, ofron informacion dhe këshillon autoritetet e 
planifikimit për procedurat dhe rregullat e një procesi planifikimi të territorit;

ë)  përgatit e boton manuale metodologjike për planifikimin e territorit, si dhe përgatit e ofron 
programe trajnimi për përgatitjen e dokumenteve të planifikimit;

f)  harton dhe shpërndan standardet teknike të ngritjes dhe administrimit të regjistrit, sipas përcak-
timeve të kreut V të këtij ligji;

g)  mbështet autoritetet e planifikimit për mënyrën e regjistrimit dhe të administrimit në mënyrë të 
pavarur të të dhënave në regjistër dhe këshillon autoritetet e planifikimit për shpërndarjen efek-
tive të tyre te palët e interesuara dhe procedurat e këshillimit;

gj)  mbështet bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e planifikimit të territorit;

h)  bashkëpunon me ministritë përgjegjëse për hartimin e përmirësimin e legjislacionit, duke siguruar 
instrumentet e duhura institucionale dhe ligjore, për të nxitur financimin e infrastrukturës;

i)  mbështet Kryetarin e KKT-së në organizimin e mbledhjeve dhe përgatit dokumentacionin që 
shqyrtohet në to;

j)  ushtron përgjegjësi të tjera, të parashikuara shprehimisht në këtë ligj, në ligje të tjera e në aktet 
nënligjore.

Neni 11
Ministritë dhe organet e tjera publike qendrore

Ministritë dhe organet e tjera publike qendrore, të përcaktuara sipas shkronjës “ç” të pikës 1 të nenit 
5 të këtij ligji, sipas përcaktimeve në këtë ligj dhe sipas rastit e kompetencës:

a)  hartojnë instrumentet kombëtare të planifikimit;
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b)  hartojnë rregullore ndërtimi, për të garantuar sigurinë e cilësinë e jetës dhe të shëndetit publik;

c)  marrin masa për zbatimin e instrumenteve kombëtare të planifikimit;

ç)  mbështesin hartimin e planeve territoriale vendore nga autoritetet përkatëse dhe sigurojnë që 
ato të përmbushin standardet teknike e procedurale, të përcaktuara në këtë ligj;

d)  nxisin drejtimin e zhvillimit dhe udhëheqin autoritetet vendore për procedurat dhe metodologjitë 
e planifikimit të territorit;

dh)  inspektojnë zhvillimet konkrete në territor dhe marrin masa parandaluese e ndëshkuese;

e)  regjistrojnë të dhënat e përgjithshme e individuale në regjistër, sipas përcaktimeve të këtij ligji;

ë)  zhvillojnë e nxisin veprimtarinë profesionale në fushën e planifikimit të territorit;

f)  bashkëpunojnë me autoritetet e planifikimit të çdo niveli, sipas këtij ligji e raportojnë rregullisht, 
sipas hierarkisë;

g)  informojnë publikun për të gjithë procesin planifikues e zhvillimet në territor dhe sigurojnë akses 
të plotë e të lehtë në të dhënat e regjistrit dhe format e burimet e tjera tradicionale, që janë të 
lidhura me këtë proces;

gj) sigurojnë zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e qëndrueshme të mjedisit dhe studimet për 
vlerësimin strategjik mjedisor, kur ndërmarrin veprimtari të planifikimit kombëtar;

h)  sigurojnë e zhvillojnë burimet e nevojshme njerëzore e profesionale për planifikimin e territorit, 
kontrollin e zhvillimit, menaxhimin e tokës e të mjedisit dhe administrimin e regjistrit.

SEKSIONI II
AUTORITETET VENDORE TË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT DHE PËRGJEGJËSITË E TYRE

Neni 12
Autoritetet vendore të planifi kimit

1.  Autoritetet vendore të planifikimit janë:

a)  bashkia/komuna;

b)  qarku;

c)  organet, që janë në varësi të bashkisë/komunës/qarkut, kur këtyre u janë deleguar apo nëndele-
guar detyra e përgjegjësi të caktuara për planifikimin e territorit.

2.  Çdo bashki, komunë e qark cakton organe përgjegjëse për ushtrimin e veprimtarive të planifikimit 
dhe të kontrollit të zhvillimit të territorit, sipas legjislacionit në fuqi dhe dispozitave të këtij ligji.

3.  Autoritetet vendore të planifikimit ushtrojnë përgjegjësitë e tyre në të gjithë territorin e tyre administrativ.

Neni 13
Funksionet, kompetencat 

e përgjegjësitë e bashkisë/komunës në planifi kimin vendor

1.  Bashkitë dhe komunat ushtrojnë funksionet, kompetencat dhe përgjegjësitë përkatëse, që burojnë nga 
ligji nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të ndryshuar 
dhe zbatojnë instrumentet kombëtare të planifikimit, si funksion i deleguar, në përputhje me përcak-
timet e këtij ligji.

2.  Bashkia dhe komuna, sipas shtrirjes së domosdoshme për zhvillimin e efektshëm, të frytshëm dhe të 
drejtë të territorit nën juridiksionin e tyre:
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a)  udhëheqin e orientojnë, në territorin e tyre administrativ, zhvillimin dhe mbrojtjen e territorit, 
nëpërmjet hartimit dhe miratimit të instrumenteve vendore të planifikimit dhe integrimit/për-
puthshmërisë së tyre me instrumentet kombëtare të planifikimit;

b)  përcaktojnë standarde e kushte të hollësishme në rregulloret vendore të kontrollit të zhvillimit;

c)  ushtrojnë kontrollin e zhvillimit për zbatimin e instrumenteve kombëtare e vendore të planifikimit 
në territorin e tyre administrativ dhe marrin masat e nevojshme, sipas ligjit, për të shmangur 
shkeljet mjedisore, të shëndetit e sigurisë publike e abuzimet në territor;

ç)  administrojnë dhe marrin masa për një politikë aktive të menaxhimit të tokës dhe të zhvillimit 
në të, sipas përcaktimeve të këtij ligji;

d)  regjistrojnë të dhënat e përgjithshme e individuale, sipas mjeteve tradicionale të informimit 
dhe në regjistrin e planifikimit të territorit, sipas përcaktimeve të këtij ligji për territorin e tyre 
administrativ;

dh)  zhvillojnë e nxisin veprimtarinë profesionale në fushën e planifikimit të territorit;

e)  drejtojnë e nxisin programe të ndërgjegjësimit e edukimit publik për përgjegjësinë e qytetarëve 
në mbajtjen pastër të mjedisit;

ë)  bashkëpunojnë me autoritetet e planifikimit të çdo niveli, sipas këtij ligji e raportojnë rregullisht 
për gjendjen e planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit të territorit, nëpërmjet regjistrit dhe 
metodave tradicionale të informimit publik;

f)  informojnë publikun për të gjithë procesin planifikues e zhvillimet në territor dhe sigurojnë akses 
të plotë e të lehtë në të dhënat e lidhura me këtë proces;

g)  sigurojnë e zhvillojnë burimet e nevojshme njerëzore e profesionale për planifikimin e territorit, 
kontrollin e zhvillimit, përmirësimin e mjedisit dhe administrimin e regjistrit.

Neni 14
Funksionet, kompetencat e përgjegjësitë e qarqeve në planifi kimin vendor

1.  Qarku ushtron funksionet, kompetencat dhe përgjegjësitë përkatëse, që burojnë nga ligji nr.8652, datë 
31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, në përputhje me 
përcaktimet e këtij ligji.

2.  Qarku harton e miraton instrumente të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit në nivel qarku, për 
ndërtimin dhe zbatimin e politikave rajonale.

3.  Qarku ushtron përgjegjësitë e planifikimit të qëndrueshëm, në përputhje me këtë ligj dhe me legjis-
lacionin në fuqi, në mënyrën dhe shtrirjen që i është deleguar apo kontraktuar nga autoritetet kom-
bëtare të planifikimit ose nga një apo disa njësi të qeverisjes vendore, pjesë përbërëse e territorit të tij 
administrativ.

4.  Qarku, në ushtrimin e përgjegjësive, sipas këtij neni, zbaton, sipas rastit, detyrimet e përcaktuara në 
pikën 2 të nenit 13 të këtij ligji.

5.  Aktet e planifikimit të qarkut respektojnë instrumentet kombëtare, të detyrueshme e nuk cenojnë 
autonominë e bashkive e të komunave.

6.  Veprimtaritë e planifikimit të qarkut synojnë të sigurojnë qëndrueshmëri dhe përputhshmëri të vep-
rimeve ndërmjet komunave e bashkive, që ndodhen në territorin e qarkut dhe ndërmjet qarqeve, në 
rastet e efekteve ndërvendore.
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SEKSIONI III
BASHKËPUNIMI, BASHKËRENDIMI DHE NDËRMJETËSIMI 

NDËRMJET AUTORITETEVE TË PLANIFIKIMIT

Neni 15
Delegimi e nëndelegimi i përgjegjësive dhe kontraktimi

1.  Autoritetet kombëtare dhe vendore të planifikimit mund t’u delegojnë ose nëndelegojnë organeve në 
varësi përgjegjësi të caktuara për planifikimin e territorit.

2.  Autoritetet kombëtare mund t’u delegojnë, me marrëveshje, autoriteteve vendore të planifikimit 
përgjegjësi të caktuara për planifikimin e territorit.

3.  Autoritetet kombëtare dhe vendore mund të kontraktojnë kryerjen e shërbimeve të ndryshme për 
planifikimin e kontrollin e territorit.

Neni 16
Subjekti i kompetencave të përbashkëta

1.  Autoritetet kombëtare dhe/ose vendore të planifikimit të territorit mund të krijojnë, sipas nevojës, 
subjekte të kompetencave të përbashkëta, të përkohshme apo të përhershme, me detyra dhe/ose 
përgjegjësi të paracaktuara, në mbështetje të objektivave të planifikimit të territorit.

2.  Subjekti i kompetencave të përbashkëta krijohet në bazë të së drejtës së delegimit ose nëndelegimit 
të kompetencave dhe sipas një marrëveshjeje specifike, të lidhur ndërmjet autoriteteve deleguese.

3.  Marrëveshja për krijimin e subjektit të kompetencave të përbashkëta përcakton, të paktën:

a)  qëllimin dhe objektin e krijimit;

b)  juridiksionin, kompetencat specifike të deleguara dhe aktet që mund të nxjerrë ose të zbatojë;

c)  përbërjen e organeve me të drejta vendimmarrëse dhe rregullat e vendimmarrjes;

ç)  kohëzgjatjen;

d)  burimet dhe mbështetjen, që do të jepen për subjektin nga secila palë në marrëveshje;

dh)  mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet autoriteteve deleguese.

Neni 17
Bashkërendimi

1.  Në ushtrimin e funksioneve, të kompetencave e përgjegjësive të tyre, sipas këtij ligji e ligjeve të tjera 
në fuqi, autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të territorit:

a)  bashkërendojnë hartimin, miratimin, përditësimin dhe zbatimin e instrumenteve të planifikimit 
të territorit;

b)  marrin parasysh, gjatë hartimit e miratimit të instrumenteve të planifikimit në territorin e tyre 
administrativ, instrumentet e miratuara ose në proces miratimi të autoriteteve të tjera të planifi-
kimit, kur ekzistojnë lidhje apo mbivendosje ndërmjet tyre;

c)  kujdesen që t’u lënë autoriteteve, që varen prej tyre, lirinë e domosdoshme të vlerësimit, për 
përmbushjen e përgjegjësive të tyre në këtë fushë.

2.  Çështjet kombëtare dhe ato vendore në procesin e planifikimit të territorit trajtohen, rregullohen dhe 
zgjidhen në përputhje dhe bashkërendim ndërmjet tyre, nëpërmjet këshillimit e ndërmjetësimit, duke 
mundësuar zgjidhjen më të përshtatshme e të mundshme të secilës çështje.
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Neni 18
Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve në fushën e planifi kimit 

dhe të kontrollit të zhvillimit të territorit

1.  Autoritetet vendore të planifikimit sigurojnë mbështetje të ndërsjellë dhe bashkëpunojnë me autoritetet 
kombëtare të planifikimit dhe ato vendore në kufij administrativë, për të shmangur veprimet e masat 
konfliktuale dhe për të siguruar rezultate të përputhshme me dispozitat e këtij ligji.

2.  Kushtëzimi, kufizimi apo cenimi i një çështjeje të rëndësisë vendore në planifikimin e territorit bëhet 
vetëm për shkak të nevojës së trajtimit më të përshtatshëm të një çështjeje të rëndësisë kombëtare dhe 
vetëm në përputhje me nevojën apo situatën diktuese.

3.  Autoritetet kombëtare dhe ato vendore të planifikimit të njësive vendore, që kufizohen me kufirin 
shtetëror, bashkëpunojnë me autoritetet e të njëjtit nivel të shteteve kufitare, kur masat që merren në 
fushën e planifikimit të territorit mund të kenë efekte të njëanshme ose të dyanshme brenda ose përtej 
kufirit.

Neni 19
Procedura e ndërmjetësimit

1.  Ndërmjetësimi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në zbatim të këtij ligji kryhet, sipas rastit, ndërmjet 
autoriteteve vendore të nivelit komunal, bashkiak, të qarkut ose çdo autoriteti vendor e kombëtar 
të përfshirë në to. Procedura e ndërmjetësimit fillon para çdo vendimmarrjeje që mund të përbëjë 
burim të mëtejshëm konflikti, kur dy apo më shumë autoritete përgjegjëse, me gjithë bashkërendimin 
e veprimeve ndërmjet tyre, kanë qëndrime kontradiktore thelbësore, që kanë efekte në planifikimin 
e territorit. 

2.  Secili nga autoritetet përgjegjëse të planifikimit ose ai që preket drejtpërdrejt nga vendimmarrja e një 
autoriteti tjetër të planifikimit ose mungesa e saj, i kërkojnë prefektit fillimin e zbatimit të procedurës 
për ngritjen e komisionit të ndërmjetësimit, sipas këtij neni, pas përpjekjeve, shqyrtimit e bashkëren-
dimit paraprak, në grupe pune, me ekspertë të përbashkët.

3.  Ndërmjetësimi kryhet nëpë rmjet një komisioni ndërmjetësimi, të propozuar nga secila palë e përfshirë 
në mosmarrëveshje, i cili përbëhet në mënyrë të barabartë, si më poshtë:

a)  në mosmarrëveshjen e nivelit komunal e bashkiak, nga përfaqësues të bashkive dhe/ose komu-
nave të përfshira, të këshillit të qarkut dhe të prefektit;

b)  në mosmarrëveshjen e nivelit të qarkut, nga përfaqësues të qarqeve të përfshira dhe të prefektëve;

c)  në mosmarrëveshjen ndërmjet çdo autoriteti vendor dhe kombëtar të planifikimit, nga përfaqë-
sues të autoriteteve të përfshira, të prefektit përkatës dhe të përfaqësuesit të AKPT-së, nëse ky 
institucion nuk ka qenë pjesë e mosmarrëveshjes apo nuk është shprehur më parë për të.

4.  Prefekti thërret e drejton mbledhjen e komisionit të ndërmjetësimit deri në zgjedhjen e kryetarit. 
Anëtarët e komisioneve të ndërmjetësimit, sipas shkronjave “a”, “b” e “c” të pikës 3 të këtij neni, 
zgjedhin një kryetar e sekretar dhe funksionimi i këtyre komisioneve bëhet sipas ligjit nr.8480, datë 
27.5.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”. 
Anëtarët e komisionit mund të asistohen në kushte të barabarta nga ekspertë të fushës, të cilët nuk 
kanë të drejtë vote. Komisioni dëgjon, me kërkesë, mendimet e propozimet e palëve të tjera të intere-
suara.

5.  Komisioni i ndërmjetësimit, brenda 2 muajve nga krijimi i tij, formulon propozime zgjidhjeje e reko-
mandime. Zgjidhjet apo rekomandimet e komisionit të ndërmjetësimit botohen në regjistër dhe sipas 
mjeteve tradicionale të informimit.
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 Vendimmarrja, që lidhet me çështjet objekt mosmarrëveshjeje, pezullohet gjatë afatit të mësipërm. 
Gjatë kësaj periudhe, janë të zbatueshme procedurat dhe rregullat për miratimin e pezullimit të zhvil-
limit, sipas neneve 64 e 70 të këtij ligji.

6.  Mosgjetja e zgjidhjes dhe vendimmarrja e njëanshme, e kryer pas procedurës së ndërmjetësimit, përbën 
shkak për ankim në gjykatë, sipas afateve të përcaktuara me ligj dhe, sipas rastit, marrjen e masave, 
sipas parashikimeve të ligjit, kur vërehen shkelje të tij. Ankimi në gjykatë, për aq sa nuk përcaktohet 
ndryshe me ligj, nuk ka efekt pezullimi të vendimmarrjes së mëtejshme.

KREU III
INSTRUMENTET E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT

SEKSIONI I LLOJET E INSTRUMENTEVE TË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT

Neni 20
Politikat

1.  Politikat janë shprehja më e lartë e planifikimit të territorit, që pasqyrojnë përparësi e qëllime strategjike, 
objektiva, mjete e rezultate të pritshme, për të orientuar, drejtuar dhe nxitur proceset e mëtejshme të 
planifikimit të territorit.

2.  Dokumentet e politikës përmbajnë:

a)  premisat bazë dhe objektivat e planifikimit e të zhvillimit përkatës të territorit, në përputhje me 
zhvillimin ekonomik, demografik, shoqëror, mjedisor, kulturor e historik;

b)  përparësitë dhe drejtimet kryesore të planifikimit të territorit, që mundësojnë realizimin e ob-
jektivave të përcaktuar, si dhe mjetet e mënyrat e bashkëpunimit ndërterritorial;

c)  masat zbatuese, planin e veprimit dhe buxhetin e nevojshëm për zbatimin e saj.

Neni 21
Planet

1.  Planet mbështeten në politikat e miratuara dhe i vënë ato në zbatim në një territor të caktuar gjatë 
një periudhe të përcaktuar kohore.

2.  Planet, në përputhje me territorin objekt të planifikimit, përmbajnë elementet e mëposhtme:

a)  kufijtë e territorit që përfshijnë;

b)  vizionin, synimet dhe objektivat kryesorë të përdorimit të territorit;

c)  bazën e të dhënave, analizën e gjendjes ekzistuese dhe parashikimet për zhvillimin demografik, 
punësimin dhe komoditetet e domosdoshme për t’i mbështetur ato;

ç)  studimin e vlerësimit strategjik mjedisor;

d)  relacionin shpjegues, të arsyetuar e të bazuar ligjërisht dhe rregullat e detyrueshme, të propo-
zuara nga instrumenti i planifikimit, si dhe të drejtat apo kufizimet ligjore, private apo publike, 
që rrjedhin prej tyre;

dh)  programet strategjike të investimeve publike, përfshirë kërkesat financiare të nevojshme për 
shpenzimet kapitale, të funksionimit e të mirëmbajtjes dhe strategjitë e programet financiare, 
për të siguruar burime të nevojshme për blerjen dhe funksionimin e komoditeteve;
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e)  shpërndarjen territoriale të përdorimeve ekzistuese e të ardhshme të tokës, zonave apo strukturave, 
sipas problematikës së trajtuar në plan;

ë)  programin e rehabilitimit të personave të zhvendosur, si pasojë e zbatimit të planit.

Neni 22
Rregulloret e planifi kimit

Rregulloret e planifikimit janë:
a)  rregulloret e përdorimit të tokës, që përcaktojnë kategoritë e lejuara, të kushtëzuara apo të 

ndaluara të përdorimit të tokës ose të strukturave, brenda një zone, përfshirë llojet e punimeve 
e të veprimtarive, që lejohen, kufizohen dhe/ose ndalohen dhe kushtet, normat e rregullat e 
tjera të detyrueshme ose orientuese, që plotësohen për përdorimin e tokës, përfshirë kategoritë 
e përdorimeve të papërputhshme, si dhe të drejtat apo kufizimet ligjore, private ose publike, që 
rrjedhin prej tyre;

b)  rregulloret, që specifikojnë intensitetin e zhvillimi t, përfshirë densitetin e banimit, raportin e 
sipërfaqes për kat, pengesat, kufizimet e lartësisë dhe kritere të tjera, si dhe të drejtat apo kufizi-
met ligjore, private apo publike, që rrjedhin prej tyre;

c)  rregulloret e nënndarjes e të bashkimit të parcelave, që përcaktojnë kushtet për bashkimin dhe 
nënndarjen e parcelave, mbështetjen e zhvillimit dhe të interesave në parcela, për të siguruar 
shërbimet publike dhe rrugët, përmasat minimale të parcelave dhe metodat për shpërndarjen 
e alokimin e kostos, në vlerë apo në natyrë, për infrastrukturën e nevojshme, shpërndarjen e 
kostos së ndikimit në infrastrukturën publike, sipas zonës dhe llojit të zhvillimeve, në përputhje 
me legjislacionin e fushës;

ç)  rregulloret e tjera të zbatimit të politikave të tokës për zhvillim të qëndrueshëm.

Neni 23
Klasifi kimi i instrumenteve të planifi kimit

Instrumentet e planifikimit ndahen, në përputhje me objektin e tyre, në:
a)  të përgjithshme, që trajtojnë shumë çështje e sektorë me lidhje komplekse e të përgjithshme 

ndërmjet tyre, sipas territorit e rëndësisë;

b)  ndërsektoriale, që trajtojnë çështje të dy apo më shumë sektorëve të tillë, si, por jo vetëm, trans-
porti, furnizimi me ujë, kullimi, turizmi e çështje të tjera, me ndërthurje tematike dhe/ose ter-
ritoriale ndërmjet tyre;

c)  sektoriale, që trajtojnë çështje të një sektori të caktuar ose fushe të përgjegjësisë së autoriteteve 
vendore dhe kombëtare.

Neni 24
Unifi kimi i strukturës dhe formës së instrumenteve të planifi kimit

Këshilli i Ministrave miraton rregullore uniforme për instrumentet e planifikimit, për realizimin e 
uniformitetit e të njëtrajtshmërisë së formës e të strukturës, sipas llojit, klasifikimit e nivelit të tyre. Këto 
rregullore nuk përcaktojnë apo kufizojnë politika për autoritetet e planifikimit. Bashkërendimi, këshil-
limi, dëgjimi publik dhe botimi në regjistër i tyre kryhen nga AKPT-ja, sipas dispozitave të neneve 36 e 
37 të këtij ligji.
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SEKSIONI II
RREGULLORET E NDËRTIMIT

Neni 25
Rregulloret e ndërtimit

Rregulloret e ndërtimit përcaktojnë normat dhe kushtet teknike bazë, të detyrueshme të projektimit, 
zbatimit të punimeve, përdorimit, mirëmbajtjes, prishjes dhe heqjes së strukturave dhe zhvillimin e in-
frastrukturës publike, materialet, cilësinë dhe përdorimin e tyre, me qëllim garantimin e sigurisë dhe të 
cilësisë së jetës e të shëndetit, konservimin e energjisë, mbrojtjen e mjedisit dhe zbatimin e rregullave për 
përshtatjen e strukturave e të territoreve për individët me aftësi të kufizuar, sipas përcaktimeve të këtij ligji 
dhe legjislacionit të fushës në fuqi.

SEKSIONI III
NIVELET E INSTRUMENTEVE TË PLANIFIKIMIT

Neni 26
Planifi kimi kombëtar

1.  Instrumentet kombëtare të planifikimit përcaktojnë ose orientojnë zhvillimin e ardhshëm, në të gjithë 
territorin kombëtar ose në një pjesë të tij, kushtet e zhvillimit të strukturave, të përfshira në to dhe 
vendndodhjen e përbërësve kryesorë të infrastrukturës publike kombëtare.

2.  Plani i Përgjithshëm Kombëtar (PPK) zbatohet në të gjithë territorin kombëtar.

 Hartimi dhe miratimi i tij mbështeten në planet kombëtare, ndërsektoriale dhe sektoriale, në rastet 
kur këto janë miratuar më parë.

3.  Planet kombëtare të llojeve të tjera, sipas përcaktimeve në këtë ligj, hartohen e miratohen në përputhje 
me PPK-në.

4.  Objektivat e planifikimit kombëtar janë:

a)  përcaktimi i parimeve dhe i drejtimeve për një zhvillim të qëndrueshëm e të balancuar të territorit;

b)  krijimi i kushteve territoriale për zhvillimin rajonal;

c)  drejtimi i krijimit dhe zhvillimit të infrastrukturës publike kombëtare;

ç)  krijimi i kushteve për ruajtjen e ekosistemeve, biodiversiteteve, burimeve natyrore mbi e nën 
tokë dhe të pasurisë natyrore e kulturore, balancimin e efekteve të sistemeve të banimit dhe ve-
primtarive ekonomike dhe mbrojtjen e zhvillimin e sipërfaqeve te gjelbra e sipërfaqeve të tjera 
të kultivueshme;

d)  orientimi i objektivave për planifikimin ndërvendor e vendor.

Neni 27
Planifi kimi vendor

1.  Instrumentet vendore të planifikimit përcaktojnë zhvillimin e ardhshëm në të gjithë ose në një pjesë të 
territorit vendor, kushtet e zhvillimit të strukturave të përfshira në to dhe vendndodhjen e përbërësve 
kryesorë të infrastrukturës publike, për trajtimin e çështjeve të rëndësisë, vendore e kombëtare, të 
deleguara.
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2.  Instrumentet vendore të planifikimit të territorit hartohen dhe miratohen, në përputhje me instrumentet 
kombëtare të planifikimit të territorit, si dhe me instrumentet e planifikimit të njësisë kufizuese të 
qeverisjes vendore, për çështje të rëndësisë së përbashkët.

3.  Instrumentet vendore të planifikimit mund të përfshijnë territoret me përdorim rural dhe mund të 
përcaktojnë politika, që udhëzojnë ose drejtojnë mbrojtjen e zhvillimin e tyre. Këto politika janë në 
përputhje me ato që miratohen nga autoritetet përgjegjëse kombëtare, për ruajtjen dhe zhvillimin e 
tokës bujqësore dhe të trashëgimisë kulturore.

4.  Objektivat e plan ifikimit vendor janë:

a)  përcaktimi i parimeve dhe i drejtimeve të zhvillimit të territorit në nivel vendor;

b)  balancimi i nevojave dhe interesave kombëtarë e vendorë për zhvillimet në territor;

c)  krijimi i kushteve për një zhvillim, të qëndrueshëm e të balancuar, në territor, duke marrë parasysh, 
në mënyrë proporcionale, nevojat e zhvillimit ekonomik, social, kulturor dhe karakteristikat, 
kapacitetet e vlerat natyrore e mjedisore në përgatitjen e instrumenteve të planifikimit;

ç)  drejtimi i zhvillimit të sistemeve të banimit e sistemeve të tjera të ndërtueshme dhe drejtimi i 
territoreve/zonave urbane;

d)  përcaktimi i intensitetit e shtrirjes së ndërtimit;

dh)  planifikimi i masave për të garantuar mbrojtjen e mjedisit dhe mbrojtjen, zhvillimin dhe për-
dorimin më të mirë të burimeve natyrore, të tokës së kultivueshme, peizazheve dhe hapësirave 
të gjelbra;

e)  përcaktimi i rregullave të përgjithshme për përdorimin e tokës dhe të zonave ujore;

ë)  përcaktimi i vendndodhjes së rrugëve, linjave hekurudhore, burimeve ujore, aeroporteve, porteve, 
transmetimit të energjisë, vendeve për trajtimin e mbetjeve dhe të infrastrukturës tjetër publike 
e servituteve publike;

f)  identifikimi i zonave natyrore të mbrojtura;

g)  mbrojtja e zonave natyrore dhe rregullat për përdorimin e tyre dhe, kur është e domosdoshme, 
bërja e propozimeve për përmirësimin e tyre, përcaktimin e zonave të reja të mbrojtura ose për-
fundimin e regjimit të mbrojtjes, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;

gj)  përcaktimi i zonave çlodhëse e zbavitëse dhe përcaktimi i rregullave për përdorimin e tyre;

h)  krijimi i kushteve normale e të arritshme të jetesës dhe i territoreve të përshtatshme për personat 
me aftësi të kufizuar.

Neni 28
Planifi kimi ndërvendor

Instrumentet ndërvendore të planifikimit synojnë nxitjen e bashkërendimit ndërmjet njësive të qe-
verisjes vendore dhe përcaktojnë zhvillimin e ardhshëm në të gjithë ose në një pjesë të territorit të dy apo 
më shumë njësive të qeverisjes vendore për realizimin e objektivave të caktuar vendorë, të rëndësisë ose 
interesit të përbashkët.

Neni 29
Planifi kimi i integruar

Instrumentet e planifikimit të integruar përcaktojnë zhvillimin e ardhshëm, për realizimin e zhvillimit 
të balancuar e të integruar ndërmjet nivelit vendor dhe kombëtar dhe krijimit të objektivave të rëndësisë 
dhe interesit të përbashkët të një apo më shumë autoriteteve kombëtare dhe vendore të planifikimit. Këto 
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instrumente përdoren për zonat bregdetare, të trashëgimisë kulturore, natyrore, mjedisore e peizazhit, si 
dhe në zona të tjera të rëndësisë ose interesit të përbashkët.

SEKSIONI IV
KOHËZGJATJA E INSTRUMENTEVE TË PLANIFIKIMIT

Neni 30
Kohëzgjatja e instrumenteve të planifi kimit

1.  Planet territoriale dhe/ose rregulloret e planifikimit janë objekt ndryshimi, kur është e domosdoshme 
dhe në çdo rast objekt rishqyrtimi të plotë çdo 10 vjet. Sipas rastit, ato ribëhen sipas së njëjtës procedurë 
të ndjekur për miratimin e tyre. Procesi për shqyrtimin e plotë të tyre fillon 2 vjet para përfundimit të 
afatit të mësipërm. Rregulloret e ndërtimit përditësohen periodikisht, për të pasqyruar teknologjitë, 
praktikat dhe mundësitë e reja, që rrisin sigurinë dhe cilësinë e jetës dhe të shëndetit.

2.  Rregulloret model të planifikimit përgatiten nga AKPT-ja, për t’u përdorur nga autoritetet vendore 
të planifikimit, të cilat nuk kanë miratuar ose nuk përdorin plane territoriale vendore.

3.  Pas kalimit të afatit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, rregulloret model të planifikimit janë të zbatueshme 
deri në datën e miratimit të instrumentit vendor të ndryshuar ose të rishqyrtuar të planifikimit.

4.  Instrumentet e planifikimit, në kuptim të këtij ligji, ndryshohen në rastet kur:

a)  ka zhvillime të paparashikuara demografike, si rezultat i ndryshimeve gjeopolitike dhe gjeo-
strategjike, si dhe zbulime shkencore në sipërfaqe ose në burimet minerare nëntokësore apo 
substancat e gazit, që e bëjnë të nevojshëm planifikimin e kontrolluar në vendosjen e rrjeteve të 
qendrave të reja urbane në zona tashmë të planifikuara si rurale ose natyrore, në kuadër të Planit 
të Përgjithshëm Kombëtar;

b)  ndodhin zhvillime të paparashikuara, për shkak të një force madhore, si: tërmete, vullkane, 
përmbytje, rrëshqitje masive të tokës, aksidente me origjinë njerëzore të paparashikuara, ndotje 
kimike dhe detare e zhvillime të tjera të ngjashme, të cilat, sipas të dhënave shkencore, ndryshojnë 
realisht ekosistemin e territorit të prekur, destinacionin e tij dhe vënë në rrezik jetën, shëndetin 
dhe pasuritë e banorëve ose të shtetit;

c)  zhvillime ekonomike e sociale të paparashikuara ose kriza globale të përgjithshme apo sekto-
riale të veçanta ndryshojnë faktikisht prirjen e investimeve të planifikuara në një ose më shumë 
sektorë, duke vënë në rrezik ekonominë e vendit ose sektorët e tij strategjikë.

KREU IV
PROCESI I PLANIFIKIMIT

Neni 31
Procedurat administrative dhe afatet

1.  Për aq sa nuk është përcaktuar ndryshe në këtë ligj, zbatohen dispozitat e Kodit të Procedurave Ad-
ministrative dhe/ose të ligjeve në fuqi për procedurat administrative të vendimmarrjes.

2.  Afatet e përcaktuara në këtë ligj llogariten si më poshtë:
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a)  kur afati është caktuar me ditë, përjashtohet dita kur është nxjerrë apo njoftuar akti, nga i cili 
duhet të fillojë afati;

b)  afati, që është caktuar në muaj ose në vite, mbaron me kalimin e asaj dite të muajit të fundit, 
që ka të njëjtin emër ose numër me atë të ditës që ka filluar afati. Kur një ditë e tillë mungon në 
muajin e fundit, afati mbaron me kalimin e ditës së fundit të këtij muaji;

c)  kur dita e fundit e një afati bie në ditë pushimi ose në një ditë kur administrata, që do të zbatojë 
aktin, është e mbyllur apo funksionon me orare të reduktuara, afati mbaron në ditën pasardhëse 
të punës.

SEKSIONI I
PLANIFIKIMI KOMBËTAR

Neni 32
Përcaktimi i rëndësisë kombëtare të një çështjeje në planifi kimin e territorit

1.  KKT-ja, me propozimin e AKPT-së, përcakton një çështje si të rëndësisë kombëtare në planifikim, 
në përputhje me këtë nen, me nenin 6 dhe me dispozitat e këtij ligji.

2.  AKPT-ja, kryesisht ose me kërkesë të një ministrie apo të një organi tjetër qendror ose vendor, ndërmerr 
nismën për përcaktimin e rëndësisë kombëtare të çështjes.

 Projektakti botohet në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit dhe përmban:

a)  llojin, tiparet dhe veçoritë, që karakterizojnë çështjen konkrete të rëndësisë kombëtare dhe kufijtë 
apo vendin në territor që lidhen me të;

b)  bazën ligjore, ku bazohet ky përcaktim;

c)  synimet dhe objektivat, që kërkohen të arrihen dhe arsyet e rrethanat ekonomike e teknike, që 
e bëjnë të domosdoshëm këtë përcaktim;

ç)  pezullimin e zhvillimit, sipas neneve 64 e 70 të këtij ligji, kur vlerësohet se ka një rrezik të qartë 
ose të mundshëm ndaj vlerave, karakteristikave apo funksioneve kombëtare të objektit apo të 
zonës;

d)  autoritetin e planifikimit, që ngarkohet me përgjegjësinë e hartimit të instrumentit të planifikimit 
dhe afatet;

dh)  autoritetin, ku do të depozitohen vërejtjet dhe propozimet e palëve të interesuara, përshkrimin 
e procesit të programeve të këshillimeve dhe afatet.

3.  Në rastet kur ka një rrezik të qartë e emergjent ndaj interesave, karakteristikave apo funksioneve 
kombëtare të objektit apo të zonës, për të cilin propozohet përcaktimi si i rëndësisë kombëtare në 
planifikim, AKPT-ja vendos pezullimin e zhvillimit, sipas nenit 64 të këtij ligji, deri në miratimin 
e përcaktimit të çështjes. Vendimi për pezullimin e zhvillimit botohet në regjistër dhe sipas mjeteve 
tradicionale të informimit.

4.  Bashkërendimi, këshillimi dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara kryhen sipas procedurës së thjesh-
tuar, të përcaktuar në nenin 50 të këtij ligji.

5.  Gjatë procesit të përcaktimit të çështjeve të rëndësisë kombëtare, AKPT-ja, së bashku me autoritetin 
përgjegjës, kryen një proces dëgjimi publik, për të kërkuar vërejtjet apo propozimet nga të gjitha 
palët e interesuara. Në mbështetje të vërejtjeve apo propozimeve të marra, AKPT-ja, së bashku me 
ministrinë përgjegjëse të linjës, ndryshon projektaktin ose jep arsyet e argumentuara të moskryerjes 
së një ndryshimi të tillë. Projektakti, së bashku me ndryshimet dhe/ose argumentimin e moskryerjes 
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së ndryshimit, përcillet nga AKPT-ja për miratim në KKT brenda 30 ditëve nga data e organizimit 
të dëgjimit publik.

6.  Brenda 10 ditëve nga marrja e tij, vendimi përkatës i KKT-së botohet në regjistër dhe sipas mjeteve 
tradicionale të informimit.

Neni 33
Nisma për hartimin e instrumentit kombëtar të planifi kimit 

dhe rregulloreve të ndërtimit

1.  Nisma për hartimin e instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit merret e miratohet nga ministri 
përgjegjës për çështjen/çështjet kombëtare të sektorit në fjalë.

2.  Nisma për hartimin e rregulloreve të ndërtimit, të përcaktuara në nenin 25 të këtij ligji, merret nga 
ministri përgjegjës për çështjet e ndërtimit. Rregulloret e ndërtimit hartohen, bashkërendohen e 
këshillohen në përputhje me përcaktimet në legjislacionin për ndërtimin dhe me procedurat e para-
shikuara në këtë seksion, për instrumentet kombëtare sektoriale të planifikimit dhe miratohen nga 
Këshilli i Ministrave. Bashkërendimi, këshillimi i tyre dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara kryhen 
sipas procedurës së përcaktuar në nenet 36 e 37 të këtij ligji.

3.  Nisma për hartimin e instrumentit kombëtar ndërsektorial e të përgjithshëm të planifikimit miratohet 
nga KKT-ja.

4.  Çdo autoritet tjetër i planifikimit ose palë e interesuar mund t’i kërkojë, veçmas ose së bashku, auto-
ritetit përgjegjës marrjen e nismës për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit, sipas pikave 
të mësipërme të këtij neni.

5.  Autoriteti kombëtar përgjegjës i planifikimit ose palët e interesuara hartojnë një studim, që përcakton 
faktet dhe analizon problemet për instrumentin kombëtar të planifikimit për t’u hartuar. Ndërmarrja 
e çdo nisme shoqërohet me njofti min e palëve të interesuara dhe të dhënat për nismën, studimin e 
planin e veprimeve botohen në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.

6.  Përcaktimet e pikave të mësipërme të këtij neni zbatohen edhe për kërkesa, që lidhen me ndryshimin 
ose shfuqizimin e një instrumenti kombëtar të planifikimit, në pjesë të caktuara ose në tërësi.

Neni 34
Hartimi i instrumentit kombëtar sektorial të planifi kimit

1.  Instrumenti kombëtar sektorial i planifikimit hartohet nën përgjegjësinë e bashkërendimin e auto-
ritetit përgjegjës të planifikimit dhe në bashkërendim me autoritetet e tjera përgjegjëse në zhvillimin 
e territorit.

2.  Akti për fillimin e hartimit të instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit, në rastet kur nuk është 
marrë sipas shkronjës “d” të pikës 2 të nenit 32 të këtij ligji, merret me urdhër të ministrit përgjegjës, 
i cili miraton planin përkatës të veprimeve. Këshillimi për instrumentin kombëtar sektorial të plani-
fikimit me të gjitha palët e interesuara kryhet sipas fazave të hartimit të tij.

3.  Autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit siguron një proces 
dialogu, bashkëpunimi dhe bashkërendimi, horizontal e vertikal, me çdo autoritet të planifikimit e 
palë të interesuar, në fillim të procesit dhe gjatë hartimit të instrumentit të planifikimit. Ky autoritet 
këshillohet me AKPT-në e palët e interesuara dhe i vë në dijeni periodikisht ato për ecurinë e procesit 
të hartimit.

AKPT-ja ndihmon dhe propozon përmirësimet e nevojshme të planit të veprimeve dhe të projektit 
të instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit.
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Neni 35
Hartimi i instrumentit kombëtar ndërsektorial/të përgjithshëm të planifi kimit

1.  Instrumentet kombëtare ndërsektoriale të planifikimit hartohen nën drejtimin e përgjegjësinë e grupeve 
të punës me ekspertë, sipas nenit 12 të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksioni-
min e Këshillit të Ministrave”. Në përbërje të grupit apo grupeve të punës përfshihen përfaqësues të 
autoriteteve kombëtare të interesuara të planifikimit dhe të AKPT-së.

2.  Instrumentet kombëtare të përgjithshme të planifikimit hartohen sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij 
neni dhe bashkërendohen nga komiteti ndërministror, i ngritur sipas nenit 11 të ligjit nr.9000, datë 
30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”. Komiteti ndërministror 
përbëhet nga përfaqësues të autoriteteve kombëtare të planifikimit dhe të AKPT-së.

3.  Autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit siguron një proces dialogu, 
bashkëpunimi dhe bashkërendimi, horizontal e vertikal, me çdo autoritet të planifikimit e palë të in-
teresuar, në fillim të procesit dhe gjatë hartimit të instrumentit kombëtar të planifikimit. Ky autoritet 
këshillohet me AKPT-në e palët e interesuara, të cilat i vë në dijeni periodikisht për ecurinë e procesit 
të hartimit. AKPT-ja ndihmon dhe propozon përmirësimet e nevojshme të planit të veprimeve dhe 
të projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit.

Neni 36
Bashkërendimi dhe këshillimi

1.  Bashkërendimi e këshillimi i projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit, sipas situatave specifike 
dhe kompleksitetit të tij, zhvillohen sipas fazave të mëposhtme:

a)  këshillimi i idesë ose i pjesëve të veçanta të projektit;

b)  këshillimi në tërësi i projektit.

2.  Për sa kohë që nuk përcaktohet ndryshe në këtë ligj, autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit 
zgjedh, sipas rastit, nëse do të kryejë bashkërendim dhe këshillim me një apo dy faza.

3.  Afatet e shprehjes së qëndrimit nga autoritetet e tjera të planifikimit dhe palët e interesuara fillojnë 
të nesërmen e datës së botimit në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit të projektit 
përfundimtar të instrumentit kombëtar të planifikimit nga autoriteti përgjegjës për hartimin e tij dhe 
janë, si rregull, si më poshtë:

a)  30 ditë, në rastin e bashkërendimit e këshillimit të idesë ose të çdo pjese të veçantë të projektit;

b)  60 ditë, për bashkërendimin e këshillimin tërësor të projektit.

4.  Çdo autoritet i planifikimit, sipas sferës së juridiksionit dhe përgjegjësisë së përcaktuar nga legjis-
lacioni në fuqi, ose palë e interesuar ka të drejtë të paraqesë vërejtje apo propozime për projektin e 
instrumentit kombëtar të planifikimit gjatë periudhës së bashkërendimit e këshillimit të tij. Vërejtjet 
apo propozimet botohen në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.

5.  Çdo vërejtje e bërë duhet të jetë e argumentuar dhe të shoqërohet me sugjerime të qarta, në mënyrë 
që t’i japë mundësi autoritetit përgjegjës për hartimin e instrumentit të kuptojë përmbajtjen e saj e të 
mund të bëjë ndryshimet përkatëse, për trajtimin në mënyrë të arsyeshme të vërejtjes.

6.  Mosparaqitja e vërejtjeve apo propozimeve, brenda afateve të përcaktuara në këtë nen, vlerësohet 
pranim i heshtur i projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit, përveç rasteve të pamundësisë 
për shkaqe të përligjura e të pavarura nga subjekti në fjalë, e cila duhet të njoftohet në mënyrë të 
argumentuar, sipas përcaktimeve të Kodit të Procedurave Administrative, për rivendosjen në afat.

7.  Për qëllimet e bashkërendimit e të këshillimit, autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit shqyr-
ton vërejtjet apo propozimet e autoriteteve të tjera të planifikimit, palëve të interesuara ose publikut, 
brenda 30 ditëve nga mbarimi i afateve të përcaktuara në këtë nen.
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8.  Në rastet kur, si pasojë e procesit të bashkërendimit e të këshillimit, vërejtjet apo propozimet e bëra 
prekin ndjeshëm elemente thelbësore dhe përmbajtjen bazë të projektit të instrumentit kombëtar të 
planifikimit, autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit, kryesisht ose me kërkesë të autoriteteve 
të planifikimit dhe/ose propozim të palëve të interesuara, kryen një proces të dytë bashkërendimi 
ose këshillimi, sipas përcaktimeve të këtij neni. Ai shqyrton vërejtjet apo propozimet dhe ndryshon 
projektin, ose shpreh qëndrimin e tij të argumentuar të mospërfshirjes në projekt të vërejtjeve apo 
propozimeve para paraqitjes së tij për miratim.

9.  Përmbledhja e vërejtjeve apo propozimeve, gjatë procesit të bashkërendimit dhe këshillimit, i bash-
këlidhen projektit të instrumentit kombëtar të planifikimit, të paraqitur për miratim dhe botohet së 
bashku me të në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.

Neni 37
Dëgjimi publik

1.  Autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit organizon, brenda 30 
ditëve nga përfundimi i afatit të parashikuar në pikën 3 të nenit 36 të këtij ligji, një ose më shumë 
seanca dëgjimi publik për secilën nga fazat e bashkërendimit e këshillimit, pas kryerjes së tyre, sipas 
nenit të lartpërmendur. Dëgjimi publik kryhet para çdo vendimmarrjeje planifikuese dhe përsëritet 
sipas nevojës për informimin e plotë të palëve të interesuara dhe zgjidhjen e konflikteve. Në ditën e 
botimit në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit të projektit të instrumentit kombëtar 
të planifikimit, autoriteti përgjegjës njofton vendin, datën dhe orën e çdo seance të dëgjimit publik. 
Njoftimi publik kryhet të paktën 30 ditë para një vendimmarrje publike e botohet në regjistër dhe në 
dy gazeta me qarkullim më të madh ose në organe të tjera të medies.

2.  Palët e interesuara e publiku kanë të drejtë, gjatë periudhës nga data e njoftimit, sipas pikës 1 të këtij neni, 
deri në datën e përcaktuar të dëgjimit publik, të kenë akses në materialet e informacionet që lidhen me 
instrumentin kombëtar të planifikimit, përfshirë përmbledhjen e procesit të bashkërendimit e këshillimit, 
të kryer sipas nenit 36 të këtij ligji dhe në vërejtjet, propozimet e përfundimet e arritura gjatë këtij procesi. 
Aksesi i tyre sigurohet, paraprakisht, në kohë të mjaftueshme e në mënyrë efektive nëpërmjet regjistrit, 
sipas mjeteve tradicionale të informimit dhe në mjediset e autoritetit përgjegjës, gjatë orarit të tij zyrtar.

3.  Në rastet kur projekti i instrumentit kombëtar të planifikimit rishikohet nga autoriteti përgjegjës, në bazë të 
vërejtjeve e propozimeve të bëra gjatë dëgjimit publik, për çështje thelbësore të përmbajtjes së tij, autoriteti 
përgjegjës i planifikimit organizon një dëgjim publik shtesë, sipas përcaktimeve të mësipërme të këtij neni.

4.  Përmbledhja e vërejtjeve apo propozimeve gjatë procesit të dëgjimit publik i bashkëlidhen projektit 
të instrumentit kombëtar të planifikimit, të paraqitur për miratim dhe botohet së bashku me të në 
regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.

5.  Personat fizikë apo juridikë, që ndodhen në zonën e planifikimit ose që kanë informacion apo të dhëna për 
të duhet, kur u kërkohet dhe për aq sa kanë mundësi të bëjnë një gjë të tillë, t’i japin autoritetit përkatës të 
planifikimit ose çdo personi të autorizuar, pa kundërshpërblim, informacionin që disponojnë, i cili mund 
të nevojitet gjatë procesit të hartimit të instrumentit kombëtar të planifikimit. Autoriteti i planifikimit ose 
personi i autorizuar sigurojnë ruajtjen e administrimin e informacionit të marrë gjatë procesit të hartimit 
të instrumentit kombëtar të planifikimit dhe e bëjnë këtë informacion të disponueshëm për publikun.

Neni 38
Shqyrtimi i përputhshmërisë së instrumentit kombëtar të planifi kimit me instrumentet ekzistuese

AKPT-ja, kur ka arsye për të besuar se dispozitat e këtij ligji nuk janë zbatuar gjatë hartimit të një 
plani, mund të shqyrtojë, brenda 30 ditëve nga përfundimi i afateve të përcaktuara në nenet 36 e 37 të këtij 
ligji, përputhshmërinë e projektit përfundimtar të instrumentit kombëtar të planifikimit, të paraqitur për 
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miratim, me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi në fushën e planifikimit të territorit dhe instrumentet 
e planifikimit në fuqi dhe ia përcjell autoritetit përkatës miratues përfundimet dhe propozimet përkatëse, 
për trajtimin e mangësive.

Neni 39
Shqyrtimi dhe miratimi i instrumentit kombëtar të planifi kimit

1.  Kur KKT-ja vëren se bash kërendimi, këshillimi dhe dëgjimi publik nuk janë kryer sipas përcaktimeve 
të këtij ligji, refuzon shqyrtimin deri në përmbushjen e këtyre detyrimeve nga autoriteti përgjegjës, 
për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit.

2.  Instrumentet kombëtare të planifikimit miratohen nga KKT-ja. Plani i Përgjithshëm Kombëtar i 
Planifikimit të Territorit miratohet nga Këshilli i Ministrave pas miratimit nga KKT-ja. Në rastet e 
mosmiratimit të një instrumenti kombëtar të planifikimit nga KKT-ja, projektakti me arsyet e mos-
miratimit i kthehet, për rishqyrtim, autoritetit propozues të planifikimit, i cili, në bashkëpunim me 
AKPT-në, kryen procesin e duhur të rishqyrtimit.

3.  Brenda 15 ditëve nga data e miratimit, instrumenti kombëtar i planifikimit, i miratuar, së bashku me 
materialet shoqëruese, botohen në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.

4.  Ndryshimi, rishikimi ose shfuqizimi i instrumentit kombëtar të planifikimit bëhen sipas së njëjtës 
procedurë, të përcaktuar në këtë ligj për hartimin e tij.

5.  Instrumenti kombëtar i planifikimit i vihet në dispozicion publikut, në çdo kohë dhe gjatë të gjithë 
periudhës që qëndron në fuqi. Kushdo ka të drejtë të konsultojë instrumentin kombëtar të planifikimit 
të miratuar dhe shtojcat e tij. Aksesi i publikut sigurohet pranë çdo autoriteti përgjegjës të planifikimit, 
të AKPT-së dhe në institucionin e prefektit.

SEKSIONI II
PLANIFIKIMI VENDOR

Neni 40
Nisma për hartimin e instrumentit vendor të planifi kimit

1.  Nisma për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit merret nga kryetari i njësisë së qeverisjes 
vendore dhe paraqitet për miratim në këshillin e njësisë së qeverisjes vendore. Organet dhe institucionet 
që ndodhen nën juridiksionin e njësisë së qeverisjes vendore dhe palët e interesuara, kur e gjykojnë të 
nevojshme, i kërkojnë kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore ndërmarrjen e nismës. Kërkesa shqyr-
tohet prej tij dhe, kur gjykohet e arsyeshme, paraqitet për miratim në këshillin e njësisë së qeverisjes 
vendore. Çdo kërkesë apo nismë shpjegohet, dokumentohet apo rishikohet gjatë një procesi këshillimi 
publik.

2.  Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ose palët e interesuara hartojnë një studim, që përcakton faktet 
dhe analizon problemet për instrumentin vendor të planifikimit për t’u hartuar. Studimi botohet në 
regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit nga njësia e qeverisjes vendore dhe i vihet në 
dispozicion publikut.

3.  Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore i paraqet këshillit kërkesën për nisjen e procesit, për hartimin 
e instrumentit vendor të planifikimit, i cili përmban:

a)  studimin që përcakton faktet dhe analizon problemet për instrumentin e paraqitur për shqyrtim 
dhe përmbledhjen e vërejtjeve apo propozimeve të palëve të interesuara;
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b)  kufijtë e territorit, për të cilin hartohet instrumenti vendor i planifikimit;

c)  planin e veprimeve për sigurimin, sipas rastit, të bashkërendimit horizontal e vertikal dhe përf-
shirjen e palëve të interesuara.

4.  Në rastet kur ka një rrezik të qartë e emergjent ndaj vlerave e karakteristikave të caktuara apo funk-
sioneve vendore të objektit ose të zonës, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore vendos pezullimin e 
zhvillimit, sipas neneve 64 e 70 të këtij ligji, deri në shqyrtimin e miratimin e nismës nga këshilli i 
njësisë së qeverisjes vendore.

 Vendimi për pezullimin e zhvillimit botohet në regjistër dhe në organet e medies. Afati i pezullimit, 
sipas kësaj pike, nuk mund të jetë më i gjatë se 60 ditë.

5.  Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore vendos për fillimin e procesit të hartimit të instrumentit ven-
dor të planifikimit. Ai mund të vendosë shtyrjen e shqyrtimit, në rastet kur vlerëson se faktet janë të 
pamjaftueshme, të pasakta ose të papërshtatshme, për nisjen e procesit për hartimin e instrumentit 
vendor të planifikimit. Në këto raste, këshilli organizon, të paktën, një seancë dëgjimi publik, për të 
marrë vërejtjet e propozimet e palëve të interesuara. Vendimi i këshillit botohet në regjistër.

6.  Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore mund të vendosë, sipas rastit, vazhdimin e pezullimit të zhvil-
limit të vendosur sipas pikës 4 të këtij neni ose, kryesisht, pezullimin e zhvillimit, në përputhje me 
përcaktimet e neneve 64 e 70 të këtij ligji.

7.  Përcaktimet e pikave të mësipërme të këtij neni zbatohen edhe për nisma, që lidhen me ndryshimin 
ose shfuqizimin e një instrumenti vendor të planifikimit, në pjesë të caktuara ose në tërësi.

Neni 41
Hartimi i instrumentit vendor të planifi kimit

1.  Vendimi i këshillit vendor për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit, së bashku me planin e 
veprimeve, i dërgohet AKPT-së brenda 15 ditëve nga miratimi i tij.

2.  Brenda 30 ditëve nga data e marrjes së njoftimit, AKPT-ja i dërgon autoritetit vendor të planifikimit 
rekomandimet për përmirësimin e planit të veprimeve. Autoriteti vendor i planifikimit boton në 
regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit planin përfundimta r të veprimeve brenda 15 
ditëve nga data e marrjes së rekomandimeve nga AKPT-ja.

3.  Autoriteti vendor i planifikimit e vë në dijeni çdo muaj AKPT-në për ecurinë e procesit të planifikimit.

4.  Autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit siguron një proces dialogu, 
bashkëpunimi dhe bashkërendimi, horizontal e vertikal, me çdo autoritet të planifikimit e palë të 
interesuar, përpara fillimit dhe gjatë hartimit të instrumentit vendor të planifikimit.

5.  Pas përfundimit të hartimit, projektit përfundimtar të instrumentit vendor të planifikimit i bashkëlidhet, 
sipas rastit, propozimi për ndryshim të instrumenteve kombëtare dhe/ose vendore të planifikimit në 
fuqi, kur kjo është e nevojshme për zbatimin e instrumentit të paraqitur për shqyrtim e miratim.

6.  Autoriteti vendor i planifikimit e afishon projektin përfundimtar në mjediset e institucionit dhe e 
boton atë në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.

7.  Përcaktimet e pikave të mësipërme të këtij neni zbatohen edhe për nisma, që lidhen me ndryshimin 
ose shfuqizimin e një instrumenti vendor të planifikimit, në pjesë të caktuara ose në tërësi.

Neni 42
Bashkërendimi dhe këshillimi

1.  Sipas rastit dhe me qëllim trajtimin e bashkërenduar të çështjeve të rëndësisë kombëtare e me interes 
të përbashkët, njësia e qeverisjes vendore bashkëpunon e bashkërendon veprimet me autoritetet 
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përgjegjëse kombëtare të planifikimit dhe njësitë e qeverisjes vendore kufizuese apo të përfshira, 
përpara marrjes së nismës për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit.

2.  Autoritetet kombëtare të planifikimit ose ato të njësive të qeverisjes vendore kufizuese janë të detyruara 
t’i japin, sipas kërkesës, njësisë së qeverisjes vendore informacionin që disponojnë, propozimet dhe 
të dhëna të tjera, që janë të domosdoshme për hartimin e instrumenteve vendore, ndërvendore apo 
të integruara të planifikimit.

 AKPT-ja mund të japë mbështetje dhe orientime për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit.

3.  Njësitë kufizuese të qeverisjes vendore duhet të vihen në dijeni individualisht për procesin e planifi-
kimit, duke u ofruar mundësitë për t’u shprehur për të dhe për projektet e instrumenteve vendore të 
planifikimit në proces hartimi. Ato mund të japin, gjatë procedurës së hartimit, vërejtjet e propozimet 
përkatëse për çështje të rëndësisë së përbashkët.

4.  Dispozitat e nenit 36 të këtij ligji zbatohen për bashkërendimin e këshillimin e instrumentit vendor 
të planifikimit.

Neni 43
Dëgjimi publik

Dispozitat e nenit 37 të këtij ligji zbatohen për dëgjimin publik të instrumentit vendor të planifikimit.

Neni 44
Miratimi i instrumentit vendor të planifi kimit

1.  Instrumentet vendore të planifikimit miratohen nga këshilli përkatës i njësisë së qeverisjes vendore. 
Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore miraton projektin e instrumentit vendor të planifikimit ose e 
rikthen për ripunim atë me vërejtjet përkatëse, në rastet kur vlerëson se:

a)  nuk janë kryer bashkërendimi, këshillimi dhe dëgjimi publik ose nuk janë respektuar procedurat 
e tjera të detyrueshme të planifikimit, sipas përcaktimeve të këtij ligji;

b)  projekti ka mospërputhje me instrumentet e planifikimit ose me legjislacionin në fuqi.

 Në këto raste, këshilli organizon, të paktën, një seancë dëgjimi publik për të marrë vërejtjet e pro-
pozimet e palëve të interesuara.

2.  Pavarësisht përcaktimeve e detyrimeve të tjera me ligj, njësia e qeverisjes vendore u dërgon, jo më 
vonë se 15 ditë pas miratimit të tij, AKPT-së dhe Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, një kopje 
të instrumentit vendor të planifikimit, të miratuar, së bashku me vendimin e miratimit, si dhe çdo 
ndryshim të mëtejshëm të tij.

 Ato botohen në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit brenda 15 ditëve nga data e miratimit.

Neni 45
Përputhshmëria e instrumentit vendor me instrumentet 

e planifi kimit në fuqi

1.  Në rastet kur instrumenti vendor i miratuar i planifikimit duhet të harmonizohet me instrumente 
kombëtare në fuqi të planifikimit dhe mund të kërkojë ndryshime, për të siguruar përputhshmëri, 
njësia e qeverisjes vendore u dërgon, brenda të njëjtit afat të përmendur në pikën 2 të nenit 44 të këtij 
ligji, ministrisë/ministrive përgjegjëse instrumentin vendor të planifikimit, të miratuar dhe projektin 
përfundimtar të propozimeve përkatëse për ndryshimin e instrumentit kombëtar të planifikimit, sipas 
pikës 5 të nenit 41 të këtij ligji.
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2.  Brenda 30 ditëve, ministria përgjegjëse shqyrton përputhshmërinë e instrumentit vendor të planifikimit 
me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi në fushën e planifikimit të territorit dhe me instrumentet 
kombëtare në fuqi të planifikimit dhe përmbajtjen e propozimeve të marra sipas pikës 1 të këtij neni.

3.  Brenda afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, ministria përgjegjëse merr nismën e ndryshimit 
të instrumentit kombëtar të planifikimit, në bazë të propozimeve ose të një pjese të tyre, të marra nga 
njësia e qeverisjes vendore, që i bashkëlidhen nismës dhe e njofton atë njëkohësisht me autoritetet e 
tjera kombëtare të interesuara të planifikimit.

4.  Brenda afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, projekti i dërgohet për shqyrtim e miratim KKT-së 
nga ministria e linjës. KKT-ja e shqyrton projektaktin brenda 60 ditëve.

5.  Në rast mosmiratimi ose miratimi të pjesshëm të ndryshimeve në instrumentin kombëtar përkatës të 
planifikimit, autoriteti vendor i planifikimit ndërmerr masat e nevojshme për rishikimin e ndryshimin 
e instrumentit vendor të miratuar të planifikimit dhe shmangien e mospërputhjeve.

6.  Pjesët e instrumentit vendor të planifikimit, që nuk janë miratuar nga KKT-ja, sipas këtij neni, nuk 
hyjnë në fuqi dhe për pasojë autoriteti vendor i planifikimit nuk i boton ato në regjistër dhe sipas 
mjeteve tradicionale të informimit, nuk mund të shqyrtojë, në bazë të tyre, kërkesa e të japë leje, 
sipas këtij ligji, pas miratimit fillestar të tyre, sipas nenit 44 të këtij ligji. Pjesët e instrumentit vendor 
të planifikimit që mbeten në fuqi botohen në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit 
brenda 15 ditëve nga data e miratimit.

7.  Gjatë shqyrtimit të përputhshmërisë ndërmjet instrumentit vendor e kombëtar të planifikimit, sipas 
këtij neni, ministria përgjegjëse ndjek afatet e përcaktuara në shkronjën “b” të pikës 2 të nenit 50 të 
këtij ligji për bashkërendimin, këshillimin e dëgjimin publik.

8.  E njëjta procedurë, e përcaktuar sipas pikave të mësipërme të këtij neni, zbatohet në rastin e shqyr-
timit të përputhshmërisë së instrumentit vendor të planifikimit me instrumente ndërvendore apo të 
integruara të planifikimit në fuqi.

SEKSIONI III
PLANIFIKIMI NDËRVENDOR DHE I INTEGRUAR

Neni 46
Hartimi e miratimi i instrumenteve të planifi kimit 

ndërvendor dhe të integruar

1.  Instrumentet e planifikimit ndërvendor, të përmendura në nenin 28 të këtij ligji, hartohen, shqyrto-
hen dhe miratohen, sipas përcaktimeve të krerëve II e III dhe seksioneve II e IV të kreut IV të këtij 
ligji. Nisma për hartimin e tyre merret dhe procesi i hartimit deri në miratimin e tyre kryhet nga 
çdo autoritet vendor i interesuar i planifikimit ose sipas përcaktimeve të neneve 15 e 16 të këtij ligji. 
Instrumentet e planifikimit ndërvendor miratohen nga çdo autoritet vendor i planifikimit, i përfshirë 
në proces dhe në këto instrumente.

2.  Instrumentet e planifikimit të integruar, të përmendura në nenin 29 të këtij ligji, hartohen, shqyrtohen 
dhe miratohen sipas përcaktimeve të krerëve II, III e IV të këtij ligji. Nisma për hartimin e tyre merret 
dhe procesi i hartimit deri në miratimin e tyre kryhet nga çdo autoritet i interesuar i planifikimit ose 
sipas përcaktimeve të neneve 15 e 16 të këtij ligji. Instrumentet e planifikimit të integruar miratohen 
në dy faza nga çdo autoritet vendor i planifikimit, i përfshirë në proces dhe më pas nga KKT-ja. Në 
të gjitha rastet, procesi përfshin këshillimin e duhur të palëve të interesuara.
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SEKSIONI IV
DISPOZITA TË PËRBASHKËTA

Neni 47
Procedura e përbashkët për miratimin e planit territorial

Etapat e përbashkëta për miratimin e planeve territoriale, sipas këtij ligji, janë:
a)  miratimi i planit të veprimeve;

b)  kryerja e studimeve, parashikimeve, projekteve, analizave dhe vlerësimeve, mbi të cilat do të mbështetet 
plani, kur këto nuk janë kryer më parë dhe/ose përditësimi apo përshtatja e atyre ekzistuese;

c)  kryerja e studimit të plotë të vlerësimit strategjik mjedisor;

ç)  kryerja e këshillimeve fillestare publike me palët e interesuara, për të identifikuar shqetësimet e 
çështjet më kryesore;

d)  hartimi dhe miratimi i politikave, mbi të cilat do të mbështetet plani, kur këto nuk janë miratuar 
më parë, në rastet kur autoriteti i planifikimit ka vendosur në këtë mënyrë në aktin e miratimit 
të nismës për fillimin e hartimit të planit;

dh)  hartimi i projektplanit;

e)  bashkërendimi i projektplanit me autoritetet e interesuara të planifikimit;

ë)  këshillime me palët e interesuara, nëpërmjet dëgjimeve publike, për të marrë qëndrimin e tyre 
për veprimtaritë e procesit të planifikimit;

f)  miratimi i planit.

Neni 48
Vlerësimi strategjik mjedisor

1.  Çdo instrument planifikimi i nënshtrohet detyrimit të kryerjes së vlerësimit strategjik mjedisor, në 
bazë të kërkesave të legjislacionit mjedisor dhe standardeve evropiane e ndërkombëtare.

2.  Vlerësimi strategjik mjedisor kryhet gjatë procesit të hartimit dhe para miratimit të instrumentit të 
planifikimit.

3.  Bashkërendimi e këshillimi me palët e interesuara dhe dëgjimi publik për vlerësimin strategjik mjedi-
sor kryhen sipas afateve dhe procedurave të përcaktuara në këtë ligj dhe në legjislacionin mjedisor, 
sipas kritereve të mëposhtme:

a)  zbatohen afatet e procedurat e parashikuara në këtë ligj ose në legjislacionin mjedisor, kur për-
caktohen shprehimisht në njërin prej tyre;

b)  për afate të ndryshme të parashikuara në këtë ligj dhe në legjislacionin mjedisor zbatohet vetëm 
afati më i gjatë.

Neni 49
Përputhshmëria ndërmjet instrumenteve të planifi kimit

1.  Nëse dy apo më shumë instrumente të planifikimit janë miratuar për të njëjtin territor dhe përmbajnë 
dispozita të kundërta, është i vlefshëm ai që është miratuar i fundit në kohë, në përputhje me llojin, 
nivelin e klasifikimin e tyre, sipas dispozitave të seksionit I dhe seksionit III të kreut III të këtij ligji.

2.  Çdo instrument i një autoriteti të planifikimit mund të përcaktojë rregulla të detyrueshme, për t’u 
respektuar në instrumentet e një autoriteti tjetër, në përputhje me sferën e juridiksionit dhe të përgjegjë-



464 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

sive, të përcaktuara sipas këtij ligji dhe/ose legjislacionit në fuqi. Në veçanti:

a)  instrumentet kombëtare, të integruara ose ndërvendore, mund të përcaktojnë rregulla të 
detyrueshme për instrumentet vendore, për çështjet e rëndësisë kombëtare të deleguara për t’u 
trajtuar në një instrument vendor ose kur këto përbëjnë rregulla të detyrueshme për mbrojtjen 
e interesit kombëtar e që lidhen me kryerjen e funksioneve dhe/ose përgjegjësive të veta, të 
përbashkëta apo të deleguara të njësive të qeverisjes vendore;

b)  instrumentet vendore mund të përcaktojnë rregulla të detyrueshme për ato kombëtare, të inte-
gruara ose ndërvendore, në rastet kur këto rregulla lidhen me çështje të rëndësisë vendore dhe 
kur ato nuk shkaktojnë apo nuk kanë mundësi të shkaktojnë cenimin e trajtimit sipas ligjit të një 
çështjeje të rëndësisë kombëtare.

3.  Mospërputhjet ndërmjet instrumenteve të nxjerra nga autoritete të planifikimit, që nuk varen drejt-
përdrejt ndërmjet tyre, trajtohen dhe zgjidhen si konflikte juridiksioni ose kompetencash, pasi janë 
përdorur mjetet e mekanizmat e përcaktuar sipas këtij ligji.

Neni 50
Procedura e thjeshtuar

1.  Procedura e thjeshtuar, sipas këtij neni, zbatohet kur:

a)  instrumentet e planifikimit, të kontrollit të zhvillimit dhe rregulloret e ndërtimit rishikohen apo 
ndryshohen për çështje, që nuk prekin aspektet themelore të tyre dhe nuk cenojnë vlerat natyrore, 
cilësinë e mjedisit, zonat e mbrojtura, biodiversitetin dhe trashëgiminë natyrore e kulturore;

b)  rishikimi i tyre shoqërohet me kritere apo kushte më të hollësishme se instrumenti në fuqi;

c)  shqyrtohet nisma për përcaktimin e rëndësisë kombëtare të një çështjeje në planifikimin e ter-
ritorit.

2.  Përdorimi i procedurës së thjeshtuar ka për efekt:

a)  përjashtimin e miratimit të nismës, sipas neneve 33, 40 të këtij ligji;

b)  përgjysmimin e afateve të përcaktuara për bashkërendimin e këshillimin dhe dëgjimin publik në 
nenet 36 pika 3, 37, 42 pika 4 e 43 të këtij ligji;

c)  përjashtimin e zbatimit të procedurës së ndërmjetësimit, sipas nenit 19 të këtij ligji.

KREU V
REGJISTRI I PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT

Neni 51
Regjistri i planifi kimit të territorit

1.  Funksionet themelore të regjistrit janë:

a)  regjistrimi i informacionit ligjor e fizik të të drejtave apo kufizimeve publike e private mbi tokën;

b)  njoftimi, në format të përshtatshëm, i projektakteve dhe akteve, të lidhura me planifikimin dhe 
kontrollin e zhvillimit të territorit;

c)  çdo funksion tjetër, që mund t’i jepet me ligj.

2.  Funksionimi e përdorimi i regjistrit nuk shmangin nevojën për botimin e vazhdueshëm të veprimeve 
të planifikimit, sipas mjeteve të tjera tradicionale të informimit dhe në organet e medies.



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 465

Neni 52
Organizimi dhe funksionimi i regjistrit

1. Informacioni në regjistër organizohet sipas një rrjeti të integruar e shumëqëllimësh bazash elektronike 
kadastrale të të dhënave mbi tokën, të pavarura e ndërvepruese ndërmjet tyre. Autoritetet përgjegjëse 
ndërtojnë, administrojnë e mirëmbajnë bazën e tyre të të dhënave, pjesë përbërëse të regjistrit, sipas 
një platforme teknike, strukture dhe standardeve të përbashkëta gjeodezike e GIS-it, për të siguruar 
përputhshmërinë e ndërveprimin ndërmjet tyre dhe shkëmbimin e përdorimin e informacionit të 
regjistruar në to.

2.  Konsultimi i të dhënave të botuara në regjistër kryhet nëpërmjet komunikimit elektronik me internet. 
Konsultimi i të dhënave është publik, përveç atyre që mbrohen me ligj. Si rregull, konsultimi i regjistrit 
është falas dhe përmbajtja e akteve të përfshira në të është publike. Për shërbime të caktuara, mund 
të zbatohet një tarifë, për të cilën publiku informohet paraprakisht.

3.  Bazat e të dhënave GIS administrohen nga autoritetet e planifikimit dhe institucionet e tjera publike, 
në nivel kombëtar e vendor, sipas përgjegjësive të përcaktuara në këtë ligj dhe legjislacionit sektorial 
në fuqi. Çdo autoritet i planifikimit regjistron të dhënat sektoriale në regjistër dhe i boton ato.

4.  Autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit dhe institucionet e tjera publike kontribuojnë propor-
cionalisht në ngritjen, administrimin dhe mirëmbajtjen e regjistrit.

Neni 53
Botimi në regjistër

1.  Janë të detyrueshme për botim, sipas rasteve dhe procedurave të përcaktuara në këtë ligj, të gjitha 
projektaktet ose aktet e miratuara, që lidhen me planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit, 
përveç atyre llojeve, të cilat:

a)  përjashtohen me akte të Këshillit të Ministrave për shkaqe të përligjura;

b)  janë akte të brendshme të një autoriteti kombëtar ose vendor;

c)  janë akte, botimi i të cilave ndalohet nga legjislacioni në fuqi.

2.  Botimi në regjistër, kur nuk është përcaktuar ndryshe me ligj, është kusht i nevojshëm dhe i mjaf-
tueshëm për hyrjen në fuqi të aktit.

3.  Pavarësisht përcaktimeve të pikës 1 të këtij neni, mund të botohet në regjistër, me nismën e autoritetit 
përgjegjës të planifikimit, çdo akt tjetër që nuk është i detyrueshëm për botim, literaturë, metodologji, 
studime dhe çdo njoftim me interes për publikun.

4.  Projektaktet dhe aktet që janë të detyrueshme për botim në regjistër botohen menjëherë.

Neni 54
Mbështetja për autoritetet vendore

AKPT-ja mbështet autoritetet vendore, duke u ofruar asistencë teknike, trajnime dhe infrastrukturë, 
për botimin e të dhënave në regjistër.

Neni 55
Aktet nënligjore për regjistrin

Në zbatim të dispozitave të mësipërme të këtij kreu, Këshilli i Ministrave:
a)  miraton planin e veprimit, krijon kushtet për vënien në funksionim të programit informativ për 
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administrimin e regjistrit dhe ngritjen e qendrave të asistencës në 12 qarqet dhe mbështet me 
burime financiare autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit dhe institucionet e tjera pub-
like për krijimin dhe vënien në funksionim të regjistrit me dy faza:

i)  regjistrimin dhe publikimin e të dhënave, të krijuara gjatë zbatimit të këtij ligji;

ii) regjistrimin dhe publikimin e të dhënave, të krijuara gjatë zbatimit të legjislacionit sektorial në fuqi;

b)  miraton strukturën dhe standardet e përbashkëta gjeodezike dhe të GIS-it;

c)  përcakton rregullat për krijimin, administrimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave, struk-
turën dhe formatet e regjistrimit;

ç)  miraton llojet e projektakteve, akteve, kërkesave për zhvillim dhe lejeve që botohen në regjistër;

d)  miraton rregullat e lidhjes në rrjet dhe të transferimit të ndërsjellë të të dhënave ndërmjet auto-
riteteve të planifikimit dhe institucioneve të tjera shtetërore;

dh)  përcakton detyrimet e të drejtat e autoriteteve kombëtare e vendore të planifikimit për regjistrin;

e)  miraton shërbimet dhe tarifat përkatëse për to.

KREU VI
TRANSPARENCA

Neni 56
Standardet e transparencës

1.  Ky kre përcakton standardet bazë të transparencës, që zbatohen ndaj të gjitha aspekteve të këtij ligji. 
Çdo autoritet i planifikimit mund të miratojë procedura që garantojnë nivele më të larta të standardeve 
të transparencës, pjesëmarrjes së publikut e të vendimmarrjes, por nuk mund të cenojnë standardet 
bazë të vendosura nga ky kre ose rregulla të tjera, të përcaktuara në këtë ligj.

2.  Çdo vendim i autoriteteve të planifikimit duhet të jetë në përputhje me proceduarat për pjesëmarrjen 
dhe aksesin e publikut në shqyrtimin e diskutimin e instrumenteve të planifikimit dhe vendimmarrjen 
për zhvillimin e territorit, sipas këtij ligji.

Neni 57
Pjesëmarrja e publikut në shqyrtimin e projekteve 

të instrumenteve të planifi kimit

1.  Çdo person ka të drejtë të informohet dhe të bëjë vërejtje e propozime, me gojë ose me shkrim, gjatë har-
timit, shqyrtimit, miratimit dhe ndryshimit të instrumenteve të planifikimit të territorit dhe për çështje të 
tjera të planifikimit e të kontrollit të zhvillimit të territorit, sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi.

2.  Çdo person ka të drejtë të marrë pjesë në çështjet e planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit të ter-
ritorit me kërkesa, opinione dhe mjete të tjera të ngjashme.

Neni 58
Aksesi i publikut në dokumentet e planifi kimit

1.  Autoritetet e planifikimit i sigurojnë çdo personi e pale të interesuar akses të gjerë, për të konsultuar 
dhe për të marrë, pa pagesë ose kundrejt një pagese të përshtatshme, sipas kostos së riprodhimit, një 
kopje të dokumenteve të mëposhtme:
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a)  instrumentet e planifikimit dhe rregulloret e kontrollit të zhvillimit, të miratuara nga autoritetet 
e planifikimit;

b)  studime planifikuese, propozime e miratime të zhvillimit dhe vërejtje e propozime për çdo projektakt 
të planeve dhe të rregulloreve të kontrollit të zhvillimit, që përdoren për zbatimin e këtij ligji;

c)  kushtet e procedurat, që zbatohen për kërkesat për zhvillim, lejet e zhvillimit, të ndërtimit dhe 
të përdorimit, deklarimet paraprake të punimeve, njoftimet e palëve, ankimet ndaj vendimeve 
të marra, sipas dispozitave të këtij ligji.

2.  Çdo palë e interesuar ka të drejtën për akses e informim të gjerë pa pagesë, qoftë edhe para çdo veprimi 
publik, në të gjitha studimet e planifikimit, planet, rregulloret, propozimet e zhvillimit dhe miratimet 
e zhvillimit, përfshirë ato të zbatuara nëpërmjet “miratimit të heshtur”.

3.  Çdo dokument vihet në dispozicion për informim ose jepet një kopje e tij, në bazë të kërkesës së 
paraqitur me shkrim, në përputhje me legjislacionin për të drejtën e informimit për dokumentet zyrta 
re dhe Kodin e Procedurave Administrative.

4.  Çdo autoritet i planifikimit duhet të afishojë ose të shpallë publikisht rregullat e tij për sigurimin e 
aksesit në dokumentet zyrtare në fushën e planifikimit, tarifat e zbatueshme dhe mënyrën e vendin 
e paraqitjes së kërkesave për akses të publikut në këto dokumente.

5.  Çdo autoritet i planifikimit boton në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit projektaktet 
dhe aktet e nxjerra prej tij, gjatë procesit të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit.

KREU VII
KONTROLLI I ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

SEKSIONI I INSTRUMENTET E PËRGJITHSHME TË KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

Neni 59
Rregulloret e kontrollit të zhvillimit të territorit

1.  Rregulloret e kontrollit të zhvillimit të territorit normojnë procesin, në bazë të të cilit autoritetet ven-
dore të planifikimit, sipas shkronjave “a” e “c” të pikës 1 të nenit 12 të këtij ligji, vlerësojnë e vendosin 
nëse një kërkesë për zhvillim ose kryerja e zhvillimit përputhet me përcaktimet e instrumenteve të 
planifikimit, sipas përcaktimeve ligjore dhe nënligjore. Ato përcaktojnë:

a)  procesin dhe mënyrën e zbatimit të instrumenteve kombëtare e vendore të planifikimit, realizimin 
e politikave kombëtare dhe vendore për mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen e trashëgimisë natyrore e 
kulturore, mbrojtjen e shëndetit, të sigurisë dhe të mirëqenies;

b)  procesin dhe mënyrën e kontrollit të zhvillimit në territor, nëpërmjet rregulloreve model të pl-
anifikimit;

c)  rregulla të hollësishme, formatin dhe studimet/projektet për kërkesat për zhvillim, lejet dhe 
inspektimin, sipas fazave të ndryshme të punimeve;

ç)  tipologjitë, rastet e procedurat, kur zhvillimi i tokës dhe strukturave në të:

i)  kryhet në bazë të lejes së zhvillimit dhe/ose të ndërtimit;

ii)  kryhet në bazë të lejes së infrastrukturës;

iii) kryhet në bazë të deklarimit paraprak të punimeve;
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iv)  përjashtohet nga detyrimi i pajisjes me leje dhe nga deklarimi paraprak i punimeve;

d)  përmbajtjen bazë e rezultatet e studimeve mjedisore, që duhet të kryhen për shqyrtimin e kërkesës 
për zhvillim, sipas përcaktimeve të legjislacionit për vlerësimin strategjik mjedisor dhe vlerësimin 
e ndikimit në mjedis;

dh)  procedurat për inspektimin e vazhdueshëm të territorit brenda juridiksionit të çdo autoriteti 
vendor të planifikimit, për të identifikuar zhvillimet, që janë në kundërshtim me instrumentet në 
fuqi të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit dhe marrëdhëniet e bashkëveprimin ndërmjet 
autoriteteve kombëtare e vendore të inspektimit.

2.  Autoritetet vendore të planifikimit janë përgjegjëse për kontrollin e zhvillimit të territorit nën juridik-
sionin e tyre, në përputhje me kompetencat e përcaktuara në ligj.

 Ato zbatojnë instrumentet kombëtare të detyrueshme të planifikimit, rregulloret kombëtare të kon-
trollit të zhvillimit dhe rregulloret e ndërtimit për territorin e tyre administrativ.

Neni 60
Rregulloret kombëtare të kontrollit të zhvillimit të territorit

1.  Autoritetet kombëtare të planifikimit miratojnë rregulla të kontrollit të zhvillimit, për zbatimin e 
instrumenteve kombëtare të planifikimit dhe të rregulloreve të ndërtimit, sipas rëndësisë e natyrës së 
çështjeve, në përputhje me rregulloret uniforme të kontrollit të zhvillimit, të miratuara sipas nenit 62 
të këtij ligji.

2.  Procesi i hartimit, shqyrtimit, bashkërendimit, këshillimit dhe miratimit të këtyre rregulloreve është 
i njëjtë me atë të përcaktuar për instrumentet kombëtare të planifikimit, sipas kreut IV seksionet I e 
IV të këtij ligji.

Neni 61
Rregulloret vendore të kontrollit të zhvillimit

1.  Autoritetet vendore të planifikimit miratojnë rregullat e kontrollit të zhvillimit, sipas rëndësisë e natyrës 
së çështjeve, në përputhje me rregulloret uniforme të kontrollit të zhvillimit, të miratuara sipas nenit 
62 të këtij ligji dhe rregulloret kombëtare të kontrollit të zhvillimit, sipas nenit 60 të këtij ligji.

2.  Procesi i hartimit, shqyrtimit, bashkërendimit, këshillimit dhe miratimit të këtyre rregulloreve është 
i njëjtë me atë të përcaktuar për instrumentet vendore të planifikimit, sipas kreut IV seksionet II e IV 
të këtij ligji.

Neni 62
Njëtrajtshmëria e strukturës dhe formës së instrumenteve 

të kontrollit të zhvillimit

Këshilli i Ministrave miraton rregullore uniforme të kontrollit të zhvillimit, me qëllim realizimin 
e njëtrajtshmërisë së formës e të strukturës së instrumenteve të kontrollit të zhvillimit. Këto rregullore 
nuk përcaktojnë apo kufizojnë politika për autoritetet e planifikimit. Bashkërendimi, këshillimi, dëgjimi 
publik dhe botimi në regjistër i tyre kryhen nga AKPT-ja, sipas dispozitave të neneve 36 e 37 të këtij ligji.
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SEKSIONI II
INSTRUMENTET E VEÇANTA TË KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT

Neni 63
Instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit

1.  Instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit në territor, në kuptim të këtij ligji, janë:

a)  pezullimi i zhvillimit;

b)  servituti publik ;

c)  rezervimi publik;

ç)  e drejta e transferimit;

d)  e drejta e preferimit;

dh)  e drejta e lënies.

2.  Zbatimi i instrumenteve të veçanta të kontrollit të zhvillimit kryhet kur është i domosdoshëm realizimi 
i një qëllimi apo përdorimi publik të dokumentuar dhe rezulton të jetë metoda e vetme, e përshtatshme 
për realizimin e tij.

Neni 64
Pezullimi i zhvillimit

1.  Pezullimi i zhvillimit përdoret, në proporcion me rrethanat që e diktojnë atë, vetëm kur rezulton se 
instrumente të tjera në fuqi nuk do të jepnin një zgjidhje të përshtatshme.

2.  Pezullimi i zhvillimit nuk zbatohet për:

a)  zhvillime të autorizuara, formalisht ose në heshtje, me leje zhvillimi, sipas legjislacionit në fuqi, 
para hyrjes në fuqi të vendimit për pezullimin e zhvillimit;

b)  punimet e mirëmbajtjes.

3.  Autoriteti i planifikimit mund të vendosë pezullimin e zhvillimit, gjatë miratimit të nismës për hartimin 
e instrumentit të planifikimit ose gjatë procesit të hartimit të tij. Kur ekzistojnë kushtet për nisjen e 
procedurës së pezullimit të zhvillimit, autoriteti i planifikimit bën publike faktet, që shprehin nevojën 
për ndërhyrje urgjente.

 Vendimi për pezullimin e zhvillimit përcakton arsyet e përdorimit të këtij instrumenti, territorin e 
përfshirë ose pjesë të caktuara të tij, llojet e lejeve apo të çështjeve të lidhura me to, dhënia e të cilave 
pezullohet, strukturat që nuk mund të prishen, afatin dhe shkallën apo nivelin e pezullimit, sipas tipit 
të zhvillimit. Në rastin e zhvillimeve që kryhen sipas procedurës së deklarimit paraprak të punimeve, 
vendimi për pezullimin e zhvillimit përcakton kufizimin ose ndalimin e ndryshimeve madhore apo 
themelore, me rezultat rritjen e vlerës së strukturave ekzistuese.

4.  Pezullimi i zhvillimit mund të vendoset për një periudhë kohore deri në 12 muaj. Ai mund të zgjatet 
edhe për 6 muaj të tjerë, për shkaqe specifike të përligjura.

 Pezullimi i zhvillimit mbaron para afatit të përcaktuar për të gjithë territorin e përfshirë ose pjesë 
të caktuara të tij, kur kushtet e kërkuara për miratimin e tij pushojnë së ekzistuari. Në çdo rast, ai 
mbaron në datën kur instrumenti i planifikimit hyn në fuqi.

5.  Në rastet kur pezullimi i zhvillimit qëndron në fuqi për një periudhë më të gjatë se 12 muaj, palët e 
prekura nga zbatimi i tij kanë të drejtë të kompensohen financiarisht, në masën e humbjes apo dëmit 
të shkaktuar realisht, nga zbatimi i këtij instrumenti.
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 Kërkesa për kompensim financiar bëhet me shkrim pranë autoritetit të planifikimit, që ka vendosur 
pezullimin e zhvillimit. Vlerësimi i masës së kompensimit kryhet sipas vlerës së tregut. Kur palët nuk 
arrijnë marrëveshje për masën e kompensimit, bëhet ankim në gjykatë, sipas legjislacionit në fuqi.

6.  Ndryshimi i vendimit për pezullimin e zhvillimit, sipas përcaktimeve të mësipërme të këtij neni, 
mund të ketë, për efekt, përjashtimin nga pezullimi të pjesëve të territorit të përfshirë ose të tipave të 
caktuar të zhvillimit, për një pjesë ose për të gjithë periudhën e pezullimit të zhvillimit.

Neni 65
Servituti publik

1.  Servituti publik mund të përcaktohet nga instrumenti vendor apo kombëtar i planifikimit ose nga një 
kërkesë për zhvillim. Kur servituti bazohet në një instrument në fuqi të planifikimit, ai zbatohet ndaj 
një kërkese për zhvillim.

2.  Servituti publik qëndron në fuqi pa afat, në qoftë se akti që e krijon atë nuk përcakton një afat përfundimi.

3.  Të drejtat dhe detyrimet mbi servitutin publik janë ato të përcaktuara në Kodin Civil e legjislacionin 
në fuqi, për aq sa nuk parashikohet ndryshe në këtë ligj. Sipas nevojës dhe rrethanave, autoriteti i 
planifikimit mund të miratojë rregulla më të hollësishme.

4.  Servituti publik mund të krijohet për zbatimin e një qëllimi publik të ardhshëm edhe kur nuk është 
bërë kërkesë për zhvillim.

5.  Pronari i pasurisë së paluajtshme, që i nënshtrohet servitutit, nuk ndërhyn në përdorimin e synuar të 
servitutit publik.

6.  Çdo servitut publik, i vendosur mbi parcela të caktuara, transferohet në parcelat e reja të krijuara në 
të njëjtën vendndodhje fizike, si pasojë e një procesi nënndarjeje dhe/ose bashkimi të parcelave.

7.  Servitutet publike, që vendosen për interesa publikë, nuk përbëjnë objekt dëmshpërblimi. Pronari mund të 
kërkojë dëmshpërblim, kur nga vendosja e një servituti publik rrjedh ndryshimi në gjendjen e mëparshme 
të tokës apo strukturës, që shkakton një dëm të drejtpërdrejtë, material e të sigurt. Kërkesa për dëmshpër-
blim duhet t’i dorëzohet autoritetit përgjegjës, brenda 6 muajve nga data e shkaktimit të dëmit.

 Dëmshpërblimi, në mungesë të marrëveshjes ndërmjet palëve, caktohet nga gjykata, e cila merr 
parasysh vlerën e shtuar që i sjell ndërtimit realizimi i një instrumenti të caktuar të planifikimit dhe 
përdorimin e zakonshëm të tokës para vendosjes së servitutit publik.

Neni 66
Rezervimi publik

1.  Qëllimi dhe interesi publik, për të cilët kryhet rezervimi publik i pasurisë së paluajtshme, në pronësi 
private, përcaktohen në përputhje me instrumentet në fuqi të planifikimit.

2.  Autoriteti i planifikimit vë në dijeni pronarët e pasurive të paluajtshme, që mund të preken nga ven-
dimi për rezervimin publik të tokës, për qëllimin dhe arsyet e marrjes së një mase të tillë, të paktën 
60 ditë para datës së miratimit të vendimit.

3.  Rezervimi publik i tokës vendoset pa kundërshpërblim për një periudhë kohore deri në 18 muaj, për 
rastet kur nuk i shkaktohet dëm subjektit.

4.  Autoriteti i planifikimit fillon procedurën e shpronësimit vetëm pasi të ketë ndërmarrë masa për negocimin 
dhe blerjen me marrëveshje të pasurisë së paluajtshme të përcaktuar për t’u rezervuar për një qëllim publik, 
ose kur nuk është arritur, sipas rastit, marrëveshje me pronarin e saj, sipas neneve 68 e 69 të këtij ligji.

5.  Shpronësimi nuk mund të jetë me shtrirje më të madhe sesa kërkohet, për të plotësuar interesin publik.

6.  Pronari kompensohet për shpronësimin e pasurisë, në përputhje me legjislacionin civil dhe atë për 
shpronësimet.
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Neni 67
E drejta e transferimit

1.  Këshilli i Ministrave ka të drejtë të vendosë transferimin e pasurisë së paluajtshme publike, pronë e 
njësive të qeverisjes vendore, në favor të shtetit për realizimin e investimeve në infrastrukturën publike 
kombëtare, në përputhje me instrumentet në fuqi të planifikimit.

2.  Akti i kalimit të pronësisë nga njësia e qeverisjes vendore në favor të shtetit kryhet përkundrejt pagimit 
të vlerës reale të tokës dhe/ose strukturave në të, sipas kushteve të tregut në çastin e transferimit të 
pronësisë. Kompensimi i vlerës kryhet me fonde të Buxhetit të Shtetit ose me fonde të investitorit 
privat që do të kryejë investimin me interes publik.

3.  Njësia e qeverisjes vendore njoftohet nga ministria përgjegjëse e linjës të paktën 60 ditë para propozimit 
të marrjes së vendimit, sipas pikës 1 të këtij neni.

4.  Përcaktimi i vlerës apo mënyrave të kompensimit konsultohet ndërmjet autoriteteve kombëtare e 
vendore të përfshira në proces dhe, në rast mosmarrëveshjeje, vlera e kompensimit caktohet nga 
gjykata. Padia dhe shqyrtimi gjyqësor nuk përbëjnë shkak për ndërprerjen ose pezullimin e transfer-
imit të pronësisë në favor të shtetit. 5. Vlera e kompensimit të pronës së transferuar paguhet brenda 
6 muajve nga data e vendimit. Ndryshimet në regjistrin e pasurive të paluajtshme kryhen vetëm pas 
pagimit të vlerës së kompensimit.

Neni 68
E drejta e preferimit

1.  E drejta e preferimit ushtrohet për pasuri të paluajtshme, në pronësi private ose pjesë të tyre, sipas 
zonave të preferimit, të përcaktuara nga autoriteti i planifikimit. Kjo e drejtë nuk mund të ushtrohet:

a)  për blerje të pasurisë së paluajtshme, që rregullohet sipas kuadrit ligjor për bashkëpronësinë;

b)  kur pronari ia shet pasurinë e paluajtshme bashkëshortit ose një të afërmi, me lidhje gjaku apo 
martese, deri në shkallë të dytë;

c)  kur pasuria e paluajtshme është në proces blerjeje nga një institucion publik ose për llogari të tij;

ç)  për pasuritë e paluajtshme, për të cilat janë pranuar kërkesa për zhvillim, që janë në proces 
shqyrtimi, deri në datën e miratimit të zonës së preferimit;

d)  për ndërtime të kryera prej të paktën 10 vjetësh.

2.  Përpara nënshkrimit të një kontrate shitjeje, pronari i një pasurie të paluajtshme, në pronësi private, 
njofton, me anë të shërbimit me “përgjigje të marrë”, autoritetin përgjegjës të planifikimit, që ka 
miratuar zonën e preferimit ose organin e autorizuar prej tij, në territorin e juridiksionit të të cilit 
ndodhet pasuria e paluajtshme, për qëllimin e shitjes nga ana e tij, kushtet dhe çmimin. Autoriteti 
përgjegjës i planifikimit duhet të shprehet për ushtrimin e së drejtës së preferimit, përdorimin ose 
përdorimet konkrete publike, të propozuara për pasurinë, që mbulohet nga kjo e drejtë dhe nisjen e 
procedurës së marrëveshjes për kushtet e blerjes.

3.  Në rast refuzimi të ushtrimit të së drejtës së preferimit, të mosarritjes së marrëveshjes për çmimin ose 
në mungesë të përgjigjes nga autoriteti përgjegjës i planifikimit, brenda 60 ditëve nga data e njoftimit, 
pronari gëzon të drejtën e shitjes së pasurisë së paluajtshme pas këtij afati, pavarësisht së drejtës së 
preferimit, sipas këtij neni. Në këto raste, autoriteti i planifikimit nuk mund ta ushtrojë përsëri të 
drejtën e preferimit mbi të njëjtën pasuri të paluajtshme, për një periudhë prej 5 vjetësh.

4.  Pronari mund ta tjetërsojë pasurinë e paluajtshme, sipas kushteve të pikës 3 të këtij neni, vetëm me një çmim 
të njëjtë ose më të favorshëm për të se çmimi i propozuar për autoritetin e planifikimit. Pronari vërteton 
plotësimin e këtij kushti për çregjistrimin e së drejtës së preferimit në regjistrin e pasurive të paluajtshme.

5.  Noteri nuk mund të redaktojë akte noteriale për shitjen e pasurisë së paluajtshme, sipas këtij neni:
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a)  nëse shitësi i saj nuk paraqet konfirmimin, me shkrim, të autoritetit të planifikimit, për mosush-
trimin e së drejtës së preferimit ose mosarritjen e marrëveshjes për çmimin e ofruar;

b)  në rastet e mungesës së përgjigjes nga autoriteti i planifikimit, sipas pikës 3 të këtij neni, noteri duhet 
t’i kërkojë shitësit ofertën me shkrim, që i është dorëzuar autoritetit të planifikimit, sipas këtij neni.

6.  Në çdo rast, kur autoriteti përgjegjës i planifikimit ushtron të drejtën e preferimit për realizimin e 
interesit publik, ai duhet të paguajë vlerën brenda 6 muajve nga data e përgjigjes, sipas pikës 2 të këtij 
neni dhe duhet të marrë masat për çregjistrimin e vendimit për miratimin e së drejtës së preferimit 
në regjistrin e pasurive të paluajtshme të zonës përkatëse të preferimit.

7.  Pasuria e blerë nëpërmjet ushtrimit të së drejtës së preferimit përdoret vetëm për interesin publik 
konkret, për të cilin është preferuar. Nëse autoriteti përgjegjës i planifikimit vendos ta shesë pa-
surinë e blerë me preferim gjatë 5 vjetëve të para, ai është i detyruar të njoftojë ish-pronarin e saj ose 
trashëgimtarët e tij, nëse kanë interes ta rimarrin atë pasuri.

Neni 69
E drejta e lënies

1.  Në rastin e ushtrimit të rezervimit publik të pasurisë së paluajtshme, pronari i saj mund të njoftojë, 
me anë të shërbimit, me “përgjigje të marrë”, autoritetin përgjegjës të planifikimit, në territorin e 
juridiksionit të të cilit ndodhet pasuria e paluajtshme, në pronësi të tij, për ushtrimin e së drejtës së 
lënies së saj. Njoftimi përmban ofertën e shitjes, kushtet dhe çmimin.

2.  Brenda 60 ditëve, autoriteti i planifikimit ia njofton vendimin pronarit. Nëse ai vendos ta blejë pasurinë e 
paluajtshme, afatet dhe mënyra e pagimit të çmimit përcaktohen me marrëveshje ndërmjet palëve. Në mung-
esë të saj, autoriteti i planifikimit duhet të paguajë çmimin brenda 6 muajve nga data e marrjes së vendimit.

3.  Në rast refuzimi, autoriteti i planifikimit duhet të vendosë, brenda afatit të përcaktuar në pikën 2 të 
këtij neni, revokimin e vendimit të rezervimit publik të pasurisë së paluajtshme në fjalë ose të përdorë, 
sipas rastit, procedurën e shpronësimit, sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 70
Autoritetet dhe procedura e zbatimit të instrumenteve 

të veçanta të kontrollit të zhvillimit

1.  Në rastet kur instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit, sipas neneve 65, 66 e 68 të këtij ligji, 
nuk miratohen më parë si pjesë e një plani territorial, vendor ose kombëtar, ato shqyrtohen sipas 
procedurës së mëposhtme:

a)  autoriteti i planifikimit përgatit një studim, që përcakton faktet dhe formulon qëllimin e interesin 
publik, që duhet realizuar, në përputhje me përcaktimet e këtij seksioni dhe të akteve nënligjore 
të nxjerra në zbatim të tij. Studimi botohet në regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit;

b)  autoriteti i planifikimit organizon, të paktën, një seancë dëgjimi publik, jo më vonë se 30 ditë 
nga data e botimit të studimit në regjistër;

c)  vendimi për zbatimin e instrumentit të veçantë të kontrollit të zhvillimit botohet në regjistër 
e sipas mjeteve tradicionale të informimit dhe i njoftohet, brenda 15 ditëve nga miratimi i tij, 
pronarit të pasurisë së paluajtshme, që preket nga zbatimi i tij në rastet e servitutit publik dhe 
të rezervimit publik dhe, për aq sa një gjë e tillë është e mundur, për pezullimin e zhvillimit dhe 
përcaktimin e zonave të preferimit.

2.  Kompetencat dhe procedura për miratimin e zbatimin e instrumenteve të veçanta të kontrollit të 
zhvillimit, të përcaktuara në këtë seksion, rregullohen si më poshtë:
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a)  pezullimi i zhvillimit miratohet, ndryshohet ose revokohet nga këshilli i njësisë së qeverisjes 
vendore, me propozimin e kryetarit të saj, me përjashtim të rastit të parashikuar në pikën 4 të 
nenit 40 të këtij ligji. Ai rregullohet në nivel kombëtar, sipas nenit 32 të këtij ligji. Bashkëren-
dimi, këshillimi dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara kryhen sipas procedurës së thjeshtuar, 
të përcaktuar në nenin 50 të këtij ligji;

b)  kategoritë e servituteve publike dhe rregullat për zbatimin e tyre përcaktohen nga këshilli i 
njësisë së qeverisjes vendore dhe zbatohen nga kryetari i saj ose zyrtari i autorizuar prej tij me 
delegim, sipas procedurës së parashikuar për lejet e zhvillimit në seksionin III të këtij kreu. Në 
nivel kombëtar, autoritetet përgjegjëse janë KKT-ja dhe ministri;

c)  ushtrimi i së drejtës së rezervimit publik të pasurisë së paluajtshme kryhet pas bashkëveprimit 
e bashkëpunimit ndërmjet autoritetit vendor dhe kombëtar ose anasjelltas. Ushtrimi i së drejtës 
së rezervimit publik të pasurisë së paluajtshme është, sipas rastit, kompetencë e ministrit ose e 
kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore. Ai zbatohet sipas procedurës së parashikuar për lejet e 
zhvillimit në seksionin III të këtij kreu, ose sipas përcaktimeve të pikës 1 të këtij neni, kur nuk 
është miratuar si pjesë e një plani territorial;

ç)  miratimi i zonave të preferimit kryhet nga autoriteti, që miraton planin territorial, si pjesë e tij. 
Kur bëhet veçmas, miratimi bëhet nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore ose KKT-ja, sipas 
procedurës së thjeshtuar, të përcaktuar në nenin 50 të këtij ligji;

d)  vendimmarrja, negocimi dhe transaksionet e mundshme, si pasojë e ushtrimit të së drejtës së 
lënies dhe të preferimit, ushtrohen, sipas nivelit përkatës, nga autoriteti i planifikimit, në bazë 
të legjislacionit në fuqi.

3.  Vendimet për miratimin e servitutit publik, të rezervimit publik të tokës dhe të së drejtës së preferimit botohen 
në regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit dhe regjistrohen në regjistrin e pasurive të paluajtshme.

4.  Këshilli i Ministrave nxjerr akte nënligjore për zbatimin e instrumenteve të veçanta të kontrollit të 
zhvillimit, sipas këtij seksioni.

SEKSIONI III
LEJA E ZHVILLIMIT

Neni 71
Lejet e zhvillimit, deklaratat paraprake dhe përjashtimet

1.  Çdo person fizik ose juridik, vendas apo i huaj, që synon të kryejë një zhvillim të ri në Republikën 
e Shqipërisë, në territore në pronësi të tij ose në pronësi private apo publike, për të cilat ai gëzon të 
drejta ligjore, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, duhet të pajiset me leje zhvillimi, në përputhje 
me përcaktimet e këtij kreu dhe me instrumentet kombëtare e vendore në fuqi të planifikimit dhe të 
kontrollit të zhvillimit, për çdo zhvillim të tokës ose të strukturave në të apo për kryerje të punimeve 
për zhvillimin e tyre, përveç rasteve kur kjo gjë përjashtohet sipas këtij ligji.

2.  Leja, sipas llojeve të përcaktuara në dispozitat e këtij kreu, i jepet:

a)  pronarit ose pronarëve, përfaqësuesit të tyre ose personit fizik apo juridik, të autorizuar prej tij, 
sipas ligjit për kryerjen e punimeve;

b)  në rast bashkëpronësie, njërit ose më shumë bashkëpronarëve apo përfaqësuesit të tyre;

c)  personit që realizon një projekt, investim apo objekt me interes publik, sipas ligjit, si pasojë e një 
shpronësimi ose për shkak të përdorimit të së drejtës së transferimit, sipas nenit 67 të këtij ligji.
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3.  Çdo person fizik ose juridik përjashtohet nga detyrimi për t’u pajisur me leje për punime, të cilat kanë:

a)  madhësi, natyrë dhe efekt të vogël apo të kufizuar të zhvillimit;

b)  kohëzgjatje ose karakter të përkohshëm të tij;

c)  mirëmbajtje të strukturave;

ç)  zhvillim për qëllime bujqësore;

d)  shfrytëzim të pyjeve, që rregullohet me ligj të veçantë.

 Tipologjitë dhe rastet kur zhvillimi i tokës dhe i strukturave në të përjashtohet nga detyrimi për t’u 
pajisur me leje përcaktohen në rregulloret e kontrollit të zhvillimit, sipas nenit 59 e në vijim të këtij 
ligji. Në këto raste, zhvillimi i tokës dhe i strukturave në të kryhet me ose pa njoftim paraprak të 
autoritetit përgjegjës të planifikimit. Njoftimi kryhet nëpërmjet një deklarimi paraprak të punimeve, 
sipas formës së përcaktuar nga rregulloret e kontrollit të zhvillimit.

4.  Të gjitha llojet e lejeve të përcaktuara në këtë ligj përfshihen në fushën V pika 2 të shtojcës së ligjit 
nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”. Ato jepen 
në përputhje me dispozitat e këtij kreu.

Neni 72
Leja e zhvillimit

1.  Lejet e zhvillimit klasifikohen në përputhje me procedurën e shqyrtimit e të miratimit të tyre, si më poshtë:

a)  leje zhvillimi për çdo punim, me përjashtim të atyre të përmendura në shkronjën “b” të kësaj 
pike, të cilat shqyrtohen e miratohen sipas procedurës së përcaktuar në nenet 73 deri në 75 të 
këtij ligji;

b)  leje zhvillimi për punime me rrezikshmëri të lartë për mjedisin, sigurinë apo shëndetin publik 
ose sigurinë e jetës, për të cilat ndiqen kriteret e procedura e veçantë, të parashikuara në nenin 
76 të këtij ligji.

2.  Leja e zhvillimit jepet në bazë të një kërkese për zhvillim, që shqyrtohet sipas këtij ligji.

3.  Miratimi i lejes bëhet me vendim të autoritetit përgjegjës të planifikimit ose me “miratim në heshtje”, 
sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 73
Kërkesa për zhvillim

1.  Kërkesa për zhvillim përmban:

a)  dokumentin që vërteton identitetin e kërkuesit;

b)  dokumente që vërtetojnë:

i)  të drejtat e pronësisë së kërkuesit dhe të drejtën e tij, për të kërkuar një zhvillim në pronën 
apo territorin e përcaktuar në kërkesë, përfshirë kufizimet e mundshme mbi pasurinë e 
paluajtshme, që burojnë në bazë të neneve 64, 65, 66 e 68 të këtij ligji;

ii)  marrëveshjet me bashkëpronarët ose palë të treta, kur kjo gjë është kusht paraprak për fitimin 
e së drejtës së zhvillimit të pronës;

c)  qëllimin, natyrën dhe përshkrime të mjaftueshme të zhvillimit të kërkuar, si dhe afatet për kry-
erjen e punimeve të zhvillimit;

ç)  çdo dokument, analizë, studim, projekt, vlerësim të parashikuar në rregulloret e kontrollit të zh-
villimit, që argumentojnë se kërkesa për zhvillim është në përputhje me rregullat e detyrueshme 
të zhvillimit në atë territor;
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d)  dokumente të tjera të përcaktuara në aktet nënligjore dhe në rregulloret e kontrollit të zhvillimit 
të territorit, të nxjerra në zbatim të këtij ligji.

2.  I gjithë dokumentacioni i nevojshëm për paraqitjen e një kërkese për zhvillim, sipas këtij ligji, është i dis-
ponueshëm në mjediset e caktuara për publikun të autoritetit përgjegjës të planifikimit dhe në regjistër.

Neni 74
Paraqitja dhe shqyrtimi i kërkesës për zhvillim

1.  Kërkesa për zhvillim dorëzohet:

a)  pranë bashkisë/komunës, në territorin e së cilës kërkohet zhvillimi;

b)  pranë secilës bashki/komunë kur zhvillimi i kërkuar parashikohet të ndodhë në territorin e më 
shumë se një njësie të qeverisjes vendore ose është i pandashëm, sipas dy apo më shumë ter-
ritoreve të tilla.

2.  Shqyrtimi i kërkesës për zhvillim dhe miratimi i lejes së zhvillimit është një akt administrativ që 
nxirret nga kryetari i bashkisë/komunës ose zyrtari i autorizuar prej tij me delegim, me mbështetjen 
profesionale dhe teknike të stafit të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit.

3.  Autoriteti përgjegjës për shqyrtimin e kërkesës në bashki/komunë shqyrton, brenda 5 ditëve nga data 
e marrjes së saj në dorëzim, dokumentacionin vetëm për çështje të përmbushjes së formës dhe i jep 
ose dërgon në adresë të kërkuesit vërtetimin e pranimit, ku përcaktohet data e marrjes në dorëzim 
të kërkesës, si dhe të dhëna që identifikojnë kërkesën dhe dokumentet bashkëlidhur. Kur autoriteti 
përgjegjës nuk dërgon në adresë të kërkuesit përgjigje, sipas afatit të kësaj pike, kërkesa konsiderohet 
e pranuar në heshtje dhe vijon shqyrtimi i saj. Bashkia/komuna e shpall kërkesën në mjediset e saj 
publike dhe e boton në regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit brenda afatit të mësipërm.

4.  Kur vërehen mangësi në dokumentacionin e detyrueshëm të kërkesës për zhvillim, njësia e qeverisjes 
vendore njofton me shkresë kërkuesin, për plotësimin e dokumentacionit, sipas mangësive të vëna re 
dhe rrugën që duhet të ndjekë për t’i plotësuar ato. Ajo i jep kërkuesit një afat jo më shumë se 30 ditë nga 
përfundimi i afatit të përmendur në pikën 3 të këtij neni, për plotësimin e tyre. Në rast se kërkuesi nuk i 
plotëson këto mangësi brenda afatit të mësipërm, kërkesa nuk pranohet dhe kërkuesit i dërgohet vërtetimi 
i mospranimit me shkaqet përkatëse. Riparaqitja e kërkesës pas refuzimit trajtohet si kërkesë e re.

5.  Brenda 5 ditëve nga data e pranimit të kërkesës nga autoriteti përgjegjës, sipas pikave 3 e 4 të këtij 
neni, kërkuesi bën njoftimin publik, në vende të dukshme, në afërsi të parcelës, ku do të kryhet zhvil-
limi dhe brenda saj. Kërkesa për zhvillim dhe njoftimet e bëra nga kërkuesi në parcelë dhe përreth 
saj qëndrojnë të shpallura deri në përfundimin e procesit të shqyrtimit dhe të marrjes së vendimit.

6.  Brenda 20 ditëve nga botimi i saj në regjistër, sipas pikës 3 të këtij neni, çdo autoritet kombëtar dhe/ose 
vendor i interesuar i planifikimit dhe palë e interesuar shprehin vërejtjet, propozimet ose pretendimet 
e veta. Palët e interesuara kanë të drejtë të konsultojnë të gjitha studimet, që bëhen për shqyrtimin e 
kërkesës për zhvillim.

 Mosshprehja e një qëndrimi brenda afatit të mësipërm vlerësohet si mungesë kundërshtimi ndaj 
kërkesës. Vërejtjet e marra, sipas kësaj pike, i bashkëlidhen kërkesës për zhvillim dhe shqyrtohen nga 
strukturat përgjegjëse për kontrollin e zhvillimit dhe nga kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ose 
zyrtari i autorizuar prej tij me delegim.

7.  Miratimi ose refuzimi i çdo kërkese për zhvillim kryhet vetëm pas shqyrtimit e vlerësimit ligjor e teknik 
të saj nga strukturat përgjegjëse për kontrollin e zhvillimit dhe çështjet juridike të autoritetit përgjegjës të 
planifikimit. Jo më vonë se 20 ditë nga përfundimi i afatit të përcaktuar në pikën 6 të këtij neni, përgjegjësit 
e strukturave të mësipërme shqyrtojnë e vlerësojnë praktikën e kërkesës për zhvillim, nënshkruajnë ra-
portin, me propozimin për pranimin me ose pa vërejtje a kushte apo refuzimin e saj dhe e botojnë atë në 
regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit, si dhe ia përcjellin praktikën për vendimmarrje kryetarit 
të njësisë së qeverisjes vendore ose zyrtarit të autorizuar prej tij me delegim.
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8.  Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ose zyrtari i autorizuar prej tij me delegim shqyrton, jo më vonë 
se 10 ditë nga përfundimi i afatit të përcaktuar në pikën 7 të këtij neni, sipas rastit, përputhshmërinë 
e kërkesës vetëm me:

a)  instrumentet vendore dhe kombëtare të planifikimit në fuqi dhe kërkon, për zhvillimin e propo-
zuar, zbatimin e kritereve të parashikuara në këto instrumente;

b)  rregulloret model dhe me kriteret e përcaktuara në instrumentet kombëtare të detyrueshme të 
planifikimit, nëse zhvillimi i propozuar vendoset në një zonë, për të cilën autoriteti vendor i 
planifikimit nuk ka miratuar një instrument vendor të planifikimit.

9.  Përpara çdo vendimi për një kërkesë zhvillimi, sipas shkronjës “b” të pikës 1 të këtij neni, autoriteti 
përgjegjës i planifikimit organizon të paktën një dëgjim publik, me të gjitha palët e interesuara, për 
të marrë vërejtjet dhe propozimet e tyre.

Neni 75
Vendimmarrja për kërkesën për zhvillim

1.  Pas shqyrtimit të kërkesës për zhvillim, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ose zyrtari i autorizuar 
prej tij me del egim merr vendim të arsyetuar për kërkesën si më poshtë:

a)  kërkesa është miratuar;

b)  kërkesa është miratuar me kushte të vëna nga autoriteti përgjegjës, të cilat, pa cenuar thelbin e 
saj, kërkojnë zbatimin e rregullave të detyrueshme, të parashikuara në instrumentet e planifikimit 
dhe të kontrollit të zhvillimit;

c)  kërkesa është refuzuar, si pasojë e mosplotësimit të një ose më shumë kritereve të instrumenteve 
të detyrueshme të planifikimit e të kontrollit të zhvillimit.

 Vendimi përmban në pjesën e arsyetimit shkaqet e refuzimit. Në këtë rast, kërkuesi mund të plotësojë 
kriteret dhe të paraqesë një kërkesë të re për zhvillim.

2.  Në kushtet e lejes së zhvillimit, në varësi të llojit të strukturës, përcaktohet detyrimi për pranimin e 
kontrollit të realizimit të zhvillimit, sipas fazave të përcaktuara në rregulloret e kontrollit të zhvillimit.

3.  Bashkia/komuna i kthen përgjigje me shkrim kërkuesit, së bashku me një kopje të vendimit të marrë, 
për pranimin apo refuzimin e kërkesës për zhvillim, jo më vonë se 55 ditë pas marrjes në dorëzim të 
kërkesës për zhvillim. Vendimi për miratimin ose refuzimin e kërkesës për zhvillim botohet në regjistër 
e sipas mjeteve tradicionale të informimit brenda të njëjtit afat. Në mungesë të përgjigjes, brenda afatit 
të mësipërm, si dhe kur nuk janë bërë vërejtje ose pretendime, sipas pikës 6 të nenit 74 të këtij ligji, 
kërkesa për zhvillim e, për pasojë, leja e zhvillimit vlerësohen, paraprakisht, të miratuara në heshtje, 
me përjashtim të rasteve të përcaktuara në shkronjën “b” të pikës 1 të nenit 72 të këtij ligji.

4.  Brenda 5 ditëve pas përfundimit të afatit të përcaktuar në pikën 3 të këtij neni, zhvilluesi bën njofti-
min në vende të dukshme, në afërsi të parcelës, ku do të kryhet zhvillimi dhe brenda saj, në regjistër, 
si dhe në një gazetë. Në mungesë të vërejtjeve ose pretendimeve nga palë të interesuara, brenda 10 
ditëve nga data e botimit dhe e njoftimit nga zhvilluesi, leja e zhvillimit vlerësohet përfundimisht e 
miratuar në heshtje, me përjashtim të rasteve të përcaktuara sipas shkronjës “b” të pikës 1 të nenit 
72 të këtij ligji. Struktura përgjegjëse për kontrollin e zhvillimit duhet të lëshojë lejen përkatëse të 
zhvillimit të miratuar në heshtje, jo më vonë se 5 ditë nga përfundimi i afatit të përcaktuar në këtë 
pikë dhe ta botojë atë në regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.

5.  Brenda 10 ditëve nga data e marrjes së lejes së zhvillimit, zhvilluesi vendos në kantier tabelën me të 
dhëna për lejen e dhënë dhe fillon punimet jo më parë se 30 ditë nga data e marrjes së lejes. Për zh-
villimet, për të cilat rregulloret e ndërtimit përcaktojnë pajisjen me leje ndërtimi, afatet e mësipërme 
të kësaj pike llogariten nga data e marrjes së lejes së ndërtimit.
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6.  Gjatë periudhës nga data e miratimit të lejes deri në datën e fillimit të punimeve mund të bëhet ankim 
administrativ dhe më pas ankim gjyqësor, sipas legjislacionit në fuqi.

7.  E drejta për zhvillim ushtrohet brenda 1 viti nga data e marrjes së lejes së zhvillimit, sipas këtij neni 
ose nenit 76 të këtij ligji. Për zhvillimet, për të cilat rregulloret e ndërtimit përcaktojnë pajisjen me 
leje ndërtimi, afati i mësipërm i kësaj pike llogaritet nga data e miratimit të lejes së ndërtimit. Me 
kalimin e afatit të mësipërm, bëhet kërkesë e re për zhvillim dhe/ose ndërtim. Afatet minimale dhe 
maksimale për kryerjen e punimeve të ndryshme përcaktohen në rregulloret e kontrollit të zhvillimit.

8.  Autoriteti i planifikimit siguron, gjatë fazës së shqyrtimit të kërkesës për zhvillim dhe pas marrjes së 
vendimit përkatës, kushtet e përshtatshme për informimin e vënien në dispozicion të palëve të intere-
suara dhe të autoriteteve të inspektimit në mjediset e institucionit të dokumentacionit, që shoqëron 
kërkesën për zhvillim, përfshirë vërejtjet e propozimet e bëra mbi të.

Neni 76
Procedura e veçantë

1.  Miratimi në heshtje i lejes, sipas pikave 3 e 4 të nenit 75 dhe pikës 4 të nenit 77 të këtij ligji, nuk zba-
tohet për punime të përcaktuara në rregulloret e kontrollit të zhvillimit ose të ndërtimit që, për shkak 
të natyrës e vëllimit të tyre, kanë rrezikshmëri të lartë për:

a)  mjedisin;

b)  sigurinë apo shëndetin publik;

c)  sigurinë e jetës;

ç)  trashëgiminë kombëtare e kulturore;

d)  bllokimin e sistemit natyror të kullimit;

dh)  zonat e mbrojtura ose të ndotura.

2.  Para shqyrtimit administrativ të kërkesës së zhvillimit për punimet e mësipërme, autoriteti vendor përgjegjës 
i planifikimit i dërgon për miratim, sipas përcaktimeve të rregulloreve të kontrollit të zhvillimit, ministrit 
përgjegjës të linjës kërkesën për zhvillim, menjëherë pas botimit në regjistër, sipas pikës 3 të nenit 74 të 
këtij ligji. Stafi teknik i ministrisë, pas shqyrtimit e vlerësimit të dokumentacionit, harton raportin teknik 
që i dorëzohet ministrit për shqyrtim brenda 30 ditëve nga marrja në dorëzim e kërkesës dhe e boton në 
regjistër. Ministri përgjegjës i linjës shprehet brenda 10 ditëve nga afati i mësipërm.

SEKSIONI IV
LEJA E NDËRTIMIT

Neni 77
Leja e ndërtimit

1.  Lëshimi i lejes së ndërtimit kryhet vetëm pas shqyrtimit e verifikimit të përputhshmërisë së kërkesës 
me rregulloret e ndërtimit në fuqi dhe/ose me përcaktimet e lejes të zhvillimit.

2.  Çdo leje ndërtimi jepet në bazë të një kërkese të veçantë, e cila mund të kryhet njëkohësisht me 
kërkesën për zhvillim, kur lejohet nga rregulloret e kontrollit të zhvillimit.

3.  Afatet minimale dhe maksimale për kryerjen e punimeve të ndryshme vendosen në lejen e ndërtimit, 
në përputhje me rregulloret e kontrollit të zhvillimit.
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4.  Leja e ndërtimit lëshohet sipas kërkesave të neneve 72 deri në 76 të këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi 
për ndërtimin.

SEKSIONI V
LEJA E INFRASTRUKTURËS

Neni 78
Leja e infrastrukturës

1.  Leja e infrastrukturës jepet për punimet në rrjetet e infrastrukturës publike, kombëtare ose vendore, 
sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi dhe për strukturat që lidhen me funksionimin e tyre në 
fushën e transportit, të energjisë, administrimit të ujit, telekomunikacioneve, mbrojtjes së tokës, 
mbrojtjes e sigurisë publike e kombëtare.

2.  Ajo miratohet nga ministri përgjegjës i linjës për infrastrukturën kombëtare dhe kryetari i bashkisë/
komunës për atë vendore, sipas procedurës të parashikuar në pikën 4 të këtij neni, në rastet kur in-
frastruktura publike është e parashikuar në një instrument të planifikimit në fuqi.

3.  Autoriteti përgjegjës, sipas pikës 2 të këtij neni, mund të miratojë, sipas rrethanave e rëndësisë, pro-
jekte infrastrukture që zbërthejnë parashikimet e kriteret e instrumenteve të planifikimit në fuqi për 
aq sa i është deleguar nga autoriteti miratues i tyre.

4.  Për këto punime, autoriteti përgjegjës, sipas pikës 2 të këtij neni, pasi ka verifikuar përputhshmërinë 
e projektit me instrumentet e detyrueshme të planifikimit, të kontrollit të zhvillimit dhe rregulloret 
përkatëse të ndërtimit në fuqi, bën njoftim publik, përfshirë botimin në regjistër e sipas mjeteve 
tradicionale të informimit dhe pret pretendimet dhe vërejtjet e autoriteteve të tjera planifikuese ose 
të palëve të interesuara brenda afatit të përcaktuar në pikën 6 të nenit 74 të këtij ligji. Kur autoriteti 
përgjegjës e gjykon të nevojshme të kryejë një proces shqyrtimi e miratimi të projektit me dy faza për 
projekte të mëdha, afati, sipas fjalisë së mësipërme, është i zbatueshëm për secilën fazë veçmas. Me 
kalimin e këtij afati, autoriteti përgjegjës i planifikimit merr vendim për nisjen e punimeve dhe kryen 
njoftimin publik brenda 60 ditëve nga data e botimit.

Njoftimi publik përmban të gjitha elementet dokumentuese të një kërkese për zhvillim dhe botohet 
në regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit. Punimet fillojnë jo më parë se 60 ditë nga data e 
hyrjes në fuqi të vendimit.

SEKSIONI VI
LEJA E PËRDORIMIT

Neni 79
Leja e përdorimit

1.  Në fund të procesit të zhvillimit, autoriteti përgjegjës i planifikimit lëshon lejen e përdorimit të struk-
turës që konfirmon, sipas rastit, përfundimin e punimeve, në përputhje me kushtet e lejes së zhvillimit 
dhe/ose lejes së ndërtimit apo zbatimin e kritereve të instrumenteve të planifikimit dhe të kontrollit 
të zhvillimit, për rastet e punimeve që kryhen me deklarim paraprak të punimeve.

2.  Leja e përdorimit lëshohet, kur aktet e kontrollit vërtetojnë realizimin e punimeve, në përputhje me kushtet 
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e lejes, sipas fazave të përcaktuara në rregulloret e kontrollit të zhvillimit si, por jo vetëm, për themelin, 
karabinanë, punimet mekanike, hidraulike, të izolimit, rifiniturave dhe të sistemimeve të jashtme.

3.  Në rastet e refuzimit të lejes së përdorimit, lëshohet akti i konstatimit të mospërputhshmërisë, i cili, 
në pjesën e arsyetimit u referohet dokumenteve e akteve të kontrollit të përmendura në pikën 2 të 
këtij neni, të dhënave dhe argumenteve të hollësishme mbi mospërputhjet e konstatuara, rëndësinë 
e tyre, përshkruan mënyrën se si është arritur në këtë përfundim dhe jep sugjerime për sigurimin e 
përputhshmërisë nga zhvilluesi.

4.  Leja e përdorimit shqyrtohet e jepet sipas procedurës dhe afateve të përcaktuara në legjislacionin për 
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit.

5.  Brenda afateve të përcaktuara në pikën 4 të këtij neni, autoriteti përgjegjës i planifikimit njofton, 
zyrtarisht, nëpërmjet shërbimit “me përgjigje të marrë”, aktin e konstatimit të mospërputhshmërisë 
së punimeve me lejen e zhvillimit, të ndërtimit dhe/ose deklarimin paraprak të punimeve. Në njoftim 
përmenden edhe sanksionet e zbatueshme. Njoftimi mund të bëhet nëpërmjet komunikimit elektronik, 
kur kjo gjë është pranuar në kërkesë sipas adresës së dhënë. Në këtë rast, njoftimi vlerësohet se është 
marrë në datën, kur konsultohet prej marrësit, sipas konfirmimit elektronik. Në mungesë të këtij të 
fundit, njoftimi vlerësohet se është marrë brenda 8 ditëve nga dërgimi prej autoritetit të planifikimit.

6.  Në rastet kur nuk është marrë vendim brenda afateve të përcaktuara në pikën 4 të këtij neni, leja e 
përdorimit vlerësohet e miratuar në heshtje dhe lëshohet nga autoriteti përgjegjës i planifikimit brenda 
15 ditëve nga përfundimi i tyre, me kërkesë të të interesuarit dhe botohet në regjistër e sipas mjeteve 
tradicionale të informimit.

7.  Leja e përdorimit për punimet e infrastrukturës publike lëshohet sipas procedurës dhe afateve të 
përcaktuara në nenin 78 të këtij ligji.

8.  Punimet e kryera në zbatim të këtij ligji, që ndryshojnë pronësinë, regjistrohen, sipas ligjit, në regjistrat 
e pasurive të paluajtshme, në bazë të lejes së përdorimit, të lëshuar sipas përcaktimeve të këtij ligji.

SEKSIONI VII
VËZHGIMI, INSPEKTIMI, KUNDËRVAJTJET E DËNIMET

Neni 80
Vëzhgimi i zhvillimeve në territor

1.  Çdo autoritet i planifikimit, në përputhje me sferën e tij të juridiksionit dhe të përgjegjësive, kryen 
vëzhgime për zhvillimet në territor, me qëllim studimin dhe vlerësimin e këtyre zhvillimeve, parashi-
kimin e rreziqeve apo të tendencave, parandalimin e zhvillimeve të dëmshme apo për ndërmarrjen e 
politikave, miratimin e instrumenteve apo të kryerjes së veprimeve të përshtatshme, për sigurimin e 
një zhvillimi të qëndrueshëm të territorit.

2.  Autoritetet e planifikimit bashkëpunojnë dhe bashkërendojnë veprimet ndërmjet tyre dhe bashkëve-
projnë e shkëmbejnë informacione e të dhëna.

3.  Çdo autoritet i planifikimit përgatit, brenda fundit të muajit mars të çdo viti, raportin vjetor për zh-
villimet në territor të vitit të mëparshëm, për çështjet dhe territorin e tij administrativ dhe e boton në 
regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit.

4.  AKPT-ja, bazuar në raportet e autoriteteve të tjera, si dhe në vëzhgimet e kryera prej saj, përgatit dhe 
boton, brenda fundit të muajit qershor të çdo viti, raportin kombëtar për zhvillimet në territor të vitit 
të mëparshëm, i cili botohet në regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit.
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Neni 81
Inspektimi

1.  Inspektimi ka për mision bazë parandalimin e zhvillimeve të paautorizuara në territor apo të shkeljeve 
të kushteve të lejeve, sipas këtij ligji dhe akteve të nxjerra në zbatim të tij si dhe ndëshkimin e drejtë 
të kundërvajtësve, që shkelin dispozitat e këtij ligji.

2.  Inspektimi për zhvillimet në territor kryhet sipas ligjit nr.9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e 
ndërtimit” dhe dispozitave të këtij ligji.

3.  Autoritetet e inspektimit bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë veprimet inspektuese ndërmjet tyre, si 
dhe me autoritetet e planifikimit, me qëllim rritjen e efektivitetit të inspektimit. Kur vihet në dijeni 
të fakteve, edhe pse ato mund të mos jenë brenda sferës së tij të juridiksionit dhe përgjegjësive, çdo 
autoritet i inspektimit njofton menjëherë autoritetin tjetër përgjegjës ose të interesuar.

4.  Aktet e nxjerra nga autoritetet e inspektimit gjatë veprimtarisë së tyre ose të ankimit botohen në 
regjistër e sipas mjeteve tradicionale të informimit.

5.  Të dhënat e përmbledhura dhe konkluzionet e veprimtarisë së inspektimit janë pjesë e raportit vjetor 
mbi zhvillimet në territor.

Neni 82
Kundërvajtjet administrative

Në kuptim të këtij ligji, shkeljet e mëposhtme, kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje 
administrative si më poshtë:
1.  Moskryerja e procesit të dëgjimit publik dhe këshillimit të kërkuar për hartimin e miratimin e instrumenteve 

të planifikimit e të kontrollit të zhvillimit dënohet me gjobë nga 10 000 lekë deri në 50 000 lekë.

2.  Miratimi i lejes së zhvillimit, lejes së ndërtimit, lejes së infrastrukturës apo lejes së përdorimit, në 
kundërshtim me këtë ligj, qoftë edhe me pranimin në heshtje, dënohet me gjobë nga 50 000 lekë deri 
në 200 000 lekë; mosveprimet e pambështetura në ligj, me pasojë miratimin në heshtje në kundërshtim 
me ligjin, dënohen me gjobë nga 100 000 lekë deri në 500 000 lekë.

3.  Mosbotimi në regjistër i akteve, për të cilat botimi është i detyrueshëm, sipas këtij ligji dhe akteve 
nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, dënohet me gjobë nga 20 000 lekë deri në 100 000 lekë.

4.  Mosdeklarimi paraprak i punimeve që përjashtohen nga detyrimi i pajisjes me leje, sipas pikës 3 të 
nenit 71 të këtij ligji, dënohet me gjobë nga 30 000 lekë deri në 150 000 lekë.

5.  Moskryerja e afishimit të kërkesës për zhvillim, sipas pikës 5 të nenit 74 të këtij ligji, ose të lejes në 
parcelë dhe përreth saj, ku kryhen punimet, sipas pikave 4 e 5 të nenit 75 të këtij ligji, dënohet me 
gjobë nga 50 000 lekë deri në 200 000 lekë. 

6.  Shkelja e afatit të fillimit të punimeve, sipas pikës 5 të nenit 75 të këtij ligji, e vlefshmërisë ose e afateve 
të lejes, sipas neneve 75 pika 7 dhe 77 pika 3 të këtij ligji, dënohet me gjobë nga 50 000 lekë deri në 
300 000 lekë.

7.  Shkelja e kushteve të lejes:

a)  pa pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe e vëllim ndërtimor dënohet me gjobë nga 100 000 
lekë deri në 300 000 lekë;

b)  me pasoj a në krijimin e shtesave në sipërfaqe e vëllim ndërtimor dënohet me gjobë nga 200 000 
lekë deri në:

i)  5 për qind të vlerës totale të punimeve, sipas përcaktimeve në leje deri në 5 milionë lekë;

ii)  10 për qind të vlerës totale të punimeve, sipas përcaktimeve në leje mbi 5 milionë lekë.
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8.  Kryerja e punimeve pa leje:

a)  pa pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe e vëllim ndërtimor dënohet me gjobë nga 300 000 
lekë deri në 30 për qind të vlerës totale të punimeve të kryera pa leje si më poshtë:

i)  deri në 10 për qind për punime me vlerë deri në 5 milionë lekë;

ii)  deri në 20 për qind për punime me vlerë nga 5 deri në 10 milionë lekë;

iii)  deri në 30 për qind për punime me vlerë mbi 10 milionë lekë;

b)  me pasoja në krijimin e shtesave në sipërfaqe e vëllim ndërtimor dënohet me gjobë nga 400 000 
lekë deri në 60 për qind të vlerës totale të punimeve të kryera pa leje si më poshtë:

i)  deri në 20 për qind për punime me vlerë deri në 5 milionë lekë;

ii)  deri në 40 për qind për punime me vlerë nga 5 deri në 10 milionë lekë;

iii)  deri në 60 për qind për punime me vlerë mbi 10 milionë lekë.

9.  Hyrja në objekt ose përdorimi i objektit pa lëshimin e lejes së përdorimit, sipas nenit 79 të këtij ligji, 
dënohet me gjobë nga 1 000 000 lekë deri në 3 000 000 lekë.

10.  Vazhdimi i punimeve me gjithë vendimin administrativ për pezullimin ose ndërprerjen e tyre dënohet 
me gjobë nga 2 000 000 lekë deri në 5 000 000 lekë.

11.  Vlera e punimeve të kryera pa leje, sipas pikave 7 shkronja “b”dhe 8 të këtij neni, llogaritet sipas kostos 
mesatare të ndërtimit, të përcaktuar me udhëzim të Këshillit të Ministrave. Rregulloret e kontrollit 
të zhvillimit, sipas nenit 59 të këtij ligji, bëjnë nënndarje të masës së gjobës, në përputhje me vlerat 
minimale e maksimale të përcaktuara në këtë nen.

Neni 83
Ekzekutimi i dënimeve

1.  Gjobat e përcaktuara sipas nenit 82 të këtij ligji vendosen nga autoriteti vendor përgjegjës i inspektimit.

2.  Autoriteti kombëtar i inspektimit vendos gjobat e përcaktuara, sipas nenit 82 të këtij ligji, për shkeljet 
e konstatuara në nivel kombëtar, sipas përcaktimeve të këtij ligji.

 Autoriteti kombëtar i inspektimit kontrollon zbatimin e dispozitave të këtij ligji nga autoriteti vendor i 
inspektimit dhe ushtron detyrat e tij për çështje të rëndësisë kombëtare në planifikimin dhe kontrollin 
e zhvillimit të territorit, kur konstaton shkelje të dispozitave të këtij ligji dhe kur ato nuk janë ushtruar 
nga autoriteti vendor i inspektimit.

3.  Masa e gjobës përcaktohet, në çdo rast, në përpjesëtim të drejtë me natyrën e kundërvajtjes së kon-
statuar, me përgjegjësinë dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje të zyrtarit ose të kundërvajtësit dhe me 
faktin nëse kundërvajtësi është përsëritës apo jo.

4.  Në rast përsëritjeje të kundërvajtjes, kundërvajtësi dënohet me dyfishin e vlerës së gjobës.

5.  Procedurat e konstatimit të kundërvajtjes, të njoftimit të kundërvajtësit, vendimit, ankimit dhe masave 
të tjera administrative, kundrejt shkeljeve të këtij ligji, rregullohen sipas ligjit nr.9780, datë 16.7.2007 
“Për inspektimin e ndërtimit” dhe dispozitave të këtij ligji.

6.  Për punimet e kryera pa leje ose në shkelje të kushteve të lejes, sipas këtij ligji, autoritetet e inspektimit, 
krahas dënimit për kundërvajtjet e konstatuara, sipas nenit 82 të këtij ligji, i kërkojnë kundërvajtësit të 
paraqesë pranë autoritetit përgjegjës të planifikimit, sipas seksioneve III, IV e V të këtij kreu, një kërkesë 
për pajisjen me leje të punimeve të paligjshme ose të kryera në shkelje të kushteve të lejes fillestare.

 Kundërvajtësi paraqet, së bashku me kërkesën për zhvillim, dokumentin që vërteton pagimin e gjobës së 
vënë, sipas nenit 82 të këtij ligji, brenda 30 ditëve nga data e vendimit për kundërvajtjen administrative.

7.  Gjatë shqyrtimit, sipas seksioneve III, IV e V të këtij kreu, të kërkesës për leje të punimeve të paligjshme 
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ose të kryera në shkelje të kushteve të lejes fillestare, sipas pikës 6 të këtij neni, autoriteti përgjegjës i 
planifikimit merr parasysh faktet e rrethanat e mëposhtme:

a)  natyrën e shtrirjen e zhvillimit të paautorizuar;

b)  dëmin ndaj mjedisit natyror ose të ndërtuar dhe shkallën e dëmit të shkaktuar ndaj pronarëve 
apo poseduesve fqinjë të tokës;

c)  përfitimet e zhvillimit të paautorizuar;

ç)  masat e mundshme alternative, që mund të merren, për të korrigjuar ose kthyer në gjendje të 
ligjshme zhvillimin e paautorizuar;

d)  shkallën e përgjegjësisë së çdo personi, që posedon tokën, ku është kryer ose po kryhet një zhvil-
lim i paautorizuar dhe të çdo personi që po kryen ose ka kryer zhvillimin e paautorizuar;

dh)  shpenzimet e pritshme për ta sjellë zhvillimin në gjendje të ligjshme dhe aftësinë e tyre për të 
kryer këto shpenzime;

e)  nëse, në të gjitha rrethanat dhe në përputhje me interesin publik, është e domosdoshme, e për-
shtatshme dhe e favorshme për të refuzuar pjesërisht ose tërësisht zhvillimin e paautorizuar;

ë)  çdo çështje tjetër, që autoriteti përgjegjës i planifikimit mun d ta gjykojë të përshtatshme.

8.  Në vendimin për miratimin ose refuzimin e pjesshëm apo të plotë të lejes, autoriteti përgjegjës i plani-
fikimit kërkon kryerjen e një ose të të gjitha veprimeve të mëposhtme, për të korrigjuar kundërvajtjet 
e vëna re:

a)  shemb, prish ose heq të gjithë ndërtimin ose pjesë të tij;

b)  ngre ose ringre një ndërtim në tërësi ose në pjesë të caktuara;

c)  i ofron aksesin e duhur një zhvillimi të paautorizuar ose një zhvillimi pranë tij, të cilit i është 
hequr, penguar ose bërë i papërshtatshëm aksesi nga zhvillimi i paautorizuar;

ç)  vë në dispozicion tokë për ndërtimin dhe funksionimin e shërbimeve publike;

d)  përmirëson zhvillimin e paautorizuar;

dh)  rikthen tokën, për aq sa është e mundur, në shfaqjen e gjendjen e saj përpara kryerjes së zhvil-
limit të paautorizuar, përfshirë mbjelljen ose rimbjellen e çdo peme ose bimësie tjetër;

e)  heq dhe transporton në një vend të përcaktuar çdo mbeturinë ose grumbull mbeturinash të ma-
terialeve të braktisura në tokë ose të lëna mbi të, si rezultat i një zhvillimi të paautorizuar;

ë)  bën të parrezikshëm e të sigurt çdo mbeturinë ose grumbull mbeturinash të materialeve të brak-
tisura në tokë ose të lëna mbi të, si rezultat i një zhvillimi të paautorizuar;

f)  pushon së përdoruri çdo tokë ose strukturë në të ardhmen ose për çdo qëllim të caktuar;

g)  kryen ose ndërmerr çdo veprim tjetër, që vlerësohet se do të ndihmojë për të korrigjuar, përmirë-
suar ose ndaluar shkeljen.

9.  Në rastin e refuzimit të kërkesës për zhvillim, sipas shkronjës “c” të pikës 1 të nenit 75 të këtij ligji 
ose të mosrespektimit apo refuzimit nga kundërvajtësi të veprimeve të përmendura në pikën 8 të këtij 
neni, kundërvajtësi, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e vendimit të refuzimit të lejes ose të afatit 
të kërkuar, për kryerjen e veprimeve të mësipërme, është i detyruar, me shpenzimet e tij, ta kthejë 
tokën apo strukturën në gjendjen para kryerjes së punimeve të paligjshme ose të kryera në shkelje të 
kushteve të lejes fillestare.

10.  Moszbatimi i detyrimit brenda 10 ditëve nga përfundimi i afatit të përcaktuar në pikën 9 të këtij neni, 
përbën shkak për marrjen e masave të mëposhtme:

a)  dënimin e kundërvajtësit, sipas kushteve të pikës 4 të këtij neni dhe detyrimin për pagimin e 
shpenzimeve për kthimin e tokës apo të strukturës në gjendjen para kryerjes së punimeve të 
paligjshme ose të kryera në shkelje të kushteve të lejes fillestare;
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b)  futjen në kantier të përfaqësuesve të autorizuar të autoritetit përgjegjës të planifikimit, për kthimin 
e tokës apo të strukturës në gjendje të ligjshme, sipas përcaktimeve të shkronjës “a” të kësaj pike.

11.  Kur një zhvillim është kryer prej të paktën 10 vjetësh, refuzimi i lejeve ose i deklaratës paraprake të 
punimeve nuk mund të shërbejë si bazë për parregullshmërinë e zhvillimit fillestar, në kuptim të këtij 
ligji. Ky rregull nuk zbatohet kur:

a)  zhvillimi, për shkak të natyrës dhe vendndodhjes së tij, u shkakton përdoruesve ose të tretëve 
rreziqe vdekjeprurëse ose plagosje, që shkaktojnë gjymtim apo paaftësi të përhershme;

b)  një procedurë prishjeje e ndërtimit është në proces në planin administrativ ose për shkak të një 
vendimi gjyqësor, që nuk ka marrë formë të prerë ose nuk është ekzekutuar;

c)  zhvillimi ndodhet në zona të mbrojtura, sipas ligjit;

ç)  zhvillimi është në pronë publike;

d)  zhvillimi është kryer pa leje.

12.  Të ardhurat nga gjobat dhe interesat arkëtohen e administrohen sipas legjislacionit në fuqi.

SEKSIONI VIII
ANKIMI

Neni 84
Ankimi ndaj vendimeve të autoriteteve kombëtare të planifi kimit

Autoritetet vendore të planifikimit apo palët e interesuara mund të ankohen në gjykatë:
a)  për përcaktimin e rëndësisë kombëtare të një çështjeje në planifikim, kur pretendojnë se ekzis-

tojnë mospërputhje me kërkesat e këtij ligji apo konflikt me përgjegjësitë e njësive të qeverisjes 
vendore, të dhëna me ligj, pasi kanë ndërmarrë më parë procedurën e ndërmjetësimit, sipas këtij 
ligji, në rastin e autoriteteve vendore të planifikimit;

b)  ndaj një instrumenti të detyrueshëm të planifikimit apo rregulloreje të kontrollit të zhvillimit, 
nëse ky instrument nuk është i nevojshëm për realizimin e qëllimit, për të cilin është nxjerrë.

Neni 85
Ankimi ndaj instrumentit vendor të planifi kimit

1.  Palët e interesuara ose çdo autoritet kombëtar i planifikimit paraqesin kundërshtimet e tyre pranë këshillit 
të njësisë së qeverisjes vendore, ndaj një instrumenti vendor të planifikimit dhe zbatimit të tij ndaj tyre.

2.  Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore shprehet brenda 45 ditëve.

3.  Çdo palë mund të ankohet në gjykatë për mosveprimin e këshillit në afat apo çdo vendim të këshillit 
në lidhje me ankimin.

Neni 86
Ankimi administrativ dhe gjyqësor

1.  Çdo person ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e 
parashikuara nga ky ligj. Në përfundim të ankimit administrativ, bëhet ankim në gjykatë i cili nuk 
pezullon ekzekutimin e vendimmarrjes administrative.

2.  Për procedurat e ankimit zbatohen rregullat dhe afatet, sipas dispozitave ligjore në fuqi.
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KREU VIII
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 87
Ngritja e AKPT-së, rregulloret dhe regjistri

1.  Ngarkohet Këshilli i Ministrave të marrë masat e duhura administrative e financiare dhe të nxjerrë 
aktet nënligjore, të nevojshme për fillimin e funksionimit të AKPT-së, brenda 6 muajve nga hyrja 
në fuqi e këtij ligji. Me ngritjen e saj, AKPT-ja kryen të gjitha funksionet, që i janë ngarkuar me ligj 
strukturës administrative përkatëse në ministrinë që mbulon çështjet e planifikimit të territorit.

2.  AKPT-ja, me ngritjen e saj, harton projektaktet nënligjore:

a)  për rregulloret uniforme të planifikimit, sipas nenit 24 të këtij ligji, brenda datës 1 dhjetor 2009;

b)  për rregulloret model të planifikimit, sipas nenit 88 të këtij ligji, rregulloret uniforme të kontrollit të 
zhvillimit, sipas nenit 62 të këtij ligji dhe regjistrin, sipas nenit 55 të këtij ligji, brenda datës 1 maj 2010;

c)  zbaton planin e saj të punës për kalimin në sistemin e ri të planifikimit të territorit, në përputhje me 
këtë ligj, përfshirë hartimin e metodologjive, ofrimin e informimit, trajnimit e këshillimit të nevojshëm.

Neni 88
Rregulloret model të planifi kimit

1.  Rregulloret model të planifikimit janë instrumenti i vetëm, mbi të cilin mbështetet autoriteti vendor 
i planifikimit, për shqyrtimin e kërkesave për zhvillim dhe dhënien e lejeve, derisa të ketë miratuar 
instrumentet vendore të planifikimit, sipas dispozitave të këtij ligji.

2.  Rregulloret model të planifikimit kufizojnë intensitetin e ndërtimit mbi atë që mbizotëron në një zonë 
të caktuar dhe ndryshimet nga përdorimet ekzistuese të tokës.

3.  AKPT-ja harton projektrregulloret model të planifikimit dhe i boton ato në Buletinin e Njoftimeve Publike.

4.  Brenda 30 ditëve nga botimi i tyre, AKPT-ja organizon seanca dëgjimi publik dhe mbledh vërejtjet 
e propozimet e palëve të interesuara. AKPT-ja shqyrton vërejtjet e propozimet e bëra dhe ndryshon 
rregulloret model të planifikimit ose jep arsyet e mosndryshimit të tyre.

5.  AKPT-ja dorëzon në Këshillin e Ministrave, për miratim projektrregulloret model të planifikimit, 
brenda 60 ditëve pas seancës së fundit të dëgjimit publik.

6.  Rregulloret model të planifikimit, të miratuara nga Këshilli i Ministrave, botohen dhe janë të dis-
ponueshme për autoritetet vendore të planifikimit, për të gjitha palët e interesuara dhe për publikun.

Neni 89
Hartimi i planeve të përgjithshme territoriale

1.  Ngarkohet Këshilli i Ministrave të fillojë hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar jo më vonë se 6 
muaj nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe ta miratojë atë jo më vonë se 2 vjet nga data e fillimit 
të efekteve të plota të këtij ligji.

2.  Ngarkohen autoritetet vendore të planifikimit, që kanë popullsi mbi 10 mijë banorë në territorin e 
tyre administrativ, të fillojnë hartimin e planeve të përgjithshme territoriale vendore jo më vonë se 1 
vit nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe t’i miratojnë ato jo më vonë se 2 vjet nga data e fillimit 
të efekteve të plota të këtij ligji.

3.  Ngarkohen autoritetet vendore të tjera të planifikimit të fillojnë hartimin e planeve të përdorimit të tokës jo 



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 485

më vonë se 1 vit nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe t’i miratojnë ato jo më vonë se 2 vjet nga data e 
fillimit të efekteve të plota të këtij ligji dhe të zbatojnë rregulloret model të kontrollit të zhvillimit.

4.  Për instrumentet e planifikimit, të përmendura sipas pikave të mësipërme të këtij neni, që janë në 
proces hartimi, zbatohen dispozitat e këtij ligji, pas hyrjes së tij në fuqi, për pjesën e mbetur të pro-
cesit hartues, shqyrtues ose miratues dhe përputhshmërisë me rregulloret uniforme dhe instrumentet 
kombëtare të planifikimit.

5.  Planet territoriale vendore, të miratuara deri në 2 vjet nga data e fillimit të efekteve të plota të këtij 
ligji, hyjnë në fuqi pas miratimit të tyre nga KKT-ja.

Neni 90
Aktet nënligjore

Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 9, 24, 55, 62, 70 pika 
4, 80 pika 5, 87 e 88 të këtij ligji.

Neni 91
Edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut

Para dhe pas fillimit të efekteve të plota të këtij ligji dhe të akteve nënligjore në zbatim të tij, AKPT-
ja ndërmerr, sipas një plani veprimesh, programe trajnimi, edukimi e ndërgjegjësimi të publikut, duke 
përdorur të gjitha format e komunikimit, për të përmirësuar interesimin publik dhe bashkëpunimin në 
lehtësimin e kushteve të jetesës dhe aftësitë e zyrtarëve të autoriteteve të planifikimit për të zbatuar dis-
pozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij dhe për të informuar publikun për 
përmbajtjen e tyre, funksionet e autoriteteve publike, sipas tyre dhe përgjegjësitë e të drejtat e palëve të 
interesuara e të publikut në këtë drejtim.

Neni 92
Fillimi i efekteve të plota të ligjit dhe shfuqizimi i ligjit ekzistues

1.  Efektet e plota të këtij ligji fillojnë sipas fazave të mëposhtme:

a)  për dispozitat e krerëve III e IV të këtij ligji, me hyrjen në fuqi të rregulloreve uniforme të plani-
fikimit, sipas nenit 24 të këtij ligji, por, në çdo rast, jo më vonë se data 1 mars 2010;

b)  për dispozitat e krerëve V e VII të këtij ligji, me hyrjen në fuqi të rregulloreve model të planifi-
kimit, sipas nenit 88 të këtij ligji, rregulloreve uniforme të kontrollit të zhvillimit, sipas nenit 62 
të këtij ligji dhe akteve nënligjore për regjistrin, sipas nenit 55 të këtij ligji, por, në çdo rast, jo 
më vonë se data 1 shtator 2010.

2.  Derisa të miratohen aktet nënligjore të mësipërme, zbatohen ligji dhe aktet nënligjore në fuqi, për aq 
sa nuk parashikohet ndryshe në këtë kre.

3.  Ligji nr. 8405, datë 16.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar, shfuqizohet në tërësi në datën 1 shtator 2010.

Neni 93
Hyrja në fuqi

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

Shpallur me dekretin nr.6160, datë 7.5.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi
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Vendimi i Keshillit te Ministrave

Nr. 8 Datë 7.01.2005

“PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE 
TË PËRSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës të RSH, me propozimin e Ministrisë të Punës dhe Çështje 
Sociale, Këshilli i Ministrave, 

VENDOSI

1. Miratimin e Strategjisë Kombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar.

2. Ngarkohet Ministria e Punës dhe Çështje Sociale, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Rregullimit të 
territorit dhe turizmit, Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit, Minsitria e Pushtetit vendor 
dhe Decentralizimit, Ministria e Financave, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve, Minsitria e 
Arsimit dhe e Shkencës dhe Ministria e Drejtësisë për zbatimin e kësaj strategjie.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Fatos Nano
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LIGJ

Nr. 10 093, datë 9.3.2009

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË 
PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE

Në mbështetje të neneve 78 e 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 organizimi dhe funksionimi i Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, 
në vijim AMSHC dhe përcaktimi i procedurave të zbatueshme për shpërndarjen e fondeve në mbështetje 
të shoqërisë civile.

Neni 2
Statuti, selia dhe personaliteti juridik

1.  AMSHC-ja është ent publik qendror, buxhetor dhe vepron për përmbushjen e misionit dhe të objek-
tivave të saj, në përputhje me këtë ligj dhe me legjislacionin në fuqi.

2.  Organet e AMSHC-së e ushtrojnë veprimtarinë në mbështetje të ligjit dhe të statutit.

3.  Vendimet e AMSHC-së duhet të jenë në përputhje me dispozitat e këtij ligji, me legjislacionin në fuqi 
dhe me statutin e saj.

4.  Statuti i AMSHC-së miratohet nga Këshilli i Ministrave.

5.  Selia e AMSHC-së ndodhet në Tiranë. Këshilli i Ministrave vë në dispozicion të kësaj agjencie mjedise 
të përshtatshme për funksionimin dhe kryerjen e veprimtarisë normale të saj, sipas legjislacionit në 
fuqi.
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Neni 3
Përkufi zime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1. “Autoriteti financues” është Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe/ose çdo autoritet publik, 

qendror apo vendor, që shpërndan fonde nga buxheti i vet, për mbështetjen e shoqërisë civile.

2.  “Kandidat” është çdo subjekt përfitues, që merr pjesë në një procedurë konkurrimi, sipas këtij ligji.

3.  “Grandi” është shuma e përcaktuar e fondit për mbështetjen e shoqërisë civile, e shpallur në doku-
mentet e konkurrimit, gjatë një procedure konkrete, që i dhurohet pa interes subjektit përfitues nga 
autoriteti financues, në përputhje me kriteret e vendosura sipas këtij ligji.

4.  “Dokumentet e konkurrimit” janë dokumentet, që autoriteti financues ua vë në dispozicion të gjithë 
kandidatëve të interesuar për përgatitjen e projekt-propozimeve.

5.  “Shpenzime të pranueshme” janë shpenzimet, që merren parasysh për një fond, për mbështetjen e 
shoqërisë civile.

6.  “Veprimtari në të mirë e në interes të publikut” është çdo veprimtari, që ka si qëllim bazë realizimin 
e një interesi publik.

KREU II
MISIONI DHE OBJEKTIVAT E AMSHC-SË

Neni 4
Misioni dhe objektivat

1.  AMSHC-ja ka mision themelor nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin 
e kushteve të favorshme për nisma civile, në të mirë dhe në interes të publikut.

2.  Për realizimin e misionit, AMSHC-ja ofron asistencë financiare për programet, që nxisin e forcojnë 
qëndrueshmërinë e organizatave jofitimprurëse, bashkëpunimin ndërsektorial e ndërkombëtar, nismat 
civile, filantropinë, vullnetarizmin e institucionet demokratike të shoqërisë, si dhe programe të tjera, 
që lehtësojë përmbushjen e misionit të saj.

3.  Në ushtrimin e veprimtarisë, AMSHC-ja udhëhiqet nga përparësitë strategjike të qeverisë për zhvil-
limin e shoqërisë civile.

4.  Dispozitat e mësipërme janë të zbatueshme për çdo autoritet tjetër financues, sipas këtij ligji.

KREU III
KANDIDATËT PËRFITUES DHE PARIMET E PËRZGJEDHJES

Neni 5
Kandidatët përfi tues

AMSHC-ja dhe çdo autoritet tjetër financues mbështesin e asistojnë, sipas përcaktimeve të këtij ligji 
dhe në përputhje me përparësitë strategjike, nisma, programe e veprimtari me karakter jofitimprurës:

a)  të organizatave të shoqërisë civile, të cilat janë të regjistruara sipas ligjit, ushtrojnë veprimtari sipas ob-
jektit të përcaktuar në statutin e tyre dhe janë aktive gjatë vitit fiskal në vijim, me përjashtim të partive 
politike, sindikatave, institucioneve fetare dhe organizatave politike, që përfitojnë fonde publike;
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b)  të personave fizikë për mbështetje në kërkime dhe studime, pjesëmarrje në veprimtari publike 
ndërkombëtare dhe lloje të tjera mbështetjeje individuale, sipas programeve specifike të agjencisë.

Neni 6
Parimet e përzgjedhjes

Në procesin e shqyrtimit e të përzgjedhjes së kandidatëve përfitues dhe të shpërndarjes së fondeve për 
mbështetje të shoqërisë civile, sipas këtij ligji, çdo autoritet financues mbështetet në parimet e mëposhtme:

a)  lirinë e pjesëmarrjes dhe të konkurrimit;

b)  mosdiskriminimin dhe trajtimin e barabartë;

c)  transparencën e procedurave e të vendimmarrjes, duke u ofruar të gjithë kandidatëve të dhënat 
dhe procedurën përkatëse;

ç)  përputhshmërinë me objektivat e grandit dhe me efektivitetin e përdorimit të burimeve, në bazë 
të sistemit të konkurrimit dhe kritereve, që mundësojnë vlerësimin e projektpropozimit dhe 
specifikimeve teknike e financiare për përzgjedhjen e shpërndarjen e grandit;

d)  mungesën e prapaveprimit, duke përjashtuar mundësinë e shpërndarjes së fondeve për veprimtari 
tashmë të realizuara në datën e vendimmarrjes;

dh)  paanshmërinë e shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe parandalimin e konfliktit të interesave;

e)  përjashtimin e mbi vendosjes, që nënkupton shmangien e financimit të së njëjtës veprimtari për 
të njëjtin interes konkret, më shumë se një herë, gjatë një viti fiskal.

KREU IV
ORGANET E AMSHC-SË

Neni 7
Organet e AMSHC-së

1.  Organet e AMSHC-së janë bordi mbikëqyrës dhe drejtori ekzekutiv.

2.  Statuti i AMSHC-së mund të përcaktojë organe të tjera ekzekutive, këshillimore ose ndihmëse.

3.  Mënyra e organizimit dhe e funksionimit të organeve të AMSHC-së përcaktohen në statut dhe në 
vendimet e bordit mbikëqyrës.

4.  Anëtarët e organeve të AMSHC-së i kryejnë funksionet, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, të 
legjislacionit në fuqi, statutit dhe akteve të tjera të përgjithshme të AMSHC-së.

Neni 8
Përbërja dhe emërimi i bordit mbikëqyrës

1.  AMSHC-ja drejtohet nga bordi mbikëqyrës, i cili përbëhet nga 9 anëtarë.

2.  Bordi mbikëqyrës i AMSHC-së përbëhet nga 5 anëtarë, që përfaqësojnë organizatat e shoqërisë civile 
dhe 4 anëtarë, që përfaqësojnë institucionet e administratës publike qendrore.

3.  Këshilli i Ministrave, në përputhje me pikën 2 të këtij neni, i emëron 4 anëtarët e bordit mbikëqyrës 
nga përfaqësues të institucioneve të administratës publike qendrore dhe 5 anëtarët nga përfaqësues 
të organizatave të shoqërisë civile, sipas parimit të përfaqësimit të barabartë gjinor.
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4.  Përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile, të përmendur në pikën 3 të këtij neni, emërohen në 
bazë të përvojës e të kontributit, sipas përfaqësimit të fushave kryesore e parësore të zhvillimit dhe 
përparësive strategjike për zhvillimin e shoqërisë civile. Organizatat e shoqërisë civile, të regjistruara 
sipas ligjit, kanë të drejtë t’i dërgojnë propozimet për përfaqësim në bordin mbikëqyrës, pranë Sekre-
tarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave.

5.  Procedurat dhe rregullat, në përputhje me përcaktimet e këtij neni, miratohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave.

Neni 9
Detyrat e kompetencat e bordit mbikëqyrës

Bordi mbikëqyrës ka këto detyra e kompetenca:
a)  harton statutin e AMSHC-së;

b)  miraton rregullat e hollësishme për kushtet dhe procedurat për shpërndarjen e fondeve, në 
përmbushje të misionit të AMSHC-së;

c)  shqyrton raportet e veprimtarisë së AMSHC-së dhe miraton planin e veprimeve, sipas fushave;

ç)  miraton buxhetin vjetor të AMSHC-së;

d)  miraton raportet financiare;

dh)  miraton rregullat e funksionimit të personelit;

e)  vendos për përdorimin e pasurisë së AMSHC-së;

ë)  zgjedh e shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin e tij;

f)  emëron e shkarkon nga detyra drejtorin ekzekutiv;

g)  raporton në Këshillin e Ministrave për veprimtarinë e AMSHC-së;

gj)  kryen detyra të tjera, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me statutin e AMSHC-së.

Neni 10
Vendimmarrja e bordit mbikëqyrës

1.  Datat e mbledhjeve të bordit mbikëqyrës u njoftohen anëtarëve nga kryetari, të paktën 10 ditë para 
mbledhjes.

2.  Mbledhja mbahet kur janë të pranishëm shumica e anëtarëve të bordit mbikëqyrës. Vendimet e bordit 
mbikëqyrës merren me shumicë të thjeshtë të anëtarëve të pranishëm në mbledhje, me përjashtim të 
rasteve të përcaktuara në nenet 11 pika 1 e 12 pika 4 të këtij ligji, si dhe në vendimet për miratimin 
ose ndryshimin e statutit të AMSHC-së dhe për mënyrën e përdorimit të pasurisë së paluajtshme 
të agjencisë, të cilat merren me shumicën e thjeshtë të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të bordit 
mbikëqyrës.

3.  Mbledhjet e bordit mbikëqyrës, si rregull, janë të hapura për publikun. Vendi, data, ora dhe rendi i 
ditës i mbledhjeve njoftohen, paraprakisht, sipas pikës 4 të këtij neni.

4.  Vendimet dhe njoftimet e bordit mbikëqyrës botohen në këndin e botimeve, në selinë e AMSHC-së, 
ose shpallen me çdo mjet tjetër, të përshtatshëm, në përputhje me përcaktimet e statutit ose të akteve 
të AMSHC-së.

5.  Për aq sa nuk përcaktohet ndryshe në këtë ligj, funksionimi e vendimmarrja e bordit mbikëqyrës 
kryhen sipas ligjit nr.8480, datë 27.5.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës 
shtetërore dhe enteve publike”.
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Neni 11
Kryetari i bordit mbikëqyrës

1.  Kryetari e zëvendëskryetari i bordit mbikëqyrës zgjidhen e shkarkohen nga detyra me shumicën e 
thjeshtë të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të bordit. Propozimi për shkarkimin e tyre bëhet nga 
të paktën një e treta e anëtarëve.

2.  Kryetari i bordit mbikëqyrës kryen këto detyra:

a)  thërret mbledhjet e bordit, propozon rendin e ditës dhe drejton mbledhjet, sipas rregullave e 
procedurave, të përcaktuara në statutin e AMSHC-së;

b)  përfaqëson bordin në marrëdhëniet me palë të treta;

c)  mbikëqyr zbatimin e vendimeve të bordit;

ç)  kryen çdo detyrë tjetër, të përcaktuar në statutin e AMSHC-së ose të ngarkuar nga bordi.

3.  Në mungesë e në pamundësi të kryetarit, detyrat i kryen zëvendëskryetari i bordit mbikëqyrës.

4.  Thirrja e mbledhjeve të bordit mbikëqyrës, rendi i ditës i mbledhjeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të 
vendimeve të këtij bordi, sipas shkronjës “c” të pikës 2 të këtij neni, bëhen edhe nga të paktën një e 
treta e anëtarëve të bordit mbikëqyrës.

Neni 12
Drejtori ekzekutiv i AMSHC-së

1.  Drejtori ekzekutiv kryen këto detyra:

a)  përfaqëson AMSHC-në në marrëdhëniet me palë të treta;

b)  administron, mbikëqyr e drejton veprimtarinë e AMSHC-së dhe të administratës së saj, përfshirë 
punësimin e administrimin e personelit, në përputhje me ligjin, statutin e agjencisë dhe vendimet 
e bordit mbikëqyrës;

c)  i bën propozime e sugjerime bordit mbikëqyrës sa herë që i kërkohet ose, kryesisht, për 
mbarëvajtjen e veprimtarisë së AMSHC-së;

ç)  siguron bashkëpunimin me institucionet publike dhe personat juridikë, vendas ose të huaj, për 
mbarëvajtjen e veprimtarisë së AMSHC-së;

d)  ushtron çdo detyrë tjetër, që nuk i është dhënë bordit mbikëqyrës të AMSHC-së, në përputhje 
me dispozitat e këtij ligji, të legjislacionit në fuqi dhe statutit të agjencisë.

2.  Anëtarët e bordit mbikëqyrës ose debitorë të AMSHC-së dhe të afërmit e tyre nuk mund të emërohen 
në detyrën e drejtorit ekzekutiv të agjencisë.

3.  Drejtori ekzekutiv merr pjesë në mbledhjet e bordit mbikëqyrës pa të drejtë vote dhe ka të drejtë të 
propozojë çështje për t’u përfshirë në rendin e ditës të mbledhjeve të bordit.

4.  Drejtori ekzekutiv emërohet dhe shkarkohet me shumicën e thjeshtë të numrit të përgjithshëm të 
anëtarëve të bordit mbikëqyrës.

Neni 13
Kohëzgjatja e mandatit të organeve drejtuese të AMSHC-së

1.  Kohëzgjatja e mandatit të anëtarit të bordit mbikëqyrës është 4 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm 
një herë. Mandati i anëtarit të bordit mbikëqyrës mbaron përpara afatit në rastet kur:

a)  jep dorëheqjen;

b) krijohen kushte të papajtueshmërisë apo të konfliktit të interesit, sipas nenit 14 të këtij ligji dhe 
vërtetohen shkeljet e përcaktuara në pikën 2 të këtij neni;
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c)  humbet zotësinë juridike për të vepruar me vendim gjykate;

ç)  nuk merr pjesë në të paktën gjysmën e mbledhjeve të bordit, të organizuara gjatë një viti;

d)  vdes;

dh)  dënohet për kryerjen e një vepre penale me vendim gjykate të formës së prerë.

2.  Këshilli i Ministrave shkarkon anëtarin e bordit mbikëqyrës nga detyra, kur vëren shkelje të ligjit 
dhe të akteve të përgjithshme të AMSHC-së, kur ai ka interesa profesionalë e financiarë, që janë në 
konflikt me interesat e agjencisë, ose kur sjellja e qëndrimi i tij cenojnë autoritetin e AMSHC-së.

3.  Bordi mbikëqyrës shkarkon nga detyra drejtorin ekzekutiv, kur vëren njërën nga shkeljet e përmendura 
në pikën 2 të këtij neni.

4.  Emërimi i anëtarit të ri të bordit mbikëqyrës ose i drejtorit ekzekutiv bëhet jo më vonë se 30 ditë nga 
data e mbarimit të mandatit.

Neni 14
Parandalimi i konfl iktit të interesave

Anëtari i bordit mbikëqyrës ose i çdo organi tjetër të AMSHC-së nuk mund të votojë ose të marrë 
pjesë në vendimmarrje, kur ai, bashkëshorti ose bashkëshortja, i biri ose e bija, i afërmi, në vijë të drejt-
përdrejtë ose të tërthortë, me lidhje gjaku ose krushqie, deri në shkallë të dytë, ka interes financiar ose, 
në çështjet që lidhen me një person juridik, kur ai është anëtar, merr pjesë në administrimin e tij ose ka 
interes financiar në të, sipas ligjit.

Neni 15
Administrata e AMSHC-së

1.  Struktura e administratës së AMSHC-së përcaktohet në statut.

2.  Numri i punonjësve të AMSHC-së miratohet nga Këshilli i Ministrave, si zë më vete, në përputhje 
me ligjin për buxhetin vjetor të shtetit.

3.  Nivelet e pagave dhe të shpërblimit të punonjësve të AMSHC-së, si dhe të kryetarit e anëtarëve të 
bordit mbikëqyrës miratohen nga Këshilli i Ministrave, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Mar-
rëdhëniet e punës së punonjësve të AMSHC-së rregullohen sipas Kodit të Punës.

4.  Fondi i pagave dhe ai i shpenzimeve të administratës së AMSHC-së miratohen, si zëra më vete, në 
ligjin për buxhetin vjetor të shtetit, krahas fondit për mbështetje të shoqërisë civile.

5.  AMSHC-ja bashkëpunon me institucionet shtetërore dhe personat juridikë, vendas ose të huaj, në 
përputhje me përcaktimet e statutit të saj.

KREU V
BURIMET E FINANCIMIT TË AMSHC-SË

Neni 16
Burimet e fi nancimit

1.  Burimet e financimit të AMSHC-së janë:

a)  Buxheti i Shtetit;

b)  të ardhurat që krijon ajo vetë;
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c)  dhurimet e ligjshme;

ç)  të ardhura të tjera, të përcaktuara me ligj.

2.  Buxheti i AMSHC-së parashikohet si zë më vete në buxhetin vjetor të shtetit dhe nuk mund të jetë 
më i vogël se në vitin pararendës.

3.  AMSHC-ja siguron e pranon të ardhura e dhurime në vlerë, mallra ose shërbime dhe zbaton rregullat 
e marrëveshjes së nënshkruar me dhuruesin, në përputhje me misionin e saj dhe ligjet në fuqi.

4.  AMSHC-ja realizon të ardhura sipas ligjit, nëpërmjet administrimit të pasurive të saj dhe ushtrimit 
të veprimtarive të tjera të ligjshme.

Neni 17
Llogaritë bankare

1.  AMSHC-ja mban llogari në sistemin e thesarit, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

2.  Fondet e përfituara në monedhë të huaj depozitohen në llogari të veçanta bankare dhe administrohen 
sipas rregullave të sistemit të thesarit.

KREU VI
PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES E TË VENDIMMARRJES

Neni 18
Përgj egjësitë e organeve të AMSHC-së për shpërndarjen e fondeve

1.  Fondi shpërndahet sipas përparësive të përcaktuara nga bordi mbikëqyrës.

2.  Drejtori ekzekutiv i AMSHC-së:

a)  siguron hartimin dhe zhvillimin e kushteve të grandeve, në përputhje me specifikat e fushave;

b)  shpall publikisht grandin dhe kriteret e konkurrimit e të përzgjedhjes së kandidatëve përfitues;

c)  krijon komisionin e vlerësimit të projektpropozimeve, prej jo më pak se me 3 veta për çdo pro-
cedurë konkurrimi, në përbërje të të cilit marrin pjesë, me cilësinë e të ftuarit, përfaqësues të 
organizatave të shoqërisë civile, sipas parimeve e rregullave të përcaktuara nga bordi mbikëqyrës;

ç)  përcakton afatet dhe personat përgjegjës për negocimin e kushteve ose të ndryshimeve të nevo-
jshme në projektpropozim, sipas kushteve të përcaktuara nga komisioni i vlerësimit;

d)  njofton kandidatët pjesëmarrës në një procedurë të caktuar;

dh)  lidh kontratën me fituesin.

3.  Komisioni i vlerësimit ka këto detyra:

a)  hap, shqyrton dhe vlerëson kriteret e kualifikimit të projektpropozimeve të marra, në përputhje 
me kriteret dhe afatet e përcaktuara në dokumentet e konkurrimit;

b)  shpall rezultatet e konkurrimit dhe vë në dijeni kandidatët pjesëmarrës për projektet jofituese, 
duke dhënë dhe arsyet përkatëse.

4.  Në kontratë përcaktohen, të paktën, mënyra e transferimit të fondit, dokumentacioni dhe mënyra 
e raportimit financiar dhe të performancës, llojet e shpenzimeve, të njohura e të pranueshme, format e 
kontrollit, përfshirë detyrimin e subjektit përfitues për të vënë në dispozicion të Kontrollit të Lartë të Shtetit 
dokumentacionin për veprimtarinë financiare të kryer, mënyra e dokumentimit të shpenzimeve dhe produk-
tit/rezultateve të projektpropozimit të financuar, si dhe kushtet apo përgjegjësitë e tjera të ndërsjella.
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5.  Organi përgjegjës i autoriteteve të tjera financuese, në zbatim të pikave 2 e 3 të këtij neni, është titul-
lari i këtij autoriteti.

Neni 19
Procedura bazë

1.  Autoritetet financuese, në kuptim të këtij ligji, shpërndajnë fonde për mbështetje të shoqërisë civile, 
në bazë të konkurrimit të hapur e të përzgjedhjes publike të projektpropozimeve, në përputhje me 
parimet dhe procedurën e përcaktuar në këtë ligj.

2.  Projektpropozimet vlerësohen në bazë të përputhshmërisë së tyre me qëllimet e programit, për të cilin 
janë propozuar, aftësisë së kandidatit dhe efektshmërisë së veprimtarive, për sa u përket rezultateve 
e kostove. Kriteret e hollësishme për vlerësimin për çdo grand shpallen publikisht. Këto kritere nuk 
mund të ndryshohen gjatë të gjithë procedurës përkatëse.

3.  Procedura e përzgjedhjes së projektpropozimit përfshin fazat e mëposhtme:

a)  botimin e planit vjetor të veprimit;

b)  njoftimin paraprak e botimin e çdo procedure konkurrimi për një grand të caktuar dhe vënien 
në dispozicion të dokumenteve përkatëse të konkurrimit;

c)  ndryshimet dhe sqarimet e bëra gjatë procedurës;

ç)  dorëzimin e projektpropozimit dhe regjistrimin e kandidatëve pjesëmarrës nga autoriteti financues;

d)  shqyrtimin e pranueshmërisë së plotësimit të aftësive teknike e financiare e të regjistrimit dhe 
vlerësimin e projektpropozimit;

dh)  njoftimin e rezultateve të konkurrimit, përfshirë kushtet për përshtatje ose ndryshime;

e)  në rast refuzimi të të gjithë kandidatëve, deklaratën dhe arsyet e këtij refuzimi;

ë)  negocimin e mundshëm për ndryshimet e përcaktuara, si kusht për miratimin e projektpropozimit fitues;

f)  negocimin dhe nënshkrimin e kontratës;

g)  botimin e informacionit, sipas përcaktimeve të këtij ligji.

4.  Bordi mbikëqyrës, me propozimin e drejtorit ekzekutiv, miraton kontratën tip, sipas legjislacionit në 
fuqi dhe rregullat procedurale, të zbatueshme për fondet për mbështetje të shoqërisë civile, të cilat 
shpërndahen sipas këtij ligji.

Neni 20
Projektet

1.  Projektet përmbajnë të dhëna për qëllimin, objektivat specifikë, veprimtaritë, buxhetin, rezultatet e 
synuara. Vlerësimi i tyre parashtrohet sipas treguesve të qartë e përcaktimeve të justifikuara.

2.  Projektet, sipas natyrës së tyre, përgatiten për një periudhë kohe të nevojshme për realizimin, sipas 
përcaktimeve të këtij ligji, e cila mund të kalojë kufirin e një viti financiar.

3.  Në rastet kur miratohet një projekt shumëvjeçar, fondi i grandit për veprimtaritë e projektit transferohet 
mbi bazë vjetore, në përputhje me veprimtaritë, që kryhen në vitin përkatës.

Neni 21
Dokumentet e konkurrimit

1.  Autoriteti financues përgatit dokumentet e konkurrimit, në të cilat përfshihen të paktën:

a)  të dhëna të përgjithshme për këtë autoritet;

b)  kriteret minimale të kualifikimit dhe dokumentacioni i nevojshëm për të provuar këto kritere;
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c)  kushtet e grandit;

ç)  udhëzime për afatet dhe formalitetet që duhet të respektohen;

d) të dhëna për kriteret e përdorura për përzgjedhjen e kandidatëve.

2.  Kushtet e grandit përmbajnë karakteristikat e projektit, fushën e veprimit, objektivat specifikë, vep-
rimtaritë e nevojshme që duhen kryer dhe kriteret e vlerësimit të r ezultateve.

3.  Grandi nuk do të përdoret, në asnjë rast, për financimin e kostove operative të tjera të kandidatit 
përfitues, jashtë projektit të përzgjedhur.

Neni 22
Vënia në dijeni e publikut dhe format e komunikimit

1.  Planifikimi dhe zbatimi i procedurave të shpërndarjes së fondeve, sipas këtij ligji, procedurat e 
përzgjedhjes, kontratat e nënshkruara ndërmjet autoritetit financues e kandidatit përfitues, si dhe 
raportimet për shpenzimin e fondeve të dhëna, sipas këtij ligji, janë informacion me interes publik, 
në përputhje me kuadrin ligjor për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare.

2.  Të gjitha njoftimet për procedurat e konkurrimit, sipas përcaktimeve të këtij ligji, shpallen në faqen e internetit 
të autoritetit financues dhe në të paktën dy gazeta kombëtare ose vendore, sipas nivelit të autoritetit financues. 
Autoritetet financuese përdorin, sipas mundësive, çdo mjet tjetër për botimin e procedurave të konkurrimit.

3.  Autoritetet financuese shpallin në faqen e tyre të internetit emrat e të gjithë përfituesve të projekteve, 
përmbledhjen e projekteve të financuara dhe shumat përkatëse të grandeve. Autoritetet financuese, 
për projektet e financuara prej tyre, sipas këtij ligji, i dërgojnë informacionin përkatës AMSHC-së, e 
cila e shpall atë në faqen e saj të internetit.

Neni 23
Afatet kohore

1.  Autoriteti financues duhet të përcaktojë dhe të përfshijë në njoftimin për pjesëmarrje në një procedurë 
konkurrimi afatin e dorëzimit të projektpropozimeve. Ky afat nuk mund të jetë më i vogël se 30 ditë 
kalendarike nga data e botimit të njoftimit.

2.  Autoriteti financues ka të drejtë ta zgjasë afatin e paraqitjes së projektpropozimit, me kusht që afati 
i ri të jetë botuar publikisht, të paktën 6 ditë para mbarimit të afatit të mëparshëm.

3.  Afati për vlerësimin e projektpropozimeve dhe shpalljen e rezultateve është jo më shumë se 30 ditë 
nga afati i përcaktuar në dokumentet e konkurrimit, për dorëzimin e projektpropozimeve. Kandidatët 
njoftohen brenda 10 ditëve nga data e përfundimit të vlerësimit të rezultateve të konkurrimit. Auto-
riteti financues dhe kandidati përfitues nënshkruajnë kontratën brenda 30 ditëve nga data e njoftimit 
të rezultateve të konkurrimit.

Neni 24
Sqarimet

1.  Çdo person juridik ose fizik ka të drejtë të kërkojë e të marrë sqarime të mëtejshme nga autoriteti financues.

2.  Autoriteti financues ka detyrimin të japë përgjigje për çdo kërkesë sqarimi, me kusht që kërkesa të 
jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit të paraqitjes së projektpropozimeve. Çdo përgjigje shpallet 
në faqen e internetit dhe është e aksesueshme për të gjithë kandidatët.

3.  Autoriteti financues duhet të kthejë përgjigje për çdo kërkesë sqarimi, të paktën 3 ditë para afatit të 
paraqitjes së projektpropozimeve.
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4.  Autoriteti financues ka të drejtë, me nismën e tij, të japë informacion sqarues shtesë për dokumentet 
e konkurrimit, të cilin duhet t’ia komunikojë të gjithë kandidatëve, sipas afateve të përcaktuara në 
pikat e mësipërme të këtij neni.

Neni 25
Zbatimi i kontratës

1.  Çdo projekt i financuar monitorohet nga autoriteti financues për zbatimin e veprimtarive të deklaru-
ara.

2.  Autoriteti financues nuk i paguan, përpara vlerësimit të raportit përfundimtar të veprimtarisë dhe 
bilancit financiar, këstin e fundit kandidatit përfitues, i cili është i detyruar t’ia dorëzojë autoritetit jo 
më vonë se 30 ditë nga përfundimi i veprimtarisë.

3.  Vlerësimi kryhet jo më vonë se 30 ditë nga data e marrjes së raporteve të përmendura në pikën 2 të 
këtij neni.

4.  Autoriteti financues mund të rezervojë të drejtën të kërkojë informacion shtesë nga kandidati përfitues, 
si gjatë zbatimit të kontratës, ashtu edhe pas vlerësimit të raporteve të veprimtarisë, me qëllim që të 
plotësojë dokumentacionin, por jo më vonë se 3 muaj nga mbarimi i afatit të përcaktuar në pikën 3 
të këtij neni.

Neni 26
Rishikimi, hetimi administrativ dhe ankimi

Dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative janë të zbatueshme për rishikimin, hetimin admin-
istrativ dhe ankimin.

KREU VII
AUDITIMI E RAPORTIMI FINANCIAR I VEPRIMTARISË SË AMSHC-SË

Neni 27
Auditimi

Veprimtaria financiare e AMSHC-së auditohet sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 28
Raportimi fi nanciar

1.  Viti financiar i AMSHC-së është i njëjtë me vitin kalendarik.

2.  Me mbylljen e vitit financiar, drejtori ekzekutiv i paraqet auditit të AMSHC-së bilancin vjetor të të 
ardhurave e të shpenzimeve dhe gjendjen e pasurive të kësaj agjencie për vitin e fundit financiar. Dre-
jtori ekzekutiv, brenda 3 muajve nga mbyllja e vitit financiar, i paraqet bordit mbikëqyrës raportimin 
e mësipërm dhe raportin e auditit.
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KREU VIII
DISPOZITA KALIMTARE E TË FUNDIT

Neni 29
Emërimi i anëtarëve të bordit të parë mbikëqyrës

Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, në mbështetje të pikave 3 e 5 të nenit 8 të këtij ligji, të emërojë 
anëtarët e bordit të parë mbikëqyrës të AMSHC-së brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Neni 30
Nxjerrja e akteve nënligjore

Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë aktet e 
nevojshme nënligjore në zbatim të pikave 2 e 3 të nenit 15 të këtij ligji.

Neni 31
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Shpallur me dekretin nr.6103, datë 19.3.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi.
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LIGJ

Nr. 10 112, datë 9.4.2009

PËR ADMINISTRIMIN E BASHKËPRONËSISË 
NË NDËRTESAT E BANIMIT

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

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

EKSTRAKT

Neni 1
Qëllimi

Ky ligj ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve juridike në fushën e administrimit të bashkëpronë-
sisë në ndërtesat e banimit, të truallit dhe mjediseve ndihmëse, që janë në bashkëpronësi të detyrueshme, 
përcaktimin e subjekteve, marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe me të tretët, të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella, 
si dhe sanksionet përkatëse, në rast mospërmbushjeje të këtyre detyrimeve.

Neni 2
Përkufi zime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1.  “Kuotë e pjesëmarrjes në bashkëpronësi” është pjesa e pronësisë së pandashme në pronën e përbashkët, 

e cila shërben për përcaktimin e masës së pjesëmarrjes në shpenzimet e përbashkëta dhe në votim për 
pronarët e çdo njësie. Kuota e pjesëmarrjes në bashkëpronësi, për çdo njësi, përcaktohet në bazë të 
raportit të sipërfaqes së njësisë individuale (në m2) me shumën e sipërfaqes së të gjitha njësive. Kuota 
e pjesëmarrjes në pronën e përbashkët dhe njësia nuk mund të tjetërsohen të ndara nga njëra-tjetra.

2.  “Objekte në bashkëpronësi të detyrueshme” janë objektet e parashikuara shprehimisht në aktin e 
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pronësisë të secilit bashkëpronar dhe, deri në plotësimin e këtij akti, ato që janë përcaktuar në nenin 
209 të Kodit Civil.

3.  “Bashkëpronarë” janë personat, të cilët kanë në pronësi të paktën një njësi të veçantë, në një ndërtesë të 
caktuar dhe, për këtë shkak, kanë në bashkëpronësi të detyrueshme objektet e pandashme të ndërtesës.

4.  “Asambleja e bashkëpronarëve” është tërësia e bashkëpronarëve në një ndërtesë të caktuar, në një 
kat, hyrje apo në një pjesë të përcaktuar të ndërtesës.

5.  “Tarifa e administrimit” është detyrimi mujor në para i secilit bashkëpronar, për përballimin e shpenzi-
meve për administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesës së banimit.

6.  “Administrator” është personi fizik, i përfshirë në librin e administratorëve, të mbajtur nga bashkia/
komuna, për të ushtruar veprimtari në fushën e administrimit të ndërtesave.

7.  “Shoqëri administruese” është personi juridik privat, i përfshirë në librin përkatës të mbajtur nga 
bashkia/komuna, për të ushtruar veprimtarinë në fushën e administrimit të ndërtesave.

8.  “Krijuesi i pronës” është një institucion shtetëror, person juridik, person ose grup personash fizikë 
që veprojnë së bashku, të cilët investojnë për krijimin e pronës, në emër të të cilëve regjistrohet për 
herë të parë akti i bashkëpronësisë, që ofrojnë për herë të parë për shitje ose për çdo lloj kalimi tjetër 
në pronësi individuale njësitë brenda bashkëpronësisë.

9.  “Njësi” është një pjesë e ndërtesës së banimit, e destinuar ose që është në pronësi individuale, e cila, 
së bashku me kuotën e pjesëmarrjes në bashkëpronësi, përbën një pjesë të veçantë pasurie të palu-
ajtshme. Përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë ligj ose në aktin e bashkëpronësisë, kjo pasuri e 
paluajtshme trajtohet me po ato të drejta, që i njihen çdo pasurie tjetër të paluajtshme.

10.  “Pronar i njësisë” është një ose më shumë persona, që ka ose kanë në pronësi një njësi individuale.

11.  “Kryesia” është një ose me shumë pronarë të njësive individuale, që vepron ose veprojnë në emër e 
për llogari të asamblesë.

12.  “Rregullorja e administrimit të ndërtesave” është akti nënligjor që miratohet nga Këshilli i Ministrave 
në bazë të nenit 214 të Kodit Civil dhe që përcakton, ndër të tjera:

a)  procedurat e krijimit të asamblesë, të organizimit të mbledhjeve, marrjes së vendimeve dhe 
mënyrën e kryerjes së njoftimeve;

b)  procedurat e administrimit të buxhetit të bashkëpronësisë;

c)  rregullat e përgjithshme të bashkëjetesës dhe të mirëmbajtjes së pronës.

13.  “Akti i bashkëpronësisë” është dokumenti përshkrimor i të gjitha elementeve të bashkëpronësisë, 
që hartohet nga krijuesi i bashkëpronësisë, si pjesë përbërëse e kontratës së shitblerjes, kontratës së 
dhurimit apo kontratës së këmbimit të truallit me njësitë e banimit.

14.  “Inspektorati vendor” është inspektorati ndërtimor dhe urbanistik i bashkisë/komunës, që funksionon 
në bazë të ligjit për inspektimin e ndërtimit.

15.  “Norma detyruese” janë normat për mbrojtjen kundër zjarrit, normat higjieno-shëndetësore, normat për 
mirëmbajtjen e ashensorëve, si dhe çdo normë tjetër, që ka lidhje me qëndrueshmërinë fizike të objektit, 
sigurinë e jetesës, të shëndetit publik dhe etikës së bashkëjetesës, të miratuara me ligje të veçanta ose me 
akte nënligjore, si dhe normat që miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave, në zbatim të këtij ligji.

Neni 3
Fusha e zbatimit të ligjit

Ky ligj zbatohet për të gjitha ndërtesat me dy ose më shumë pronarë, që shërbejnë për banim dhe që mund 
të kenë lokale shërbimesh e tregtie, që janë pjesë e tyre, si dhe për komplekse banesash individuale, të cilat kanë 
në pronësi të përbash kët një territor, në funksion dhe në përdorim, ekskluzivisht, të pronarëve të banesave.



500 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

Neni 4
Pronësia individuale

Përveç rasteve kur në aktin e bashkëpronësisë ose në projektin e ndërtesës së banimit nuk specifikohet 
ndryshe, kufiri i pronësisë individuale të njësisë përcaktohet nga sipërfaqja e brendshme perimetrike e 
mureve ndarëse të njësisë me njësitë e tjera individuale, tavanet e dyshemeja dhe përfshin çdo element që 
ndodhet brenda këtij perimetri, si dritaret, dyert, shkallë të brendshme, të cilat i shërbejnë vetëm njësisë 
individuale, me përjashtim të mureve mbajtëse dhe pjesëve të tjera, që janë të domosdoshme për ekzis-
tencën, funksionimin e qëndrueshmërinë.

Neni 5
Objekte në pronësi të përbashkët

1.  Objekte në pronësi të përbashkët janë të gjitha pjesët e një prone në bashkëpronësi, përveç njësisë. 
Prona e përbashkët është e pandashme dhe është në pronësinë e përbashkët të pronarëve të njësive 
individuale, në përputhje me kuotën e pjesëmarrjes në bashkëpronësi. Prona e përbashkët përfshin 
të gjitha pjesët e ndërtesës, territorin, pajisjet, mjedisin dhe objektet në shërbim të saj, që nuk janë 
destinuar për përdorim individual dhe nuk janë pronë publike, si truallin, mbi të cilin është ngritur 
ndërtesa, oborret e rrethuara, parkimet, pishinat, gjelbërimin, themelet, muret mbajtëse, çatinë, tar-
racën, shkallët, sheshpushimet, ashensorët, kalimet, bodrumet, puset, pusetat, depozitat e ujit dhe 
kaldajat.

2.  Prona e përbashkët përfshin, gjithashtu, pjesë të ndërtesës për përdorim të përbashkët, të cilat janë 
vendosur gjatë ndërtimit ose më vonë, si kanalizime, kolona shkarkimi, oxhakë, sisteme elektrike, hi-
draulike, gazi ose ngrohjeje, që mund të kalojnë nëpër pronën e përbashkët deri në pikat e shpërndarjes 
në njësitë individuale.

Neni 6
Bashkëpronësia e njësive

Në njësitë ku ka dy ose më shumë pronarë, marrëdhëniet e bashkëpronësisë ndërmjet pronarëve 
rregullohen në bazë të dispozitave të Kodit Civil, të këtij ligji dhe të rregullores së administrimit të banesave.

Neni 40
Bashkëpunimi me asambletë e bashkëpronarëve

1.  Bashkia/komuna mund të hartojë një program nxitjeje për restaurimin apo rikonstruksionin e ndërte-
save të dëmtuara, duke kontribuar me financime pjesore. Përfitojnë në mënyrë të privilegjuar nga ky 
program ato asamble bashkëpronarësh që, të paktën, plotësojnë njërin nga këto kritere:

a)  kanë paguar plotësisht taksën për pasurinë e paluajtshme;

b)  kërkojnë përshtatjen e hyrjeve dhe të shkallëve për personat me aftësi të kufizuara;

c)  kërkojnë ndërhyrje me qëllim të ruajtjes së efiçencës së energjisë, në përputhje me direktivën 
2002/91/EC;

ç)  fasada e ndërtesës së tyre është në rrugë kryesore dhe në një gjendje tejet të dëmtuar, saqë prish 
imazhin e vetë qytetit/fshatit;

d)  në çdo rast tjetër, që zbatimi i atij projekti çmohet i vlefshëm për jetën në komunitet.

2.  Bashkia/komuna mund të kontribuojë në financimin pjesor për ngritjen e një ndërtese të re, kur bash-
këpronarët vendosin për ta shembur atë, me kusht që pjesë nga ndërtesa e re t’i kalojnë në pronësi 
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bashkisë/komunës, për t’ua dhënë në përdor im apo pronësi familjeve në vështirësi për strehim. Pjesa 
e përfitimit të bashkisë/komunës përcaktohet, për çdo rast, në bazë të vlerave të tregut të banesave 
dhe të vlerës së investimit që bën bashkia/komuna.

3.  Procedurat e aplikimit, afatet, shuma e financimit dhe çdo rregull tjetër, në zbatim të pikave 1 dhe 2 
të këtij neni, përcaktohen me vendim të këshillit të bashkisë/komunës.

Neni 41
Roli i organeve të qeverisjes qendrore

1.  Buxheti i Shtetit mund të mbështesë me financime realizimin e projekteve, sipas pikës 1 të nenit 40 
të këtij ligji.

2.  Procedurat dhe formati i aplikimit, afatet, shuma e financimit dhe çdo rregull tjetër, në lidhje me 
pikën 1 të këtij neni, përcaktohen nga ministri që mbulon fushën e strehimit.

Neni 42
Sanksionet dhe ankimimet

1.  Në qoftë se administruesi ose shoqëria e administrimit nuk zbaton aktin e inspektimit për ndreqjen 
e të metave brenda afatit të përcaktuar, atëherë inspektorati vendor përkatës ka të drejtë t’i vendosë 
gjobë në masën 5 000 - 10 000 lekë.

2.  Për çdo rast të përsëritur masa e gjobës shtohet me 20 për qind.

3.  Kundër aktit të inspektoratit vendor mund të bëhet ankim administrativ te kryetari i bashkisë apo 
komunës ose ankim gjyqësor, brenda 30 ditëve nga data e marrjes së njoftimit për vendosjen e gjobës.

4.  Ankimi administrativ apo gjyqësor nuk pezullon ekzekutimin e gjobës.

5.  Detyrimet, sipas këtij neni, vilen nga administrata vendore, përgjegjëse për mbledhjen e taksave dhe 
të tarifave vendore.

Neni 47
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.6143, datë 23.4.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi
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VENDIM

Nr.34, datë 19.1.2011

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.277, 
DATË 18.6.1997 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE 

“PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I TË VERBRIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5 të ligjit nr.8098, datë 28.3.1996 “Për sta-
tusin e të verbrit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Paragrafi i tretë i pikës 4 të vendimit nr.277, datë 18.6.1997 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, 
ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Pagesa e aftësisë së kufizuar, për të verbrit dhe kujdestarët e tyre, paguhet nga shërbimet bankare 
ose Posta Shqiptare, pranë njësive të qeverisjes vendore ku ka vendbanimin përfituesi.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2011.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr.35, datë 19.1.2011

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.787, DATË 14.12.2005 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË 

PROCEDURAVE DHE TË MASËS SË NDIHMËS EKONOMIKE”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 10, 19 pika 3, 20 pika 2, 29, pika 10 e 35 të 
ligjit nr.9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, me propozimin e 
Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Pika 23/1 e kreut III të vendimit nr.787, datë 14.12.2005 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, 
ndryshohet, si më poshtë vijon:

“23/1. Përfitimi i ndihmës ekonomike, në masën e përcaktuar në pikat 18, 19, 20, 21 dhe 22, të këtij 
vendimi, paguhet nga shërbimet bankare ose Posta Shqiptare, pranë njësive të qeverisjes vendore ku ka 
vendbanimin përfituesi.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2011.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr.36, datë 19.1.2011

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.618, DATË 7.9.2006 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, 

TË DOKUMENTACIONIT DHE TË MASËS SË PËRFITIMIT TË PAGESËS 
PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 11 pika 1, e 20 pika 3 të ligjit nr.9355, datë 
10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar dhe të nenit 15 të ligjit nr.8626, datë 
22.6.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të 
Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Paragrafi i fundit i pikës 17 të vendimit 618, datë 7.9.2006 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, 
ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Pagesa për personat me aftësi të kufizuar dhe kujdestarët e tyre, paguhet nga shërbimet bankare ose 
Posta Shqiptare, pranë njësive të qeverisjes vendore ku ka vendbanimin përfituesi.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2011.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr.37, datë 19.1.2011

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.31, DATË 20.1.2001 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI 

I INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 15 të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi i inva-
lidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale 
dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Paragrafi i dytë i pikës 4 të vendimit nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, 
ndryshohet si më poshtë vijon:

“Pagesa e aftësisë së kufizuar në masën e përcaktuar në paragrafin e parë të kësaj pike, paguhet nga 
shërbimet bankare ose Posta Shqiptare, pranë njësive të qeverisjes vendore ku ka vendbanimin përfituesi.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2011.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr.38, datë 19.1.2011

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.869, DATË 18.6.2008 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.7889, 
DATË 14.12.1994 “PËR STATUSIN E INVALIDIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 7 të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994 “Për sta-
tusin e invalidit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Pika 3 e vendimit nr.869, datë 18.6.2008 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, ndryshohet si më 
poshtë vijon:

“3. Pagesa e përfitimit të paaftësisë, për invalidin, paguhet nga shërbimet bankare ose Posta Shqiptare, 
pranë njësive të qeverisjes vendore ku ka vendbanimin përfituesi.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2011.

Kryeministri
Sali Berisha
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VENDIM

Nr.39, datë 19.1.2011

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.78, DATË 7.2.2007 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MASËN, KRITERET DHE PROCEDURAT 

E PËRFITIMIT TË NJË PAKETE TË VEÇANTË HIGJIENO-SANITARE, 
PËR INVALIDËT PARAPLEGJIKË DHE TETRAPLEGJIKË”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 9 të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000 “Për statusin 
e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Pika 2 e vendimit nr.78, datë 7.2.2007 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, ndryshohet si më 
poshtë vijon:

“2. Pagesa shtesë, që përfitohet sipas pikës 1 të këtij vendimi, paguhet nga shërbimet bankare ose 
Posta Shqiptare, pranë njësive të qeverisjes vendore ku ka vendbanimin përfituesi.”.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2011.

Kryeministri
Sali Berisha



508 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

LIGJ

Nr. 10 383, datë 24.2.2011

PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

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

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi i ligjit

Qëllimi i këtij ligji është vendosja dhe zbatimi i skemës së sigurimeve të detyrueshme të kujdesit 
shëndetësor në Republikën e Shqipërisë.

Neni 2
Objekti i ligjit

Ky ligj përcakton statusin ligjor, strukturën, funksionet dhe veprimtarinë e Fondit të Sigurimit të 
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (më poshtë i quajtur Fondi), i cili menaxhon financimin e shërbi-
meve të kujdesit shëndetësor në skemën e sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor.

Neni 3
Përkufi zime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1. “Fondi” është Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, 

i krijuar sipas këtij ligji.

2. “Persona ekonomikisht aktivë” janë të gjithë personat e punësuar, të vetëpunësuar, punëdhënësit dhe persona 
me të ardhura të rregullta nga pasuritë e luajtshme e të paluajtshme dhe burime të tjera të krahasueshme.
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3. “Persona ekonomikisht joaktivë” janë të gjithë personat, pagesa e kontributeve të të cilëve financohet 
nga buxheti i shtetit ose burime të tjera, të përcaktuara me ligj.

4. “Persona të punësuar” janë të gjithë personat e punësuar nga një punëdhënës.

5. “Punëdhënës” janë të gjithë personat, fizikë ose juridikë, që punësojnë persona të tjerë dhe u paguajnë 
atyre shpërblimin për punën e kryer, sipas legjislacionit të punës.

6. “Të vetëpunësuar” janë të gjithë personat që punojnë për llogari të tyre, si artizanë, biznesmenë 
të vegjël, konsulentë, pronarët e vetëm të një biznesi, fermerë dhe të tjerë të ngjashëm me ta, sipas 
legjislacionit të punës.

7. “Kontribues” janë të gjithë personat, fizikë dhe juridikë, të detyruar t’i paguajnë kontribute Fondit 
të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, sipas këtij ligji, si punëdhënësit, punëmarrësit, 
të vetëpunësuarit dhe shteti.

8. “Përfitues” është personi, i cili ka të drejtë të përdorë shërbimet e kujdesit shëndetësor nën skemën 
e sigurimit të detyrueshëm ose të përfitojë rimbursimin e kostove të shërbimeve shëndetësore, sipas 
një kontrate sigurimesh shëndetësore të detyrueshme.

9. “Pagesat e drejtpërdrejta” janë pagesa që bëjnë përfituesit e sigurimeve shëndetësore të detyrueshme 
për paketat e shërbimeve shëndetësore, pavarësisht nga pagesat e kontributeve të skemës së sigurimeve 
shëndetësore të detyrueshme.

10. “Përjashtime nga përfitimet” janë shërbime shëndetësore, barna, pajisje mjekësore, që nuk financohen 
nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, por tërësisht nga pacienti.

11. “Çmim” është pagesa monetare për dhënien e shërbimit të kujdesit shëndetësor.

12. “Paketa e përfitimit nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor”, paketa standarde e përfitimit të shërbi-
meve shëndetësore, e cila përfshin shërbime shëndetësore të kujdesit shëndetësor parësor, të kujdesit 
spitalor, barna të rimbursueshme dhe për përdorim spitalor dhe materialet e konsumit mjekësor.

13.  “Punonjës i papaguar i familjes” është anëtari i familjes që punon e bashkëjeton me të vetëpunësuarin 
dhe nuk ka ndonjë punësim tjetër.

KREU II 
SIGURIMI I DETYRUESHËM I KUJDESIT SHËNDETËSOR

Neni 4
Sigurimi i detyrueshëm i kujdesit shëndetësor

1.  Sigurimi i detyrueshëm shëndetësor bazohet në kontributet e të punësuarve e të punëdhënësve të 
shtetit dhe në burime të tjera për persona të tjerë, siç parashikohet në këtë ligj, bazuar në parimin e 
solidaritetit.

2.  Skema e sigurimeve të detyrueshme shëndetësore synon në mbulimin e popullsisë në përfitimin e 
shërbimeve të kujdesit shëndetësor, të financuara nga sektori publik dhe privat, në bazë të këtij ligji.

Neni 5
Personat e siguruar

1.  Sigurimi i detyrueshëm shëndetësor dhe pagesa e kontributeve përkatëse janë të detyrueshme për të 
gjithë personat ekonomikisht aktivë, me banim të përhershëm në Shqipëri, si:
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a) të punësuarit;

b)  personat e vetëpunësuar;

c)  punonjësit e papaguar të familjes;

ç)  persona të tjerë ekonomikisht aktivë.

2.  Sigurimi i detyrueshëm shëndetësor mbulon, gjithashtu, kategoritë e mëposhtme të personave eko-
nomikisht joaktivë, pagesa e kontributeve të të cilëve financohet nga Buxheti i Shtetit ose burime të 
tjera të përcaktuara me ligj:

a)  personat që përfitojnë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore;

b)  personat që përfitojnë ndihmë ekonomike ose pagesën për aftësinë e kufizuar, në përputhje me 
legjislacionin përkatës;

c)  personat e regjistruar si të papunë-punëkërkues në Shërbimin Kombëtar të Punësimit;

ç)  shtetasit e huaj azilkërkues në Republikën e Shqipërisë;

d)  fëmijët nën moshën 18 vjeç;

dh) nxënësit e studentët nën moshën 25 vjeç, me kusht që të mos kenë të ardhura nga veprimtari ekonomike;

e)  kategori personash që përcaktohen me ligje të veçanta.

3.  Personat, që nuk përfshihen në pikat 1 e 2 të këtij neni, kanë të drejtë të bashkohen vullnetarisht me 
skemën e detyrueshme. Personat e siguruar vullnetarisht kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime si per-
sonat, subjekte të sigurimit të detyruar, nëse përmbushin kushtin e periudhës pritëse 6-mujore nga 
data e regjistrimit dhe e derdhjes së kontributit deri në datën e lindjes së të drejtës për të përfituar.

4.  Pas përfundimit të periudhës së sigurimit të detyrueshëm ose sigurimit vullnetar, personat që nuk 
përfshihen në kategoritë, për të cilat kontribuon shteti, duhet të regjistrohen pranë Fondit për sigurim 
vullnetar brenda 3 muajve. Për regjistrime të vonuara, periudha pritëse do të jetë 1 vit nga data e 
regjistrimit dhe e derdhjes së kontributit vjetor.

5.  Këshilli administrativ, me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të Fondit, miraton rregulloren e 
sigurimit vullnetar, si dhe kushtet dhe përmbajtjen e kontratave të sigurimit shëndetësor vullnetar.

Neni 6
Detyrimi për të paguar kontributet

1.  Punëdhënësit, për vete dhe të punësuarit e tyre, personat e vetëpunësuar dhe punonjësit e papaguar të 
familjes janë përgjegjës për llogaritjen e saktë dhe për pagesën e kontributeve, sipas afateve të përcaktuara 
në legjislacionin për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore e shëndetësore.

2.  Sigurimi shëndetësor vullnetar paguhet nga vetë personi, i cili lidh me Fondin kontratë sigurimi 
shëndetësor vullnetar.

3.  Kontributet për personat e parashikuar në pikën 2 të nenit 5 të këtij ligji paguhen nga shteti.

4.  Rregullat për mbledhjen e kontributeve të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor përcaktohen në aktet 
ligjore dhe nënligjore përkatëse.

Neni 7
Baza për llogaritjen e kontributeve

1.  Baza për llogaritjen e kontributit është paga bruto e personit të siguruar deri në maksimumin e pesë-
fishit të pagës minimale për efekt të llogaritjes së kontributeve në shkallë vendi.

2.  Kontributi i shtetit për personat ekonomikisht joaktivë bazohet në konsumin për frymë të shërbimit 
shëndetësor, indeksuar me koeficientin e inflacionit. Konsumi për frymë për shërbimin shëndetësor 
përcaktohet nga Fondi dhe miratohet nga Kuvendi së bashku me miratimin e buxhetit vjetor.
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3.  Baza për llogaritjen e kontributit për punonjësit e vetëpunësuar është mesatarja ndërmjet pagës mini-
male dhe maksimale për efekt të llogaritjes së kontributeve.

4.  Për sigurimet shëndetësore vullnetare baza e llogaritjes së kontributit është mesatarja ndërmjet pagës 
minimale dhe maksimale për efekt të llogaritjes së kontributeve.

Neni 8
Masa e kontributit

1.  Masa e kontributit të sigurimit të detyruar shëndetësor është 3,4 për qind e bazës për llogaritjen e 
kontributeve sipas pikave 1, 3 dhe 4 të nenit 7 të këtij ligji.

2.  Për të punësuarit, kontributet paguhen, në masën 50 për qind nga punëdhënësi dhe në masën 50 për 
qind nga i punësuari.

Neni 9
Mbledhja e kontributeve

1.  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve mbledh kontributet për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor 
nga punëdhënësit, për punonjësit dhe të vetëpunësuarit dhe ia transferon ato Fondit, në përputhje 
me legjislacionin përkatës në fuqi.

2.  Instituti i Sigurimeve Shoqërore mbledh dhe i transferon Fondit kontributet për sigurimin e 
detyrueshëm shëndetësor të të vetëpunësuarve në bujqësi (fermerëve).

3.  Fondi është përgjegjës për llogaritjen dhe mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shëndetësore vullnetare.

4.  Fondi mbledh kontributin nga Buxheti i Shtetit për popullsinë ekonomikisht joaktive.

Neni 10
Paketa e shërbimeve të sigurimit të detyrueshëm

1.  Sigurimi i detyrueshëm financon paketat e shërbimeve të sigurimit të detyrueshëm, ku përfshihen:

a)  vizitat, ekzaminimet dhe trajtimet mjekësore në qendrat e kujdesit shëndetësor parësor publik 
dhe në spitalet publike;

b)  vizitat, ekzaminimet dhe trajtimet mjekësore në dhënës privat të kujdesit parësor dhe spitale private;

c)  barnat, produktet dhe trajtimet mjekësore nga dhënës të kontraktuar shërbimesh shëndetësore.

2.  Paketat e shërbimeve të sigurimit të detyrueshëm hartohen duke përcaktuar:

a)  vizitat, ekzaminimet dhe trajtimet mjekësore në qendrat shëndetësore të kujdesit parësor dhe 
spitalet publike, të cilat paguhen për këtë shërbim nga sigurimi i detyrueshëm;

b)  listën e barnave të rimbursueshme, si dhe masën e mbulimit të barnave të saj. Struktura e listës së bar-
nave përcaktohet në bazë të listës së barnave themelore, sipas klasifikimit INN (principit aktiv të barit), 
të përcaktuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe në mbulimin e alternativës më të lirë;

c)  listën e pajisjeve mjekësore, si dhe masën e mbulimit të tyre.

3.  Përfshirja e shërbimeve shëndetësore në paketën e sigurimit të detyrueshëm mbështetet në kriteret e 
mëposhtme:

a)  mjekësore: shkalla në të cilën shërbimi ndikon në përmirësimin e cilësisë së jetës në shmangien 
e përkeqësimit të mëtejshëm të shëndetit dhe në rritjen e jetëgjatësisë;

b)  ekonomike: raporti i kostos së efektivitetit të shërbimit dhe disponueshmëria e burimeve finan-
ciare të Fondit;

c)  sociale: aftësia paguese e pacientit, disponueshmëria e shërbimeve dhe numri i përfituesve në 
raport me popullsinë.
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4.  Hartimi i paketave të shërbimeve bëhet nga komisione teknike, të përbëra nga ekspertë, të cilët për-
faqësojnë, në mënyrë të barabartë, ndarjen e kritereve në mjekësore, ekonomike dhe sociale. Përbërja 
nominative e komisioneve teknike caktohet nga këshilli administrativ i Fondit, sipas rregullave të 
përcaktuara në statutin e Fondit.

5.  Këshilli administrativ i Fondit miraton projektin e paketave të propozuara nga komisionet teknike dhe 
ia dërgon Ministrit të Shëndetësisë për procedim pranë Këshillit të Ministrave. Paketa e propozuar 
shoqërohet nga një raport financiar i Drejtorit të Përgjithshëm të Fondit për mundësitë e mbulimit 
financiar nga Fondi të shërbimeve të paketave të propozuara.

6.  Miratimi i paketave të shërbimeve të sigurimit të detyrueshëm, paraqitur nga Ministri i Shëndetë-
sisë dhe shoqëruar me raportin financiar të Drejtorit të Përgjithshëm të Fondit, bëhet me vendim të 
Këshillit të Ministrave.

Neni 11
Pagesat e drejtpërdrejta

1.  Personat e siguruar marrin pjesë në pagesën e një pjese të çmimit të shërbimit shëndetësor që u jepet. 
Masa, shërbimet dhe mënyra e pagesës së drejtpërdrejtë vendoset në çdo rast nga Këshilli i Ministrave.

2.  Këshilli i Ministrave, në bazë të politikave sociale të Qeverisë, mund të përjashtojë nga pagesat e dre-
jtpërdrejta kategori të veçanta të individëve, duke u bazuar në aftësinë e tyre për të paguar. Në këto 
raste, Këshilli i Ministrave jep fonde ekstra (subvencione) për t’u financuar dhënësve të shërbimeve 
shëndetësore koston e pagesave të drejtpërdrejta.

Neni 12
Shërbimet shëndetësore të cilat nuk mbulohen nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor

1.  Fondi i sigurimit të detyrueshëm shëndetësor nuk financon shërbime të kujdesit shëndetësor ndaj 
personave që nuk janë të siguruar, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, me përjashtim të rasteve të 
urgjencës mjekësore.

2.  Fondi i sigurimit të detyrueshëm shëndetësor nuk financon shërbime të kujdesit shëndetësor që nuk 
bëjnë pjesë në paketat e shërbimeve të përcaktuara sipas këtij ligji.

KREU III
DREJTIMI I FONDIT DHE FUNKSIONET E ORGANEVE DREJTUESE

Neni 13
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

1.  Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor është i vetmi person juridik, publik, autonom, 
i cili ofron dhe administron sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë.

2.  Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor menaxhon skemën e sigurimit të 
detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, në përputhje me politikat kombëtare të kujdesit shëndetësor, të 
vendosura nga Ministria e Shëndetësisë.

3.  Buxheti i Fondit miratohet si pjesë përbërëse e pandarë e Buxhetit vjetor të Shtetit.
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Neni 14
Statuti i Fondit

1.  Fondi organizohet dhe funksionon në bazë të statutit të Fondit, i cili miratohet nga Këshilli i Ministrave.

2.  Statuti i Fondit përcakton, ndërmjet të tjerave:

a)  strukturën e përgjithshme organizative të Fondit, funksionet dhe përgjegjësitë përkatëse;

b)  procedurat e miratimit e të ndryshimit të rregullave procedurale për veprimtarinë e këshillit 
administrativ, Drejtorinë e Përgjithshme dhe zyrat vendore;

c)  marrëdhëniet ndërmjet këshillit administrativ, Drejtorit të Përgjithshëm dhe zyrave vendore;

ç)  procedurat për hartimin, ndryshimin dhe zbatimin e rregulloreve administrative, rregulloreve 
të organizimit dhe të personelit, rregulloret ekonomike, të auditimit dhe të kontabilitetit, si dhe 
procedura e rregullore të tjera, të nevojshme për veprimtarinë e Fondit;

d)  masën e shpërblimit për pjesëmarrjen e anëtarëve në këshillin administrativ;

dh)  marrëdhëniet ndërinstitucionale brenda dhe jashtë vendit;

e)  kriteret ligjore dhe profesionale të përzgjedhjes së Drejtorit të Përgjithshëm.

Neni 15
Organet drejtuese

Fondi drejtohet nga:
a)  këshilli administrativ;

b)  Drejtori i Përgjithshëm.

Neni 16
Këshilli administrativ

1.  Këshilli adminstrativ është organi më i lartë vendimmarrës i Fondit dhe ka në përbërje 9 anëtarë:

a)  Ministrin e Shëndetësisë ose përfaqësuesin e tij;

b)  Ministrin e Financave ose përfaqësuesin e tij;

c)  Ministrin e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta ose përfaqësuesin e tij;

ç)  Drejtorin e Përgjithshëm të Fondit ose përfaqësuesin e tij;

d)  Drejtorin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore ose përfaqësuesin e tij;

dh) një përfaqësues të sindikatës së të punësuarve;

e)  një përfaqësues të dhënësve të kujdesit shëndetësor, i caktuar nga Urdhri i Mjekut;

ë)  një përfaqësues të shoqatës së punëdhënësve privatë dhe të të vetëpunësuarve;

f)  një përfaqësues të organizatës së konsumatorëve, të cilët përfaqësojnë përfituesit e Fondit.

2.  Koha e shërbimit të anëtarëve të këshillit administrativ është 4 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje, ose për 
aq kohë sa anëtari është përfaqësues i organit përkatës.

3.  Këshilli i Ministrave përcakton se cila sindikatë, organizatë e personave të vetëpunësuar dhe punëdhë-
nësve, organizatë konsumatore është përfaqësuesja më e madhe dhe që do të emërojnë përfaqësuesit 
e tyre në këshillin administrativ.

Neni 17
Drejtimi i këshillit administrativ

1.  Këshilli administrativ zgjedh me votim të fshehtë kryetarin ndërmjet përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave.

2.  Mandati i kryetarit të këshillit administrativ është njëvjeçar dhe bazohet në parimin e rotacionit.
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3.  Këshilli administrativ zgjedh nënkryetarin ndërmjet përfaqësuesve të kontribuesve joqeveritarë.

4.  Kryetari ose, në mungesë të tij, nënkryetari drejton këshillin administrativ.

Neni 18
Mbledhjet dhe vendimet e këshillit administrativ

1.  Mbledhjet e zakonshme të këshillit administrativ thirren nga Drejtori i Përgjithshëm, jo më pak se 
një herë në dy muaj.

2.  Rendi i ditës propozohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe miratohet nga këshilli administrativ.

3.  Këshilli administrativ mblidhet në mënyrë të jashtëzakonshme nga kryetari, me kërkesën e të paktën 
3 anëtarëve të këshillit ose të Drejtorit të Përgjithshëm.

4.  Kuorumi i mbledhjeve të zakonshme është 2/3 e anëtarëve të këshillit. Vendimet miratohen me shu-
micën e anëtarëve të pranishëm. Gjatë votimeve në këshillin administrativ nuk lejohet abstenimi.

5.  Në raste të jashtëzakonshme, sipas rregullave të brendshme të këshillit, kryetari mund të mbledhë 
këshillin dhe mbledhjet mund të zhvillohen me një kuorum prej 5 anëtarësh. Në këto raste, vendimi 
merret në mënyrë unanime nga të gjithë anëtarët e pranishëm.

6.  Kryetari i relaton këshillit administrativ dhe paraqet për miratim vendimet e marra në raste të jashtëza-
konshme, në mbledhjen më të parë të radhës.

 
Neni 19

Drejtori i Përgjithshëm

1.  Këshilli administrativ emëron Drejtorin e Përgjithshëm pas një procedure konkurrimi të hapur, në 
bazë të kritereve të përcaktuara në statutin e Fondit. Kandidatët duhet të demonstrojnë se kanë njo-
huritë dhe përvojën profesionale për të menaxhuar Fondin.

2.  Drejtori i Përgjithshëm përzgjidhet nga këshilli administrativ nga një listë me jo më pak se tre kan-
didatë, që plotësojnë kriteret.

3.  Këshilli zgjedh Drejtorin e Përgjithshëm, me votim të fshehtë, me 2/3 e votave të të gjithë anëtarëve 
të këshillit administrativ.

4.  Koha e ushtrimit të detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm është 5 vjet.

5.  Paga e Drejtorit të Përgjithshëm caktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

6.  Drejtori i Përgjithshëm raporton para këshillit administrativ.

7.  Këshilli administrativ vendos për shkarkimin e Drejtorit të Përgjithshëm në këto raste:

a)  nëse dënohet me vendim të formës së prerë, për kryerjen e një vepre penale;

b)  nëse shkel dispozitat e statutit, vendimet e këshillit administrativ dhe legjislacionin në fuqi.

Neni 20
Funksionet e këshillit administrativ Këshilli administrativ kryen funksionet e mëposhtme:

a)  zgjedh, emëron dhe shkarkon Drejtorin e Përgjithshëm për shkaqe të parashikuara në këtë ligj;

b)  cakton anëtaret e komisionit teknik, sipas nenit 10 të këtij ligji, për hartimin e paketës së shër-
bimeve shëndetësore dhe të listës së barnave të rimbursueshme;

c)  miraton paketat e shërbimit që financohen nga skema e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, 
të hartuara nga komisioni teknik, të cilat i dërgon në Ministrinë e Shëndetësisë për procedim 
pranë Këshillit të Ministrave;

ç)  miraton rregullat ekonomike e financiare, procedurale, të kontrollit, strukturën e përgjithshme 
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organizative dhe rregullat e personelit, si dhe rregulla të tjera të brendshme, që ai i gjykon të 
nevojshme gjatë veprimtarisë së Fondit, në zbatim të këtij ligji;

d)  miraton kriteret e lidhjes së kontratave, si dhe kontratat me dhënësit e shërbimeve shëndetësore 
publike dhe private;

dh)  miraton raportin vjetor, raportin financiar dhe bilancin vjetor, të paraqitur nga Drejtori i Përgjithshëm;

e)  miraton projektbuxhetin vjetor të Fondit dhe parashikimin për tre vitet e ardhshme;

ë)  miraton sistemin e pagave të punonjësve të Fondit;

f)  miraton hapjen ose mbylljen dhe shpërndarjen e zyrave vendore të Fondit;

g)  përcakton numrin e përgjithshëm të punonjësve të Fondit, të cilin e dërgon për miratim në 
Këshillin e Ministrave;

gj)  rekomandon ndryshime në legjislacionin e sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor 
dhe ia propozon Ministrit të Shëndetësisë;

h)  vendos për çështje të tjera, të parashikuara me ligj.

Neni 21
Funksionet e Drejtorit të Përgjithshëm

1.  Drejtori i Përgjithshëm kryen funksionet mëposhtme:

a)  propozon për miratim në këshillin administrativ statutin, rregulloren organizative, rregulloren e per-
sonelit, rregulloret ekonomike, rregulloret procedurale, raportin vjetor dhe projektbuxhetin vjetor;

b)  drejton veprimtarinë e Fondit, në përputhje me statutin dhe rregulloret e miratuara nga këshilli 
administrativ;

c)  propozon në këshillin administrativ numrin e përgjithshëm të punonjësve dhe miraton strukturën 
e brendshme dhe përshkrimet e punës të Drejtorisë së Përgjithshme e të zyrave vendore;

ç)  emëron e shkarkon personelin dhe i propozon këshillit administrativ pagat e tyre;

d)  propozon në këshillin administrativ politikat e zhvillimit të skemës së sigurimeve shëndetësore;

dh)  përfaqëson Fondin në marrëdhëniet juridike me të tretët, mediat, si dhe në komunikimin me 
personat e siguruar dhe dhënësit e shërbimit shëndetësor;

e)  zbaton vendimet e këshillit administrativ dhe raporton para tij për veprimtarinë e vet;

ë)  u delegon kompetencat zyrave vendore të Fondit;

f)  zbaton detyra të tjera që i ngarkon këshilli administrativ.

2.  Drejtori i Përgjithshëm mund të kërkojë këshillime nga specialistë të jashtëm për çështje që kanë të 
bëjnë me njohuri të veçanta.

Neni 22
Raportimi

1.  Drejtori i Përgjithshëm përgatit raportin vjetor për financën, administrimin, kontraktimin, paketën e 
shërbimeve shëndetësore dhe popullsinë e mbuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, të cilin 
e paraqit në këshillin administrativ.

2.  Këshilli administrativ përgatit një raport vjetor për Ministrin e Shëndetësisë.

3.  Drejtori i Përgjithshëm i përgjigjet kërkesave specifike të informacionit për pjesën e buxhetit, që 
financohet nga Buxheti i Shtetit, që mund të kërkojë Ministria e Financave gjatë vitit.
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KREU IV
FINANCIMI I FONDIT

Neni 23
Burimet e fi nancimit Fondi ka burimet e fi nancimit si më poshtë:

a)  kontributet e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, sipas pikës 1 të nenit 5 të këtij ligji;

b)  kontributin e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor prej Buxhetit të Shtetit nga personat eko-
nomikisht joaktivë, sipas pikës 2 të nenit 5 të këtij ligji;

c)  kontributet e sigurimit shëndetësor vullnetar, sipas pikës 3 të nenit 5 të këtij ligji;

ç)  transfertat nga Ministria e Shëndetësisë për subvencionimin e një pjese të pagesave të drejtpër-
drejta, sipas pikës 2 të nenit 11 të këtij ligji;

d)  transfertat nga Ministria e Shëndetësisë për shërbimet e kërkuara nga ajo, përtej atyre të bux-
hetuara ose të kontraktuara nga Fondi;

dh)  transfertat e miratuara në Buxhetin e Shtetit për balancimin e buxhetit të Fondit ose për kom-
pensimin e mosrealizimit të kontributeve në procesin e zbatimit të buxhetit.

e)  burime të tjera, dhurime, grante nga burime kombëtare dhe ndërkombëtare.

Neni 24
Struktura fi nanciare e Fondit

1.  Struktura financiare e Fondit është si më poshtë:

a)  sigurimi i detyrueshëm shëndetësor përfshin të gjitha të ardhurat nga kontributet, burimet e tjera, 
sipas nenit 23 të këtij ligji, të ardhurat nga fondi rezervë, si dhe shpenzimet për pagesën e paketave 
të shërbimeve të kujdesit shëndetësor nën skemën e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor;

b)  fondi rezervë i sigurimeve të detyrueshme përbëhet nga tepricat e akumulueshme të të ard-
hurave ndaj shpenzimeve. Fondi rezervë është një fond emergjence për mbulimin e lëvizjeve 
të përkohshme dhe të deficiteve operative në sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, në përputhje 
me rregullat e përcaktuara për këtë qëllim me vendim të Këshillit të Ministrave. Fondi rezervë 
nuk duhet të kalojë 10 për qind të shpenzimeve vjetore të Fondit;

c)  administrimi përfshin shpenzimet korrente dhe kapitale për menaxhimin e Fondit;

ç)  sigurimi shëndetësor vullnetar, i cili konsiston në të ardhurat dhe shpenzimet nën kontratat e 
sigurimeve shëndetësore.

2.  Mjetet monetare të Fondit depozitohen në banka të licencuara dhe të regjistruara në Republikën e Shqipërisë.

Neni 25
Aftësia paguese e Fondit

1.  Fondi menaxhon veprimtaritë e tij brenda burimeve të vlefshme financiare dhe nuk hyn në borxhe.

2.  Fondi nuk mbulon shërbime të kujdesit shëndetësor jashtë paketës së sigurimit të detyrueshëm dhe 
jashtë kontraktimeve përkatëse.

Neni 26
Kontabiliteti dhe auditimi

Mbajtja e kontabilitetit dhe auditimi bëhen në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
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KREU V
PROCEDURAT

Neni 27
Regjistrimi dhe identifi kimi i personave të siguruar

1.  Të gjithë personat e përmendur në nenin 5 të këtij ligji janë të detyruar të regjistrohen te Fondi.

2.  Punëdhënësit janë përgjegjës për regjistrimin te Fondi të punëmarrësve të tyre dhe për informimin e 
Fondit për:

a)  numrin e personave që kanë siguruar;

b)  emrat e personave të siguruar dhe numrin e sigurimit;

c)  pagat e personave të siguruar;

ç)  masën e kontributit të personave të siguruar;

d)  periudhën e punësimit.

3.  Të gjithë personat e regjistruar kanë një numër të sigurimit shëndetësor të detyrueshëm dhe një doku-
ment që vërteton regjistrimin e tyre në Fond e që identifikon personin e siguruar.

4.  Personat, subjekt i sigurimit shëndetësor të detyrueshëm, regjistrohen në Fond brenda 30 ditëve nga 
data që bëhen subjekt i detyrimit për të paguar kontribute. Ndryshimet në statusin e personave të 
siguruar regjistrohen dhe evidentohen nga Fondi.

5.  Këshilli i Ministrave përcakton institucionet publike përgjegjëse dhe periudhën gjatë së cilës kanë 
detyrim për të informuar Fondin për numrin dhe identitetin e personave, sipas kategorive të përmen-
dura në nenin 5 të këtij ligji.

6.  Këshilli i Ministrave vendos rregullat për regjistrimin dhe identifikimin e të siguruarve dhe mënyrën 
e paraqitjes së informacionit.

Neni 28

Identifikimi i të siguruarve Identifikimi i personave të siguruar bëhet nëpërmjet dokumentit të iden-
tifikimit të sigurimit shëndetësor, të lëshuar nga Fondi.

 
Neni 29

Kontratat

1.  Fondi paguan dhënësit e shërbimeve shëndetësore vetëm për shërbimet e ofruara ndaj personave të 
siguruar dhe në bazë të termave e të kushteve të përcaktuara në kontratat përkatëse.

2.  Këshilli administrativ miraton procedurat dhe kriteret për lidhjen e kontratave dhe për pagesat, duke 
synuar në stimulimin e aksesit ndaj shërbimeve, kostos së efektivitetit dhe rritjes së cilësisë së shërbi-
meve të ofruara prej dhënësve privatë dhe publikë ndaj komunitetit.

3.  Fondi lidh kontratë me dhënësit publikë të shërbimit shëndetësor, të licencuar nga autoriteti kom-
petent, dhe mbulon të gjitha shërbimet e ofruara nga dhënësi, të cilat janë të përfshira në paketën e 
shërbimeve, sipas nenit 10 të këtij ligji.

4.  Fondi mund të lidhë kontratë me dhënësit privatë të shërbimit shëndetësor, të licencuar nga autoriteti 
kompetent. Kontrata përcakton shërbimet shëndetësore, që do të mbulohen nga Fondi. Kontratat 
lidhen për një kohëzgjatje të caktuar dhe mund të rinovohen.

5.  Fondi ndërpret kontratën me një dhënës shërbimi në rastet kur analiza e performancës tregon se ky 
dhënës nuk përmbush kriteret, sipas pikës 2 të këtij neni. Përpara ndërprerjes së kontratës, Fondi 



518 PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR

duhet të informojë Ministrinë e Shëndetësisë, si dhe t’i caktojë ofruesit të shërbimit një afat të caktuar 
kohe, brenda të cilit ai duhet të plotësojë kriteret.

6.  Fondi krijon Regjistrin e Dhënësve të Përzgjedhur të Shërbimeve Shëndetësore, në të cilin regjistro-
hen dhënësit e shërbimeve publike, si dhe ato private, të cilët plotësojnë kriteret e përmendura në 
pikën 2 të këtij neni. Regjistri i Dhënësve të Përzgjedhur të Shërbimeve Shëndetësore miratohet nga 
këshilli administrativ dhe bëhet publik në faqen zyrtare të Fondit.

Neni 30
Pagesat ndaj dhënësve të shërbimeve të kujdesit shëndetësor

1.  Këshilli administrativ përcakton dhe vendos format e ndryshme të pagesave ndaj dhënësve të shër-
bimeve të kujdesit shëndetësor dhe institucioneve të kujdesit shëndetësor, duke garantuar aksesin e 
popullatës ndaj shërbimeve, koston e efektivitetit të shërbimeve dhe rritjen e cilësisë së tyre.

2.  Fondi paguan dhënës shërbimi të kontraktuar, për shërbime shëndetësore dhe barna e produkte 
mjekësore, të përfshira në paketat e sigurimeve të detyrueshme shëndetësore, të dhëna në përputhje 
me termat dhe kushtet e kontratave të nënshkruara prej tyre me Fondin.

3.  Fondi rimburson personat e siguruar, që marrin shërbime nga dhënësit e shërbimit shëndetësor brenda 
vendit, që nuk kanë kontratë me Fondin, vetëm në mungesë të dhënësve të kontraktuar të shërbimeve 
shëndetësore, pas verifikimit përkatës nga Fondi. Këshilli administrativ specifikon rastet e rimbursimit 
të personave të siguruar, si dhe rregullat e procedurat e rimbursimit.

4.  Fondi ka të drejtë dhe detyrë të verifikojë çdo pagesë të dhënë në përputhje me termat dhe kushtet e 
kontratave dhe të refuzojë çdo kërkesë për pagesë në rastet e parashikuara në rregulloret financiare, 
të miratuara nga këshilli administrativ.

5.  Pagesa e shërbimeve të dhënësve të shërbimit shëndetësor bëhet vetëm nëpërmjetllogarive bankare.

6.  Zyrat vendore të Fondit paguajnë rregullisht, në përputhje me termat e kushtet në kontratat përkatëse, kërkesat 
e pagesave të dërguara prej dhënësve të kontraktuar të shërbimeve shëndetësore, pas verifikimit përkatës.

7.  Procedura për paraqitjen e kërkesës për pagesë dhe verifikimi i tyre përcaktohen në rregulloret e 
hartuara nga Drejtori i Përgjithshëm dhe të miratuara nga këshilli administrativ.

Neni 31
Verifi kimi i kërkesave për pagesë

1.  Fondi ka të drejtë dhe detyrë të verifikojë vërtetësinë dhe rregullsinë e çdo kërkese për pagesë të 
dhënësit të shërbimit shëndetësor, përpara se të kryejë pagesën.

2.  Në rast të kërkesave për pagesë, që konsiderohen të tepërta apo jo të rregullta, pagesa pezullohet deri 
në qartësimin ose korrigjimin e tyre. Në të kundertën pagesa refuzohet.

3.  Procedurat e verifikimit dhe të kontrollit të kërkesave për pagesë përcaktohen në rregulloret e hartuara 
nga Drejtori i Përgjithshëm dhe të miratuara nga këshilli administrativ.

KREU VI
SISTEMI I INFORMACIONIT

Neni 32
Detyrimi i autoriteteve publike për të dhënë informacion

1.  Fondi merr informacion nga Ministria e Financave për treguesit e zhvillimit makroekonomik, të dhënat 
për prodhimin e përgjithshëm bruto dhe informacione të tjera financiare për funksionimin e Fondit.



PAKETË LIGJORE MBI AFTËSINË E KUFIZUAR 519

2.  Fondi merr informacion nga Ministria e Shëndetësisë për politikat, strategjitë që kanë lidhje me siste-
min shëndetësor, për të dhënat e gjendjes shëndetësore, si dhe informacione të tjera shëndetësore që 
kanë lidhje me funksionimin e Fondit.

3.  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i jep informacion periodik Fondit për shumën e kontributeve të 
mbledhura të sigurimeve shëndetësore nga të gjitha subjektet që janë të detyruara të derdhin kontribute 
pranë kësaj drejtorie, për numrin e kontribuesve dhe listëpagesat përkatëse.

4.  Këshilli i Ministrave përcakton institucionet ose organizmat e tjerë që duhet të ofrojnë të dhëna 
rregullisht, sipas nevojave të Fondit.

5.  Fondi lidh marrëveshje ndërinstitucionale për shkëmbimin, në mënyrë të vazhdueshme, të informa-
cionit të hollësishëm me entet private dhe publike, sipas pikave të mësipërme të këtij neni, duke marrë 
dhe duke analizuar informacionin e tyre.

Neni 33
Detyrimi i raportimit të dhënësve të kontraktuar të kujdesit shëndetësor

1.  Dhënësit e shërbimit shëndetësor janë të detyruar t’u dorëzojnë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit, 
peridiokisht, informacion për veprimtarinë e tyre, sipas detyrimeve për raportim, të parashikuara në 
kontratat me Fondin.

2.  Mosraportimi i pajustifikuar si më sipër përbën shkak për zgjidhjen e kontratës dhe heqjen e dhënësit 
të shërbimit shëndetësor nga Regjistri i Dhënësve të Përzgjedhur të Shërbimeve Shëndetësore për një 
periudhë kohe të caktuar, nga këshilli administrativ, me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm.

Neni 34

Konfidencialiteti i informacionit i gjithë informacioni për shëndetin e një personi të siguruar, i 
mbledhur dhe i transferuar në Fond, është konfidencial. Fondi administron informacionin e krijuar sipas 
këtij ligji, në përputhje me rregullat e parashikuara në legjislacionin në fuqi, veçanërisht legjislacioni për 
mbrojtjen e të dhënave personale.

Neni 35
Informimi publik

1.  Fondi ka detyrim ligjor të informojë publikun e gjerë periodikisht nëpërmjet mjeteve të shtypit, website-
eve, revistave e broshurave, të publikuara prej tij, dhe mjeteve të tjera të komunikimit publik, për:

a)  vendimet e marra, në zbatim të këtij ligji;

b)  veprimtarinë e Fondit;

c)  paketat e përfitimit;

ç)  pagesat e drejtpërdrejta dhe tarifat.

2. Fondi përgatit dhe publikon një raport vjetor të veprimtarive të tij të përgjithshme, për popullsinë dhe 
shërbimet e mbuluara, si dhe financat e tij.

Neni 36
Statistikat

1.  Fondi përpilon statistikat e nevojshme për sa i përket zhvillimit të shpenzimeve të sigurimeve shënde-
tësore. Ofruesit janë të detyruar t’i shpërndajnë informacionin e nevojshëm Fondit. Fondi respekton 
legjislacionin përkatës për mbrojtjen e të dhënave.

2.  Fondi publikon një raport statistikor vjetor.
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KREU VII
SANKSIONE

Neni 37
Sanksionet lidhur me kontributet

1.  Shkeljet e mëposhtme, kur nuk përbëjnë vepër penale, janë kundërvajtje administrative dhe dënohen 
si më poshtë:

a)  mosregjistrimi ndëshkohet me gjobë me 25 000 lekë për çdo shkelje;

b)  vonesat e punëdhënësve në pagesën e kontributeve ndëshkohen me gjobë të barabartë me 5 % të 
shumës së kontributeve të papaguara. Në asnjë rast shuma s’mund të jetë më e vogël se 10 000 lekë;

c)  evazioni për pagesën e kontributeve, deklarimi i kontributeve më të ulëta dhe vërtetimi i rremë, 
kur nuk përbëjnë vepër penale, dënohen me gjobë të barabartë me 100 për qind të diferencës së 
shumës së përllogaritur nga ajo që duhet të ishte në fakt;

ç)  refuzimi për dhënien e informacionit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dënohet me gjobë 
10 000 - 50 000 lekë për çdo shkelje.

2.  Gjobat vendosen në përputhje me ligjin nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Repub-
likën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

3.  Mospagesat e kontributeve i heqin të drejtën shtetasve për përfitim të shërbimeve shëndetësore të 
rimbursuara nga Fondi për periudhën e mospagimit të kontributit.

Neni 38
Sanksionet për skemën e sigurimit të detyruar

1.  Dhënësit e shërbimit shëndetësor ndëshkohen për shkelje të dispozitave të këtij ligji dhe të kontratës 
me Fondin e Sigurimeve Shëndetësore. Penalitetet parashikohen në kontratat e veçanta dhe mund të 
variojnë nga gjoba në lekë deri në përqindje të shumës së kontratës.

2.  Shkeljet serioze, të përsëritura të detyrimeve kontraktore nga dhënësit e shërbimeve shëndetësore dhe 
refuzimi për t’iu nënshtruar kontrollit dhe inspektimit nga Fondi përbëjnë një shkak për prishjen e 
kontratës dhe heqjen e dhënësit nga Regjistri i Dhënësve të Përzgjedhur të Shërbimeve Shëndetësore. 
Në të tilla raste, dhënësi i kujdesit shëndetësor mund të riaplikojë për t’u përfshirë në regjistër, pasi 
ka kaluar një periudhë kohore njëvjeçare.

3.  Kërkimi i rimbursimeve për shërbime në bazë të kërkesave të rreme nga të siguruarit, kur nuk përbën 
vepër penale, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë në masën 50 000 lekë. Vendimi 
merret nga Fondi, në përputhje me ligjin nr.10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”.

4.  Në rast të përsëritjes së kërkesave për rimbursim për shërbime në bazë të kërkesave të rreme, i siguruari 
ndëshkohet me pezullimin e së drejtës për të përfituar shërbime shëndetësore të rimbursueshme nga 
1 deri në 3 muaj.

 
Neni 39

Apelimet kundër vendimeve

1.  Personat e siguruar, kontribuesit dhe dhënësit e kujdesit shëndetësor kanë të drejtën e apelimit të vendimit të 
gjobës ose të pezullimit të përfitimit, në Drejtorinë e Përgjithshme dhe më pas në gjykatën e shkallës së parë.

2.  Këshilli administrativ, me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm, miraton rregullat dhe procedurën 
e Komitetit të Shqyrtimit Administrativ në zyrën qendrore ose vendore të Fondit.
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KREU VIII
DISPOZITA KALIMTARE

Neni 40
Përfi tuesit e sigurimit shoqëror

1.  Derisa Fondi të vendosë regjistrimin, në përputhje me nenin 27 të këtij ligji, të gjithë personat e siguruar 
me anë të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, janë automatikisht të regjistruar te Fondi i Sigurimit të 
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe janë të detyruar për të paguar kontributet për sigurimin 
shëndetësor të detyrueshëm.

2.  Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të transferojë kontributet e sigurimit të detyruar shëndetësor te 
Fondi nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për të gjithë personat e regjistruar te sigurimet 
shoqërore.

Neni 41

Ngarkohet Këshilli i Ministrave për nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të neneve 6 pika 4, 10 pika 
6, 11 pika 2, 14 pika 1, 16 pika 3, 19 pika 5, 24 pika 1 shkronja “b”, 27 pikat 5 e 6 dhe 32 pika 4 të këtij ligji.

Neni 42

Ligji nr.7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 
shfuqizohet me hyrjen në fuqi të këtij ligji.

 
Neni 43

Ky ligj hyn në fuqi 2 vjet pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.6920, datë 8.3.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bamir Topi
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LIGJ

Nr. 10 399, datë 17.3.2011

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9355, DATË 
10.3.2005 “PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE”, TË NDRYSHUAR

 

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

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, bëhen këto 
ndryshime dhe shtesa:

Neni 1

Në nenin 4 bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:
a)  Pika 1 ndryshohet si më poshtë:

“1. “Ndihmë ekonomike” është mbështetja, në para, që u jepet familjeve dhe individëve në nevojë, 
sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj.”.

b) Pas pikës 1 shtohet pika 1/1 me këtë përmbajtje:

“1/1. “Përfitime në natyrë” është mbështetja në mallra ushqimore dhe të përdorimit të përditshëm 
e në veshmbathje, që u jepen familjeve dhe individëve në nevojë, sipas përcaktimeve të bëra në 
këtë ligj.”.

c)  Në pikën 7, fjalët “shpërndarjen e ndihmës ekonomike” zëvendësohen me fjalët “dokumentacionin 
e aplikantëve për përfitimin e ndihmës ekonomike dhe pagesës së aftësisë së kufizuar”.

ç)  Në fjalinë e dytë të pikës 13, pas fjalës “/fizike” shtohen fjalët “të verbrit”.

d)  Pas pikës 23 shtohen pikat 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dhe 31 me këtë përmbajtje:

“24. “Paraplegjik” është çdo person që vuan nga paraliza e dy anësive të poshtme.

25.  “Tetraplegjik” është çdo person që vuan nga paraliza e katër anësive.

26.  “Fëmijë” është fëmija, sipas përcaktimit të dhënë në ligjin nr. 10 347, datë 4.11.2010 “Për mbro-
jtjen e të drejtave të fëmijës”.

27.  “Person mbi moshë pune” është personi fizik që, në çastin e vlerësimit të kritereve për përfitimin 
e ndihmës ekonomike, është mbi moshën e përcaktuar për atë vit, për të drejtën e pensionit, sipas 
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nenit 92 të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 
të ndryshuar.

28.  “Individ në nevojë” është personi fizik që është: jetim, viktimë e trafikimit, viktimë e dhunës në 
marrëdhëniet familjare.

29.  “Viktimë e dhunës në marrëdhëniet familjare” është çdo person, sipas përkufizimit të dhënë në 
pikën 4 të nenit 3 të ligjit nr. 9969, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet 
familjare”, të ndryshuar, për të cilin është lëshuar urdhër mbrojtjeje ose urdhër mbrojtjeje i 
menjëhershëm, me vendim të gjykatës.

30.  “Punë dhe shërbime” janë punët apo shërbimet, që ofrohen nga organet e qeverisjes vendore në 
komunitet, apo punët dhe shërbimet, që ofrohen nga programe dhe projekte të organizuara nga 
institucione e struktura të qeverisjes qendrore.

31.  “Kujdestar me pagesë” është personi i caktuar për t’u kujdesur për personin me aftësi të kufi-
zuara, që ofron shërbim për të në veprimtarinë e përditshme, në shtëpi, në udhëtim, në punë, 
në shkollë dhe në veprimtaritë shoqërore.”.

Neni 2

Neni 5 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 5
Përfituesit e ndihmës ekonomike janë:

1.  Familjet në nevojë.

2.  Jetimët, të cilët nuk janë në institucione.

3.  Prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë.

4.  Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesit shoqëror, deri në çastin e punësimit 
të tyre.

5.  Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose 
të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.”.

Neni 3

Neni 10 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 10

1.  Ndihma ekonomike është një pagesë e kufizuar në kohë dhe e kushtëzuar, që jepet në formën e një 
shpërblimi mujor në lekë, për kategoritë e përcaktuara në nenin 5 të këtij ligji. Kriteret e përfitimit 
të ndihmës ekonomike vlerësohen sipas nevojave dhe mbajnë parasysh gjendjen e varfërisë, të cilat 
vlerësohen bashkërisht, duke dhënë pesha specifike të qarta, objektive dhe transparente, si pjesë e një 
formule të pikëzuar. Kriteret, detajet e formulës dhe procedurat për përcaktimin e përfitimit përcak-
tohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

2.  Familjet dhe individët në nevojë kanë të drejtë të marrin përfitime në natyrë, sipas kritereve dhe 
procedurave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

3.  Kushtëzimi i ndihmës ekonomike bëhet:

a)  kur personi në moshë pune, anëtar i familjes në nevojë, nuk merr pjesë në punë apo shërbime;

b)  në raste të tjera të parashikuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

4.  Fëmijët e familjes në nevojë, të cilët përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe jetimët që nuk janë në 
institucione që ndjekin arsimin e detyrueshëm, sipas ligjit nr. 7952, datë 21.6.1995 “Për arsimin 
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parauniversitar”, të ndryshuar, marrin një pagesë shtesë, deri në mbarimin e arsimit të detyrueshëm, 
në masën e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave.

5.  Anëtarit të familjes në nevojë, që është person me aftësi të kufizuara, invalid pune, nuk i llogaritet 
masë ndihme ekonomike në strukturën e masës së ndihmës ekonomike për familjen.

6.  Masa mujore e ndihmës ekonomike, sipas strukturës së familjes, procedurat dhe dokumentacioni, 
kohëzgjatja e kriteret që duhet të plotësojnë familjet dhe individët në nevojë për kushtëzimin e për-
fitimit të ndihmës ekonomike, si dhe mënyra e përllogaritjes së kohëzgjatjes së përfitimit të ndihmës 
ekonomike përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

7.  Ministri përgjegjës për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore nxjerr udhëzim për mënyrën e 
përllogaritjes së masës së ndihmës ekonomike.”.

Neni 4

Në nenin 15, pas pikës 2 shtohen pikat 3, 4 e 5 me këtë përmbajtje:
“3.  Procedura e evidentimit të familjes kujdestare organizohet dhe mbikëqyret nga strukturat e ndihmës 

dhe shërbimeve shoqërore të organeve të qeverisjes vendore, të cilat ngrenë pranë tyre komisionet 
multidisiplinare për vlerësimin e rasteve. Organizimi dhe funksionimi i komisioneve multidisiplinare 
përcaktohen në rregulloren e miratuar nga organet e qeverisjes vendore, në përputhje me përcaktimet e 
ligjit nr. 8652, datë 30.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të ndryshuar.

4.  Kriteret, dokumentacioni dhe procedura që do të ndiqet nga strukturat e ndihmës dhe shërbimeve 
shoqërore të organeve të qeverisjes vendore, për evidentimin e familjeve kujdestare, si dhe masa e 
financimit për shpenzimet e fëmijës të vendosur në familje kujdestare përcaktohen me vendim të 
Këshillit të Ministrave.

5.  Ministri përgjegjës për çështjet e ndihmës dhe të shërbimeve shoqërore nxjerr udhëzim për procedurat 
dhe zbatimin e standardeve të shërbimeve.”.

Neni 5

Në nenin 19, pas pikës 3 shtohen pikat 4 dhe 5 me këtë përmbajtje:
“4.  Përjashtohen nga llogaritja e të ardhurave, sipas pikës 3 të këtij neni, familjet në nevojë kur:

a)  nuk kanë kryefamiljarë, për arsye të vdekjes së të dy prindërve, të cilët kanë pasur fëmijët në 
ngarkim;

b)  njëri prej prindërve është duke vuajtur dënimin me burgim, për vepra penale, me vendim gjykate 
të formës së prerë, ndërkohë që prindi tjetër nuk jeton, të cilët kanë pasur fëmijët në ngarkim;

c)  njërit prind i është hequr e drejta prindërore me vendim gjykate, ndërkohë që prindi tjetër nuk 
jeton, në gjendjen familjare të të cilit ka fëmijë;

ç)  kanë si kryefamiljar një person me aftësi të kufizuara, fizike e mendore, i verbër, paraplegjik/
tetraplegjik ose invalid pune, dhe anëtarët e tjerë të familjes së tij janë fëmijë ose persona mbi 
moshë pune, të cilët nuk përfitojnë pension;

d)  kanë si kryefamiljar nënën, ndërkohë që prindi tjetër nuk jeton, si dhe kur anëtarët e familjes së 
tij janë fëmijë ose persona mbi moshë pune, të cilët nuk përfitojnë pension;

dh)  kanë si kryefamiljar një pjesëtar të familjes që është mbi moshë pune dhe, kur anëtarët e familjes 
së tij janë fëmijë dhe persona mbi moshë pune, pavarësisht nga të ardhurat, nga pensioni apo 
toka;

e)  janë familje të mbyllura në shtëpi, si pasojë e gjakmarrjes;
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ë)  janë familje që i përkasin minoritetit rom;

f)  janë familje nën nivelin e varfërisë, sipas listës së përcaktuar në aktet nënligjore përkatëse.

5.  Këshilli i Ministrave, kur e sheh të nevojshme, parashikon edhe raste të tjera të përjashtimit nga 
llogaritja e të ardhurave, përveç atyre të parashikuara në pikën 4 të këtij neni.”.

Neni 6

Në nenin 20 bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:
a)  Pika 2 ndryshohet si më poshtë:

“2.  Kërkesa për të përfituar ndihmë ekonomike bëhet me shkrim nga:

a)  kryetari i familjes;

b)  secili prej bashkëshortëve, në rastet kur ata janë në proces zgjidhjeje martese dhe nuk ka ende 
vendim gjykate të formës së prerë.

 Kërkesa nënshkruhet edhe nga të gjithë anëtarët madhorë të saj, duke deklaruar edhe personin 
madhor që do të administrojë paratë. Aplikantët paraqesin dokumentacionin e nevojshëm tek 
administratori shoqëror pranë njësisë së qeverisjes vendore.”.

b)  Fjalia e dytë e pikës 3 ndryshohet si më poshtë:

 “Kriteret, procedura dhe dokumentacioni për përfitimin e pagesës për personat me aftësi të kufizuara, 
si dhe të kujdestarëve të tyre përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.”.

c)  Në fjalinë e dytë të pikës 4, pas fjalës “Kriteret” shtohen fjalët “procedurat dhe dokumentacioni.”.

Neni 7

Në nenin 21, pas fjalëve “me fondet e buxhetit vendor” shtohen fjalët “dhe deri në 3 për qind të fondit 
të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike.”.

Neni 8

Në nenin 26 bëhen ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:
a)  Në shkronjën “b” të pikës 5, fjala “hartimin” zëvendësohet me fjalën “monitorimin”.

b)  Pas shkronjës”d” shtohet shkronja “dh” me këtë përmbajtje:

“dh) ngre dhe administron regjistrin elektronik kombëtar, i cili përfshin aplikantët dhe përfituesit e 
ndihmës ekonomike, të pagesës së aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të përkujdesit shoqëror.”.

Neni 9

Në nenin 27 pika 4, fjalia e dytë ndryshohet si më poshtë:
“Përmbajtja, që do të kenë informacionet dhe raportet e njësive të qeverisjes vendore, treguesit 

statistikorë, që do të mblidhen, periodiciteti i mbledhjes së tyre, përcaktohen me vendim të Këshillit të 
Ministrave.”.

Neni 10

Neni 26 i ligjit nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, bëhet 
neni 27, ndërsa neni 27 i po këtij ligji bëhet neni 26.
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Neni 11

Në nenin 29 pika 7 shtohet paragrafi i dytë me këtë përmbajtje: 
“Masa e përfitimit të ndihmës ekonomike, për familjen e vendosur sipas paragrafit të parë të kësaj 

pike, caktohet e ndarë për të dy bashkëshortët, të cilët janë në proces zgjidhjeje martese dhe nuk kanë 
ende një vendim të formës së prerë për këtë çështje.”.

Neni 12

Neni 35 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 35
Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta programon fondet për bllokndih-

mën ekonomike dhe pagesën e personave me aftësi të kufizuar, në përputhje me vlerësimin e kërkesave 
të ardhura nga njësitë e qeverisjes vendore dhe detajon që në fillim të vitit për çdo njësi të qeverisjes 
vendore. Kriteret dhe treguesit, që përdoren për programimin e bllok-ndihmës, përcaktohen në bazë të 
treguesve të vlerësimit të varfërisë dhe rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave.”.

Neni 13

Në nenin 36 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
a)  Në paragrafin e parë, fjalët “delegon një herë në katër muaj” zëvendësohen me fjalën “transferon”.

b)  Paragrafi i dytë shfuqizohet.

Neni 14

Në nenin 38, në rreshtin e parë të paragrafit të parë fjala “delegohen” zëvendësohet me fjalën “trans-
ferohen”.

Neni 15

Në fund të nenit 40 shtohen fjalët “dhe ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit 
buxhetor në Republikën e Shqipërisë””.

Neni 16

Neni 41 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 41

1.  Shkeljet e detyrimeve të përcaktuara në nenet 31 e 42/1 të këtij ligji dhe të akteve nënligjore, në zbatim 
të tij, kur nuk përbëjnë vepër penale:

a)  përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë, sipas ligjit nr. 10 279, datë 20.5.2010 
“Për kundërvajtjet administrative”;

b)  ndëshkohen me masë disiplinore.

2.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Personat me Aftësi të Kufizuara dhe Shërbimeve 
Shoqërore, për shkeljet e detyrimeve të përcaktuara në nenet 31 e 42/1 të këtij ligji dhe akteve nënlig-
jore në zbatim të tij, konstaton kundërvajtjen administrative dhe i propozon, për shkelësit, kryetarit 
të njësisë së qeverisjes vendore/Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit Social Shtetëror vendosjen e:

a)  gjobës nga 50 mijë lekë deri në 100 mijë lekë;
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b)  masës disiplinore;

c)  shpërblimin e dëmit, nëse është shkaktuar një i tillë.

3.  Inspektorati i Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Personat me Aftësi të Kufizuara dhe Shërbimeve 
Shoqërore, kur vlerëson se janë konsumuar elementet e veprës penale nga personat e ngarkuar për 
zbatim, bën kallëzimin penal pranë autoriteteve kompetente për shkelësit e ligjit.

4.  Çdo shkelje e menaxhimit të fondeve buxhetore, që programohen dhe përdoren për ndihmën eko-
nomike, pagesën e aftësisë së kufizuar e shërbimet e përkujdesit shoqëror, kur nuk përbën vepër 
penale, përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë, sipas përcaktimeve të nenit 71 të 
ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë.”.

Neni 17

Neni 42 ndryshohet si më poshtë:
1224
“Neni 42

1.  Kriteret e përfitimit të ndihmës ekonomike, sipas një formule të pikëzuar, të përcaktuar me vendim 
të Këshillit të Ministrave, si dhe përdorimi i regjistrit elektronik kombëtar të të dhënave për aplikuesit 
dhe përfituesit e ndihmës ekonomike, pagesës së aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të përkujdesit 
shoqëror, do të pilotohen për një periudhë dyvjeçare në njësitë e qeverisjes vendore, të përcaktuara 
nga Këshilli i Ministrave, pas përcaktimit të formulës së pikëzimit dhe ngritjes së regjistrit elektronik 
kombëtar.

2.  Për njësitë e qeverisjes vendore, në të cilat nuk do të pilotohet formula e pikëzuar, do të zbatohen 
kriteret e përfitimit, kriteret e kushtëzimit të përfitimit të ndihmës ekonomike, procedura, dokumen-
tacioni dhe mënyra e përllogaritjes së përfitimit të ndihmës ekonomike, të përcaktuara me vendim të 
Këshillit të Ministrave, sipas pikës 6 të nenit 10 të këtij ligji.”.

Neni 18

Pas nenit 42 shtohen nenet 42/1 dhe 42/2 me këtë përmbajtje:
“Neni 42/1
Në njësitë e qeverisjes vendore, në të cilat do të kryhet pilotimi i regjistrit elektronik kombëtar, zba-

tohet procedura si më poshtë:
1.  Kërkesa për të përfituar ndihmën ekonomike bëhet me shkrim nga kryetari i familjes/individët në 

nevojë dhe firmoset nga të gjithë anëtarët madhorë të saj, duke deklaruar edhe personin madhor që 
do të administrojë paratë. Aplikantët paraqesin dokumentacionin e nevojshëm tek administratori 
shoqëror, pranë njësisë së qeverisjes vendore, i cili hedh në regjistrin elektronik kombëtar të dhënat 
e paraqitura me dokumentacion.

2.  Kërkesa dhe dokumentacioni për të përfituar pagesën e aftësisë së kufizuar paraqiten tek administratori 
shoqëror, pranë njësisë së qeverisjes vendore, i cili hedh në regjistrin kombëtar elektronik të dhënat 
e paraqitura me dokumentacion.

3.  Kërkesa dhe dokumentacioni për të përfituar shërbime të përkujdesit shoqëror paraqiten tek admin-
istratori shoqëror, pranë njësisë së qeverisjes vendore, i cili hedh në regjistrin kombëtar elektronik të 
dhënat e paraqitura me dokumentacion.

4.  Administratori shoqëror, pas hedhjes të së dhënave, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, ka për detyrë:

a)  të identifikojë familjet/individët që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, personat me aftësi të 
kufizuar;
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b) të verifikojë gjendjen shoqërore dhe ekonomike të familjeve/individëve në nevojë, kur futen për 
herë të parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike;

c)  të propozojë në këshillin e bashkisë/komunës familjet/individët në nevojë, për të përfituar ndi-
hmë ekonomike;

ç)  të llogarisë dhe të përcaktojë masën e ndihmës ekonomike që përfiton familja;

d)  të ndihmojë në përgatitjen e dokumentacionit personat që aplikojnë për përfitimin e ndihmës 
ekonomike dhe pagesës së aftësisë së kufizuar;

dh)  të marrë pjesë në procesin e hartimit të projektvendimit për propozimin që familja/individët në 
nevojë të trajtohen me ndihmë ekonomike, si dhe të listës së personave me aftësi të kufizuara;

e)  të vlerësojë nevojat e individëve ose familjeve që kërkojnë të marrin shërbime shoqërore, në 
përputhje me përparësitë vendore, mundësitë financiare për mbulimin e këtyre shërbimeve, 
të përgatisin dokumentacionin e propozimet në këshillin e bashkisë ose komunës;

ë)  të regjistrojë vendimin e këshillit të bashkisë/komunës për individët, kur shërbimi i përkujdesit 
shoqëror ofrohet në njësinë e qeverisjes vendore.

5.  Administratori shoqëror paraqet në këshillin e bashkisë/komunës projektvendimin për propozimin 
për:

a)  familjet/individët në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike dhe masën e përfitimit 
për këto familje/individë në nevojë;

b)  listën e personave me aftësi të kufizuar;

c)  individët që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, të cilat ofrohen në njësinë e qe-
verisjes vendore;

ç)  individët që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, të cilat nuk ofrohen në njësinë 
e qeverisjes vendore, për të cilët bëhen vlerësime për t’u ofruar shërbime jashtë juridiksionit të 
njësisë së qeverisjes vendore.

6.  Këshilli i bashkisë/komunës merr vendimin për propozimin që:

a)  familja/individët në nevojë të trajtohen me ndihmë ekonomike dhe masën e përfitimit për këto 
familje/individë në nevojë;

b)  listën e personave me aftësitë kufizuara;

c)  individët që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, të cilat nuk ofrohen në njësinë 
e qeverisjes vendore, për të cilët bëhen vlerësime për t’u ofruar shërbime jashtë juridiksionit të 
njësisë së qeverisjes vendore.

7.  Këshilli i bashkisë/komunës merr vendim për ofrimin e shërbimit për individët, kur shërbimi i përku-
jdesit shoqëror ofrohet në njësinë e qeverisjes vendore.

8.  Vendimi i këshillit të bashkisë/komunës, sipas pikës 5 të këtij neni, i përcillet menjëherë zyrtarisht 
drejtorisë rajonale të shërbimeve sociale shtetërore, së bashku me dokumentacionin shoqërues, për 
personat me aftësi të kufizuara.

9.  Drejtoria rajonale e shërbimeve sociale shtetërore verifikon të dhënat e regjistruara nga administratori 
shoqëror në regjistrin kombëtar elektronik të të dhënave dhe në autoritetet shtetërore përgjegjëse për:

a)  familjet/individët në nevojë, të cilët janë propozuar me vendim të këshillit të bashkisë/komunës 
që të trajtohen me ndihmë ekonomike;

b)  personat me aftësi të kufizuara, të cilët janë propozuar me vendim të këshillit të bashkisë/ko-
munës;

c)  individët që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, të cilat nuk ofrohen në njësinë e 
qeverisjes vendore.
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10.  Drejtoria rajonale e shërbimeve sociale shtetërore, pas verifikimit të të dhënave, sipas pikës 9 të këtij 
neni, merr vendim për:

a)  caktimin e familjes/individëve në nevojë, përfitues të ndihmës ekonomike, që plotësojnë kriteret 
e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave, si dhe masën e përfitimit të tyre;

b) refuzimin e kërkesës për caktimin e përfitimit të ndihmës ekonomike, për familjet/individët në 
nevojë, të cilët nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave;

c)  përcjelljen e dosjes për vlerësim në KMCAP, për personat me aftësi të kufizuara;

ç)  dërgimin në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, për caktimin e ofruesit të 
shërbimit, për individët që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror, kur ky shërbim nuk 
ofrohet në njësinë e qeverisjes vendore.

11. Për rastet e parashikuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 10 të këtij neni, i dërgohet kryetarit të 
njësisë së qeverisjes vendore vendimi:

a)  për të njoftuar kërkuesit për përfitimin e ndihmës ekonomike;

b)  për të kryer veprimet financiare, për kryerjen e pagesës, për përfituesit e ndihmës ekonomike.

12. Drejtoria rajonale e shërbimeve sociale shtetërore për kërkuesit e pagesës së aftësisë së kufizuar, pas 
marrjes së vendimit nga KMCAP-ja, merr vendim për caktimin e pagesës së aftësisë së kufizuar dhe 
ia dërgon atë kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore përkatëse për kryerjen e veprimeve financiare 
për kryerjen e pagesës, së bashku me dokumentacionin shoqërues.

 Neni 42/2

 Në njësitë e qeverisjes vendore, në të cilat do të kryhet pilotimi, sipas pikës 1 të nenit 42 të këtij ligji, 
nuk do të zbatohen pikat 1 dhe 2 të nenit 29 të këtij ligji.”.

Neni 19

Në nenin 43 bëhen shtesat e mëposhtme:
a)  Në paragrafin e parë, pas fjalëve “nenit 11” shtohen fjalët “nenit 15 pika 4” dhe pas fjalëve “nenit 

20” shtohen fjalët “nenit 22 pika 1”.

b)  Pas paragrafit të parë shtohet paragrafi i dytë me këtë përmbajtje:

 “Ngarkohet ministri përgjegjës për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore të nxjerrë udhëzime 
në zbatim të neneve 10 pika 7 dhe 15 pika 5.”.

Neni 20

Kudo në ligj, ku është përdorur emërtimi “ministri/Ministria e Punës, Çështjeve Sociale/MPÇS” 
zëvendësohet me emërtimin “ministri/ministria përgjegjëse për çështjet e ndihmës dhe shërbimeve 
shoqërore.”.

Neni 21
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.6961, datë 4.4.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bamir Topi
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UDHËZIM

Nr. 113, datë 4.8.2011

MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR.31, DATË 20.1.2001 TË KËSHILLIT 
TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I INVALIDIT, 

PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK”, TË NDRYSHUAR

Mbështetur në pikën 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Shqipërisë, në ligjin nr.9355, datë 10.3.2005 “Për 
ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, në zbatim të pikës 8 të vendimit të Këshillit të Ministrave, 
nr.31, datë 20.1.2001 “Për përfitimet nga statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar,

UDHËZOJ:

1.  Masa e përfitimit për invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë, të përcaktuar në pikën 4 të vendimit të 
Këshillit të Ministrave nr.31, datë 20.1.2001, është 9 300 (nëntëmijë e treqind) lekë në muaj.

2.  Masa e përfitimit për kujdestarin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të përcaktuar në pikën 4 të 
vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.31, datë 20.1.2001, është 9 800 (nëntëmijë e tetëqind) lekë në 
muaj.

3.  Efektet financiare, për zbatimin e këtij udhëzimi, fillojnë nga 1 shtatori i vitit 2011 dhe përballohen me 
fondet akorduara për vitin 2011, për Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
në programin “Mbrojtja Sociale”, tit.10 430, kap.1, art.606

4.  Udhëzimi nr.2211, datë 25.11.2010 i Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
shfuqizohet.

Ky udhëzim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga 1.9.2011.

Ministri i Punës, Çështjeve Sociale
dhe Shanseve të Barabarta
Spiro KSERA
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UDHËZIM

Nr. 114, datë 4.8.2011

MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR.618, DATË 7.9.2006 “PËR PËRCAKTIMIN E
KRITEREVE TË DOKUMENTACIONIT DHE MASËS SË PËRFITIMIT TË 

PAGESËS PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR”, I NDRYSHUAR

Mbështetur në pikën 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr.9355, 
datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, në zbatim të pikës 27, të vendimit 
nr.618, datë 7.9.2006 “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës 
për personat me aftësi të kufizuar”, të ndryshuar,

UDHËZOJ:

1.  Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuar, të përcaktuar në pikën 8 të vendimit të Këshillit të Ministrave, 
nr.618, datë 7.9.2006, është 9 300 (nëntëmijë e treqind) lekë në muaj për personat e përcaktuar në 
pikën 1 të vendimit. Të njëjtën masë përfiton edhe kujdestari i personit me aftësi të kufizuar.

2.  Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuar, të përcaktuar në pikën 8 të vendimit të Këshillit të Ministrave, 
nr.618, datë 7.9.2006, është 9 300 (nëntëmijë e treqind) lekë në muaj për personat e përcaktuar në 
pikën 2 të vendimit dhe 9 800 (nëntëmijë e tetëqind) lekë në muaj për kujdestari. 5830

3.  Efektet financiare, për zbatimin e këtij udhëzimi, fillojnë nga 1 shtatori i vitit 2011 dhe përballohen 
me fondet e akorduara për vitin 2011, për Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta në programin “Mbrojtja Sociale”, tit.10 430, kap.1, art.606 4. Udhëzimi nr.2210, datë 
25.11.2010 i Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të barabarta shfuqizohet.

Ky udhëzim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga 1.9.2011.

Ministri i Punës, Çështjeve Sociale
dhe Shanseve të Barabarta
Spiro KSERA
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UDHËZIM

Nr. 115, datë 4.8.2011

MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR.277, DATË 18.6.1997
 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET

 NGA STATUSI I TË VERBRIT, TË NDRYSHUAR”

Mbështetur në pikën 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Shqipërisë, në ligjin nr.9355, datë 10.3.2005 
“Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, në zbatim të pikës 16 të vendimit të Këshillit të 
Ministrave, nr.277, datë 18.6.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, të ndryshuar,

UDHËZOJ:

1.  Masa e përfitimit për shkak të verbërisë, të përcaktuar në pikën 4 të vendimit të Këshillit të Ministrave, 
nr.277, datë 18.6.1997, është 10 600 (dhjetë mijë e gjashtëqind) lekë në muaj. Të njëjtën masë përfiton 
edhe kujdestari i të verbrit.

2.  Efektet financiare, për zbatimin e këtij udhëzimi, fillojnë nga 1 shtatori i vitit 2011 dhe përballohen 
me fondet e akorduara për vitin 2011, për Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta në programin “Mbrojtja Sociale”, Tit.10 430, kap.1, art.606.

3.  Udhëzimi nr.2209, datë 25.11.2010 i Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të barabarta, 
shfuqizohet.

Ky udhëzim hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga 1.9.2011.

Ministri i Punës, Çështjeve Sociale
dhe Shanseve të Barabarta
Spiro KSERA
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VENDIM

Nr. 602, datë 23.7.2010

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.277, DATË 18.7.1997 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET 
NGA STATUSI I TË VERBËRIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 6 të ligjit nr.8089, datë 28.3.1996 “Për sta-
tusin e të verbërit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Në fjalinë e parë të pikës 4 të vendimit nr.277, datë 18.7.1997 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, 
fjalët “… çdo vit, me ritmet e rritjes së pagës minimale, në shkallë vendi, por masa e indeksuar e pag-
esës të mos jetë më shumë se masa e pensionit minimal në qytet, në shkallë vendi ...” zëvendësohen 
me “... me indeksin e çmimeve të konsumit ...”.

2.  Ngarkohen Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e Financave, 
Shërbimi Social Shtetëror dhe njësitë e qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali BERISHA
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VENDIM

Nr. 603, datë 23.7.2010

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 618, DATË 7.9.2006 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, 
TË DOKUMENTACIONIT DHE MASËS SË PËRFITIMIT TË PAGESËS 

PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 11, pika 1, e 20, pika 3 të ligjit nr. 9355, datë 
10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, dhe të nenit 15 të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000 “Sta-
tusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Në pikat 8 e 13 të vendimit nr.618, datë 7.9.2006 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, fjalët “... 
çdo vit, me ritmet e rritjes së pagës minimale, në shkallë vendi, por masa e indeksuar e pagesës të 
mos jetë më shumë se masa e pensionit minimal në qytet, në shkallë vendi …” zëvendësohen me “... 
me indeksin e çmimeve të konsumit ...”.

2.  Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, 
Shërbimi Social Shtetëror dhe njësitë e qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali BERISHA
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VENDIM

Nr. 604, datë 23.7.2010

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 31, DATË 20.1.2001 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI 

I INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 15 të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi i 
invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shan-
seve të Barabarta, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1.  Në fjalinë e parë të pikës 4 të vendimit nr.31, datë 20.1.2001 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, 
fjalët “... çdo vit, me ritmet e rritjes së pagës minimale, në shkallë vendi, por masa e indeksuar e pag-
esës të mos jetë më shumë se masa e pensionit minimal në qytet, në shkallë vendi ...” zëvendësohen 
me “... me indeksin e çmimeve të konsumit ...”.

2.  Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, 
Shërbimi Social Shtetëror dhe njësitë e qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali BERISHA
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VENDIM

Nr. 605, datë 8.7.2010

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 1093, DATË 2.7.2008 
“PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE 

TË PUNONJËSVE TË SISTEMIT TATIMOR”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 5/1 të ligjit nr.8487, datë 13.5.1999 “Për kompe-
tencat për caktimin e pagave të punës”, dhe të ligjit nr.10190, datë 26.11.2009 “Për buxhetin e vitit 2010”, 
me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Në vendimin nr.1093, datë 2.7.2008, të ndryshuar bëhen këto ndryshime:

a)  Lidhja nr.1, e përmendur në pikën 1, zëvendësohet me lidhjen me të njëjtin numër “Struktura 
dhe nivelet e pagave për punonjësit e tatimeve”, bashkëlidhur këtij vendimi dhe është pjesë për-
bërëse e tij.

b)  Pika 2 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“2.  Paga e grupit (kolona 2) e lidhjes nr.1, është sipas lidhjes nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi 
dhe është pjesë përbërëse e tij.”.

2.  Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, do të përballohen nga fondet e parashikuara 
për rritjen e pagave për vitin 2010.

3.  Ngarkohet Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 korrik 2010.

Kryeministri
Sali BERISHA
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