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Nr. 42/2017 

 

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA 
NË LIGJIN NR. 9049, DATË 10.4.2003, 

“PËR DEKLARIMIN DHE 
KONTROLLIN E PASURIVE, TË 

DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË 
ZGJEDHURVE DHE TË DISA 
NËPUNËSVE PUBLIKË”, TË 

NDRYSHUAR 
 

Në mbështetje të neneve 78, dhe 83, pika 1, të 
Kushtetutës, me propozimin e një deputeti, 

 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

VENDOSI: 
 

Në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për 
deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të 
detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa 
nëpunësve publikë”, të ndryshuar, bëhen këto 
ndryshime dhe shtesa: 
 

Neni 1 
 

Në nenin 2, pas pikës 9 shtohet pika 10 me këtë 
përmbajtje: 

“10. Trajtime preferenciale” përfshin, por nuk 
kufizohet vetëm në asetet, shërbimet, mallrat ose 
përfitime të tjera të ngjashme që i jepen ose janë në 
përdorim nga personi, pa shpërblim, si pasojë e 
detyrës, marrëveshjeve ose kontratave.”. 

 

Neni 2 
 

Në nenin 3 bëhen këto ndryshime: 
 
1. Në pikën 1, shkronjat “b”, “c”, “ç”, “dh” , 

“ë”, “f”, dhe “j” ndryshohen si më poshtë: 
“b) gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i 

Përgjithshëm, Avokati i Popullit, anëtari i 
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, anëtari i 
Këshillit të Lartë Gjyqësor, anëtari i Këshillit të 
Lartë të Prokurorisë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë 
dhe inspektorët e Inspektoratit të Lartë të 
Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit 
të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive 
dhe Konfliktit të Interesit; 

c) zyrtarët e nivelit të lartë dhe të mesëm 
drejtues, sipas legjislacionit në fuqi për nëpunësin 
civil, me përjashtim të organeve të vetëqeverisjes 
vendore; 

ç) prefektët, kryetarët e këshillave të qarqeve 
dhe kryetarët e bashkive; 

dh) prokurorët, gjyqtarët, Drejtori i 
Përgjithshëm i Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor 
Shtetëror dhe drejtuesit e zyrave përmbarimore 
brenda juridiksionit të çdo rrethi gjyqësor të 
shkallës së parë; 

ë) Drejtori dhe Zëvendësdrejtori i Policisë së 
Shtetit, drejtorët e përgjithshëm të Policisë së 
Shtetit, drejtorët e drejtorive në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë së Shtetit, drejtorët e 
drejtorive vendore të Policisë së Shtetit, drejtuesi 
dhe oficerët e policisë gjyqësore të Byrosë 
Kombëtare të Hetimit, nëpunësit civilë gjyqësorë 
në gjykatat e posaçme kundër korrupsionit dhe 
krimit të organizuar dhe personeli administrativ i 
Prokurorisë së Posaçme;  

f) Drejtori i Përgjithshëm, zëvendësdrejtorët e 
përgjithshëm, drejtorët e drejtorive në qendër dhe 
qarqe në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të 
Pastrimit të Parave;  

j) administratorët e shoqërive anonime me 
pjesëmarrje të kapitalit shtetëror mbi 50 për qind 
dhe me më shumë se 50 punëtorë.”. 

2. Pas pikës 2 shtohet pika 2/1 me këtë 
përmbajtje: 

“2/1. Mbartin detyrimin për deklarim edhe 
subjektet e parashikuara në nenet 26 dhe 27, të ligjit 
nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë.”. 

 

Neni 3 
 

Pas nenit 3 shtohet neni 3/1 me këtë 
përmbajtje: 
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 “Neni 3/1 
Deklarimi i pasurisë për kandidatët për 

pozicione të ndryshme në institucionet e 
sistemit të drejtësisë 

 

1. Mbartin detyrimin për deklarimin e pasurisë 
dhe të interesave privatë:  

a) kandidatët që shprehin interesin për vendet 
vakante në Gjykatën Kushtetuese, sipas 
parashikimeve të legjislacionit që rregullon 
qeverisjen e sistemit të drejtësisë; 

b) kandidatët që shprehin interesin  për 
Inspektor të Lartë të Drejtësisë, si dhe kandidatët 
jomagjistatë për pozicionin e inspektorit në Zyrën e 
Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, sipas 
parashikimeve të legjislacionit që rregullon 
qeverisjen e sistemit të drejtësisë; 

c) kandidatët për pranim në formimin fillestar të 
Shkollës së Magjistraturës, si dhe i diplomuari që 
kandidon për t’u emëruar magjistrat, sipas 
parashikimeve të legjislacionit që rregullon statusin 
e gjyqtarëve dhe prokurorëve; 

ç) kandidatët për gjyqtarë dhe nëpunës civilë 
gjyqësorë në gjykatat e posaçme kundër 
korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe 
familjarët e afërm të tyre, sipas parashikimeve të 
legjislacionit që rregullon organizimin dhe 
funksionimin e institucioneve për të luftuar 
korrupsionin dhe krimin e organizuar; 

d) kandidatët për prokuror, oficer hetimi, 
personel administrativ i Prokurorisë së Posaçme, 
Byrosë Kombëtare të Hetimit, si dhe familjarët e 
afërm të tyre, sipas parashikimeve të legjislacionit 
që rregullon organizimin dhe funksionimin e 
institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe 
krimin e organizuar; 

dh) kandidatët, të cilët, sipas parashikimeve të 
legjislacionit që rregullon statusin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, kërkojnë ngritje në detyrë në shkallë 
më të larta ose të specializuara; 

e) kandidatët për anëtar të Gjykatës së Lartë nga 
radhët e juristëve të spikatur, sipas parashikimeve të 
legjislacionit që rregullon statusin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve; 

ë) kandidatët për kryetarë të gjykatës ose 
prokurorive të tjera, sipas parashikimeve të 
legjislacionit që rregullon statusin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve;  

f) çdo person tjetër që ka detyrimin të deklarojë 
para kandidimit, sipas legjislacionit në fuqi. 

2. Kandidatët për pozicionet e përmendura në 
pikën 1, të këtij neni, që janë subjekte që mbartin 
detyrimin për deklarimin e interesave privatë, sipas 
parashikimeve të nenit 3, të këtij ligji, i nënshtrohen 
kontrollit të plotë të pasurisë. Nëse gjatë 180 ditëve 
para paraqitjes së kërkesës, kandidati është 
kontrolluar nga Inspektorati i Lartë i Kontrollit dhe 
Deklarimit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave 
dhe kontrolli nuk ka rezultuar në disfavor të tij, 
atëherë kontrolli  konsiderohet i kryer. 

3. Inspektorati i Lartë kryen kontrollin e plotë 
për verifikimin e vërtetësisë dhe të saktësisë së të 
dhënave që përmbahen në deklaratën e personave 
të përmendur në pikën 1, të këtij neni, brenda 2 
muajve nga paraqitja e deklaratës, me përjashtim të 
rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj. Në 
përfundim të verifikimit, Inspektori i Përgjithshëm 
u dërgon menjëherë institucioneve përkatëse 
raportin e verifikimit.”. 

 

Neni 4 
 

Në nenin 4 bëhen këto ndryshime: 
1. Paragrafi i parë numërtohet me numrin 1.  
2. Në paragrafin e parë, pas fjalëve “të 

interesave privatë” shtohen fjalët “brenda dhe 
jashtë territorit të Shqipërisë”;  

3. Në shkronjën “a”, pas fjalëve “të drejtat reale 
mbi to”, shtohen fjalët “sipas Kodit Civil”. 

4. Në shkronjën “b”, pas fjalëve “në regjistrat 
publikë” shtohen fjalët “dhe të drejtat reale mbi to, 
sipas Kodit Civil”. 

5. Pas pikës 1 shtohet pika 2 me këtë 
përmbajtje: 

“2. Subjektet e përcaktuara në nenin 3/1, të këtij 
ligji, detyrohen të deklarojnë në Inspektoratin e 
Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe 
Konfliktit të Interesave interesat privatë, burimet e 
krijimit të tyre, si dhe detyrimet financiare, brenda 
dhe jashtë vendit, në përputhje me nenin 5/1, të 
këtij ligji, dhe sipas afateve të parashikuara në 
legjislacionin në fuqi.”. 

 

Neni 5 
 

Në nenin 4/1 bëhen këto ndryshime: 
1. Paragrafi i parë riformulohet si më poshtë: 
“Subjektet e këtij ligji, që plotësojnë deklarimin 

për herë të parë, sipas nenit 5/1, të tij, nuk mund të 
mbajnë dhe të deklarojnë gjendje në cash, jashtë 
sistemit bankar, mbi shumën 1,5 (një presje pesë) 
milionë lekë.”. 
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2. Në paragrafin e dytë, fjala “zyrtarët” 
zëvendësohet me fjalën “subjektet”. 

 

Neni 6 
 

Pas nenit 4/1 shtohet neni 4/2 me këtë 
përmbajtje: 

 

“Neni 4/2 
Dorëzimi i deklaratave të interesave privatë 

 

1. Të gjitha subjektet e ligjit dhe personat e tjerë 
të lidhur, që mbartin detyrim për deklarim, 
detyrohen të paraqesin deklaratën e tyre, 
personalisht, në formë fizike, të mbyllur në zarf në 
strukturat përkatëse të institucioneve, brenda 
afateve të përcaktuara në këtë ligj për të gjitha llojet 
e deklarimit, ose me mjete të komunikimit 
elektronik, të vëna në dispozicion nga Inspektorati i 
Lartë. 

2. Nëse dorëzimi bëhet personalisht në 
strukturat përkatëse të institucioneve, pasqyrohet 
në një procesverbal, që përfshin të dhënat për 
identifikimin e deklaratës së dorëzuar, datën e 
dorëzimit dhe nënshkruhet nga nëpunësi dhe 
marrësi. 

3. Deklarata e dërguar me mjete të komunikimit 
elektronik vlerësohet e marrë në përputhje me 
parashikimet e legjislacionit për nënshkrimin dhe 
dokumentin elektronik. 

4. Subjektet, të cilët nuk janë zyrtarë në 
momentin e dorëzimit të deklaratës, e dorëzojnë 
atë pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe 
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, 
sipas përcaktimeve të këtij neni, përveç kur  
parashikohet ndryshe në ligj.”.   

 

Neni 7 
 

Në nenin 7, pikat 2, 3 dhe 5 ndryshohen si më 
poshtë: 

“2. Deklarimi para fillimit të punës, sipas nenit 
5/1, të këtij ligji, dhe ai pas largimit nga funksioni, 
sipas nenit 7/1, të këtij ligji, janë raste të veçanta të 
deklarimit periodik. 

3. Të gjithë zyrtarët dhe personat e tjerë të 
lidhur, që mbartin detyrim për deklarim, detyrohen 
të paraqesin deklaratën e tyre deri më 31 mars të 
çdo viti, pranë autoritetit ose strukturës përgjegjëse 
të institucionit publik, të parashikuar në shkronjën 
“b”, të pikës 2, të nenit 41, të ligjit nr. 9367, datë 
7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të 

interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të 
ndryshuar.  

5. Për qëllim të deklarimit para fillimit të detyrës, 
periodik vjetor apo pas largimit nga funksioni, sipas 
pikave të mësipërme të këtij neni, ndër personat e 
lidhur me zyrtarin, mbartin detyrim për deklarim 
vetëm bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/esja dhe 
fëmijët madhorë.”. 

 

Neni 8 
 

Në nenin 11, pika 2 ndryshohet si më poshtë: 
“2. Inspektori i Përgjithshëm zgjidhet me 3/5 e 

gjithë anëtarëve të Kuvendit për një mandat 7-
vjeçar, pa të drejtë rizgjedhjeje.”.  

 

Neni 9 
 

Në nenin 14, pika 3, ndryshohet si më poshtë: 
“3. Në këtë rast Kuvendi vendos me tre të 

pestat e gjithë anëtarëve të tij.”. 
 

Neni 10 
 

Në nenin 15 bëhen këto ndryshime 
1. Paragrafi i parë numërtohet me numrin 1. 
2. Në shkronjën “a”, pas fjalëve “burimeve të 

pasurive të deklaruara” shtohen fjalët “dhe 
konfliktit të interesave.”. 

3. Pas shkronjës “a” shtohet shkronja “a/1” me 
këtë përmbajtje: 

“a/1) drejton Inspektoratin e Lartë të 
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe 
Konfliktit të Interesave në zbatim të ligjit nr. 
60/2016, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e 
sinjalizuesve.”.  

4. Shkronja “b” riformulohet si më poshtë: 
“b) njofton, rast pas rasti, Presidentin, 

Kuvendin, Këshillin e Ministrave, Kryeministrin, 
ministrat, Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e 
Lartë të Prokurorisë, Inspektorin e Lartë të 
Drejtësisë, Prokurorin e Përgjithshëm, Drejtuesin e 
Prokurorisë së Posaçme, Drejtuesin e Byrosë 
Kombëtare të Hetimit  dhe drejtuesit e 
institucioneve qendrore për parregullsitë e 
vërtetuara në deklarimin e pasurisë nga punonjësit 
në juridiksionin e tyre.”. 

5. Pas pikës 1 shtohet pika 2 me këtë 
përmbajtje: 

“2. Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe 
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave 
u përcjell organeve kompetente për hetimin e 
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shkeljeve disiplinore, një raport të arsyetuar, të 
shoqëruar me dokumentacionin që lidhet me 
parregullsitë e vërtetuara për pasurinë e deklaruar.”. 

 

Neni 11 
 

Në nenin 16, pika 4, pas fjalëve “të këtij 
Inspektorati” shtohen fjalët “me propozim të 
Inspektorit të Përgjithshëm”. 

 

Neni 12 
 

Në nenin 17 bëhen këto shtesa: 
1. Në fund të shkronjës “b” shtohen fjalët “dhe 

me legjislacionin në fuqi për informacionin e 
klasifikuar”. 

2. Pas shkronjës “b” shtohen shkronjat “c” dhe 
“d” me këtë përmbajtje: 

“c) bashkëpunon me autoritetet përgjegjëse të 
institucioneve shtetërore për zbatimin e këtij ligji, 
legjislacionit për parandalimin e konflikti të 
interesave në ushtrimin e funksioneve publike, si 
dhe ligjit për sinjalizimin dhe mbrojtjen e 
sinjalizuesve; 

d) bashkëpunon me institucionet e tjera, sipas 
parashikimeve në legjislacionin në fuqi.”.  

 

Neni 13 
 

Në nenin 24, paragrafi i dytë, pas fjalëve 
“gabime materiale” shtohen fjalët “mospërputhje 
midis deklaratës së dorëzuar personalisht në formë 
fizike dhe deklaratës së dorëzuar me mjete të 
komunikimit elektronik”.  

 

Neni 14 
 

Në nenin 25/1 bëhen këto ndryshime; 
1. Në pikën  1, shkronjat “a”, “b” dhe  “d” 

ndryshohen si më poshtë:  
“a) çdo 2 vjet për Presidentin e Republikës, 

deputetët, Kryeministrin, Zëvendëskryeministrin, 
ministrin, zëvendësministrin, gjyqtarin e Gjykatës 
Kushtetuese, gjyqtarin e Gjykatës së Lartë,  
anëtarin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, anëtarët e 
Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorin e 
Përgjithshëm, Drejtuesin e Prokurorisë së 
Posaçme, Drejtuesin e Byrosë Kombëtare të 
Hetimit, Inspektorin e Lartë të Drejtësisë dhe 
inspektorët e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, 
Kryetarin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, Avokatin 
e Popullit, anëtarin e Komisionit Qendror të 
Zgjedhjeve, anëtarin e organeve rregullatore ose të 

mbrojtjes së konkurrencës, Guvernatorin e Bankës 
së Shqipërisë, zëvendësguvernatorin dhe anëtarët e 
Këshillit Mbikëqyrës të saj; 

b) çdo 3 vjet për prefektët, kryetarët e bashkive 
dhe këshillit të qarkut, nëpunësin civil të nivelit të 
lartë drejtues të administratës publike, zyrtarët e 
nivelit të lartë drejtues të administratës doganore 
dhe tatimore, gjyqtarët e apelit, prokurorët e 
Prokurorisë së Posaçme, prokurorët e apelit dhe të 
Prokurorisë së Përgjithshme, si dhe oficerët e 
policisë gjyqësore të Byrosë Kombëtare të Hetimit; 

d) çdo 5 vjet për  zyrtarët e tjerë të papërfshirë 
në shkronjat e mësipërme;”. 

2. Në pikën 4, pas fjalëve “kryhet çdo herë” 
hiqen fjalët “që gjykohet e nevojshme”. 

3. Pas pikës 4 shtohet pika 5 me këtë 
përmbajtje: 

“5. Kontrolli i plotë dhe hetimi administrativ i 
kryer nga Inspektorati i Lartë përfundon brenda 6 
muajve pas fillimit të tij.”. 

 

Neni 15 
 

Në nenin 26, në fund të paragrafit të parë 
shtohet paragrafi me këtë përmbajtje:  

“Nëse të dhënat e përcaktuara në këtë nen 
ruhen dhe administrohen në formë elektronike ose 
nëse përpunimi dhe përditësimi i tyre kryhet në 
format elektronik ose ndërfaqje elektronike, 
institucioni publik ose personi juridik publik apo 
privat ka detyrimin të japë informacionin e kërkuar 
nëpërmjet sistemit elektronik të Inspektoratit të 
Lartë, i cili do të mundësojë ndërlidhjen dhe 
shkëmbimin e të dhënave të regjistruara në 
regjistrat apo bazën e të dhënave elektronike të 
këtyre autoriteteve.  

Niveli i aksesimit për secilin rast bëhet 
nëpërmjet niveleve të sigurisë, me qëllim kryerjen e 
kontrollit dhe verifikimin e të dhënave të 
deklaratës.”. 

 

Neni 16 
 

Në nenin 34 bëhen këto ndryshime: 
1. Pikat 1  dhe  2 ndryshohen si më poshtë: 
“1. Të dhënat, që grumbullohen nga deklarimi, 

sipas këtij ligji, janë të lejueshme për publikun 
vetëm në përputhje me legjislacionin në fuqi për të 
drejtën e informimit dhe për mbrojtjen e të 
dhënave personale. 

2. Deklaratat e interesave privatë janë 
dokumente zyrtare dhe publikohen në faqen 
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zyrtare të internetit të Inspektoratit të Lartë, me të 
dhënat konfidenciale, personale, të redaktuara, në 
përputhje me legjislacionin në fuqi për të drejtën e 
informimit dhe për mbrojtjen e të dhënave 
personale.”. 

2. Pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë 
përmbajtje: 

“3. Të dhënat e marra nga institucionet publike 
dhe/ose private gjatë ushtrimit të kontrollit, 
rikontrollit të deklaratave të interesave privatë apo 
hetimit administrativ, përdoren vetëm për qëllime 
të këtij ligji dhe nuk mund të bëhet publikimi ose 
shpërndarja e paautorizuar e tyre, në kundërshtim 
me këtë ligj dhe me legjislacionin në fuqi për 
publikimin dhe përpunimin e të dhënave 
personale.”. 

 

Neni 17 
 

Në nenin 40, pika 1 ndryshohet si më poshtë: 
1. Çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara në 

këtë ligj, kur nuk përbën vepër penale, përbën 
kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë, 
sipas kufijve të përcaktuar më poshtë: 

a) Për mosdeklarim para fillimit të detyrës, 
periodik vjetor, pas largimit nga funksioni apo me 
kërkesë, në afat dhe pa shkaqe të arsyeshme, zyrtari 
ose personi i lidhur me të, që mbart detyrimin për 
deklarim, dënohet me gjobë nga 200 000 (dyqind 
mijë) lekë deri në 500 000 (pesëqind mijë) lekë. 

b) Për moslëshim autorizimi, sipas nenit 9/1, të 
këtij ligji, zyrtari dënohet me gjobë nga 100 000 
(njëqind mijë) lekë deri në 200 000 (dyqind mijë) 
lekë.  

c) Kur nuk jepen të dhënat e kërkuara nga 
Inspektorati i Lartë, sipas nenit 26, të këtij ligji, 
personat përgjegjës të institucioneve publike dhe 
private dënohen me gjobë nga 200 000 (dyqind 
mijë) lekë deri në 500 000 (pesëqind mijë) lekë. 

ç) Kur ekspertët refuzojnë kryerjen e ekspertimit 
ose kur ata nuk paraqiten, pa shkaqe të arsyeshme, 
për kryerjen e ekspertimit, sipas nenit 29, të këtij 
ligji, dënohen me gjobë nga 200 000 (dyqind mijë) 
lekë deri në 500 000 (pesëqind mijë) lekë. 

d)  Për shkelje të detyrimit të parashikuar në 
nenin 34, pika 3, të këtij ligji,  personi përgjegjës 
dënohet me gjobë nga 200 000 (dyqind mijë) lekë 
deri në 500 000 (pesëqind mijë) lekë. 

dh) Për shkelje të tjera të këtij ligji, të 
përcaktuara me urdhër të Inspektorit të 
Përgjithshëm e të konstatuara gjatë veprimtarisë 

kontrolluese të Inspektoratit të Lartë, Inspektori i 
Përgjithshëm dënon personat përgjegjës me gjobë 
në masën nga 200 000 (dyqind mijë) lekë deri në 
500 000 (pesëqind mijë) lekë.”. 

 

Neni 18 
 

Neni 42/1 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 42/1 
 

1. Subjektet që mbartin detyrimin për deklarim 
për shkak të funksionit të anëtarit të Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë, Kryeinspektorit dhe 
inspektorëve të Inspektoratit pranë Këshillit të 
Lartë të Drejtësisë dorëzojnë deklaratat e interesave 
privatë deri në momentin e krijimit të Këshillit të 
Lartë Gjyqësor, sipas parashikimeve të legjislacionit 
në fuqi. 

2. Subjektet që mbartin detyrimin për deklarim 
për shkak të funksionit të anëtarit të Këshillit të 
Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, 
Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe inspektorët 
pranë Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, drejtuesi 
dhe oficerët e policisë gjyqësore të Byrosë 
Kombëtare të Hetimit, nëpunësit civilë gjyqësorë 
në gjykatat e posaçme kundër korrupsionit dhe 
krimit të organizuar dhe personeli administrativ i 
Prokurorisë së Posaçme kanë detyrimin për 
deklarim, sipas këtij ligji, në momentin e krijimin të 
këtyre institucioneve, sipas legjislacionit në fuqi. 

3. Për efekt të deklarimit të dërguar me mjete të 
komunikimit elektronik, sipas nenit 4/2 të ligjit, 
zbatimi i tij kryhet me përgatitjen e infrastrukturës 
së nevojshme dhe jo më parë se 3 vjet pas hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. Deri në momentin e funksionimit 
të sistemit elektronik, subjektet e këtij ligji dhe 
personat e lidhur mbartin detyrimin për të 
paraqitur deklaratën e interesave privatë, në formë 
fizike dhe të mbyllur në zarf, në strukturat 
përkatëse të institucioneve. 

4. Për efekt të sigurimit të të dhënave dhe 
informacionit, sipas nenit 26, të  ligjit, zbatimi i tij 
kryhet me përgatitjen e infrastrukturës së 
nevojshme dhe jo më parë se 5 vjet pas hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. 

5. Për efekt të publikimit të deklaratave të 
interesave privatë, sipas nenit 34, të ligjit, zbatimi i 
tij kryhet me përgatitjen e infrastrukturës së 
nevojshme dhe jo më parë se 3 vjet pas hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. 
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6. Inspektori i Përgjithshëm, brenda 30 ditëve 
nga hyrja në fuqi e këtij ligji, miraton formatin e 
deklarimit për kandidatët për pozicione të 
ndryshme në sistemin e drejtësisë. 

7. Inspektori i Përgjithshëm vazhdon të 
qëndrojë në detyrë edhe pas hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, deri në plotësimin e mandatit 7-vjeçar, të 
parashikuar në nenin 11, pika 2,  të ligjit, pa të 
drejtë rizgjedhjeje.”.  

 

Neni 19 
 

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

 

Miratuar në datën 6.4.2017 
 

Shpallur me dekretin nr. 10147, datë 19.4.2017, 
të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 
Bujar Nishani 

 

 

 


