
 

 

 

 

 

 

LIGJ 

 

Nr. 85/2020 

 

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10 192, 

DATË 3.12.2009, “PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË 

ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT, KORRUPSIONIT DHE KRIMEVE TË TJERA 

NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË”, TË 

NDRYSHUAR 

 

 

Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 2, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave,  

 

K U V E N D I 

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

V E N D O S I: 

 

Në ligjin nr.10 192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, 

trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, 

të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa: 

 

Neni 1 

 

Në pikën 3 të nenit 13 fjalët “dhe administratori i pasurisë” hiqen. 

 

Neni 2 

 

Në nenin 14 bëhen këto ndryshime: 

1. Në pikën 3 fjalët “administratori i saj” zëvendësohen me fjalët “Agjencia e Administrimit 

të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara”. 

2. Në pikën 5 fjalët “administratori i emëruar” zëvendësohen me fjalët “Agjencia e 

Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara”. 

3. Në pikat 8 dhe 9 fjala “administratori” zëvendësohet me fjalët “Agjencia e 

Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ”. 
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Neni 3 

 

Neni 15 ndryshon si më poshtë: 

 

“Neni 15 

 

Administratori i pasurisë së sekuestruar 

 

1. Gjykata në vendimin e sekuestrimit të pasurisë cakton Agjencinë e Administrimit të 

Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara si administratore të këtyre pasurive. Agjencia vë 

në dispozicion të gjykatës listën e administratorëve të punësuar pranë saj të paktën 1 (një) herë 

në vit dhe tregon kriteret e caktimit të tyre. 

2. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara mund të 

kërkojë ndihmën e ekspertëve ose të personave të tjerë, të cilët shpërblehen për punën e bërë.”. 

 

Neni 4 

 

Në nenin 16 bëhen këto ndryshime: 

1. Titulli i nenit ndryshohet dhe bëhet “Detyrat e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të 

Sekuestruara dhe të Konfiskuara”.  

2. Në pikën 1 bëhen ndryshimet e mëposhtme: 

 a) Fjala “Administratori” zëvendësohet me fjalët “Agjencia e Administrimit të Pasurive të 

Sekuestruara dhe të Konfiskuara”. 

b) Në fjalinë e dytë përemri “ai” zëvendësohet me përemrin “ajo”. 

3. Në pikën 2 fjalët “Administratori, i caktuar me vendim gjykate” zëvendësohen me  fjalët 

“Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara”.  

4. Pika 3 ndryshohet si më poshtë: 

“3. Gjykata ose prokurori mund t’i kërkojë Agjencisë së Administrimit të Pasurive të 

Sekuestruara dhe të Konfiskuara në çdo kohë informacion për mënyrën e administrimit të 

pasurisë. Ky informacion jepet nga Agjencia brenda 10 ditëve nga marrja e kërkesës. 

 

Neni 5 

 

Në nenin 17 bëhen këto ndryshime: 

1.Titulli i nenit ndryshohet dhe bëhet “Ndalime për Agjencinë e Administrimit të Pasurive 

të Sekuestruara dhe të Konfiskuara”. 

2. Në paragrafin e parë fjalët “nga gjykata, administratori” zëvendësohen me emërtesat 

“Komiteti Ndërinstitucional për Masat Kundër Krimit të Organizuar, Agjencia e Administrimit 

të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara”. 

3. Në  paragrafin  e  dytë  fjalët  “Administratori nëpërmjet  Agjencisë  së Administrimit të 

Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara i paraqet prokurorit” zëvendësohen me fjalët 

“Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara i paraqet Komitetit 

Ndërinstitucional për Masat Kundër Krimit të Organizuar”. 

4. Paragrafi i tretë ndryshohet si më poshtë: 
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“Komiteti Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar shprehet me vendim 

nëse e miraton ose e rrëzon kërkesën e Agjencisë.”. 

 

Neni 6 

 

Në nenin 18 bëhen këto ndryshime: 

1. Titulli i nenit ndryshohet dhe bëhet “Raportimet e Agjencisë”. 

2. Në pikën 1 fjalët “emërimi i tij, administratori” zëvendësohen me fjalët “ngarkimi me 

administrimin e pasurisë, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të 

Konfiskuara”. Ndërsa në fjalinë e dytë fjalët “sipas afateve të përcaktuara nga gjykata, 

administratori” zëvendësohen me fjalët “me kërkesë të gjykatës, Agjencia”. 

3. Në pikën 2 fjalët “administratori është i” zëvendësohen me “Agjencia e Administrimit të 

Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara është e”. 

4. Në  pikën  3 fjala  “Administratori”  zëvendësohet  me  fjalët  “Agjencia e Administrimit 

të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara” dhe fjalët “prokurorit dhe Agjencisë së 

Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ” zëvendësohen me fjalët “edhe 

prokurorit”. 

 

Neni 7 

 

Pika 1 e nenit 19 ndryshohet si më poshtë: 

“1. Për pasuritë, të cilat dëmtohen, u bie vlera në mënyrë të ndjeshme ose dalin jashtë 

përdorimit, me kërkesë të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të 

Konfiskuara, Komiteti Ndërinstitucional për Masat Kundër Krimit të Organizuar vendos 

kalimin e të drejtave reale tek të tretët, nisur nga parimet e miradministrimit të pasurisë. Të 

drejtat reale nuk kalohen te personat e parashikuar në pikat 1 dhe 2 të nenit 3 të këtij ligji. 

Komiteti vendos pasi dëgjon palët dhe ekspertin vlerësues.”. 

 

Neni 8 

 

Në nenin 20 bëhen këto ndryshime: 

1. Në pikën 1 fjala “administratori” zëvendësohet me fjalët “Agjencia e Administrimit të 

Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara” 

2. Në pikën 2 fjalët “administratori ose” hiqen. 

 

Neni 9 

 

Në nenin 30 bëhen këto ndryshime: 

1.  Pika 1 ndryshohet si më poshtë: 

“1. Komiteti Ndërinstitucional për Masat Kundër Krimit të Organizuar, bazuar në 

rekomandimet dhe raportin e vlerësimit të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të 

Sekuestruara dhe të Konfiskuara, vendos mënyrën e përdorimit të pasurive të konfiskuara, sipas 

këtij ligji, në përputhje me nenet 32 e 33 të tij. Vendimi i komitetit i njoftohet ministrit 

përgjegjës për financat.”. 

2. Në pikën 2 fjalët “ministrit të Financave” zëvendësohen me fjalët “Komitetit 

Ndërinstitucional për Masat Kundër Krimit të Organizuar”. 
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3. Në pikën 3 fjalët “ministri i Financave, me urdhër” zëvendësohen me fjalët “Komiteti 

Ndërinstitucional për Masat Kundër Krimit të Organizuar, me vendim, i cili i njoftohet ministrit 

përgjegjës për financat” dhe fjalët “nxjerr udhëzimet shoqëruese të përdorimit” hiqen. 

 

Neni 10 

 

Në nenin 31 fjala “gjykata” zëvendësohet me fjalën “Agjencia” 

 

Neni 11 

 

Në nenin 32 bëhen këto ndryshime: 

1. Paragrafi i parë ndryshohet si më poshtë: 

“Administratori i caktuar nga Agjencia kryen veprimet e nevojshme për të dorëzuar në 

llogaritë e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara fondet 

në mjete monetare.”. 

2. Fjalia e dytë e shkronjës “b” ndryshohet si më poshtë: 

“Nëse procedurat e shitjes nuk janë ekonomike, Komiteti Ndërinstitucional për Masat 

Kundër Krimit të Organizuar i propozon ministrit përgjegjës për ekonominë ndjekjen e 

procedurave ligjore për transferimin e pronësisë pa pagesë ose shkatërrimin e pasurisë së 

konfiskuar.”. 

3. Në shkronjën “c” pas fjalës “anulohen” shtohen fjalët  “nga Komiteti Ndërinstitucional 

për Masat Kundër Krimit të Organizuar”. 

 

Neni 12 

 

Në pikën 1 të nenit 33 fjalët “ministrit të Financave ” zëvendësohen me fjalët “ministrit 

përgjegjës për ekonominë dhe të ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike” dhe fjalët 

“nga ky ligj” zëvendësohen me fjalët “nga legjislacioni në fuqi”. 

 

Neni 13 

 

Në pikën 2 të nenit 34 fjalët “nga Këshilli i Ministrave” zëvendësohen me fjalët “me ligj të 

posaçëm” . 

 

Neni 14 

 

Në nenin 35 bëhen këto ndryshime dhe shtesa: 

1.Titulli i nenit ndryshon dhe bëhet  “Komiteti Ndërinstitucional për Masat Kundër Krimit 

të Organizuar”. 

2. Pikat 1 dhe 2 ndryshohen si më poshtë: 

“1. Për mbikëqyrjen e administrimit të pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara nga 

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, si dhe për marrjen e 

vendimeve për destinacionin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara ngrihet dhe 

funksionon Komiteti Ndërinstitucional për Masat Kundër Krimit të Organizuar. Ky komitet 

mblidhet pranë ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike.  
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2. Komiteti përbëhet nga 9 (nëntë) anëtarë, të propozuar respektivisht nga ministri 

përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike, ministri përgjegjës për çështjet e ekonomisë, 

ministri përgjegjës për çështjet e drejtësisë, ministri përgjegjës për çështjet sociale, Prokurori i 

Përgjithshëm, Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Njësia e 

Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Agjencia e 

Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Anëtari i propozuar nga ministri 

përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike është kryetar i komitetit. Agjencia e Administrimit 

të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ushtron funksionin e sekretariatit teknik pranë 

komitetit.”. 

3. Në  pikën  5  fjalët  “Ministrisë  së  Financave ”  zëvendësohen  me fjalët “ministrisë 

përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike” dhe fjalët “brenda buxhetit të shtetit” 

zëvendësohen me fjalët “të krijuara nga Agjencia”. 

4. Fjalia e parë e pikës 7 ndryshohet si më poshtë: 

“Komiteti mblidhet sa herë të jetë e nevojshme, me kërkesë të njërit prej anëtarëve ose të 

Agjencisë, por jo më pak se 1 (një) herë në 3 (tre) muaj.”. 

5.  Pas pikës 7 shtohet pika 8 me këtë përmbajtje: 

“8. Masa dhe mënyrat e shpërblimit të anëtarëve të Komitetit përcaktohen me vendim të 

Këshillit të Ministrave.”. 

 

Neni 15 

 

Në nenin 36, fjalët “ministri i Financave” zëvendësohen me fjalët “ ministri përgjegjës për 

rendin dhe sigurinë publike”. 

 

Neni 16 

 

Në nenin 37 bëhen këto ndryshime: 

1. Fjalia e dytë e pikës 1 ndryshohet si më poshtë: 

“Fondi i posaçëm është një zë më vete në buxhetin e Agjencisë dhe administrohet me 

vendim nga Komiteti.”. 

2. Në pikën 2 bëhen ndryshimet si më poshtë: 

a) në shkronjën “a” fjalët “Prokurorisë së Posaçme” zëvendësohen me “Prokurorisë së 

Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ministrisë përgjegjëse për rendin dhe 

sigurinë publike”. 

b) shkronja “b” ndryshohet si më poshtë: 

“b) përmirësimin e parandalimit të kryerjes së veprave penale, të hetimeve paraprake penale 

të krimit të organizuar ose krimeve të tjera ,që sjellin pasuri/produkte  kriminale dhe zhvillimin 

e programeve të mbrojtjes së dëshmitarëve e të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, duke destinuar 

pasuritë në administrim të ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike.”. 

c) Pas shkronjës “ç” shtohet shkronja “d” me këtë përmbajtje: 

“d) për mbulimin e diferencave në vlerë që mund të krijohen nga administrimi i pasurive, 

të cilat me vendim gjyqësor i kthehen pronarit të pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar.”. 

3. Në pikën 4 fjalët  “të ekspertëve” hiqen. 

4. Pikat 5 e 6 ndryshohen dhe shtohen pikat 7 e 8 me këtë përmbajtje: 

“5. Komiteti, me vendim, përcakton financimin e projektit dhe mënyrat e përdorimit të 

fondit të vënë në dispozicion të kërkuesit. 
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6. Deri më 31.12.2020 fondi që shërben për parandalimin e kryerjes së veprave penale, në 

funksion të veprimtarisë së Policisë së Shtetit dhe të Prokurorisë së Posaçme Kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, nuk mund të jetë më i vogël se 60 (gjashtëdhjetë) për 

qind e të ardhurave të përgjithshme. 

7. Të ardhurat e papërdorura nga fondi i posaçëm për parandalimin e kriminalitetit 

transferohen në vitin buxhetor pasardhës të Agjencisë. 

8. Pjesa e fondit, e destinuar sipas pikës 2 të këtij neni, mund të përdoret për shpërblime 

të funksionarëve të institucioneve përfituese deri në masën 5 (pesë) për qind të tij.”. 

 

Neni 17 

 

Hyrja në fuqi 

 

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

 

 

                                                                                                                K R Y E T A R I 

 

                                                                                                                 Gramoz RUÇI 

 

 

Miratuar në datën 2.7.2020 

 

 

 

 

 

 


