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LIsTa e sHKURTIMeVe
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HYRJE

Raporti vjetor "Transparenca e Botimeve Zyr-
tare në Republikën e Shqipërisë", vjen përpara 
publikut shqiptar dhe institucioneve të shtetit 

për të katërtin vit rradhazi. Raporti 2011 u përgatit 
nga Qendra për Çështje të Informimit Publik, ÇIP, falë 
mbështetjes së rëndësishme të ofruar nga Partnership 
for Transparency Fund, PTF, me seli në Ëashington D.C.. 

Objekt monitorimi dhe vlerësimi i këtij Raportit është 
botimi i akteve të institucioneve qëndrore kushtetuese në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Legjitimiteti i 
gjetjeve bazohet rreptësisht në dispozitat përkatëse të ligjeve 
organike të cilat normojnë funksionimin dhe organizimin e 
këtyre institucioneve, në rastin konkret sa i takon shpalljes / 
botimit të akteve që ato nxjerrin.  

Risia e Raportit 2011, është se në të përfshihet edhe një 
vlerësim i detajuar i së botimit të akteve ndërkombëtare të 
ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë në këto 20 vitete e fun-
dit, që nga koha e zëvendësimit të sistemit monist me atë 
pluralist.  Gjetjet e këtij monitorimi special janë renditur në 
Pjesën e Dytë të këtij botimi. 

Përgjatë dy dekadave të fundit, Republika e Shqipërisë ka 

nënshkruar një numër të konsiderueshëm marrveshjesh 

ndërkombëtare, ka firmosur apo aderuar në konventa, 

traktate dhe protokolle. Në kushtet kur përpjekjet për të 

miratuar me konsensus të gjerë një kushtetutë për vendin 

dështuan disa herë deri në vitin 1998, parimet e mishëruara 

në konventat ndërkombëtare luajtën një rol të rëndësishëm 

rregullator në jetën e brendshmë në vitet e para të tranzi-

cionit. Parimet e tyre u trupëzuar intensivisht në pjesën 

dërmuese të legjislacionit tonë të brendshëm që kemi sot. 

Sa i takon akteve të Ekekutivit, ÇIP ka treguar sërish kujdes 
të posaçëm për të vizualizuar të dhëat mbi botueshmërinë 
e vendimeve të Këshillit të Ministrave (VKM). Këto janë ak-
tet më të rendësishme që nxjerr Qeveria dhe përcaktimi i 
trendit të botueshmërisë së tyre në Fletore Zyrtare, por edhe 
në faqen zyrtare të internetit ka një rëndësi të posaçme pasi 
shërben si një indikator i drejtpërdrejtë transparence.

Një vëmendje e vëçantë i është kushtuar edhe matjes së 
vonesave në shpalljen dhe botimin e vendimeve unifikuese 
të Gjykatës së Lartë. Këto vonesa mund të kenë pasoja shumë 
rënda, sidomos në rastin e vendimeve unifikuese penale, pasi 
janë kusht për vënien në lëvizje të proceseve që kanë të bëjnë 
me efektet e këtyre vendimeve mbi palët ndërgjyqëse, por 
mbi të gjitha mbi të gjithë praktikën e shqyrtimit gjyqësor në 
gjykatat më të ulëta. 

Ky Raport ka si target të natyrshëm Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Qendrën e Publikimeve Zyrtare, pa përjashtuar edhe të gjitha 
institucionet qëndrore, të cilat ngarkohen nga ligji për të bot-

uar aktet e tyre në Fletore Zyrtare. Në shpresojmë që aktet e 
identifikuara si të pabotuara prej këtij Raporti, të botohen në 
numra ekstra të Fletores Zyrtare, pasi QPZ të kryejë të gjitha 
verifikimet dhe vlerësimet përkatëse mbi objektivitetin e tyre. 

Raporti "Transparenca e Botimeve Zyrtare në RSH, 2011" 
targeton këtë vit drejtpërdrejt edhe ligjvënësit shqiptarë. 
pasi ai bëhet publik në një kohë kur Kuvendi ka futur në 
shqyrtimin legjislativ projektligjin për “Për Qendrën e Publi-
kimeve Zyrtare” (në 6 Korrik 2012). Ky projektligj adreson për 
zgjidhje ligjore një ndër rekomandimet më të rëndësishme 
të Qendrës ÇIP, pikërisht botimin dhe/apo futjen e tyre në 
fuqi përmes Fletores Zyrtare Elektronike.  Ky rekomandim ka 
qenë konstant në të gjitha raportet "Transparenca e Botim-
eve Zyrtare" të cilat ÇIP publikon në  mënyrë të përvitshme 
prej 4 vitesh tashmë. Të dhënat e gjeneruara mund të ndih-
mojnë më së miri ligjvënësit për të orientuar vendimarrjen e 
tyre drejt zgjidhjes së problemeve të konstatuar në fushën e 
botimeve zyratre në RSH.

Po ashtu, Raporti "Transparenca e Botimeve Zyrtare në RSH, 
2011" publikohet kur mbeten më pak se një vit për imple-
mentimin e Strategjisë Ndërsektoriale në Administratën 
Publike (SNRAP), '09-'13. Gjetjet e këtij Raporti, ofrojnë një 
mundësi më shumë për vlerësimin e realizimit të objektivave 
të shprehura në kuadër të SNRAP,  sidomos sa i takon "prece-
seve vendimarrëse transparente". 

Për më tepër, ky Raport bëhet publik në një kohë kur Qeve-
ria shqiptare i është bashkuar edhe nismave globale që syno-
jnë rritjen e transparencës në procesin vendimarrës, sikurse 
është edhe Partneriteti për Qeverinë e Hapur (Open Govern-
ment Partnership). OGP, të cilës Shqipëria iu bashkua më 2 
Gusht 2011, bazohet në Iniciativën për Qeverisje të Hapur 
të presidentit të SHBA, Obama, lançuar ditën e tij të parë në 
detyrë, më 20 Janar 2009, për ta bërë qeverinë transparente, 
pjesëmarrëse dhe bashkëpunuese. 

Qendra ÇIP, si një operator i shoqërisë civile i specializuar në 
fushën e aksesit në legjislacion dhe transparencës së botim-
eve zyrtare, i përmbahet motos se “Shqiptarët duhet ta dinë 
se çfarë vendimesh merren në emër të tyre”. Për më tepër, 
shpallja e akteve përmes botimit përbën një nga parimet 
themelore të shtetit. Ky parim afirmon kushtin që, përpara se 
subjekteve t’i kërkohet nga shteti të zbatojnë normën, si fil-
lim ata duhet të njoftohen që kjo normë ekziston dhe ka hyrë 
në fuqi. Ky është një kusht themelor për të patur një qeverisje 

transparente dhe të përgjegjshme.  

Gerti Shella
Drejtor i projektit
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Falenderime

Qendra për Çështje të Informimit Publik, ÇIP, falenderon Partner-
ship for Transparency Fund, PTF, me seli në Washington D.C. dhe 
stafin e saj të përkushtuar për mbështetjen e kësaj nisme.  "Transpar-
enca  e Botimeve Zyrtare në RSH" vjen për të pestin vit rradhazi 
para institucioneve dhe publikut shqiptar, më e pasuruar me gjetje, 
si dhe me nje reputacion të konsoliduar plotësisht, si një produkt sui-
generis që adreson një problematikë thellësisht "shqiptare". 

Një falenderim special shkon edhe për vetë stafin e ÇIP, i cili në këto 
5 vite arriti të adresojë për zgjidhje dhjetëra probleme metodologjike 
dhe empirike gjatë implementimit të projektit, pavarësisht trysnisë 
së madhe të shkaktuar nga vulumet e jashtëzakonshme të akteve që 
u shqyrtuan apo peshës së përgjegjësisë përballë opinionit publik 
dhe insitucioneve qëndrore, lidhur me gjetjet e prezantuara.

Qendra ÇIP i shpreh mirënjohje të veçantë për bashkëpunimi e 
ofruar Bibliotekës Kombëtare, e cila i mundësoi stafit të përfshirë 
në studim plotësimin e bazës kërkimore me koleksionin e plotë 
të Fletores Zyrtare, 1992-2002, për vlerësimin tërësor të situatës së 
botimit të akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendit, të cilat 
i takojnë kësaj periudhe.

Një falenderim i fundit i takon institucioneve shtetërore, të cilat 
kanë pritur me interesim dhe qëndrim profesional konkluzionet 
dhe rekomandimet e Raporteve të përvitshme të Transparencës së 
Botimeve Zyrtare në RSH. Një pjesë e këtyre institucioneve, kanë 
reflektuar më së miri në punë e tyre këto rekomandime, duke u 
paraqitur nga viti në vit me performancë të përmirësuar sa i takon 
botimit të akteve të tyre në Fletore Zyrtare.
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Pjesa e Parë e këtij publikimi i është rezervuar 
Raportit vjetor: 'Transparenca e Botimeve Zyr-
tare, 2011". Objekt monitorimi dhe vlerësimi në 
kuadër të këtij Raporti është botimi i akteve të 
institucioneve qëndrore kushtetuese në Fletoren 
Zyrtare gjatë vitit 2011.  

Sikurse edhe vitet e kaluara, Raporti i 2011-ës 
fokusohet tek ato akte, botimi i të cilave në Fle-
tore Zyrtare është i detyrueshëm me ligj. Legjiti-
miteti (baza ligjore relevante) ku mbështen gjet-
jet e Raportit 2011 janë parashtruar në mënyrë 
konçize në fillim të çdo kapitulli. Përcaktimi i 
legjitimitetit bazohet në vlerësimin e dyfishtë 
si të dispozitave të ligjeve organike që caktojnë 
detyrimin për botim të akteve për secilin insti-
tucion qëndror, ashtu edhe në ligjin nr.8502, dt. 
30.6.1999, “Për krijimin e Qendrës së Publikime-
ve Zyrtare", të ndryshuar me ligjin nr. 9091, dt. 
26.6.2003.

Konkretisht, në Pjesën e Parë janë renditur gjet-
jet për botueshmërinë gjatë viti 2011 të ligjeve 
të Kuvendit. Raporti "Transparenca e Botimeve 
Zyrtare, 2011" përmban një kapitull të posaçëm 
ku vlerësohet edhe botimin në FZ i tekstit në 
shqip të marrveshjeve ndërkombëtare të ratifi-
kuar nga Kuvendi gjatë vitit 2011. Në këtë kon-
tekst, ÇIP ka bërë edhe një vlerësimin mbi prob-
lematikën e "stokut" të akteve ndërkombëtare 
të pabotuara në shqip, situatë kjo e mbartur nga 
vitet e kaluara.  Sa i takon mënyrës së organizimit 
të gjetjeve në tërësi, autorët kanë bërë gjithmonë 
kujdes që ato të paraqiten në një mënyrë sa më të 
kuptueshme, jo vetëm për ata që kanë një interes 
profesional në leximin e rezultateve, por edhe për 
median, madje dhe për ata që nuk do të konsidero-
heshin "profesionistë të fushës". 

Po ashtu, në këtë Pjesë të Parë të Raportit 2011 
paraqitete gjetjet mbi  boueshmërinë në Fletore 
Zyrtare të akteve të nxjerra nga organet qëndrore 
të Pushtetit Ekzekutiv, të tilla si Aktete norma-
tive me fuqinë e ligjit të KM, VKM, si dhe udhëzi-
met e KM dhe të Minsitrave. Lidhur me VKM, 
autorët e këtij studimi kanë përfshirë edhe një 
seksion krahasues për gjetjet e këtyre 6 viteve të 
fundit, i cili ofron të dhëna të bollshme për të 
kuptuar se cilat lloj VKM nuk gjenden të botuar 
dhe se cili është trendi i (mos) botueshmërisë së 
tyre që nga viti 2006.

Po ashtu, në këtë Pjesë të Parë është matur dhe 
vlerësuar botueshmëria e vendimeve të Gjykatës 
Kushtetuese si dhe e vendimeve unifikuese të 
Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë gjatë 
vitit 2011.
  
Sa i takon këtyre të fundit (VUGJL), objekt vlerësi-
mi në kuadër të këtij Raporti është edhe afati ko-
hor i botimit të tyre në Fletore Zyrtare. Këto vone-
sa mund të kenë pasoja shumë rënda, sidomos në 
rastin e vendimeve unifikuese penale, pasi janë 
kusht për vënien në lëvizje të proceseve që kanë 
të bëjnë me efektet e këtyre vendimeve mbi palët 
ndërgjyqëse, por mbi të gjitha mbi të gjithë prak-
tikën e shqyrtimit gjyqësor në gjykatat më të ulëta. 

Për të mundësuar një lexim "të shkathët" të Ra-
portit, konkluzionet e monitorimit për secilin lloj 
akti paraqiten mbi një sfond të ngjyrosur (banner) 
brenda hapësirës së faqes. Një rezultat pozitiv ven-
doset në një banner të gjelbër, kurse një rezultat 
negativ në një banner me ngjyre portokalli. Për 
çdo element alternativ, që ka të bëjë me formën 
dhe formatin e prezantimit të tabelave të rezultat-
eve, faqja është e pajisur me legjendë të posaçme. 

* * *

PJESA E PARË
TRANSPARENCA E BOTIMEVE ZYRTARE, 2011
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LEgjITIMITETI I MONITORIMIT

PUSHTETI LEGJISLATIV

Sh
qipëria është një Republikë Parlamen-
tare (neni 1 i Kushtetutës së Shqipërisë). 
Përgjithësisht, Kuvendi referohet ose iden-

tifikohet si institucioni më i lartë i shtetit. Megjithatë, 
Kushtetuta nuk ka ndonjë përkufizim për rolin dhe 
funksionet e Kuvendit apo për pozitën e epërme që ka 
ai në raport me organet e tjera kushtetuese1. 

Veprimtaria e Kuvendit të Shqipërisë rregullohet nga 
Rregullorja e Kuvendit, e cila miratohet nga vetë Ku-
vendi, sipas parimit të njohur dhe të aplikuar në ven-
det demokratike se “ligjvënësi (parlamenti) është zot i 
caktimit të rregullave të veta”2. 

Në ushtrim të pushtetit të tij ligjvënës, Kuvendi nxjerr 
disa lloje aktesh, mes të cilave ligje, vendime, rezoluta 
dhe deklarata. (Neni 106 i Rregullores së Kuvendit). 

Nga të gjitha llojet e akteve që nxjerr Kuvendi, në 
fokus të këtij monitorimi do të jenë vetëm ligjet, të 
cilat qëndrojnë në majën e hierarkisë së dokumen-
tave parlamentare. Ligjet janë qëllimi parësor dhe 
produkti përfundimtar i procesit ligjvënës. Si akt nor-
mativ, ligji përfaqëson një sistem normash juridike që 
rregullojnë në formë të përgjithshme, marrëdhënie 
shoqërore të rëndësishme. 

Kushtetuta e Shqipërisë i ka kushtuar një rëndësi të 
posaçme procesit ligjvënës, ku një moment kyç është 
edhe mënyra e hyrjes në fuqi të ligjeve. Në pjesën e 
tretë të Kushtetutës, kreu IV, nenin 84/3 thuhet se: 
“ligji hyn në fuqi me kalimin e jo më pak se 15 ditëve 
nga botimi i tij në Fletoren Zyrtare”. Kjo është edhe 
procedura e zakonshme e hyrjes në fuqi të ligjit. 
Paragrafi 4 i nenit 84 parashikon edhe një procedurë 
të jashtëzakonshme të hyrjes në fuqi të ligjit dhe 

konkretisht: “Në rastet e masave të jashtëzakonshme, si 
dhe në rast nevoje dhe urgjence, kur Kuvendi vendos me 
shumicën e të gjithë anëtarëve dhe Presidenti i Republikës 
jep pëlqimin, ligji hyn në fuqi menjëherë, vetëm pasi të 
jetë njoftuar publikisht. Ligji duhet të botohet në numrin 
më të parë të Fletores Zyrtare”. Pra, që një ligj të hyjë në 
fuqi menjëherë duhet të plotësohen tre kushte kumu-
lative: 

1) Kuvendi të vendosë me shumicën e të gjithë anëtarëve; 
2) Presidenti i Republikës të japë pëlqimin;
3) Ligji të jetë njoftuar publikisht. 

Edhe neni 117 i Kushtetutës së Shqipërisë përcakton 
në pikën 1 të tij se: “Ligjet, aktet normative të Këshillit të 
Ministrave, ministrave, të institucioneve të tjera qëndrore 
marrin fuqi juridike vetëm pasi të botohen në Fletoren Zyr-
tare.” 

Nga i gjithë parashtrimi i mësipërm, është e qartë se 
mos-botimi i ligjeve në Fletore Zyrtare do të shkak-
tonte a-priori mos-hyrjen e tyre në fuqi. Mos-botimi 
i akteve normative në Fletore Zyrtare, në kuptimin 
strikt juridik, do të thotë se ato nuk ekzistojnë3. 
Përderisa nuk ekzistojnë, ato nuk prodhojnë detyrim 
ndaj subjekteve për t’u zbatuar apo ndjekur prej tyre. 

Parimi sipas të cilit ignorantia juris non excusat (injo-
ranca ndaj ligjit nuk shfajëson (në gjykatë)), humbet 
kuptimin në një rast të tillë për shkak të mos-përm-
bushjes së parimit që i paraprin, sipas të cilit “nuk 
mund të përfitosh apo dëmtohesh nga një ndalim apo lejim 
i ligjit në rast se nuk ke mundësi reale apo formale të njo-
hjes me ligjin”. Botimi i ligjeve dhe akteve të tjera zyr-
tare në Fletore Zyrtare prezumon faktin që të gjithë 
njerëzit janë vënë në dijeni të këtyre akteve. 

1
KaPITULLI

1 “E Drejta Kushtetuese” Luan Omari; Aurela Anastasi, ribotim 2010, fq.194
2 “E Drejta Kushtetuese” Luan Omari; Aurela Anastasi, ribotim 2010, fq.235
3 “E Drejta Administrative 2” Sokol Sadushi, botimi i tretë i ripunuar 2005, fq.55
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Në Fletore Zyrtare 2011 (1 Janar-31 Dhjetor), gjenden të botuara gjithsej 130 ligje.

Ligji nr.10368, datë 17.01.2011 – Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit 
nr.6, datë 22.12.2010, të Këshillit të Ministrave "Për disa ndryshime dhe shtesa në 
ligjin nr.10 190, datë 26.11.2009 "Për buxhetin e vitit 2010"të ndryshuar"
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 6, faqe 109, data e botimit: 31-01.2011)

REzULTATET E MONITORIMIT, 2011

Ligje të Kuvendit të Shqipërisë

Ligji nr.10496, datë 22.12.2011 – Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit, 
nr. 4, datë 14.12.2011 të Këshillit të Ministrave, "Për një ndryshim në ligjin nr.10355 
datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011"të ndryshuar"
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 177, faqe 10029, data e botimit: Dhjetor 2011)

Pas verifikimeve 
 rezultoi se:

dhe e mbyll:

Serinë e hap:

Nga totali prej 130 ligjesh të miratuara dhe të botuara në Fletore Zyrtare, asnjë prej 
tyre ka të përcaktuar në dispozitën e fundit se "hyn në fuqi menjëherë”.  

konstatime ekstra:

gjatë vitit 2011, janë botuar në Fletore Zyrtare
të gjitha ligjet e miratuara nga Kuvendi
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K
ushtetuta e Shqipërisë i ka kushtuar një vë-
mendje të posaçme procesit të lidhjes së trak-
tateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Në 

pjesën e parë të saj, “Parime Themelore”, ajo për-
cakton se “Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën 
ndërkombëtare të detyrueshme për të” (Neni 5). 

Në fushën e të drejtave të njeriut, Kushtetuta ka fu-
tur drejtpërdrejtë në veprim Konventën Europiane 
të të Drejtave të Njeriut, duke e ngritur në nivelin e 
normës kushtetuese teksa thekson se “kufizimet e të 
drejtave dhe lirive nuk mund të tejkalojnë në asnjë 
rast kufizimet e parashikuara në Konventën Europi-
ane të të Drejtave të Njeriut” (neni 17/2). 

Marrëveshjet ndërkombëtare renditen të dytat pas 
Kushtetutës në hierarkinë e akteve normative që kanë 
fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë 
(neni 116/1). Botimi i tekstit të tyre është detyrim kush-
tetues dhe ligjor pasi, në bazë të nenit 117/3 të Kush-
tetutës: “Marrëveshjet ndërkombëtare që ratifikohen 
me ligj, shpallen dhe botohen sipas procedurave që 
parashikohen për ligjet. Shpallja dhe botimi i mar-
rëveshjeve të tjera ndërkombëtare bëhet sipas ligjit”. 

Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën 
pjesë të sistemit të brendshëm juridik pasi botohet 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë...
(neni 122/1). Një marrëveshje ndërkombëtare e rati-
fikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk 
pajtohen me të (neni 122/2). 

Në mënyrë që të mundësohet zbatimi i një mar-
rëveshjeje, sipas kuptimit të Kushtetutës, është e do-
mosdoshme që, njësoj si edhe për ligjet, përmbajtja 
e këtyre akteve t’i bëhet e njohur në gjuhën shqipe 
(deduksion logjik) organeve të shtetit shqiptar si dhe 
të gjithë shtetasve shqiptarë.

Në vitin 2008, Avokati i Popullit (AP) ka konstatuar 
se një numër relativisht i madh aktesh ndërkom-
bëtare që Shqipëria ka nënshkruar apo ka aderuar, 
para dhe pas 90-ës, nuk janë ende të botuara në FZ. 
AP konstatonte se problemi mbetej i pazgjidhur për 

75 akte ndërkombëtare të identifikuara që në vitin 
2002. Duke e njohur dhe pranuar si të mirëqenë 
problemin në fjalë, Qendra ÇIP, qysh në kuadër të 
Raportit për vitin 2009, ndërmori një verifikim për 
të parë se sa ishte reduktuar "stoku" i këtyre akteve 
përmes botimit të teksteve të tyre (në shqip) në FZ 
Ekstra. Meqë, Raporti Special nr.1 i AP mban datën 
23/05/2008, atëherë ÇIP u fokusua në hulumtimin e 
të gjitha FZ Eksta të nxjerra që nga 2008-a (7 gjith-
sej) e deri në fund të 2009-ës (6 gjithsej). Nga hu-
lumtimi i tyre, rezultoi se ishte botuar në gjuhën 
zyrtare shqipe vetëm teksti i Konventës së OKB “Mbi 
eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj 
grave”  si dhe teksti shqip i “Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”, të KE, 
bashku me protokollet shtesë të saj (FZ Ekstra 28 
dhe 29).

Raporti 2010 konstatoi se stoku i marrëveshjeve të 
pabotuara nuk u reduktua aspak gjatë vitit në fjalë, 
edhe pse u botuan plot 30 FZ Ekstra. 

Edhe në kuadër të Raportit 2011, ÇIP ka moni-
toruar situatën aktualë të botimit të tekstit të mar-
rveshjeve të ratifikuara nga Kuvendi gjatë 2011-ës. Po 
ashtu, ÇIP ka vijuar me vlerësimin e përvitshmë sa 
i takon reduktimit të "stokut" të akteve ndërkom-
bëtare të pabotuara, sbazuar në konstatimet e AP 
(faqja përbri, nr. 13). Por, Sikurse kishte premtuar 
edhe më parë, ÇIP ka bërë edhe  një vlerësim tërësor 
të situatës sa i takon problemit të mos-botimit të ak-
teve ndërkombëtare që nga momenti kur ndodhën 
ndryshimet e para demokratike në vend, pas 90-ës 
e deri më sot. Gjetjet e këtij vlerësimi i tejkalojnë 
ndjeshëm edhe shifrat e raportuar nga vetë AP në 
vitin 2008. Për shkak të volumit relativisht të madh, 
parashtrimet e detajuara të legjitimitetit të monitor-
imit si dhe gjetjet janë grupuar në Pjesën e Dytë të 
këtij botimi. (fq. ..........) Ato përfaqësojnë një ndër 
prurjet më të rendësishme dhe origjinale të këtij 
edicioni, duke hedhur dritë mbi përmasat e vërteta 
të problematikës së mbartur nga shteti shqiptar sa i 
takon botimit të akteve ndërkombëtare, pikërisht në 
vigjilje të 100 -vjetorit të tij.  

LEgjITIMITETI I MONITORIMIT 

AKTET NDERKOMBËTARE2
KaPITULLI
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Botimi i tekstit në shqip të marrëveshjeve ndërkom-
bëtare të ratifikuara me ligj gjatë vitit 2011 paraqet 
një panoramë të normalizuar plotësisht.

Nga hulumtimi i Fletoreve Zyrtare 2011, rezultojnë 
të botuara 42 ligje që ratifikojnë akte ndërkombëtare 
(nënshkrim marrëveshjesh ndërkombëtare, memo-

randume, statute dhe traktate) dhe 11 ligje për aderi-
min e Shqipërisë në konventa apo nënshkrim të pro-
tokolleve ndërkombëtare, memorandumeve etj. 

Të gjitha ligjet e mësipërme janë të botuara në FZ, 
bashkëshoqëruar nga teksti i marrëveshjes përkatëse, 
përkthyer zyrtarisht në shqip.   

REzULTATET E MONITORIMIT, 2011

Teksti në shqip i akteve ndërkombëtare

gjatë 2011-ës, janë botuar në FZ të gjitha tekstet 
shqip të marrëveshjeve ndërkombëtare që ka 
ratifikuar / aderuar me ligj Kuvendi i Shqipërisë

Si konkluzion:

Praktika sugjeron se aktet “stok” të pabotuara, trajto-
hen për botim në FZ Ekstra. Kjo do të thotë se për 
të vlerësuar nëse "stoku" i akteve ndërkombëtare të 
ratifikuara, për të cilat AP ka konstatuar se nuk janë 
të botuara si tekst shqip në FZ, është pakësuar apo 
vijon të mbetet i paprekur, monitorimi përqëndrohet 
në shqyrtimin një për një të  Fletoreve Zyrtare Ekstra 
të cilat janë nxjerrë nga QPZ gjatë 2011-ës. Rezulton 
se gjatë këtij viti, QPZ ka nxjerrë gjithsej 6 FZ Ekstra. 
Në asnjërën prej tyre (FZ Ekstra 2011) nuk ka tekste 
të ndonjë marrëveshjeje ndërkombëtare të ratifikuar 
para datës 23/05/2008, kur AP dorëzoi në Kuvend Ra-
portin Special nr.1. 

"Stoku" i akteve ndërkombëtare të 

pabotura, sipas konstatimit të AP 

Si përfundim, sa i takon reduktimit të 
"stokut" të akteve ndërkombëtare, për të 
cilat AP i konstatonte të pa-botuara në FZ, 
viti 2011 nuk shënoi progres.

Faksimile e raportit special nr.1, datë 23.05.2008
të avokatit të popullit, “për botimin në Fletoren zyrtare 
të akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar”
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P
ushteti ekzekutiv në Repubikën e Shq-
ipërisë përbëhet nga një tërësi organesh qën-
drore ose vendore, në krye të cilave qëndron 

Këshilli i Ministrave. Ai përbëhet nga Kryeministri, 
Zv.Kryeministri dhe nga Ministrat (neni 95 i Kush-
tetutës). 

Këshilli i Ministrave përcakton drejtimet kryesore 
të politikës së përgjithshme shtetërore. Në ushtrim 
të pushtetit të vet ekzekutiv, ai nxjerr vendime dhe 
udhëzime (Neni 100 i Kushtetutës). Këshilli i Mini-
strave, në rast nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë 
e tij, mund të nxjerrë akte normative me fuqinë e 
ligjit, për marrjen e masave të përkohshme (neni 101 
i Kushtetutës). 

Aktet normative të Këshillit të Ministrave kanë fuqi 
në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë; ato 
renditen të katërtat në hierarkinë e akteve, konkre-
tisht pas Kushtetutës, marrëveshjeve ndërkombëtare 
dhe ligjeve (neni 116 i Kushtetutës).

Pjesë e rëndësishme e vendimmarrjes së Këshillit të 
Ministrave është propozimi i projektligjeve (neni 81 i 
Kushtetutës) edhe miratimet në parim të marrëveshjeve 
ndërkombëtare. Të dyja këto lloj aktesh i dërgohen Ku-
vendit respektivisht për miratim, ose ratifikim (kur 
ratifikimi kërkohet nga dispozitat ligjore në fuqi). 
Këshilli i Minisitrave ka gjithashtu kompetencë të 
lidhë marrëveshje të cilat nuk janë objekt ratifikimi 
nga Kuvendi. 

Këshilli i Ministrave kryesohet nga kryetari i Këshillit 
të Ministrave (rëndom: Kryeministri). Kushtetuta i ka 
rezervuar një pozicion epërsie këtij të fundit në ush-
trimin e funksioneve të drejtimit politik. Neni 102/1 
gërma b sanksionon se “kryeministri koncepton dhe 
paraqet drejtimet kryesore të politikës së përgjith-
shme shtetërore dhe përgjigjet për to”. 

Kryeministri, në zbatim të kompetencave të tij, 
nxjerr urdhra, kurse ministri, në zbatim të kompe-
tencave të tij, nxjerr urdhra dhe udhëzime. (neni 
102/ pika 3 & 4, i Kushtetutës).

Organizimi dhe funksionimi i Këshillit të Mini-
strave rregullohet me ligjin organik nr. 9000, dt. 30. 
1. 2003. Ky ligj i kushton një rëndësi të posaçme në 
kreun IV të tij llojeve të akteve që nxjerrin organet 
qeveritare, mënyrës së hyrjes në fuqi dhe botimit të 
tyre në Fletore Zyrtare. Sipas nenit 29 të këtij ligji:

1. Aktet normative, me fuqinë e ligjit, të Këshillit të 
Ministrave botohen menjëherë në Fletoren Zyrtare.

2. Vendimet e Këshillit të Ministrave marrin fuqi ju-
ridike pas botimit në Fletoren Zyrtare. Për vendi-
met me karakter normativ mund të caktohet si datë 
hyrjeje në fuqi një datë tjetër nga ajo e botimit në 
Fletoren Zyrtare, ndërsa vendimet me karakter in-
dividual hyjnë në fuqi menjëherë, por botohen në 
Fletoren Zyrtare.

3. Udhëzimet e Këshillit të Ministrave dhe të ministrit 
marrin fuqi juridike pas botimit në Fletoren Zyrtare.

4. Urdhrat e Kryeministrit, të ministrit ose të drejtuesit 
të institucionit qendror, në varësi të Kryeministrit 
ose të ministrit, hyjnë në fuqi menjëherë, u njoftohen 
të interesuarve dhe shpallen, për të paktën 3 ditë, në 
një vend të dukshëm të institucionit përkatës.

Kjo do të thotë se, me përjashtim të Urdhrave (pika 
4, neni 29), botimi i çdo akti të Këshillit të Mini-
strave dhe/apo ministrave në Fletoren Zyrtare është 
i detyrueshëm me ligj në çdo rast. Ligjvënësi është 
kujdesur që detyrimi ligjor për botimin në Fletore 
Zyrtare të akteve që nxjerr Këshilli i Ministrave 
(neni 29, ligji 9000) të mos lidhet domosdoshmër-
isht vetëm me caktimin e momentit të hyrjes në 
fuqi të aktit (sikurse do të ishte rasti për aktet me 
karakter normativ). 

LEgjITIMITETI I MONITORIMIT

PUSHTETI EKZEKUTIV3
KaPITULLI
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Neni 101 i Kushtetutës, parashikon rastin kur Ekzeku-
tivi merr atribute të Legjislativit, në mënyrë që “në rast 
nevoje dhe urgjence, nën përgjegjësinë e tij, të nxjerrë 
akte normative me fuqinë e ligjit, për marrjen e ma-
save të përkohshme. Këto akte normative i dërgohen 
menjëherë Kuvendit, i cili mblidhet brenda 5 ditëve 
nëse nuk është i mbledhur. Këto akte humbasin fuqinë 
që nga fillimi, në qoftë se nuk miratohen nga Kuvendi 
brenda 45 ditëve“. 

Hyrja në fuqi menjëherë e akteve normative me fuq-
inë e ligjit (për nga vetë natyra e aktit që nxirret në 
kushte nevoje dhe urgjence, pra kur “puna nuk pret” 
që të mblidhet Kuvendi për të nxjerrë ligj), implikon 
një çështje mjaft sensitive, sa kohë që e lë të hapur dis-
kutimin se çfarë ndodh me pasojat e prodhuara men-
jëhërë nga ky akt nëse Kuvendi e rrëzon (nuk e mira-
ton) atë brenda 45 ditëve. As doktrina dhe as praktika 
kushtetuese në Shqipëri nuk kanë përcaktuar akoma 

se çfarë duhen konsideruar “raste nevoje dhe urgjence”.
Në kuadër të këtij Raporti, nuk do të ndalemi në dis-
kutimin doktrinar mbi mënyrën e hyrjes në fuqi të 
aktit normativ me fuqinë e ligjit, për të cilin Gjykata 
Kushtetuese ka të paktën dy interpretime të saj. 

Një gjë është e sigurtë: botimi në Fletoren Zyrtare i 
aktit normativ me fuqinë e ligjit është një kërkesë që 
rrjedh nga pika 1, neni 29, Ligji Nr. 9000, datë 30.1.2003 
“Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Mi-
nistrave”, e cila përcakton shprehimisht se: “Aktet nor-
mative, me fuqinë e ligjit, të Këshillit të Ministrave botohen 
menjëherë në Fletoren Zyrtare”. 

Aktet normative me fuqinë e ligjit të KM, indeksohen 
nga një varg numerik rritës me bazë kalendarike. Kjo 
do të thotë se seria e aktit hapet në fillim të çdo viti me 
numrin indeksues 1 dhe mbyllet nga numri rendor që 
merr ANFL e fundit për atë vit (deri më 31 dhjetor). 

REzULTATET E MONITORIMIT, 2011

Akte Normative me Fuqinë e Ligjit të KM

Nga verifikimi rezultoi se :

Akt normativ Nr 2, Datë 29-04-2011 - “Për zhvillimin dhe pjesëmarrjen e Forcave 
Ushtarake të Britanisë së Madhe në stërvitjen e përbashkët detare-amfibe “Albanian Lion, 
2011" 
(botuar në Fletore Zytrare Nr. 172, Faqe 9683; Data e botimit: Dhjetor 2011)
Akt normativ nr.3, datë 7.9.2011 - Për heqjen e mjeteve motorrike, të rimorkiove, si 
dhe të pjesëve të tyre të këmbimit, të dala jashtë përdorimit, që ndodhen pranë rrugëve 
kombëtare  
(botuar në Fletore Zytrare Nr. 128, Faqe 5751; Data e botimit: 9 Shtator 2011)
Akt normativ nr.4, datë 14.12.2011 - Për një ndryshim në ligjin nr.10 355, datë 
2.12.2010 “Për buxhetin e vitit 2011”, të ndryshuar 
(botuar në Fletore Zytrare Nr. 162, Faqe 8201; Data e botimit: 16 Dhjetor 2011)

Akt normativ Nr 5, Datë 28-12-2011 - Për një ndryshim në ligjin nr.10 418, datë 
21.4.2011 "Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor, dhe doganor" 
(botuar në Fletore Zytrare Nr. 172, Faqe 9683; Data e botimit: Dhjetor 2011)

Akt normativ Nr 1, Datë 26-01-2011 - Për lejimin e MBUMK të zhvillojë procedurën e 
prokurimit me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit, për objektet e mbrojtjes nga përmbytja 
(botuar në Fletore Zytrare Nr 7, Faqe 145; Data e botimit: 03-02-2011)

Seria e ANFL, 2011 :

në Fletore Zyrtare, 2011 janë botuar të gjitha 
(5) aktet normative me fuqinë e ligjit të KM
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1 Këto akte të tjera mund të jenë ose VKM që i miratojnë përfundimisht VKM-të “për miratim në parim”, kur kjo është kompetencë e vetë Qeverisë, ose VKM që propozojnë pro-
jektligje për ratifikimin e tyre në Kuvend, kur kjo kjo është kompetencë e Kuvendit (neni 121/1 i Kushtetutës).

2 Disa juristë rsyetojnë se botimi në Fletore Zyrtare i VKM-ve që “miratojnë në parim marrveshje”, nuk është i domosdoshëm, sa kohë që implikohet domosdoshmërisht miratimi i 
akteve të mëvonshme për t’i materializuar këto. Në këtë kuptim, nisja e procesit legjislativ nuk implikon gjenerimin e efekteve legjislative, moment i cili lidhet me botimin e aktit 
definitiv në Fletore Zyrtare. Vetë ligji 9000 “për organizimin dhe funksionimin e KM dhe ministrive”, i trajton si dy çështje të ndara hyrjen në fuqi të aktit përmes botimit dhe 
botimin në vetvete, i cili i shërben ndër të tjera marrjes dijeni të palëve të treat jo lehtësisht të identifikueshme, po aq sa edhe qeverisjes së mirë dhe transparente. 

3 Një VKM “për miratim në paprim” implikohon domosdoshmërisht miratimin e akteve të mëvonshme për t’i bërë ato përfundimtare (ose jo). 

Nisur nga rregulli i përgjithshëm i indeksimit të 
VKM-ve, kjo do të thotë se gjatë 2011-ës, Këshilli i Mi-
nistrave ka miratuar të paktën 929 VKM. 

Në Fletore Zyrtare 2011 gjendet të botuar de-facto 667 
VKM. Nga ballfaqimi i kujdesshëm i përmbajtjes së 
FZ, lloji aktit: VKM, me përmbajtjen e faqes zyrtare të 
KM u identifikuan 16 VKM standarte të nxjerra gjatë 
2011-ës, të cilat gjenden online, por jo edhe në FZ 

Në faqen zyrtare të KM u gjetën edhe 76 VKM që 
miratojnë në parim marrëveshje. Këshilli i Ministrave 
jep miratimin në parim për traktatet dhe marrëvesh-
jet ndërkombëtare që lidhen në emër të shtetit ose 
të qeverisë (neni 5, ligji Nr.8371, datë 9.7.1998, “Për 
lidhjen e traktateve dhe marrveshjeve ndërkombëtare).

Edhe pse këto VKM si rregull pasohen nga akte të 
tjera1, ligji 9000 "Për organizimin dhe funksionimin e 
KM" nuk bën në asnjë diferencim në dispozitat e tij 
për mos-botimin në FZ të këtyre VKM-ve tranzitore. 
Edhe praktika e vitit 2010 sugjeron se VKM-të “për mi-
ratim në parim” kanë qenë shpesh objekt botimi në Fle-
tore Zyrtare nga QPZ (konkretisht, në Fletoret Zyrtare 
të 2010-ës u gjendën të botuara 17 VKM për miratim në 
parim të marëveshjeve). Pavarësisht ndonjë argumenti2 
të hedhur, se botimi i këtyre lloj VKM-sh në FZ nuk 
është i domosdoshëm, pasi këto akte nuk janë përfun-
dimtare3, autorët e këtij monitorimi, në vlerësimin e 
botueshmërisë për rastin në fjalë do t'i përmbahen 
në frymë dhe në germë përcaktimeve të nenit 29,  të 
ligjit 9000 "Për organizimin dhe funksionimin e KM".

REzULTATET E MONITORIMIT, 2011

Vendime të Këshillit të Ministrave, VKM

Vendimet e Këshillit të Ministrave (VKM) indekso-
hen nga një varg numerik rritës me bazë kalendarike. 
Kjo do të thotë se seria e aktit hapet në fillim të çdo 

viti me numrin indeksues "1" dhe mbyllet nga numri 
rendor që merr VKM e fundit për atë vit (deri më 31 
Dhjetor). 

Vendim Nr 929, Datë 21-12-2011, "Për autorizimin e shoqërisë “Kurum Internacional” 
sh.a., për importin e mbetjeve metalike të hekurit dhe të çelikut, për qëllime riciklimi"
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 184, Faqe 10253; Data e botimit: dhjetor 2011)

Seria e VKM-ve për 
2011-ën mbyllet me:

gjatë vitit 2011 nuk janë botuar në Fletore Zyrtare 
të paktën 16 VKM (me natyrë përfundimtare)

Si konkluzion faktik 
mund të thuhet se:

nga të paktën 76 VKM "për miratim në parim", 
1 gjendet e botuar në Fletore Zyrtare 2011
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4 Të drejtën për të propozuar ligje e ka Këshilli i Ministrave, çdo deputet, si dhe 20 mijë zgjedhës. (Neni 81/1 i Kushtetutës)
5 65 janë projekligjet që KM ka listuar në nënkategorinë: akte të qeverisë/projektligje (www.keshilliministrave.al/?fq=preprog/projektligje ), kurse 5 VKM të tjera për propozim 

projektligji gjenden të listuar tek: akte të qeverisë/vendime të këshillit të ministrave: www.keshilliministrave.al/?fq=preprog/VKM 

Gjithsesi, për të respektuar argumentat alternativë mbi 
këtë çështje,  gjetjet mbi VKM-të për miratim në parim, 
do të organizohen në tabelën e posaçme nr.12 (Aneksi 
Special fq. 55). Interpretimi nëse duhen konsideruar 
edhe këto si VKM të pabotuara në FZ, le të mbetet një 
prerogativ i gjithsecilit që dëshiron të përfshihet në këtë 
debat doktrinar, pasi të kenë parë me kujdes natyrën e 
këtyre akteve që ÇIP ka grupuar në "tabelën legjendë".

Ka vetëm një rast, në të cilin autorët e monitorimit 
bien dakort me praktikën e mos-botimit të VKM-ve 
(jo-sekret) në FZ dhe pikërisht atëherë kur Këshilli i Mi-
nistrave merr vendim për propozim projektligji. Në këtë 
rast, sikurse implikohet që në titullin e aktit, kemi të 
bëjmë me një propozim që Këshilli i Ministrave i bën 
Kuvendit në ushtrim të plotë të kompetencave të veta, 
të përcaktuar në Kushtetutë4. 

Në shumicën e rasteve, një VKM për miratimin në parim 
të një marrëveshjeje, pasohet ose nga një VKM për pro-
pozim projektligji për ratifikim (nga Kuvendi) të lidhjes 
së kësaj marrëveshjeje (apo aderimit në të), ose nga një 
VKM për miratimin e marrveshjes nga vetë KM, kur kjo 
është brenda kompetencave të tij.

Në faqen e Këshillit të Ministrave gjenden të publikuara 
705 VKM për propozim projektligji, të cilat si rregull nuk 
dërgohen për botim në Fletore Zyrtare, pasi ato nuk 
kanë natyrë përfundimtare; ato thjesht i hapin rrugën 
Kuvendit për të thënë fjalën e vet. 

Në përfundim të të gjitha përllogaritjeve, rezulton se nga 
totali prej 929 VKM të nxjerra gjatë 2011-ës, vetëm 829 
janë të identifikueshme si titull dhe si përmbajtje. Këtu 
përfshihen 667 VKM të botuara në FZ, 16 VKM stand-
arte që janë në faqen zyrtare të KM, por jo në FZ, 76 VKM 
“për miratim në parim”, të cilat janë gjithashtu në faqen 
zyrtare të KM, por jo në FZ 2011 si dhe 70 VKM "për 
propozim projektligji", të cilat, janë gjithashtu në faqen zyr-
tare, por, siç u shpjegua më sipër, nuk janë objekt botimi 
në Fletore Zyrtare.

Nga diferenca mes totalit të VKM-ve të miratuara 
gjatë 2010-ës (929) dhe atyre që janë të identifikue-
shme (atribute, titull dhe tekst), rezultojnë 100 VKM 
të cilat “i mungojnë apelit”. 

Ka tre mundësi teorike së çfarë mund të jenë këto 100 
VKM që nuk gjenden të botuar as në faqen e KM e as 
në FZ 2011. Ato mund të jenë: ose të gjitha VKM sekret; 
ose të gjitha VKM jo-sekret (VKM standarte, miratime 
në parim apo propozim projektligji); ose një kombinim 
i VKM-ve sekret dhe atyre jo-sekret.

Në këtë pikë, Metodologjia ÇIP, e cila bazohet në kry-
qëzimin e të dhënave të botimit mes të paktën dy buri-
meve zyrtare ku publikohen akte, njeh limitimet e veta 
objektive. Çdo pohim mbi natyrën/llojin e këtyre 98  
VKM-ve do ishte thjesht një hamendësim në këtë pikë; 
një pohim i tillë mund të ketë vetëm karakter sasior 
dhe jo cilësor. 

Në grafikun 1, këto 100 VKM të paidentifikueshme 
konkretisht grupohen në Zonën Gri. VKM-të e gru-
puara në këtë zonë, përfaqësojnë ato akte për të cilat ka 
dijeni vetëm Qeveria, ose e thënë ndryshe, janë të pan-
johura për shqiptarët e zakonshëm. Vlerat numerike 
mbi të cilat janë përllogaritur përqindjet në grafik je-
pen edhe njëherë të grupuara në tabelën-legjendë në 
fund të faqes.

viti
totali i 

nxjerrë në 
1 vit

vkm të 
botuara 
në Fz

vkm "për 
propozim 
projektligji"

vkm "për 
miratim në 

parim"

vkm të 
pabotuara 

gjetur nga ÇiP

vkm të 
botuara 

Fz ekstra

zona 
Gri

2011 929 667 70 76 16 n/a 100

Tabelë legjendë 1

Grafiku 1

72%

11%

2%

8%
7%
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Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

1
venDim pËr sHpaLLJen zi kombËTare DHe pËr orGanizimin e cer-
emonisË FUnebre zyrTare, nË nDerim TË TË nDJeriT,  z.sabri GoDo, 
sHkrimTar DHe poLiTikan  i sHQUar

03/12/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

2
venDim pËr propozimin kUvenDiT TË repUbLikËs sË sHQipËrisË TË 
Tre anËTarËve pËr nË kËsHiLLin mbikËQyrËs TË bankËs sË sHQ-
ipËrisË

26/10/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

3

venDim pËr nJË nDrysHim nË venDimin nr. 612, DaTË 11.6.2009, TË 
kËsHiLLiT TË minisTrave, “pËr miraTimin e sTrUkTUrËs, orGanizimin, 
varËsinË sTrUkTUrore DHe LimiTin orGanik TË GarDËs sË repUb-
LikËs sË sHQipËrisË, si DHe pËr nJeHsimin e FUnksioneve orGanike 
sipas niveLiT TË GraDave”, TË nDrysHUar

20/10/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

4
venDim pËr nJË nDrysHim nË venDimin nr.20, DaTË 13.1.2010, TË 
kËsHiLLiT TË minisTrave, “pËr nGriTJen e komisioniT TË nDiHmËs 
sHTeTËrore”, TË nDrysHUar

05/10/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

5
venDim pËr propozimin kUvenDiT TË repUbLikËs sË sHQipËrisË  TË 
kanDiDaTUrËs pËr anËTar TË borDiT TË aUToriTeTiT TË mbikËQyrJes 
Financiare

07/09/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

6
venDim  pËr emËrim nË DeTyrË 07/09/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.
Faqja zyrtare 

e km

7
venDim  pËr miraTimin e proGramiT kombËTar TË siGUrisË  sË avi-
acioniT civiL

10/08/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

8
venDim pËr kompensimin e vLerËs sË TaksËs sË biznesiT TË voGËL,  TË 
pËrDorUr pËr rimbUrsimin e paJisJeve FiskaLe  e TË TaksimeTrave, pËr 
13 basHki DHe 11 komUna

10/08/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

9
venDim pËr nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e viTiT 2011, miraTUar  
pËr minisTrinË e sHËnDeTËsisË, pËr mbULimin  e sHpenzimeve TË 
kUrimiT TË sHTeTasiT sHaQir  krasTa

06/07/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

10

venDim per miraTimin e marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË mini-
sTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs sË 
maLTËs, pËr nXiTJen DHe mbroJTJen e nDËrsJeLLË TË invesTimeve

13/05/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

11
venDim pËr miraTimin e LisTËs sË invenTariT TË pronave TË paLUa-
JTsHme sHTeTËrore, nË komUnËn QenDËr, maLËsi e maDHe, TË Qa-
rkUT TË sHkoDrËs

14/04/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

12
venDim pËr sHpaLLJe DiTË zie kombËTare 04/04/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.
Faqja zyrtare 

e km

13
venDim pËr miraTimin e LisTËs sË invenTariT TË pronave TË paLUaJT-
sHme sHTeTËrore nË komUnËn rrUzHDie, TË QarkUT TË FieriT

31/03/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

14

venDim pËr Disa nDrysHime nË venDimin nr.1065, DaTË 29.12.2010,  TË 
kËsHiLLiT TË minisTrave, “pËr kriTereT  DHe proceDUraT e kryerJes 
sË rimbUrsimiT nGa Taksa   e biznesiT TË voGËL TË paGesËs pËr pa-
JisJeT FiskaLe DHe TaksimeTraT”

09/03/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

15
venDim per miraTimin e FonDiT TË sHpenzimeve, pËr viTin 2011, pËr 
enTin rreGULLaTor TË sekToriT TË FUrnizimiT me UJË DHe LarGimiT 
e pËrpUnimiT TË UJËrave TË nDoTUra

12/01/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

16
venDim per nJË sHTesË nË venDimin nr.472, DaTË 18.7.2007, TË kËsHiLLiT 
TË minisTrave, “pËr miraTimin e LisTËs sË invenTariT TË pronave TË paLU-
aJTsHme sHTeTËrore nË komUnËn GJocaJ, TË QarkUT TË eLbasaniT”

23/03/2011 ky vendim hyn në 
fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 
e km

TABELA 2

Tabela 2  ka të renditura 16 VKM (me natyrë përfundimtare) të identifikuar nga ÇIP 
si të pabotuara në FZ 2011 (ato gjenden të publikuara në sitin zyrtar të KM, por jo në FZ)
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Këshilli i Ministrave (KM) është institucioni që nxjerr num-
rin më të madh të akteve brenda një viti krahasuar me çdo 
institucion tjetër qëndror. Shumica dërmuese e tyre janë 
vendime, ose sikurse njihen ndryshe, VKM. 

Ai nxjerr herë pas here edhe aktet normative me fuqinë e 
ligjit (ANFL), të cilat përfaqësojnë një pjesë fare të vogël të 
totalit vjetor. Po ashtu, Këshilli i Minsitrave nxjerr herë pas 
here edhe ndonjë udhëzim. Nisur nga numri relativisht i 
papërfillshëm krahasuar me VKM-të, identifikimit të ANFL 
apo udhëzimeve të lëna jashtë botimi është i thjeshtë dhe 
me mundësi gabimi në monitorim pothuajse "zero". Për 
më tepër, të dyja llojet e akteve në fjalë, janë me natyre për-
fundimtare sa i takon efekteve që prodhojnë, rrjedhimisht, 
destinacioni i tyre final është FZ, sikundër është përcaktuar 
qartë në dispozitën 29/1 dhe 29/3 të ligjit 9000, dt. 30.1.2003 
"Për organizimin dhe funksionimin e KM".

Kurse, procesi monitorues për llojin e aktit: VKM ndjek një 
protokoll relativisht të komplikuar. Kjo sepse jo të gjitha 
VKM-të kanë destinacion Fletoren Zyrtare; një pjesë e tyre 
kanë natyrë -jo-përfundmtare (tranzitore). Konkretisht, Qe-
veria nxjerr VKM edhe kur miraton në parim çështje të cak-
tuara (marrëveshje, lista me inventare pronash që i kalojnë 
në administrim pushteti vendor, etj.), apo edhe kur propozon 
një projektligj. Këta të fundit, fjala vjen, duhen ratifikuar nga 
Kuvendi dhe pastaj mund të dërgohen për botim në FZ (në 
këtë proces, VKM -ja "evoluon" në ligj). Pra, destinacioni 
final nuk është gjithmonë i njëjtë për aktet që nxjerr KM; ca 
janë përfundimtare dhe shkojnë për botim në FZ, ca të tjera 
janë jo-përfundimtare (tranzitorë) që kalojnë për miratim 
të mëtejshëm në Kuvend, ose edhe nga vetë KM, i cili duhet 
të shprehet me një vendim përfundimtar mbi një çështje 
të caktuar (marrëveshje qeveritare, lista përfundimtare pro-
nash, etj).

Për më tepër, Këshilli i Ministrave nxjerr edhe VKM "sekret", 
të cilat, nga vetë përcaktimi, nuk botohen as në Fletore 
Zyrtare dhe as në faqen zyrtare të KM. Në rastin e VKM-ve 
"sekret", Metodologjia "ÇIP" nuk mund të aplikohet, duke 
hasur në këtë mënyrë limitet e veta. 

Duhet theksuar gjithashtu se konsistenca e faqes së inter-
netit të KM lë për të dëshiruar, duke ngushtuar në këtë 
mënyrë bazën krahasuese të të dhënave. Praktika e moni-

torimeve të përvitshme nga ÇIP ka provuar tashmë se një 
pjesë e VKM-ve që gjenden të botuar në Fletore Zyrtare, nuk 
janë fare të publikuara në faqen zyrtare në internetit të KM. 
Mospërputhjet e vërejtura në këtë drejtim për të pesta vitet, 
2006-2010, jepen në mënyrë të detajuar në tabelën nr.6.

Për të gjithë arsyet e mësipërme, grafikët për botueshmëri-
në e aktit: VKM do të jenë ndryshe nga ata që janë përdorur 
për aktet e institucioneve të tjera në këtë studim. Kështu, 
objekt vizualizimi grafik do të jenë volumet e përvitshme të 
VKM-ve që dërgohen për botim në FZ që nga vit 2006 deri 
në vitin 2010 (thënë ndryshe, vlerat e pasqyruara janë rezul-
tatet e verifikimit Skematik1 për vitet në analizë, 2006-2010) 

Një grafik i tillë nuk indikon domosdoshmërisht botuesh-
mërinë e aktit; VKM (ose mos-botueshmërinë e tij); ai 
thjesht krijon një ide mbi përqindjen e VKM-ve që  nuk 
dërgohen për botim në Fletore Zyrtare çdo vit në raport 
me totalin. Këto VKM të pabotuara, mund të jenë ose VKM 
"sekret", ose VKM "për propozim projekligji", ose VKM "për 
miratim në parim" ose VKM me natyrë definitive (stand-
arte), të cilat për arsye nga më të ndryshmet (detyrim ligjor, 
praktikë institucionale, harresë, neglizhencë, fshehje e qël-
limshme) nuk janë dërguar për botim në FZ. Padyshim që, 
nga autorët do të interpretohej si një tregues pozitiv çdo 
rritje progresive (vit pas viti) e përqindjes së VKM-ve që dër-
gohen për botim në FZ krahasuar me ato që mbeten jashtë 
botimi çdo vit. 

Një grafik tjetër do të jetë ai që do të paraqesë vëllimin 
që zenë VKM-të e tipeve të ndryshme në raport me njëra 
tjetrën për çdo vit në analizë (2006-2010). Ky grafik synon 
të demonstrojë përmes një analize diferencuese madhësinë 
reale të Zonës Gri ku grupohen të gjitha VKM-të e pabotu-
ara, identifikimi i atributeve (titull, datë, indeks) të të cilave 
është i pamundur përmes Metodologjisë "ÇIP". E thënë 
ndryshe, ky studim arrin të identifikojë Zonën Gri vetëm në 
terma sasiorë, pa diferencuar (vlerësuar) dot se cilat akte që 
gjenden brenda Zonës Gri duheshin botuar në FZ dhe cilat 
jo (VKM tranzitore, "sekret"); për një vlerësim cilësor të ak-
teve "Gri" duhet aplikuar një tjetër përqasje metodologjike, 
nga brenda arkivës së institucionit që ka miratuar aktin, dhe 
jo përmes ballafaqimit nga jashtë të burimeve publike ku 
publikohen këto akte (në rastin tonë VKM të botuar në FZ 
dhe në faqen zyrtare në internet të KM). 

ShPjEgIM METOdOLOgjIk 

Mbi aktet e Këshillit të Ministrave

1 (Verifikimi Skematik është diferenca midis totalit të akteve të nxjerra brenda një viti nga institucioni dhe totalit të akteve të atij institucioni të botuar në FZ për atë vit.)
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Në tabelën nr. 5 (përbri, djathtas), ofrohet një paraq-
itje e detajuar në vlera numerike e totalit të VKM-
ve që KM ka nxjerrë çdo vit (2006-2011), dhe atyre 
që gjenden de facto të botuar në Fletore Zyrtare të 
vitit përkatës. 

Grafiku 1 paraqet vlerat në përqindje të raportit 
VKM të nxjerra në një vit / VKM të botuara de-fac-
to në FZ për atë vit. Sikurse shihet qartë, treguesit 
janë në përmirësim të vazhdueshëm: nga 40% në 
2006-ën në gati 80% në 2010-ën. Për skrupulozitet 
metodologjik duhet rithekuar se kjo “trajektore”  
synon thjesht të krijojë një ide sa sa VKM (nuk) 
dërgohen për botim në Fletore Zyrtare çdo vit. Ky 
grafik nuk cakton dosmosdoshmërisht botuesh-
mërinë e aktit; VKM në kuptim e pastër të fjalës, 
pasi një pjesë e akteve në fjalë janë me natyrë tranz-
itore ose "sekret" (shih: shpjegimin metodologjik fq 
38, majtas).

Viti
Vkm në total 
të miratuara 

Vkm të botuara 
në fz

Vkm të miratuara 
kundrejt atyre të 
botuara, në %

2006 893 369 41.3%

2007 924 465 50.3%

2008 1720 1067 62.0%

2009 1305 803 61.5%

2010 1080 821 76.0%

2011 929 667 71.8%

Viti
Vkm në total 
të miratuara 

Vkm të botuara 
në faqen e km

Vkm të miratuara 
kundrejt atyre të 
publikuara online

2006 893 399 44.7%

2007 924 576 62.3%

2008 1720 1230 71.5%

2009 1305 1048 80.3%

2010 1080 625 57.9%

2011 929 538 57.9% 

Botueshmëria e VKM-ve, 2006-2011

Metodologjia “ÇIP” gërshëton dy hallka moni-
toruese: verifikimin Skematik dhe atë Faktik. Nëse 
për të parin do të mjaftonte vetëm një hulumtim i 
kujdesshëm i FZ, për të dytin, nevojitet ballfaqimi 
i të dhënave mes të paktën dy burimeve zyrtare ku 
publikohen akte objekt monitorimi. Njëri nga këta 
dy burime është vetë Fletorja Zyrtare, kurse tjetri, 
sipas rastit mund të jetë faqja zyrtare e insitucionit 
që nxjerr aktin, raporte/strategji zyrtare ku ofrohen 
përmbledhje të akteve të miratuara, etj. Sa më e gjerë 
baza e ballafaqimit, aq më shumë është e mundur të 
identifikohen atributet e akteve të lëna jashtë botimi. 

Në rastin VKM-ve, ballafaqohet përmbajtja e FZ dhe 
e faqes në internet të KM. Kjo e fundit, pavarësisht se 
është një nga faqet me më shumë të dhëna mbi aktet 
e nxjerra, krahasuar me çdo insitucion tjetër, shënon 
një rënie të përformancës edhe në vitin 2011 (grafi-
ku 2), kur në FZ gjenden më shumë VKM të botu-
ara se sa ka faqja zyrtare. Në grafikun nr. 2 paraqitet 
botueshmëria e VKM-ve në faqen zyrtare të KM, ku 
në përqindje paraqitet (për secilin vit) raporti midis 
VKM-ve të nxjerra në atë vit dhe atyre që janë de-facto 
të botuar në faqen e internetit të KM.

TABELA nr.4

TABELA nr.3

Grafiku 1: Botueshmëria e VKM në FZ çdo vit

Grafiku 2: Botueshmëria e VKM në faqen zyrtare ne internet të KM
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VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2006 10.53% 9% 7.59% 4.98% 41.79% 26.39% 883

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2007 7% 8% 11% 7% 50.32% 16.69% 924

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI TOTALI

2008 12.67% 3.84% 6.80% 3.60% 62.03% 11.05% 1720

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2009 7.28% 7.28% 8.35% 5.21% 61.53% 10.34% 1305

2007
2008

20102006
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VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2010 2.31% 6.02% 5.00% 76.02% 10.65% 1080

2009

62%

5%

8%

7%

7%

11%

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2006 10.53% 9% 7.59% 4.98% 41.79% 26.39% 883

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2007 7% 8% 11% 7% 50.32% 16.69% 924

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI TOTALI

2008 12.67% 3.84% 6.80% 3.60% 62.03% 11.05% 1720

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2009 7.28% 7.28% 8.35% 5.21% 61.53% 10.34% 1305

2007
2008

20102006

62%4%

7%

4%

12%

11%

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2006 10.53% 9% 7.59% 4.98% 41.79% 26.39% 883

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2007 7% 8% 11% 7% 50.32% 16.69% 924

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI TOTALI

2008 12.67% 3.84% 6.80% 3.60% 62.03% 11.05% 1720

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2009 7.28% 7.28% 8.35% 5.21% 61.53% 10.34% 1305

2007
2008

20102006

50%
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17%

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2006 10.53% 9% 7.59% 4.98% 41.79% 26.39% 883

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2007 7% 8% 11% 7% 50.32% 16.69% 924

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI TOTALI

2008 12.67% 3.84% 6.80% 3.60% 62.03% 11.05% 1720

VKM të pabotuara, të gjet      uara me vone   

VKM "për 
miratim 

projektligji" ër miratim në M të botuara n  ZONA GRI

2009 7.28% 7.28% 8.35% 5.21% 61.53% 10.34% 1305

2007
2008

20102006

42%

5%

8%

9%

10%

26%

viti
totali i 

nxjerrë në 
1 vit

vkm të 
botuara 
në Fz

vkm "për 
propozim 
projektligji"

vkm "për 
miratim në 

parim"

vkm të 
pabotuara 

gjetur nga ÇiP

vkm të 
botuara 

Fz ekstra

zona 
Gri

2006 883 369 67 44 93 77 233

2007 924 154 102 62 69 70 467

2008 1720 1067 117 62 218 66 190

2009 1305 803 109 68 95 95 135

2010 1081 821 69 54 25 n/a 112

2011 929 667 70 76 16 n/a 100

Tabelë - Legjendë nr. 5

Grafikët e paraqitur në këtë faqe paraqesin vëllimin që zenë vkm-të e tipeve të ndryshme në raport me njëra tjetrën dhe njëkohësisht 

në raport me botimin e tyre në Fz, për çdo vit në analizë (2006-2011). vlerat numerike mbi të cilat janë përllogaritur përqindjet në grafik, 

ofohen të detajuara në Tabelën nr.5 në fund të faqes, ku ngjyrat e secilës kolonë shërbejnë edhe si legjende për leximin e grafikëve.

2009 2008

2007 2006

2011 2010

Tabela nr. 7
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LEgjITIMITETI I MONITORIMIT

Udhëzime të KM dhe ministrave

Udhëzimi është një akt me karakter normativ që de-
tajon, sygjeron dhe këshillon, nëpërmjet orientimeve 
të shtjelluara e të zbërthyera me hollësi, të gjitha urd-
hërimet që ka vendosur ligji. Udhëzimi ka karakter 
sqarues, por kjo nuk duhet marrë dhe as interpret-
uar në kuptimin e ngushtë të emërtimit të tij, sikur 
ai nuk mund të sjellë efekte detyruese për subjektet 
e së Drejtës Administrative. Organet përkatëse të ad-
ministratës si dhe personat të cilëve iu drejtohet ud-
hëzimi, janë të detyruar të zbatojnë me përpikmëri 
rregullat që ai vendos për marrëdhënien konkrete 
që parashikon. Sigurisht që, efektet detyruese të nor-
mave të udhëzimit nuk janë të së njëjtës shkallë me 
normat juridike të vendimit, urdhëresës ose rregul-
lores. Megjithatë, normat jurdike që parashikon ud-
hëzimi janë norma të një akti juridik dhe si të tilla, 
mbeten të detyrueshme për t’u zbatuar1. E drejta për 
të nxjerrë udhëzim i përket vetëm organit që i është 
njohur shprehimisht një e drejtë e tillë. Sipas Kush-
tetutës (neni 100/5 & 102/4), udhëzimi nxirret vetëm 
nga Këshilli i Ministrave dhe ministri2. Për shkak të 
karakterit të tij normativ, udhëzimi hyn në fuqi pas 
botimit në Fletore Zyrtare, konform përcaktimit të 
nenit 117 të Kushtetutës sipas të cilit “Ligjet, aktet 
normative të Këshillit të Ministrave, të ministrave, të 
institucioneve të tjera qëndrore marrin fuqi juridike 
vetëm pasi botohen në Fletoren Zyrtare”.

Në respekt të normës kushtetuese, Ligji Nr. 9000, datë 
30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit 
të Ministrave”, përcakton qartë përmes nenit 29, pika 
3, se: “Udhëzimet e Këshillit të Ministrave dhe të 

ministrit marrin fuqi juridike pas botimit në Fle-
toren Zyrtare”.

Botimi i akteve normative që nxjerrin Këshilli i Mi-
nistrave dhe ministrat është gjithashtu detyrim lig-
jor për QPZ. Neni 2, gërma “a” e ligjit nr.8502, datë 
30.6.1999, i ndryshuar, ”Për krijimin e Qendrës 
së Publikimeve Zyrtare”, përcakton shprehimisht 
detyrimin e Qendrës për botimin e “akteve normative 
të Këshillit të Ministrave, të ministrave dhe të organeve 
drejtuese të institucioneve të tjera qendrore…”. 

Nga i gjithë parashtrimi i mësipërm, është e qartë se 
botimi në FZ i udhëzimeve të KM dhe ministrave, 
është një detyrim ligjor (ligji 9000 dhe ligji 8502). Në 
kuadër të këtij monitorimi do të paraqiten gjetjet për 
udhëzimet që nxirren nga:

1. Këshilli i Ministrave
2. Ministria e Financave
3. Ministria e Arsimit
4. Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
5. Ministria e Bujqësisë
6. Ministria e Mjedisit
7. Ministria e Drejtësisë
8. Ministirsë së Brendshme
9. Ministria e Ekonomisë
10. Ministria e Shëndetësisë
11. Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale...

Udhëzimet e përbashkëta do të përllogariten vetëm 
kur rezulton se kanë sistem të qartë indeksimi. 

Neni 29, paragrafi 3, ligji 9000, 
dt. 30.01.2003 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Këshillit të Ministrave".

1 “E Drejta Administrative 2” Sokol Sadushi, botimi i tretë i ripunuar, 2005, fq.61
2 2 - “E Drejta Administrative 2” Sokol Sadushi, botimi i tretë i ripunuar, 2005, fq.62
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Këshilli i Ministrave nxjerr çdo vit një numër relativ-
isht të ulët udhëzimesh, të cilat indeksohen, sikurse 
dhe VKM-të, nga një varg numerik rritës me bazë kal-
endarike. 

Kjo do të thotë se seria e udhëzimeve që nxjerr KM 
hapet në fillim të çdo viti me numrin indeksues 1 dhe 

mbyllet nga numri rendor që merr udhëzimi i fundit 
për atë vit (deri më 31 dhjetor). 

Nga hulumtimi i të gjitha Fletoreve Zyrtare 2011, re-
zultojnë të jenë botuar gjithsej 4 udhëzime të KM, 
konkretisht: 

Nuk rezultojnë të dhëna ( në faqen zyrtare të inter-
netit të KM, në raporte, strategji, etj.) që të indikojnë 
ekzistencën e ndonjë udhëzimi tjetër që do të kishte 
numër indeksues më të madh se “4”, çka do të influ-
enconte rezultatin e verifikimit. Po ashtu, nuk u has 
as në ndonjë udhëzim të KM me numër indeksues 
të fraksionuar (shih: Shkurt mbi Metodologjinë "ÇIP"). 

Vlen të theksohet se në faqen zyrtare në internet të KM 
gjenden të publikuara vetëm 2 udhëzime nga 4 gjithsej 
të nxjerra në vitin 2011. Sigurisht, kjo është një e dhë-
në që nuk e zbeh faktin se KM dhe QPZ kanë respe-
ktuar plotësisht detyrimet ligjore që burojnë nga ligjet 
përkatëse (ligji 9000 dhe ligji 8502), në rastin konkret 
për të botuar udhëzimet e KM në Fletore Zyrtare.

REzULTATET E MONITORIMIT, 2011

Udhëzime të Këshillit të Ministrave (KM) 

Si konkluzion, 
mund të thuhet se: gjatë vitit 2011, janë botuar në Fletore Zyrtare 

të gjitha udhëzimet e Këshillit të Ministrave

Udhëzim Nr 1, Datë 16-06-2011 - "Për disa ndryshime në udhëzimin nr.3, datë 15.2.2001 të Këshil-
lit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar". 
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 98, Faqe 3976; Data e botimit: 25-07-2011)

Udhëzim Nr 4, Datë 23-11-2011 - "Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave, 
për vitin 2011"
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 162, Faqe 8217; Data e botimit: 16-12-2011)

Udhëzim i KM nr.2, datë 18.8.2011 Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të insti-
tucioneve buxhetore në llogari të thesarit  
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 133, Faqe 5996; Data e botimit: 28-09-2011)

Udhëzim i KM nr.3, datë 5.10.2011 Për procedurat e regjistrimit tëobjekteve, të ndërtuara me 
leje ndërtimi të prapambetura në Bashkinë e Tiranës, në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive "
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 149, Faqe 6904; Data e botimit: 10-11-2011)
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REzULTATET E MONITORIMIT, 2011

Udhëzime të Ministrisë së Financave (MF)

Ministri i Financave nxjerr çdo vit një numër relativ-
isht të lartë udhëzimesh, krahasuar me ministrat e 
tjerë të kabinetit qeveritar. Udhëzimet e Ministrisë së 
Financave, indeksohen, sikurse dhe VKM-të nga një 
varg numerik rritës me bazë kalendarike. Kjo do të 

thotë se seria e aktit hapet në fillim të çdo viti me 
numrin indeksues 1 dhe mbyllet nga numri rendor 
që merr udhëzimi i fundit për atë vit (deri më 31 dh-
jetor). Seria e udhëzimeve të MF për vitin 2011 hapet 
dhe mbyllet respektivisht me:

Nga hulumtimi i kujdesshëm, jo vetëm i Fletores 
Zyrtare 2011, por edhe i faqes zyrtare në internet të 
MF dhe i dokumentave të tjerë qeveritarë që gjenden 
online (raporte, strategji, etj) janë identifikuar 6 ud-
hëzime të nxjerra gjatë 2011-ës, të cilat kanë indeks të 
fraksionuar, konkretisht: 8/1; 8/2; 8/3; 12/1; 12/2; 12/3. 
Këto lloj udhëzimesh janë si rregull përmirësime apo 
ndryshime që i bëhen një udhëzimi konkret paraard-
hës, në rastin tonë atij me numër 8 dhe atij me numër 
12. Kjo do të thotë se gjatë vitit 2011-të, Ministria e 
Financave ka nxjerrë të 30 udhëzime me indeks të 
thjeshtë + 6 udhëzime me indeks të fraksionuar, prej 

të cilave, në Fletore Zyrtare janë botuar vetëm 28. 
Po ashtu në FZ janë të botuara edhe dy udhëzime të 
përbashkëta të MF me MPPT, të cilat kanë numër in-
deksues jo-konvencional, konkretisht 122 dhe 9293/1 
dhe që për këtë arsy, nuk do të jenë pjesë e pëlloga-
ritjeve të mungesave në vargun indeksues.  
Në tabelën me kutiza, jepet një paraqitje vizive 
e mungesave të konstatuara në botimin e ud-
hëzimeve të MF në FZ 2011. Në këtë tabelë janë 
të renditura edhe 2 udhëzimet e përbashkëta të 
MF me METE (shih referencat në fund të faqes).

Me portokalli janë ngjyrosur kutizat të cilat indikojnë 
udhëzime që nuk janë botuar në FZ. 
Me të verdhë janë ngjyrosur kutizat që indikojnë 
ato udhëzime që nuk janë botuar në FZ, të cilat janë 
identifikuar nga ÇIP (shih: Tab Nr.7, fq 31).

1 2 3 41 5 6 7 8 8/1 8/2
8/3 9 101 11 12 12/1 12/2 12/3 13 142

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 293 30 1224 9293/15

Si konkluzion, ashtu 
sikurse sugjerojnë edhe 

kutizat e ngjyrosura, 
në Fletore Zyrtare 2011-të, nuk janë botuar 
të paktën 8 udhëzime të MF ose 22% e totalit

Udhëzim Nr 1, Datë 21-01-2011 - "Për një ndryshim në udhëzimin nr.33, datë 24.9.2010 të 
Ministrit të Financave “Për trajtimin e kredive të transferuara nga bankat e nivelit të dytë 
me kapital tërësisht shtetëror në Agjencinë e Trajtimit të Kredive, kriteret dhe kushtet për 
ndryshimin e marrëveshjes së kredisë, si dhe procedurat e marrjes në pronësi të pasurive të 
lëna si garanci ose jo nga huamarrësit, të  administrimit, shitjes dhe dhënies me qira apo me 
enfiteozë të këtyre pasurive.." 
(botuar në Fletore Zyrtare Nr .1, Faqe 3; Data e botimit: 07-01-2011)

Udhëzim Nr.30, Datë 27-12-2011 - "Për menaxhimin e aktiveve në njësit e sektorit publik".
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 170, Faqe 8785; Data e botimit: 30-12-2011)

1 Udhëzim i përbashkët me METE dhe AKKP
2 Udhëzim i përbashkët me MPPT dhe METE
3 Udhëzim i përbashkët me RTSH
4 Udhëzim i përbashkët me MPPT
5 Udhëzim i përbashkët me MPPT
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Edhe ministri i Arsimit dhe Shkencës, ashtu sikurse 
ai i Financave nxjerr një numër relativisht të lartë ud-
hëzimesh brenda harkut kohor të një viti, krahasuar 
me ministritë e tjera. Udhëzimet e MASH, indekso-

hen gjithashtu, nga një varg numerik rritës me bazë 
kalendarike. Fletorja Zyrtare, 2011 indikon se seria e 
udhëzimeve të MASH për këtë vit hapet dhe mbyllet 
respektivisht me: 

Nga hulumtimi i kujdesshëm i FZ, faqes në internetit 
të MASH, por dhe i dokumenteve të tjerë qeveritarë 
online, rezulton të jetë nxjerrë gjatë këtij viti vetëm 
një udhëzim me indeks të fraksionuar ( nr. 29/1). Nuk 
u hasën udhëzime me numër indeksues më të madh 
se “45”.  
Në Fletore Zyrtare, 2011 rezultojnë të botuara de-facto 
vetëm 28 udhëzime të MASH.  Nga kjo rezulton se 

në FZ nuk janë të botuara 18 udhëzime të MASH të 
nxjerra gjatë 2011-ës.  ÇIP ka identifikuar konkretisht 
2 udhëzime të nxjerra gjatë 2011-ës, të cilat janë pjesë 
e këtij stoku prej 18 udhëzimesh të pabotuara në FZ 
2011.
Në tabelën me kutiza, jepet një paraqitje vizive e 
mungesave që konstatohen në vargun indeksues të 
udhëzimeve të MASH.

Udhëzim Nr 1, Datë 12-01-2011 - "Për rishpërndarjen e kuotave të parealizuara të pranimeve dhe 
regjistrimin e aplikantëve në ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme e të edukimit në dis-
tancë në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2010-2011
(botuar në Fletore Zytrare Nr 14, Faqe 382; Data e botimit: 02-03-2011)

Udhëzim Nr 45, Datë 19-12-2011 - "Për gjenerimin dhe dhënien e numrave të matrikullimit"
(botuar në Fletore Zyrtare Nr 176, Faqe 9998; Data e botimit: Dhjetor 2011)

REzULTATET E MONITORIMIT, 2011

Udhëzime të Ministrisë së Arsimit (MASH)

Me portokalli janë ngjyrosur kutizat të cilat indikojnë 
udhëzime që nuk janë botuar në Fletore Zyrtare. 
Me të verdhë janë ngjyrosur kutizat që indikojnë ato 
udhëzime që nuk janë botuar, të cilat janë identifikuar 
nga ÇIP si titull dhe/ose si përmbajtje. (shih: Tab Nr.7, 
fq 31)) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 29/1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45

në Fletore Zyrtare 2011-të, nuk janë botuar të 
paktën 18 udhëzime të MASH ose 39% e totalit

Si konkluzion,  siç 
sugjerojnë edhe ku-
tizat e ngjyrosura, 
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 Ky i fundit (nr. 6), pavarësish se është një ud-
hëzim i përbashkët me Ministrinë e Financave, sipas 
të gjitha gjasave, është pjesë e vargur indeksues ku 
janë renditur udhëzimet "standarte" të MPPT dhe do 
të pëllogaritet si i tillë. Kurse udhëzimet e përbash-
këta nr. 1037/1 dhe nr.4728, për arsye metodologjike, 
nuk do të jenë pjesë e përllogaritjeve. 
 Ndërkohë, nga kërkimi në burime të tjera 
veç FZ, nuk rezulton që MPPT të ketë nxjerrë ndonjë 
udhëzim me numër indeksues më të madh se “17” 
gjatë vitit 2011 (edhe pse kjo nuk përjashtohet teorik-
isht). Kjo do të thotë se gjatë 2011-ës, MPPT ka nxjerrë 

të paktën 17 udhëzime me indeks të thjeshtë + 1 ud-
hëzim me indeks jo-të zakonshmëm + 3 udhëzime të 
përbashkëta, prej të cilave vetëm ai me numrin in-
deksues "6" do të përfshihet në përllogaritje.
Si përfundim, nga 18 udhëzime të MPPT gjithsej, de 
facto gjenden të botuara në Fletore Zyrtare 2011 vetëm 
16 udhëzime.  Të pabotuara rezultojnë udhëzimet nr. 13 
dhe 15.  Ato nuk janë të botuara as në faqen zyrtare të 
MPPT dhe as në ndonjë portal tjetër qeveritar.
 Në tabelën me kutiza, jepet një paraqitje 
vizive e mungesave në botim që konstatohen për ud-
hëzimet e MPPT gjatë 2011-ës.

Ministria e Punëve Publike, Transportit, MPPT nxjerr 
një numër relativisht të vogël udhëzimesh brenda një 
viti. Udhëzimet e kësaj ministrie indeksohen gjithash-
tu, nga një varg numerik rritës me bazë kalendarike. 
Kjo do të thotë se seria e aktit hapet në fillim të çdo 

viti me numrin indeksues 1 dhe mbyllet nga numri 
rendor që merr udhëzimi i fundit për atë vit (deri më 
31 dhjetor). Nga shqyrtimi i Fletores Zyrtare 2011 re-
zulton se udhëzimi me numrin më madh në vargun 
indeksues është:

Me portokalli - kutizat, që indikojnë udhëzime që 
nuk janë botuar në Fletore Zyrtare. 
Me të verdhë - kutizat që indikojnë udhëzime që 
nuk janë botuar në FZ, por të identifikuar nga ÇIP 

REzULTATET E MONITORIMIT, 2011

Udhëzime të Ministrisë së Transporteve (MPPT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 3606/2

Udhëzimi Nr.17, Datë 28-09-2011 - "Për organizimin e punës së punëtorëve të lëvizshëm në 
aviacionin civil”  (botuar në Fletore Zyrtare Nr 144, Faqe 6530; Data e botimit: 26-10-2011)

në Fletore Zyrtare 2011, nuk janë botuar të 
paktën 2 udhëzime të MPPTT ose 11% e totalit

Si konkluzion, ashtu 
sikurse sugjerojnë dhe 
kutizat e ngjyrosura,, 

Udhëzim i MPPT dhe MMPAU nr.1037/1, datë 12-4-2011 - "Për vlerësimin dhe menaxhimin e 
zhurmës mjedisorel”    (botuar në Fletore Zyrtare Nr 55, Faqe 2305; Data e botimit: 10-05-2011)

Udhëzim i MPPT dhe MD, nr.4728, datë 7-11-2011  - "Për miratimin e kontratës tip të admin-
istrimit të bashkëpronësisë”    (botuar në Fletore Zyrtare Nr 160, Faqe 7666; Dt: 09-12-2011)

Udhëzim i MPPT dhe MF nr. 6, datë 17-2-2011 "Për disa ndryshime e shtesa në udhëzimin 
nr.6257, dt. 2.9.2008 “Mbi përcaktimin e masës së subvencionit për familjet që përfitojnë kredi të 
lehtësuara nga shteti”, të ndryshuar", (botuar në Fletore Zyrtare Nr 23, Faqe 849; Dt: 23-03-2011)

Në Fletore Zyrtare, 2011 gjendet i botuar një udhëzim 
i MPPT me indeks jo-të zakonshmëm, me nr. 3606/2, 
dt. 28.10.2011 "Për pajisjen e përdoruesve të mjeteve 
rrugore të kategorive C, CE, d (*) dhe DE, me Certifikatën 

e Aftësimit Profesional (CAP)", i cili gjendet i botuar në  
FZ 153).  Po ashtu, rezultojnë të botuara edhe 3 ud-
hëzime të përbashkëta të MPPT me  ministri të tjera, 
konkretisht: 
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REzULTATET E MONITORIMIT, 2011

Udhëzime të Ministrisë së Mjedisit (MMPAU)

Ministria e Mjedisit, Mbrojtjes së Pyjeve dhe Admin-
istrimit të Ujërave (MMPAU) nxjerr një numër të 
vogël udhëzimesh brenda një viti. Udhëzimet e kësaj 
ministrie indeksohen gjithashtu, nga një varg numer-
ik rritës me bazë kalendarike. Kjo do të thotë se seria e 

aktit hapet në fillim të çdo viti me numrin indeksues 
1 dhe mbyllet nga numri rendor që merr udhëzimi i 
fundit për atë vit (deri më 31 dhjetor). Nga hulumti-
mi një për një i të gjitha Fletoreve Zyrtare 2011, gjen-
det i botuar de-facto vetëm një udhëzim, konkretisht:

Udhëzim Nr 2, Datë 26-04-2011 - "Për disa ndryshime në udhëzimin nr.4, datë 25.8.2010 të MMPAU "Për 
kërkesat teknike të caktimit të ngastrave e grupngastrave për shfrytëzim........."
(botuar në Fletore Zytrare Nr.66, Faqe 2669; Data e botimit: 28-05-2011)

në Fletore Zyrtare 2011, nuk është botuar të paktën 
1 udhëzim i MMPAU ose 50 % e totalit

Si konkluzion:

Nuk rezultojnë të dhëna ( në faqen zyrtare të inter-
netit të KM, në raporte, strategji, etj.) që të indikojnë 
ekzistencën e ndonjë udhëzimi tjetër që do të kishte 
numër indeksues më të madh se “2”, çka do të influ-
enconte rezultatin e verifikimit. Po ashtu, nuk u has 
as në ndonjë udhëzim të KM me numër indeksues të 
fraksionuar. Ekziston në fakt një udhëzim i përbash-
kët i MPPT me MMPAU, për të cilin është pothu-
ajse e pamundur të përcaktohet digasteri iniciues. 
Ky është udhëzimi nr.1037/1, datë 12-4-2011 - "Për 

vlerësimin dhe menaxhimin e zhurmës mjedisore”, botu-
ar në Fletore Zyrtare Nr 55, Faqe 2305; Data e botim-
it: 10-05-2011. Për arsye metodologjike, ky nuk do të 
jenë pjesë e përllogaritjeve (shih: Mbi Metodologji-
në "ÇIP"). Vlen të theksohet se faqja zyrtare në inter-
net e MMPAU është "rregullisht" e pa-aksesueshme. 
Në rrethana të tilla është e vështirë të formulohen 
pohime të qëndrueshme lidhur me botueshmërinë 
on-line të udhëzimeve që nxjerr kjo ministri.

Viti 
 Totali i 

udhëzimeve

Udhëzime të 

botuara në fz

Udhëzime të 

pabotuara në fz

2006 7 5 2

2007 10 5 5

2008 5 4 1

2009 3 1 2

2010 7 6 1

2011 2 1 1

TABELA nr.6

Grafiku 3: Trendi i botueshmërisë së aktit

Tabela 6 ofron një paraqitje të detajuar në vlera nu-
merike të botueshmërisë së Udhëzimeve të MMPAU 
vit pas viti (2006-2011). Kurse Grafiku 3 sugjeron se 
Trendi i botueshmërisë së udhëzimeve të MMPAU, 
2006-2011 është me ulje- ngritje. Vlerat rënëse dhe 
ato rritëse asnjanësojnë njëra tjetrën vit pas viti, duke 

e bërë praktikisht të pamundur vlerësimin e perfor-
mancës (qoftë ky pozitiv apo negativ). Mbetet gjith-
sesi të theksohet se 2010-ta shënon vlerat më të larta 
të botueshmërisë së aktit, krahasuar me vitet paraard-
hëse, çka mund të interpretohej si një sinjal pozitiv 
(deri në daljen e rezultateve për vitin 2011).
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REzULTATET E MONITORIMIT, 2011

Udhëzime të Ministrisë së Bujqësisë (MBUMK)

Ministria e Bujqësisë, Ushqimi dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit, gjatë një vit nxjerr një numër jo të 
vogël udhëzimesh, të cilat indeksohen nga një varg 
numerik rritës me bazë kalendarike. Nga hulum-
timi një për një i të gjitha Fletoreve Zyrtare 2011-të, 

u gjetën të botuara vetëm 4 udhëzime të MBUMK, 
konkretisht ata me nr. indeksues 5, 11, 13 dhe 16. Ky 
i fundit rezulton të këtë edhe numrin më të lartë 
indeksues në vargun e udhëzimeve të MBUMK për 
vitin 2011.

Kërkimi në dokumenta të tjera zyrtare, nuk hasi 
në ekzistencën e ndonjë udhëzimi të MBUMK me 
numër më të lartë se "16", edhe pse kjo nuk mund 
të përjashtohet aspak teorikisht. Sa për ilustrim, në 
vitin 2010, MBUMK kishte të botuar në FZ vetëm 
udhëzimin nr. 1, ndërkohë që ÇIP arriti të gjente ud-
hëzimin nr. 19 të po atij viti. Sikur të mos mjaftonte 
kjo, QPZ botoi në dt. 13 Prill 2012 një FZ Ekstra me 4 
udhëzime të tjera të MBUMK të nxjerra gjatë 2010-ës, 
konkretisht ato me nr. 20, 21, 22, 23 dhe 25.
 
Nga ana tjetër, rezulton se në 2011-ën,  MBUMK ka 
nxjerrë një udhëzim me numër të fraksionuar. Bëhet 
fjalë konkretisht për "Udhëzim i MBUMK dhe MF 
nr.2/4, datë 8.2.2011 "Mbi zbatimin e vendimit të Këshil-
lit të Ministrave nr.27, datë 12.1.2011 “Për përcaktimin 
e kritereve bazë, të sektorëve që do mbështeten dhe të 
masave të përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë 
dhe zhvillimin rural”.  Ky është një udhëzim i iniciuar 
nga MBUMK dhe jo nga Ministria e Financave. Kjo 

sugjeron se ky udhëzim është paraprirë nga nxjerra 
e udhëzimit nr. 2, por edhe e 2/1, 2/2 dhe 2/3 prej 
MBUMK. Këto udhëzime nuk gjenden të botuara në 
FZ. Ato i mungojnë vargut indeksues dhe do të lloga-
riten a-priori si të pabotuara. 

Po ashtu, në FZ 2011 gjendet i botuat edhe një ud-
hëzim tjetër i përbashkët i MBUMK me MF, i cili ka 
një numër jo-sistematik indeksimi. Ky është Udhëzi-
mi nr.4363, datë 15.9.2011, "Për shpenzimet dhe koston 
ekonomike, për zbatimin e procedurave të mbledhjes së 
detyrimeve nga subjektet debitore që kanë përfituar nga 
fondi kundërparti dhe nga projekt Grand aidi, të ardhura 
nga grandet japoneze, për sektorin e bujqësisë e të ushq-
imit".  Titulli i aktit sugjeron se ai është iniciuar nga 
MBUMK dhe do të llogaritet si i tillë. Në tabelën me 
kutiza, jepet një paraqitje vizuale e mungesave në bo-
tim për udhëzimet e MBUMK gjatë 2011-ës.

Me portokalli: udhëzime që nuk janë botuar në FZ.
Me të verdhë: udhëzime të pabotuara në FZ, por të 
identifikuara nga ÇIP edhe si përmbajtje (Tab Nr.7, fq 31).

1 2 2/1 2/2 2/3 2/4 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4363

Udhëzim Nr 16, Datë 29-08-2011 - "Për aditivët ushqimorë të tjerë nga ngjyruesit dhe ëmbëlsuesit”.
(botuar në Fletore Zyrtare Nr. 134, Faqe 6019; Data e botimit: 30-09-2011)

në Fletore Zyrtare 2011-të, nuk janë botuar të 
paktën 15 udhëzime të MBUMK ose 75 % e totalit

Si konkluzion 
mund të thuhet se:
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Ministritë që vijojnë më poshtë, përdorin një sistem të ndryshëm 
“indeksimi” për udhëzimet që nxjerrin. Në fakt, më tepër sesa in-
dekse aktesh, ato mund të konsiderohen numra të cilat “pagëzo-
jnë” udhëzimin jashtë ndonjë rregulli të njohur. Nuk përjashtohet 
në ndonjë rast mundësia që, numri indeksues të jetë i prejardhur 
nga vitet pararendëse, ose të jetë me bazë protokolli. Kjo e bën 
të pamundur vlerësimin e rregullsisë së vargut indeksues, ele-
ment bazë mbi të cilin mbështetet metoda monitorues ÇIP. 

Në pamundësi për të hulumtuar vargun indeksues me bazë kal-
endarike, nga ku do të mund të identifikoheshin edhe mung-
esat eventuale të botimin në Fletore Zyrtare, ÇIP do të kufizohet 

vetëm në aplikimin e hallkës Faktike të verifikimit. E thënë ndry-
she, përmes shqyrtimit të faqeve zyrtare, dokumentave qeveri-
tare (raporte vjetore, strategji etj.) do të synohet identifikimi i atyre 
udhëzimeve që nuk figurojnë të botuara në Fletore Zyrtare. 

Meqë faqet zyrtare në internet të këtyre ministrive nuk publikojnë 
udhëzime (me përjashtime të rralla), atëherë rezultatet e monitor-
imit për këto ministri do të konsiderohen “të brishta” nga pikë-
pamja metodologjike. Pavarësisht kësaj, gjetjet për udhëzimet e 
lëna jashtë botimit në Fletore Zyrtare për këto ministri, nuk mund 
të jenë në asnjë rast më të vogla se ato që do të reklamohen më 
poshtë; përkundrazi, ato në çdo rast janë teorikisht më të mëdha.

Udhëzime të Ministrisë së Brendshme (MB)

Pas shfletimit një për një të të gjitha Fletoreve Zyrtare 2011, 
rezultojnë të botuara 5 udhëzime të Ministrit të Brendshëm :

Në burimet zyrtare alternative të shfletuara në kuadër 
të këtij monitorimi nuk u gjet ndonjë udhëzimi tjetër i 
MB, i cili të rezultonte i pabotuar në Fletore Zyrtare 2011.    

sHëNIM MeTODOLOGjIK:

Udhëzim i MB nr.243, datë 8.6.2011 “Për marrjen dhe bashkërendimin e masave për garant-
imin e rendit, rritjen e sigurisë publike dhe përmbushjen e standardeve gjatë sezonit turistik.”
(botuar në Fletore Zyrtare Nr. 134, Faqe 6019; Data e botimit: 30-09-2011)

Udhëzim i MB nr.254, datë 10.6.2011 “Për konstituimin e organeve tëqeverisjes vendore”
(botuar në Fletore Zyrtare Nr. 134, Faqe 6019; Data e botimit: 30-09-2011)

 Udhëzim i MB nr.254/1, datë 10.8.2011 “Për konstituimin e këshillit të qarkut”
(botuar në Fletore Zyrtare Nr. 134, Faqe 6019; Data e botimit: 30-09-2011)

Udhëzim i MB nr.394, datë 3.11.2011 “Mbi procedurat e pajisjes me pasaportë biometrike të 
shtetasve shqiptarë”
(botuar në Fletore Zyrtare Nr. 134, Faqe 6019; Data e botimit: 30-09-2011)

Udhëzim i MB nr.394/4, datë 11.11.2011 “Për një ndryshim në udhëzimin nr.308, datë 
8.5.2009 “Për pajisjen me pasaportë biometrike të shtetasve”, të ndryshuar”
(botuar në Fletore Zyrtare Nr. 134, Faqe 6019; Data e botimit: 30-09-2011)

Si konkluzion 
mund të thuhet se, gjatë vitit 2011, janë të botuara në Fletore Zyrtare 

5 udhëzime të Ministrit të Brendshëm
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Udhëzime të Ministrisë së Punës (MPÇSSHB)

Pas shfletimit të të gjitha Fletoreve Zyrtare 2011, re-
zultojnë të botuara 4 udhëzime të Ministrisë së Pu-
nës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, MP-
ÇSSHB, konkretisht ai me nr. 4, 113, 114 dhe 115. Këto 
3 të fundit janë botuar në FZ 130, botuar në dt., 14 
shtator 2011. Kurse, udhëzimi nr. 4, i datës  2.3.2011, 
"Për kriteret e përdorimit të fondit të pashpërndarë të 

mbrojtjes sociale për vitin 2011" gjendet i botuar në FZ 
28, e cila mban datën 29 Mars 2011.
Nga kërkimi në faqen zyrtare të internetit të kësaj 
Ministrie, apo burimet alternative zyrtare ku pub-
likohen akte, nuk u gjetën udhëzime të tjera, të cilat 
automatikisht do të përllogariteshin si të pabotuara 
në FZ 2011. 

Udhëzime të Ministrisë së Ekonomisë (METE)
Nga humultimi i të gjitha Fletoreve Zyrtare 2011, 
rezultuan të botuara 3 udhëzime të Ministrisë së 
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, të cilat janë të 
renditura më poshtë.  Nga kërkimi në faqen zyrtare 
të internetit të kësaj Ministrie, apo burimet zyrtare 

ku publikohen akte, u gjet  udhëzimi nr. 718 datë 
03.102011, "Për mënyrën e vlerësimit të garancive fi-
nanciare të lejeve minerare", i cili rezulton i pabotuar 
në FZ 2011 (shih tab. nr. 1, fq. 27).

në Fletore Zyrtare 2011-të, nuk është i botuar të 
paktën 1 udhëzim i METE ose 25 % e totalit

Si konkluzion 
mund të themi se,

Udhëzim nr.5380, datë 20.7.2011 "Për procedurat e shitjes me ankand publik të aseteve të 
shoqërive anonime me kapital shtetëror në likuidim"
(botuar në Fletore Zyrtare Nr. 134, Faqe 6019; Data e botimit: 30-09-2011)

Udhëzim nr.622, datë 7.9.2011 "Për regjistrimin e titujve në shoqërinë “Qendra e Rregjistrimit 
të Aksioneve” sh.a. Tiranë"
(botuar në Fletore Zyrtare Nr. 134, Faqe 6019; Data e botimit: 30-09-2011)

Udhëzim nr.906, datë 21.11.2011 "Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.529, 
datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, 
enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”.
(botuar në Fletore Zyrtare Nr. 134, Faqe 6019; Data e botimit: 30-09-2011)
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Udhëzime të Ministrisë së Drejtësisë (MD)

Nga  humultimi një për një i Fletoreve Zyrtare 
2011, nuk  u gjet i botuar asnjë udhëzim i MD. Re-
zultojnë të botuara gjithsesi 2 udhëzime të përbash-
këta të MD; një me Ministrinë e Brendshme (nr. 
3880/3 datë 3.6.2011) dhe një tjetër me Ministrinë 
e Financave (udhëzim nr.4196/1, datë 17.3.2011).
Po ashtu, ekziston edhe një udhëzim tjetër i përbash-
kët i MPPT me MD, pikërisht ai me nr.4728, datë 

7.11.2011  - "Për miratimin e kontratës tip të admin-
istrimit të bashkëpronësisë” (botuar në Fletore Zyrtare 
Nr 160, Faqe 7666; Data e botimit: 09-12-2011).
Nga kërkimi në burimet alternative zyrtare ku pub-
likohen akte, nuk u gjend ndonjë udhëzim i kësaj 
Ministrie, që do të rezultonte i lënë jashtë botimit në 
FZ 2011.

Udhëzime të Ministrisë së Shëndetësisë (MSH)

Nga hulumtim i kujdesshëm i Fletores Zyrtare 2011, 
nuk u gjend i botuar asnjë udhëzim i Ministris së 
Shëndetësis. Po ashtu, nga kërkimi në faqen zyrtare të 
internetit të kësaj Ministrie, apo burimet zyrtare ku 

publikohen akte, nuk u gjetën udhëzime të ministrit 
të Shëndetësisë, të cilat do të rezultonin automatiki-
sht të pabotuara në FZ 2011.
 

Udhëzime të identifikuara konkretisht (si titull dhe/ose si përmbajtje) 
të cilat nuk gjenden të botuara në Fletore Zyrtare, 2011

Nr.
Udhëzime të identifikuara konkretisht (si titull dhe/ose si përmbajtje) 

të cilat nuk gjenden të botuara në Fletore Zyrtare, 2011
Indeksi i 

udhëzimit
Emri i 

ministrisë
Data e  

udhëzimit

1 
“PËR PËRGATITJEN E BUXHETIT TË SHTETIT DHE FONDET SPE-
CIALE”

8 MF 02.03.2011

2 
“PËR PËRGATITJEN E BUXHETIT TË SHTETIT DHE FONDET SPE-
CIALE”

8/2 MF 08.07.2011

3 
“PËR PËRGATITJEN E BUXHETIT TË SHTETIT DHE FONDET SPE-
CIALE”

8/3 MF 8 /07/2011

4 "PER ZBATIMIN E BUXHETIT TE VITIT 2011" 4 MF 27.01.2011

5

PËR PROCEDURAT E NJEHSIMIT TË DËFTESAVE/DIPLOMAVE TË 
SHKOLLAVE TË MESME DHE REGJISTRIMIN NË SESIONIN E DYTË 
TË MATURËS SHTETËRORE 2011 TË SHTETASVE SHQIPTARË QË 
KANË KRYER ARSIMIN E MESËM JASHTË SHTETIT

26 MASH 26.07.2011

6 
PËR MASAT PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË SESIONIT TË DYTË  
TË MATURËS SHTETËRORE 2011

27 MASH 26.07.2011

7
PER MENYREN E VLERESIMIT TE GARANCIVE FINANCIARE TE 
LEJEVE MINERARE

718 METE 03.10.2011

Tabela nr. 7
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S
istemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë 
bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërm-
jet pushtetit ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor 

(neni 7 i Kushtetutës). 

Pushteti gjyqësor garanton mbikëqyrjen dhe mbro-
jtjen e normave kryesore të vendosura, me qëllim që 
të realizojë zhvillimin e një jete të rregullt sociale. Në 
Republikën e Shqipërisë, Pushteti Gjyqësor ushtrohet 
nga Gjykata e Lartë, nga Gjykatat e Apelit si dhe ato të 
Shkallës së Parë (neni 135 i Kushtetutës).

Ligji organik nr 8436, dt 28.12.1998 “Për organizimin 
e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” 
rregullon në tërësi organizimin e drejtësisë bazuar 
në Kushtetutën e vendit, kurse aktiviteti i Gjykatës së 
Lartë rregullohet me ligj organik të veçantë, konkre-
tisht, ligji nr.8588 dt.15/03/2000 “Mbi organizimin 
dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të R.Sh.”

Një nga funksionet më të rëndësishme të Gjykatës së 
Lartë është edhe unifikimi i praktikës gjyqësore në 
Republikën e Shqipërisë. Për njësimin ose ndrysh-
imin e praktikës gjyqësore, ajo tërheq për shqyrtim 
në Kolegjet e Bashkuara çështje të caktuara gjyqësore. 
Vendimet e Gjykatës së Lartë janë të detyrueshme për 
t’u ekzekutuar.

Ligji nr.8588 dt.15/03/2000 “Mbi organizimin dhe funk-
sionimin e Gjykatës së Lartë të R.Sh.”, i ka kushtuar një 
rëndësi të veçantë shpalljes dhe botimit të vendimeve 
të kësaj gjykate. Neni 19 i ligjit në fjalë, përcakton 
shprehimisht se:

1. Vendimet e Gjykatës së Lartë shpallen të arsyetuara jo 

më vonë se 30 ditë nga përfundimi i shqyrtimit gjyqësor.

2. Vendimet e kolegjeve të Gjykatës së Lartë, së bashku me 

mendimet e pakicës, botohen në Buletinin Periodik të 

Gjykatës së Lartë.

3. Vendimet për njësimin ose ndryshimin e praktikës gjyqë-

sore botohen në numrin më të parë të Fletores Zyrtare.

Ligjvënësi ka përcaktuar qartë dhe prerë në pikën 3 të 
nenit 19 detyrimin për botimin në Fletoren Zyrtare 
më të parë të vendimeve për njësimin dhe ndryshimin 
e praktikës gjyqësore (vendimet unifikuese të GJL). 

Ky nen përmban një detyrim të dyfishtë: përveçse 
duhet botuar në Fletore Zyrtare, kjo duhet bërë edhe 
në kohën më të shpejtë të mundshme (në numrin 
më të parë të Fletores Zyrtare). Respektimi i moda-
liteteve të publikimit të vendimeve unifikuese të 
Gjykatës së Lartë garanton interpretimin dhe zbati-
min uniform të ligjeve, në respekt të parimit të sig-
urisë ligjore.

Përmes vendimeve që japin Kolegjet e Bashkuara 
të Gjykatës së Lartë, sigurohet uniformitet në inter-
pretimin e ligjeve në procesin gjyqësor prej të gjithë 
trupës së gjyqtarëve (rreth 350). Mosbotimi i tyre në 
Fletore Zyrtare do të shkaktonte apriori mos-përm-
bushjen e qëllimit të synuar për unifikim të praktikës 
gjyqësore. 

Nga ana tjetër, arsyeja se përse ligjvënësi ka përcak-
tuar që këto lloj vendimesh duhet të botohen në 
numrin më të parë të Fletores Zyrtare, ka të bëjë me 
faktin se ato duhet të njihen sa më shpejt që të jetë e 
mundur nga trupa gjyqësore e gjykatave më të ulta, 
me qëllim që praktika, tashmë e unifikuar përmes in-
terpretimit ligjor të Gjykatës së Lartë, të reflektohet 
në kohën e duhur në çëshjet relevante në shqyrtim 
apo që do të shqyrtohen prej tyre. 

Bazuar në parashtrimet e mësipërme, vendimet 
unifikuese të Gjykatës së Lartë, në kuadër të këtij 
monitorimi do të vlerësohen si në terma të botimit, 
ashtu edhe në terma kohorë të botimit të tyre në FZ. 
Ekipi monitorues ka evidentuar Fletoren Zyrtare ku 
gjendet i botuar vendimi unifikues i GJL si dhe ka 
përllogatur se cila do të duhej të kishte qenë Fletorja 
Zyrtare “më e afërt” në të cilën do të duhej të botohej 
vendimi unifikues i GJL.

LEgjITIMITETI I MONITORIMIT 

PUSHTETI GJYQËSOR4
KaPITULLI
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Gjatë vitit 2011, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë 
kanë dhënë të paktën 15 vendime. Shumica prej tyre 
janë vendime unifikuese (13). Në faqen zyrtare të GJL, 
gjenden të publikuara 5 vendime unifikuese civile dhe 6 
penale (11 gjithsej). Kurse, në FZ 2011, gjenden të botu-
ara 3 vendime unifikuese penale dhe 4 civile (7 gjithsej). 
Vetëm nga ky ballfaqim i thjeshtë, rezulton se në FZ 
2011 nuk janë botuar të paktën 4 VUGJL gjatë vitit 2011.
Pas interesimit pranë sekretarisë së GJL, rezulton se edhe 
vendimet civile  nr. 6 dhe 7 të dhëna nga Kolegjet e bash-

kuara të GJL në 2011-ën, janë po ashtu unifikuese. Ato 
nuk gjenden të botuar as në faqen zyrtare të GJL dhe as 
në FZ 2011. Arsyeja ka të bëjë me mos-zbardhjen e men-
dimit të pakicës në vendim, kusht ky i domosdoshëm që 
ai të mund të procesohet për botim në FZ.  
Po ashtu, pranë kësaj sekretarie u konfirmua gjithashtu 
se vendimi penal nr 5 dhe ai civil nr 3, pavarësisht se 
janë dhënë nga Kolegjet e Bashkuara, nuk janë unifi-
kuese. Rrjedhimisht, botimi i tyre në FZ nuk është një 
detyrim ligjor.

Botimi në Fletore Zyrtare

REzULTATET E MONITORIMIT, 2011 

Vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë

Po ashtu

Vendime civile

Në FZ 2011, nuk janë botuar 4 Vendime Unifikuese të 
GJL dhënë nga Kolegjet e Bashkuara.

si përfundim, mund 
të thuhet se:

VUGJL civile nr. 6 & 7, shqyrtuar në Qershor 2011, 
janë ende të pashpallura, në tejkalim të çdo afati 
ligjor, për shkak të mungesës së mendimit të pakicës, 
dhe rrjedhimisht të pabotuara në Fletore Zyrtare 2011

1 2 3 4 5 6 7 8

Vendime penale

1 2 3 4 5 6 7

E bardhë 

E verdhë 

E kaltër

Portokalli

VUGJL të botuara në FZ

VUGJL të pabotuara në FZ, por të publikuara në faqen 
zyrtare të GJL (identifikuar nga ÇIP)

Vendime të Kolegjeve të Bashkuara jo-unifikuerse 
(botimi i tyre nuk është i detyrueshëm me ligj)

VUGJL të cilat nuk janë publikuar as në web dhe as në 
FZ 2011, pasi nuk është zbardhur mendimi i pakicës.

NR. NUMRI  INDEKSUES I VENDIMIT UNIFIKUES (VU) LLOjI I VENDIMIT DATA

nr.1 i vendimit nr.3/2/1/1 i regj. Themeltar penal 20.01.2011

nr.4 i vendimit nr.7/6 i regj. Themeltar penal 15.04.2011

nr.6 i vendimit nr.9 i regj.Themeltar penal 30.09.2011

nr.1 i vendimit nr.4/3 i regj.Themeltar civil 17.01.2011

nr.6 i vendimit nr.4 i regj.Themeltar civil 01.06.2011

nr.7 i vendimit nr.5 i regj.Themeltar civil 01.06.2011

Tabela nr. 8
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Gjatë vitit 2011, të gjitha vendimet unifikuese të 
Gjykatës së Lartë (8 gjithsej) janë botuar në Fle-

tore Zyrtare me mjaft vonesë nga afati ligjor i para-
shikuar. Vonesa më e madhe konstatohet  në rastin e 
vendimit unifikues penal Nr.3  Dt. 24.01.2011 (Nr.8/7 
i Regj. Themeltar), i cili është botuar 9 muaj nga data 
e shpalljes (FZ nr.166,  dt 27.12.2011). 

Mesatarja e vonesës së botimit në Fletore Zyrtare 
2011 të VUGJL është rreth 4.7 muaj në rastin më të 
mirë dhe rreth 5.4 muaj në rastin e përllogaritjes së 
fletores më të parë zyrtare të mundshme (afatit min-
imal në dispozicion për botimin e vendimit). Tabela 
9 ofron një paraqitje të plotë të këtyre të dhënave 
për të shtata VUGJL në 2011-ën. Dy kolanat e fundit 

ofrojnë një përllogaritje se cila duhet të ishte FZ më e parë 
dhe më e fundit e mundshme ku duhej të botohej secili 
nga VUGJL të marra në analizë. Në këtë përllogaritje 
janë mbajtur parasysh edhe afatet ligjore që ka në 
dispozicion për botimin e aktit Qendra e Publiki-
meve Zyrtare, bazuar në nenin Neni 6 të ligjit 8652 
"Për Qendrën e Publikimeve Zyrtare", ndryshuar 
me ligjin nr.9091/2003.

Ritheksojmë edhe njëherë se neni 19, pika 1 dhe 3, 
ligji 8588, përcaktojnë respektivisht se: “Vendimet e 
Gjykatës së Lartë shpallen të arsyetuara jo më vonë se 30 
ditë nga përfundimi i shqyrtimit gjyqësor. Vendimet për 
njësimin ose ndryshimin e praktikës gjyqësore botohen në 
numrin më të parë të Fletores Zyrtare”. 

AfATET E bOTIMIT Në fLETORE zyRTARE 2011

Vendimet Unifikuese të Gjykatës së Lartë

NR.
NUMRI  INDEKSUES I 

VENDIMIT UNIFIKUES (VU)
LLOjI DATA E VU

FLETORjA ZYRTARE (FZ) 
KU ËSHTË  BOTUAR VU

FZ KU DUHEj 
BOTUAR VU,
MINIMUMI

FZ KU DUHEj 
BOTUAR VU,
MAKSIMUMI

1
nr.3/2 i regj.Themeltar

nr.2 i vendimit
civil 21.01.2011

nr. 114, 
dt. 17.09.2011

nr. 12, 
dt. 23.02.2011

nr. 18, 
dt. 07.03.2011

2
nr.8 i regj. Themeltar

nr.4 i vendimit 
civil 30.05.2011

nr. 142, 
dt. 21.10.2011

nr. 90, 
dt. 05.08.2011

nr. 95, 
dt. 17.08.2011

3
nr.6 i regj. Themeltar

nr.5 i vendimit
civil 31.05.2011

nr. 184, dt. Dhjetor 2011
(ka dalë nga shtypi në 

22.02.2012)

nr. 90, 
dt. 05.08.2011

nr. 95, 
dt. 17.08.2011

4
nr.7 i regj. Themeltar

nr.8 i vendimit
civil 10.06.2011

nr. 140, 
dt 14.10.2011

nr 93, 
dt 12.08.2011

nr 98, 
dt 25.08.2011

5
nr.5/4/2/2 i regj. 

Themeltar
nr.2 i vendimit

penal 24.01.2011
nr. 140, dt. 
14.10.2011

nr. 13, 
dt 28.02.2011

nr. 18, 
dt 07.03.2011

6
nr.8/7 i regj. Themeltar

nr.3 i vendimit
penal 24.01.2011

nr. 166, 
dt 27.12.2011

nr. 13, 
dt 28.02.2011

nr. 18, 
dt 07.03.2011

7
nr.6/5 i regj. Themeltar

nr.7 i vendimit
penal 14.10.2011

nr. 179, dhjetor 2011
(ka dalë nga shtypi në 

22.01.2012)

nr. 152, 
dt 21.11 2011

nr. 158, 
dt 02.12.2011

mesatarja e vonesës së botimit në Fletore Zyrtare 
2011 të VUGJL është rreth 4.7 muaj në rastin më 
të mirë dhe rreth 5.4 muaj në rastin më të keq.

Si konkluzion 
mund të themi se:

Tabela Nr. 9
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Në kuadër të raporteve të përvitshme "Transparen-
ca e Botimeve Zyrtare në RSH", objekt monitorimi 
dhe vlerësimi ka qenë edhe afati ligjor i botimit të 
VUGJL në Fletore Zyrtare. 

Ligji nr.8588 dt.15/03/2000 “Mbi organizimin dhe 
funksionimin e Gjykatës së Lartë të R.Sh.”, i ka kush-
tuar një rëndësi të veçantë afateve të botimit të 
VUGJL, të cilal njësijnë (unifikojnë) praktikën e 
shqyrtimit gjyqësor në të gjitha gjykatat e shkallëve 
më të ulëta të vendit. Neni 19 i ligjit 8588, përcak-
ton shprehimisht se:

1. Vendimet e Gjykatës së Lartë shpallen të arsy-
etuara jo më vonë se 30 ditë nga përfundimi i 
shqyrtimit gjyqësor.

2. Vendimet e kolegjeve të Gjykatës së Lartë, së 
bashku me mendimet e pakicës, botohen në Bu-
letinin Periodik të Gjykatës së Lartë.

3. Vendimet për njësimin ose ndryshimin e prak-
tikës gjyqësore botohen në numrin më të parë 
të Fletores Zyrtare.

Nisur nga përcaktimi eksplicit i nenit 19/3, autorët 
e monitorimit kanë përllogaritur se cili duhet të 
ishte  "numri më i parë i Fletores Zyrtare" ku duhej 
botuar VUGJL, duke e nisur numërimin nga data e 
shpalljes së vendimit (marzhi i gabimit: 5-10%).
Është e qartë se çdo vonesë në shpalljen e VUGJL, në 

kundërshtim me përcaktimet kohore që vendos neni 
19, pika 1, do të çonte automatikisht edhe në shkelje 
të pikës 3 të të njëjtit nen (19). 

Në Tabelën nr. 10, jepet një paraqitje e plotë e VUGJL-
ve për të gjashta vitet, nga 2006 deri ne 2011. Në 
kolonen e fundit, në anën e djathtë të tabelës, janë 
paraqitur vonesat mesatare te konstatuara nga ÇIP sa 
i takon botimit ne Fletore Zyrtare te ketyre vendime-
ve, bazuar ne afatet qe cakton dispozita 19/3, e ligjit 
nr.8588 dt.15/03/2000 “Mbi organizimin dhe funksioni-
min e Gjykatës së Lartë”. 

Grafiku 1 paraqet trendin e vonesave në botim të 
VUGJL, ndërkohë që në Tabelën nr. 17 jepen gjetjet në 
vlera numerike, si edhe specifikime të tjera të nevo-
jshme për llojin e aktit: VUGJL (periudha 2006-2011).

VITI
VENDIME TË KOLEGjEVE TË 

BASHKUARA, Gj.L.
VUGjL

VUGjL 
CIVILE

VUGjL 
PENALE

VUGjL TË  
PABOTUARA NË FZ

VONESA MESATARE E 
BOTIMIT NË F.Z.

2011 15 13 7 6 6 4.7 muaj

2010 2 1 1 0 0 4 muaj

2009 18 8 3 5 0 4.2 muaj

2008 4 2 1 1 0 6.1 muaj

2007 27 9 1 8 1 2.3 muaj

2006 14 6 6 0 0 3.3 muaj

Tabela Nr. 10

Analiza e vonesave në botim, 2006-2011

Grafiku 1: Trendi i vonesave në botim të VUGJL
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E
dhe pse në kuadër të këtij studimi, botimi i ak-
teve të Gjykatës Kushtetuese trajtohet pas kapit-
ullit për Gjyqësorin, vetë kjo gjykatë nuk bën 

pjesë në sistemin gjyqësor të zakonshëm. Ajo ka një 
juridiksion të veçantë për kontrollin e kushtetuesh-
mërisë së ligjeve dhe akteve të tjerë normativë. Gjyka-
ta Kushtetuese garanton respektimin e Kushtetutës 
dhe bën interpretimin përfundimtar të saj (neni 
124/1 i Kushtetutës). Gjatë ushtrimit të funksionit të 
saj ajo i nënshtrohet vetëm Kushtetutës (neni 124/2 
i Kushtetutës). Kompetencat e Gjykatës Kushtetuese 
janë të parashikuara në nenin 131 të Kushtetutës, si-
pas të cilit ky organ vendos për:
 
•	 papajtueshmërinë e ligjit me Kushtetutën ose me mar-

rëveshjet ndërkombëtare, siç parashikohet në nenin 
122 të Kushtetutës;

•	 papajtueshmërinë e marrëveshjeve ndërkombëtare 
me Kushtetutën para ratifikimit të tyre;

•	 papajtueshmërinë e akteve normativë të organeve 
qendrore dhe vendore me Kushtetutën dhe me mar-
rëveshjet ndërkombëtare;

•	 mosmarrëveshjet e kompetencës ndërmjet pushteteve si 
dhe ndërmjet pushtetit qendror dhe qeverisjes vendore;

•	 kushtetutshmërinë e partive dhe organizatave të tjera 
politike si dhe të veprimtarisë së tyre në bazë të nenit 
9 të Kushtetutës;

•	 shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës 
dhe vërtetimin e pamundësisë së ushtrimit të funk-
sioneve të tij;

•	 çështjet që lidhen me zgjedhshmërinë dhe papajtuesh-
mërinë në ushtrimin e funksioneve të Presidentit të 
Republikës dhe të deputetëve si dhe me verifikimin e 
zgjedhjes së tyre;

•	 kushtetuetshmërinë e referendumit dhe verifikimin e 
rezultateve të tij;

•	 gjykimin përfundimtar të ankesave të individëve për 
shkeljen e të drejtave të tyre kushtetuese për një proces 
të rregullt ligjor, pasi të jenë shterrur të gjitha mjetet 
juridike për mbrojtjen e këtyre të drejtave. 

 

Organizimi dhe funksionimi i Gjykatës Kushtetuese 
rregullohet nga ligji organik nr. 8577, datë 10.2.2000. 
Sipas përcaktimit të nenit 2 të këtij ligji: “Gjykata Kush-
tetuese është autoriteti më i lartë që garanton respektimin 
e Kushtetutës dhe bën interpretimin përfundimtar të saj”.

Duke qenë legjislator negativ sui generis1, vendimet e 
Gjykatës Kushtetuese kanë rëndësi të veçantë. Ligji nr. 
8577 i ka kushtuar një vëmendje të posaçme publikimit 
të këtyre vendimeve. Neni 26 i ligjit në fjalë përcakton se:

1. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë përfundimtare. 
Ato botohen në Fletoren Zyrtare dhe hyjnë në fuqi 
ditën e botimit të saj. Kur vendimi ka të bëjë me mbro-
jtjen e të drejtave kushtetuese të individit, Gjykata 
mund të vendosë që ai të hyjë në fuqi me shpalljen e tij.

2. Organi që boton Fletoren Zyrtare detyrohet të bëjë bot-
imin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, jo më vonë 
se 15 ditë nga ardhja për botim e tyre pranë atij organi.

3. Gjykata Kushtetuese çdo vit përgatit një përmbledhje 
të vendimeve të saj.

Përsa i takon afateve kohore të botimit të VGJK në 
Fletore Zyrtare, ligji organik nr. 8577, datë 10.2.2000. 
nuk vendos afat për GJK se kur duhet ta dërgojë ven-
dimin për botim në FZ. Kjo në fakt është një mangësi 
e këtij ligji; GJK mbetet i vetmi institucion me diskre-
cion për të përcaktuar se kur duhen të dërgohet për 
botim në Fletore Zyrtare vendimet që nxjerr. 

Ndërkohë, ligji nr. 8502, datë 30.6.1999 “Për krijimin 
e QPZ”, i ndryshuar, përcakton shprehimisht se: “Or-
gani përgjegjës, sipas ligjit, është i detyruar të paraqesë 
për botim në QPZ aktet e parashikuara në shkronjën “a” 
të nenit 2 të këtij ligji, brenda 3 ditëve nga miratimi i tyre 
dhe, në raste të veçanta, jo më vonë se 15 ditë.” (Neni 
6, ndryshuar me ligj nr.9091/2003). Është e vështirë 
megjithatë të interpretohet nëse afatet e përcaktuara 
qartazi në këtë ligj (jo-organik), mund të aplikohen 
në rastin e ligjit organik nr. 8577, datë 10.2.2000 "Për 
organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese", i 
cili ka dukshëm vakum në këtë drejtim. Për shkak të 
kësaj vështirësie, ÇIP nuk do të përllogarisë në kuadër 
të këtij Raporti vonesat eventuale në botimin e VGJK.

LEgjITIMITETI I MONITORIMIT

GJYKATA KUSHTETUESE5
KaPITULLI

1 “E Drejta Kushtetuese” Luan Omari; Aurela Anastasi, ribotim 2010, fq. 418
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REzULTATET E MONITORIMIT, 2011 
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Grafiku 5: trendi i botueshmërise së aktit 2006-2011

Gjatë vitit 2011, Gjykata Kushtetuese ka dhë-
në 53 vendime gjithsej (burimi: websiti zyr-
tar i GjK). Në Fletoren Zyrtare 2011 rezulto-
jnë të jenë të botuar 53 vendime të Gjykatës 
Kushtetuese.  Si përfundim, mund të pohet se:

gjatë vitit 2011, janë botuar në 
Fletore Zyrtare të gjitha vendimet 
e Gjykatës Kushtetuese të RSH

Botimi në Fletore Zyrtare

Viti 
 Totali i 

VGJk

VGJk të botuara 

në fz

VGJk të pabotu-

ara në fz

2006 30 30 0

2007 45 45 0

2008 29 29 0

2009 32 32 0

2010 38 38 0

2011 53 53 0

Nga monitorimi i Fletoreve Zyrtare të nxjerra gjatë 
peridhës 2006-2011, për llojin e aktit “Vendim i 
Gjykatës Kushtetuese”, nuk është konstatuar asnjë 
mungesë në botim (shih: Tabela djathtas) ofrohet 
një paraqitjeve e detajuar e totalit të Vendimeve të 
GJK për secilin vit (2006-2011), bazuar në të dhënat 
e raporteve të përvitshme: "Transparenca e Botimeve 
Zyrtare në Republikës së Shqipërisë". 

Analiza e botueshmërisë 2006-2011

Botueshmëria vjetore e vendimeve të Gjykatës Kush-
tetuese është 100% në secilin prej viteve të marra në 
analizë për periudhën kohore 2006-2011.

Po ashtu 100% është edhe niveli i implementimit nga 
vetë Gjykata Kushtetuese e ligjit të saj organik, sa i takon 
detyrimit për botim në FZ të vendimeve të saj (neni 26, 
pika 1 & 2, ligji nr. 8577, datë 10.2.2000. "Për organizimi 
dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të RSH").

Trendi i botueshmërisë në FZ të vendimeve të 
Gjykatës Kushtetuese është një vijë e drejtë hori-
zontale, e cila në boshtin vertikal qëndron në vlerën 
maksimale 100% për të gjithë periudhën 2006-2011 
(Grafiku 5). 

Këto të dhëna e klasifikojnë Gjykatën Kushtetuese 
në "majë të klasifikimit", sa i takon botueshmërisë së 
vendimeve që nxjerr, së bashku me Kuvendin e Shq-
ipërisë, i cili gjithashtu rezulton në këto 6 vite, me të 
gjitha ligjet e botuara në Fletore Zyrtare. 
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Në 27 Shkurt 1992 Kuvendi ratifikoi Kon-
ventën e OKB “Për të Drejtat e Fëmijës”. 
Kjo Konventë referohet shpesh edhe si akti 
i parë ndërkombëtar i ratifikuar nga parla-
menti pluralist, pas rënies së rregjimit ko-
munist. Përvjetori i 20-të i Konventës përkon 
me jubileun e 100-vjetorit të Shtetit Shqiptar, 
duke marrë një kuptim të veçantë. 

Përgjatë këtyre dy dekadave, parimet dhe 
rregullat e Konventës për të Drejtat e Fëmi-
jës kanë kanë gjetur pasqyrim thelbësor tek 
një pjesë e konsiderueshme e korpusit tonë 
të brendshëm legjislativ. Sipas një studimi 
voluminos të realizuar nga Qendra ÇIP ko-
hët e fundit, parimet e kësaj konvente janë 
reflektuar në 7 ligje që janë ekskluzivisht për 
fëmijët, si dhe në mbi 61 ligje të tjera sekto-
riale që normojnë fusha nga më të ndrysh-
met (mes tyre, Kushtetuta dhe 8 Kodet më të 
rëndësishme të RSH).

Përgjatë këtyre dy dekadave të fundit, Repub-
lika e Shqipërisë ka nënshkruar një numër 
të konsiderueshëm marrveshjesh ndërkom-
bëtare, ka firmosur apo aderuar në konventa, 
traktate dhe protokolle. Në kushtet kur për-
pjekjet për të miratuar me konsensus të gjerë 
një kushtetutë për vendin dështuan disa herë 
deri në vitin 1998, parimet e mishëruara në 
konventat ndërkombetarë luajtën një rol të 
rëndësishëm rregullator në jetën e brendsh-

më në vitet e para të tranzicionit. Parimet e 
tyre u trupëzuar intensivisht në pjesën dërm-
uese të legjislacionit tonë të brendshëm. Vetë 
shembulli i sjellë më sipër për parimet e Kon-
vetës “Për të Drejtat e Fëmijës", flet qartë 
për ndikimin e jashtëzakonshëm të parimeve 
që mishërohen në aketet ndërkombëtre në 
legjislacionin tonë të brendshëm.

Për fat të keq, këto 20 vjet (sidomos dekada 
e parë e tranzicionit) karakterizohen nga një 
mungesë e theksuar vemendjeje për botimin 
në Fletore Zyrtare të këtyre akteve, të cilat 
përcaktuan trajektoren demokratike të Shq-
ipërisë në vitet e tranzicionit. Kështu p.sh. 
Konventa për të Drejtat e Fëmijës (OKB) nuk 
u botua asnjëherë në Fletore Zyrtare si tekst 
i përkthyer zyrtarisht në shqip. Madje nuk 
gjendet i botuar as vetë ligji ratifikues i kesaj 
konvente.  

Në rastin më të mirë, (dhe ka vetem 2 ras-
te te tilla ne 20 vjet), teksti i konventave në 
gjuhën shqipe është botuar pas vitesh të tërë, 
sikurse Konventa e OKB “Mbi eleminimin 
e të gjitha formave të diskriminimit ndaj 
grave”. Botimi i saj në gjuhen shqip u bë i 
mundur vetëm 15 vjet mpas ratifikimit (Fle-
tore Zyrtare Ekstra 33, dt. 15/10/2008 ). 

Në 1996, Shqipëria nënshkroi “Konventën 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe 

* * *

PJESA E DYTË
BOTUESHMËRIA E AKTEVE NDËRKOMBËTARE

NË VITET E TRANZICIONIT
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Lirive Themelore”, të KiE. Kjo konventë 
shumë e rëndësishme, e cila u ratifikua me 
një ligj që hynte në fuqi menjëherë, u përk-
thye ne shqip dhe u botua ne Fletore Zyr-
tare 12 vjet më vonë. Duhet theksuar se, në 
fushën e të drejtave të njeriut, Kushtetuta e 
’98-ës e fut drejtpërdrejtë në veprim KEDNJ, 
duke e pozicionuar atë në majën e korpusin 
e akteve ndërkombëtare të nënshkruara nga 
shteti shqiptar. Ky është ndër rastet e rrallë 
në Europë ku edhe formalisht akti ndërkom-
bëtar është në të njëjtën hierarki me aktin 
themeltar. 

Kushtetuta e Shqipërisë e 1998-ës, i ka kushtu-
ar një vëmendje të posaçme procesit të lidhjes 
së traktateve dhe marrëveshjeve ndërkom-
bëtare. Në pjesën e parë të saj, “Parime 
Themelore”, ajo përcakton se “Republika e 
Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare 
të detyrueshme për të” (neni 5). Marrëveshjet 
ndërkombëtare renditen të dytat pas Kush-
tetutës në hierarkinë e akteve normative që 
kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës 
së Shqipërisë (neni 116/1). Botimi i tekstit të 
tyre është detyrim kushtetues dhe ligjor pasi, 
në bazë të nenit 117/3 të Kushtetutës: “Mar-
rëveshjet ndërkombëtare që ratifikohen me ligj, 
shpallen dhe botohen sipas procedurave që para-
shikohen për ligjet. Shpallja dhe botimi i mar-
rëveshjeve të tjera ndërkombëtare bëhet sipas 
ligjit”. 

Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar 
përbën pjesë të sistemit të brendshëm juridik 
pasi botohet në Fletoren Zyrtare të  Repub-
likës së  Shqipërisë...(neni 122/1). Një mar-
rëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj 
ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen 
me të (neni 122/2). Në mënyrë që të mundëso-
het zbatimi i një marrëveshjeje, sipas kupti-
mit të Kushtetutës, është e domosdoshme që, 
njësoj si edhe për ligjet, përmbajtja e këtyre 
akteve t’i bëhet e njohur në gjuhën shqipe 
(deduksion logjik) organeve të shtetit shqip-
tar si dhe të gjithë shtetasve shqiptarë. 

Në vitin 2002, Avokati i Popullit (në atë 
kohë z. Dobjani) ndërmori një studim i cili 
konstatoi se “një numër i madh i akteve 

ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti ynë, 
para dhe pas viti 1990, nuk ishin botuar ne 
Fletoren Zyrtare. Ndër këto edhe marrëvesh-
ja e ekstradimit me Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, ratifikuar që në vitet 30 të shek-
ullit të kaluar ”. Në Raportin Special nr. 1 
që AP paraqiti në Kuvend në vitin 2008, ai 
konstatonte se problemi vijonte të mbetej 
i pazgjidhur për 75 akte ndërkombëtare të 
identifikuara që në vitin 2002. 

AP, çmonte se “është shumë i rëndësishëm 
botimi i teksteve të të gjitha akteve ndërkom-
bëtare të ratifikuara nga vendi ynë, para dhe 
pas vitit 1990, të cilat janë bërë pjesë e legjis-
lacionit tonë të brendshëm dhe, si rrjedhim, 
janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga insti-
tucionet e shtetit shqiptar, në përputhje me 
Kushtetutën e Shqipërisë”.

Duke e njohur dhe pranuar si të mirëqenë 
problemin në fjalë, Qendra ÇIP, në vitin 2009, 
ndërmori një verifikim për të parë se sa ishte 
reduktuar "stoku" i këtyre akteve përmes bot-
imit të teksteve të tyre (në shqip) në Fletore 
Zyrtare ekstra. Meqënëse, Raporti  Special 
nr.1 i  AP mban datën 23/05/2008, atëherë 
ÇIP u fokusua në hulumtimin e të gjitha FZ 
eksta të nxjerra që nga 2008-a (7 gjithsej) e 
deri në fund të 2009-ës (6 gjithsej). 

Nga hulumtimi një për një i tyre, rezultoi 
të ishte botuar në gjuhën zyrtare shqipe 
vetëm teksti i Konventës “Mbi eleminimin 
e të gjitha formave të diskriminimit ndaj 
grave” (OKB). Botimi i saj është bërë në FZ 
ekstra 33, dt. 15/10/2008, pra rreth 5 muaj pas 
dërgimit në Kuvend të reportit special nr.1 
nga ap.  Rreth 15 ditë para se  ap të dorëzonte 
në Kuvend Raportin Special nr. 1, QPZ botoi 
në FZ ekstra 28 dhe 29 tekstin shqip të “Kon-
ventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njer-
iut dhe Lirive Themelore”, të KE, bashku 
me protokollet shtesë të saj (15 në total). 

Qendra ÇIP gjithsesi mbajti rezerva edhe 
ndaj shifrave të referuar nga vetë Avokati i 
Popullit. Në listën e akteve ndërkombëtare 
të identifikuara prej ti si të pabotuar në 
shqip në Fletoren Zyrtare, u konstatuan disa 
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gabime. Këto në fakt nuk ia zbehnin thelbin 
problemit në fjalë. "Filtri" i Avokatit të Pop-
ullit kishte qenë në fakt “jo-i-imët“.

E specializuar në gjurmimin e akteve të cilat 
“i shpëtojnë“ botimit në Fletore Zyrtare, ÇIP 
ndërmori nga shtatori 2011 e deri në fillim të 
shkurtit 2012 një vlerësim tërësor të situatës, 
për aktet ndërkombëtare të ratifikuara gjatë 
periudhës 1992-2012.

Një ndër fazat më të rëndësishme 
metodologjike të këtij monitorimi special ka 
qenë shfletimi i kujdesshëm i të gjitha Fle-
toreve Zyrtare të botuara në këto 20 vitet e 
fundit. Grupit të punës iu desh fillimisht të 
siguronte të plotë koleksionin e Fletoreve 
Zyrtare për periudhën nën monitorim. Për 
fat të keq, Qendra e Publikimeve Zyrtare dis-
ponon një koleksion të rregullt të Fletoreve 
Zyrtare vetëm për edicionet e botuara pas 
vitit 2002. Në këto kushte, ÇIP ndërmori 
një bashkëpunim intensiv me Bibliotekën 
Kombëtare, për digitalizimin e koleksionit të 
plotë të Fletoreve Zyrtare, 1992-2002.  Procesi 
për plotësimin e bazës kërkimore zgjati rreth 
tre muaj.  Në fund të procesit u rikuperuan 
plot 268 Fletore Zyrtare që i përkisnin këtij 
10-vjeçari të parë. Ndërkohë, i gjithë kolek-
sioni që u shqyrtua nga grupi i punës për të 
gjithë periudhën 20 vjeçare, konsistonte në 
rreth 2000 mijë Fletore Zyrtare, 46 prej të 
cilave ishin Fletore Zyrtare Ekstra.  

Nga ky verifikim rezultoi se numri i akteve 
ndërkombëtare të nënshkruar nga shteti shq-
iptar vetëm në 20 vitete e fundit, por që teksti 
i të cilave nuk është ende i botuar në Fletore 
Zyrtare është shumë më i madh se sa refer-
onte Avokati i Popullit në vitin 2008 (i cili në 
fakt i referohej një periudhë kohore mbi 70 
vjeçare). Konkretisht, vetëm në 20 vitet e fun-
dit, (më saktë, që nga viti 1990 deri në 2005-
ës, ku problemi fillon të stabilizohet) janë 
konstatuar 188 akte ndërkombëtare të ratifi-
kuara me ligj nga Kuvendi, tekstet e të cilave 
nuk janë të botuara. Ky numër mund të jetë 
teorikisht edhe më i madh, duke patur para-
sysh që një pjese e ligjeve ratifikuese nuk janë 
hedhur fare në Fletore Zyrtare (sikurse është 

rasti i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve). 

Në këtë stok prej 188 aktesh ndërkombëtare, 
gjenden mbi 50 konventa, prej të cilave 25  
janë  Konventa të OKB dhe 10 të Këshillit të 
Europës. Po ashtu gjenden edhe mbi 15 pro-
tolle, ndërkohë që pjesa tjetër janë kryesisht 
traktate (rreth 10 të tilla) dhe marrëveshje 
shumëpalëshe dhe dypalëshe (mbi 100). Këto 
të fundit janë marrveshje ndërshtetëtërore 
ose marrveshje për hua-marrje qeveritare 
apo programe të ndryshme zhvillimi. 

Prej tyre mund të veçohen marrveshje dyp-
alëshe me vendet fqinje, Italine, Greqinë apo 
Maqedoninë. Është shumë interesant fakti 
që Shteti Shqiptar nuk e ka botuar asnjëherë 
tekstin e marrëveshjes “Për ndarjen e shelfit 
kontinental me Italinë”, e ratifikuar me ligj 
nr 7685, dt. 15.03.1993. 

Po ashtu, vihet re se një numëri caktuar mar-
rveshjesh dypalëshe të Shqipërisë me fqinjin 
e saj lindor, Maqedoninë nuk janë të botuara 
në Fletore Zyrtare (rreth 7 të identifikuara në 
kuadër të këtij monitorimi).

Në Tabelën 11 janë të renditura sipas kriterit 
kronologjim të gjitha atete ndërkombëtare 
të identifikuara nga ÇIP si tekste të pabotuar 
në Fletoren Zyrtare. Këto gjetje i referohen 
për vlerësim të mëtejshëm institucioneve 
përgjegjëse për të përcaktuar plotësisht kredi-
bilitetin dhe saktësinë e tyre.  Qendra ÇIP 
pretendon se saktësia e verifikimeve të saj 
është mbi 93 %, por kjo nuk duhet të pen-
gojë në asnjë mënyrë institucionet përgjegëse 
të kryejnë verifikimet e tyre, mbështetur në 
metodat e tyre të kërkimit.

Në përfundim të këtij procesi, Qendra ÇIP 
do të rekomandonte përkthimin e tyre në 
shqien e çertifikuar nga Ministria e Drejtësisë 
dhe më pas botimin e teksteve të këtyre ak-
teve ndërkombëtare në një edicion specil të 
Fletores Zyrtare, e cila mund të ishte pjesë e 
celebrimeve në kuadër të 100 vjetorit të pa-
varësisë, përveçse një tregues i seriozitetit të 
shtetit shqiptar, tashmë 100 vjeçar.
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Ratifikuar 

me
Hyrja  

në fuqi
Lloji

1 konvenTa per Te DreJTaT e FemiJes Ligj mungon konvente  okb

2 “konvenTa per sTaTUsin e reFUGJaTeve”, Gjeneve me 28.7.1951 dhe 
“proTokoLLi per sTaTUsin e reFUGJaTeve“, nju-Jork me 31.1.1967.

Dekret 
presidentcial

3 1992 konvente  okb

3 konvenTa kULTUrore eUropiane Dekret 
presidentcial

5 1992 ke

4 marrËvËsHJe  e  imporTeve  kriTike  TË  akorDUara nGa banka 
boTËrore  (iDa)     

Ligj nr. 7578, dt  
2.7.1992   

3 1992 marrëveshje         
dypalëshe

5 konvenTa konsULLore nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
repUbLikËs sË GreQisË     

Ligj nr. 7606, dt 
15.9.1992  

6 1992 konventë 
dypalëshe

6 marrËvesHJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs 
sË TUrQisË pËr nXiTJen DHe mbroJTJen e nDËrsJeLLTË TË invesTimeve 

Ligj nr. 7607, dt 
15.9.1992

6 1992 marrëveshje        
dypalëshe

7
marrËvesHJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe komUniTeTiT 
ekonomik evropian pËr TreGTinË DHe basHkËpUnimin TreGTar DHe 
ekonomik

Ligj nr. 7617, dt 
6.10.1992

6 1992 marrëveshje        
dypalëshe

8  proTokoLLe sHTesË TË konvenTËs sË GJenevËs TË viTiT 1949 Ligj nr.7624, dt 
14.10.1992

6 1992 konvente okb

9 konvenTË konsULLore nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
rUmanisË

Ligj nr.7626, dt 
20.10.1992 

6 1992 konventë               
dypalëshe

10 proTokoLL i basHkËpUnimiT nË FUsHËn e siGUrimiT TË renDiT pUbLik 
nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs sË TUrQisË 

Ligj nr. 7633, dt 
5.11.1992 

7 1992 protokoll 
dypalësh

11
marrËvesHJe pËr basHkËpUnim nË FUsHaT UsHTarake TË 
pËrGaTiTJes, TeknikËs DHe sHkencËs nDËrmJeT QeverisË sË 
repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs TË TUrQisË

Ligj nr.7634, dt 
11.11.1992 

7 1992 marrëveshje        
dypalëshe

12 marrËvesHJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs 
sË iTaLisË pËr nDarJen e sHeLFiT konTinenTaL 

Ligj nr.7685, dt 
15.3.1993 

4 1993 marrëveshje        
dypalëshe

13 konvenTa e bernes "per mbroJTJen e veprave LeTrare DHe 
arTisTike

DekreT 487 4 1993 marrveshje 
nderkombetare

14
marrËvesHJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs 
sË HUnGarisË pËr eLiminimin e TaTimeve TË DyFisHTa LiDHUr me 
TaTimin mbi TË arDHUraT DHe mbi kapiTaLin

Ligj nr.7686, dt 
15.3.1993

4 1992 marrëveshje        
dypalëshe

15
marrËvesHJe pËr DHËnien e kreDisË pËr zHviLLim nDËrmJeT 
repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe sHoQaTËs pËr zHviLLimin 
nDËrkombËTar 

Ligj nr.7694, dt 
6.4.1993 

5 1993 marrëveshje        
dypalëshe

16 TrakTaT pËr miQËsi e basHkËpUnim nDËrmJeT repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe repUbLikËs sË bULLGarisË

Ligj nr.7700, dt 
22.4.1993 

5 1993 Traktat                   
dypalësh

17 TrakTaT i FQinJËsisË sË mirË DHe basHkËpUnimiT nDËrmJeT 
repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs sË TUrQisË

Ligj nr.7701, dt 
22.4.1993 

5 1993 Traktat                    
dypalësh

18
marrËvesHJe  per  marreDHenieT DypaLesHe ne FUsHen  UsHTarake 
nDermJeT minisTrise  se mbroJTJes  Te repUbLikes se  sHQiperise  
DHe minisTrise  se mbroJTJes se repUbLikes se HUnGarise

Ligj  nr.7709, dt 
18.5.1993   

7 1993 marrëveshje        
dypalëshe

19 marrËvesHJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs 
sË aUsTrisË pËr nXiTJen DHe mbroJTJen e invesTimeve

Ligj nr.7712, dt 
26.5.1993 

7 1993 marrëveshje        
dypalëshe

20
marrËvesHJe e GarancisË sË HUasË nDermJeT QeverisË sË 
repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe TË bankËs eUropiane pËr rinDËrTim 
DHe zHviLLim pËr proJekTin e TeLekomUnikacioniT sHQipTar 

Ligj nr.7713, dt 
27.5.1993 

7 1993 marrëveshje        
dypalëshe

21
konvenTË e DeTiT TË zi mbi basHkËpUnimin nË FUsHaT e kULTUrËs, 
arsimiT, sHkencËs DHe inFormacioniT

Ligj nr.7725, dt 
23.6.1993 

9 1993 konventë 
rajonale             
(Deti i zi)

22 konvenTË kUnDËr TorTUrËs DHe vUaJTeve TË TJera ose TraJTimiT 
mizor, JonJerËzor a DeGraDUes   

Ligj nr.7727, dt 
30.6.1993 

9 1993 konvente okb

Tabela Nr. 11
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23
marrËvesHJe e basHkËpUnimiT nDËrmJeT minisTrisË sË mbroJTJes 
TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe minisTrisË sË mbroJTJes TË 
repUbLikËs sË bULLGarisË 

Ligj nr.7728, dt 
30.6.1993 

9 1993 marrëveshje        
dypalëshe

24 TrakTaT pËr miQËsi DHe basHkËpUnim nDËrmJeT repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe repUbLikËs sË kroacisË

Ligj nr.7737, dt 
21.7.1993 

10 1993 marrëveshje        
dypalëshe

25 marrËvesHJe e anËTarËsisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË nË bankËn 
isLamike TË zHviLLimiT

Ligj nr.7740, dt 
21.7.1993 

10 1993 marrëveshje        
dypalëshe

26 konvenTË pËr nDaLimin e zHviLLimiT, proDHimiT, sTokimiT e 
pËrDorimiT TË armËve kimike DHe sHkaTËrrimin e Tyre

Ligj nr.7747, dt 
29.7.1993 

10 1993 konvente okb

27
pËr raTiFikimin e marrËvesHJes sË zHviLLimiT pËr asisTencË Teknike 
pËr reFormËn ekonomike nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs sË zHviLLimiT nDËrkombËTar (iDa)

Ligji nr.7751, dt 
14.9.1993 

12 1993 marrëveshje  
dypaleshe

28 marrËvesHJe e HUasË nDËrmJeT sHQipËrisË DHe FonDiT kUvaJTian 
pËr zHviLLimin ekonomik arab pËr proJekTin e TransporTiT

Ligji nr.7754, dt 
6.10.1993 

12 1993 marrëveshje         
dypalëshe

29
marrËvesHJe pËr kreDi zHviLLimi nDËrmJeT sHQipËrisË DHe 
asociacioniT nDËrkombËTar TË zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e  
TransporTiT

Ligj nr. 7755, dt 
6.10.1993

12 1993 marrëveshje        
dypalëshe

30
marrËvesHJe pËr DHËnien e kreDisË miDis QeverisË sË repUbLikËs 
sË sHQipËrisË DHe aGJencisË nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa pËr 
proJekTin e banesave)

Ligj nr.7759, dt 
14.10.1993

12 1993 marrëveshje        
dypalëshe

31 konvenTË nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe GreQisË pËr 
nDiHmËn GJyQËsore nË ÇËsHTJeT civiLe DHe penaLe

Ligj nr.7760, dt 
14.10.1993 

12 1993 konventë               
dypalëshe

32 marrËvesHJe e kreDisË sË zHviLLimiT pËr ripËrTËriTJen e sekToriT 
TË bUJQËsisË, TË akorDUar nGa banka boTËrore (iDa)

Ligj nr.7766, dt 
9.11.1993 

13-1993 marrëveshje        
dypalëshe

33 konvenTË nDËrkombËTare pËr zHDUkJen e TË GJiTHa Formave TË 
DaLLimiT racor

Ligj nr.7768, dt 
9.11.1993

13-1993 konvente okb

34
memoranDUm i mirËkUpTimiT nDËrmJeT minisTrisË sË mbroJTJes 
TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe DeparTamenTiT TË mbroJTJes TË 
sHTeTeve TË basHkUara TË amerikËs

Ligj nr.7775, dt 
16.12.1993

15-1993 marrëveshje        
dypalëshe

35

marrËvesHJe e kreDisË sË zHviLLimiT nDËrmJeT repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDerkombËTare TË zHviLLimiT pËr 
proJekTin e asisTencËs Teknike pËr zHviLLimin e rrJeTiT TË 
mbroJTJes sHoQËrore

Ligj nr.7778, dt 
22.12.1993

15-1993 marrëveshje        
dypalëshe

36
marrËvesHJe e kreDisË sË zHviLLimiT nDËrmJeT repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT  pËr 
proJekTin e zHviLLimiT TË TreGUT TË pUnËs nË sHQipËri

Ligj nr.7779, dt 
22.12.1993

15-1993 marrëveshje        
dypalëshe

37
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË 
DHe QeverisË sË repUbLikËs sË poLonisË LiDHUr me TaTimeT mbi TË 
arDHUraT DHe kapiTaLin

Ligj nr.7783, dt 
26.1.1994 

1 1994 marrëveshje        
dypalëshe

38

memoranDUm i mirËkUpTimiT pËr konTakTeT nË FUsHËn e 
mbroJTJes e TË basHkËpUnimiT nDËrmJeT minisTrisË sË mbroJTJes 
TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe minisTrisË sË mbroJTJes TË 
mbreTËrisË se basHkUar 

Ligj nr.7787, dt 
2.2.1994 

1 1994 marrëveshje        
dypalëshe

39
marrËvesHJe e kreDise per zHviLLimin rUraL Te zones veriLinDore 
nDermJeT repUbLikes se sHQiperise DHe FonDiT nDerkombeTar 
per zHviLLimin e bUJQesise (iFaD)

Ligj nr.7803, dt 
9.3.1994 

3 1994 marrëveshje        
dypalëshe

40 marrËvesHJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs 
sË TUnizisË pËr nXiTJen DHe mbroJTJen e invesTimeve

Ligj nr.7812, dt 
14.4.1994 

5 1994 marrëveshje        
dypalëshe

41 DokUmenT kUaDËr i parTneriTeTiT pËr paQe nDËrmJeT repUbLikËs 
se sHQipËrisË DHe orGanizaTËs sË TrakTaTiT TË aTLanTikUT

Ligj nr.7816, dt 
20.4.1994

6 1994 marrëveshje        
ushtarake

42
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË maLaJzisË pËr eLiminimin e TaTimeve TË DyFisHTa DHe 
mËnJanimin e evazioniT FiskaL LiDHUr me TaTimeT mbi TË arDHUraT

Ligj nr.7822, dt 
11.5.1994 

6 1994 marrëveshje        
dypalëshe
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43 marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
komisariaTiT TË LarTË TË kombeve TË basHkUara pËr reFUGJaTËT

Ligj nr.7833, dt 
22.6.1994 

8 1994 marrëveshje        
dypalëshe

44 marrËvesHJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs 
sË aUsTrisË pËr marrËDHËnieT ekonomike DypaLËsHe

Ligj nr.7834, dt 
22.6.1994 

8 1994 marrëveshje        
dypalëshe

45

marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
FeDeraTËs nDËrkombËTare TË sHoQaTave TË kryQiT TË kUQ DHe 
TË GJysmËHËnËs sË kUQe LiDHUr mË sTaTUsin e DeLeGacioniT TË 
FeDeraTËs nDerkombeTare per sHQiperine Te venDosUr ne Tirane

Ligj nr.7835, dt 
22.6.1994 

8 1994 marrëveshje        
dypalëshe

46
marrËvesHJe e kreDise per riperTeriTJen e sekToriT bUJQesor 
nDermJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe FonDiT TË 
basHkËpUnimiT ekonomik me JasHTË, Japoni (cecF)

Ligj nr.7837, dt 
29.6.1994 

8 1994 marrëveshje        
dypalëshe

47
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË repUbLikËs sË bULLGarisË pËr nXiTJen DHe mbroJTJen 
e pËrbasHkËT TË invesTimeve

Ligj nr.7840, dt 
7.7.1994

8 1994 marrëveshje        
dypalëshe

48
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË repUbLikËs sË rUmanisË pËr basHkËpUnim nË sHkencË 
DHe TeknoLoGJi

Ligj nr.7841, dt 
7.7.1994

8 1994 marrëveshje        
dypalëshe

49
marrËvesHJe e kreDisË sË zHviLLimiT pËr proJekTin e reHabiLiTimiT 
TË sHkoLLave DHe reFormim nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË 
DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare pËr zHviLLim (iDa)

Ligj nr.7847, dt 
25.7.1994

10 1994 marrëveshje        
dypalëshe

50
DokUmenTe TË konGresiT XX TË basHkimiT posTar TË pËrboTsHËm Ligj nr.7849, dt 

27.7.1994 
10 1994 organizata 

ndërkombëtare 
e postës 

51
marrËvesHJe e HUasË nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe FonDiT opec pËr zHviLLimin nDËrkombËTar pËr 
nDËrTimin e spiTaLiT TË pËrGJiTHsHËm nË DUrrËs

Ligj nr.7851, dt 
29.7.1994 

10 1994 marrëveshje       
dypalëshe

52 TrakTaT  mirËkUpTimi, basHkËpUnimi DHe FQinJËsie TË mirË 
nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe rUmanisË

Ligj nr.7856, dt 
21.9.1994

15-1994 Traktat                   
dypalësh

53
konvenTË nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË rUmanisË pËr eLeminimin e TaTimeve TË DyFisHTa DHe 
mËnJanimin e evazioniT FiskaL LiDHUr me TaTimeT mbi TË arDHUraT

Ligj nr.7857, dt 
21.9.1994 

15-1994 konventë              
dypalëshe

54
marrËvesHJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs 
sË TUrQisË pËr sHmanGien e TaTimeve TË DyFisHTa LiDHUr me TaTimeT 
mbi TË arDHUraT DHe mbi kapiTaLin

Ligj nr.7858, dt 
21.9.1994 

15-1994 marrëveshje         
dypalëshe

55 marrËvesHJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs 
Çeke pËr nXiTJen DHe mbroJTJen reciproke TË invesTimeve

Ligj nr.7863, dt 
28.9.1994 

15-1994 marrëveshje        
dypalëshe

56
marrËvesHJe e kreDisË pËr zHviLLim pËr proJekTin e riaFTËsimiT 
TË UJiTJes nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe sHoQaTËs 
nDËrkombËTare pËr zHviLLim (iDa)

Ligj nr.7872, dt 
9.11.1994 

18-1994 marrëveshje        
dypalëshe

57
marrËvesHJe e kreDisË nDËrmJeT sHQipËrisË DHe sHoQaTËs sË 
zHviLLimiT nDËrkombËTar pËr moDernizimin e aDminisraTËs  sË 
TaTimeve DHe Taksave

Ligj nr.7883, dt 
8.12.1994 

19-1994 marrëveshje       
dypalëshe

58
marrËvesHJe e kreDisË nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) pËr mbËsHTeTJen e 
proGramiT eFsac

Ligj nr.7884, dt 
8.12.1994

19-1994 marrëveshje        
dypalëshe

59
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT LiDHUr me kreDinË pËr 
proJekTimin e reHabiLiTimiT TË UJËsJeLLËsiT TË DUrrËsiT 

Ligj nr.7888, dt 
14.12.1994 

19-1994 marrëveshje        
dypalëshe

60

marrËvesHJe e kreDisË nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË 
sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) 
pËr mbËsHTeTJen e proJekTiT TË reHabiLiTimiT TË sHËrbimeve 
sHËnDeTËsore nË sHQipËri”

Ligj nr.7896, dt 
2.2.1995 

1 1995 marrëveshje        
dypalëshe
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61

marrËvesHJe e GarancisË nDËrmJeT repUbLikËs TË 
sHQipËrisË DHe bankËs evropiane pËr rinDËrTim e zHviLLim, 
nË kUaDrin e marrËvesHJes sË kreDisË nDËrmJeT korporaTËs 
eLekTroenerGJeTike sHQipTare DHe bankËs evropiane pËr 
rinDËrTim e zHviLLim”

Ligj nr.7902 dt 
15.2.1995 

1 1995 marrëveshje        
dypalëshe

62

marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË repUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË pËr proJekTin 
“mbËsHTeTJa pËr HeDHJen e bazave TË veprimTarisË sipËrmarrËse”, 
sipas pikave 3.4 DHe 4.5 TË proTokoLLiT pËr basHkËpUnim Teknik 
DHe Financiar nDËrmJeT Dy Qeverive pËr viTin 1993”   

Ligj nr.7911, dt 
5.4.1995   

11 1995 marrëveshje        
dypalëshe

63 TrakTaT mirËkUpTimi, basHkËpUnimi DHe miQËsie nDËrmJeT 
repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs Franceze”

Ligj nr.7912, dt 
5.4.1995

11 1995 Traktat    
dypalësh

64 marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË sHba-sË pËr zGJiDHJen e Disa preTenDimeve

Ligj nr.7913, dt 
6.4.1995 

11 1995 marrëveshje        
dypalëshe

65
marrËvesHJe e kreDisË nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e 
zvoGËLimiT TË HUmbJeve TË enerGJisË eLekTrike

Ligj nr.7914, dt 
12.4.1995 

11 1995 marrëveshje        
dypalëshe

66
marrËvesHJe e kreDisË sË zHviLLimiT nDËrmJeT sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e 
zHviLLimiT rUraL" 

Ligj nr.7915, dt 
12.4.1995 

11 1995 marrëveshje        
dypalëshe

67

konvenTË nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË repUbLikËs sË iTaLisË pËr sHmanGien e TaTimeve TË 
DyFisHTa LiDHUr me TaTimeT mbi TË arDHUraT DHe mbi kapiTaLin si 
DHe pËr paranDaLimin e evazioniT FiskaL” 

Ligj nr.7934, dt 
17.5.1995 

12 1995 konventë              
dypalëshe

68
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË repUbLikËs sË kroacisË pËr eLiminimin e TaTimeve TË 
DyFisHTa LiDHUr me TaTimeT mbi TË arDHUraT DHe mbi kapiTaLin”

Ligj nr.7937, dt 
24.5.1995 

12 1995 marrëveshje        
dypalëshe

69
marrËvesHJe HUaJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË 
sHQipËrisË DHe FonDiT TË opec-UT pËr zHviLLimin nDËrkombËTar 
pËr proJekTin e reHabiLiTimiT TË UJiTJes”

Ligj nr.7946, dt 
14.6.1995 

15-1995 marrëveshje        
dypalëshe

70

konvenTË Financiare nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË 
sHQipËrisË DHe meDiocreDiTo cenTraLe (iTaLi) pËr proJekTin e 
normaLizimiT DHe zGJerimiT TË rrJeTiT TË UJiT TË piJsHËm TË TiranËs 
(Faza e parË)”

Ligj nr.7947, dt 
15.6.1995 

15-1995 konventë              
dypalëshe

71
konvenTË Financiare nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË 
sHQipËrisË DHe meDiocreDiTo cenTraLe (iTaLi) pËr proJekTin e 
inTeGrUar TË TeLekomUnikacioniT”

Ligj nr.7948, dt 
15.6.1995 

15-1995 konventë              
dypalëshe

72
konvenTË nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË FeDeraTËs rUse pËr sHmanGien e TaTimeve TË DyFisHTa 
LiDHUr me TaTimeT mbi TË arDHUraT DHe mbi kapiTaLin”

Ligj nr.7950, dt 
21.6.1995 

15-1995 konventë              
dypalëshe

73 konvenTË konsULLore nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe QeverisË sË FeDeraTËs rUse

Ligj nr.7951, dt 
21.6.1995 

15-1995 konventë              
dypalëshe

74
marrËvesHJe mbi kreDinË e nDiHmËs UsHTarake kineze pËr 
sHQipËrinË nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs popULLore TË kinËs 
DHe QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË”

Ligj nr.7955, dt 
22.6.1995 

17-1995 marrëveshje        
dypalëshe

75
marrËvesHJe kUaDËr pËr basHkËpUnimin Financiar nDËrmJeT 
QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe bankËs eUropiane TË 
invesTimeve

Ligj nr.7956, dt 
28.6.1995

17-1995 marrëveshje        
dypalëshe

76

marrËvesHJe HUaJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe bankËs isLamike TË zHviLLimiT pËr Financimin e 
nJË pJese TË kosTos pËr nDËrTimin e spiTaLiT TË pËrGJiTHsHËm nË 
DUrrËs”

Ligj nr.7957, dt 
5.7.1995 

17-1995 marrëveshje        
dypalëshe

77 sTaTUTi i kËsHiLLiT TË eUropËs Ligj nr.7959, dt 
11.7.1995 

17-1995 k.e
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78

marrËvesHJe HUaJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe FonDiT nDËrkombËTar pËr zHviLLimin e bUJQËsisË 
(iFaD) pËr Financimin e proJekTiT “pËr riaFTËsimin e veprave TË 
voGLa UJiTËse”

Ligj nr.7960, dt 
11.7.1995

17-1995 marrëveshje        
dypalëshe

79
marrËvesHJe e kreDisË sË zHviLLimiT nDËrmJeT QeverisË sË 
repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare TË 
zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e rrUGËve UsHQyese”

Ligj nr.7968, Dt 
20.7.1995 

17-1995 marrëveshje        
dypalëshe

80
marrËvesHJe pËr kriJimin e bankËs sË DeTiT TË zi pËr TreGTinË DHe 
zHviLLimin”

Ligj nr.7969, dt 
20.7.1995 

17-1995 marrëveshje 
rajonale             
(Deti i zi)

81
marrËvesHJe HUaJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe FonDiT kUvaJTian pËr zHviLLimin ekonomik arab 
pËr proJekTin e reHabiLiTimiT TË UJiTJes”

Ligj nr.7974, dt 
26.7.1995 

17-1995 marrëveshje        
dypalëshe

82
marrËvesHJe per basHkepUnim nDermJeT  minisTrise se mbroJTJes 
Te repUbLikes se sHQiperise DHe minisTrise se mbroJTJes Te 
repUbLikes se kroacise"

Ligj  nr.7987, dt 
13.9.1995 

21-1995 marrëveshje        
dypalëshe

83
TrakTaT nDermJeT Qeverise se repUbLikes se sHQiperise DHe 
Qeverise se sHTeTeve Te basHkUara Te amerikes LiDHUr me 
inkUraJimin DHe mbroJTJen e nDersJeLLTe Te invesTimeve

Ligj nr.7989, dt 
13.9.1995 

21-1995 Traktat                   
dypalësh

84
konTraTe Financiare nDermJeT Qeverise se repUbLikes se 
sHQiperise, bankes eUropiane Te invesTimeve  DHe porTiT Te 
DUrresiT per proJekTin e TerminaLiT Te TraGeTeve ne DUrres”

Ligj nr.7993, dt 
14.9.1995

21-1995 marrëveshje        
dypalëshe

85
marrËvesHJe HUaJe nDermJeT Qeverise se repUbLikes se 
sHQiperise DHe ab svensk eXporTkreDiT sUeDi per mbesHTeTJen e 
biLanciT Te paGesave" 

Ligj nr.7997, dt 
20.9.1995 

21-1995 marrëveshje        
dypalëshe

86

konvenTe nDermJeT Qeverise se repUbLikes se sHQiperise DHe 
Qeverise se repUbLikes Te Çekise per eLeminimin e TaTimeve Te 
DyFisHTa LiDHUr me TaTimeT mbi Te arDHUraT DHe mbi kapiTaLin DHe 
per menJanimin e evazioniT FiskaL

Ligj nr.7999, dt 
21.9.1995

21-1995 konventë              
dypalëshe

87
konvenTe nDermJeT Qeverise se repUbLikes Te sHQiperise DHe 
Qeverise se repUbLikes Te GreQise per eLeminimin e TaTimeve Te 
DyFisHTa LiDHUr me TaTimeT mbi Te arDHUraT DHe mbi kapiTaLin

Ligj nr.8000, dt 
21.9.1995 

21-1995 konventë              
dypalëshe

88 TrakTaT i miQesise  DHe basHkepUnimiT nDermJeT repUbLikes se 
sHQiperise DHe repUbLikes iTaLiane

Ligj nr.8031, dt 
16.11.1995 

25-1995 Traktat                   
dypalësh

89
marrËvesHJe nDËrmJeT paLËve TË TrakTaTiT TË aTLanTikUT TË 
veriUT LiDHUr me sTaTUsin e Forcave”, nËnsHkrUar nË LonDËr mË 
19 QersHor 1951 

Ligj nr.8034, dt 
22.11.1995 

25-1995 naTo

90

marrËvesHJe nDËrmJeT sHTeTeve paLË nË TrakTaTin e aTLanTikUT 
TË veriUT DHe sHTeTeve TË TJera QË marrin pJesË nË parTneriTeTin 
pËr paQe pËrsa i pËrkeT sTaTUsiT TË Forcave TË Tyre”, nËnsHkrUar 
nË brUkseL mË 10 Janar 1994

Ligj nr.8034, dt 
22.11.1995 

25-1995 naTo

91

proTokoLL sHTesË pËr marrËvesHJen nDËrmJeT sHTeTeve 
paLË nË TrakTaTin e aTLanTikUT verior DHe TË sHTeTeve TË TJera 
pJesËmarrËse nË parTneriTeTin pËr paQe pËrsa i pËrkeT sTaTUsiT 
TË Forcave TË Tyre

Ligj nr.8034, dt 
22.11.1995 

25-1995 naTo

92
marrËvesHJe  HUaJe nDermJeT Qeverise se repUbLikes se aUsTrise 
DHe Qeverise se repUbLikes se sHQiperise per mbesHTeTJen e 
biLanciT Te paGesave

Ligj nr.8035, dt 
22.11.1995 

25-1995 marrëveshje        
dypalëshe

93
konvenTe per nDiHmen e nDersJeLLe GJyQesore ne FUsHaT civiLe, 
TreGTare DHe penaLe nDermJeT repUbLikes se sHQiperise DHe 
repUbLikes se TUrQise

Ligj nr.8036, dt 
22.11.1995 

25-1995 konventë            
dypalëshe

94
konTraTË Financiare aLbania-apeX GLobaL Loan/a e repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe bankËs eUropiane TË invesTimeve me pJesËmarrJen 
e bankËs sË sHQipËrisË

Ligj nr.8042, dt 
30.11.1995  

26-1995 kontratë 
Financiare

95 konvenTË konsULLore nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
repUbLikËs sË TUrQisË

Ligj nr.8048, dt 
21.12.1995 

27-1995 konventë            
dypalëshe



47

tRANSPARENCA E BOtIMEVE ZYRtARE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE, 2011

Nr. 
rendorv 

Titulli i aktit nderkombetar
Ratifikuar 

me
Hyrja  

në fuqi
Lloji

96 marrËvesHJe HUaJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe a/s 
eksporTFinans, norveGJi, pËr mbËsHTeTJen e biLanciT TË paGesave

Ligj nr.8049, dt 
21.12.1995

27-1995 marrëveshje        
dypalëshe

97

Garanci pËr marrËvesHJen e kreDisË nDËrmJeT korporaTËs 
eLekTroenerGJeTike sHQipTare DHe FonDiT Japonez pËr 
basHkËpUnimin ekonomik pËr proJekTin e reHabiLiTimiT TË 
HiDrocenTraLeve TË kaskaDËs sË LUmiT Drin

Ligj nr.8050, dt 
21.12.1995 

27-1995 marrëveshje        
dypalëshe

98
marrËvesHJe kreDie nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT pËr proJekTin e zHviLLimiT 
TË pËrpUnimiT TË proDUkTeve bUJQËsore

Ligj nr.8056, dt 
8.2.1996 

2 1996 marrëveshje        
dypalëshe

99
marrËvesHJe Garancie nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
bankËs eUropiane pËr rinDËrTim DHe znviLLim pËr proJekTin e 
TransmeTimiT DHe sHpËrnDarJes sË enerGJisË eLekTrike

Ligj nr.8059, dt 
8.2.1996 

2 1996 marrëveshje        
dypalëshe

100
konTraTË Financiare nDËrmJeT  repUbLikËs sË sHQipËrisË, bankËs 
eUropiane TË invesTimeve DHe DreJTorisË sË  pËrGJiTHsHme TË 
rrUGËve pËr proJekTin e koriDoriT TË rrUGËs LinDJe-perËnDim

Ligj nr.8060, dt 
8.2.1996

2 1996 kontratë 
Financiare

101
marrËvesHJe nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe FeDeraTËs 
rUse pËr nDiHmË JUriDike DHe marrËDHËnieT JUriDike pËr ÇËsHTJe 
civiLe, FamiLJare e penaLe

Ligj nr.8061, dt 
8.2.1996 

2 1996 marrëveshje      
dypalëshe

102 konvenTa e orGanizaTËs nDËrkombËTare TË pUnËs nr. 105 pËr 
zHDUkJen e pUnËs sË DeTyrUar

Ligj nr.8086, dt 
13.3.1996 

6 1996 o.k.b

103 konvenTa e orGanizaTËs nDËrkombËTare TË pUnËs  nr. 111 pËr 
Diskriminimin nË pUnË DHe proFesion

Ligj  nr.8086, dt 
13.3.1996 

6 1996 o.k.b

104 konvenTa e orGanizaTËs nDËrkombËTare TË pUnËs  nr. 138 pËr 
mosHËn minimaLe pËr T’U pranUar nË pUnË

Ligj  nr.8086, dt 
13.3.1996 

6 1996 o.k.b

105
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË 
DHe QeverisË sË repUbLikËs sË HUnGarisË pËr TransporTin 
nDËrkombËTar rrUGor TË UDHËTarËve DHe maLLrave 

Ligj nr.8106, dt 
28.3.1996 

14-1996 marrëveshje       
dypalëshe

106
marrËvesHJa e kreDisË sË zHviLLimiT nDËrmJeT sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e 
TransmeTimiT DHe sHpËrnDarJes sË enerGJisË eLekTrike

Ligj nr.8107, dt 
28.3.1996 

14-1996 marrëveshje        
dypalëshe

107 TrakTaT i miQËsisË, basHkËpUnimiT, FQinJËsisË sË mirË DHe siGUrisË 
nDËrmJeT repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe repUbLikËs Greke

Ligj nr.8127, dt 
22.7.1996 

20-1996 Traktat                   
dypalësh

108
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË repUbLikËs iTaLiane pËr basHkËpUnimin nË FUsHËn e 
mbroJTJes

Ligj nr.8128, dt 
22.7.1996 

20-1996 marrëveshje       
dypalëshe

109

marrËvesHJe HUaJe pËr rikonsTrUksionin e aeroporTiT TË rinasiT 
nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe bankËs  
GJermane pËr rinDËrTim e zHviLLim “kFv” DHe me pJesËmarrJen e 
aLbTransporTiT 

Ligj nr.8132, dt 
22.7.1996 

20-1996 marrëveshje       
dypalëshe

110
marrËvesHJa e  kreDisË sË zHviLLimiT nDËrmJeT QeverisË sË 
repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare TË 
zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e pyJeve

Ligj nr.8134, dt 
31.7.1996 

20-1996 marrëveshje       
dypalëshe

111
marrËvesHJe e pËrGJiTHsHme mbi priviLeGJeT DHe imUniTeTeT e 
kËsHiLLiT TË eUropËs TË 2 sHTaToriT 1949, si DHe marrËvesHJa e 
proTokoLLiT sHToJcË

Ligj nr.8174, dt 
23.12.1996

29-1996 k.e

112 konvenTa evropiane pËr paranDaLimin e TorTUrËs DHe TraJTimiT 
ose nDËsHkimiT ÇnJerËzor ose DeGraDUes

Ligj nr.8135, dt 
31.7.1996 

20-1996 k.e

113 konvenTa evropiane pËr mbroJTJen e TË DreJTave TË nJeriUT DHe 
Lirive THemeLore

Ligj nr.8137, dt 
31.7.1996 

20-1996 k.e

114
memoranDUm mirËkUpTimi nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs 
sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË mbreTËrisË sË basHkUar pËr 
probLemin e ariT TË GrabiTUr nGa GJermanËT

Ligj nr.8141, dt 
5.9.1996

23-1996 memorandum 
mirëkuptimi

115 marrËvesHJe basHkËpUnimi Teknik me JaponinË nË FUsHËn e 
kËrkimiT TË mineraLeve

Ligj nr.8142, dt 
5.9.1996 

23-1996 marrëveshje        
dypalëshe
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116 konvenTa pËr UniFikimin e Disa rreGULLave TË TransporTiT aJror 
nDËrkombËTar nËnsHkrUar nË varsHavË mË 12.10.1929

Ligj nr.8150, dt 
11.9.1996 

25-1996 o.k.b

117
marrËvesHJa e kreDisË sË zHviLLimiT nDËrmJeT sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e 
rrUGËve kombËTare 

Ligj nr.8156, dt 
31.10.1996 

27-1996 marrëveshje        
dypalëshe

118
marrËvesHJe HUaJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe bankËs isLamike TË zHviLLimiT pËr proJekTin e 
FUrnizimiT me UJË TË piJsHËm TË FsHaTrave

Ligj nr.8170, dt 
21.12.1996 

29-1996 marrëveshje        
dypalëshe

119

marrËvesHJe HUaJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe bankËs isLamike TË zHviLLimiT pËr proJekTine 
zHviLLimiT rUraL nË zonaT veriLinDore kUvenDi popULLor i 
repUbLikËs sË sHQipËrisË

Ligji nr.8171, dt 
21.12.1996 

29-1996 marrëveshje        
dypalëshe

120
konvenTË Financiare nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe meDiocreDiTo cenTraLe-iTaLi pËr reHabiLiTimin e 
rrJeTiT eLekTrik TË TiranËs, sHkoDrËs DHe DUrrËsiT

Ligj nr.8176, dt 
23.12.1996

29-1996 konventë 
financiare

121
konvenTË Financiare nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe meDiocreDiTo cenTraLe-iTaLi pËr reHabiLiTimin e 
HekUrUDHËs TiranË-DUrrËs 

Ligj nr.8177, dt 
23.12.1996 

29-1996 konventë 
financiare

122
konvenTË Financiare nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe meDiocreDiTo cenTraLe-iTaLi pËr nDËrTimin e 
UJËmbLeDHËsiT TË boviLLËs - Faza e DyTe

Ligj nr.8178, dt 
23.12.1996 

29-1996 konventë 
financiare

123
konTraTË Financiare nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
bankËs eUropiane TË invesTimeve pËr proJekTin e nËnsTacioniT 
220 kv TË vLorËs DHe LinJËs 220 kv vLorË-Fier

Ligj nr.8179, dt 
23.12.1996 

29-1996 kontratë 
Financiare

124 konvenTa e orGanizaTes  nDerkombeTare Te  pUnes nr.81 per 
inspekTimin ne pUne, ne  inDUsTri DHe ne TreGeT

Ligj nr.8185, dt. 
23.1.1997   

1 1997 o.k.b

125 konvenTa e orGanizaTes  nDerkombeTare Te  pUnes  135 per 
perFaQesUesiT e pUnonJesve

Ligj nr.8185, dt 
23.1.1997

1 1997 o.k.b

126 konvenTa e orGanizaTes  nDerkombeTare Te  pUnes nr.  142 per 
orGanizaTaT e pUnonJesve  rUraLe

Ligj nr.8185, dt 
23.1.1997

1 1997 o.k.b

127 marrËvesHJe "pËr sHËrbimeT TranziTe aJrore nDËrkombËTare", 
nËnsHkrUar nË ÇikaGo mË 07.12.1944

Ligj nr.8196, dt 
06.03.1997

3 1997 marrëveshje 
dypaleshe

128 konvenTa "pËr kUnDËrvaJTJeT DHe akTe TË TJera TË kryera nË 
borDin e avioniT", nËnsHkrUar nË Tokio mË 14.09.1963

Ligj  nr.8197, dt 
06.03.1997

3 1997 okb

129 konvenTa "pËr nDËrHyrJeT e akTeve TË paLiGJsHme TË rrËmbimiT 
TË avioniT", nËnsHkrUar nË HaGË mË 16.12.1970

Ligj nr.8197, dt 
06.03.1997

3 1997 okb

130 konvenTa "per nDerHyrJeT e akTeve  Te  paLiGJsHme nDaJ siGUrise 
se aviacioniT civiL" nensHkrUar ne   monreaLmi  23.9.1971

Ligj  nr.8197, dt 
06.03.1997

3 1997 okb

131
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË sHQipËrisË 
DHe Qeverive TË sHTeTeve konTribUese nË ForcËn mbroJTËse  
sHUmËkombËsHe pËr sTaTUsin e kËsaJ Force

Ligj nr.8213, dt 
7.5.1997 

3 1997 marrëveshje 
ushtarake

132 konvenTa e bazeLiT "pËr konTroLLin e LËvizJeve nDËrkUFiTare TË 
mbeTJeve TË rreziksHme DHe asGJËsimin e Tyre

Ligj nr. 8216, dt 
13.5.1997

6 1997 okb

133
nDrysHime nË marrËvesHJen e kreDisË sË zHviLLimiT nDËrmJeT 
sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare pËr zHviLLimin (iDa) "pËr 
proJekTin e parË TË TransporTiT

Ligj nr. 8233, dt 
20.8.1997 

12 1997 marrëveshje        
dypalëshe

134

akTi i GarancisË sË QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË pËr 
marrËvesHJen e HUasË nDËrmJeT korporaTËs eLekTroenerGJeTike 
sHQipTare (kesH) DHe FonDiT TË basHkËpUnimiT ekonomik me 
JasHTË TË JaponisË    (oecF) per  proJekTin  e TransmeTimiT  DHe 
sHpernDarJes  se enerGJise eLekTrike

Ligj nr. 8244, dt 
18.9.1997 

14-1997 marrëveshje        
dypalëshe

135
TrakTaTi i karTËs sË enerGJisË DHe TË proTokoLLiT TË karTËs sË 
enerGJisË pËr eFiciencËn e enerGJisË DHe aspekTeT pËrkaTËse TË 
mJeDisiT

Ligj nr. 8261, dt 
11.12.1997 

19-1997 konvente  okb
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136

marrËvesHJe pLoTËsUese pËr proTokoLLin e nDiHmËs DHe TË 
basHkËpUnimiT TË Forcave TË armaTosUra nDËrmJeT minisTrisË sË 
mbroJTJes TË sHQipËrisË DHe minisTrisË sË mbroJTJes kombËTare 
Te GreQise

Ligj nr. 8264, dt 
18.12.1997

19-1997 marrëveshje 
ushtarake

137

marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sHQipTare DHe QeverisË 
maQeDonase pËr rinDËrTimin, riparimin DHe mirËmbaJTJen e viJËs 
kUFiTare DHe sHenJave kUFiTare nË kUFirin sHTeTËror sHQipTaro-
maQeDonas"

Ligj nr.8271, dt 
14.1.1998 

1 1998 marrëveshje        
dypalëshe

138
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sHQipTare DHe QeverisË 
maQeDonase pËr rreGULLimin e QarkULLimiT TË voGËL kUFiTar pËr 
personaT e zonave kUFiTare” 

Ligj nr.8272, dt 
14.1.1998

1 1998 marrëveshje        
dypalëshe

139
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sHQipTare DHe QeverisË 
maQeDonase pËr masaT pËr paranDaLimin DHe zGJiDHJen e 
inciDenTeve nË kUFirin sHTeTËror sHQipTaro-maQeDonas” 

Ligj nr.8273, dt 
14.1.1998 

1 1998 marrëveshje        
dypalëshe

140

marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sHQipTare DHe QeverisË 
maQeDonase pËr HeQJen e vizave pËr pasaporTaT DipLomaTike e TË 
sHËrbimiT DHe pËr niveLin e TaksËs nË DHËnien e LLoJeve TË TJera 
TË vizave”

Ligj nr.8274, dt 
14.1.1998 

1 1998 marrëveshje        
dypalëshe

141
marrËvesHJe pËr nXiTJen DHe mbroJTJen e nDËrsJeLLË TË 
invesTimeve nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs 
sË sLLovenisË”

Ligj nr.8275, dt 
14.1.1998 

1 1998 marrëveshje        
dypalëshe

142
proTokoLL nË LiDHJe me nJË amenDamenT TË konvenTËs pËr 
aviacionin civiL nDËrkombËTar”, nËnsHkrUar nË monreaL mË 
6.10.1980”

Ligj nr.8278, dt 
15.1.1998

1 1998 konvente  okb

143 konvenTa pËr rUaJTJen e FLorËs DHe FaUnËs sË eGËr DHe mJeDisiT 
naTyror TË eUropËs (konvenTa e bernËs)”

Ligj nr.8294, 
datë 2.3.1998

1 1998 k.e

144
marrËvesHJe e kreDisË nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e 
kreDisË sË reHabiLiTimiT”

Ligj nr.8295, 
datë 4.3.1998 

7 1998 marrëveshje        
dypalëshe

145
marrËvesHJe e kreDisË nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e 
asisTencËs Teknike pËr proGramin e rimËkËmbJes”

Ligj nr.8296, dt 
4.3.1998 

7 1998 marrëveshje        
dypalëshe

146
marrËvesHJe nDËrmJeT minisTrisË sË mbroJTJes TË repUbLikËs sË 
sHQipËrisË DHe minisTrisË sË mbroJTJes kombËTare TË repUbLikËs 
sË poLonisË”

Ligj nr.8298, dt 
4.3.1998 

7 1998 marrëveshje 
ushtarake

147 marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sHQipTare DHe QeverisË 
maQeDonase pËr eksTraDimeT”

Ligj nr.8299, dt 
4.3.1998 

7 1998 marrëveshj dy 
palëshe

148
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe 
QeverisË maQeDonase pËr ekzekUTimin e nDËrsJeLLË TË venDimeve 
GJyQËsore pËr ÇËsHTJeT penaLe”

Ligj nr.8303, dt 
12.3.1998

7 1998 marrëveshje        
dypalëshe

149
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe 
QeverisË maQeDonase pËr nDiHmËn JUriDike nË FUsHËn civiLe DHe 
penaL”

Ligj nr.8304, dt 
12.3.1998 

7 1998 marrëveshje        
dypalëshe

150

marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË sHQipËrisË 
DHe QeverisË maQeDonase pËr sHmanGien e TaTimeve TË DyFisHTa 
LiDHUr me TaTimeT mbi TË arDHUraT DHe mbi kapiTaLin pËr 
paranDaLimin e evazioniT FiskaL”

Ligj nr.8305, dt 
12.3.1998 

7 1998 marrëveshje        
dypalëshe

151
marrËvesHJe e HUasË nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË 
sHQipËrisË DHe bankËs isLamike TË zHviLLimiT pËr proJekTin e 
UJiTJes sË FUsHËs TË korÇËs

Ligj nr.8309, dt 
18.3.1998 

8 1998 marrëveshje        
dypalëshe

152
marrËvesHJe e kreDisË nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e 
rimËkËmbJes sË inDUsTrisË privaTe”

Ligj nr.8314, dt 
26.3.1998 

9 1998 marrëveshje        
dypalëshe

153
marrËvesHJe e proJekTiT nDËrmJeT aGJencisË sHQipTare TË 
GarancisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) pËr 
proJekTin e rimËkËmbJes sË inDUsTrisË privaTe”

Ligj nr.8315, dt 
26.3.1998 

9 1998 marrëveshje        
dypalëshe
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154 konvenTa e kËsHiLLLiT TË eUropËs pËr eksTraDimin DHe TË Dy 
proTokoLLeve sHTesË” 

Ligj nr.8322, dt 
2.4.1998 

10 1998 k.e

155

marrËvesHJe miDis QeverisË sË repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË mbreTËrisË sË HoLanDËs pËr proJekTeT “mbËsHTeTJe 
pËr FUQizimin e sHËrbimiT TË mbroJTJes sË bimËve” DHe “pËr 
sHËrbimin kËsHiLLimor kombËTar bUJQËsor”

Ligj nr.8323, dt 
2.4.1998 

10 1998 marrëveshje        
dypalëshe

156 marrËvesHJe kUaDËr nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
bankËs eUropiane TË invesTimeve”

Ligj nr.8326, dt 
9.4.1998

10 1998 marrëveshje        
dypalëshe

157
proTokoLL  basHkËpUnimi DHe asisTence nDËrmJeT QeverisË sË 
repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs iTaLiane pËr 
FUQizimin e insTiTUcioneve sHQipTare”

Ligj nr.8330, dt 
21.4.1998 

11 1998 protokoll 
dypalësh

158 konvenTa e orGanizaTes nDerkombeTrare Te pUnes nr.181 
"aGJensiTe privaTe Te pUnesimiT"

Ligj nr.8350, dt 
20.5.1998 

13-1998 okb

159
marrËvesHJe e HUasË nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
bankËs eUropiane TË invesTimeve pËr proJekTin e aUTosTraDËs 
vorË-DUrrËs”

Ligji nr.8353, dt 
3.6.1998 

14-1998 marrëveshje        
dypalëshe

160
marrËvesHJes e HUasË nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
repUbLikËs Greke pËr mbËsHTeTJen DHe zHviLLimin e biznesiT 
privaT”

Ligj nr.8354, dt 
3.6.1998 

14-1998 marrëveshje        
dypalëshe

161
marrËvesHJe sHTesË e kreDisË nDËrmJeT repUbLikËs sË 
sHQipËrisË, pËrFaQËsUar nGa minisTria e Financave DHe banka e 
sHQipËrisË DHe kreDiTansTaLT FUer WieDeraUFbaU DHe FeFaD-iT

Ligj nr.8355, dt 
3.6.1998 

14-1998 marrëveshje        
dypalëshe

162 marrËvesHJe e HUasË nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
repUbLikËs Greke pËr mbesHTeTJen e biLanciT TË paGesave”

Ligj nr.8356, dt 
3.6.1998 

14-1998 marrëveshje        
dypalëshe

163

konvenTa nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
QeverisË sË mbreTËrisË sË sUeDisË pËr eLiminimin e TaTimeve TË 
DyFisHTa LiDHUr me TaTimeT mbi TË arDHUraT DHe mbi kapiTaLin DHe 
pËr sHmanGien e evazioniT FiskaL" 

Ligj nr.8357, dt 
3.6.1998 

14-1998 konventë              
dypalëshe

164
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË 
DHe QeverisË sË repUbLikËs TË TUrQisË pËr basHkËpUnimin DHe 
nDiHmËn e nDËrsJeLLË nË FUsHËn e DoGanave”

Ligj nr.8359, dt 
10.6.1998 

14-1998 marrëveshje 
dypaleshe

165

proTokoLL  basHkrpUnimi nDËrmJeT minisTrisË sË renDiT pUbLik 
TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe minisTrisË sË marinËs TreGTare 
TË repUbLikËs sË GreQisË nË LiDHJe me paTrULLimin e pËrbasHkËT 
nGa poLicia kUFiTare DHe TrUpaT Greke TË mbroJTJes sË Limaneve 
pËr nJË mbroJTJe eFikase TË kUFiriT breGDeTar miDis Dy venDeve"

Ligj nr.8358, dt 
10.6.1998

15-1998 protokoll 
dypalësh

166
marrËvesHJe e kreDisË nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË 
sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare TË zHviLLimiT (iDa) pËr 
proJekTin e rimËkËmbJes DHe zHviLLimiT TË sisTemiT sHËnDeTËsor”

Ligj nr.8380, dt 
29.7.1998 

20-1998 marrëveshje        
dypalëshe

167
marrËvesHJe e kreDisË nDËrmJeT kFW -sË, QeverisË sË repUbLikËs 
TË sHQipËrisË DHe FeFaD-iT pËr proJekTin e FinancimiT TË 
nDËrmarrJeve TË voGLa e TË mesme” 

Ligj nr.8381, dt 
29.7.1998 

20-1998 marrëveshje  
dypaleshe

168
marrËvesHJe e kreDisiË TË zHviLLimiT nDËrmJeT QeverisË sË 
repUbLikËs TË sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare TË 
zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e menaXHimiT TË TokËs Urbane”

Ligj nr.8382, dt 
29.7.1998 

20-1998 marrëveshje 
dypaleshe

169
marrËvesHJe pËr kreDinË e zHviLLimiT nDËrmJeT QeverisË sË 
repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare TË 
zHviLLimiT (iDa) pËr proJekTin e porTiT TË DUrrËsiT”

Ligj nr.8383, dt 
29.7.1998 

20-1998 marrëveshje  
dypaleshe

170
marrËvesHJe e HUasË nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
FonDiT TË opec-UT pË zHviLLimin nDËrkombËTar pËr proJekTin e 
porTiT TË DUrrËsiT”

Ligj nr.8395, dt 
3.9.1998

22-1998 marrëveshje        
dypalëshe

171 marrËvesHJe e basHkËpUnimiT nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË 
DHe repUbLikËs sË GreQisË nË FUsHËn e sHËnDeTËsisË”

Ligj nr.8396, dt 
3.9.1998 

22-1998 marrëveshje        
dypalëshe
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Nr. 
rendorv 

Titulli i aktit nderkombetar
Ratifikuar 

me
Hyrja  

në fuqi
Lloji

172

marrËvesHJe e HUasË, FinancimiT DHe proJekTiT nDËrmJeT 
repUbLikËs sË sHQipËrisË si "HUamarrËse" pËrFaQesUar nGa 
banka e sHQipËrisË, nDËrmarrJa e UJËsJeLLËs -kanaLizimeve 
TË korÇËs si aGJenci e zbaTimiT TË proJekTiT" DHe kFW-sË sË 
repUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË , pËr Financimin e proJekTiT 
TË UJËsJeLLËsiT DHe TË kanaLizimeve TË korÇËs

Ligj nr.8397, dt 
3.9.1998 

22-1998 marrëveshje        
dypalëshe

173 konvenTËs eUropiane kUnDËr DHUnËs nË nDesHJeT e FUTboLLiT Ligji nr.8400, dt 
9.9.1998 

22-1998 k.e

174
karTËs sË orGanizaTËs TË basHkËpUnimiT ekonomik TË DeTiT TË zi Ligjinr.8412, dt 

1.10.1998 
25-1998 organizatë 

rajonale           
(Deti i zi)

175

marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs TË sHQipËrisË 
DHe QeverisË TË repUbLikËs TË sLLovenisË pËr basHkËpUnimin nË 
LUFTËn kUnDËr TerrorizmiT, TraFikUT TË paLiGJsHËm TË DroGËs 
DHe krimiT TË orGanizUar

Ligj nr.8413, dt 
1.10.1998 

25-1998 marrëveshje        
dypalëshe

176 konvenTa e  vJenËs “pËr mbroJTJen e sHTresËs sË ozoniT” Ligj nr.8463, dt 
10.3.1999 

10 1999 konvente  okb

177 proTokoLLi i monTreaLiT “pËr sUbsTancaT QË HoLLoJnË sHTresËn 
e ozoniT 

Ligj nr.8463, dt 
10.3.1999 

10 1998 konvente  okb

178 konvenTa per mbroJTJen e mJeDisiT DeTar DHe Te zones breGDeTare 
Te DeTiT mesDHe si DHe Te 6 proTokoLLeve sHoQerUese

Ligj nr.8690, dt 
16.11.2000

43-2000 k.e

179 konvenTa e boniT “pËr mbroJTJen e LLoJeve sHTeGTUese TË 
kaFsHËve TË eGra” DHe mirËkUpTimeT e kËsaJ konvenTe. 

Ligj nr.8692, dt 
16.11.2000 

43-2000 k.e

180
marrËvesHJe nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË 
DHe QeverisË sË repUbLikËs sË TUrQisË pËr TransporTin 
nDËrkombËTar rrUGor”

Ligj nr 8827, dt 
5.11.2001

54-2001 marrëveshje        
dypalëshe

181
marrËvesHJe e kreDisË sË zHviLLimiT nDËrmJeT QeverisË sË 
repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare pËr 
zHviLLim (iDa), pËr proJekTin e sHËrbimeve bUJQËsore”

Ligj nr 8828, dt 
5.11.2001

54-2001 marrëveshje        
dypalëshe

182 TrakTaTi i obpi-sË “pËr TË DreJTËn e aUToriT” Ligj nr.8838, dt 
22.11.2001

57-2001 o.b.p.i

183
konTraTË Financiare nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 
bankËs eUropiane TË invesTimeve pËr proJekTin e rrUGËve 
eUropiane-sHQipËria 

Ligji nr. 8881, dt 
18.4.2002 

16-2002 kontratë 
Financiare

184 proTokoLL sHTesË i marrËvesHJes eUropiane pËr TransmeTimin 
e kËrkesave pËr nDiHmË GJyQËsore DHe TË raporTiT sHpJeGUes

Ligj nr.8882, dt 
18.4.2002 

16-2002 k.e

185 konvenTa nr 177, pUna nË sHTËpi  1996, TË orGanizTËs 
nDËrkombËTare TË pUnËs

Ligj nr.8909, dt 
6.6.2002 

30-2002 konvente  okb

186 konvenTa nr 150, aDminisTrimi i pUnËs, 1978, TË orGanizaTËs 
nDËrkombËTare Te pUnËs

Ligj nr.8910, dt 
6.6.2002 

30-2002 konvente  okb

187 konvenTa nr 178, inspekTimi i pUnËs (DeTarËT) 1996, TË orGanizaTËs 
nDËrkombËTare TË pUnËs”  

Ligj nr 8911, dt 
6.6.2002 

30-2002 konvente  okb

188
konvenTa nDËrkombËTare DeTare “pËr sHpËTimin e JeTËs nË DeT 
(soLas), 1947”, e nDrysHUar DHe nË proTokoLLin e kËsaJ konvenTe, 
TË viTiT 1978, i nDrysHUar

Ligj nr.9213, dt 
1.4.2004 

26-2004 konvente  okb
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Është një vijueshmëri e pastër logjike që si fillim t’i 
rekomandohet institucioneve "dërguese" por edhe 
Qendrës së Publikimeve Zyrtare (marrësi), botimi në 
Fletore Zyrtare “Ekstra” i akteve të cilat janë evidentuar 
përmes këtij monitorimi si të pabotuara gjatë vitit 2011. 
Një praktikë e tillë është ndjekur edhe vitin 2010 nga QPZ, 
e cila ka shtypur dhe ka hedhur në qarkullim një numër 
të konsiderueshëm Fletoresh Zyrtare "Ekstra",  në të cilat 
u botuan mbi 400 akte nënligjore, krysisht VKM, të cilat 
ishin “stok”i pabotuar që nga viti 2005. Ky edicion special 
Fletoresh Zyrtare Ekstra (unik në terma të volumit), edhe 
pse me vonesë, siguroi akses efektiv në një sërë aktesh, që 
ngjallën interes publik dhe mediatik.

Në rast se ky precedent pozitiv do të ripërsëritej, një 
rëndësi të posaçme i duhet kushtuar këtë herë edhe 
botimit të udhëzimeve të ministrave, pasi, sikurse 
është bërë e qartë tashmë në parashtrimet  teorike 
të këtij Raporti (legjitimiteti i monitorimit), ato janë 
akte me natyrë normative dhe botimi i tyre në Fletore 
Zyrtare cakton momentin e hyrjes së tyre në fuqi. Teksa 
rekomandon botimin e udhëzimeve në FZ, pavarësisht 
se me vonesë, ÇIP mban parasysh parimin se mosbotimi i 
një akti në Fletore Zyrtare nuk sjell detyrimisht pavlefshmërinë 
e tij, por pafuqinë e tij; vetë pavlefshmëria gjykohet në 
kompleks. Efektet juridike që akti mund të ketë krijuar 
deri në momentin e botimit të tij, konsiderohen pa fuqi 
juridike dhe akti vetë si i paqenë dhe që nuk ekziston1. 

Së dyti, problemet e konstatuara përmes monitorimit të 
periudhës 6 vjeçare, 2006-2011, kanë nxjerrë qartësisht 
në pah nevojën për unifikim të sistemit të  indeksimit të 
akteve, sidomos për udhëzimet e ministrave. Ministria e 
Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Ekonomisë 
(METE) apo edhe Ministria e Shëndetësisë,  nuk përdorin 
sistemin standart indeksimi për udhëzimet e tyre. Në fakt, 
me tepër sesa indekse aktesh, ato mund të konsiderohen 
numra protokolli të cilat “pagëzojnë” udhëzimin.  
Nuk përjashtohet në ndonjë rast mundësia që numri 
indeksues të jetë i prejardhur nga vitet pararendëse. Kjo 
e bën të pamundur vlerësimin e rregullsisë së vargut 
indeksues, element bazë mbi të cilin mbështetet metoda 
monitoruese që përdor ÇIP. Caktimi arbitrar i atributeve 

të aktit minon angazhimet qeveritare të ndërmara së 
fundmi në nivel kombëtar edhe ndërkombëtar për 
qeverisje të hapur, transparente dhe të përgjegjshme.

Mbi të gjitha, kjo e bën të pamundur identifikimin e 
aktit nga individë të interesuar (subjekte të interesuar, 
profesionistë të ligjit, etj), duke kompromentuar 
aksesin efektiv në legjislacion. Kjo mund të influencojë 
negativisht (çon në ulje)  edhe nivelin e zbatueshmërisë 
së vetë aktit. Merret si e mirëqenë se institucioni që nxjerr 
aktin ka interes parësor që ai të zbatohet prej subjekteve 
të cilave iu adresohet, dhe njoftimi i tij në mënyrë efektive 
i shërben  pikërisht këtij qëllimi.  

Një tjetër fenomen i cili është hasur mjaf shpesh në 
rastin e udhëzimeve të ministrave është edhe përcaktimi 
arbitrar i dispozitës që cakton momentin e hyrjes në fuqi 
të aktit. Ligji Nr. 9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin 
dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, përcakton 
qartë përmes nenit 29, paragrafi 3, se: “Udhëzimet e Këshillit 
të Ministrave dhe të ministrit marrin fuqi juridike pas botimit 
në Fletoren Zyrtare”. Ky përcaktim ligjor implikon qartë se 
ky lloj akti nuk mund të hyjë në fuqi para botimit të tij 
në Fletore Zyrtare. Në kundërshtim me këtë përcaktim 
ligjor, dispozitat që caktojnë hyrjen në fuqi të udhëzimeve, 
në shumicën dërrmuese të rasteve kanë një formulim 
standart të tipit: "ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë", ose 
"ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletore 
Zyrtare".

ÇIP i rekomandon institucioneve që nxjerrin aktin, 
ndërprerjen e kësaj praktike që nuk mban parasysh 
përcaktimet ligjore dhe riformulimin e saj në frymën 
e ligjit 9000 "Për organizimin dhe funksionimin e KM", 
ku të caktohet në mënyrë eksplicite detyrimi për botim 
i aktit, dhe hyrja e tij në fuqi, pas botimit në FZ. Është me 
rëndësi të theksohet në këtë kontekst se udhëzimi është 
akti më i rëndësishëm që një ministër nxjerr në ushtrim 
të funksioneve dhe detyrave qeverisëse. 

Për më tepër, nëse ligji normon në përgjithësi 
marrëdhëniet juridike në një fushë të caktuar, ajo që 
mbetet më e prekshme për subjektin - zbatues është 

REKOMANDIME6
KaPITULLI

1 “E Drejta Administrative 2” Sokol Sadushi, botimi i tretë i ripunuar 2005, fq.5
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pikërisht akti nënligjor, dhe veçanërisht udhëzimet 
e ministrit të linjës, të cilat përcaktojnë imtësisht 
modalitetet e zbatimit të ligjit dhe/apo VKM-ve në rastin 
konkret. Nga subjekti- zbatues kërkohet veçse operativitet. 
Prandaj, aksesi i subjektit-zbatues tek këto akte duhet të 
garantohet plotësisht përmes bërjes së tyre publike, madje 
jo vetëm përmes botimit në FZ (ligjërisht të përcaktuar), 
por edhe përmes websiteve të ministrive në një hapësirë 
të posaçme dhe lehtësisht të dallueshme (user friendly).

Rritja e kapaciteteve absorbuese dhe procesuese të 
vetë QPZ është një tjetër rekomandim që vjen në 
kuadër të këtij Raporti. Padyshim që QPZ përballet 
çdo ditë me një sfidë të vërtetë profesionale për të 
përmbushur rigorozisht misionin e saj ligjor, skurse 
ai i është përcaktuar në ligjin 8502 “Për krijimin 
e Qendrës së Publikimeve Zyrtare" të ndryshuar. 

ÇIP ka rekomanduar në mënyrë të përsëritur (në të 
dyja raportet pararendëse) se premisat për mungesë 
kapacitetesh teknike dhe njerëzore të QPZ-së për botimin 
e gjithë këtij volumi aktesh, mund të eleminoheshin 
në rast se shteti shqiptar do të njihte efektin zyrtar të 
publikimit të FZ në format elektronik. ÇIP e ka bërë 
të qartë tashmë qëndrimin e vet se si ndryshimi i ligjit 
8502 "Për krijimin e Qendrës së Publikimeve zyrtare" të 
ndryshuar, të mos implikonte domosdoshmërisht edhe 
ndryshimin e Kushtetutës. Në mënyrë të thjeshtuar, ÇIP 
ka rekomanduar që botimi aktual në letër i FZ të vijojë po 
njësoj, vetëm se në një tirazh shumë herë më të reduktuar. 
Ndërkohë, ligji duhet caktojë modalitetet se kur një 
versioni elektronik i Fletores Zyrtare duhet konsideruar 
kopje identike e atij në letër. Kopjet elektronike të Fletores 
Zyrtare të hedhura në internet, do të kompensonin 
reduktimin e tirazhit në letër dhe njëkohësisht do të 
përmirësonin shumë aksesin e publikut në bankën e 
akteve. Nëse ky do të ishte edhe versioni që do të adoptohej 
në kuadër të amendimeve që synohet t'i bëhen ligjit 8502, 
të ndryshuar atëherë mund të printohen vetëm 100 
kopje në letër, për efekt arkivor si dhe për t’i paraprirë 
çdo defekti apo manipulimi të mundshëm që mund të 
ndodhë me sistemet online. Këto kopje autentike në letër 
mund t’i dorëzoheshin institucioneve më të rëndësishme 
kushtetuese të vendit, për t'i administruar ato në arkivat 
e tyre, pa harruar këtu Bibliotekën Kombëtare, Arkivën e 
Shtetit, apo ndonjë institucion tjetër të ngjashëm. 

Në vitin 2009 ÇIP organizoi një tryezë të nivelit të lartë 
teknik, me ekspertët më të njohur në fushën e botimeve 
zyrtare dhe të e-governance, ku morën pjesë edhe titullarë 
të Ministrisë së Drejtësisë. Rekomandimet e kësaj tryezë 

iu dërguan më pas të përmbledhura kësaj të fundit. ÇIP 
komisionoi ekspertë të njohur në vend në fushën e të 
drejtës administrative për një studim krahasues të mirëfilltë 
mbi praktikën e vendeve europiane në këtë drejtim, i cili 
gjithashtu iu dërgua për vlerësim të mëtejshëm Ministrisë 
së Drejtësisë.  Kjo e fundit ka përfunduar tashmë draftin 
e ndryshimeve në ligjin për botimet zyrtare. Projektligji, 
ka kaluar tashmë si vendimarrje në Këshillit e Ministrave 
dhe ka hyre në procesin e shqyrtimit parlamentar. 
Projektligji parashikon botimin e akteve në format 
elektronik i cili prodhon njësoj fuqi juridike sikurse edhe 
vetë botimi në FZ në letër. Kjo përfaqëson një arritje 
mjaft të rëndësishme dhe ÇIP falënderon Ministrinë e 
Drejtësisë për seriozitetine  treguar në këtë drejtim, duke 
u referuar në një pjesë të mirë edhe në rekomandimet 
direkte të bëra nga ÇIP.  Projektligji është në tërësi i 
mirë, edhe pse, në gjykimin e Qendrës ÇIP ai duhet të 
përcaktojë më mirë uljen e tirazheve në një numër të 
përcaktuar. Në fakt, projektligji e vendos këtë procedurë 
në diskrecionin e ministrit të drejtësisë, i cili duhet të 
përcaktojë tirazhet rast pas rasti. Sikurse u tha më sipër, 
Fletoret Zyrtare elektronike duhet të "kompensojnë" 
reduktimin drastik të tirazhit në letër, pasi ky është në 
fund të fundit edhe qëllimi i këtij ndryshimi ligjor: të 
sigurojë sa më shumë avantazhe nga teknologjia me 
synim reduktimin e kostove të shtypshkrimit dhe 
garantim të një aksesi sa më të gjerë në aktete zyrtare.  
Në faqen zyrtare te Qendrës ÇIP,  ofrohet për të gjithë 
të interesuarit projekt-ligji i përgatitur nga Ministria e 
Drejtësisë me rekomandimet e përfshira, të cilat iu bënë 
kësaj të fundit në tryezën e zhvilluar nga Qendra ÇIP në 
Dhjetor 2010 (mund t'i ridëgjoni diskutimet edhe duke 
klikuar në: www.infocip.org).

Dhe së fundmi, një konsideratë lidhur me problemin e 
"stokut" të akteve ndërkombëtare të ratifikuar ndërvite 
nga Kuvendi, teksti i të cilave nuk është i botuar në 
shqip në FZ. ÇIP ka konstatuar tashmë se ky "stok" është 
disa herë më i madh se sa ai që ka arritur të evidentojë 
Avokati i Popullit në Raportin Specil nr. 1 që ai dorëzoi 
në Kuvend në datë 23/05/2008. Në këtë Raport janë bërë 
publike edhe rezultatet e vlerësimi tërësor të situatës 
në 20 vitet e fundit sa i takon akteve ndërkombëtare 
të pabotuara. Në përfundim të këtij procesi, Qendra 
ÇIP do të rekomandonte përkthimin e tyre në shqien 
e çertifikuar nga Ministria e Drejtësisë dhe më pas 
botimin e teksteve të këtyre akteve ndërkombëtare në 
një edicion specil të Fletores Zyrtare, e cila mund të 
ishte pjesë e celebrimeve në kuadër të 100 vjetorit të 
pavarësisë, përveçse një tregues i seriozitetit të shtetit 
shqiptar, tashmë 100 vjeçar.
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Në terma të përgjithshme, Metodologjia “ÇIP” konsiston në 
dy hallka:

1. Skematike - Identifikimi i akteve të pabotuara në Fletore 
Zyrtare, përmes shqyrtimit të vargut indeksues, ku çdo 
numër në varg i korrespondon një akti zyrtar dhe ku çdo 
shkëputje në varg indikon një akt të pabotuar. Kjo hallkë 
verifikimi i jep përgjigje pyetjes “sa” akte zyrtare (ligje, 
vendime, udhëzime etj.) mungojnë në FZ dhe sa jo.

2. Faktike - Kryqëzimi i gjetjeve nëpërmjet ballafaqimit të 
dy burimeve zyrtare ku arkivohen akte. Kjo synon t’i japë 
përgjigje pyetjes “cilat” akte zyrtare (konkretisht) nuk 
janë botuar në FZ (atribute, titull dhe përmbajtje).

Sa i takon VKM-ve, procesi monitorues ndjek një protokoll 
relativisht të komplikuar. Kjo sepse, Qeveria nxjerr VKM 
edhe në rastin kur miraton në parim një marrëveshje apo edhe 
kur propozon një projektligj. Këto të fundit, fjala vjen, duhen 
ratifikuar nga Kuvendi para se të dërgohen për botim në Fle-
tore Zyrtare. Kjo do të thotë se, destinacioni final nuk është 
gjithmonë i njëjtë për aktet që nxjerr KM: ca janë definitive 
dhe shkojnë për botim në FZ, ca të tjera janë jo-definitive 
(tranzitore) dhe kalojnë për miratim të mëtejshëm në Ku-
vend ose nga vetë KM. Në rastin e VKM-ve, përpara se të ap-
likohen të dyja hallkat metodologjike, identifikohen me ku-
jdes dhe veçohen të gjitha ato VKM, destinacioni i të cilave 
nuk është Fletorja Zyrtare (marzhi i gabimit njerëzor: 5%)

Po ashtu, një vështirësi relative paraqet edhe verifikimi i 
mungesave në FZ i udhëzimeve të ministrave. Metodologjia 
ÇIP parashikon edhe në këtë rast një protokoll specifik veri-
fikimi, që kufizohet kryesisht në aplikimin e hallkës Ske-
matike, ku çdo mungesë në vargun indeksues për secilën 
ministri është automatikisht një udhëzim i pabotuar në FZ. 

Hallka Faktike e verifikimit, në rastin e udhëzimeve, 
aplikohet vetëm aty ku është e mundur sepse, ndry-
she nga siti zyrtar i KM, sitet zyrtare të ministrive nuk 
publikojnë me rregullsi të kënaqshme udhëzimet re-
spektive, edhe pse këto janë aktet kryesore zyrtare që 
ministrat nxjerrin gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. Për 
të gjeneruar sa më shumë “lëndë të parë” që të jetë e 
mundur për verifikimin Faktik, përveç siteve zyrtare të 
ministrive, për ballafaqim të dhënash përdoret edhe çdo 
raport, strategji apo buletin qeveritar, i cili mund të ketë 

referenca apo informacion për udhëzime të caktuara. 
Në rastin e udhëzimeve, ekziston gjithmonë mundësia që 
numri indeksues që mbyll serinë e botimit në FZ për një vit 
të dhënë kalendarik, të mos jetë në fakt i fundit apo përmb-
yllësi. Sa kohë që nisemi nga premisa se mund të ekzistojnë 
mangësi në botimin në FZ të udhëzimeve, duhet pranuar 
mundësia që mungesat të jenë të pranishme teorikisht edhe 
përtej shifrës që rezulton se mbyll serinë e vargut indeksues 
në FZ. Nëse gjatë hulumtimit në sitet zyrtare të ministrive 
(aty ku është e mundur), apo në dokumenta të tjera zyrtarë 
të organeve qëndrore të shtetit, përmes aplikimit të hallkës 
Faktike hasen udhëzime që indeksohen nga një numër më i 
lartë se ai i udhëzimit me shifrën më të lartë të botuar në Fle-
tore Zyrtare, atëherë, përllogaritjet mbi mungesat në vargun 
indeksues do të bazohen tek shifra më e lartë e gjetur, dhe 
jo tek shifra më e lartë indeksuese e aktit në Fletore Zyrtare. 

Një tjetër kufizim metodologjik në rastin e udhëzimeve 
diktohet edhe nga mungesa e një rregulli indeksues të uni-
fikuar. Konstatohet se, ministritë shqiptare nuk përdorin të 
njëjtin parim indeksues për llojin e aktit: Udhëzim. Konkre-
tisht, KM, MF, MASH, MPPTT, MMPAU, MBUK përdorin 
varg indeksues kalendarik, kurse MD, MSH, METE, MP-
ÇSSHB përdorin varg indeksues jo-konvencional, me bazë 
protokollare. Për këto të dytat, do të përdoret vetëm hallka 
Faktike e verifikimit për aq sa është e mundur (hallka Ske-
matike nuk mund të aplikohet fare në këtë rast). Rezulta-
tet e gjeneruara në këtë mënyrë, duhen konsideruar “të 
brishta” metodologjikisht. Pavarësisht kësaj, gjetjet për 
udhëzimet e lëna jashtë botimit në FZ për këto ministri, 
nuk mund të jenë në asnjë rast më të vogla se ato që do të 
reklamohen më poshtë; përkundrazi, ato në çdo rast janë 
teorikisht më të mëdha. 

Si burime kryesore verifikimi janë përdorur:

Fletoret Zyrtare 2011
Fletore Zyrtare Ekstra (burimi: www.qpz.gov.al)
Arkiva elektronike e QPZ (www.qpz.gov.al) 
Websiti Zyrtar i KM (www.keshilliministrave.al) 
Websitet zyrtare të ministrive
Dokumenta zyrtarë qeveritare, si raporte, strategji etj
Raporte dhe rekomandime të Avokatit të Popullit
Websiti zyrtar i Gjykatës Kushtetuese
Websiti zyrtar i Gjykatës së Lartë
Websiti zyrtar i GJEDNJ

SHKURT MBI 
METODOLOGJINË "ÇIP"7

KaPITULLI
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ANEkS SPECIAL 

TABELAT E VKM-ve, 2011

Për shkak të specifikës në terma të volumit dhe të 
interesit që përfaqësojnë, VKM-të e identifikuara si 
të lëna jashtë botimi në FletorE Zyrtare 2011 do të 
grupohen në dy tabela të posaçme në Aneksin 1 të 
këtij raporti monitorues. 

Tabela 12 ka të renditura 76 VKM për miratim në 
parim, të cilat janë të publikuar në faqen zyrtare të KM, 
por jo në FZ 2011. Për shkak të natyrës së tyre tranzitore, 
praktika sugjeron se këto VKM nuk dërgohen për botim 
në FZ  Nga ana tjetër, vetë ligji 9000, "Për organizimin 

dhe funksionimin e KM" nuk bën asnjë diferencim të 
posaçëm sa i takon mos-botimit në FZ të këtyre VKM-
ve. 

Megjithatë, në respekt të informimit të publikut, por 
edhe të argumentave "pro" dhe "kundër" në këtë 
drejtim, autorët e monitorimit i kanë grupuar këto VKM 
në një tabelë të posaçmeInterpretimi nëse duhet apo jo 
të ishin këto VKM të botuar edhe në FZ, le të mbetet 
për monentin një prerogativë e gjithsecilit që dëshiron të 
futet në këtë debat me karakter doktrinar. 

Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

1

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË DokUmenTiT nDrysHUes TË 

marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË 

sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs sË GreQisË, pËr proGramin 

DypaLËsH TË nDiHmËs sË basHkËpUnimiT

21/12/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

2

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË TË 

maLiT TË zi, pËr pËrcakTimin e pikËs sË pËrbasHkËT TË kaLimiT kUFiTar 

“zaTriJebacka ciJevna – Grabon”, pËr TraFikUn nDËrkombeTar

21/12/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

3
venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sHTesË sË 

marrËvesHJes sË FinancimiT, nËnsHkrUar

14/12/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

4

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiLLiT 

TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs 

sË azerbaJXHaniT, pËr nXiTJen DHe mbroJTJen e nDËrsJeLLË TË 

invesTimeve

14/12/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

5

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË HUasË, nDËrmJeT 

repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe FonDiTTË opec-UT pËr zHviLLim 

nDËrkombËTar, pËr Financimin e proJekTiT TË rrUGËs TiranË - eLbasan

06/12/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

6

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT TË impLemenTimiT 

pËr asisTencËn Financiare, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË 

repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs sË TUrQisË

23/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

7

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË basHkËpUnimiT 

nË FUsHaT e pUnËs DHe TË pUnËsimiT, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave 

TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs sË TUrQisË

23/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

TABELA 12



56

tRANSPARENCA E BOtIMEVE ZYRtARE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE, 2011

Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

8

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT DHe 

proGramiT, nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË, TË pËrFaQËsUar 

nGa minisTria e Financave, DHe FonDiT sHQipTar pËr zHviLLim, si 

aGJenci e zbaTimiT TË proGramiT, DHe kFW FrankFUrT am main

23/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

9
venDim pËr miraTimin, nË parim, TË pLaniT kombËTar TË TransporTiT 

(risHikimi i parË pesËvJeÇar)

23/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

10

venDim per nJË sHTesË FonDi nË bUXHeTin e viTiT 2011, miraTUar 

pËr minisTrinË e sHËnDeTËsisË, pËr mbULimin e pJessHËm TË 

sHpenzimeve TË kUrimiT TË sHTeTasiT pËrparim HoXHa

16/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

11

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË HUasË, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

FonDiT TË abU DHabi-T pËr zHviLLim, pËr Financimin e proJekTiT TË 

rrUGËs TiranË - eLbasan

16/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

12

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË HUasË, 

nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe bankËs eUropiane pËr 

rinDËrTim DHe zHviLLim (ebrD), pËr Financimin e proJekTiT TË 

nDËrTimiT TË bypass-eve TË rrUGËs sË FieriT DHe vLorËs

16/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

13

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes me sHkËmbim 

noTasH pËr nDrysHimin e marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË 

minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË maLiT TË zi, 

pËr LËvizJen e nDËrsJeLLË TË sHTeTasve

16/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

14

venDim pËr miraTimin, nË parim, TËmarrËvesHJes me sHkËmbim 

noTasH pËr nDrysHimin e marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiLLiT 

TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË 

repUbLikËs sË maQeDonisË, pËr LËvizJen e nDËrsJeLLË TË sHTeTasve

10/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

15

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË DokUmenTiT TË nDrysHimiT TË 

marrËvesHJes isTisna’a DHe marrËvesHJes sË aGJencisË isTisna’a, 

nDËrmJeTkËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

bankËs isLamike pËr zHviLLim (iDb), pËr proJekTin e rrUGËs

10/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

16

venDim per miraTimin, nË parim, TË amenDamenTiT 1 (nJË), TË 

marrËvesHJes Teknike, nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË, 

pËrFaQËsUar nGa minisTria e mbroJTJes, DHe sHTabiT sUprem TË 

Forcave aLeaTe nË eUropË (sHape), pËrFaQËsUar nGa cc- air izmir, pËr

02/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

17

venDim per miraTimin nË parim, TË sHTesËs sË marrËvesHJes sË 

FinancimiT nDËrmJeT, kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË 

sHQipËrisË DHe komisioniT eUropian, pËr proGramin nDËrkUFiTar 

isH-repUbLika JUGosLLave e maQeDonisË–sHQipËri, nËn 

insTrUmenTin

02/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

18

venDim per miraTimin, nË parim, TË sHTesËs sË marrËvesHJes sË 

FinancimiT, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË 

sHQipËrisË DHe komisioniT eUropian, pËr proGramin nDËrkUFiTar 

sHQipËri – maLi i zi, nËn insTrUmenTin e nDiHmËs sË paraanËT

02/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km
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Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

19

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

komisioniT eUropian, pËr proGramin nDËrkUFiTar sHQipËri - maLi i 

zi, nË kUaDrin e komponenTiT ipa

02/11/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

20

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË memoranDUmiT TË mirËkUpTimiT 

pËr basHkËpUnimin ekonomik, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË 

repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs FeDeraTive 

TË braziLiT

26/10/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

21

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË konvenTËs sË kËsHiLLiT TË 

eUropËs “pËr paranDaLimin DHe LUFTËn kUnDËr DHUnËs nDaJ 

Grave DHe DHUnËs nË FamiLJe”

20/10/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

22

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes pËr sTaTUsin 

LiGJor TË QenDrËs raJonaLe TË mJeDisiT pËr eUropËn QenDrore 

DHe LinDore

20/10/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

23

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË proJekTiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË 

DHe QeverisË sË konFeDeraTËs zvicerane, pËr DHËnien e nDiHmËs 

Financiare pËr proJekTin “FUrnizimi me UJË TË piJsHËm DHe 

kanaLizime

20/10/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

24

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË proGramiT TË basHkËpUnimiT 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

orGanizaTËs sË kombeve TË basHkUara, 2012-2016

20/10/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

25

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT kËsHiLLiT 

TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs 

FeDeraTive TË braziLiT, pËr pËrJasHTimin e kËrkesave pËr vizË

20/10/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

26

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË kosovËs nË FUsHËn e pËrFaQËsimiT konsULLor

20/10/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

27

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË sHTeTiT TË kaTariT, pËr nXiTJen DHe mbroJTJen e nDËrsJeLLË TË 

invesTimeve

12/10/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

28

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË sHTeTiT TË kaTariT, pËr sHmanGien e TaTimiT TË DyFisHTË DHe 

paranDaLimin e evazioniT FiskaL pËr TaTimin mbi TË arDHUraT

12/10/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

29

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT “pËr Disa nDrysHime 

nË marrËvesHJen, nDËrmJeT QeverisË sË repUbLikËs sË sHQipËrisË 

DHe QeverisË sË FeDeraTËs rUse, pËr UDHËTime TË nDËrsJeLLa TË 

sHTeTasve”

05/10/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

30

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË maLiT TË zi, pËr sHLyerJen e borXHiT TË repUbLikËs sË sHQipËrisË 

nDaJ maLiT TË zi

28/09/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km
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Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

31

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË sHTesËs sË marrËvesHJes sË 

FinancimiT, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË 

sHQipËrisË DHe komisioniT eUropian, pËr proGramin e FinancimiT TË 

pJesËmarrJes sË sHQipËrisË nË proGramin erDF TË basHkËpUnimi

14/09/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

32

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

komisioniT eUropian, pËr proGrami nDËrkUFiTar nDËrmJeT isH - 

repUbLikËs JUGosLLave TË maQeDonisË DHe sHQipËrisË

14/09/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

33

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

komisioniT eUropian, pËr proGramin e basHkËpUnimiT nDËrkUFiTar 

nDËrmJeT GreQisË DHe sHQipËrisË, nËn insTrUmenTin e asisTencË

14/09/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

34

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË DokUmenTiT TË amenDimiT 

nUmËr nJË, TË marrËvesHJes sË nDiHmËs, nDËrmJeT kËsHiLLiT 

TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË 

sHTeTeve TË basHkUara TË amerikËs, “pËr QeverisJe TË DreJTË DHe 

DemokraTike

14/09/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

35

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

orGanizaTËs pËr nDaLimin e armËve kimike DHe repUbLikËs sË 

sHQipËrisË, pËr TË DreJTaT DHe imUniTeTeT e onak-ut (orGanizaTa 

pËr nDaLimin e armËve kimike)

10/08/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

36

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs Çeke, pËr zbaTimin e marrËvesHJes, nDËrmJeT 

komUniTeTiT eUropian DHe repUbLikËs sË sHQipËrisË, pËr 

ripranimin e perso

10/08/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

37

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË perUsË, pËr pËrJasHTimin nGa kËrkesa pËr vizË 

pËr pasaporTaT DipLomaTike, speciaLe DHe TË sHËrbimiT

13/07/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

38

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË kreDisË 

pËr eksporT, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË 

sHQipËrisË, QË vepron nË emËr TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

pËrFaQËsoHeT nGa minisTria e Financave, DHe UnicreDiT bank aUsTri

13/07/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

39

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË 

DHe komisioniT eUropian pËr proGramin me sHUmË pËrFiTUes pËr 

TempUs, nË kUaDËr TË insTrUmenTiT TË ipa-sË: asisTenca e Tranzi

13/07/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

40

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes Financiare, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË 

DHe komisioniT eUropian, pËr proGramin nDËrkUFiTar sHQipËri – 

kosovË, nË kUaDËr TË insTrUmenTiT pËr asisTencËn e paraanËT

06/07/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

41

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË iTaLisË, pËr konverTimin e borXHiT pËr zHviLLim

06/07/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km
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42

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË emiraTeve Te basHkUara arabe

06/07/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

43

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË 

DHe komisioniT eUropian, pËr proGramin HorizonTaL pËr siGUrinË 

bËrTHamore DHe mbroJTJen nGa rrezaTimeT

22/06/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

44

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË sUeDisË, pËr reaLizimin e proJekTiT “zHviLLimi i mËTeJsHËm DHe 

zbaTimi i sisTemiT TË sHËrbimiT kombËTar TË pUnËsimiT

22/06/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

45

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË “proTokoLLiT TË zbaTimiT 

LoGJisTik”, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË 

sHQipËrisË DHe QeverisË sË repUbLikËs sË TUrQisË

22/06/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

46

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË kroacisË, pËr zGJiDHJen e borXHiT TË repUbLikËs 

sË sHQipËrisË kUnDreJT repUbLikËs sË kroacisË

22/06/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

47

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe repUbLikËs sË aUsTrisË, repUbLikËs 

sË bULLGarisË, repUbLikËs sË bosnJË -HerceGovinËs, repUbLikËs 

sË kroacisË, repUbLikËs sË ÇekisË, repUbLikËs sË HUnGarisË

18/05/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

48

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË konFeDeraTËs zvicerane, pËr DHËnien e nDiHmËs Financiare, pËr 

proJekTin e siGUrisË sË DiGave nË kaskaDaT e LUmenJve Drin

14/04/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

49

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË konFeDeraTËs zvicerane, pËr DHËnien e nDiHmËs Financiare pËr 

proJekTin “rriTJa e kapaciTeTeve pËr zHviLLimin e inFrasTrUkTUres”

14/04/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

50

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË Disa nDrysHimeve nË 

marrËvesHJen speciFike, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË 

repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe sUeDisË (nË FUsHËn e TaTimeve - Faza ii)

14/04/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

51

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË, pËr basHkËpUnimin 

Financiar 2010, pËr proJekTin “proGrami i mbroJTJes sË mJeDisiT TË

06/04/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

52

. venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË, pËr basHkËpUnimin 

Financiar 2008, pËr proJekTin “masTerpLani nË sekTorin UJor”

06/04/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km
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53

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË serbisË, pËr sHLyerJen e borXHiT TË repUbLikËs 

sË sHQipËrisË nDaJ repUbLikËs sË serbisË

31/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

54

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË sË 

repUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË, pËr basHkËpUnimin Financiar 

2009, pËr proJekTin “proGrami i inFrasTrUkTUrËs komUnaLe i”

31/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë. ky 

vendim hyn në fuqi 

menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

55

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË, pËr basHkËpUnimin 

Financiar, 2008, 2010, pËr proJekTin “inFrasTrUkTUra komUnaLe ii”

31/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

56

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes isTisna’a DHe 

marrËvesHJes sË aGJencisË isTisna’a, nDËrmJeT kËsHiLLiT TË 

minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe bankËs isLamike pËr 

zHviLLim (iDb), pËr Financimin e proJekTiT TË rrUGËs TiranË-eLbasan

31/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

57

venDim per miraTim, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

komisioniT eUropian, pËr proGramin e basHkËpUnmiT nDËrkUFiTar 

“ipa aDriaTik”, nË kUaDËr TË komponenTiT TË DyTË TË insTrUmen

23/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

58

venDim per miraTimin nË, parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË sHTeTiT TË kUvaJTiT, pËr basHkËpUnimin LiGJor DHe GJyQËsor nË 

ÇËsHTJeT civiLe e TreGTare

23/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

59

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË GranTiT TF098923, 

TË FonDiT TË besimiT me sHUmË DonaTorË, “reparis”, nDËrmJeT 

sHQipËrisË DHe bankËs nDËrkombËTare pËr rinDËrTim DHe zHviLLim, 

pËr Financimin e proJekTiT “pËrmirËsimi i raporTimiT Fin

23/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

60

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes nDrysHyese TË 

FinancimiT, nDËrmJeT sHQipËrisË DHe sHoQaTËs nDËrkombËTare 

pËr zHviLLim (iDa), pËr Financimin e proJekTiT “menaXHimi DHe 

aDminisTrimi i TokËs”

23/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

61

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes nDrysHUese 

TË marrËvesHJes sË kreDisË, nDËrmJeT sHQipËrisË DHe bankËs 

nDËrkombËTare pËr rinDËrTim DHe zHviLLim (ibrD), pËr Financimin e 

proJekTiT “menaXHimi DHe aDminisTrimi i TokËs”

23/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

62

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË FrancËs, pËr sHkËmbimin DHe mbroJTJen e 

nDËrsJeLLË TË inFormacioniT TË kLasiFikUar

16/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km
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63

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË sHTeTiT TË kUvaJTiT, pËr basHkËpUnimin LiGJor DHe GJyQËsor nË 

ÇËsHTJeT penaLe

09/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

64

venDim per miraTimin, nË parim, TË proTokoLLiT sHTesË TË 

marrËvesHJes, pËr amenDimin DHe aDerimin nË marrËvesHJen e 

TreGTisË sË LirË TË eUropËs QenDrore

09/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

65

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË, pËr basHkËpUnimin 

Financiar, 2010, pËr Financimin e proJekTiT 

09/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

66

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË mbreTËrisË sË basHkUar TË briTanisË sË maDHe DHe irLanDËs sË 

veriUT, pËr sHmanGien e TaTimiT TË DyFisHTË e paranDaLimin

09/03/2011 ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

67

venDim per miraTimin, nË parim, TË memoranDUmiT TË mirËkUpTimiT 

pËr kriJimin e komiTeTiT TË pËrbasHkËT TË basHkËpUnimiT, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË emiraTeve TË basHkUara arabe

ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

68

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs Franceze, pËr QarkULLimin e TË rinJve

ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

69

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË, 

pËrFaQËsUar nGa minisTria e Financave, DHe bankËs eUropiane TË 

invesTimeve (bei), pËr asisTencË Teknike TË proJekTiT 

ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

70

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË GJeorGJisË, pËr UDHËTimin pa viza pËr mbaJTËsiT e pasaporTave 

DipLomaTike DHe TË sHËrbimiT

ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

71

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes, nDËrmJeT 

kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe QeverisË 

sË repUbLikËs sË serbisË, pËr LËvizJen e nDËrsJeLLË TË sHTeTasve

ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

72

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT, 

nDËrmJeT kËsHiLLiT TË minisTrave TË repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

komisioniT eUropian, pËr proGramin kombËTar pËr viTin 2010, nËn 

insTrUmenTin e asisTencËs sË parazGJerimiT (komponenTi i as

ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

73

venDim per miraTimin, nË parim, TË DokUmenTiT TË nDrysHimiT TË 

konTraTËs Financiare, nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË DHe 

bankes eUropiane TË invesTimeve (bei), pËr HUanË e zHviLLimiT TË 

arsimiT

ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km
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Nr. 
rendor

VKM të identifikuara konkretisht (titull dhe përmbajtje)  
të cilat nuk janë të botuara në Fletore Zyrtare, 2010

Data  
e VKM

Hyrja  
në fuqi

Publikuar 
në

74

venDim per miraTimin, nË parim, TË DokUmenTiT nDrysHUes TË 

marrËvesHJes sË kreDisË pËr zHviLLim, nDËrmJeT sHQipËrisË DHe 

sHoQaTËs nDËrkombËTare pËr zHviLLim (iDa), pËr Financimin e 

“proGramiT TË komUniTeTiT TË enerGJisË pËr eUropËn JUGLinDore 

ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

75

venDim per miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes me sHkËmbim 

noTasH pËr korriGJimin e marrËvesHJes, nDËrmJeT repUbLikËs se 

sHQipËrisË DHe repUbLikËs FeDeraLe TË GJermanisË, pËr sHmanGien 

e TaTimiT TË DyFisHTË DHe evazioniT FiskaL nË LiDHJe me TaksaT 

ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km

76

venDim pËr miraTimin, nË parim, TË marrËvesHJes sË FinancimiT 

DHe proJekTiT, nDËrmJeT repUbLikËs sË sHQipËrisË, pËrFaQËsUar 

nGa minisTria e Financave DHe minisTria e pUnËve pUbLike DHe 

TransporTiT, DHe kFW, FrankFUrT am main, pËr Financimin e 

proJekTiT 

ky vendim hyn në 

fuqi menjëherë.

Faqja zyrtare 

e km


