
  

PJESA E POSAÇMEPJESA E POSAÇME

KREU IKREU I

KRIME KUNDËR NJERËZIMITKRIME KUNDËR NJERËZIMIT

   Neni Neni 144144
GenocidiGenocidi

Zbatimi i një plani të paramenduar që synon shkatërrimin tërësisht apo pjesërisht të njëZbatimi i një plani të paramenduar që synon shkatërrimin tërësisht apo pjesërisht të një

grupi nacional, etnik, racial apo fetar i drejtuar kundër anëtarëve të grupit dhe i shoqëruar megrupi nacional, etnik, racial apo fetar i drejtuar kundër anëtarëve të grupit dhe i shoqëruar me
veprat që vijojnë, si: vrasje me dashje të anëtarëve të grupit, dëmtime të rënda fizike dhe psikike,veprat që vijojnë, si: vrasje me dashje të anëtarëve të grupit, dëmtime të rënda fizike dhe psikike,

vendosja në kushte jetese të rënda që shkaktojnë shkatërrimin fizik, zbatimi i masave që synojnëvendosja në kushte jetese të rënda që shkaktojnë shkatërrimin fizik, zbatimi i masave që synojnë
 pengimin  pengimin e e lindjeve, lindjeve, si si dhe dhe transferimi transferimi i i detyrueshëm detyrueshëm i i fëmijëve fëmijëve të të një një grupi grupi në në një një grup grup tjetër,tjetër,

dënohet me burgim jo më pak se 10 vjet ose me burgim të përjetshëm.dënohet me burgim jo më pak se 10 vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 145Neni 145
Krime kundër njerëzimitKrime kundër njerëzimit

Vrasjet, zhdukja me forcë, shfarosjet, kthimi në skllevër, internimet dhe dëbimet, si dhe çdoVrasjet, zhdukja me forcë, shfarosjet, kthimi në skllevër, internimet dhe dëbimet, si dhe çdo

lloj torture ose dhune tjetër njerëzore, të kryera, sipas një plani konkret të paramenduar, ose nëlloj torture ose dhune tjetër njerëzore, të kryera, sipas një plani konkret të paramenduar, ose në
mënmënyrë yrë sissistemtematiatike, ke, kundkundër ër një një grupgrupi i të të popupopullsllsisë isë civcivileile, , për për motmotive ive polpolitiitike, ke, ideideoloologjigjike,ke,

raciale, etnike e fetare dënohen jo më pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëm.raciale, etnike e fetare dënohen jo më pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 146Neni 146
Shpërndarja kompjuterike e materialeve pro gjenocidit ose krimeve kundër njerëzimitShpërndarja kompjuterike e materialeve pro gjenocidit ose krimeve kundër njerëzimit

Ofrimi në publik ose shpërndarja e qëllimshme publikut, nëpërmjet sistemeve kompjuterike,Ofrimi në publik ose shpërndarja e qëllimshme publikut, nëpërmjet sistemeve kompjuterike,

e materialeve, që mohojnë, minimizojnë, në mënyrë të ndjeshme, miratojnë ose justifikojnë akte,e materialeve, që mohojnë, minimizojnë, në mënyrë të ndjeshme, miratojnë ose justifikojnë akte,
që përbëjnë gjenocid ose krim kundër njerëzimit, dënohet me burgim 3 deri në 6 vjet.që përbëjnë gjenocid ose krim kundër njerëzimit, dënohet me burgim 3 deri në 6 vjet.

Neni 147Neni 147
Krimet e luftësKrimet e luftës

Veprat e kryera nga persona të ndryshëm në kohë lufte, si vrasja, keqtrajtimi ose dëbimi për Veprat e kryera nga persona të ndryshëm në kohë lufte, si vrasja, keqtrajtimi ose dëbimi për 
 punë skllavëruese,  punë skllavëruese, si dhe si dhe për çdo për çdo lloj shfrytëzimi lloj shfrytëzimi tjetër çnjerëzor tjetër çnjerëzor në dëm në dëm të popullsisë të popullsisë civile osecivile ose

në territor të pushtuar, vrasja ose në territor të pushtuar, vrasja ose keqtrakeqtrajtimjtimi i i i robërve të luftës, vrasja e robërve të luftës, vrasja e pengjepengjeve, shkatërrimve, shkatërrimi ii i

 pasurisë  pasurisë private private ose ose publike, publike, shkatërrimi shkatërrimi i i qyteteve, qyteteve, komunave komunave ose ose fshatrave, fshatrave, jo jo të të diktuara diktuara nganga

nevoja ushtarake, dënohet me heqje të lirisë jo më pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëm.nevoja ushtarake, dënohet me heqje të lirisë jo më pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëm.



  

KREU IIKREU II

VEPRA PENALE KUNDËR PERSONITVEPRA PENALE KUNDËR PERSONIT

KRIME KUNDËR JETËSKRIME KUNDËR JETËS

SEKSIONI ISEKSIONI I

KRIME KUNDËR JETËS TË KRYERA ME DASHJEKRIME KUNDËR JETËS TË KRYERA ME DASHJE

Neni 148Neni 148

Vrasja me dashjeVrasja me dashje

Vrasja e kryer me dashje dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.Vrasja e kryer me dashje dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.

Neni 149Neni 149

Vrasja me paramendimVrasja me paramendim

Vrasja me paramendim dënohet me burgim nga 15 deri në 25 vjet.Vrasja me paramendim dënohet me burgim nga 15 deri në 25 vjet.

Vrasja e kryer për interes apo hakmarrje dënohet me burgim jo më pak se 20 ose me burgim tëVrasja e kryer për interes apo hakmarrje dënohet me burgim jo më pak se 20 ose me burgim të
 përjetshëm. përjetshëm.

 Ne  Ne kuptim kuptim te te paragrafit paragrafit te te pare pare te te kesaj kesaj dispozite, dispozite, do do te te konsiderohet konsiderohet vrasje vrasje e e kryer kryer meme

 paramendim  paramendim kur kur autori autori i i saj, saj, edhe edhe i i zhveshur zhveshur nga nga cdo cdo motiv, motiv, pavaresisht pavaresisht kohes kohes se se kaluar kaluar nganga

casti i lindjes se shkakut deri ne kryerjen e krimicasti i lindjes se shkakut deri ne kryerjen e krimit, ka formuar dashjen per te vrare, t, ka formuar dashjen per te vrare, duke qene neduke qene ne

gjegjendjndje e te reflete reflektoktoje per je per rretrrethanhanat e at e ngjngjarjarjes, te es, te formformoje bindoje bindjen per te jen per te kryekryer r vravrasjesjen n dhedhe
kontrolloje teresisht veprimet e tij qe cojne ne kryerjen e saj sipas vendimit te marre, me mjetet ekontrolloje teresisht veprimet e tij qe cojne ne kryerjen e saj sipas vendimit te marre, me mjetet e

gjetura prej tij te pershtatshme per arritjen e qellimit kriminal. Nese rrethanat e mesiperme tegjetura prej tij te pershtatshme per arritjen e qellimit kriminal. Nese rrethanat e mesiperme te

karaktkarakterit subjektierit subjektiv v nuk jane nuk jane prezentprezente, vrasja e, vrasja do te do te konsidekonsiderohet e rohet e kryer pa kryer pa parameparamendim. EDHEndim. EDHE
MUND TE HIQET!!!!!!!!MUND TE HIQET!!!!!!!!

Neni 150Neni 150

Vrasja për gjakmarrjeVrasja për gjakmarrje



  

Vrasja me dashje për gjakmarrje dënohet me burgim jo më pak se 25Vrasja me dashje për gjakmarrje dënohet me burgim jo më pak se 25   vjet ose me burgim tëvjet ose me burgim të

 përjetshëm. përjetshëm.

Neni 151Neni 151

Vrasja në rrethana të tjera cilësueseVrasja në rrethana të tjera cilësuese

Vrasja me dashje e kryer:Vrasja me dashje e kryer:

a)a) ndaj tndaj të mitë mituriturit;;

 b)  b) ndaj personit me mangësndaj personit me mangësi fizike ose psi fizike ose psikike, të sëmurë rënikike, të sëmurë rëndë ose shtatzënë, dë ose shtatzënë, kur cilësitë ekur cilësitë e

viktimës janë të dukshme ose të njohura;viktimës janë të dukshme ose të njohura;

ç) ndaj kallëzuesit, dëshmitarit, të dëmtuarit ose palëve të tjera ndërgjyqëse;ç) ndaj kallëzuesit, dëshmitarit, të dëmtuarit ose palëve të tjera ndërgjyqëse;

d) në mënyrë të tillë që i shkakton mundime të veçanta viktimës;d) në mënyrë të tillë që i shkakton mundime të veçanta viktimës;

Neni 152Neni 152

Vrasja e funksionarëve publikë dhe e punonjësve të policisë së shtetitVrasja e funksionarëve publikë dhe e punonjësve të policisë së shtetit

Vrasja me dashje e deputetit, gjyqtarit, prokurorit, avokatit, ushtarakut, punonjësve të policisë sëVrasja me dashje e deputetit, gjyqtarit, prokurorit, avokatit, ushtarakut, punonjësve të policisë së
shtetit apo e funksionarëve të tjerë publikë, gjatë detyrës ose për shkak të saj, kur cilësitë eshtetit apo e funksionarëve të tjerë publikë, gjatë detyrës ose për shkak të saj, kur cilësitë e

viktimës janë të dukshme ose të njohura, dënohet me burgim jo më pak se 30 vjet ose me burgimviktimës janë të dukshme ose të njohura, dënohet me burgim jo më pak se 30 vjet ose me burgim
të përjetshëm.të përjetshëm.

Neni 153Neni 153

Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjareVrasja për shkak të marrëdhënieve familjare



  

VraVrasja sja me me dashdashje je e e perspersonionit t që që ështështë ë bashbashkëshkëshortort, , ishish-bas-bashkëshkëshorthort, , bashbashkëjkëjetuetues es apo apo ishish--

 bashkëjetues,  bashkëjetues, gjini gjini e e afërt afërt ose ose krushqi krushqi e e afërt afërt me me autorin autorin e e veprës veprës penale, penale, per per shkak shkak te te ketyreketyre
mardhenijeve, dënohet me burgim jo më pak se 20 vjet ose me burgim të përjetshëm.mardhenijeve, dënohet me burgim jo më pak se 20 vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 154Neni 154

Pergatitja per te kryer vrasjePergatitja per te kryer vrasje

Sigurimi i kushteve materiale, apo i planeve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë për të kryer cfardollojSigurimi i kushteve materiale, apo i planeve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë për të kryer cfardolloj

vrasje dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.vrasje dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

Neni 155Neni 155

Vrasja e foshnjësVrasja e foshnjës

VraVrasja e sja e fosfoshnjhnjës e ës e kryekryer r me dashjme dashje nga e nga nënnëna,a, gjatë osegjatë ose menjëherë pas lindjes, dënohet me menjëherë pas lindjes, dënohet me

 burgim nga 2 deri në 5 vjet. burgim nga 2 deri në 5 vjet.

Neni 156Neni 156
Vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikikeVrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike

Vrasja me dashje e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike të çastit shkaktuar nga dhunaVrasja me dashje e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike të çastit shkaktuar nga dhuna
ose fyerja e rëndë e viktimës dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet.ose fyerja e rëndë e viktimës dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet.

Për efekt të Për efekt të kësaj dispozikësaj dispozite, me te, me gjendjgjendje e të tronditjtë tronditjes së es së fortë psikike të çastit do fortë psikike të çastit do të kuptohet kur të kuptohet kur 

 personi ve personi vepron menjëherë pron menjëherë pas shkpas shkakut që akut që ka sjellë ka sjellë tronditjen e tronditjen e tij, ne tij, ne menyre menyre te atille te atille qe haptaziqe haptazi

shfashfaqet qet mosmoskontkontrolrolli li prej tij prej tij i i veprveprimeimeve ve te te kryekryera ra nen nen ndindikimkimin in e e shkashkakut kut trotrondinditestes, , por por 
asnjehere më vonë se sa koha e mjaftueshme qe i duhet personit konkret per te reflektuar rrethasnjehere më vonë se sa koha e mjaftueshme qe i duhet personit konkret per te reflektuar rreth

veprimeve te tij dhe/apo kontrolloje ato.veprimeve te tij dhe/apo kontrolloje ato.



  

Neni 157Neni 157

Vrasja e kryer me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshmeVrasja e kryer me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme

Vrasja e kryer në kushtet e kapërcimit të kufijve të mbrojtjes së nevojshme dënohet me burgimVrasja e kryer në kushtet e kapërcimit të kufijve të mbrojtjes së nevojshme dënohet me burgim
nga 2 deri në 7 vjet.nga 2 deri në 7 vjet.

Neni 158Neni 158

Shtytja për gjakmarrjeShtytja për gjakmarrje

Shtytja e të tjerëve për hakmarrje ose gjakmarrje, kur autori, ne kuptim te nenit 45.4 te KoditShtytja e të tjerëve për hakmarrje ose gjakmarrje, kur autori, ne kuptim te nenit 45.4 te Kodit

Penal, nuk është në rolin e bashkëpunëtorit për hakmarrje ose gjakmarrje, dënohet me burgimPenal, nuk është në rolin e bashkëpunëtorit për hakmarrje ose gjakmarrje, dënohet me burgim
nga 2 deri në 3 vjet.nga 2 deri në 3 vjet.

Neni 159Neni 159

KanosjaKanosja

Kanosja serioze për vrasje ose për dëmtim të rëndë të shëndetit që i bëhet një personi, përbënKanosja serioze për vrasje ose për dëmtim të rëndë të shëndetit që i bëhet një personi, përbën

kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.

Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje, që i bëhet një personi për t'u mbyllur në shtëpi,Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje, që i bëhet një personi për t'u mbyllur në shtëpi,
dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

Kanosja serioze për vrasje ose dëmtim të rëndë të shëndetit, që i bëhet një personi, nëpërmjetKanosja serioze për vrasje ose dëmtim të rëndë të shëndetit, që i bëhet një personi, nëpërmjet

sistemeve kompjuterike, për shkak përkatësie etnike, kombësie, race apo feje, dënohet me gjobësistemeve kompjuterike, për shkak përkatësie etnike, kombësie, race apo feje, dënohet me gjobë

ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

SEKSIONI IISEKSIONI II

KRIME KUNDËR JETËS SHKAKTUAR ME PAKUJDESIKRIME KUNDËR JETËS SHKAKTUAR ME PAKUJDESI



  

Neni 160Neni 160

Vrasja nga pakujdesiaVrasja nga pakujdesia

Vrasja e kryer nga pakujdesia dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 7 vjetVrasja e kryer nga pakujdesia dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 7 vjet

SEKSIONI IIISEKSIONI III

VEPRAT PENALE TË KRYERA ME DASHJE KUNDËR SHËNDETITVEPRAT PENALE TË KRYERA ME DASHJE KUNDËR SHËNDETIT

Neni 161Neni 161

TorturaTortura

Kryerja me dashje e veprave, nëpërmjet të cilave një personi i janë shkaktuar vuajtje tëKryerja me dashje e veprave, nëpërmjet të cilave një personi i janë shkaktuar vuajtje tërënda, fizike apo mendore, me qëllim:rënda, fizike apo mendore, me qëllim:

a) a) për të marrë prej tipër të marrë prej tij ose një tjetj ose një tjetri informari informata ose pohimeta ose pohime;;
 b)  b) për për ta ta ndëshkuar ndëshkuar për për një një veprim veprim të të kryer kryer ose ose që që dyshohet dyshohet të të jetë jetë kryer kryer prej/ose prej/ose njënjë

 personi tjetër; personi tjetër;

c) c) për ta frikësuar ose bërë presiopër ta frikësuar ose bërë presion mbi të ose një person tjetër;n mbi të ose një person tjetër;

ç) për çdo qëllim tjetër të bazuar në çfarëdolloj forme diskriminimi;ç) për çdo qëllim tjetër të bazuar në çfarëdolloj forme diskriminimi;

d) d) çdo akt tjetëçdo akt tjetër çnjerëzor apo poshtërr çnjerëzor apo poshtërues;ues;

- - dënodënohen mhen me bue burgirgim nga m nga 4 der4 deri në 1i në 10 vj0 vjet.et.

Po kjo vepër, kur është kryer nga një person, që ushtron funksione publike, ose me nxitjenPo kjo vepër, kur është kryer nga një person, që ushtron funksione publike, ose me nxitjen

apo miratimin e tij, të hapur ose të heshtur, dënohet me burgim nga 5 deri në 12 vjetapo miratimin e tij, të hapur ose të heshtur, dënohet me burgim nga 5 deri në 12 vjet ..

Neni 162Neni 162

Tortura me pasoja të rëndaTortura me pasoja të rënda

Tortura, si dhe çdo akt tjetër çnjerëzor, kur ka sjellë gjymtimin, shëmtimin ose çdo dëmtim tëTortura, si dhe çdo akt tjetër çnjerëzor, kur ka sjellë gjymtimin, shëmtimin ose çdo dëmtim të

 përhershëm të shëndetit të personit apo vdekjen, dë përhershëm të shëndetit të personit apo vdekjen, dënohen me burgim nga 10 gjer në 20 vjet.nohen me burgim nga 10 gjer në 20 vjet.



  

Neni 163Neni 163

Dëmtim i rëndë i shëndetit me dashjeDëmtim i rëndë i shëndetit me dashje

Dëmtimi i shëndetitDëmtimi i shëndetit i kryer me dashje që ka sjellë si pasojë gjymtimin, shëmtimin ose çdo i kryer me dashje që ka sjellë si pasojë gjymtimin, shëmtimin ose çdo

dëmtim tjetër të përhershëm të shëndetit, ndërprerjen e shtatzënisë, ose ka qenë e rrezikshme për dëmtim tjetër të përhershëm të shëndetit, ndërprerjen e shtatzënisë, ose ka qenë e rrezikshme për 

 jetën në çastin e shkaktimit të saj, dënohet me burgim nga 3 gjer në 10 vjet. jetën në çastin e shkaktimit të saj, dënohet me burgim nga 3 gjer në 10 vjet.

Po Po kjkjo o vevepëpër, r, kur kur ësështhtë ë krkryer yer kukundndër ër pepersorsoninit t që që ëshështë të basbashkëhkëshoshortrt, , isish-bh-bashashkëkëshoshortrt,,

 bashkëjetues  bashkëjetues apo apo ish-bashkëjetues, ish-bashkëjetues, gjini gjini e e afërt afërt ose ose krushqi krushqi e e afërt afërt me me autorin autorin e e veprës veprës penale,penale,
ose kur ka sjellë si pasojë vdekjen, dënohet me burgim nga 8 deri në 15 vjet.ose kur ka sjellë si pasojë vdekjen, dënohet me burgim nga 8 deri në 15 vjet.

Neni 164Neni 164

Dëmtimi i rëndë i shëndetit në gjendje të tronditjes së fortë psikikeDëmtimi i rëndë i shëndetit në gjendje të tronditjes së fortë psikike

DëmtiDëmtimi i mi i rëndë i shëndetit, irëndë i shëndetit, i kryer në gjendje të tronditjes të fortë psikike të çastit, shkaktuar kryer në gjendje të tronditjes të fortë psikike të çastit, shkaktuar 

nga dhuna ose fyerja e rëndë nga ana e të dëmtuarit, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet. Për nga dhuna ose fyerja e rëndë nga ana e të dëmtuarit, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet. Për 
efekt të kësaj dispozite, me gjendje të tronditjes së fortë psikike të çastit do të kuptohet kur efekt të kësaj dispozite, me gjendje të tronditjes së fortë psikike të çastit do të kuptohet kur 

 personi ve personi vepron menjëherë pron menjëherë pas shkpas shkakut që akut që ka sjellë ka sjellë tronditjen e tronditjen e tij, ne tij, ne menyre menyre te atille te atille qe haptaziqe haptazi

shfashfaqet qet mosmoskontkontrolrolli li prej tij prej tij i i veprveprimeimeve ve te te kryekryera ra nen nen ndindikimkimin in e e shkashkakut kut trotrondinditestes, , por por 

asnjehere më vonë se sa koha e mjaftueshme qe i duhet personit konkret per te reflektuar rrethasnjehere më vonë se sa koha e mjaftueshme qe i duhet personit konkret per te reflektuar rreth
veprimeve te tij dhe/apo kontrolloje ato.veprimeve te tij dhe/apo kontrolloje ato.

 Ndjekja penale  Ndjekja penale ushtrohet vetëm ushtrohet vetëm mbi bazën mbi bazën e ankimit të e ankimit të viktimës ose të viktimës ose të përfaqësuesit ligjor përfaqësuesit ligjor të sajtë saj
dhe çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.dhe çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.

Neni 165Neni 165

Dëmtimi i rëndë i shëndetit me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshmeDëmtimi i rëndë i shëndetit me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme

Dëmtimi i rëndë i shëndetit, i kryer me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme, përbënDëmtimi i rëndë i shëndetit, i kryer me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme, përbën

kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose burgim deri në 2 vjet.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose burgim deri në 2 vjet.



  

 Ndjekja penale  Ndjekja penale ushtrohet vetëm ushtrohet vetëm mbi bazën mbi bazën e ankimit të e ankimit të viktimës ose të viktimës ose të përfaqësuesit ligjor përfaqësuesit ligjor të sajtë saj

dhe çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.dhe çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.

Neni 166Neni 166

Dëmtimi i lehtë i shëndetit me dashjeDëmtimi i lehtë i shëndetit me dashje

Dëmtimi i shëndetit iDëmtimi i shëndetit i kryer me dashje, që ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në punë më tepër  kryer me dashje, që ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në punë më tepër 

se 9 ditë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.se 9 ditë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.

 Ndjekja penale  Ndjekja penale ushtrohet vetëm ushtrohet vetëm mbi bazën mbi bazën e ankimit të e ankimit të viktimës ose të viktimës ose të përfaqësuesit ligjor përfaqësuesit ligjor të sajtë saj

dhe çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.dhe çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.

Neni 167Neni 167

Dëmtime të tjera me dashjeDëmtime të tjera me dashje

Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, përbën kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë.Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, përbën kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë.

Po Po kjkjo o vevepëpër, r, kukur r ka ka shshkakaktktuauar r papaafaftëtësi si të të pëpërkrkohohshshme me në në pupunë në dederi ri në në 9 9 diditëtë, , pëpërbrbënën

kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në 6 muaj.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në 6 muaj.

 Ndjekja penale  Ndjekja penale ushtrohet vetëm ushtrohet vetëm mbi bazën mbi bazën e ankimit të e ankimit të viktimës ose të viktimës ose të përfaqësuesit ligjor përfaqësuesit ligjor të sajtë saj

dhe çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.dhe çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.

SEKSIONI IVSEKSIONI IV

VEPRA PENALE KUNDËR SHËNDETIT TË KRYERA NGA PAKUJDESIAVEPRA PENALE KUNDËR SHËNDETIT TË KRYERA NGA PAKUJDESIA

Neni 168Neni 168

Dëmtimi i rëndë i shëndetit nga pakujdesiaDëmtimi i rëndë i shëndetit nga pakujdesia

Dëmtimi i rëndë i shëndetit i kryer nga pakujdesia përbën kundërvajtje penale dhe dënohet meDëmtimi i rëndë i shëndetit i kryer nga pakujdesia përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me

gjobë ose me burgim deri në 1 vit.gjobë ose me burgim deri në 1 vit.

 Ndjekja penale  Ndjekja penale ushtrohet vetëm ushtrohet vetëm mbi bazën mbi bazën e ankimit të e ankimit të viktimës ose të viktimës ose të përfaqësuesit ligjor përfaqësuesit ligjor të sajtë saj

dhe çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.dhe çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.



  

SEKSIONI VSEKSIONI V

VEPRA PENALE QË RREZIKOJNË JETËN DHE SHËNDETIN NGA NDËRPRERJA EVEPRA PENALE QË RREZIKOJNË JETËN DHE SHËNDETIN NGA NDËRPRERJA E
SHTATZANISË OSE MOSDHËNIA E NDIHMËSSHTATZANISË OSE MOSDHËNIA E NDIHMËS

Neni 169Neni 169

Ndërprerja e shtatzënisë pa pëlqim të gruasNdërprerja e shtatzënisë pa pëlqim të gruas

 Ndërprerja  Ndërprerja e e shtatzënisë shtatzënisë pa pa pëlqim pëlqim të të gruas, gruas, veç veç rastit rastit kur kur ndërprerja ndërprerja diktohet diktohet nga nga një një shkak shkak 

shëndetësor i justifikuar, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjet.shëndetësor i justifikuar, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

Kur kjo vepër kryhet nga personeli mjekësor, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet dheKur kjo vepër kryhet nga personeli mjekësor, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet dhe

shoqërohet me dënimin plotësues tëshoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të së drejtës të ushtrimit të profesionit. heqjes të së drejtës të ushtrimit të profesionit.

Neni 170Neni 170

Ndërprerja e shtatzënisë e kryer në vende dhe nga persona të paautorizuarNdërprerja e shtatzënisë e kryer në vende dhe nga persona të paautorizuar

 Ndërprerja  Ndërprerja e e shtatzënisë shtatzënisë e e kryer kryer jo jo në në ambiente ambiente spitalore spitalore publike publike apo apo klinika klinika private private të të lejuaralejuara

 posaçërisht, ose  posaçërisht, ose nga një nga një person që person që nuk është nuk është mjek ose, tej mjek ose, tej kohës së kohës së lejueshme për lejueshme për ndërprerje veçndërprerje veç

rastit kur kjo diktohet nga një shkak shëndetësor i justifikuar, përbën kundërvajtje penale dherastit kur kjo diktohet nga një shkak shëndetësor i justifikuar, përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.

Kur nga vepra është shkaktuar rrezikimi i jetës ose vdekja, dënohet me burgim nga 2 deri në 5Kur nga vepra është shkaktuar rrezikimi i jetës ose vdekja, dënohet me burgim nga 2 deri në 5

vjet.vjet.

Neni 171Neni 171

Dhënia e mjeteve për ndërprerjen e shtatzënisëDhënia e mjeteve për ndërprerjen e shtatzënisë

Dhënia e mjeteve që shërbejnë për ndërprerjen e shtatzënisë një gruaje me qëllim që kjo tëDhënia e mjeteve që shërbejnë për ndërprerjen e shtatzënisë një gruaje me qëllim që kjo të

kryejë vetë ose me ndihmën e ndonjë tjetri ndërprerje, përbën kundërvajtje penale dhe dënohetkryejë vetë ose me ndihmën e ndonjë tjetri ndërprerje, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet
me gjobë ose me burgim gjer në 1 vit.me gjobë ose me burgim gjer në 1 vit.

Kur mjetet për ndërprerjen e shtatzënisë jepen nga personeli mjekësor, dënohet me burgim nga 2Kur mjetet për ndërprerjen e shtatzënisë jepen nga personeli mjekësor, dënohet me burgim nga 2
deri në 3 vjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues tëderi në 3 vjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues të   heqjes të së drejtës të ushtrimit të  heqjes të së drejtës të ushtrimit të

 profesionit. profesionit.

Neni 172Neni 172

Neglizhenca në trajtimin mjekësorNeglizhenca në trajtimin mjekësor



  

 Neglizhenca  Neglizhenca në në trajtimin trajtimin mjekësor mjekësor të të të të sëmurëve sëmurëve nga nga ana ana e e profesionistit profesionistit shëndetësor, shëndetësor, kur kur kaka
rrezikuar jetën e personit, apo ka dëmtuar rëndë shëndetin e tij, përbën kundërvajtje penale dherrezikuar jetën e personit, apo ka dëmtuar rëndë shëndetin e tij, përbën kundërvajtje penale dhe

dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit dhe shoqërohet me dënimin plotësues tëdënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit dhe shoqërohet me dënimin plotësues të  heqjes të heqjes të
së drejtës të ushtrimit të profesionit.së drejtës të ushtrimit të profesionit.

Po kjo vepër, kur ka shkaktuar vdekjen e personit, dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet dhePo kjo vepër, kur ka shkaktuar vdekjen e personit, dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet dhe
shoqërohet me dënimin plotësues tëshoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të së drejtës të ushtrimit të profesionit. heqjes të së drejtës të ushtrimit të profesionit.

Neni 173Neni 173

Mosdhënia ndihmëMosdhënia ndihmë

MosdhënMosdhënia e ndihmës, pa shkaqe të arsyeshme nga ana e ia e ndihmës, pa shkaqe të arsyeshme nga ana e personipersonit t që sipasqë sipas nenit 23nenit 23 të këtij kodi të këtij kodi

është i detyruar ta jepte atë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgimështë i detyruar ta jepte atë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim
deri në 2 vjet.deri në 2 vjet.

Kur nga mosdhënia e ndihmës kanë ardhur pasoja për jetën, shëndetin, pasurinë, lirinë personaleKur nga mosdhënia e ndihmës kanë ardhur pasoja për jetën, shëndetin, pasurinë, lirinë personale

si dhe lirinë seksuale të fëmijëve në moshë të mitur apo të paaftë, personi përgjigjet për pasojënsi dhe lirinë seksuale të fëmijëve në moshë të mitur apo të paaftë, personi përgjigjet për pasojën

e veprës penale sipas parashikimit të paragrafit 2, të nenit 23 të këtij kodi.e veprës penale sipas parashikimit të paragrafit 2, të nenit 23 të këtij kodi.

Neni 174Neni 174

Mosdhënia e ndihmës nga kapiteni i anijesMosdhënia e ndihmës nga kapiteni i anijes

Mosdhënia e ndihmës nga kapiteni i anijes njerëzve që janë duke u mbytur në det ose në ujëra tëMosdhënia e ndihmës nga kapiteni i anijes njerëzve që janë duke u mbytur në det ose në ujëra të
tjera, kur kjo ndihmë mund të jepej pa rrezik serioz për anijen, ekuipazhin dhe udhëtarët, dënohettjera, kur kjo ndihmë mund të jepej pa rrezik serioz për anijen, ekuipazhin dhe udhëtarët, dënohet

me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 4 vjet.me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 4 vjet.

Neni 175Neni 175

Shkaktimi i vetëvrasjesShkaktimi i vetëvrasjes

Shkaktimi i vetëvrasjes ose i tentativës së vetëvrasjes të një personi, si rrjedhojë e trajtimit të keqShkaktimi i vetëvrasjes ose i tentativës së vetëvrasjes të një personi, si rrjedhojë e trajtimit të keq

sistematik ose nga sjellje të tjera sistematike që prekin rëndë dinjitetin, të kryera nga personi që esistematik ose nga sjellje të tjera sistematike që prekin rëndë dinjitetin, të kryera nga personi që e

ka në ka në varësi apo nga personi me varësi apo nga personi me të cilin ka marrëdhënie familtë cilin ka marrëdhënie familjare ose bashkëjetesjare ose bashkëjetese, dënohet mee, dënohet me

 burgim nga 3 deri në 7 vjet. burgim nga 3 deri në 7 vjet.

SEKSIONI VISEKSIONI VI



  

VEPRAT PENALE KUNDËR INTEGRITETIT SEKSUAL DHE MORALIT VEPRAT PENALE KUNDËR INTEGRITETIT SEKSUAL DHE MORALIT TË PERSONITTË PERSONIT

Neni 176Neni 176
Përkufizimet lidhur me veprat penale kundër integritetit seksualPërkufizimet lidhur me veprat penale kundër integritetit seksual

Për qëllime të veprave penale të këtij kapitulli konceptet në vijim kanë këtë kuptim:Për qëllime të veprave penale të këtij kapitulli konceptet në vijim kanë këtë kuptim:

1. Shprehja “pëlqim” nënkupton:1. Shprehja “pëlqim” nënkupton:
1.1. pranim i vullnetshëm i të miturit i cili ka arritur moshën 16 vjeç për të kryer aktin seksual.1.1. pranim i vullnetshëm i të miturit i cili ka arritur moshën 16 vjeç për të kryer aktin seksual.
1.2. marrëvesh1.2. marrëveshja e ja e vullnevullnetshme e dy tshme e dy të miturve të cilët kanë arritur moshën 16 të miturve të cilët kanë arritur moshën 16 vjeç për të vjeç për të kryer kryer 
aktin seksual në fjalë.aktin seksual në fjalë.

2. Nuk ekziston pëlqimi nëse:2. Nuk ekziston pëlqimi nëse:
2.1. i mituri me fjalë ose me sjellje shpreh mungesë të vullnetit për të kryer aktin ose për ta2.1. i mituri me fjalë ose me sjellje shpreh mungesë të vullnetit për të kryer aktin ose për ta
vazhduar atë;vazhduar atë;
2.2. pranimi është shprehur me fjalë ose me sjelljen e një personi tjetër dhe jo të të miturit;2.2. pranimi është shprehur me fjalë ose me sjelljen e një personi tjetër dhe jo të të miturit;
2.3. pranimi i të miturit është marrë nëpërmjet shpërdorimit të besimit, gënjeshtrës, frikësimit ose2.3. pranimi i të miturit është marrë nëpërmjet shpërdorimit të besimit, gënjeshtrës, frikësimit ose
me kërcënim, nëse mënyrat e tilla nuk përfshijnë përdorimin e forcës, kanosjes serioze oseme kërcënim, nëse mënyrat e tilla nuk përfshijnë përdorimin e forcës, kanosjes serioze ose

shfrytëzimin siç është parashikuar në nenin 179 paragrafi 1 i këtij Kodi; oseshfrytëzimin siç është parashikuar në nenin 179 paragrafi 1 i këtij Kodi; ose2.4. i mituri është i paaftë për të shprehur vullnetin e tij për aktivitet seksual për shkak të aftësisë2.4. i mituri është i paaftë për të shprehur vullnetin e tij për aktivitet seksual për shkak të aftësisë
së ulët mendore apo fizike për shkak sëmundje apo aftësisë së ulët mendore të shkaktuar ngasë ulët mendore apo fizike për shkak sëmundje apo aftësisë së ulët mendore të shkaktuar nga
 përdorimi i pijeve alkoolike, lëndëve narkotike, psikotrope, stimulantëve e substancave  përdorimi i pijeve alkoolike, lëndëve narkotike, psikotrope, stimulantëve e substancave të tjera.të tjera.

3. Veprimet eparashikuar nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni nuk duhet të interpretohen si3. Veprimet eparashikuar nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni nuk duhet të interpretohen si
kufizuese terrethanave në të cilat nuk ekziston pëlqimi.kufizuese terrethanave në të cilat nuk ekziston pëlqimi.

4. Shprehja “akt seksual” nënkupton penetrim sado i vogël i organit seksual ose i objektit për 4. Shprehja “akt seksual” nënkupton penetrim sado i vogël i organit seksual ose i objektit për 
qëllime seksuale në cilëndo pjesë të trupit të personit ose penetrim sado i vogël në zonat e trupitqëllime seksuale në cilëndo pjesë të trupit të personit ose penetrim sado i vogël në zonat e trupit
anus, gojë apo gjenitale të personit me ndonjë send për qëllim seksual ose me cilëndo pjesëanus, gojë apo gjenitale të personit me ndonjë send për qëllim seksual ose me cilëndo pjesë
tjetër të trupit, ose me cilëndo pjesë të kafshës.tjetër të trupit, ose me cilëndo pjesë të kafshës.

5. Shprehja “dhunë seksuale” nënkupton kryerjen e aktit seksual nëpërmjet penetrimit seksual të5. Shprehja “dhunë seksuale” nënkupton kryerjen e aktit seksual nëpërmjet penetrimit seksual tëcfarëdo natyre qoftë, kundër vullnetit të viktimës, në mungesë të pëlqimit të saj, duke iucfarëdo natyre qoftë, kundër vullnetit të viktimës, në mungesë të pëlqimit të saj, duke iu
imponuar me detyrim, kërcënuar apo vepruar në befasi të plotë ndaj saj.imponuar me detyrim, kërcënuar apo vepruar në befasi të plotë ndaj saj.

Dhuna seksuale përfshin sjelljet e mëposhtme të qëllimshme:Dhuna seksuale përfshin sjelljet e mëposhtme të qëllimshme:
a- depërtimin e detyruar vaginal, anal ose oral të një natyre seksuale, në trupin e një personi tjetër a- depërtimin e detyruar vaginal, anal ose oral të një natyre seksuale, në trupin e një personi tjetër 
me pjesë trupore ose objekte;me pjesë trupore ose objekte;
 b- përfshirjen me një person në akte të  b- përfshirjen me një person në akte të tjera të detyruara të një natyre seksuale;tjera të detyruara të një natyre seksuale;
c- nxitjen që një person tjetër të përfshihet me një person të tretë në akte të detyruara tëc- nxitjen që një person tjetër të përfshihet me një person të tretë në akte të detyruara të
një natyre seksuale.një natyre seksuale.

6. Me shprehjen “pjesë intime” nënkuptohen gjinjtë e një femre, penisi, vagina dhe/apo anusi.6. Me shprehjen “pjesë intime” nënkuptohen gjinjtë e një femre, penisi, vagina dhe/apo anusi.

7. Shprehja “prekje” nënkupton kontakt direkt ose indirekt, pa penetrim, midis trupit të personit7. Shprehja “prekje” nënkupton kontakt direkt ose indirekt, pa penetrim, midis trupit të personit



  

me cilëndo pjesë të trupit të personit tjetër apo me ndonjë send.me cilëndo pjesë të trupit të personit tjetër apo me ndonjë send.

8. Shprehja “pornografi me fëmijët” nënkupton çfarëdo pamje vizuale apo shfaqje ose pasqyrim8. Shprehja “pornografi me fëmijët” nënkupton çfarëdo pamje vizuale apo shfaqje ose pasqyrim
vizual, duke përfshirë çdo fotografi, film, video, pamje apo imazh ose fotografi e krijuar mevizual, duke përfshirë çdo fotografi, film, video, pamje apo imazh ose fotografi e krijuar me
kompjuter, edhe nëse është krijuar në mënyre elektronike, mekanike apo me mjete tjera, qëkompjuter, edhe nëse është krijuar në mënyre elektronike, mekanike apo me mjete tjera, që
 paraqet ose pasqyron: paraqet ose pasqyron:
8.1. gjenitalet (vagina, penisi ose anusi) apo zonën e ashtit mbivetor të një fëmije,8.1. gjenitalet (vagina, penisi ose anusi) apo zonën e ashtit mbivetor të një fëmije,

kryesisht për qëllime seksuale;kryesisht për qëllime seksuale;
8.2. një fëmijë të vërtetë i cili është përfshirë në një sjellje seksualisht eksplicite të8.2. një fëmijë të vërtetë i cili është përfshirë në një sjellje seksualisht eksplicite të
vërtetë apo të simuluar;vërtetë apo të simuluar;
8.3. një person i cili duket të jetë fëmijë i vërtetë i përfshirë në një sjellje seksualisht8.3. një person i cili duket të jetë fëmijë i vërtetë i përfshirë në një sjellje seksualisht
eksplicite të vërtetë apo të simuluar; oseeksplicite të vërtetë apo të simuluar; ose
8.4. pamje realiste të një fëmije joekzistues të përfshirë në një sjellje seksualisht8.4. pamje realiste të një fëmije joekzistues të përfshirë në një sjellje seksualisht
eksplicite të vërtetë apo të simuluar.eksplicite të vërtetë apo të simuluar.

9. Shprehja “ngacmim seksual”nënkupton çdo formë sjelljeje e padëshiruar verbale, joverbale9. Shprehja “ngacmim seksual”nënkupton çdo formë sjelljeje e padëshiruar verbale, joverbale
ose fizike e një natyre seksuale, apo një veprim me natyrë e qëllim seksual imponues të kryer ose fizike e një natyre seksuale, apo një veprim me natyrë e qëllim seksual imponues të kryer 
ndaj një personi, i cili mund të jetë i ripërsëritur, apo propozime a sjellje me natyrë e qëllimndaj një personi, i cili mund të jetë i ripërsëritur, apo propozime a sjellje me natyrë e qëllim
seksual, apo seksist që për shkak të natyrës së tyre degraduese ose poshtëruese, cënojnë dinjitetinseksual, apo seksist që për shkak të natyrës së tyre degraduese ose poshtëruese, cënojnë dinjitetin
e viktimës dhe krijojnë një mjedis/situatë frikësuese, intimiduese, nënshtruese ose fyese për të.e viktimës dhe krijojnë një mjedis/situatë frikësuese, intimiduese, nënshtruese ose fyese për të.

10. Shprehja “prostitucion” nënkupton ofrimin ose dhënien e shërbimeve seksuale në këmbim të10. Shprehja “prostitucion” nënkupton ofrimin ose dhënien e shërbimeve seksuale në këmbim të
të vlerave monetare, mallrave ose shërbimeve, përfshirë, por pa u kufizuar në detyrimin për tëtë vlerave monetare, mallrave ose shërbimeve, përfshirë, por pa u kufizuar në detyrimin për të
 paguar ose o paguar ose ofrimin e mallrave apo frimin e mallrave apo shërbimeve, përfshirë shërbimeve, përfshirë shërbimet seksuale falas shërbimet seksuale falas apo me zbritje.apo me zbritje.
 Nuk  Nuk është është me me rëndësi rëndësi nëse nëse pagesa, pagesa, mallrat apo mallrat apo shërbimet shërbimet i i janë janë dhënë dhënë apo apo premtuar premtuar personit personit tëtë
 përfshirë në shërbime seksuale apo  përfshirë në shërbime seksuale apo personit të tretë.personit të tretë.

11. Shprehja “qëllimi seksual” nënkupton çdo veprim i kryer për qëllimet e kënaqësisë seksuale11. Shprehja “qëllimi seksual” nënkupton çdo veprim i kryer për qëllimet e kënaqësisë seksuale
të një personi.të një personi.

12. Me termin “shfrytëzim seksual dhe abuzimi seksual i fëmijëve” nënkuptohet çdo sjellje që12. Me termin “shfrytëzim seksual dhe abuzimi seksual i fëmijëve” nënkuptohet çdo sjellje që
 përfshin  përfshin në në akte/aktivitete akte/aktivitete seksuale seksuale një një të të mitur mitur i i cili cili nuk nuk e e ka ka arritur arritur ende ende moshën moshën ligjore ligjore (16(16

vjeç) për aktivitete seksuale konsensuale dhe çdo sjellje që përfshin në akte/aktivitete seksualevjeç) për aktivitete seksuale konsensuale dhe çdo sjellje që përfshin në akte/aktivitete seksuale
një fëmijë të moshës 16 deri në moshën nën18 vjeç, nëpërmjet përdorimit të dhunës, mjetevenjë fëmijë të moshës 16 deri në moshën nën18 vjeç, nëpërmjet përdorimit të dhunës, mjeteve
shtrënguese, forcës ose kërcënimit; si dhe çdo sjellje e përshkruar nga neni 18 deri në nenin 23 tështrënguese, forcës ose kërcënimit; si dhe çdo sjellje e përshkruar nga neni 18 deri në nenin 23 të
Konventës së Lanzarote të vitit 2007, së Këshillit të Evropës “Për Mbrojtjen e Fëmijëve ngaKonventës së Lanzarote të vitit 2007, së Këshillit të Evropës “Për Mbrojtjen e Fëmijëve nga
Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual.”Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual.”

13. Me termin “viktimë e mitur” identifikohet çdo fëmijë që është objekt i dhunës, keqtrajtimit13. Me termin “viktimë e mitur” identifikohet çdo fëmijë që është objekt i dhunës, keqtrajtimit
fizik, mendor, emocional, moral, I shfrytëzimit seksual, lëmoshës, shërbimeve ose punës sëfizik, mendor, emocional, moral, I shfrytëzimit seksual, lëmoshës, shërbimeve ose punës së
detyruar, skllavërisë ose veprimeve të ngjashme me skllavërinë, robërisë, heqjes së organeve apodetyruar, skllavërisë ose veprimeve të ngjashme me skllavërinë, robërisë, heqjes së organeve apo
qelizave, I shfrytëzimit përprostitucion, pornografi apo çdo forme tjetër abuzimi.qelizave, I shfrytëzimit përprostitucion, pornografi apo çdo forme tjetër abuzimi.

14. Termi “prostituimi i fëmijëve” nënkupton përdorimin e një fëmije për aktivitete seksuale në14. Termi “prostituimi i fëmijëve” nënkupton përdorimin e një fëmije për aktivitete seksuale në

rastin kur jepen ose premtohen pagesa, ose çdo formë tjetër shpërblimi ose ideje, pavarësishtrastin kur jepen ose premtohen pagesa, ose çdo formë tjetër shpërblimi ose ideje, pavarësisht
nëse kjo pagesë, premtim ose ide i jepet fëmijës ose një personi të tretë.nëse kjo pagesë, premtim ose ide i jepet fëmijës ose një personi të tretë.



  

15. Termi “pornografi e fëmijëve” nënkupton çdo lloj materiali që përshkruan në mënyrë vizuale15. Termi “pornografi e fëmijëve” nënkupton çdo lloj materiali që përshkruan në mënyrë vizuale
një fëmijë të përfshirë në një sjellje reale ose seksualisht të simuluar ose çdo pamje të një fëmijë të përfshirë në një sjellje reale ose seksualisht të simuluar ose çdo pamje të organeveorganeve
seksuale të fëmijës për qëllime kryesore seksuale.seksuale të fëmijës për qëllime kryesore seksuale.

16. Termi 16. Termi “pornog“pornografi virtuale e rafi virtuale e fëmijfëmijëve” nënkupton çdo ëve” nënkupton çdo lloj materialloj materiali që li që pasqyron në pasqyron në mënyrëmënyrë
vizuale imazhe virtuale, të realizuara me teknikat e përpunimit grafik, duke përdorur imazhevizuale imazhe virtuale, të realizuara me teknikat e përpunimit grafik, duke përdorur imazhe
figurative të një fëmije të përfshirë në një sjellje apo veprimtari seksuale jo reale, ose imazhe tëfigurative të një fëmije të përfshirë në një sjellje apo veprimtari seksuale jo reale, ose imazhe të
simuluara që ekspozojnë çdo pamje të organeve seksuale të fëmijës për qëllime kryesoresimuluara që ekspozojnë çdo pamje të organeve seksuale të fëmijës për qëllime kryesore
seksuale.seksuale.

17. Shprehja “joshje” nënkupton çdo veprim që synon të fitojë besimin e të miturit nëpërmjet17. Shprehja “joshje” nënkupton çdo veprim që synon të fitojë besimin e të miturit nëpërmjet
artificave, lajkave apo kërcënimeve, të zbatuara gjithashtu përmes përdorimit të internetit oseartificave, lajkave apo kërcënimeve, të zbatuara gjithashtu përmes përdorimit të internetit ose

rrjeteve të tjera ose mjeteve të komunikimit.rrjeteve të tjera ose mjeteve të komunikimit.

18. Shprehja “favorizim i prostitucionit” përfshin por nuk kufizohet në rekrutimin, organizimin,18. Shprehja “favorizim i prostitucionit” përfshin por nuk kufizohet në rekrutimin, organizimin,
ndihmën, kontrollimin, mbajtjen ose fshehjen e personit tjetër për qëllim të prostitucionit.ndihmën, kontrollimin, mbajtjen ose fshehjen e personit tjetër për qëllim të prostitucionit.

Neni 177Neni 177
Padijenia dhe lajthimi në fakt lidhur me moshën e viktimësPadijenia dhe lajthimi në fakt lidhur me moshën e viktimës

1. Padijenia apo lajthimi lidhur me moshën e viktimës e cila është nën moshën 16 vjeç nuk është1. Padijenia apo lajthimi lidhur me moshën e viktimës e cila është nën moshën 16 vjeç nuk është
lajtlajthim në fakt sipas him në fakt sipas nenit 16 të këtij Kodi, nëse personi me vetëdije ka qenë i nenit 16 të këtij Kodi, nëse personi me vetëdije ka qenë i pakujdpakujdesshëm nëesshëm në
mbartjen e këtij lajthimi.mbartjen e këtij lajthimi.
2. Në rastet kur krimet e parashikuara në nenet vijuese janë kryer në dëm të një të mituri të2. Në rastet kur krimet e parashikuara në nenet vijuese janë kryer në dëm të një të mituri të

moshës 16-18 (tetëmbëdhjetë) vjeç, personi që ka kryer një apo më shumë prej këtyre krimevemoshës 16-18 (tetëmbëdhjetë) vjeç, personi që ka kryer një apo më shumë prej këtyre krimeve
nuk mund të përdorë si shkak justifikues padijeninë për moshën e viktimës, përveçse në rastinnuk mund të përdorë si shkak justifikues padijeninë për moshën e viktimës, përveçse në rastin

kukur r bëbëhehet t fjfjalalë ë pëpër r njnjë ë papadidijejeni ni të të shshkakaktktuauar r për për shshkaqkaqe e objobjekektitiveve, , të të ararsyesyeshmshme e dhdhe e tëtë

 paevitueshme, ne kuptimin e permbajtjes se nenit 16.3 te ketij Kodi. paevitueshme, ne kuptimin e permbajtjes se nenit 16.3 te ketij Kodi.

Neni 178Neni 178
Akte seksuale me të mitur nën moshën 16 vjeçAkte seksuale me të mitur nën moshën 16 vjeç

1. Kryerja e akteve seksuale me fëmijë të mitur, që nuk ka arritur moshën 16 vjeç, dënohet me1. Kryerja e akteve seksuale me fëmijë të mitur, që nuk ka arritur moshën 16 vjeç, dënohet me
 burgim nga 7 deri në 15 vjet. burgim nga 7 deri në 15 vjet.

2. Kur vepra është kryer në një nga rrethanat e mëposhtme dënohet me burgim nga 10 deri në 252. Kur vepra është kryer në një nga rrethanat e mëposhtme dënohet me burgim nga 10 deri në 25
vjet:vjet:

a)a) me kanme kanosjosje serie serioze ose moze ose me kanose kanosje për pëje për përdorrdorim të dhuim të dhunës;nës;
 b) b) me me kanosje kanosje të të rrezikimit rrezikimit të të atëçastshëm atëçastshëm të të jetës jetës ose ose shëndetit shëndetit të të të të miturit miturit apo apo tënjëtënjë

 personi tjetër; ose personi tjetër; ose



  

c)c) duke shfrytduke shfrytëzuar sitëzuar situatën në të ciuatën në të cilën personlën personi është i pami është i pambrojtubrojtur dhe ku sigurir dhe ku siguria e tij ështa e tij ështëë

në rrezik.në rrezik.
3. Kur vepra penale kryhet në një nga rrethanat në vijim, dënohet me burgim jo më pak se 253. Kur vepra penale kryhet në një nga rrethanat në vijim, dënohet me burgim jo më pak se 25
vjet:vjet:

a.a. veprës i kveprës i ka parapria paraprirë, ajo ëshrë, ajo është shoqtë shoqëruar ose përuar ose përcjelërcjellë nga tolë nga tortura aprtura apo trajto trajtimi çnjimi çnjerëzor;erëzor;

 b. b. është përdorur forca;është përdorur forca;

c.c. i janë shi janë shkaktuakaktuar lëndir lëndime të rëndme të rënda trupora trupore ose çrrege ose çrregulliullim i rëndë pëm i rëndë për shëndetr shëndetin mendin mendor apoor apo
fizik të miturit;fizik të miturit;

d.d. është kështë kanosur oanosur ose janë se janë përdorur përdorur armë aparmë apo mjeo mjete të tte të tjera tjera të rrezië rrezikshme;kshme;

e.e. me me dadashshje je i i ka ka shshkakaktktuauar r dedehjhjen en të të mimituturirit t me me ananë ë të të alalkokoololitit, , lëlëndndëvëve e nanarkrkototikike,e,
 psikotrope apo substancave të tjera; psikotrope apo substancave të tjera;

f.f. veprvepra ështa është kryë kryer baer bashkëshkërisrisht nght nga më sha më shumë sumë se një pe një persoerson;n;
g.g. shfshfrytrytëzoëzon n cicilëlësisitë të spspececififikike e të të perpersonsonit it si si afaftëtësisitë të e e kukufifizuazuara ra memendondore re apapo o fifizizike,ke,

çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore;çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore;

h.h. vikviktimtima ështa është i mië i mitur ntur nën moën moshën shën 10 vj10 vjeç;eç;

i.i. kur veprkur vepra kryhea kryhet nga prindt nga prindi, biri, birësueësuesi, njesi, njerku apo njerku apo njerka, të parrka, të paralialindunduritrit, gjini e afër, gjini e afërt met me
 personin  personin ose ose kur kur vepra vepra është është kryer kryer nga nga një një person person që që është është në marrënë marrëdhënie dhënie familjare mefamiljare me

viktimën;viktimën;
 j. j. kur kur vepra vepra është është kryer kryer nga nga mësuesi, mësuesi, udhëheqësi udhëheqësi fetar, fetar, specialisti specialisti i i kujdesit kujdesit shëndetësor,shëndetësor,

 personi  personi të të cilit cilit i i është është besuar besuar rritja rritja apo apo kujdesi kujdesi për për të të miturin miturin ose ose që që në në ndonjë ndonjë mënyrëmënyrë
tjetër ka autoritet ndaj tij:tjetër ka autoritet ndaj tij:

 j/1.  j/1. duke duke keqpërdorur keqpërdorur kontrollin kontrollin e e tij tij mbi mbi gjendjen gjendjen financiare, financiare, familjare, familjare, shoqërore,shoqërore,
shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose rrethanave tjera të viktimës apo tëshëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose rrethanave tjera të viktimës apo të

 personit të tretë; personit të tretë;

 j/2.  j/2. kur kur viktima viktima e e mitur mbahet mitur mbahet në në qendër qendër disiplinore, disiplinore, në në një një institucion të institucion të edukimit edukimit apoapo

institucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apoinstitucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apo
rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur 

në çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit; osenë çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit; ose

 j/3.  j/3. duke duke keqpërdorur keqpërdorur pozitën pozitën ose ose autoritetin autoritetin e e tij mbi tij mbi viktimën viktimën dhe dhe e e cila cila i ëshi është btë besuar esuar  për rritjen, edukimin apo kujdesin. për rritjen, edukimin apo kujdesin.

4. Kur vepra kryhet nën më shumë nga rrethanat e parashikuara në paragrafet 2 ose 3 të këtij4. Kur vepra kryhet nën më shumë nga rrethanat e parashikuara në paragrafet 2 ose 3 të këtij
neni, dënohet me burgim jo më pak se 30 vjet.neni, dënohet me burgim jo më pak se 30 vjet.

5. Kur 5. Kur vepra ka sjellë si vepra ka sjellë si pasojë vdekjpasojë vdekjen ose en ose vetëvravetëvrasjen e sjen e viktiviktimës së mës së mitumitur dënohet me r dënohet me burgimburgim
 jo më pak se 35 vjet ose me burgim të përjetshëm. jo më pak se 35 vjet ose me burgim të përjetshëm.

6. Nuk do 6. Nuk do të dënohet i mituri, qe kryhen akte të dënohet i mituri, qe kryhen akte seksualseksuale te e te parashiparashikuar nga paragrafi 1 kuar nga paragrafi 1 këtij neni,këtij neni,
me pëlqim reciprok tetë miturit që ka mbushur moshën 14 vjeç, nëse diferenca në moshë midisme pëlqim reciprok tetë miturit që ka mbushur moshën 14 vjeç, nëse diferenca në moshë midis
subjekteve nuk është më shumë se 2 vjet.subjekteve nuk është më shumë se 2 vjet.



  

Neni 179Neni 179
Akte seksuale të cilësuara me të mitur të moshës 16-18 vjeçAkte seksuale të cilësuara me të mitur të moshës 16-18 vjeç

1. Kryerja e akteve seksuale me fëmijë të mitur të moshës 16deri në 18 vjeç pa pëlqimin e të1. Kryerja e akteve seksuale me fëmijë të mitur të moshës 16deri në 18 vjeç pa pëlqimin e të
miturit, kur vepra është kryer në një nga rrethanat e mëposhtme dënohet me burgim nga 5 deri nëmiturit, kur vepra është kryer në një nga rrethanat e mëposhtme dënohet me burgim nga 5 deri në
15 vjet:15 vjet:

d)d) me kanme kanosje osje serioze serioze ose mose me kanose kanosje pëje për përdor përdorim trim të dhunëë dhunës;s;

e)e) me kanome kanosjsje e të rreztë rrezikikimimit të it të atatëçëçastastshëshëm m të jettë jetës ës osose e shëshëndendetitit t të të të të mimituturirit t apapo o të njëtë një
 personi tjetër; ose personi tjetër; ose

f)f) duke shfduke shfrytrytëzuaëzuar situar situatën në të cilëtën në të cilën personn personi është i pambi është i pambrojrojtur dhe ku sigutur dhe ku siguria e tij ështria e tij ështëë

në rrezik.në rrezik.

2. Kur vepra penale kryhet në një nga rrethanat në vijim, dënohet me burgim nga 10 deri në 202. Kur vepra penale kryhet në një nga rrethanat në vijim, dënohet me burgim nga 10 deri në 20
vjet:vjet:

a.a. veprës i kveprës i ka parapria paraprirë, ajo ëshrë, ajo është shoqtë shoqëruar ose përuar ose përcjelërcjellë nga tolë nga tortura aprtura apo trajto trajtimi çnjimi çnjerëzor;erëzor;
 b. b. është përdorur forca;është përdorur forca;

c.c. i janë shi janë shkaktuakaktuar lëndir lëndime të rëndme të rënda trupora trupore ose çrrege ose çrregulliullim i rëndë pëm i rëndë për shëndetr shëndetin mendin mendor apoor apo
fizik të miturit;fizik të miturit;

d.d. është kështë kanosur oanosur ose janë se janë përdorur përdorur armë aparmë apo mjeo mjete të tte të tjera tjera të rrezië rrezikshme;kshme;

e.e. me dashjme dashje i e i ka shkakka shkaktuatuar dehjen të mitr dehjen të mituriurit me t me anë të alkoanë të alkooliolit, substt, substancancave narkoave narkotiktike,e,
 psikotrope, apo substancave tjera; psikotrope, apo substancave tjera;

f.f. veveprpra a ësështhtë ë krkryeyer r babashshkëkëririshsht t ngnga a më shumë shumë se më se njnjë ë pepersrson në on në prpranani i të një apo distë një apo disaa

rrethanave të parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni;rrethanave të parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni;

g.g. shfshfrytrytëzoëzon n cicilëlësisitë të spspececififikike e të të perpersonsonit it si si afaftëtësisitë të e e kukufifizuazuara ra memendondore re apapo o fifizizike,ke,

çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore;çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore;
h.h. kur vepra kryhkur vepra kryhet nga prindet nga prindi, birëi, birësuessuesi, njerki, njerku apo u apo njenjerka, të paralrka, të paralindinduriurit, gini e t, gini e afëafërt mert me

 personin  personin ose ose kur kur vepra vepra është është kryer kryer nga nga një një person person që që është është në marrënë marrëdhënie dhënie familjare mefamiljare me
viktimën;viktimën;

i.i. kur veprkur vepra është kryea është kryer nga mësuesr nga mësuesi, udhëi, udhëheqheqësi fetaësi fetar, specir, specialialisti i kujdesti i kujdesit shësit shëndendetëstësor,or,

 personi  personi të të cilit cilit i i është është besuar besuar rritja rritja apo apo kujdesi kujdesi për për të të miturin miturin ose ose që që në në ndonjë ndonjë mënyrëmënyrë

tjetër ka autoritet ndaj tij;tjetër ka autoritet ndaj tij;
i/1i/1. . dukduke e keqkeqpërdpërdorur orur kontkontrolrollin lin e e titij j mbi mbi gjegjendjndjen en finfinancanciariare, e, famfamililjarjare, e, shoqshoqërorërore,e,

shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose rrethanave tjera të personit të tillë apo tëshëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose rrethanave tjera të personit të tillë apo të

 personit të tretë; personit të tretë;

i/2. kur viktima e i/2. kur viktima e mitumitur r mbahet në qendër mbahet në qendër disipdisiplinorelinore, , në një në një instiinstituciotucion n të edukimit apotë edukimit apo
institucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apoinstitucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apo

rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur 
në çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit; osenë çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit; ose

i/3. duke keqpërdorur pozitën ose autoritetin e tij mbi viktimën dhe e cila i është besuar i/3. duke keqpërdorur pozitën ose autoritetin e tij mbi viktimën dhe e cila i është besuar 

 për rritjen, edukimin apo kujdesin. për rritjen, edukimin apo kujdesin.

3. Kur vepra kryhet nën një ose më shumë nga rrethanat e parashikuara në paragrafet 1 ose 2 të3. Kur vepra kryhet nën një ose më shumë nga rrethanat e parashikuara në paragrafet 1 ose 2 të

këtij neni, dënohet me burgim jo më pak se 25 vjet.këtij neni, dënohet me burgim jo më pak se 25 vjet.



  

4. Kur 4. Kur vepra ka sjellë si vepra ka sjellë si pasojë vdekjpasojë vdekjen ose en ose vetëvravetëvrasjen e sjen e viktiviktimës së mës së mitumitur dënohet me r dënohet me burgimburgim
 jo më pak se 30 vjet ose me burgim të përjetshëm. jo më pak se 30 vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 180Neni 180

Dhuna seksualeDhuna seksuale
1. Cilido që detyron një person për të kryer akt seksual pa pëlqimin e këtij personi, edhe kur janë1. Cilido që detyron një person për të kryer akt seksual pa pëlqimin e këtij personi, edhe kur janë
 bashkëshortë,  bashkëshortë, ish-bashkëshortë ish-bashkëshortë ose ose bashkëjetues bashkëjetues apo apo ish-bashkëjetues ish-bashkëjetues mes mes tyre, tyre, edhe edhe kur kur mesmes
tyre ka patur apo ka një marrëdhënie afektive, qoftë edhe pa bashkëjetesë, dënohet me burgimtyre ka patur apo ka një marrëdhënie afektive, qoftë edhe pa bashkëjetesë, dënohet me burgim
nga 3 deri në 8 vjet.nga 3 deri në 8 vjet.

2. Cilido që detyron një person për të kryer akt seksual duke e kanosur me zbulimin e një fakti që2. Cilido që detyron një person për të kryer akt seksual duke e kanosur me zbulimin e një fakti që
do të dëmtonte rëndë nderin ose reputacionin e këtij personi apo të personit të lidhur ngushtë medo të dëmtonte rëndë nderin ose reputacionin e këtij personi apo të personit të lidhur ngushtë me
të, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.të, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

3. Çdo person që me përdorimin e kërcënimit, dhunës ose shfrytëzimit të autoritetit publik 3. Çdo person që me përdorimin e kërcënimit, dhunës ose shfrytëzimit të autoritetit publik 

detyron një person tjetër që të kryejë ose t’i nënshtrohet akteve seksuale, dënohet me burgim ngadetyron një person tjetër që të kryejë ose t’i nënshtrohet akteve seksuale, dënohet me burgim nga

6 deri në 12 vjet.6 deri në 12 vjet.
4. I njëjti dënim zbatohet dhe ndaj çdo personi që shtyn një person tjetër të kryejë ose t’i4. I njëjti dënim zbatohet dhe ndaj çdo personi që shtyn një person tjetër të kryejë ose t’i

nënshtrohet akteve seksuale:nënshtrohet akteve seksuale:

a.a. duke abuzduke abuzuar me iuar me inferiornferioritetiitetin fizik n fizik apo mendapo mendor të peor të personit rsonit të dëmtë dëmtuar në tuar në kohën ekohën e

kryerjes së veprës penale;kryerjes së veprës penale;

 b. b. duke duke mashtruar mashtruar personin personin e e dëmtuar dëmtuar në në mënyrë mënyrë që që personi personi fajtor fajtor të të zëvëndësohetzëvëndësohet

me një person tjetër.me një person tjetër.
5. Dënimi i parashikuar nga paragrafët 1-4 të këtij neni rritet me një të tretën nëse veprimet e5. Dënimi i parashikuar nga paragrafët 1-4 të këtij neni rritet me një të tretën nëse veprimet e

 parashikuara në to janë kryer: parashikuara në to janë kryer:

a. duke përdorur forcën;a. duke përdorur forcën;

 b.  b. duke duke i i shkaktuar shkaktuar lëndime lëndime të të rënda rënda trupore trupore ose ose çrregullim çrregullim tërëndë tërëndë për për shëndetinshëndetin
mendor apo fizik viktimës;mendor apo fizik viktimës;

c. duke përdorur armë apo mjete të tjera të rrezikshme;c. duke përdorur armë apo mjete të tjera të rrezikshme;

c. duke i shkaktuar me dashje dehjen viktimës me anë të alkoolit, lëndëve narkotike,c. duke i shkaktuar me dashje dehjen viktimës me anë të alkoolit, lëndëve narkotike,

 psikotrope apo substancave tjera; psikotrope apo substancave tjera;

d. duke shfrytëzuar cilësitë specifike të personit si aftësitë e kufizuara mendore apod. duke shfrytëzuar cilësitë specifike të personit si aftësitë e kufizuara mendore apo

fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore ose shtatzëninë;fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore ose shtatzëninë;
dh. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellë nga tortura apo trajtimidh. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellë nga tortura apo trajtimi

çnjerëzor;çnjerëzor;

e.e. kur veprkur vepra kryhet nga prina kryhet nga prindi, birdi, birësueësuesi, njersi, njerku apo njerkku apo njerka, të paralia, të paralindurndurit, ginit, gini e i e afëafërtrt

me viktimën ose kur vepra është kryer nga një person që është në marrëdhënieme viktimën ose kur vepra është kryer nga një person që është në marrëdhënie
familjare me viktimën;familjare me viktimën;



  

f. kur vepra është kryer nga mësuesi, udhëheqësi fetar, specialisti i kujdesit shëndetësor,f. kur vepra është kryer nga mësuesi, udhëheqësi fetar, specialisti i kujdesit shëndetësor,

 personi  personi të të cilit cilit i i është është besuar besuar kujdesi kujdesi për për viktimën viktimën ose ose që që në në ndonjë ndonjë mënyrë mënyrë tjetër tjetër kaka
autoritet ndaj saj:autoritet ndaj saj:

f.1. duke keqpërdorur kontrollin e tij mbi gjendjen financiare, familjare, shoqërore,f.1. duke keqpërdorur kontrollin e tij mbi gjendjen financiare, familjare, shoqërore,
shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose rrethanave tjera të viktimës apo tëshëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose rrethanave tjera të viktimës apo të

 personit të tretë; personit të tretë;

f.2. kur f.2. kur viktiviktima ma mbahet në mbahet në një institucnjë institucion edukativo-korion edukativo-korrektuesrektues, , është pacient në është pacient në spitaspital,l,
qenqendëdër r të të shshëndëndetetit it memendondor r apapo o rehrehababililititimimitit, , babanor nor i i shshtëtëpipisë së së së kujkujdedesisit t apapoo
strehimores, ose një personi që po i nënshtrohet kufizimeve të lirisë personale me urdhër strehimores, ose një personi që po i nënshtrohet kufizimeve të lirisë personale me urdhër 

të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit;të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit;

f.3. duke keqpërdorur pozitën ose autoritetf.3. duke keqpërdorur pozitën ose autoritetin e in e tij mbi viktimtij mbi viktimën dhe ën dhe e cila e cila i është besuar i është besuar 

 për rritjen, edukimin apo kujdesin; për rritjen, edukimin apo kujdesin;
f.4. nga një person që është “maskuar” ose që simulon cilësinë e një funksionari publik f.4. nga një person që është “maskuar” ose që simulon cilësinë e një funksionari publik 

ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik;ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik;
g. nëse vepra penale është kryer nga një person që bën pjesë në një organizatë kriminaleg. nëse vepra penale është kryer nga një person që bën pjesë në një organizatë kriminale

me qëllimin që të lehtësojë veprimtarinë e saj.me qëllimin që të lehtësojë veprimtarinë e saj.

gj. Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e viktimës dënohet me burgimgj. Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e viktimës dënohet me burgim
nga 10 deri në 20 vjet burgim.nga 10 deri në 20 vjet burgim.

6. Dënimi i parashikuar nga paragrafi i 2 i këtij neni rritet me gjysmën nëse veprimet e6. Dënimi i parashikuar nga paragrafi i 2 i këtij neni rritet me gjysmën nëse veprimet e
 parashikuara  parashikuara në të në të janë kryer janë kryer ndaj një ndaj një të mituri të të mituri të moshës 14-1moshës 14-18 vjeç 8 vjeç kur nuk kur nuk përbëjnë një përbëjnë një vepër vepër 
 penale më të rëndë. penale më të rëndë.

Neni 181Neni 181
Dhuna seksuale në grupDhuna seksuale në grup

1. Pjesëmarrja e dy ose më shumë personave të bashkuar me qëllim kryerjen e akteve seksuale1. Pjesëmarrja e dy ose më shumë personave të bashkuar me qëllim kryerjen e akteve seksuale

ndaj një personi tjetër me përdorimin e kërcënimit, dhunës ose shfrytëzimit të autoritetit publik,ndaj një personi tjetër me përdorimin e kërcënimit, dhunës ose shfrytëzimit të autoritetit publik,
 për ta shtrënguar këtë pers për ta shtrënguar këtë person të kryejë veprimtari seksuale duon të kryejë veprimtari seksuale duke iu nënshtruar dhunës sekske iu nënshtruar dhunës seksuale nëuale në
grup, përbën krim dhe dënohet me burgim nga 8 deri në 14 vjet.grup, përbën krim dhe dënohet me burgim nga 8 deri në 14 vjet.

2. Dënimi i parashikuar nga paragrafi2. Dënimi i parashikuar nga paragrafin 1 n 1 të këtij neni rritet nga një të tretën deri në të këtij neni rritet nga një të tretën deri në një të dytënnjë të dytën

nëse veprimet e parashikuara në to janë shoqeruar te kryera edhe:nëse veprimet e parashikuara në to janë shoqeruar te kryera edhe:

2.1. duke e kanosur viktimën me zbulimin e një fakti që do të dëmtonte rëndë nderin ose2.1. duke e kanosur viktimën me zbulimin e një fakti që do të dëmtonte rëndë nderin ose

reputacionin e saj apo të personit të lidhur ngushtë me të;reputacionin e saj apo të personit të lidhur ngushtë me të;
2.3. duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore ose çrregullim i rëndë për shëndetin2.3. duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore ose çrregullim i rëndë për shëndetin

mendor apo fizik viktimës;mendor apo fizik viktimës;
2.4. duke përdorur armë apo mjete të tjera të rrezikshme;2.4. duke përdorur armë apo mjete të tjera të rrezikshme;

2.5. duke i shkaktuar me dashje dehjen viktimës me anë të alkoolit, lëndëve narkotike,2.5. duke i shkaktuar me dashje dehjen viktimës me anë të alkoolit, lëndëve narkotike, psikotrope apo substancave tjera; psikotrope apo substancave tjera;



  

2.6. duke shfrytëzuar cilësitë specifike të personit si aftësitë e kufizuara mendore apo2.6. duke shfrytëzuar cilësitë specifike të personit si aftësitë e kufizuara mendore apo

fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore ose shtatzëninë;fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore ose shtatzëninë;
2.7.veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellë nga tortura apo trajtimi2.7.veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellë nga tortura apo trajtimi

çnjerëzor;çnjerëzor;
2.8. kur vepra kryhet nga prindi, birësuesi, njerku apo njerka, të paralindurit, gjini e afërt2.8. kur vepra kryhet nga prindi, birësuesi, njerku apo njerka, të paralindurit, gjini e afërt

me viktimën ose kur vepra është kryer nga një person që është në marrëdhënie familjareme viktimën ose kur vepra është kryer nga një person që është në marrëdhënie familjare

me viktimën;me viktimën;
2.2.9.9. kukur r veveprpra a ësështhtë ë krkryeyer r ngnga a mëmësusuesesi, i, ududhëhëheheqëqësi si fefetatar, r, spspececiaialiliststi i i i kukujdjdesesitit

shëndetësor, personi të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për viktimën ose që nëshëndetësor, personi të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për viktimën ose që në

ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit:ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit:

2.2.9.9.1.1. duduke ke kekeqpëqpërdordorurur r kokontntrorollllin in e e titij j mbmbi i gjgjendendjejen n fifinanancnciaiare, re, famfamililjajare,re,

shoqërore, shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose rrethanaveshoqërore, shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose rrethanave
tjera të viktimës apo të personit të tretë;tjera të viktimës apo të personit të tretë;

2.9.2.2.9.2. kur viktkur viktima mbahima mbahet në një iet në një institnstitucion eduucion edukativkativo-korrekto-korrektues, ështues, është pacienë pacientt
në spital, qendër të shëndetit mendor apo rehabilitimit, banor i shtëpisë sënë spital, qendër të shëndetit mendor apo rehabilitimit, banor i shtëpisë së

kujdesikujdesit apo t apo strehistrehimores, ose një mores, ose një personi që po personi që po i nënshtrohet kufizii nënshtrohet kufizimevemeve

të lirisë personale me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit;të lirisë personale me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit;

2.92.9.3..3. duke keduke keqpërqpërdorudorur pozitr pozitën ose autoën ose autoritritetietin e n e tij mbtij mbi vikti viktimëimën dhe e n dhe e cilcila ia i
është besuar për rritjen, edukimin apo kujdesin;është besuar për rritjen, edukimin apo kujdesin;

2.2.9.9.4.4. ngnga a njnjë ë pepersrson on që që ësështhtë ë “m“masaskukuarar” ” osose e që që sisimumulolon n cicilëlësisinë në e e njnjëë

funksionari publik ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik;funksionari publik ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik;

2.2.9.9.5.5. nënëse se veveprpra a pepenanale le ësështhtë ë krkryeyer r ngnga a njnjë ë pepersrson on që që bëbën n pjpjesesë ë në në njnjëë
organizatë kriminale me qëllimin që të lehtësojë veprimtarinë e saj.organizatë kriminale me qëllimin që të lehtësojë veprimtarinë e saj.

3. Dënimi i parashikuar nga paragrafi1 i këtij neni dyfishohetnëse vepra kryhet në prani të më3. Dënimi i parashikuar nga paragrafi1 i këtij neni dyfishohetnëse vepra kryhet në prani të më
shumë se një nga rrethanat e parashikuara në paragrafin 2 të tij, ose nëse veprimet e parashikuarashumë se një nga rrethanat e parashikuara në paragrafin 2 të tij, ose nëse veprimet e parashikuara
në të janë kryer ndaj një të mituri.në të janë kryer ndaj një të mituri.

4. Vepra penale e parashikuar në paragrafin 1 të këtij nenidënohet jo më pak se 25 vjet burgim4. Vepra penale e parashikuar në paragrafin 1 të këtij nenidënohet jo më pak se 25 vjet burgim
nëse kryhet ndaj një të mituri që nuk ka mbushur moshën 10 vjeç.nëse kryhet ndaj një të mituri që nuk ka mbushur moshën 10 vjeç.

5. Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e viktimës dënohet me burgim jo më pak 5. Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e viktimës dënohet me burgim jo më pak 
se 35 vjet ose me burgim të përjetshëm.se 35 vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 182Neni 182
Ngacmimi seksualNgacmimi seksual

1. Cilido që kryen ndaj një personi veprime me natyrë e qëllim seksual që konsistojnë në1. Cilido që kryen ndaj një personi veprime me natyrë e qëllim seksual që konsistojnë në
komunikimin edhe të përsëritur të fjalëve ose sjelljeve përfshirë edhe prekjen ndaj tij, apo ikomunikimin edhe të përsëritur të fjalëve ose sjelljeve përfshirë edhe prekjen ndaj tij, apo i
drejton propozime a sjellje me natyrë e qëllim seksual, ose e shtyn këtë të fundit të prekë autorindrejton propozime a sjellje me natyrë e qëllim seksual, ose e shtyn këtë të fundit të prekë autorin



  

apo personin e apo personin e tretë për qëllim seksual, pa tretë për qëllim seksual, pa pëlqipëlqimin e min e vetë personitvetë personit, , perben kundervaperben kundervajtje penalejtje penale
dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.

2. Përbën ngacmim seksualapo sjellje turpëruesegjithashtu:2. Përbën ngacmim seksualapo sjellje turpëruesegjithashtu:
2.1. kur komentet ose sjelljet i imponohen të njëjtës viktim2.1. kur komentet ose sjelljet i imponohen të njëjtës viktimë nga ë nga disa persona, në një disa persona, në një mënyrë tëmënyrë të
 bashkërenduar  bashkërenduar ose ose me me nxitjen nxitjen e e njërit njërit prej prej tyre, tyre, edhe edhe pse pse secili secili prej prej këtyre këtyre personave personave nuk nuk kaka

vepruar veçmas në mënyrë të përsëritur;vepruar veçmas në mënyrë të përsëritur; 2  2 .2. kur këto komente ose sjellje i imponohen të njëjtës vikti.2. kur këto komente ose sjellje i imponohen të njëjtës viktimë, radhazi, nga disa persona që,më, radhazi, nga disa persona që,
edhe në mungesë të bashkërendimit mes tyre, e dinë që këto fjalë ose sjellje përbëjnë njeedhe në mungesë të bashkërendimit mes tyre, e dinë që këto fjalë ose sjellje përbëjnë nje
 përsëritje; përsëritje;
2.3. edhe fakti i përdorimit të çdo forme të presionit serioz me qëllimin e vërtetë të dukshëm të2.3. edhe fakti i përdorimit të çdo forme të presionit serioz me qëllimin e vërtetë të dukshëm të
kryerjes së një akti të një natyre seksuale, edhe nëse fakti nuk përsëritet, pavarësisht nësekryerjes së një akti të një natyre seksuale, edhe nëse fakti nuk përsëritet, pavarësisht nëse
kërkohet në dobi të autorit ose për përfitimin e një pale të tretë.kërkohet në dobi të autorit ose për përfitimin e një pale të tretë.

3. Vepra penale dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet nëse kryhet në një ose më shumë prej3. Vepra penale dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet nëse kryhet në një ose më shumë prej
rrethanave në vijim:rrethanave në vijim:
3.1. nga një person që abuzon me autoritetin që i është dhënë nga funksionet e tij;3.1. nga një person që abuzon me autoritetin që i është dhënë nga funksionet e tij;
3.2. ndaj një të mituri;3.2. ndaj një të mituri;

3.3.ndaj një personi, cilësitë e veçanta të të cilit, për shkak të moshës së tij, sëmundjes, paaftësisë3.3.ndaj një personi, cilësitë e veçanta të të cilit, për shkak të moshës së tij, sëmundjes, paaftësisëfizik ose mendore ose gjendjes së shtatzanisë, janë të dukshme ose të njohura për autorin e tyre;fizik ose mendore ose gjendjes së shtatzanisë, janë të dukshme ose të njohura për autorin e tyre;
3.4. ndaj një personi, vulnerabiliteti ose varësia e veçantë e të cilit rezultojnë nga pasiguria e3.4. ndaj një personi, vulnerabiliteti ose varësia e veçantë e të cilit rezultojnë nga pasiguria e
situatës së tij ekonomike ose sociale, kur ajo është e dukshme ose e njohur për autorin e tyre;situatës së tij ekonomike ose sociale, kur ajo është e dukshme ose e njohur për autorin e tyre;
3.5. nga disa persona që veprojnë në cilësinë e autorit ose bashkëpunëtorit;3.5. nga disa persona që veprojnë në cilësinë e autorit ose bashkëpunëtorit;
3.6. duke përdorur një shërbim të komunikimit publik në internet ose me anë të një aparature3.6. duke përdorur një shërbim të komunikimit publik në internet ose me anë të një aparature
dixhitale ose elektronike;dixhitale ose elektronike;
3.7. kur një i mitur ka qenë i pranishëm dhe ka asistuar;3.7. kur një i mitur ka qenë i pranishëm dhe ka asistuar;
3.8. kur vepra kryhet nga prindi, birësuesi, njerku apo njerka, të paralindurit, gini e afërt me3.8. kur vepra kryhet nga prindi, birësuesi, njerku apo njerka, të paralindurit, gini e afërt me
 personin  personin ose ose kur kur vepra vepra është është kryer kryer nga nga një një person person që që është është në në marrëdhënie marrëdhënie familjare familjare meme
viktimën;viktimën;
3.9. kur vepra është kryer nga mësuesi, udhëheqësi fetar, specialisti i kujdesit shëndetësor,3.9. kur vepra është kryer nga mësuesi, udhëheqësi fetar, specialisti i kujdesit shëndetësor,
 personi  personi të të cilit cilit i i është është besuar besuar rritja rritja apo apo kujdesi kujdesi për për viktimën viktimën ose ose që që në në ndonjë ndonjë mënyrë mënyrë tjetër tjetër kaka
autoritet ndaj personit;autoritet ndaj personit;
3.10. kur viktima mbahet në burg, paraburgim, qendër disiplinore, në një institucion të edukimit3.10. kur viktima mbahet në burg, paraburgim, qendër disiplinore, në një institucion të edukimit
apo institucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apoapo institucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apo
rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur nërehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur në
çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit.çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit.

Neni 183Neni 183
Degradimi i integritetit seksualDegradimi i integritetit seksual

1. Cilido që shtyn një person me çdo mjet ose formë të ekspozojë pjesët intime të trupit të tij, të1. Cilido që shtyn një person me çdo mjet ose formë të ekspozojë pjesët intime të trupit të tij, të
masturbojë ose të kryejë ndonjë akt tjetër që cenon dinjitetin e këtij personi, duke krijuar njëmasturbojë ose të kryejë ndonjë akt tjetër që cenon dinjitetin e këtij personi, duke krijuar një



  

mjedis poshtërues apo degradues të integritetit seksual të këtij personi, pa pëlqimin e tij, dënohetmjedis poshtërues apo degradues të integritetit seksual të këtij personi, pa pëlqimin e tij, dënohet
me gjobë ose me burgim nga 1 deri në 3 vjet.me gjobë ose me burgim nga 1 deri në 3 vjet.

2. Vepra penale dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet kur kryhet në një apo më shumë nga2. Vepra penale dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet kur kryhet në një apo më shumë nga
rrethanat në vijim:rrethanat në vijim:
2.1. me kanosje serioze ose me kanosje për përdorim të dhunës;2.1. me kanosje serioze ose me kanosje për përdorim të dhunës;

2.2. me kanosje të rrezikimit të atëçastshëm të jetës ose trupit të viktimës apo të2.2. me kanosje të rrezikimit të atëçastshëm të jetës ose trupit të viktimës apo të personit tjetër; ose personit tjetër; ose
2.3. duke shfrytëzuar situatën në të cilën personi është i pambrojtur dhe ku siguria e tij2.3. duke shfrytëzuar situatën në të cilën personi është i pambrojtur dhe ku siguria e tij
është në rrezik.është në rrezik.
2.4. është përdorur forca;2.4. është përdorur forca;
2.5. i është shkaktuar çrregullim i rëndë për shëndetin mendor viktimës, apo viktima tenton të2.5. i është shkaktuar çrregullim i rëndë për shëndetin mendor viktimës, apo viktima tenton të
 bëjë vetëvrasje pas veprës penale; bëjë vetëvrasje pas veprës penale;
2.6.me dashje i ka shkaktuar dehjen viktimës me anë të alkoolit, drogës apo substancave tjera;2.6.me dashje i ka shkaktuar dehjen viktimës me anë të alkoolit, drogës apo substancave tjera;
2.7. vepra është kryer nga më shumë se një person;2.7. vepra është kryer nga më shumë se një person;
2.8. shfrytëzon cilësitë specifike të personit si mosha, aftësitë e kufizuara mendore apo fizike,2.8. shfrytëzon cilësitë specifike të personit si mosha, aftësitë e kufizuara mendore apo fizike,
çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore, ose shtatzëninë;çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore, ose shtatzëninë;
2.9. viktima është e mitur;2.9. viktima është e mitur;

2.10. kur vepra kryhet nga prindi, birësuesi, njerku apo njerka, të paralindurit, gini e afërt me2.10. kur vepra kryhet nga prindi, birësuesi, njerku apo njerka, të paralindurit, gini e afërt me personin  personin ose ose kur kur vepra vepra është është kryer kryer nga nga një një person person që që është është në në marrëdhënie marrëdhënie familjare familjare meme
viktimën;viktimën;
2.11. kur vepra është kryer nga mësuesi, udhëheqësi fetar, specialisti i kujdesit shëndetësor,2.11. kur vepra është kryer nga mësuesi, udhëheqësi fetar, specialisti i kujdesit shëndetësor,
 personi të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për person personi të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin e tillë ose që në ndonjëin e tillë ose që në ndonjë
mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit;mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit;
2.12. kur viktima mbahet në burg, paraburgim, qendër disiplinore, në një institucion të edukimit2.12. kur viktima mbahet në burg, paraburgim, qendër disiplinore, në një institucion të edukimit
apo institucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apoapo institucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apo
rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur nërehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur në
çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit.çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit.

Neni 184Neni 184

Joshja e të miturit në veprimtari seksualeJoshja e të miturit në veprimtari seksuale

Joshja apo manipulimi i të miturit nën moshën 16 vjeç nëpërmjet shpërdorimit të besimit,Joshja apo manipulimi i të miturit nën moshën 16 vjeç nëpërmjet shpërdorimit të besimit,
gënjeshtrës, sajesave, nëpërmjet cdo mjeti apo forme komunikimi përfshirë këtu komunikimetgënjeshtrës, sajesave, nëpërmjet cdo mjeti apo forme komunikimi përfshirë këtu komunikimet
elelektektronronikike e dhdhe e rrjrrjetetet et socsociaialele, , pëpër r t’t’u u pëpërfsrfshihirë rë në në akakte te seseksuksualale e apapo o në në peperforformrmanancaca
 pornografike  pornografike si si dhe dhe shtytja shtytja e e të të miturit miturit për për të të nxitur nxitur të të mitur mitur të të tjerë tjerë të të po po kësaj kësaj moshe moshe tëtë
 përfshihen  përfshihen në në akte sakte seksuale, eksuale, nëse nëse fakti penafakti penal nuk l nuk përbën përbën një krnjë krim më im më të rëndë të rëndë të parastë parashikuar hikuar nënë
këtë seksion, dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet.këtë seksion, dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet.

Neni 185Neni 185
Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimitShërbimet seksuale të viktimës së trafikimit



  

1. 1. PëPër r qëlqëllilime me të të këtkëtij ij nenenini, , shpshprerehjhja a “vi“viktktimimë ë e e trtrafiafikikimimit” t” nënënknkuptupton on perpersonsonin in i i cicilili
ështështëtrëtrafiafikuakuar r sipsipas as dispdispoziozitavtave e të të neneneneve ve 209209, , 210 210 (ja(janë në nenenenet t resprespektektive ive te te tratrafkifkimit mit tëtë
 personave madhorë  personave madhorë dhe trafikimit të të miturve) të kdhe trafikimit të të miturve) të këtij Kodi. Për qëllime të këtij neni, nuëtij Kodi. Për qëllime të këtij neni, nuk ështëk është
e rëndësishme nëse personi e ka ditur apo jo se viktima është viktimë e trafikimit, përveç nësee rëndësishme nëse personi e ka ditur apo jo se viktima është viktimë e trafikimit, përveç nëse
 për arsye  për arsye të justifikuara,për stë justifikuara,për shkaqe objektive, mosnjohja hkaqe objektive, mosnjohja ka qenë ka qenë e paevitueshme dhe e paevitueshme dhe ai nuk e ai nuk e kaka
ditur dhe nuk ka mundur ta dijë se personi është viktimë e trafikimit.ditur dhe nuk ka mundur ta dijë se personi është viktimë e trafikimit.

2. Kushdo që shfrytëzon ose mundëson shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit dënohet2. Kushdo që shfrytëzon ose mundëson shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit dënohet
me burgim nga 2 deri në 5 vjet.me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

3. 3. KuKur r veveprpra a pepenanale le krkryhyhet et ngnga a pepersrsononi i zyzyrtrtar ar në në kekeqpqpërërdodoririm m të të popozizitëtës s apapo o në në babazëzë
tëautorizimeve të tij, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.tëautorizimeve të tij, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.
4. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2i këtij neni kryhet ndaj viktimësme aftësi të ulët4. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2i këtij neni kryhet ndaj viktimësme aftësi të ulët
mendore ose fizike, çrregullime apo paaftësi mendore, fizike ose shtatzënisë, dënohet me burgimmendore ose fizike, çrregullime apo paaftësi mendore, fizike ose shtatzënisë, dënohet me burgim
nga 8 deri në 12 vjet.nga 8 deri në 12 vjet.

5. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni kryhet ndaj tëviktimës sëmitur të5. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni kryhet ndaj tëviktimës sëmitur të
moshës 16 deri nën 18 vjeç, dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vjet.moshës 16 deri nën 18 vjeç, dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vjet.

6. Kur vepra penale e 6. Kur vepra penale e parashiparashikuar nga paragrafi 2 i kuar nga paragrafi 2 i këtij neni kryhet ndaj të miturikëtij neni kryhet ndaj të miturit nën t nën moshënmoshën
16 vjeç, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.16 vjeç, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.

7. Nëse vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo7. Nëse vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo
mëshumë personave viktima të trafikimit, dënohet nga 15 deri në25 vjet burgim.mëshumë personave viktima të trafikimit, dënohet nga 15 deri në25 vjet burgim.

8. Nëse vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më8. Nëse vepra penale e parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më
shumë viktimave të mitur të trafikimit, dënohet jo më pak se 35 vjet ose me burgim tëshumë viktimave të mitur të trafikimit, dënohet jo më pak se 35 vjet ose me burgim të
 përjetshëm. përjetshëm.

Neni 186Neni 186

Prostitucioni i të miturveProstitucioni i të miturve

1. Në qoftë se fakti nuk përbën një vepër penale më të 1. Në qoftë se fakti nuk përbën një vepër penale më të rëndë, kushdo që kryen akte seksuale merëndë, kushdo që kryen akte seksuale me
një të mitur të moshës 16 deri nën 18 vjeç, në këmbim të një shume në para ose përfitime të tjera,një të mitur të moshës 16 deri nën 18 vjeç, në këmbim të një shume në para ose përfitime të tjera,
edhe nëse është vetëm premtim, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.edhe nëse është vetëm premtim, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

2. Çdo veprim i kryer me qëllim përfshirjen e të miturit të moshës nga 16 deri nën 18 vjeç në2. Çdo veprim i kryer me qëllim përfshirjen e të miturit të moshës nga 16 deri nën 18 vjeç në
veprimtari prostitucioni, duke e rekrutuar, tërhequr të miturin në prostituim ose shkaktimin eveprimtari prostitucioni, duke e rekrutuar, tërhequr të miturin në prostituim ose shkaktimin e

 pjesëmarrjes së të miturit në prostituim, dënohet me burgim nga 8 deri në 1 pjesëmarrjes së të miturit në prostituim, dënohet me burgim nga 8 deri në 14 vjet.4 vjet.

3. Kur 3. Kur vepra penale e vepra penale e parashiparashikuar nga kuar nga paragrafparagrafi 1 i 1 tekëttekëtij neni kryhet brenda ij neni kryhet brenda perimeperimetrit prej 300trit prej 300
metrash nga shkolla ose mjedisi tjetër i cili përdoret nga fëmijët, dënohet me burgim nga 10 derimetrash nga shkolla ose mjedisi tjetër i cili përdoret nga fëmijët, dënohet me burgim nga 10 deri

në 15 vjet.në 15 vjet.



  

4. Favorizimi, shfrytëzimi, administrimi, kontrollimi apo organizimi i prostitucionit të një të4. Favorizimi, shfrytëzimi, administrimi, kontrollimi apo organizimi i prostitucionit të një të
mituri, detyrimi i të miturit të kryejë prostitucion ose realizimi i përfitimeve nga aktivitete tëmituri, detyrimi i të miturit të kryejë prostitucion ose realizimi i përfitimeve nga aktivitete të
tilla, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.tilla, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.
5. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni kryhet ndaj të miturit5. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni kryhet ndaj të miturit
nën moshën 14 vjeç, dënohet me burgim jo më pak se 25 vjet.nën moshën 14 vjeç, dënohet me burgim jo më pak se 25 vjet.

6. Kur vepra e parashikuar nga paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni është kryer në rrethanat6. Kur vepra e parashikuar nga paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni është kryer në rrethanatcilësuese të parashikuara në nenin 181(dhuna seksuale) paragrafi 5, dënohet me burgim nga 20cilësuese të parashikuara në nenin 181(dhuna seksuale) paragrafi 5, dënohet me burgim nga 20
deri në 30 vjet.deri në 30 vjet.
7. Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e të miturit dënohet me burgim jo më pak 7. Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen ose vetëvrasjen e të miturit dënohet me burgim jo më pak 
se 35 vjet ose me burgim të përjetshëm.se 35 vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 187Neni 187
Iniciativat turistike për shfrytëzimin e prostitucionit të të miturveIniciativat turistike për shfrytëzimin e prostitucionit të të miturve

OrgaOrganiznizimi imi apo apo proppropaganagandimdimi i i i udhudhëtiëtimevmeve e turturististike ike dukduke e përfpërfshirshirë ë edhedhe e shfrshfrytëytëzimzimin in ee
aktivitetit të prostitucionit të të miturve të moshës 16 deri nën 18 vjeç, dënohet me burgim nga 8aktivitetit të prostitucionit të të miturve të moshës 16 deri nën 18 vjeç, dënohet me burgim nga 8
deri në 14 vjet.deri në 14 vjet.

Neni 188Neni 188
Akte seksuale në vende publikeAkte seksuale në vende publike

Kryerja e akteve seksuale në vende publike ose në ambiente të ekspozuara nga vështrimi iKryerja e akteve seksuale në vende publike ose në ambiente të ekspozuara nga vështrimi i
njerëzve, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.njerëzve, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.

Neni 189Neni 189
Pornografia në mjediset e ekspozuara ndaj të miturvePornografia në mjediset e ekspozuara ndaj të miturve

1. Prodhimi, shpërndarja, reklamimi, tregtimi, shitja e botimi i materialeve pornografike në1. Prodhimi, shpërndarja, reklamimi, tregtimi, shitja e botimi i materialeve pornografike në
institucionet educative, arsimore, apo çdo mjedis tjetër ku ka të mitur, me çdo mjet ose formë,institucionet educative, arsimore, apo çdo mjedis tjetër ku ka të mitur, me çdo mjet ose formë,

dënohet me burgim deri në 3 vjet.dënohet me burgim deri në 3 vjet.2. 2. ShfShfaqaqja ja apo apo rereklklamamimimi i i i fofototoveve, , vividedeovove, e, fifilmlmavave, e, apapo o çdçdo o mamateteririalali i porpornognograrafifik k ngngaa
televtelevizioneizionet, t, mediamediat t audioviaudiovizive apo zive apo platfplatformat dixhitalormat dixhitale e që që operojnoperojnë ë në në ShqipërShqipëri i përgjapërgjatë të ditësditës
në oraret apo intervalet kohore kur televizionet frekuentohen nga të miturit nën 18 vjeç dhe nënë oraret apo intervalet kohore kur televizionet frekuentohen nga të miturit nën 18 vjeç dhe në
kundërshkundërshtim me tim me rregullrregullat që at që zbatohzbatohen për en për shërbimshërbimet e et e medias në Republikën e medias në Republikën e ShqipëShqipërisë sipasrisë sipas
ligjit “Për mediat audiovizive në R.Sh”, dënohet me burgim nga 5 deri ne 10 vjet per personinligjit “Për mediat audiovizive në R.Sh”, dënohet me burgim nga 5 deri ne 10 vjet per personin
fizik dhe, nese vepra penale eshte kryer edhe nga personi juridik, denohet me mbylljen efizik dhe, nese vepra penale eshte kryer edhe nga personi juridik, denohet me mbylljen e
veprimtarise se personit juridik dhe konfiskimin e te ardhurave te realizuara nga vepra penale.veprimtarise se personit juridik dhe konfiskimin e te ardhurave te realizuara nga vepra penale.

Neni 190Neni 190
Pornografia e fëmijëvePornografia e fëmijëve



  

1. Përfshirja e një të mituri në performanca pornografike përbën krim dhe dënohet me burgim1. Përfshirja e një të mituri në performanca pornografike përbën krim dhe dënohet me burgim
nga 6 deri në 10 vjet kur kryhet ndaj një të mituri të moshës 16 deri nën moshën 18 vjeçnga 6 deri në 10 vjet kur kryhet ndaj një të mituri të moshës 16 deri nën moshën 18 vjeç
nëpërmjet:nëpërmjet:

a-a- rekrutirekrutimit të tmit të të mituë miturit për të mrit për të marrë pjesarrë pjesë në perforë në performanca pornomanca pornografikegrafike, për real, për realizimiizimin en e

shfaqjeve pornografike, ose prodhimin e materialeve pornografike;shfaqjeve pornografike, ose prodhimin e materialeve pornografike;
 b- b- shkaktimit të pjesëmarrjes së të miturit në performanca të tilla;shkaktimit të pjesëmarrjes së të miturit në performanca të tilla;

c-c- shtrëngshtrëngimit të timit të të miturië miturit për pjesëmt për pjesëmarrje në perfarrje në performanca poormanca pornografirnografike ose përfitke ose përfituese;uese;
d-d- shfrytëshfrytëzimit zimit të të të të mitumiturit përit për qëlr qëllime lime të titë tilla;lla;

e-e- pjesëmpjesëmarrjes me arrjes me dijendijeni në perfori në performanca pomanca pornografirnografike që përfke që përfshijnë eshijnë edhe pjedhe pjesëmarrjsëmarrjen een e
të miturve.të miturve.
2. Prodhimi i çdo lloj materiali që përshkruan në mënyrë vizuale një fëmijë të mitur të moshës 162. Prodhimi i çdo lloj materiali që përshkruan në mënyrë vizuale një fëmijë të mitur të moshës 16
deri nën moshën 18 vjeç të përfshirë në një sjellje apo veprimtari reale seksuale, ose ekspozonderi nën moshën 18 vjeç të përfshirë në një sjellje apo veprimtari reale seksuale, ose ekspozon
çdo pamje të organeve seksuale të fëmijës për qëllime kryesore seksuale, përbën krim dheçdo pamje të organeve seksuale të fëmijës për qëllime kryesore seksuale, përbën krim dhe
dënohet me burgim nga 7 deri në 12 vjet.dënohet me burgim nga 7 deri në 12 vjet.
3. Aksesi i qëllimshëm tek pornografia e fëmijëve nëpërmjet teknologjive të informacionit dhe të3. Aksesi i qëllimshëm tek pornografia e fëmijëve nëpërmjet teknologjive të informacionit dhe të

komunikimeve përfshirë ato elektronike, posedimi i pornografisë së fëmijëve, ofrimi ose vëniakomunikimeve përfshirë ato elektronike, posedimi i pornografisë së fëmijëve, ofrimi ose vënia
në dispozicion e pornografisë së fëmijëve, reklamimi, shpërndarja ose transmetimi i pornografisënë dispozicion e pornografisë së fëmijëve, reklamimi, shpërndarja ose transmetimi i pornografisë

së fëmijëve në çdo formë përfshirë dhe nëpërmjet një sistemi kompjuterik, qoftë edhe falas,së fëmijëve në çdo formë përfshirë dhe nëpërmjet një sistemi kompjuterik, qoftë edhe falas,

 prokurimi  prokurimi i i pornografisë pornografisë së së fëmijëve fëmijëve për për vete vete ose ose për për një një person person tjetër, tjetër, si si dhe dhe tregtimi tregtimi në në çdoçdo

formë i materialeve të pornografisë së fëmijëve përbën krim dhe dënohet me burgim nga 8 deriformë i materialeve të pornografisë së fëmijëve përbën krim dhe dënohet me burgim nga 8 deri
në 13 vjet.në 13 vjet.

4. Cilido që kryen një ose disa nga veprimet e parashikuara në në paragrafin 3 të nenit 191, duke4. Cilido që kryen një ose disa nga veprimet e parashikuara në në paragrafin 3 të nenit 191, duke

synuar joshje ose shfrytëzim seksual të të miturve të moshës 16 deri nën moshën 18 vjeç,synuar joshje ose shfrytëzim seksual të të miturve të moshës 16 deri nën moshën 18 vjeç,

dënohet me burgim nga 8 deri në 15 vjet.dënohet me burgim nga 8 deri në 15 vjet.
5. Nuk ka përgjegjësi penale autori i veprës kur këto imazhe prodhohen dhe posedohen prej5. Nuk ka përgjegjësi penale autori i veprës kur këto imazhe prodhohen dhe posedohen prej
subjekteve të mitur të moshës mbi 16 vjeç kur ata janë pjesëmarrës në këtë veprim me pëlqimin esubjekteve të mitur të moshës mbi 16 vjeç kur ata janë pjesëmarrës në këtë veprim me pëlqimin e
tyre dhe këto imazhe janë vetëm për përdorimin privat mes tyre.tyre dhe këto imazhe janë vetëm për përdorimin privat mes tyre.
6. Në rastet e parashikuara në paragrafin 1, 2, 3 dhe të katërt të këtij neni, dënimi rritet në masën6. Në rastet e parashikuara në paragrafin 1, 2, 3 dhe të katërt të këtij neni, dënimi rritet në masën

dy të tretat, kur në performancat pornografike përfshihet një i mitur nën moshën 16 vjeç apo kur dy të tretat, kur në performancat pornografike përfshihet një i mitur nën moshën 16 vjeç apo kur 

materiali pornografik është i një sasie të madhe.materiali pornografik është i një sasie të madhe.

Neni 191Neni 191
Pornografia virtuale e fëmijëvePornografia virtuale e fëmijëve

1. Prodhimi i çdo lloj materiali që pasqyron në mënyrë vizuale imazhe virtuale, të realizuara me1. Prodhimi i çdo lloj materiali që pasqyron në mënyrë vizuale imazhe virtuale, të realizuara me
teknikat e përpunimit grafik, duke përdorur imazhe figurative të një fëmije të mitur nën moshënteknikat e përpunimit grafik, duke përdorur imazhe figurative të një fëmije të mitur nën moshën
18 vjeç të përfshirë në një sjellje apo veprimtari seksuale jo reale, imazhe që prezantojnë si të18 vjeç të përfshirë në një sjellje apo veprimtari seksuale jo reale, imazhe që prezantojnë si të
vërteta sjellje e veprimtari seksuale jo reale, të simuluara ose që ekspozojnë çdo pamje tëvërteta sjellje e veprimtari seksuale jo reale, të simuluara ose që ekspozojnë çdo pamje të
organeve seksuale të fëmijës për qëllime kryesore seksuale, përbën krim dhe dënohet me burgimorganeve seksuale të fëmijës për qëllime kryesore seksuale, përbën krim dhe dënohet me burgim
nga 3 deri në 6 vjet.nga 3 deri në 6 vjet.
2. 2. AkAksessesi i i i qëqëllllimimshëshëm m tetek k popornornogragrafifia a vivirtrtuauale le e e fëmfëmijijëvëve e nënëpëpërmrmjejet t teteknknolologogjijive ve tëtë

informacionit dhe të komunikimeve, posedimi i pornografisë virtuale të fëmijëve, ofrimi oseinformacionit dhe të komunikimeve, posedimi i pornografisë virtuale të fëmijëve, ofrimi ose



  

vëvëninia a në në didispspoziozicicion on e e popornornogragrafifisë së vivirtrtuauale le të të fëmfëmijijëvëve, e, shpshpërnërndadarjrja a ose ose trtranansmsmetetimimi i ii
 pornografisë  pornografisë virtuale të virtuale të fëmijëve, qoftë fëmijëve, qoftë edhe falas, edhe falas, prokurimi i prokurimi i pornografisë pornografisë virtuale të virtuale të fëmijëvefëmijëve
 për vete os për vete ose për e për një person tjetër, një person tjetër, si dhe tregtimi si dhe tregtimi i materialeve të pi materialeve të pornografisë virtual ornografisë virtual të fëmijëvetë fëmijëve
 përbën krim dhe dënohet me burgim nga 4 der përbën krim dhe dënohet me burgim nga 4 deri në 8 vjet.i në 8 vjet.

Neni 192Neni 192

Tërheqja dhe ekspozimi i fëmijëve ndaj akteve seksualeTërheqja dhe ekspozimi i fëmijëve ndaj akteve seksuale

1. Kryerja e akteve me natyrë seksuale në prezencë të një të mituri të moshës 14 deri nën 16 vjeç1. Kryerja e akteve me natyrë seksuale në prezencë të një të mituri të moshës 14 deri nën 16 vjeç
me qëllim që i mituri të asistojë në këtë veprimtari seksuale, dënohet me burgim nga 2 deri në 5me qëllim që i mituri të asistojë në këtë veprimtari seksuale, dënohet me burgim nga 2 deri në 5
vjet.vjet.
2. Nëse fakti nuk përbën vepër penale më të rëndë, kryerja e akteve me natyrë seksuale në2. Nëse fakti nuk përbën vepër penale më të rëndë, kryerja e akteve me natyrë seksuale në

 prezencë  prezencë të të një një të të mituri mituri të të moshës moshës 14 14 deri deri nën nën 16 16 vjeç vjeç me me qëllim qëllim që që të të asistojë asistojë në në kryerjen kryerjen ee
akteve seksuale, ose ekspozimi i tij para materialeve pornografike, me qëllim përfshirjen e tij nëakteve seksuale, ose ekspozimi i tij para materialeve pornografike, me qëllim përfshirjen e tij në

veprimtari sesksuale, dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet.veprimtari sesksuale, dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet.

3. Tërheqja dhe ekspozimi i të miturit të moshës 16 deri nën 18 vjeç si dëshmitar i abuzimit3. Tërheqja dhe ekspozimi i të miturit të moshës 16 deri nën 18 vjeç si dëshmitar i abuzimit
seksual, edhe pa marrë pjesë i mituri në këto aktivitete seksuale, dënohet me burgim nga 4 deriseksual, edhe pa marrë pjesë i mituri në këto aktivitete seksuale, dënohet me burgim nga 4 deri

në 8 vjet burgim.në 8 vjet burgim.

4. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni kryhet ndaj të miturit4. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni kryhet ndaj të miturit
nën moshën 14 vjeç, dënohet me burgim nga 8 deri në 15 vjet.nën moshën 14 vjeç, dënohet me burgim nga 8 deri në 15 vjet.

5. Dënimi penal rritet me një të dytat e dënimit të parashikuar në paragrafët e mësipërm, kur kjo5. Dënimi penal rritet me një të dytat e dënimit të parashikuar në paragrafët e mësipërm, kur kjo
vepër kryhet në këto rrethana cilësuese:vepër kryhet në këto rrethana cilësuese:

5.5.1.1. veveprpra ëa ëshshtë të krkryeyer nr nga ga didisa sa pepersrsonona a që që kakanë në veveprpruauar r në në grgrup up babashshkëkëririshsht;t;

5.5.2.2. veveprpra ka ka da dëmëmtutuar ar rërëndndë së shëhëndndetetin in fifizizik ok ose se memendndor or të të viviktktimimës ës së së mimitutur;r;
5.5.33.. vevepprra a ëëshshttë ë ppaararappririrrë ë oose ësse ëshhttë ë sshhoqoqëërruauar r mme e ppëërdrdooririmmiin n e dhe dhuunnëës s ffiizziikke e oosese

 psikologjike; psikologjike;

5.5.44.. vevepprra ëa ëshshttë kë krryyer er kkuunndëdër r njnjë ë ttë më miittururi i ttë pë paaafafttëë;;

5.5.55.. vevepprra a ëëshshttë ë kkryryeer r nngga a ppririnndidi, , aaddooppttuueesisi, , kkuujjdedessttaarrii, , nnjjë ë aannëtëtaar r i i ffamamiilljjeess, , nnjjëë
 person  person që bashkëjeton që bashkëjeton apo ka apo ka bashkëjetuar me bashkëjetuar me fëmijën, nga fëmijën, nga mësuesi i mësuesi i tij, ose tij, ose çdo persçdo personon

që ka krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme kujdesi për të;që ka krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme kujdesi për të;

5.5.6.6. veveprpra a ësështhtë ë krkryeyer r në në kukuadadririn n e e njnjë ë ororgaganinizazate te krkriimiminanalele..

Neni 193Neni 193
Ofrimi i materialit pornografik të miturve nën moshën 16 vjeçOfrimi i materialit pornografik të miturve nën moshën 16 vjeç

Kushdo që shet, ofron të shesë, shfaq ose në mënyrë tjetër i siguron të miturit nën moshënKushdo që shet, ofron të shesë, shfaq ose në mënyrë tjetër i siguron të miturit nën moshën
16 vjeç fotografi, material audiovizual apo sende të tjera me përmbajtje pornografike ose e lejon16 vjeç fotografi, material audiovizual apo sende të tjera me përmbajtje pornografike ose e lejon
të miturin të shohë një shfaqje të gjallë me përmbajtje pornografike apo me dashje e sjell tëtë miturin të shohë një shfaqje të gjallë me përmbajtje pornografike apo me dashje e sjell të

miturin në një shfaqje të tillë, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.miturin në një shfaqje të tillë, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.



  

Neni 194Neni 194
Favorizimi i prostitucionitFavorizimi i prostitucionit

1. Kushdo që rekruton, organizon, ndihmon, mban, fsheh ose kontrollon një person për 1. Kushdo që rekruton, organizon, ndihmon, mban, fsheh ose kontrollon një person për 
qëllime të prostitucionit, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet.qëllime të prostitucionit, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet brenda perimetrit prej 500 metrash nga2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet brenda perimetrit prej 500 metrash ngashkolla ose mjedisi tjetër i cili përdoret nga fëmijët, dënohet meburgim nga 4 deri në 8 vjet.shkolla ose mjedisi tjetër i cili përdoret nga fëmijët, dënohet meburgim nga 4 deri në 8 vjet.
3. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj të miturit të3. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj të miturit të
moshës 16 deri 18 vjeç, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.moshës 16 deri 18 vjeç, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.
4. Kur vepra e 4. Kur vepra e parashiparashikuar nga paragrafi 1. ose kuar nga paragrafi 1. ose 2. i 2. i këtij neni kryhet ndaj të miturikëtij neni kryhet ndaj të miturit nën t nën moshënmoshën
16 vjeç, dënohet me burgim nga 6 deri në 15 vjet.16 vjeç, dënohet me burgim nga 6 deri në 15 vjet.
5. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj të miturit nën5. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj të miturit nën
moshën14 vjeç, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.moshën14 vjeç, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.

Neni 195Neni 195
Mbajtja dhe ofrimi i lokaleve për prostitucionMbajtja dhe ofrimi i lokaleve për prostitucion

1. 1. MbaMbajtjjtja, a, shfrshfrytëytëzimzimi, i, finfinancancimiimi, , ofriofrimi mi me me dijdijeni eni i i loklokalealeve ve për për qëlqëllimlime e të të ushtushtrimrimit it tëtë
 prostitucionit,  prostitucionit, qoftë qoftë personi personi si si pronar pronar i i lokalit, lokalit, qiradhënës, qiradhënës, qiramarrës, qiramarrës, nedores nedores ose ose personperson
 përgjegjës, dënohet me gobë ose burg përgjegjës, dënohet me gobë ose burgim nga 2 deri në 5 vjet.im nga 2 deri në 5 vjet.
2. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet brenda perimetrit prej 5002. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet brenda perimetrit prej 500
metrametrash nga sh nga shkollshkolla ose a ose mjedimjedisi tjetër i si tjetër i cili përdoret nga fëmijëtcili përdoret nga fëmijët, dënohet me , dënohet me burgim nga 5 burgim nga 5 derideri
në 10 vjet.në 10 vjet.
3. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 ose 2 të këtij neni kryhet për qëllime të3. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 ose 2 të këtij neni kryhet për qëllime të
 prostitucionit  prostitucionit ose ose mundësimit mundësimit të të prostitucionit prostitucionit të të një një apo apo më më shumë shumë të të miturve miturve që që janë janë midismidis
moshës 16 dhe 18 vjeç, dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet.moshës 16 dhe 18 vjeç, dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet.
4. Kur vepra penale nga paragrafi 1 osetë këtij neni kryhet për qëllime të prostitucionit ose4. Kur vepra penale nga paragrafi 1 osetë këtij neni kryhet për qëllime të prostitucionit ose
mundësimit të prostitucionit të një ose më shumë të miturve nën moshën 16 vjeç, dënohet memundësimit të prostitucionit të një ose më shumë të miturve nën moshën 16 vjeç, dënohet me

 burgim nga 10 deri në 20 vjet. burgim nga 10 deri në 20 vjet.

Neni 196Neni 196
ProstitucioniProstitucioni

1.Ushtrimi i prostitucionit perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri1.Ushtrimi i prostitucionit perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri
në 2 vjet.në 2 vjet.
2.Dhënia e shpërblimit për përfitim personal të prostitucionit dënohet me gjobë ose me burgim2.Dhënia e shpërblimit për përfitim personal të prostitucionit dënohet me gjobë ose me burgim
nga 2deri në 3 vjet.nga 2deri në 3 vjet.
3. Në rastin e kryerjes së veprës penale sipas paragrafit të parë të këtij neni, kur ekzistojnë më3. Në rastin e kryerjes së veprës penale sipas paragrafit të parë të këtij neni, kur ekzistojnë më
shumë se dy rrethana lehtësuese dhe asnjë rrethanë rënduese, gjykata mund të mjaftohet meshumë se dy rrethana lehtësuese dhe asnjë rrethanë rënduese, gjykata mund të mjaftohet me

caktimin ndaj personit që ushtron prostitucion vetëm të dënimit plotësues të parashikuar nga nenicaktimin ndaj personit që ushtron prostitucion vetëm të dënimit plotësues të parashikuar nga neni



  

74 74 i i K.PK.Penal duke enal duke e e urdhurdhëruaëruar r atë atë per te per te marmarre re pjepjese se ne ne seaseanca nca psipsikolkologjogjikeike, , terteraupaupetietike ke dhedhe
edukimi.edukimi.

Neni 197Neni 197
Shfrytëzimi i prostitucionitShfrytëzimi i prostitucionit të personave madhorë të personave madhorë

1. Shtytja, ndërmjetësimi ose realizimi i përfitimeve pasurore për ushtrimin e prostitucionit nga1. Shtytja, ndërmjetësimi ose realizimi i përfitimeve pasurore për ushtrimin e prostitucionit nga
 personat madhorëdënohet me burgim nga 2  personat madhorëdënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.deri në 5 vjet.
2. Po kjo vepër penale dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vjet nëse veprimet e parashikuara në2. Po kjo vepër penale dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vjet nëse veprimet e parashikuara në

të janë kryer:të janë kryer:
2.12.1.. dukduke përdoe përdorur forrur forcëncën;;

2.2.2.2. duke i shkaktuar lënduke i shkaktuar lëndime të rënda trupordime të rënda trupore ose çrregullie ose çrregullim të rëndë për shëndetinm të rëndë për shëndetin

mendor apo fizik viktimës;mendor apo fizik viktimës;

2.3.2.3. duke përdorduke përdorur armë apo mjur armë apo mjete të tjete të tjera të rreziera të rrezikshme;kshme;
2.2.4.4. duduke ke i i shkshkakaktutuar ar me me dadashjshje e dedehjhjen en viviktktimimës ës me me ananë ë të të alalkookoolilit, t, lëlëndndëveëve

narkotike, psikotrope apo substancave tjera;narkotike, psikotrope apo substancave tjera;

2.5.2.5. duke shfrytëduke shfrytëzuar cilësizuar cilësitë specifiktë specifike të personit si aftësie të personit si aftësitë e kufizuara mendoretë e kufizuara mendore

apo fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore ose shtatzëninë;apo fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore ose shtatzëninë;
2.6.2.6. veprës i ka paraprirëveprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcje, ajo është shoqëruar ose përcjellë nga tortura apo trajllë nga tortura apo trajtimitimi

çnjerëzor;çnjerëzor;
2.7.2.7. kur vepra kryhet nga prindikur vepra kryhet nga prindi, birësuesi, njer, birësuesi, njerku apo njerka, të paralinku apo njerka, të paralindurit, gjindurit, gjini ei e

afërt me viktimën ose kur vepra është kryer nga një person që është nëafërt me viktimën ose kur vepra është kryer nga një person që është në

marrëdhënie familjare me viktimën;marrëdhënie familjare me viktimën;

2.8.2.8. kur vepra kur vepra ështështë ë kryekryer r nga mësuenga mësuesi, udhëhesi, udhëheqësi fetarqësi fetar, , specspecialialististi i i i kujkujdesidesitt
shëndetësor, personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që nëshëndetësor, personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në

ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj viktimës:ndonjë mënyrë tjetër ka autoritet ndaj viktimës:

i.i. duduke ke kekeqpëqpërdordorurur r kokontntrolrollilin n e e titij j mbmbi i gjgjenendjdjen en fifinannanciciareare, , famfamililjajare,re,

shoqërore, shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose rrethanaveshoqërore, shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose rrethanave

tjera të vikimës apo të personit të tretë;tjera të vikimës apo të personit të tretë;
ii.ii. kur viktkur viktima mbaima mbahet në njhet në një instië instituciotucion edukatin edukativo-korrektvo-korrektues, ështues, është pacienë pacientt

në spital, qendër të shëndetit mendor apo rehabilitimit, banor i shtëpisë sënë spital, qendër të shëndetit mendor apo rehabilitimit, banor i shtëpisë së

kujdesit apo strehimores, ose një personi që po i nënshtrohet kufizimeve tëkujdesit apo strehimores, ose një personi që po i nënshtrohet kufizimeve të

lirisë personale me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit;lirisë personale me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit;

iiiii.i. dukduke keqpëe keqpërdorrdorur poziur pozitën ose auttën ose autorioritettetin e tij mbi vikin e tij mbi viktimtimën dhe e ën dhe e cilcila ia i
është besuar për kujdes;është besuar për kujdes;

iiv.v. ngnga a njnjë ë pepersrson on që që ësështhtë ë “m“masaskukuarar” ” osose e që që sisimumullon on cicillësësiinë në e e njnjëë

funksionari publik ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik;funksionari publik ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik;

v.v. nënëse se veveprpra a pepenanalle e ësështhtë ë krkryeyer r ngnga a njnjë ë pepersrson on që që bëbën n pjpjesesë ë në në njnjëë
organizatë kriminale me qëllimin që të lehtësojë veprimtarinë e saj.organizatë kriminale me qëllimin që të lehtësojë veprimtarinë e saj.



  

2.2.9.9. kukur r veveprpra a ësështhtë ë krkryeyer r pëpërmrmes es pëpërdrdororiimmit të it të njnjë ë rrrrjjeteti i të komtë komununiikikimmiitt

elektronik, për shpërndarjen e mesazheve të destinuara për një audiencë tëelektronik, për shpërndarjen e mesazheve të destinuara për një audiencë të
 papërcaktuar. papërcaktuar.

Neni 198Neni 198

Aktet seksuale brenda familjes apo gjinisëAktet seksuale brenda familjes apo gjinisë

1. Cilido që kryen akt seksual me paraardhës ose pasardhës të familjes i cili ka mbushur moshën1. Cilido që kryen akt seksual me paraardhës ose pasardhës të familjes i cili ka mbushur moshën
18 vjeç ose me vëlla apo motër që ka mbushur moshën 18 vjeç, dënohet me gjobë ose me burgim18 vjeç ose me vëlla apo motër që ka mbushur moshën 18 vjeç, dënohet me gjobë ose me burgim
nga 2 deri në 3 vjet.nga 2 deri në 3 vjet.

2. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, daja2. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, daja
apoxhaxhai, tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me fëmijën e birësuar, meapoxhaxhai, tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me fëmijën e birësuar, me
thjeshtrin e tij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e motravethjeshtrin e tij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e motrave
apo të vëllezërve, të moshës 16 deri nën 18 vjeç, dënohet me burgim nga3 deri në 6 vjet.apo të vëllezërve, të moshës 16 deri nën 18 vjeç, dënohet me burgim nga3 deri në 6 vjet.

3. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, daja apo3. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, daja apo
xhaxhai, tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me fëmijën e birësuar, me thjeshtrin exhaxhai, tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me fëmijën e birësuar, me thjeshtrin e

tij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo tëtij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo të
vëllezërve, që është i moshës 14 derinën 16 vjeç, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.vëllezërve, që është i moshës 14 derinën 16 vjeç, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

4. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, daja apo4. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, daja apo
xhaxhai, tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me fëmijën e birësuar, me thjeshtrin exhaxhai, tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me fëmijën e birësuar, me thjeshtrin e
tij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo tëtij, me nipin ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo të
vëllezërve, nën moshën 14 vjeç, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.vëllezërve, nën moshën 14 vjeç, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.

5. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, me vëllanë ose5. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, me vëllanë ose
motrën e adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është në moshën 16 deri nën 18 vjeç,motrën e adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është në moshën 16 deri nën 18 vjeç,
motra apo vëllai më i madh dënohet me dënimin e parashikuar nga paragrafi 2. i këtij neni.motra apo vëllai më i madh dënohet me dënimin e parashikuar nga paragrafi 2. i këtij neni.

6. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, me vëllanë ose6. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, me vëllanë ose

motrën e adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është në moshën 14 deri nën 16 vjeç,motrën e adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është në moshën 14 deri nën 16 vjeç,motra apo vëllai më i madh dënohet me dënimin e parashikuar nga paragrafi 3. i këtij neni.motra apo vëllai më i madh dënohet me dënimin e parashikuar nga paragrafi 3. i këtij neni.

7. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, me vëllanë ose7. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, me vëllanë ose
motrën e adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është nën moshën 14 vjeç, motra apomotrën e adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është nën moshën 14 vjeç, motra apo
vëllai më i madh dënohet me dënimin e parashikuar nga paragrafi 4. i këtij neni.vëllai më i madh dënohet me dënimin e parashikuar nga paragrafi 4. i këtij neni.

Neni 199Neni 199
Përgjegjësia për tentativën në kryerjen e krimeve seksualePërgjegjësia për tentativën në kryerjen e krimeve seksuale

Tentativa për kryerjen e krimeve seksuale ndaj të miturve të parashikuara në këtë seksionTentativa për kryerjen e krimeve seksuale ndaj të miturve të parashikuara në këtë seksion
dënohet me të dënohet me të njejtnjejtat masa at masa dënimdënimi i të parashikuatë parashikuara ra nga dispozitanga dispozitat t penale përkatëpenale përkatëse dhe se dhe nuk gjennuk gjen



  

zbatim neni 42 i ketij Kodi për lehtësimin apo zbutjen e dënimit penal per shkak se vepra kazbatim neni 42 i ketij Kodi për lehtësimin apo zbutjen e dënimit penal per shkak se vepra ka
mbetur ne tentative.mbetur ne tentative.

Neni 200Neni 200
Ushtrimi i ndjekjes penaleUshtrimi i ndjekjes penale

1. 1. Për veprat penalPër veprat penale e të të paraparashishikuakuara ra nga nenet 180, nga nenet 180, 181, 182, 183 181, 182, 183 (dh(dhuna seksuauna seksuale, dhunale, dhuna

seksuale në grup, ngacmimi seksual, degradimi I integritetit seksual) kur viktima është madhore,seksuale në grup, ngacmimi seksual, degradimi I integritetit seksual) kur viktima është madhore,

ndjekja penale fillon mbi ankimin e viktimës dhe ceshtja pushon nese ankimi terhiqet, mendjekja penale fillon mbi ankimin e viktimës dhe ceshtja pushon nese ankimi terhiqet, me
 përjashtim  përjashtim të të rastit rastit për për kryerjen kryerjen e e veprave veprave penale penale të të “dhunës “dhunës seksuale” seksuale” dhe dhe “dhuna “dhuna seksuale seksuale nënë

grgrupup” ” të të papararashshikikuauar r ngnga a nenenenet t 18180 0 dhdhe e 18181 1 të të këkëtitij j KoKodi di pëpër r të të cicilalat t anankikimi mi ësështhtë ë ii
 parevokueshëm. parevokueshëm.

2. Për krimet seksuale ndaj të miturve të parashikuara në këtë seksion nëse nuk ka filluar 2. Për krimet seksuale ndaj të miturve të parashikuara në këtë seksion nëse nuk ka filluar 

 proçedimi penal ndaj au proçedimi penal ndaj autorit në kohën e torit në kohën e ndodhjes së faktit ndodhjes së faktit kriminal, si një rast përkriminal, si një rast përjashtues, afati ijashtues, afati i

 parashkrimit  parashkrimit sipas sipas nenit 133.3 nenit 133.3 të të K.Penal fillon K.Penal fillon të etë ecë ncë nga ga dita kur dita kur i mituri i mituri ka mbuska mbushur hur moshënmoshën
18 vjec.18 vjec.

3. Procedohet me iniciativë:3. Procedohet me iniciativë:
1.1. nëse venëse vepra penapra penale ështle është kryer ndaë kryer ndaj një të mitj një të mituri që në momuri që në momententin kur ka ndodhin kur ka ndodhur ur 

vepra penale nuk kishte mbushur moshën 18 vjeç;vepra penale nuk kishte mbushur moshën 18 vjeç;
2.2. nëse veprnëse vepra penale ëa penale është kryshtë kryer nga i er nga i paraliparalinduri, prnduri, prindi, mindi, madje dhe adje dhe prindi prindi birësuebirësues,s,

ose partneri i tij/saj bashkëjetues, kujdestari, ose një person tjetër që për arsye tëose partneri i tij/saj bashkëjetues, kujdestari, ose një person tjetër që për arsye të
kujkujdesidesit, t, edukedukimiimit, t, udhëudhëzimzimit, it, mbimbikëqkëqyrjyrjes es apo apo kujkujdesdestartarisëisë, , i i mitmituri uri i i ëshështëtë

 besuar/është në kujdestari, ose që k besuar/është në kujdestari, ose që ka me këtë të fundit një lidhje bashkëjetese;a me këtë të fundit një lidhje bashkëjetese;

3.3. nëse veprnëse vepra penala penale shtë ke shtë kryer nga nryer nga një zyrtjë zyrtar/funkar/funksionar pusionar publik oblik ose nga njse nga një person ië person i

ngarkuar me shërbim publik në ushtrim të funksioneve të tij;ngarkuar me shërbim publik në ushtrim të funksioneve të tij;
4.4. nësnëse e vevepra penpra penalale e lilidhdhet me et me njnje e krkrim tjeim tjetëtër r për të cilpër të cilin duhein duhet t të veprtë veproheohet t meme

iniciativë.iniciativë.

Neni 201Neni 201
Dënimet plotësuese dhe efektet e tjera penale për krimet seksuale dhe veprat e tjera të këtijDënimet plotësuese dhe efektet e tjera penale për krimet seksuale dhe veprat e tjera të këtij

seksioni të kryera ndaj të miturveseksioni të kryera ndaj të miturve

1. Dënimi kryesor për krimet seksuale dhe veprat e tjera penale të këtij seksionitë kryera ndaj të1. Dënimi kryesor për krimet seksuale dhe veprat e tjera penale të këtij seksionitë kryera ndaj të

miturve shoqërohet detyrimisht sipas natyres se rastit dhe me denimiet plotesuese, si me poshte:miturve shoqërohet detyrimisht sipas natyres se rastit dhe me denimiet plotesuese, si me poshte:

I.I. huhumbmbjejen n e e pëpërgrgjejegjgjësësisisë ë prprinindëdërororere, , kukur r cicilëlësisia a e e prprinindidit t ësështhtë ë njnjë ë elelememenentt
 përbërës cilësues ose rr përbërës cilësues ose rrethanë rënduese e krimit;ethanë rënduese e krimit;

II.II. heqjheqjen e peen e perherrhereshmeshme te se de te se drejrejtes stes se ushe ushtritrimimit te prt te profeofesiosionit nnit nga çdo ga çdo insinstittituciucion Ion I

kujdestarisë, institucion mjekësor për të miturit me aftësi të kufizuar fizike apokujdestarisë, institucion mjekësor për të miturit me aftësi të kufizuar fizike apo

mendoreapo/dhe institucion I përkrahjes, publike apo privat;mendoreapo/dhe institucion I përkrahjes, publike apo privat;



  

III.III. përjpërjashtashtimiimin nga e dn nga e drejrejta e tta e trashrashëgiëgimismisë së vië së viktiktimës dhmës dhe hume humbjebjen e të drn e të drejtejtave pëave për r 

te perfituar kujdesin prej saj, ne te perfituar kujdesin prej saj, ne rastet kur ky rastet kur ky detyridetyrim ekziston per m ekziston per shkak te ligjitshkak te ligjit
apo mardhenies gjinore;apo mardhenies gjinore;

IVIV.. heqheqjejen e n e pëpërkorkohshhshme osme ose të përe të përherherëshëshme të së dreme të së drejtjtës për të uës për të ushtshtruruar funar funksksioionene
 publike, ne varesi te rendesise se s publike, ne varesi te rendesise se shkeljes;hkeljes;

VV.. heheqqjjeen n e e ppëërkrkoohshshhmme e oose se ttë ë ppëërrheherrëëshshmme e ttë ë së së ddrreejjttëës s së së uushshttrriimmiit t ttë ë njnjëë

veprimtarie ose të një profesioni,ne rastet tej kuptimit te paragrafit 1.I te ketijveprimtarie ose të një profesioni,ne rastet tej kuptimit te paragrafit 1.I te ketij
neni. Ne kete rast, dënimi plotësues mund te jete i përkohëshem apo I perhershem,neni. Ne kete rast, dënimi plotësues mund te jete i përkohëshem apo I perhershem,
ne varesi te rendesise se shkeljes, por jepet detyrimisht për një kohë nga 1 muajne varesi te rendesise se shkeljes, por jepet detyrimisht për një kohë nga 1 muaj

deri në 5 vjet.deri në 5 vjet.

2. Dënimi për cilindo prej krimeve seksuale dhe veprave të tjera penale të këtij seksioni të kryera2. Dënimi për cilindo prej krimeve seksuale dhe veprave të tjera penale të këtij seksioni të kryera
ndaj të miturve, në çdo rast shoqërohet detyrimisht me heqjen e përhershme te autorit te vepresndaj të miturve, në çdo rast shoqërohet detyrimisht me heqjen e përhershme te autorit te vepres

nga cdo pozicion në shkolla të të gjitha niveleve dhe nga çdo institucion apo shërbim nënga cdo pozicion në shkolla të të gjitha niveleve dhe nga çdo institucion apo shërbim në
institucione ose strukturat e tjera publike ose private, të dedikuara/frekuentuara kryesisht nga tëinstitucione ose strukturat e tjera publike ose private, të dedikuara/frekuentuara kryesisht nga të

miturit. Ne varesi te lidhjes apo ndikimit qe ka detyra qe ushtron autori I vepres penale memiturit. Ne varesi te lidhjes apo ndikimit qe ka detyra qe ushtron autori I vepres penale me

rrezikshmerine dhe kryerjen e saj, gjykata percakton afatin e pershtatshem per heqjen e se drejtesrrezikshmerine dhe kryerjen e saj, gjykata percakton afatin e pershtatshem per heqjen e se drejtes

 per te ushtruar veprimtari publike apo edukative ne  per te ushtruar veprimtari publike apo edukative ne pergjithesi.pergjithesi.

3. Dënimi kryesor për krimet seksuale dhe veprat e tjera penale të këtij seksioni të kryera ndaj të3. Dënimi kryesor për krimet seksuale dhe veprat e tjera penale të këtij seksioni të kryera ndaj të

miturve, në rastet e aplikimit të rrethanave cilësuese të parashikuara në këto dispozita, nemiturve, në rastet e aplikimit të rrethanave cilësuese të parashikuara në këto dispozita, ne

 perputhje  perputhje me me nenin nenin 54.4 54.4 te te ketij Kodketij Kodi, i, shoqërohet shoqërohet detyrimishtdetyrimisht me masat me masat plotëplotësueseqë jepen për sueseqë jepen për 
një periudhë nga 1 deri në 5 vjet (të vklerësohet kjo nga Prof.Rakipi, sepse mendoj qe kufizimetnjë periudhë nga 1 deri në 5 vjet (të vklerësohet kjo nga Prof.Rakipi, sepse mendoj qe kufizimet

duhet te jene me afat cenojne thelbin e te drejtave pas vuajtjes se denimit dhe duhet para parimi Iduhet te jene me afat cenojne thelbin e te drejtave pas vuajtjes se denimit dhe duhet para parimi I
 proporcionalitetit ne caktimin e tyre) proporcionalitetit ne caktimin e tyre)si me poshte :si me poshte :

3.13.1.. impimponionimi i mi i kufkufiziizimeve në lëvizmeve në lëvizje dhe je dhe në qarkulnë qarkullimlimin e in e lirlirë, si ë, si dhe ndaldhe ndalimi iimi i

afrimit në vende që frekuentohen zakonisht nga të miturit;afrimit në vende që frekuentohen zakonisht nga të miturit;

3.2.3.2. regjisregjistrimi i gjeneratrimi i gjeneralitetliteteve të autorëve në një regjistëeve të autorëve në një regjistër të veçantë që disponohetr të veçantë që disponohet

nga organet vendore e qëndrore të Policisë së shtetit për efekt monitorimi enga organet vendore e qëndrore të Policisë së shtetit për efekt monitorimi e
 parandalimi të  parandalimi të çdo vepçdo veprimtarie të rimtarie të mundshme të mundshme të mëtejshme kriminale mëtejshme kriminale drejtuar ndajdrejtuar ndaj

integritetit seksual të të miturve;integritetit seksual të të miturve;

3.3.3.3. publikpublikimi i vendimit gjyqëimi i vendimit gjyqësor me sor me gjenergjeneralitealitetet të plota të tet të plota të autoriautorit, përfshirë këtut, përfshirë këtu

edhe fotografinë e tij, të veprës penale të kryer dhe dënimit të dhënë, por meedhe fotografinë e tij, të veprës penale të kryer dhe dënimit të dhënë, por me

 përmbajtje  përmbajtje të të përmbledhur përmbledhur të të faktit faktit penal penal dhe dhe asrsyetimit asrsyetimit te te Gjykatës Gjykatës penale, penale, meme
qëllim arritjen e ekuilibrit dhe proporcionalitetit në mbrojtjen nga ekspozimi të tëqëllim arritjen e ekuilibrit dhe proporcionalitetit në mbrojtjen nga ekspozimi të të

dhënave personale të viktimës së mitur dhe ekspozimin e autorit për të garantuar dhënave personale të viktimës së mitur dhe ekspozimin e autorit për të garantuar 

sigurinë publike të të miturve nga krimet që drejtohen ndaj integritetit seksual tësigurinë publike të të miturve nga krimet që drejtohen ndaj integritetit seksual të

tyre;tyre;
3.3.4.4. shshpëpërnrndadarjrjen en e e vevendndimimit it gjgjyqyqësësor or dhdhe e fofototogrgrafafisisë ë së së auautotoririt t në në të të gjgjitithaha

institucionet arsimore dhe ato institucione që janë të frekuentuara më së shumtiinstitucionet arsimore dhe ato institucione që janë të frekuentuara më së shumti
nga fëmijët e mitur;nga fëmijët e mitur;



  

3.5.3.5. ndalimndalimi i kryerjes së punës që përfshin kontakti i kryerjes së punës që përfshin kontakte të përhershme me të mitur;e të përhershme me të mitur;

3.6.3.6. detyridetyrimi për t’i mbajtur organet e policmi për t’i mbajtur organet e policisë të informuar për vendbanisë të informuar për vendbanimin e tyreimin e tyre
dhe çdo lëvizje eventuale;dhe çdo lëvizje eventuale;

4.4. NesNese e nga krynga kryerjerja a e e veveprepreavave e pepenalnale e te parate parashshikikuauara ra ne ne kekete sekste seksioion n jajane ne rerealalizizuauara ra tete
ardhura, dhene premtime per fitime ekonomike, gjykata vendos sekuestrimin e tyre.ardhura, dhene premtime per fitime ekonomike, gjykata vendos sekuestrimin e tyre.

5. Kur cilado veperpenale e ketij seksioni eshte kryer nga personi juridik denohet edhe me5. Kur cilado veperpenale e ketij seksioni eshte kryer nga personi juridik denohet edhe me
denimin plotesues te mbylljen e veprimtarise se tij dhe konfiskimin e te gjitha te ardhurave qedenimin plotesues te mbylljen e veprimtarise se tij dhe konfiskimin e te gjitha te ardhurave qe
rrjedhin nga veprimtaria kriminale.rrjedhin nga veprimtaria kriminale.
6. Shkelja e detyrimeve të vendosura nga Gjykata sipas paragrafit të tretë të këtij neni, barazohet6. Shkelja e detyrimeve të vendosura nga Gjykata sipas paragrafit të tretë të këtij neni, barazohet
me shkeljen e cdo denimi plotesues te dhene dhe denohet sipas parashikimeve te ketij Kodi.me shkeljen e cdo denimi plotesues te dhene dhe denohet sipas parashikimeve te ketij Kodi.

Neni 202Neni 202
Komunikimi me seksionin për të mitur të Gjykatës civileKomunikimi me seksionin për të mitur të Gjykatës civile

1. Kur fillonprocedim penal për një prej krimeve seksuale ndaj të miturve të parashikuara në këtë1. Kur fillonprocedim penal për një prej krimeve seksuale ndaj të miturve të parashikuara në këtë

seksion, prokurorikërkonnëgjykatëncivile për të mitur marrjen e masave të mbrojtjes dhe çdoseksion, prokurorikërkonnëgjykatëncivile për të mitur marrjen e masave të mbrojtjes dhe çdo
masë tjetër të nevojshme sipas nenit 37 të Kodit të Drejtësisë Penale për të mitur, Ligjit Nr.9669,masë tjetër të nevojshme sipas nenit 37 të Kodit të Drejtësisë Penale për të mitur, Ligjit Nr.9669,

datdatë ë 18.118.12.22.2006“006“Për Për masmasa a ndaj ndaj dhundhunës ës në në marmarrëdrëdhënihëniet et famfamiljiljare” are” të të ndryndryshuashuar, r, KodKodit it tëtë
familjes dhe legjislacionit të zbatueshëm për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve.familjes dhe legjislacionit të zbatueshëm për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve.

2. Në rastet e parashikuara në paragrafin e parë, viktimës së mitur, bazuar në dispozitat e KDPM2. Në rastet e parashikuara në paragrafin e parë, viktimës së mitur, bazuar në dispozitat e KDPM
i sigurohet ndihma emocionale dhe psikologjike në çdo gjendje dhe shkallë procedimi, ngai sigurohet ndihma emocionale dhe psikologjike në çdo gjendje dhe shkallë procedimi, nga

 prania  prania e e prindërve prindërve ose ose personave personave të të tjerë tjerë të të përshtatshëm, përshtatshëm, të të treguar treguar nga nga i i mituri, mituri, si si dhe dhe nganga
grupe, fondacione, shoqata ose organizata jo qeveritare me përvojë të provuar në sektorin egrupe, fondacione, shoqata ose organizata jo qeveritare me përvojë të provuar në sektorin e

ndihmës dhe mbështetjes për viktimat e krimeve të përmendura në paragrafin e parë dhe tëndihmës dhe mbështetjes për viktimat e krimeve të përmendura në paragrafin e parë dhe të

regjistruara në një listë të veçantë të subjekteve të legjitimuara për këtë qëllim, me pëlqimin e tëregjistruara në një listë të veçantë të subjekteve të legjitimuara për këtë qëllim, me pëlqimin e të

miturit, dhe të pranuara nga autoriteti gjyqësor që procedon.miturit, dhe të pranuara nga autoriteti gjyqësor që procedon.

SEKSIONI VIISEKSIONI VII

VEPRAT PENALE KUNDËR LIRISË SË PERSONITVEPRAT PENALE KUNDËR LIRISË SË PERSONIT

Neni 203Neni 203
Kufizimi i paligjshëm i lirisë dhe mbajtja në skllavëri e personitKufizimi i paligjshëm i lirisë dhe mbajtja në skllavëri e personit

1. Për qëllime të këtij neni me shprehjen “kufizim i paligjshëm i lirisë dhe mbajtje në skllavëri”1. Për qëllime të këtij neni me shprehjen “kufizim i paligjshëm i lirisë dhe mbajtje në skllavëri”
nënkuptohet pushteti që cilido person ushtron mbi njëtjetër, që korrespondon me të drejtën enënkuptohet pushteti që cilido person ushtron mbi njëtjetër, që korrespondon me të drejtën e
 pronësisë  pronësisë ndaj ndaj këtij këtij të të fundit fundit ose ose kufizimi kufizimi prej prej tij I tij I lirisë lirisë së së personit personit të të dytëapo dytëapo mbajtjae mbajtjae këtijtëkëtijtë
fundit në një gjendje të nënshtrimit të vazhdueshëm, duke e detyruar të punojë ose të kryejëfundit në një gjendje të nënshtrimit të vazhdueshëm, duke e detyruar të punojë ose të kryejë
shërbime seksuale, të lypë, ose në çdo rast të kryejë veprimtari të paligjshme që përfshijnëshërbime seksuale, të lypë, ose në çdo rast të kryejë veprimtari të paligjshme që përfshijnë

shfrshfrytëytëzimzimin in ose ose t’i t’i nënnënshtshtroherohet t heqheqjes jes së së orgaorganevneve. e. KufiKufizimzimi i ose ose mbambajtjjtja a në në gjegjendjndjen en eenënshtrimit bëhet kur sjellja kryhet përmes dhunës, kërcënimit, mashtrimit, abuzimit të autoritetitnënshtrimit bëhet kur sjellja kryhet përmes dhunës, kërcënimit, mashtrimit, abuzimit të autoritetit



  

ose përfitimit të një situate të cenueshmërisë, inferioritetit fizik ose mendor, situatës së nevojës,ose përfitimit të një situate të cenueshmërisë, inferioritetit fizik ose mendor, situatës së nevojës,
ose përmes premtimit apo dhënies së shumave të parave ose avantazheve të tjera për ata që kanëose përmes premtimit apo dhënies së shumave të parave ose avantazheve të tjera për ata që kanë
autoritet mbi personin.autoritet mbi personin.
2. Kufizimi i paligjshëm i lirisë dhe mbajtja në skllavëri e personit dënohet me burgim nga 152. Kufizimi i paligjshëm i lirisë dhe mbajtja në skllavëri e personit dënohet me burgim nga 15

deri në 20 vjet.deri në 20 vjet.
3. Krimi i shfrytëzimit të skllavërisë së personit sipas paragrafit të parë dënohet nga 20 deri në 303. Krimi i shfrytëzimit të skllavërisë së personit sipas paragrafit të parë dënohet nga 20 deri në 30

vjet burgim kur kryhet në këto rrethana:vjet burgim kur kryhet në këto rrethana:
2.1. ndaj një të mituri;2.1. ndaj një të mituri;

2.2. duke shfrytëzuar cilësitë specifike të personit si aftësitë e kufizuara mendore apo2.2. duke shfrytëzuar cilësitë specifike të personit si aftësitë e kufizuara mendore apo
fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore të tij;fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore të tij;

2.3. kur vepra kryhet nga gjini e afërt me viktimën ose kur vepra është kryer nga një2.3. kur vepra kryhet nga gjini e afërt me viktimën ose kur vepra është kryer nga një
 person që është në marrëdhënie  person që është në marrëdhënie familjare me viktimën;familjare me viktimën;

2.4. kur kryhet nga personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në ndonjë2.4. kur kryhet nga personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në ndonjë

mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit;mënyrë tjetër ka autoritet ndaj personit;

2.5. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellë nga tortura apo trajtimi2.5. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellë nga tortura apo trajtimi
çnjerëzor;çnjerëzor;

2.6. kur vepra është kryer nga një person që është “maskuar” ose që simulon cilësinë e2.6. kur vepra është kryer nga një person që është “maskuar” ose që simulon cilësinë e

një funksionari publik ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik.një funksionari publik ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik.

Neni 204Neni 204
Rrëmbimi i personit dhe mbajtja e tij në privim të lirisëRrëmbimi i personit dhe mbajtja e tij në privim të lirisë

1. Rrëmbimi i personit dhe mbajtja e tij në privim të lirisë me qëllim për të fituar pasuri ose çdo1. Rrëmbimi i personit dhe mbajtja e tij në privim të lirisë me qëllim për të fituar pasuri ose çdo

lloj përfitimi a qëllimi tjetër, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.lloj përfitimi a qëllimi tjetër, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.
2. Vepra penale e kryer ndaj të miturit në moshën 16-18 vjeç dënohet me burgim nga 15 deri në2. Vepra penale e kryer ndaj të miturit në moshën 16-18 vjeç dënohet me burgim nga 15 deri në

25 vjet.25 vjet.

3. Vepra penale e 3. Vepra penale e kryer ndaj të miturit nën moshën 16 vjeç dënohet me burgim jo kryer ndaj të miturit nën moshën 16 vjeç dënohet me burgim jo më pak se më pak se 2525

vjet.vjet.
4. Dënimi i parashikuar nga paragrafët 1-3 të këtij neni rritet me një të tretën nëse veprimet e4. Dënimi i parashikuar nga paragrafët 1-3 të këtij neni rritet me një të tretën nëse veprimet e

 parashikuara në to janë kryer: parashikuara në to janë kryer:
4.1 duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin4.1 duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin

mendor apo fizik viktimës;mendor apo fizik viktimës;

4.2 duke përdorur armë apo mjete të tjera të rrezikshme;4.2 duke përdorur armë apo mjete të tjera të rrezikshme;

4.3 duke shfrytëzuar cilësitë specifike të personit si aftësitë e kufizuara mendore apo4.3 duke shfrytëzuar cilësitë specifike të personit si aftësitë e kufizuara mendore apo
fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore ose shtatzëninë;fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore ose shtatzëninë;

4.44.4 vepveprës i rës i ka ka paraparapriprirë, ajo rë, ajo ështështë ë shoqshoqëruaëruar r ose përcjose përcjellellë ë nga tortunga tortura ra apo trajtapo trajtimiimi

çnjerëzor;çnjerëzor;

4.54.5 kur vepra kryhkur vepra kryhet nga et nga gingini e i e afëafërt me rt me vikviktitimën ose kur mën ose kur vepvepra është kryer nga njëra është kryer nga një

 person që është në marrëdhënie  person që është në marrëdhënie familjare me viktimën;familjare me viktimën;



  

4.4.66 kukur r veveprpra a ësështhtë ë krkryeyer r ngnga a mëmësusuesesi, i, ududhëhëheheqëqësi si fefetatar, r, spspececiaialiliststi i i i kukujdjdesesitit

shëndetësor, personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në ndonjëshëndetësor, personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në ndonjë
mënyrë tjetër ka autoritet ndaj viktimës;mënyrë tjetër ka autoritet ndaj viktimës;

4.74.7 kur vepra është kryer nga një persokur vepra është kryer nga një person që është “maskuar” ose që simuln që është “maskuar” ose që simulon cilësion cilësinë enë e
një funksionari publik ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik;një funksionari publik ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik;

4.84.8 nëse vepra penale ështnëse vepra penale është kryer në bashkëpunim nga disa persë kryer në bashkëpunim nga disa persona;ona;

4.94.9 nëse vepra penale është kryer nga person nëse vepra penale është kryer nga person që bën pjesë në njqë bën pjesë në një organizatë kriminale meë organizatë kriminale me
qëllimin që të lehtësojë veprimtarinë e saj.qëllimin që të lehtësojë veprimtarinë e saj.

4.104.10 nese nese veprvepra pena penale ale eshteshte krye kryer nger nga puna punonjonjesi esi publpublic.ic.

5. Kur nga vepra penale është shkaktuar vdekja e viktimës, dënohet me burgim të përjetshëm.5. Kur nga vepra penale është shkaktuar vdekja e viktimës, dënohet me burgim të përjetshëm.

6. Kur 6. Kur personi i rrëmbyer ose personi i rrëmbyer ose i mbajtur në i mbajtur në priviprivim të m të lirilirisë lirohet vullnetasë lirohet vullnetarisht para mbarimit tërisht para mbarimit të

shtatë ditëve nga rrëmbimi ose mbajtja peng, pa e arritur qëllimin e krimit dhe, kur ndaj personitshtatë ditëve nga rrëmbimi ose mbajtja peng, pa e arritur qëllimin e krimit dhe, kur ndaj personit
nuk është ushtruar torturë ose dëmtime të tjera të shëndetit, dënohet me burgim nga 3deri në 5nuk është ushtruar torturë ose dëmtime të tjera të shëndetit, dënohet me burgim nga 3deri në 5

vjet.vjet.

Neni 205Neni 205
Shtrëngimi për kryerjen ose moskryerjen e një veprimi të caktuarShtrëngimi për kryerjen ose moskryerjen e një veprimi të caktuar

1. Cilido që e 1. Cilido që e shtrënshtrëngon apo detyron një person me gon apo detyron një person me përdoripërdorimin e forcës apo min e forcës apo kanosjekanosjes serioze qës serioze që
të kryejë ose të mos kryejë një veprim të caktuar, ose e shtrëngon atë të pajtohet kundër vullnetittë kryejë ose të mos kryejë një veprim të caktuar, ose e shtrëngon atë të pajtohet kundër vullnetit
të tij me një veprim të caktuar, për qëllime përfitimi pasuror ose për çdo lloj përfitimi tjetër, për të tij me një veprim të caktuar, për qëllime përfitimi pasuror ose për çdo lloj përfitimi tjetër, për 
vete ose për të tretë, dënohet me burgim nga 4deri në8vjet.vete ose për të tretë, dënohet me burgim nga 4deri në8vjet.

2. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni dënohet me burgim nga 5 deri në 102. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni dënohet me burgim nga 5 deri në 10
vjet kur kryhet në një apo më shumë prej rrethanave vijuese:vjet kur kryhet në një apo më shumë prej rrethanave vijuese:

2.2.1. 1. dukduke e kakanonosusur r viviktktimimën ën me me zbuzbulilimimin n e e njnjë ë fakfakti ti që që do do të të dëdëmtmtononte te rënrëndë dë ndnderierin n oseose
reputacionin e viktimës apo të personit të lidhur ngushtë me të;reputacionin e viktimës apo të personit të lidhur ngushtë me të;

2.2. duke përdorur armë zjarri, një mjet të rrezikshëm apo cdo send tjetër që mund të shkaktojë2.2. duke përdorur armë zjarri, një mjet të rrezikshëm apo cdo send tjetër që mund të shkaktojë

lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit të viktimës;lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit të viktimës;

2.4. duke 2.4. duke shfrytëshfrytëzuar cilësitë specifikzuar cilësitë specifike e të viktimës si të viktimës si aftësiaftësitë e të e kufizukufizuara mendore ara mendore apo fizike,apo fizike,
çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore të viktimës;çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore të viktimës;

3. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni dënohet me burgim nga 8 deri në 153. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni dënohet me burgim nga 8 deri në 15

vjet kur kryhet në një apo më shumë prej rrethanave vijuese:vjet kur kryhet në një apo më shumë prej rrethanave vijuese:
3.1. është kryer ndaj një të mituri:3.1. është kryer ndaj një të mituri:

3.2. autori ka vepruar si anëtar i grupit të organizuar;3.2. autori ka vepruar si anëtar i grupit të organizuar;
3.2. autori ka shkaktuar dëmtim të rëndë të shëndetit të viktimës.3.2. autori ka shkaktuar dëmtim të rëndë të shëndetit të viktimës.



  

4. Kur nga vepra penale sipas paragrafëve 1, 2 ose 3 është shkaktuar vdekja e viktimës madhore4. Kur nga vepra penale sipas paragrafëve 1, 2 ose 3 është shkaktuar vdekja e viktimës madhore

dënohet me burgim nga 15 deri në 25 vjet, ndërsa kur nga vepra penale është shkaktuar vdekja edënohet me burgim nga 15 deri në 25 vjet, ndërsa kur nga vepra penale është shkaktuar vdekja e
viktimës së mitur, dënohet me burgim jo më pak se 35 vjet ose me burgim të përjetshëm.viktimës së mitur, dënohet me burgim jo më pak se 35 vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 206Neni 206

Zhdukja me forceZhdukja me force

1. 1. ZhdukjZhdukja a me me forcë, nëpërmjet arrestimforcë, nëpërmjet arrestimit, burgimit, rrëmbimiit, burgimit, rrëmbimit t oseçdo forme oseçdo forme tjettjetër ër heqjejheqjeje e liriliriee
të personit, nga funksionarët publikë aponga persona që veprojnë me autorizimin, mbështetjentë personit, nga funksionarët publikë aponga persona që veprojnë me autorizimin, mbështetjen
ose miratimin etyre, shoqëruar me mospranimin e faktit të heqjes së lirisë apo me fshehjene fatitose miratimin etyre, shoqëruar me mospranimin e faktit të heqjes së lirisë apo me fshehjene fatit
të personit ose vendit në të cilin ndodhet ai, duke i mohuar ndihmëndhe mbrojtjen sipas ligjit,të personit ose vendit në të cilin ndodhet ai, duke i mohuar ndihmëndhe mbrojtjen sipas ligjit,
dënohetme burgim nga 7 deri në 15 vjet.dënohetme burgim nga 7 deri në 15 vjet.

2. Eprori që:2. Eprori që:
a) ushtron përgjegjësinë dhe kontrollin e tij efektiv mbi veprimtaritë me të cilat është lidhur a) ushtron përgjegjësinë dhe kontrollin e tij efektiv mbi veprimtaritë me të cilat është lidhur 
zhdukja me forcëzhdukja me forcë
 b) ka  b) ka dijeni që dijeni që vartës të vartës të vendosur nvendosur nën autoritetin ën autoritetin dhe kontrollin dhe kontrollin e tij efe tij efektiv po ektiv po kryejnë ose kryejnë ose do tëdo të

kryejnkryejnë zhdukje me ë zhdukje me forcë, ose nuk merr parasysh të forcë, ose nuk merr parasysh të dhëna dhe informacidhëna dhe informacione që one që e tregojnë qartëe tregojnë qartë
këtë faktapo;këtë faktapo;
c) nuk ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe të arsyeshme që janë në kompetencën e tij për tëc) nuk ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe të arsyeshme që janë në kompetencën e tij për të
 penguar  penguar ose ose ndëshkuar ndëshkuar personin personin që që jep jep autorizimin, autorizimin, mbështetjen mbështetjen dhe dhe miratimin miratimin e e zhdukjes zhdukjes meme
forcë, ose për t’ia dërguar çështjen organeve kompetente të ndjekjes penale, dënohet me burgimforcë, ose për t’ia dërguar çështjen organeve kompetente të ndjekjes penale, dënohet me burgim
nga tre deri në shtatë vjet.nga tre deri në shtatë vjet.

3. Kur kjo vepër kryhet kundër fëmijëve, grave shtatzëna ose personave që, për shkaqe të3. Kur kjo vepër kryhet kundër fëmijëve, grave shtatzëna ose personave që, për shkaqe të
ndryshme, nuk mund të mbrohen, aposhoqërohet me vuajtje të rënda fizike, dënohet me burgimndryshme, nuk mund të mbrohen, aposhoqërohet me vuajtje të rënda fizike, dënohet me burgim
nga 10deri në 20 vjet.nga 10deri në 20 vjet.

4. Kur kjo vepër ka sjellë si pasojë vdekjen e personit, dënohet meburgim jo më pak se 30 vjet4. Kur kjo vepër ka sjellë si pasojë vdekjen e personit, dënohet meburgim jo më pak se 30 vjet

ose me burgim të përjetshëm.ose me burgim të përjetshëm.
5. Marrja e paligjshme e fëmijëve që janë subjekt i një zhdukjeje meforcë, ose e fëmijëve, babai,5. Marrja e paligjshme e fëmijëve që janë subjekt i një zhdukjeje meforcë, ose e fëmijëve, babai,
nëna ose përfaqësuesi ligjor i të cilëve ështëbërë subjekt i një zhdukjeje me forcë, apo e fëmijëvenëna ose përfaqësuesi ligjor i të cilëve ështëbërë subjekt i një zhdukjeje me forcë, apo e fëmijëve
të lindur gjatëperiudhës së zhdukjes me forcë, dënohet meburgim nga 5 deri në 10 vjet.të lindur gjatëperiudhës së zhdukjes me forcë, dënohet meburgim nga 5 deri në 10 vjet.

Neni 207Neni 207
Heqja e paligjshme e lirisëHeqja e paligjshme e lirisë

1. Heqja e paligjshme e lirisë së personit për një kohë të shkurtër, në mungesë të një urdhëri të1. Heqja e paligjshme e lirisë së personit për një kohë të shkurtër, në mungesë të një urdhëri të
ligjshëm të lëshuar nga autoriteti kompetent dhe jashtë rasteve të parashikuara nga ligji,përbënligjshëm të lëshuar nga autoriteti kompetent dhe jashtë rasteve të parashikuara nga ligji,përbën

kundërvajtje penaledhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.kundërvajtje penaledhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.
2. Vepra penale dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet nëse është kryer:2. Vepra penale dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet nëse është kryer:



  

2.12.1 e shoqërue shoqëruar me dhunar me dhunë fizikeë fizike;;

2.2.22 kur kur viviktktimima a ësështhtë ë i i paparalralinindudur, r, papaslslinindurdur, , babashkshkëshëshortort, , isish-bh-bashashkëkëshoshortrt,,
 bashkëjetues apo ish-bashkëjetues,  bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt ose krushqi e afërt;gjini e afërt ose krushqi e afërt;

3.3. Nëse kjo vepNëse kjo vepër kryheër kryhet nga ana e t nga ana e punopunonjënjësit që kryesit që kryen një funksin një funksion shteon shtetërtëror ose një shërbior ose një shërbimm
 publik  publik gjatë gjatë ushtrimit ushtrimit të të detyrës detyrës së së tij tij nëpërmjet nëpërmjet kryerjes kryerjes së së veprimeve veprimeve ose ose dhënies dhënies sësë
urdhrave arbitrare, dënohet me burgim nga 2 gjer në shtatë vjet.urdhrave arbitrare, dënohet me burgim nga 2 gjer në shtatë vjet.

4. Mosmarrja e masave ose moskërkimi pranë personit kompetent, që të ndërpritet gjendja e4. Mosmarrja e masave ose moskërkimi pranë personit kompetent, që të ndërpritet gjendja e
 paligjshmërisë si  paligjshmërisë si rezultat i rezultat i një veprimi një veprimi arbitrar, që arbitrar, që ka prekur ka prekur lirinë e lirinë e shtetasit, nga shtetasit, nga ana e ana e personitpersonit

të ngarkuar me një funksion shtetëror ose në shërbim publik, që vjen në dijeni të asaj gjendjejetë ngarkuar me një funksion shtetëror ose në shërbim publik, që vjen në dijeni të asaj gjendjeje

 për shkak të funksionit apo shërbimit, dënohet me bur për shkak të funksionit apo shërbimit, dënohet me burgim nga 2 gjer në tre vjet.gim nga 2 gjer në tre vjet.

Neni 208Neni 208
Trafikimi i qënieve njerëzoreTrafikimi i qënieve njerëzore

1. Për qëllime të këtij neni do te kuptohen:1. Për qëllime të këtij neni do te kuptohen:
1.1. shprehja “trafikim i personit madhor” nënkupton rekrutim, transportim, transferim, pritje,1.1. shprehja “trafikim i personit madhor” nënkupton rekrutim, transportim, transferim, pritje,

strehim, fshehje ose marrje e personave me anë të kanosjes ose të përdorimit të forcës apo mestrehim, fshehje ose marrje e personave me anë të kanosjes ose të përdorimit të forcës apo meformatë tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, kurthit, shpërdorimit të detyrës ose dukeformatë tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, kurthit, shpërdorimit të detyrës ose duke
 përfituar nga  përfituar nga gjendja shoqërogjendja shoqërore, fizike re, fizike apo psikike apo psikike e persone personit, ose it, ose me anë me anë të dhënies të dhënies ose marrjesose marrjes
sëpagesave apo përfitimeve për të arritur miratimin e personit që ka kontroll mbi personintjetër,sëpagesave apo përfitimeve për të arritur miratimin e personit që ka kontroll mbi personintjetër,
me qëllim të shfrytëzimit të tij si brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.me qëllim të shfrytëzimit të tij si brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

1.21.2. . shprshprehjehja a “shf“shfrytrytëziëzim” m” përfpërfshishin, n, por por nuk nuk kufikufizohezohet t në, në, shfrshfrytëytëzimzimin in e e proprostistituctucionionit it tëtë
tjerëve,pornografisë ose formave tjera të shfrytëzimit seksual, lëmoshës, shërbimeve osepunës sëtjerëve,pornografisë ose formave tjera të shfrytëzimit seksual, lëmoshës, shërbimeve osepunës së
detyrudetyruar, skllavërisë ose ar, skllavërisë ose veprimveprimeve të eve të ngjashmngjashme e me skllavërinme skllavërinë, ë, robërisrobërisë ë oseheqjoseheqjes es së organevesë organeve
apo qelizave.apo qelizave.
1.3. Kompromisi apo pëlqimi i viktimës së trafikimit me njerëz për qëllime shfrytëzimi nuk është1.3. Kompromisi apo pëlqimi i viktimës së trafikimit me njerëz për qëllime shfrytëzimi nuk është
i vlefshëm nëlidhjeme shfrytëziminesynuar,tëparashtruarnënënparagrafin(1.1)tëkëtijneni,ne rasti vlefshëm nëlidhjeme shfrytëziminesynuar,tëparashtruarnënënparagrafin(1.1)tëkëtijneni,ne rast

se, kunder viktimes, është përdorur ndonjë nga mjetet eparashtruara në këtë paragraf.se, kunder viktimes, është përdorur ndonjë nga mjetet eparashtruara në këtë paragraf.

1.4 1.4 ShprehjShprehja a “trafi“trafikim kim i i të të mitumiturve” rve” nënkuptnënkupton on rekrutirekrutimin, shitjen, min, shitjen, transptransportimortimin, in, transfetransferiminrimin,,

fshehjen ose pritjen e të miturve me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit ose formave të tjera tëfshehjen ose pritjen e të miturve me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit ose formave të tjera të
shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, skllavërimit ose formave të ngjashmeshfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, skllavërimit ose formave të ngjashme

me skllavërimin, vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera tëme skllavërimin, vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të

shfrytëzimit.shfrytëzimit.

2.Rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimiose marrja e një fëmije për qëllim shfrytëzimi do2.Rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimiose marrja e një fëmije për qëllim shfrytëzimi do
tëkonsiderohet “trafikim i qenieve njerëzore” edhe nëse kjo nuk përfshin një nga mjetet etëkonsiderohet “trafikim i qenieve njerëzore” edhe nëse kjo nuk përfshin një nga mjetet e
 parashtruara në nënparag parashtruara në nënparagrafin (1.1) të këtij neni.rafin (1.1) të këtij neni.



  

Neni 209Neni 209
Trafikimi i personave madhorëTrafikimi i personave madhorë

1. Cilido që merr pjesë në trafikimin e personave madhorë në një nga format e parashikuara në1. Cilido që merr pjesë në trafikimin e personave madhorë në një nga format e parashikuara në
nenin e mësipërm dënohet me burgim nga 8 deri në 15 vjet.nenin e mësipërm dënohet me burgim nga 8 deri në 15 vjet.

2. Organizimi, drejtimi dhe financimi i veprimtarisë së trafikimit të personave madhorë dënohen2. Organizimi, drejtimi dhe financimi i veprimtarisë së trafikimit të personave madhorë dënohen

me burgim nga 10 deri në 20 vjet.me burgim nga 10 deri në 20 vjet.
3. Vepra penale e 3. Vepra penale e parashiparashikuar nga paragrafi 1 kuar nga paragrafi 1 i këtij neni dënohet nga 15 i këtij neni dënohet nga 15 deri në 25 deri në 25 vjet burgimvjet burgim
nëse veprimet e parashikuara në të janë kryer:nëse veprimet e parashikuara në të janë kryer:

3.1 duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin3.1 duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin

mendor apo fizik viktimës;mendor apo fizik viktimës;

3.2 kur vepra kryhet nga gjini e afërt me viktimën ose kur vepra është kryer nga një3.2 kur vepra kryhet nga gjini e afërt me viktimën ose kur vepra është kryer nga një
 person që është në marrëdhënie  person që është në marrëdhënie familjare me viktimën;familjare me viktimën;

3.3.3.3. kukur r veveprpra a ësështhtë ë krkryeyer r ngnga a mëmësusuesesi, i, ududhëhëheheqëqësi si fefetatar, r, spspececiaialiliststi i i i kukujdjdesesitit
shëndetësor, personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në ndonjëshëndetësor, personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në ndonjë

mënyrë tjetër ka autoritet ndaj viktimës;mënyrë tjetër ka autoritet ndaj viktimës;

3.4.3.4. kur vekur vepra ëspra është khtë kryer nryer nga njga një persë person që ëson që është “mhtë “maskuaskuar” osar” ose që sie që simulmulon cion cilëslësinë einë e

një funksionari publik ose nga një person i ngarkuar me një shërbim publik;një funksionari publik ose nga një person i ngarkuar me një shërbim publik;

4.4. Kur vepra ka sjKur vepra ka sjellë si paellë si pasojë vdeksojë vdekjen e viktjen e viktimës, dënimës, dënohet me burgohet me burgim nga 25deim nga 25deri në 35 vjetri në 35 vjet..

5.5. TentatTentativa për kryeiva për kryerjen e krirjen e krimit të mmit të mësipërm sësipërm sipas paraipas paragrafëve 2, 3 dgrafëve 2, 3 dhe 4 ndëshkohe 4 ndëshkohet njëlhet njëlloj siloj si
krimi i kryer.krimi i kryer.

Neni 210Neni 210
Trafikimi i të miturveTrafikimi i të miturve

1. Trafikimi i të miturve dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.1. Trafikimi i të miturve dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.

2. Organizimi, drejtimi dhe financimi i trafikimit të të miturve dënohen me burgim nga 15 deri2. Organizimi, drejtimi dhe financimi i trafikimit të të miturve dënohen me burgim nga 15 deri

në 25 vjet.në 25 vjet.
3. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni e kryer ndaj të miturit nën moshën 163. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni e kryer ndaj të miturit nën moshën 16

vjeç dënohet me burgim jo më pak se 25 vjet.vjeç dënohet me burgim jo më pak se 25 vjet.

4. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni dënohet jo më pak se 30 vjet burgim4. Vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni dënohet jo më pak se 30 vjet burgim

nëse veprimet e parashikuara në të janë kryer:nëse veprimet e parashikuara në të janë kryer:

4.1 duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin4.1 duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin
mendor apo fizik viktimës;mendor apo fizik viktimës;

4.2 kur vepra kryhet nga gjini e afërt me viktimën ose kur vepra është kryer nga një4.2 kur vepra kryhet nga gjini e afërt me viktimën ose kur vepra është kryer nga një

 person që është në marrëdhënie  person që është në marrëdhënie familjare me viktimën;familjare me viktimën;

4.4.3.3. kukur r veveprpra a ësështhtë ë krkryeyer r ngnga a mëmësusuesesi, i, ududhëhëheheqëqësi si fefetatar, r, spspececiaialiliststi i i i kukujdjdesesitit
shëndetësor, personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në ndonjëshëndetësor, personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në ndonjë

mënyrë tjetër ka autoritet ndaj viktimës;mënyrë tjetër ka autoritet ndaj viktimës;



  

4.4.4.4. kur vekur vepra ëspra është khtë kryer nryer nga njga një persë person që ëson që është “mhtë “maskuaskuar” osar” ose që sie që simulmulon cion cilëslësinë einë e

një funksionari publik ose nga një person i ngarkuar me një shërbim public.një funksionari publik ose nga një person i ngarkuar me një shërbim public.
5.5. Kur vepra kKur vepra ka sjella sjellë si pasojë si pasojë vdekjë vdekjen e vikten e viktimës së miimës së mitur, dëntur, dënohet me buohet me burgim jrgim jo më pak se 35o më pak se 35

vjet ose me burgim të përjetshëm.vjet ose me burgim të përjetshëm.
6.6. TentatTentativa për kriva për kryerjen e kyerjen e krimit rimit të mësitë mësipërm ndëspërm ndëshkohet nhkohet njëlljëlloj si krioj si krimi i krymi i kryer.er.

Neni 211Neni 211
Veprimet që lehtësojnë trafikiminVeprimet që lehtësojnë trafikimin

1. Falsifikimi, zotërimi ose sigurimi i dokumentit të identitetit, I pasaportave, i vizave ose i1. Falsifikimi, zotërimi ose sigurimi i dokumentit të identitetit, I pasaportave, i vizave ose i
dokumenteve të tjera të udhëtimit, apombajtja, heqja, fshehja, dëmtimi ose shkatërrimi i tyre, qëdokumenteve të tjera të udhëtimit, apombajtja, heqja, fshehja, dëmtimi ose shkatërrimi i tyre, që
kanëshërbyer për trafikimin e personave të rritur, por pa pasur dijeni përkëtë fakt, dënohet mekanëshërbyer për trafikimin e personave të rritur, por pa pasur dijeni përkëtë fakt, dënohet me
 burgim nga 2 deri në5 vjet. burgim nga 2 deri në5 vjet.
2. Kur vepra është kryer nga personi që ka për detyrë të lëshojë letërnjoftimin,pasaportën, vizën2. Kur vepra është kryer nga personi që ka për detyrë të lëshojë letërnjoftimin,pasaportën, vizën
apo dokumentin e udhëtimit, dënohet me burgim nga 4 deri në 8 vjet.apo dokumentin e udhëtimit, dënohet me burgim nga 4 deri në 8 vjet.
3. Kur vepra e kryer sipas parashikimit të paragrafit të parë ka mundësuar trafikimin e fëmijëve,3. Kur vepra e kryer sipas parashikimit të paragrafit të parë ka mundësuar trafikimin e fëmijëve,
 pavarësisht d pavarësisht dijenisë apo ijenisë apo padijenisë së padijenisë së autorit mbi autorit mbi këtë fakt, këtë fakt, dënohet me dënohet me burgim nga burgim nga 5 deri 5 deri në 12në 12
vjet.vjet.

Neni 212Neni 212
Fshehja e dokumenteve të identifikimit të viktimave të skllavërisë ose trafikimitFshehja e dokumenteve të identifikimit të viktimave të skllavërisë ose trafikimit

1. Cilido që fsheh, mban, heq, dëmton ose shkatërron dokumentet personale të identifikimit apo1. Cilido që fsheh, mban, heq, dëmton ose shkatërron dokumentet personale të identifikimit apo

 pasaportën  pasaportën e e personit personit për për të të cilin cilin ka ka dijeni dijeni se se është është viktimë viktimë e e veprave veprave penale penale të të trafikimit trafikimit tëtë

qënieve njerëzore, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.qënieve njerëzore, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

2. Kur vepra penale kryhet nga personi zyrtar në shpërdorim të funksionit të tij apo me autorizim2. Kur vepra penale kryhet nga personi zyrtar në shpërdorim të funksionit të tij apo me autorizim
të tij, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet.të tij, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet.

Neni 213Neni 213
Trafiku i migrantëveTrafiku i migrantëve

1. Për qëllime të këtij neni:1. Për qëllime të këtij neni:

1.1.1. 1. ShpShprehrehja ja "T"Trarafifik k i i mimigragrantntëvëve" e" nënënknkuptupton on çdçdo o vevepriprim m me me qëqëllllim im të të rerealalizizimimit it tëtë

drejtpërdrejtë ose të tërthortë të një përfitimi financiar ose të një përfitimi tjetër pasuror nga hyrjadrejtpërdrejtë ose të tërthortë të një përfitimi financiar ose të një përfitimi tjetër pasuror nga hyrja
e paligjshme në Republikën e Shqipërisë,e një personi i cili nuk është shtetas i Republikës sëe paligjshme në Republikën e Shqipërisë,e një personi i cili nuk është shtetas i Republikës së

ShqipëShqipërisë ose risë ose enjë personi qoftë shtetas i enjë personi qoftë shtetas i RepublRepublikëssë Shqipëriikëssë Shqipërisë apo së apo shtetashtetas i s i huaj në huaj në shtetshtetinin

në të cilin ky i fundit nuk është banor i përhershëm ose shtetas i atij shteti.në të cilin ky i fundit nuk është banor i përhershëm ose shtetas i atij shteti.

1.2. Shprehja “kalim ose hyrje e paligjshme” nënkupton kalimin e kufirit ose vijës kufitare të1.2. Shprehja “kalim ose hyrje e paligjshme” nënkupton kalimin e kufirit ose vijës kufitare të

ReRepupublblikikës ës së së ShShqiqipëpëririsë së në në kukundëndërshrshtitim m me me pëpërcarcaktktimimet et për për hyhyrjrje e të të liligjgjshmshme e sisipapass
 parashikimeve  parashikimeve të të legjislacionit legjislacionit të të aplikueshëm aplikueshëm nëfuqinë nëfuqinë Republikën Republikën e e Shqipërisë Shqipërisë ose ose kalim kalim ii



  

kufijve të ndonjë shteti në shkelje të kërkesave, kritereve apo proçedurave ligjore përkatëse tëkufijve të ndonjë shteti në shkelje të kërkesave, kritereve apo proçedurave ligjore përkatëse të

domosdoshme të vendosura për hyrjen e ligjshme në atë shtet.domosdoshme të vendosura për hyrjen e ligjshme në atë shtet.
1.31.3. . ShprShprehjehja a "Do"Dokumkument ent i i rremrremë ë udhëudhëtitimi mi ose ose ideidentintifikfikimiimi” ” nënnënkuptkupton on çfarçfarëdo ëdo dokdokumeumentnt

udhëtimi ose identifikimi, i cili:udhëtimi ose identifikimi, i cili:
1.3.1. është falsifikuar ose ndryshuar në ndonjë mënyrë të caktuar nga cilido person, përveçse1.3.1. është falsifikuar ose ndryshuar në ndonjë mënyrë të caktuar nga cilido person, përveçse

nga personi ose organi i autorizuar në bazë të ligjit për të prodhuar ose lëshuar dokumentnga personi ose organi i autorizuar në bazë të ligjit për të prodhuar ose lëshuar dokument

udhëtimi ose identifikimi;udhëtimi ose identifikimi;
1.3.2. është lëshuar ose është siguruar në mënyrë të parregullt, nëpërmjet paraqitjes së të dhënave1.3.2. është lëshuar ose është siguruar në mënyrë të parregullt, nëpërmjet paraqitjes së të dhënave
të falsifikuara, korrupsionit, kërcënimit ose të ndonjë mënyrë tjetër të paligjshme; osetë falsifikuara, korrupsionit, kërcënimit ose të ndonjë mënyrë tjetër të paligjshme; ose

1.3.3. shfrytëzohet nga personi i cili nuk është mbajtësi i tij i vërtetë dhe I ligjshem ligjshëm.1.3.3. shfrytëzohet nga personi i cili nuk është mbajtësi i tij i vërtetë dhe I ligjshem ligjshëm.

2. Nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni migrantiqë është object i kryerjes sëveprës2. Nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni migrantiqë është object i kryerjes sëveprës
 penale nga ky nen. penale nga ky nen.

3. Cilido që me çfarëdo mjetesh të paligjshme, në shkelje të kërkesave ligjore detyruese për 3. Cilido që me çfarëdo mjetesh të paligjshme, në shkelje të kërkesave ligjore detyruese për 

qëndrim, i mundëson personit i cili nuk është shtetas i Republikës së Shqipërisë të qëndrojë nëqëndrim, i mundëson personit i cili nuk është shtetas i Republikës së Shqipërisë të qëndrojë në

Republikën e Shqipërisë nëpërmjet strehimit, shoqërimit, vënies në dispozicion ose përdorimit tëRepublikën e Shqipërisë nëpërmjet strehimit, shoqërimit, vënies në dispozicion ose përdorimit të

mjeteve të lundrimit, të fluturimit ose të mjeteve të tjera të transportit apo çdo ndihme tjetër, memjeteve të lundrimit, të fluturimit ose të mjeteve të tjera të transportit apo çdo ndihme tjetër, me
qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit të Republikës së Shqipërisë ose për hyrjen e paligjshme tëqëllim kalimin e paligjshëm të kufirit të Republikës së Shqipërisë ose për hyrjen e paligjshme të

një personi në një shtet tjetër, pa qenë shtetas i tij ose që nuk ka leje qëndrimi në atë shtet,një personi në një shtet tjetër, pa qenë shtetas i tij ose që nuk ka leje qëndrimi në atë shtet,

dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

4. Cilido që merret me trafik të migrantëve sipas parashikimit të paragrafit 1.1 të këtij nenin4. Cilido që merret me trafik të migrantëve sipas parashikimit të paragrafit 1.1 të këtij nenin

dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet.dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet.

5. Cilido që me qëllim të realizimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të një përfitimi financiarapo5. Cilido që me qëllim të realizimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të një përfitimi financiarapo

ndonjë përfitimi tjetër pasuror, prodhon, furnizon, siguron ose posedon dokumente të rreme tëndonjë përfitimi tjetër pasuror, prodhon, furnizon, siguron ose posedon dokumente të rreme të

udhëtimit ose të identifikimit me qëllim të realizimit të trafikut me migrantë, dënohet me burgimudhëtimit ose të identifikimit me qëllim të realizimit të trafikut me migrantë, dënohet me burgim

nga 2deri në 5 vjet.nga 2deri në 5 vjet.

6. Organizim6. Organizimi, drejtimi dhe financimi, drejtimi dhe financimi i i i trafitrafikut të kut të migranmigrantëve dënohen me burgim nga tëve dënohen me burgim nga 5 deri në5 deri në

15 vjet.15 vjet.

7. Kur kryerja e veprës penale shoqërohet me trajtimin çnjerëzor apo poshtërues tëmigrantëve,7. Kur kryerja e veprës penale shoqërohet me trajtimin çnjerëzor apo poshtërues tëmigrantëve,
dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet.dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet.

8. Nëse nga vepra penale rezulton vdekja e një personi, dënohet nga 8 deri ne 15 vjet burgim.8. Nëse nga vepra penale rezulton vdekja e një personi, dënohet nga 8 deri ne 15 vjet burgim.

9. Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit publik,9. Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit publik,
dënimi me burgim shtohet me ¼ e dënimit të dhënë.dënimi me burgim shtohet me ¼ e dënimit të dhënë.

Neni 214Neni 214



  

Trafikimi i organeve të marra nga një person i gjallëTrafikimi i organeve të marra nga një person i gjallë

1. Kushdo që në mënyrë të paligjshme tregton, shet, blen ose, në çfarëdo mënyre dhe mbi bazën1. Kushdo që në mënyrë të paligjshme tregton, shet, blen ose, në çfarëdo mënyre dhe mbi bazën
e çfarëdo titulli, autorizon ose trajton organet ose pjesët e organeve të marra nga një person ie çfarëdo titulli, autorizon ose trajton organet ose pjesët e organeve të marra nga një person i
gjallë dënohet me burgim nga 4 deri në 12 vjet.gjallë dënohet me burgim nga 4 deri në 12 vjet.
2. Kur vepra penale kryhet ndaj një të mituri, apo ndaj një personi me cilësitë specifike si aftësitë2. Kur vepra penale kryhet ndaj një të mituri, apo ndaj një personi me cilësitë specifike si aftësitë

e kufizuara mendore apo fizike, apo të tjera, dënohet me burgim nga 10 deri në 15 vjet.e kufizuara mendore apo fizike, apo të tjera, dënohet me burgim nga 10 deri në 15 vjet.

3. Nëse vepra është kryer nga një person që ushtron një profesion shëndetësor, dënimit penal3. Nëse vepra është kryer nga një person që ushtron një profesion shëndetësor, dënimit penal
tëparashikuar në paragrafin e parë të këtij neni i shtohet edhe ndërprerja e përherëshme e tëtëparashikuar në paragrafin e parë të këtij neni i shtohet edhe ndërprerja e përherëshme e të
drejtës për ushtrimin e profesionit.drejtës për ushtrimin e profesionit.
4.Nëse fakti nuk përbën një vepër penale më të rëndë, cilido që organizon ose reklamon4.Nëse fakti nuk përbën një vepër penale më të rëndë, cilido që organizon ose reklamon
udhëtime me çfarëdo mjeti ose me çdo mënyrë, përfshirë komunikimet elektronike, apo njoftimeudhëtime me çfarëdo mjeti ose me çdo mënyrë, përfshirë komunikimet elektronike, apo njoftime
që synojnë trafikimin e organeve ose pjesëve të organeve të përmendura në paragrafin e pare,që synojnë trafikimin e organeve ose pjesëve të organeve të përmendura në paragrafin e pare,
dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet.dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet.
5. Kur kjo vepër kryhet nga një grup i strukturuar kriminal ose organizatë kriminale, dënohet me5. Kur kjo vepër kryhet nga një grup i strukturuar kriminal ose organizatë kriminale, dënohet me
 burgim nga 15 deri në 25 vjet. burgim nga 15 deri në 25 vjet.
6. Kur nga vepra penale sipas paragrafëve 1, 2, 5 është shkaktuar vdekja e viktimës madhore6. Kur nga vepra penale sipas paragrafëve 1, 2, 5 është shkaktuar vdekja e viktimës madhore

dënohet me burgim nga 15 deri në 30 vjet, ndërsa kur nga vepra penale është shkaktuar vdekja edënohet me burgim nga 15 deri në 30 vjet, ndërsa kur nga vepra penale është shkaktuar vdekja e
viktimës së mitur, dënohet me burgim jo më pak se 35 vjet ose me burgim të përjetshëm.viktimës së mitur, dënohet me burgim jo më pak se 35 vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 215Neni 215

Përgatitja e veprave penale kundër lirisë së personitPërgatitja e veprave penale kundër lirisë së personit

  Sigurimi i kushteve materiale, apo i planeve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë për të kryer nje ngaSigurimi i kushteve materiale, apo i planeve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë për të kryer nje nga   
veprat penale të parashikuara nga nenet 204, 206, 209, 210, 213, 214 të këtij Kodi, dënohet meveprat penale të parashikuara nga nenet 204, 206, 209, 210, 213, 214 të këtij Kodi, dënohet me
 burgim nga 2 deri në pesë 5 vjet. burgim nga 2 deri në pesë 5 vjet.

Neni 216Neni 216

Mbajtja ne burg pa vendimMbajtja ne burg pa vendim
Zyrtari publik, qe eshte përgjegjës ose i caktuar në një ambient izolimi gjyqësor ose në njëZyrtari publik, qe eshte përgjegjës ose i caktuar në një ambient izolimi gjyqësor ose në një
institucion të destinuar për ekzekutimin e një dënimi penal ose mase sigurimi personale, pranoninstitucion të destinuar për ekzekutimin e një dënimi penal ose mase sigurimi personale, pranon

dikë pa një urdhër të autoritetit kompetent, ose nuk i bindet një urdhri për lirimin e personit tëdikë pa një urdhër të autoritetit kompetent, ose nuk i bindet një urdhri për lirimin e personit të
dhënë nga autoriteti kompetent, ose padrejtësisht zgjat periudhën e ekzekutimit të dënimit penaldhënë nga autoriteti kompetent, ose padrejtësisht zgjat periudhën e ekzekutimit të dënimit penal

ose të masës së sigurimit personal, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.ose të masës së sigurimit personal, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

Neni 217Neni 217
Shkelja e paprekshmerise se banesësShkelja e paprekshmerise se banesës



  

1. Hyrja ose qëndrimi në banesën e një personi apo në ambientet te tjera që njehsohen me të,1. Hyrja ose qëndrimi në banesën e një personi apo në ambientet te tjera që njehsohen me të,
kundër vullnetit apo pa pëlqimin e tij, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose mekundër vullnetit apo pa pëlqimin e tij, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me
 burgim deri në 3 muaj. burgim deri në 3 muaj.
2. Kur vepra 2. Kur vepra është kryer me dhunë është kryer me dhunë ose me kërcënim për përdorim të armës ose me kërcënim për përdorim të armës përbën kundërvapërbën kundërvajtjejtje
 penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në  penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.2 vjet.
3. Kryerja e veprës nga punonjësi i ngarkuar me një funksion shtetëror apo në shërbim publik 3. Kryerja e veprës nga punonjësi i ngarkuar me një funksion shtetëror apo në shërbim publik 

gjatë ushtrimit të detyrës së tij, apo qoftë edhe duke shfrytëzuar detyrën, në mungesë të një aktigjatë ushtrimit të detyrës së tij, apo qoftë edhe duke shfrytëzuar detyrën, në mungesë të një aktiligjor apo tej rasteve të parashikuara me ligj, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.ligjor apo tej rasteve të parashikuara me ligj, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

Neni 218Neni 218
Rrëmbimi i avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjeraRrëmbimi i avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjera

Zotërimi dhe vënia nën kontroll e avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjera të transportit kuZotërimi dhe vënia nën kontroll e avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjera të transportit ku

ndodhen njerëz, duke përdorur dhunë ose me kërcënim me armë a mjete të tjera, dënohet mendodhen njerëz, duke përdorur dhunë ose me kërcënim me armë a mjete të tjera, dënohet me
 burgim nga 10 deri në 20 vjet. burgim nga 10 deri në 20 vjet.

Neni 219Neni 219
Dënimet plotësuese për kryerjen e veprave penale të këtij seksioniDënimet plotësuese për kryerjen e veprave penale të këtij seksioni

1. Dënimi kryesor për veprat penale të këtij seksioni shoqërohet nga Gjykata edhe me denimet1. Dënimi kryesor për veprat penale të këtij seksioni shoqërohet nga Gjykata edhe me denimet
 plotesuese  plotesuese që që caktohen caktohen ne ne perputhje perputhje me me natyren natyren e e veprave veprave penale penale te te kryera, kryera, subjekteve subjekteve te te tyretyre

dhe efektin e mundshem qe ato mund te kryejne.dhe efektin e mundshem qe ato mund te kryejne.

2.Pajisjet dhe mjetet transportuese të përdorura për kryerjen e veprave penale te parashikuara në2.Pajisjet dhe mjetet transportuese të përdorura për kryerjen e veprave penale te parashikuara në

kete seksion si dhe, çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja ekete seksion si dhe, çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e
veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale,veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale,

konfiskohen.konfiskohen.
3. Kur veprat penale te ketij seksioni jane kryer nga personi juridik, denohet pervecse me nje3. Kur veprat penale te ketij seksioni jane kryer nga personi juridik, denohet pervecse me nje

denim kryesor qe ky ligj parashikon per personin juridik, edhe me denimin plotesues te mbylljendenim kryesor qe ky ligj parashikon per personin juridik, edhe me denimin plotesues te mbylljene veprimtarise se tij dhe konfiskimin e te gjitha te ardhurave qe rrjedhin nga veprimtariae veprimtarise se tij dhe konfiskimin e te gjitha te ardhurave qe rrjedhin nga veprimtaria

kriminale.kriminale.

SEKSIONI VIIISEKSIONI VIII

VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE TË NJERIUT, DINJITETIT NJEREZOR VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE TË NJERIUT, DINJITETIT NJEREZOR 
DHE LIRIVE THEMELOREDHE LIRIVE THEMELORE

Neni 220Neni 220
SHKELJA E BARAZISE SE SHTETASVESHKELJA E BARAZISE SE SHTETASVE



  

1. Për qëllime të këtij neni, me shprehjen “diskriminim” kuptohet çdo dallim, përjashtim,1. Për qëllime të këtij neni, me shprehjen “diskriminim” kuptohet çdo dallim, përjashtim,
kufizim I të drejtave të përcaktuara me Kushtetutë, marrëveshje të ratifikuara ndërkombëtare ligjkufizim I të drejtave të përcaktuara me Kushtetutë, marrëveshje të ratifikuara ndërkombëtare ligj
ose akte të tjera të përgjithshme apo trajtimi i diferencuar, qoftë dhe i privilegjuar i paparashikuar ose akte të tjera të përgjithshme apo trajtimi i diferencuar, qoftë dhe i privilegjuar i paparashikuar 
lideriisht, ndërmjet personave fizikë, apo anëtarëve të personave juridikë në bazë të origjinës,lideriisht, ndërmjet personave fizikë, apo anëtarëve të personave juridikë në bazë të origjinës,
seksit, gjendjes familjare, shtatzënisë, pamjes fizike, vulnerabilitetit të vecantë që rrjedh ngaseksit, gjendjes familjare, shtatzënisë, pamjes fizike, vulnerabilitetit të vecantë që rrjedh nga

sitsituatuata a ekonekonomiomike ke e e duksdukshme hme ose ose e e njonjohur hur për për autautoriorin, n, mbimbiemremrit, it, vendvendbanibanimitmit, , gjegjendjndjesesshëndetshëndetësore, ësore, humbjhumbjes es së së autonoautonomisë, misë, paaftëpaaftësisë sisë fizikfizike, e, karaktkarakteristieristikave kave gjenetgjenetike, ike, moralimoralit,t,
orientimit seksual, identitetit gjinor, moshës, mendimeve politike, aktiviteteve sindikale, aftësisëorientimit seksual, identitetit gjinor, moshës, mendimeve politike, aktiviteteve sindikale, aftësisë
 për  për t'u t'u shprehur shprehur në në një një gjuhë gjuhë tjetër tjetër përveç përveç gjuhës gjuhës shqipe, shqipe, përkatësisë përkatësisë ose ose mospërkatësisë mospërkatësisë sësë
vërtetë ose të supozuar ndaj një grupi etnik, një Kombi, një race të pretenduar ose një besimivërtetë ose të supozuar ndaj një grupi etnik, një Kombi, një race të pretenduar ose një besimi
fetar specific, apo çdo shkak tjetër, që ka si qëllim apo pasojë pengesën ose bërjen e pamundur tëfetar specific, apo çdo shkak tjetër, që ka si qëllim apo pasojë pengesën ose bërjen e pamundur të
respektimit të parimit të barazisë të çdo personi përpara ligjit apo të ushtrimit në të njëjtënrespektimit të parimit të barazisë të çdo personi përpara ligjit apo të ushtrimit në të njëjtën
mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të tijmënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të tij
2.Cilido që kryen një prej sjelljeve diskriminuese të parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni2.Cilido që kryen një prej sjelljeve diskriminuese të parashikuara në paragrafin 1 të këtij neni
dënohet me burgim deri në 3 vjet.dënohet me burgim deri në 3 vjet.
3. Diskriminimi i përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, i kryer ndaj një personi fizik ose3. Diskriminimi i përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, i kryer ndaj një personi fizik ose
 juridik, dënohet me 3 vjet burgim kur kryhet me qëllim: juridik, dënohet me 3 vjet burgim kur kryhet me qëllim:

 - për të refuzuar furnizimin e mallrave ose shërbimeve; - për të refuzuar furnizimin e mallrave ose shërbimeve;-për të penguar ushtrimin normal të çdo aktiviteti ekonomik;-për të penguar ushtrimin normal të çdo aktiviteti ekonomik;
- për të refuzuar punësimin, sanksionuar ose licencuar një person fizik/juridik;- për të refuzuar punësimin, sanksionuar ose licencuar një person fizik/juridik;
- për ta kushtëzuar furnizimin e mallrave ose shërbimeve me prezencën e një kushti të bazuar në- për ta kushtëzuar furnizimin e mallrave ose shërbimeve me prezencën e një kushti të bazuar në
një nga elementët e përmendur në paragrafin e parë të këtij neni;një nga elementët e përmendur në paragrafin e parë të këtij neni;
- për të bërë një ofertë pune, një kërkesë për periudhë stazhi professional praktike ose një- për të bërë një ofertë pune, një kërkesë për periudhë stazhi professional praktike ose një
 periudhë  periudhë trajnimi ntrajnimi në ë një një kompani kompani që që i i nënshtrohet nënshtrohet një një gjendje gjendje të të bazuar bazuar në në një një nga nga elementët elementët ee
 përmendur në paragrafine  përmendur në paragrafine parë të këtij neni.parë të këtij neni.
4. Kur vepra penale kryhet nga funksionari publik apo mbi bazën e autorizimit të tij, dënohet me4. Kur vepra penale kryhet nga funksionari publik apo mbi bazën e autorizimit të tij, dënohet me
 burgim nga 2 deri në 5 vjet. burgim nga 2 deri në 5 vjet.
5. Ndalimi i diskriminimit i përshkruar në nenin e mësipërm nuk zbatohet në raste kur ka një5. Ndalimi i diskriminimit i përshkruar në nenin e mësipërm nuk zbatohet në raste kur ka një
qëllim objektivisht të justifikueshëm dhe të përligjur në bazë të Kushtetutës, të marrëveshjeveqëllim objektivisht të justifikueshëm dhe të përligjur në bazë të Kushtetutës, të marrëveshjeve

apo akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi apo,apo akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë dhe legjislacioni në fuqi apo,kur për shkak të natyrës së aktiviteteve profesionale, ose të kushteve në të cilat profesioni osekur për shkak të natyrës së aktiviteteve profesionale, ose të kushteve në të cilat profesioni ose
veprimtaria ushtrohet, këto karakteristika përbëjnë një kërkesë të vërtetë dhe profesionale tëveprimtaria ushtrohet, këto karakteristika përbëjnë një kërkesë të vërtetë dhe profesionale të
domosdoshme, me kusht që qëllimi i trajtimit të ndryshëm të jetë i përligjur dhe kërkesa të mosdomosdoshme, me kusht që qëllimi i trajtimit të ndryshëm të jetë i përligjur dhe kërkesa të mos
 jetënë shpërpjestim me atë çfarë është e domosdoshme  jetënë shpërpjestim me atë çfarë është e domosdoshme për realizimin e saj.për realizimin e saj.

 Neni 221 Neni 221
Shkelja e lirisë së mendimit dhe shprehjesShkelja e lirisë së mendimit dhe shprehjes

1.Mohimi ose 1.Mohimi ose kufizimi padrejtësisht i lirisë së fjalës dhe shprehjes në publik, lkufizimi padrejtësisht i lirisë së fjalës dhe shprehjes në publik, lirisë së shtypit apoirisë së shtypit apo
të të komunikomunikimikimit t me me menyra të menyra të tjera të tjera të komunikomunikimikimit t apo apo krijikrijimittë institmittë institucionevucionevetë etë masmedmasmediave,iave,
 perben kundervajtje penale dënohet me burg perben kundervajtje penale dënohet me burgim gjer në dy vite.im gjer në dy vite.



  

2.I njëjti dënim zbatohet edhe për 2.I njëjti dënim zbatohet edhe për këdo që këdo që urdhëron apo detyron regjistrurdhëron apo detyron regjistrimin apo padrejtësiimin apo padrejtësisht isht i
mohon një gazetari lirinë për të raportuar apo ia kufizon këtë liri.mohon një gazetari lirinë për të raportuar apo ia kufizon këtë liri.

3.I njëjti dënim zbatohet edhe për këdo që në mënyrë të padrejtë pengon publikimin, shitjen, apo3.I njëjti dënim zbatohet edhe për këdo që në mënyrë të padrejtë pengon publikimin, shitjen, apo
shpërndarjen e librave, revistave, gazetave, apo shtypi tjetër, ose prodhimin, shpërndarjen eshpërndarjen e librave, revistave, gazetave, apo shtypi tjetër, ose prodhimin, shpërndarjen e
 programeve  programeve radio radio dhe dhe televizive, televizive, programeve programeve të të lajmeve lajmeve të të agjencive agjencive të të shtypit, shtypit, apo apo lëshimin lëshimin ee

 përmbajtjeve të tjera mediatike. përmbajtjeve të tjera mediatike.

 Neni 222 Neni 222
Shkelja e të drejtës për t’u grumbulluar dhe protestuarShkelja e të drejtës për t’u grumbulluar dhe protestuar

1. Mohimi apo kufizimi i se drejtës për t’u grupuar apo i të drejtës për të protestuar paqësisht të1. Mohimi apo kufizimi i se drejtës për t’u grupuar apo i të drejtës për të protestuar paqësisht të
organizuar në pajtim me ligjin, perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe apo burgimorganizuar në pajtim me ligjin, perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe apo burgim
gjer në dy vjet.gjer në dy vjet.
2. 2. Nese, kushdo që pengNese, kushdo që pengon, e bën të pamunduon, e bën të pamundur, apo cenon në mënyrë të ndjr, apo cenon në mënyrë të ndjeshme me anë tëeshme me anë të
 përdorimit  përdorimit të të forcës, forcës, kërcënimit kërcënimit serioz, serioz, apo apo me me çdo çdo mjet mjet tjetër tjetër mbledhjen, mbledhjen, grupimin grupimin apoapo
 protestimin paqësor të organizuar në pajtim me ligjin, denohet nga 2 der protestimin paqësor të organizuar në pajtim me ligjin, denohet nga 2 deri ne 3 vjet burgim.i ne 3 vjet burgim.

 Neni 223 Neni 223
Shkelja e se drejtës për t’u organizuar kolektivishtShkelja e se drejtës për t’u organizuar kolektivisht

1. Mohimi apo kufizimi i të drejtës për të formuar parti politike, organizata a bashkime tregtare1. Mohimi apo kufizimi i të drejtës për të formuar parti politike, organizata a bashkime tregtare
apo formacione a shoqata, të drejtën për t’u bashkuar apo tërhequr nga anëtarësia, perbenapo formacione a shoqata, të drejtën për t’u bashkuar apo tërhequr nga anëtarësia, perben
kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe apo burgim gjer në një vit.kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe apo burgim gjer në një vit.

2. Pengimi me dhunë i veprimtarisë së ligjshme të partive, organizatave apo shoqatave politike2. Pengimi me dhunë i veprimtarisë së ligjshme të partive, organizatave apo shoqatave politike

 përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë  përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.ose me burgim gjer në dy vjet.

 Neni 224 Neni 224Shkelja e lirisë së fesëShkelja e lirisë së fesë

1. Mohimi ose kufizimi i lirise se ndërgjegjes dhe fesë, lirise së shpalljes publike të fesë ose1. Mohimi ose kufizimi i lirise se ndërgjegjes dhe fesë, lirise së shpalljes publike të fesë ose

 besimit tjetër dënohet me burgim nga 2 gjer në 3 vjet. besimit tjetër dënohet me burgim nga 2 gjer në 3 vjet.

2. I njëjti dënim zbatohet edhe për këdo që i mohon një bashkësie fetare që vepron në pajtim me2. I njëjti dënim zbatohet edhe për këdo që i mohon një bashkësie fetare që vepron në pajtim me

ligjin të drejtën e barazisë me bashkësitë e tjera në Republikën e Shqipërisë, apo i mohon oseligjin të drejtën e barazisë me bashkësitë e tjera në Republikën e Shqipërisë, apo i mohon ose
kufizon asaj bashkësia të drejtën për të kryer shërbimet e saj fetare, të drejtën për të themeluar kufizon asaj bashkësia të drejtën për të kryer shërbimet e saj fetare, të drejtën për të themeluar 

dhe drejtuar shkolla, institucione mësimi, institucione sociale ose bamirësie.dhe drejtuar shkolla, institucione mësimi, institucione sociale ose bamirësie.
3. Shkatërrimi ose dëmtimi me dashje objektet e kultit, kur i ka shkaktuar humbjen plotësisht ose3. Shkatërrimi ose dëmtimi me dashje objektet e kultit, kur i ka shkaktuar humbjen plotësisht ose

 pjesërisht  pjesërisht të të vlerave vlerave të të tyre, tyre, bere bere me me qellimin qellimin e e mohimit mohimit apo apo kufizimit kufizimit te te lirise lirise se se besimit,besimit,

shprehjes dhe praktikimit te shprehjes dhe praktikimit te tij, dënohet me tij, dënohet me burgim nga 2 gjer burgim nga 2 gjer në 5 vjet.në 5 vjet.



  

 Neni 225 Neni 225

Detyrimi për të marrë pjesë ose jo në grevëDetyrimi për të marrë pjesë ose jo në grevë

DetyriDetyrimi i mi i punonjpunonjësit që kundër vullnetësit që kundër vullnetit të marrë it të marrë apo të mos marrë apo të mos marrë pjesë në grevë ose pjesë në grevë ose krijikrijimi imi i

 pengesave  pengesave dhe dhe vështirësive vështirësive për për të të vazhduar vazhduar punën punën kur kur punonjësi punonjësi dëshiron dëshiron të të punojë, punojë, përbënpërbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre muaj.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre muaj.

Neni 226Neni 226
Shpërndarja e materialeve raciste ose ksenofobike nëpërmjetsistemit kompjuterik dheShpërndarja e materialeve raciste ose ksenofobike nëpërmjetsistemit kompjuterik dhe

fyerja mbi këto motivefyerja mbi këto motive

1. Ofrimi në publik ose shpërndarja e qëllimshme publikut,nëpërmjet sistemeve kompjuterike, e1. Ofrimi në publik ose shpërndarja e qëllimshme publikut,nëpërmjet sistemeve kompjuterike, e
materialeve me përmbajtjeraciste ose ksenofobike përbën kundërvajtje penale dhe dënohet mematerialeve me përmbajtjeraciste ose ksenofobike përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me
gjobë ose me burgim deri në 1 vit.gjobë ose me burgim deri në 1 vit.
2. Fyerja e qëllimshme publike, nëpërmjet sistemit kompjuterik,që i bëhet një personi, për shkak 2. Fyerja e qëllimshme publike, nëpërmjet sistemit kompjuterik,që i bëhet një personi, për shkak 

të përkatësisë etnike, kombësisë,racës apo fesë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet metë përkatësisë etnike, kombësisë,racës apo fesë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me
gjobë oseme burgim deri në 2 vjet.gjobë oseme burgim deri në 2 vjet.

Neni 227Neni 227
ShpifjaShpifja

1. Përhapja e qëllimshme e deklaratave rreth një fakti specifik të rremëdhe ofendues ndaj1. Përhapja e qëllimshme e deklaratave rreth një fakti specifik të rremëdhe ofendues ndaj
 personitsi  personitsi dhe/apo dhe/apo çdo çdo informacioni informacioni tjetër tjetër të të rreme, rreme, që që cenojnë cenojnë nderin nderin dhe dhe reputacionin reputacionin ee
 personit,përbën ku personit,përbën kundërvajtje penale ndërvajtje penale dhe dënohet dhe dënohet me gjobë nme gjobë nga pesëdhjetë ga pesëdhjetë mijëderi në një mijëderi në një milionmilion
e pesëqind mijë lekë dhe denimin plotesues te pergenjeshtrimit dhe faljen publike ndaj viktimes.e pesëqind mijë lekë dhe denimin plotesues te pergenjeshtrimit dhe faljen publike ndaj viktimes.

2. Nëse vepra penale është kryer nëpërmjet shtypit ose ndonjë mjeti tjetër komunikimi mediatik,2. Nëse vepra penale është kryer nëpërmjet shtypit ose ndonjë mjeti tjetër komunikimi mediatik,
elektelektronik, nëpërmjet rrjeteve sociale në ronik, nëpërmjet rrjeteve sociale në interninternet, ose et, ose nëpërmnëpërmjet një jet një akti publik, dënimi shtohetakti publik, dënimi shtohet
ne dyfishin e parashikuar ne paragrafin e pare.ne dyfishin e parashikuar ne paragrafin e pare.

3. Nëse vepra penale i drejtohet një organi politik, administrativ ose gjyqësor, ose një personi në3. Nëse vepra penale i drejtohet një organi politik, administrativ ose gjyqësor, ose një personi në
cilësinë e përfaqësuesit të një prej këtyre organeve, ose një autoriti të përbërë që funksionon nëcilësinë e përfaqësuesit të një prej këtyre organeve, ose një autoriti të përbërë që funksionon në
kolegj, dënimet e parashikuara në paragrafët 1 apo 2 shtohen me 1/2.kolegj, dënimet e parashikuara në paragrafët 1 apo 2 shtohen me 1/2.

4. Cilido që ka kryer ndonjë prej veprimeve të parashikuara në këtë nen në gjendje zemërimi nuk 4. Cilido që ka kryer ndonjë prej veprimeve të parashikuara në këtë nen në gjendje zemërimi nuk 
ka përgjegjësi penale, nëse kjo gjendje dhe këto veprime janë shkaktuar si pasojë e një fakti tëka përgjegjësi penale, nëse kjo gjendje dhe këto veprime janë shkaktuar si pasojë e një fakti të
 padrejtë i të tjerëve ndaj tij dhe menjëherë pas tij. padrejtë i të tjerëve ndaj tij dhe menjëherë pas tij.
5. Procedimi penal fillon me kerkesen e viktimes dhe ceshtja pushohet kur ajo tërheq ankimin.5. Procedimi penal fillon me kerkesen e viktimes dhe ceshtja pushohet kur ajo tërheq ankimin.

6. Kur vepra penale e shpifjes është kryer me anë të shtypit, pergjegjesia shtrihet edhe për 6. Kur vepra penale e shpifjes është kryer me anë të shtypit, pergjegjesia shtrihet edhe për 
drejtorin administrues ose, sipas rastit, zv/drejtorin, botuesin dhe printuesin ne rastet e dijenise sedrejtorin administrues ose, sipas rastit, zv/drejtorin, botuesin dhe printuesin ne rastet e dijenise se



  

tyre rreth faktit penal.Dënimi penalshoqërohet edhe me dënimin plotësues të përgënjeshtrimittyre rreth faktit penal.Dënimi penalshoqërohet edhe me dënimin plotësues të përgënjeshtrimit
tëdeklaratës/faktit/informacionit të rremëme të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtin mjet sikundër tëdeklaratës/faktit/informacionit të rremëme të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtin mjet sikundër 
është realizuar përhapja e tij, dhe detyrimin e publikimit të vendimit gjyqësor penal nëpërmjetështë realizuar përhapja e tij, dhe detyrimin e publikimit të vendimit gjyqësor penal nëpërmjet
medias apo në komunitet.medias apo në komunitet.
7. Procedimi penal nuk pengon viktimen tí drejtohet edhe gjykates civile.7. Procedimi penal nuk pengon viktimen tí drejtohet edhe gjykates civile.

Neni 228Neni 228Ndërhyrje të padrejta në jetën privateNdërhyrje të padrejta në jetën private

1. 1. CiCililido do qëqëpër për qëlqëllilime me përpërfifititimi mi mamateteririal al ose ose jo jo mamateteririalal, , apapo o kur kur ka ka qëqëllllim im të të dëdëmtmtojojëë
reputacionin e një personi, pa autorizim fotografon, filmon, regjistron me video apo audioreputacionin e një personi, pa autorizim fotografon, filmon, regjistron me video apo audio
këtëperson në banesën e tij personale ose në ndonjë vend tjetër ku personi gëzon ligjërishtkëtëperson në banesën e tij personale ose në ndonjë vend tjetër ku personi gëzon ligjërisht
 privatësi, apo  privatësi, apo vendos aparatura vendos aparatura që shërbejnë që shërbejnë për fotografim, për fotografim, transmetim apo transmetim apo regjistrim të fregjistrim të fjalëvejalëve
ose të figurave, i të dhënave që ekspozojnë një aspekt të jetës private të personit, pa pëlqimin eose të figurave, i të dhënave që ekspozojnë një aspekt të jetës private të personit, pa pëlqimin e
tij, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim nga deri ne 1 vit.tij, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim nga deri ne 1 vit.
2. Shpërndarja, ofrimi për publikim apo publikimi me çdo mjet ose formë të komunikimit publik 2. Shpërndarja, ofrimi për publikim apo publikimi me çdo mjet ose formë të komunikimit publik 
apo mënyrë tjetër i të dhënave të marra në mënyrën dhe qellimin e përcaktuar në paragrafin eapo mënyrë tjetër i të dhënave të marra në mënyrën dhe qellimin e përcaktuar në paragrafin e
 parë të këtij neni, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet. parë të këtij neni, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

3. Po kjo vepër, kur kryhet ndaj të miturit, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.3. Po kjo vepër, kur kryhet ndaj të miturit, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.

4. Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit publik 4. Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror ose shërbimit publik 
apo nga apo nga personi që disponon këto të personi që disponon këto të dhëna për shkak dhëna për shkak të detyrës shtetërore apo shërbimitë detyrës shtetërore apo shërbimit t publipublik,k,
dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.
5. Kur vepra penale e parashikuar në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni është kryer nëpërmjet5. Kur vepra penale e parashikuar në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni është kryer nëpërmjet
shtypit të shkruar ose audioviziv, dispozitat specifike të ligjeve që rregullojnë këto çështje janë tështypit të shkruar ose audioviziv, dispozitat specifike të ligjeve që rregullojnë këto çështje janë të
zbatueshme edhe ndaj personave pergjegjes qe kane beret e mundur publikimin e te dhenavezbatueshme edhe ndaj personave pergjegjes qe kane beret e mundur publikimin e te dhenave
 private. private.

6. Kur veprat penale të parashikuara në paragrafët 1-5 të këtij neni përfshijnë fjalë ose imazhe që6. Kur veprat penale të parashikuara në paragrafët 1-5 të këtij neni përfshijnë fjalë ose imazhe që

 paraqesin/kanë  paraqesin/kanë karakter karakter seksual seksual dhe janë dhe janë në një në një vend publik vend publik ose pose privat, dënimet rivat, dënimet rriten me rriten me ½ për ½ për seicilin rast.seicilin rast.
7. Nuk ka përgjegjësi penale, nëse fotografimi, filmimi ose regjistrimi bëhet me qëllim të7. Nuk ka përgjegjësi penale, nëse fotografimi, filmimi ose regjistrimi bëhet me qëllim të
zbulimit të veprës penale dhe të autorit të veprës penale ose për të vërtetuar faktin penal sizbulimit të veprës penale dhe të autorit të veprës penale ose për të vërtetuar faktin penal si
 provënë Polici, Prokur provënë Polici, Prokurori ose në Gjykatë ori ose në Gjykatë dhe nëse fotogradhe nëse fotografitë dhe regjistrimet i fitë dhe regjistrimet i dorëzohen këtyredorëzohen këtyre
organeve.organeve.

8. Proçedimi penal për ketë vepër 8. Proçedimi penal për ketë vepër penalpenale fillon me e fillon me paraqitparaqitjen në jen në gjykatgjykatë të ë të kërkesës për gjykimkërkesës për gjykim
të viktimës akuzuese ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushohet nese tërhiqet prej saj.të viktimës akuzuese ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushohet nese tërhiqet prej saj.

Neni 229Neni 229
Ngacmimi moralNgacmimi moral



  

 Ngacmimi  Ngacmimi i i vazhdueshëm vazhdueshëm i i një një personi personi me me fjalë fjalë ose ose sjellje sjellje të të përsëritura, përsëritura, duke duke pasur pasur si si qëllimqëllim
ose efekt përkeqësimin e kushteve të punës, cënimin e të drejtave dhe dinjitetit të tij, dëmtimin eose efekt përkeqësimin e kushteve të punës, cënimin e të drejtave dhe dinjitetit të tij, dëmtimin e
shëndetit fizik ose mendor ose vënien ne rrezik të së ardhmes së tij profesionale, perbenshëndetit fizik ose mendor ose vënien ne rrezik të së ardhmes së tij profesionale, perben
kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim deri në 1 vit.kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim deri në 1 vit.

Neni 230Neni 230

PërndjekjaPërndjekja

1. Kërcënimi, shtrëngimi ose ngacmimi i vazhdueshëm i personit me anën e veprimeve të1. Kërcënimi, shtrëngimi ose ngacmimi i vazhdueshëm i personit me anën e veprimeve të
 përsëritura,  përsëritura, përfshirë përfshirë çdo çdo formë formë sjelljeje sjelljeje verbale, verbale, joverbale joverbale e e fizike fizike imponuese imponuese të të kryer kryer ndaj ndaj tij,tij,
nëpërmjet komunikimeve verbale direkte, komunikimeve nëpërmjet cfarëdo mjetesh e mënyrashnëpërmjet komunikimeve verbale direkte, komunikimeve nëpërmjet cfarëdo mjetesh e mënyrash
 përfshirë edhe komunikimet telefonike,  përfshirë edhe komunikimet telefonike, elektronike apo në rrjetet sociale elektronike apo në rrjetet sociale në internet, me qëlliminnë internet, me qëllimin
 për  për t’i t’i shkaktuar shkaktuar një një gjendje gjendje të të vazhdueshme vazhdueshme dhe dhe të të rëndë rëndë ankthi, ankthi, njëgjenjde njëgjenjde frikësuese,frikësuese,
intimiduese për të,apo frike për sigurinë e tij vetjake, të një të afërmi ose të një personi me tëintimiduese për të,apo frike për sigurinë e tij vetjake, të një të afërmi ose të një personi me të
cilin ka lidhje shpirtërore, apo për ta detyruar të ndryshojë mënyrën e tij të jetesës, dënohet mecilin ka lidhje shpirtërore, apo për ta detyruar të ndryshojë mënyrën e tij të jetesës, dënohet me
gjobe ose burgim nga 2deri në 4 vjet.gjobe ose burgim nga 2deri në 4 vjet.

2. 2. KuKur r vevepra pra pepenanale le e e parparashashikikuar uar ngnga a papararagragrafi fi i i 1. 1. krykryhehet t ngnga a isish-bh-basashkëhkëshoshortrti, i, isish-h-
 bashkëjetuesi  bashkëjetuesi apo apo personi personi që ka që ka pasur pasur lidhje shpirtërore/afekslidhje shpirtërore/afeksioni me ioni me viktimën, dënimi viktimën, dënimi rritet merritet me
një të tretat e dënimit të parashikuar nga dispozita.një të tretat e dënimit të parashikuar nga dispozita.

3. Dënimi i parashikuar nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni rritet me 1/2 nëse veprimet e3. Dënimi i parashikuar nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni rritet me 1/2 nëse veprimet e
 parashikuara në to janë kryer: parashikuara në to janë kryer:

3.1. duke përdorur forcën;3.1. duke përdorur forcën;

3.2. duke i shkaktuar çrregullim të rëndë për shëndetin mendor apo fizik viktimës;3.2. duke i shkaktuar çrregullim të rëndë për shëndetin mendor apo fizik viktimës;

3.3. duke përdorur armë apo mjete të tjera të rrezikshme;3.3. duke përdorur armë apo mjete të tjera të rrezikshme;
3.4. duke shfrytëzuar cilësitë specifike të viktimës si aftësitë e kufizuara mendore apo3.4. duke shfrytëzuar cilësitë specifike të viktimës si aftësitë e kufizuara mendore apo

fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore ose shtatzëninë;fizike, çrregullimet apo paaftësinë fizike apo mendore ose shtatzëninë;

3.53.5. . kukur r vevepra pra ëshështë të krykryer er ngnga a mëmësuesuesisi, , ududhëhhëheqeqësi ësi fetfetarar, , spspeciecialalisisti ti i i kukujdjdesesitit

shëndetësor, personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në ndonjë mënyrëshëndetësor, personi të cilit i është besuar kujdesi për viktimën ose që në ndonjë mënyrë

tjetër ka autoritet ndaj saj:tjetër ka autoritet ndaj saj:
3.6.nga një person që është “maskuar” ose që simulon cilësinë e një funksionari publik 3.6.nga një person që është “maskuar” ose që simulon cilësinë e një funksionari publik 
ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik.ose të një personi të ngarkuar me një shërbim publik.

Neni 231Neni 231
Vëzhgimi i paautorizuar i pjesëve intime të personitVëzhgimi i paautorizuar i pjesëve intime të personit

1. Vëzhgimi nëpërmjet përdorimit të çdo mjeti për të parë pjesët intime të një personi, i cili nuk 1. Vëzhgimi nëpërmjet përdorimit të çdo mjeti për të parë pjesët intime të një personi, i cili nuk 
është ekspozuar apo është shmangur nga sytë e palëve të treta për shkak të veshjes që kaështë ekspozuar apo është shmangur nga sytë e palëve të treta për shkak të veshjes që ka
zgjedhur ose qëndrimit në një vend të mbyllur, kur është kryer pa e ditur ose pa pëlqimin ezgjedhur ose qëndrimit në një vend të mbyllur, kur është kryer pa e ditur ose pa pëlqimin e
 personit, perben kundrvajtje penale dhe deno personit, perben kundrvajtje penale dhe denohet me gjobe ose me burgim deri në 1 vit.het me gjobe ose me burgim deri në 1 vit.

2. Po kjo kundervajtje penale, kur kryhet në një ose më shumë nga rrethanat e mëposhtëme:2. Po kjo kundervajtje penale, kur kryhet në një ose më shumë nga rrethanat e mëposhtëme:



  

2.1. kur është kryer nga një person që abuzon me autoritetin që i është dhënë nga funksionet e tij;2.1. kur është kryer nga një person që abuzon me autoritetin që i është dhënë nga funksionet e tij;
2.2. kur është kryer ndaj një të mituri;2.2. kur është kryer ndaj një të mituri;
2.3. kur është kryer ndaj një personi me cilësi të veçanta të dukshme ose të njohura nga autori si2.3. kur është kryer ndaj një personi me cilësi të veçanta të dukshme ose të njohura nga autori si
mosha e tij, një sëmundjeje, një paaftësi fizike ose mendore ose një gjendje e shtatzënisë;mosha e tij, një sëmundjeje, një paaftësi fizike ose mendore ose një gjendje e shtatzënisë;
2.4. kur është kryer nga disa persona;2.4. kur është kryer nga disa persona;
2.5. kur është kryer në një automjet të caktuar për transport kolektiv të udhëtarëve ose në një2.5. kur është kryer në një automjet të caktuar për transport kolektiv të udhëtarëve ose në një

vend të destinuar hyrje në një mjet të transportit kolektiv të udhëtarëve;vend të destinuar hyrje në një mjet të transportit kolektiv të udhëtarëve;2.6. kur imazhet janë fiksuar, regjistruar ose transmetuar nëpërmjet komunimimeve elektronike2.6. kur imazhet janë fiksuar, regjistruar ose transmetuar nëpërmjet komunimimeve elektronike
apo çdo forme tjetër, dënohet nga 1 deri në 2 vjet burgim.apo çdo forme tjetër, dënohet nga 1 deri në 2 vjet burgim.

3.Proçedimi penal për ketë vepër penale fillon me paraqitjen në gjykatë të kërkesës për gjykim të3.Proçedimi penal për ketë vepër penale fillon me paraqitjen në gjykatë të kërkesës për gjykim të
viktimës akuzuese ose përfaqësuesit ligjor dhe pushohet nese tërhiqet prej saj.viktimës akuzuese ose përfaqësuesit ligjor dhe pushohet nese tërhiqet prej saj.

Neni 232Neni 232
Përvetësimi i identitetit të personitPërvetësimi i identitetit të personit

1. Përvetësimi i identitetit të një personi, ose të përdorimit të një ose më shumë të dhënave të çdo1. Përvetësimi i identitetit të një personi, ose të përdorimit të një ose më shumë të dhënave të çdo

lloji që lejojnë ta identifikojë plotesisht ate me viktimen, perben kundervajtje penale dhe denohetlloji që lejojnë ta identifikojë plotesisht ate me viktimen, perben kundervajtje penale dhe denohetme gjobe.me gjobe.
2. Po kjo veper penale e kryer në mënyrë që të cënojë privatësinë, paqen e viktimes ose të2. Po kjo veper penale e kryer në mënyrë që të cënojë privatësinë, paqen e viktimes ose të
afermeve te saj, ose të dëmtojë reputacionin ose imazhin e saj, perben kundervajtje penale dheafermeve te saj, ose të dëmtojë reputacionin ose imazhin e saj, perben kundervajtje penale dhe
dënohet me gjobe ose me burgim deri në 1 vit.dënohet me gjobe ose me burgim deri në 1 vit.
2. Kjo vepër penale dënohet deri në 2 vjet burgim kur kryhet në një rrjet komunikimi publik 2. Kjo vepër penale dënohet deri në 2 vjet burgim kur kryhet në një rrjet komunikimi publik 
nëpërmjet internetit.nëpërmjet internetit.
3. Vepra penale si me siper zbatohet pavaresisht rastit nese pervetimi I identitetit eshte bere3. Vepra penale si me siper zbatohet pavaresisht rastit nese pervetimi I identitetit eshte bere
nepermjet fallsifikimit te dokumenteve ose jo.nepermjet fallsifikimit te dokumenteve ose jo.
3. Proçedimi penal për ketë vepër 3. Proçedimi penal për ketë vepër penalpenale fillon me e fillon me paraqitparaqitjen në jen në gjykatgjykatë të ë të kërkesës për gjykimkërkesës për gjykim
të viktimës akuzuese ose përfaqësuesit ligjor të saj.të viktimës akuzuese ose përfaqësuesit ligjor të saj.

Neni 233Neni 233
Cënimi i fshehtësisë së korrespondences dhe ndërhyrja në të dhënat kompjuterikeCënimi i fshehtësisë së korrespondences dhe ndërhyrja në të dhënat kompjuterike

1. Hapja pa autorizim e letrës, telegramit, faksimilit apo çdo dokumenti tjetër të mbyllur ose,1. Hapja pa autorizim e letrës, telegramit, faksimilit apo çdo dokumenti tjetër të mbyllur ose,
dërgesë apo komunikim elektronik të personit që i drejtohet ky material/komunikim ose, nëdërgesë apo komunikim elektronik të personit që i drejtohet ky material/komunikim ose, në
ndonjë mënyrë tjetër cenon fshehtësinë e materialeve të tilla apo pa autorizim mban, fsheh,ndonjë mënyrë tjetër cenon fshehtësinë e materialeve të tilla apo pa autorizim mban, fsheh,
asgjësoasgjëson n ose ose i i dorëzon një dorëzon një personi tjetëpersoni tjetër r letrënletrën, , telegtelegramin, faksimilramin, faksimilin, komunikimiin, komunikimin n elektelektronik ronik 
apo çdo dokument tjetër të mbyllur ose dërgesë të personit që i drejtohet materiali/komunikimi,apo çdo dokument tjetër të mbyllur ose dërgesë të personit që i drejtohet materiali/komunikimi,
 perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë  perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.ose me burgim deri në 1 vit.
2. Nderhyrja pa autorizim në bazën e të dhënave kompjuterike të personit që i përkasin këto të2. Nderhyrja pa autorizim në bazën e të dhënave kompjuterike të personit që i përkasin këto të

dhëdhëna na ose ose këtkëto o të të dhëdhënashnashfrytfrytëzoëzohen hen apo i apo i vievien n në në disdispozpoziciicion on një personi tjetnjë personi tjetër, ër, perbperbenenkundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose burgim deri në 2 vjet.kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose burgim deri në 2 vjet.



  

3. Kur vepra 3. Kur vepra penale sipas parashipenale sipas parashikimeve të paragrafikimeve të paragrafit të t të parë ose të parë ose të dytë të këtij neni kryhet medytë të këtij neni kryhet me
qëllim përfitimi pasuror apo për t’i shkaktuar dëm personit që i drejtohen/përkasin këto të dhëna,qëllim përfitimi pasuror apo për t’i shkaktuar dëm personit që i drejtohen/përkasin këto të dhëna,
dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

4. Kur vepra penale sipas parashikimeve të paragrafit të parë, të dytë ose të tretë të këtij neni neni4. Kur vepra penale sipas parashikimeve të paragrafit të parë, të dytë ose të tretë të këtij neni neni
kryhet nga personi që ushtron një funksion publik apo bazuar në autorizimin e tij, dënohet mekryhet nga personi që ushtron një funksion publik apo bazuar në autorizimin e tij, dënohet me

 burgim nga 2 deri në 5 vjet. burgim nga 2 deri në 5 vjet.

Neni 234Neni 234
Zbulimi i paautorizuar i informacionit konfidencialZbulimi i paautorizuar i informacionit konfidencial

1. Zbulimi i informacionit konfidencial të një personipa autorizimin e tij, nga ana e mbrojtësit1. Zbulimi i informacionit konfidencial të një personipa autorizimin e tij, nga ana e mbrojtësit
ligjor, mjekut, farmacistit, mësuesit apo çdo person tjetër,për të cilin është vënë në dijeni për ligjor, mjekut, farmacistit, mësuesit apo çdo person tjetër,për të cilin është vënë në dijeni për 
shkak dhe gjatë ushtrimit të profesionit të tij dhe që është ligjërisht i detyruar ta mbajë nëshkak dhe gjatë ushtrimit të profesionit të tij dhe që është ligjërisht i detyruar ta mbajë në
fshehtësi, perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.fshehtësi, perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.

2. Po kjo vepër, e kryer me qëllim fitimi ose për të dëmtuar personin që i përket informacioni2. Po kjo vepër, e kryer me qëllim fitimi ose për të dëmtuar personin që i përket informacioni

konfidencial apo një person tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.konfidencial apo një person tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

3. Personat e përmendur në paragrafin e parë të këtij neni nuk kanë përgjegjësi penale nëse3. Personat e përmendur në paragrafin e parë të këtij neni nuk kanë përgjegjësi penale nëse
zbulimi informacionit konfidencial parandalon/kallëzon kryerjen e një vepre penale, në funksionzbulimi informacionit konfidencial parandalon/kallëzon kryerjen e një vepre penale, në funksion
tëmbrojtjes së interesit publik ose/dhe të viktimës.tëmbrojtjes së interesit publik ose/dhe të viktimës.

4. Ndjekja penale për veprën penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj4. Ndjekja penale për veprën penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj
dhe pushon me tërheqjen prej tij.dhe pushon me tërheqjen prej tij.

Neni 235Neni 235
Përgjimi i paautorizuarPërgjimi i paautorizuar

1.Përgjimi i bisedes apo komunikimin e një personi, i bere nga kushdo pa autorizimin përkatës1.Përgjimi i bisedes apo komunikimin e një personi, i bere nga kushdo pa autorizimin përkatëssipas ligjit, oseqe i mundëson një personi tjetër të jetë në dijeni për bisedën apo përmbajtjen esipas ligjit, oseqe i mundëson një personi tjetër të jetë në dijeni për bisedën apo përmbajtjen e
komunikimitte përgjuar pa autorizim, perben kundervajtje penale dhe, dënohet me gjobe osekomunikimitte përgjuar pa autorizim, perben kundervajtje penale dhe, dënohet me gjobe ose
 burgim nga 1 deri në 2 vjet. burgim nga 1 deri në 2 vjet.

2. Prodhimi, importimi, posedimi, ekspozimi, ofrimi, marrja me qira ose shitja e pajisjeve2. Prodhimi, importimi, posedimi, ekspozimi, ofrimi, marrja me qira ose shitja e pajisjeve
teknike të afta për të bërë të mundur që të kryhen operacione të cilat mund të përbëjnë shkeljen eteknike të afta për të bërë të mundur që të kryhen operacione të cilat mund të përbëjnë shkeljen e
 parashikuar  parashikuar nga nga neni neni 229 229 ose, ose, që që janë janë të të krijuara krijuara për për zbulimin zbulimin në në distancë distancë të të bisedave, bisedave, të të cilatcilat
mund të përbëjnë shkeljen e parashikuar nga neni 234 ose, që kanë për qëllim kapjen e tëmund të përbëjnë shkeljen e parashikuar nga neni 234 ose, që kanë për qëllim kapjen e të
dhënave kompjuterike, në mungesë të autorizimit përkatës sipas ligjit, dënohet me burgim nga 2dhënave kompjuterike, në mungesë të autorizimit përkatës sipas ligjit, dënohet me burgim nga 2
deri në 5 vjet.deri në 5 vjet.
3. Kur vepra penale kryhet nga personi që ushtron një funksion publik apo bazuar në autorizimin3. Kur vepra penale kryhet nga personi që ushtron një funksion publik apo bazuar në autorizimin

e tij dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet.e tij dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet.



  

 Neni 236 Neni 236
Kontrolli i paligjshëmKontrolli i paligjshëm

1. Kontrolli i kundërligjshëm të banesës, objekteve apo personit, kryer nga personi zyrtar, ne1. Kontrolli i kundërligjshëm të banesës, objekteve apo personit, kryer nga personi zyrtar, ne
dijeni te plote qe po keqpërdor poziten publike apo sipas autorizimeve të tij, perben kundervajtjedijeni te plote qe po keqpërdor poziten publike apo sipas autorizimeve të tij, perben kundervajtje

 penale dhe dënohet me burgim nga tre muaj gjer në 2 v penale dhe dënohet me burgim nga tre muaj gjer në 2 vjet.jet.2. Për qëllime të kësaj dispozite, objektet përfshijnë, por nuk kufizohen në banesën dhe kopshtin2. Për qëllime të kësaj dispozite, objektet përfshijnë, por nuk kufizohen në banesën dhe kopshtin
rrethues, biznesin, zyrën, dhomën e hotelit apo dhomën e marrë me qira.rrethues, biznesin, zyrën, dhomën e hotelit apo dhomën e marrë me qira.

Neni 237Neni 237
Cenimi i së drejtës për ushtrimin e mjetit juridik Cenimi i së drejtës për ushtrimin e mjetit juridik 

1. Pengimi ne menyre te kunderligjshme te nje personi ne menyre që të shfrytëzoi të drejtën e tij1. Pengimi ne menyre te kunderligjshme te nje personi ne menyre që të shfrytëzoi të drejtën e tij
 për paraqitjen  për paraqitjen e lutjes, e lutjes, kallëzimit penal, kallëzimit penal, padisë, ankespadisë, ankesës, kundërsës, kundërshtimit apo të htimit apo të ndonjë mjeti ndonjë mjeti tjetër tjetër 
 juridik, perben kundervajtje penale dhe, dënohet me gjobë  juridik, perben kundervajtje penale dhe, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.ose me burgim gjer në një vit.

2. Kur vepra penale kryhet nga personi publik në keqpërdorim të pozitës apo me autorizimin e2. Kur vepra penale kryhet nga personi publik në keqpërdorim të pozitës apo me autorizimin e
tij, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.tij, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.
3. Ndjekja penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushon me3. Ndjekja penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushon me
tërheqjen prej saj.tërheqjen prej saj.

Neni 238Neni 238
Cënimi i imazhit të personitCënimi i imazhit të personit

1. Publikimi në cdo formë, mënyrë apo mjet i një montazhi të realizuar me fjalët ose imazhin e1. Publikimi në cdo formë, mënyrë apo mjet i një montazhi të realizuar me fjalët ose imazhin e
një personi pa një personi pa pëlqipëlqimin e min e tij, nëse kryhet për tij, nëse kryhet për qëlliqëllime përfitimi materime përfitimi material ose al ose jo material, apo kur jo material, apo kur 
ka qëllim të ka qëllim të dëmtojdëmtojë ë reputareputacionicionin n e e një personi, kur materiali nuk shfaqet dukshëm që një personi, kur materiali nuk shfaqet dukshëm që është njëështë një
montazh ose nëse nuk përmendet shprehimisht se eshtë i tillë, përbën kundrvajtje penale dhemontazh ose nëse nuk përmendet shprehimisht se eshtë i tillë, përbën kundrvajtje penale dhe
dënohet me burgim deri në 1 vit.dënohet me burgim deri në 1 vit.
2. Ndjekja penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushon me2. Ndjekja penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushon me
tërheqjen prej saj.tërheqjen prej saj.

Neni 239Neni 239
Fshehja e kufomësFshehja e kufomës

1. Fshehja e kufomës, ose pjesëve të saj, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose1. Fshehja e kufomës, ose pjesëve të saj, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose
me burgim deri në 2 vjet.me burgim deri në 2 vjet.

2. Për qëllime të këtij neni, me shprehjen “kufomë” kuptohet trupi i njeriut i privuar nga2. Për qëllime të këtij neni, me shprehjen “kufomë” kuptohet trupi i njeriut i privuar nga

funksionet jetësore, perfshire foshnjat vdekur ne lindje me peshe deri ne 500 gr, per te cilen lindfunksionet jetësore, perfshire foshnjat vdekur ne lindje me peshe deri ne 500 gr, per te cilen lind
detyrimi për varrim sipas rregullave te parashikuara nga ligji i posacem.detyrimi për varrim sipas rregullave te parashikuara nga ligji i posacem.



  

Neni 240Neni 240
Përdorimi i paligjshëm i kufomësPërdorimi i paligjshëm i kufomës

1. Prishja, gjymtimi ose përdorimi i një kufome njerëzore, ose një pjesë të saj, për qëllime1. Prishja, gjymtimi ose përdorimi i një kufome njerëzore, ose një pjesë të saj, për qëllime
shkencore ose të tjera didaktike, në rastet kur nuk është autorizuar apo lejuar me ligj, perbenshkencore ose të tjera didaktike, në rastet kur nuk është autorizuar apo lejuar me ligj, perben
kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim deri 6 muaj.kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim deri 6 muaj.

2. Dënimi rritet me 1/2nëse kundervajtja penale e parashikuar nga paragrafi i parë është kryer në2. Dënimi rritet me 1/2nëse kundervajtja penale e parashikuar nga paragrafi i parë është kryer në
kufomë, ose në një pjesë të saj, për të cilën autori ka qenë në dijeni se ishte gjymtuar, fshehur osekufomë, ose në një pjesë të saj, për të cilën autori ka qenë në dijeni se ishte gjymtuar, fshehur ose
vjedhur nga të tjerët.vjedhur nga të tjerët.
3. Ndjekja penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushon me3. Ndjekja penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushon me
tërheqjen prej saj.tërheqjen prej saj.

Neni 241Neni 241

Dhunimi i kufomës apo varreveDhunimi i kufomës apo varreve

1. Sulmi i kryer ndaj kufomës, me çfarëdo mjeti apo mënyre, perben kundervajtje penale dhe1. Sulmi i kryer ndaj kufomës, me çfarëdo mjeti apo mënyre, perben kundervajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.
2. 2. ShkShkeleljaja, , pëpërdhrdhosjosja, a, dhdhununimimi i me me çfçfarëarëdo do mjmjeteti i apapo o mëmënynyre, re, i i vavarrerreveve, , varvarrezrezavave e oseose
monumenteve të ndërtuara në kujtim të të vdekurve dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 derimonumenteve të ndërtuara në kujtim të të vdekurve dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri
në 3 vjet.në 3 vjet.
3. Kur veprimet e kryera në paragrafin e dytë të këtij neni shoqërohen me sulme mbi kufomën,3. Kur veprimet e kryera në paragrafin e dytë të këtij neni shoqërohen me sulme mbi kufomën,
me nxjerrjen e kufomës nga varri, me vjedhjen e sendeve që mund të gjenden në të apo me çdome nxjerrjen e kufomës nga varri, me vjedhjen e sendeve që mund të gjenden në të apo me çdo
veprim tjetër që cënon respektin ndaj të vdekurve, dënohet me gjobë ose me burgim nga 3 deriveprim tjetër që cënon respektin ndaj të vdekurve, dënohet me gjobë ose me burgim nga 3 deri
në 5 vjet.në 5 vjet.
4. Ndjekja penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushon me4. Ndjekja penale fillon me ankim të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe pushon me

tërheqjen prej saj.tërheqjen prej saj.

Neni 242Neni 242
Dënimet plotësuese për kryerjen e veprave penale të këtij seksioniDënimet plotësuese për kryerjen e veprave penale të këtij seksioni

1. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere1. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere
gjykatgjykata, krahas a, krahas denimidenimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe denimdenimin plotesues heqjen e in plotesues heqjen e se drejtes per se drejtes per te punuar te punuar 
ne sherbim publik, ose cdo denim tjeter qe ne sherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem qe perputhet ne natyren e cmon te arsyeshem qe perputhet ne natyren e vepresvepres
dhe veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar dhe veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.
2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
denimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sadenimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sa



  

do e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmonedo e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmone
nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer nga subjektet e paragrafeve 2 dhe 3 te ketij neni,3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer nga subjektet e paragrafeve 2 dhe 3 te ketij neni,
 publikimi i vendimit gjyqsor apo konfiskimi i te ardhurave e premtimeve te vepres penale,  publikimi i vendimit gjyqsor apo konfiskimi i te ardhurave e premtimeve te vepres penale, eshte ieshte i
detyrueshem.detyrueshem.

SEKSIONI IXSEKSIONI IX

VEPRA PENALE KUNDËR MARTESËS,FËMIJËVE DHEVEPRA PENALE KUNDËR MARTESËS,FËMIJËVE DHE
FAMILJESFAMILJES

Neni 243Neni 243
Lejiimi i lidhjes së martesës së kundërligjshmeLejiimi i lidhjes së martesës së kundërligjshme

1. Lidhja e martesës ngapersoni i autorizuar per te lidhur martese, qe në shpërdorim të funksionit1. Lidhja e martesës ngapersoni i autorizuar per te lidhur martese, qe në shpërdorim të funksionit

të tij dhe në dijeni për pengesat ligjore të cilate ndalojnë martesën, e lidhate, perben kundervajtjetë tij dhe në dijeni për pengesat ligjore të cilate ndalojnë martesën, e lidhate, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose me burgimgjer ne  penale dhe denohet me gjobe ose me burgimgjer ne 6 muaj.6 muaj.

Neni 244Neni 244
Bashkëjetesa ose martesa e detyruarBashkëjetesa ose martesa e detyruar

1. 1. ShShtrtrënëngigimi mi osose e detdetyryrimimi i i i te te njnje e pepersorsoni ni tjtjetetër ër peper r të të lilidhdhur ur mamartrtesë esë osose e peper r te te fifilllluauar r 
 bashkëjetesë apo, lidhja e marteses me perso bashkëjetesë apo, lidhja e marteses me personin për të cilinështë në dijeni se është shtrënguar aponin për të cilinështë në dijeni se është shtrënguar apo
detyruar nga te trete të lidhë këtë martesë ose fillojë këtë bashkëjetesë, dënohet me gjobë osedetyruar nga te trete të lidhë këtë martesë ose fillojë këtë bashkëjetesë, dënohet me gjobë ose
 burgim nga  burgim nga 2 deri 2 deri në 5 në 5 vjet.vjet. Ndjekja penale  Ndjekja penale fillon me ankfillon me ankimin e viktimes imin e viktimes dhe pushon dhe pushon kur ajo kur ajo heqheq
dore nga ankimi.dore nga ankimi.

2. Pengimi për të filluar ose vazhduar bashkëjetesën, ose shtrëngimi për të zgjidhur martesën,2. Pengimi për të filluar ose vazhduar bashkëjetesën, ose shtrëngimi për të zgjidhur martesën,
 perben kundervajtje penale dhe, dënohe perben kundervajtje penale dhe, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.t me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.
 Ndjekja penale fillon me ankimin e viktimes dhe pushon kur ajo heq dore  Ndjekja penale fillon me ankimin e viktimes dhe pushon kur ajo heq dore nga ankimi.nga ankimi.

3. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga prindi, prindi adoptues,3. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga prindi, prindi adoptues,
kujdestariapo ndonjë person tjetër që ushtron autoritet prindëror ndaj të miturit të moshës16 derikujdestariapo ndonjë person tjetër që ushtron autoritet prindëror ndaj të miturit të moshës16 deri
18 vjeç, dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet.18 vjeç, dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet.

4. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga prindi, prindi adoptues,4. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga prindi, prindi adoptues,
kujdeskujdestariaptariapo o ndonjë person tjetër ndonjë person tjetër që ushtron që ushtron autoriautoritet prindëror ndaj tet prindëror ndaj personipersonit t të moshës14 deritë moshës14 deri
16 vjeç, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.16 vjeç, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.



  

5. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga prindi, prindi adoptues,5. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga prindi, prindi adoptues,
kujdestariapo personi tjetër që ushtron autoritet prindëror ndaj personit nën moshën 14 vjeç,kujdestariapo personi tjetër që ushtron autoritet prindëror ndaj personit nën moshën 14 vjeç,
dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet.dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet.
6. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafët 1 deri 5 të këtij neni kryhet me qëllim të6. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafët 1 deri 5 të këtij neni kryhet me qëllim të
 përfitimit pasuror,dënimi I parashikuar në seicilin paragraf  përfitimit pasuror,dënimi I parashikuar në seicilin paragraf dyfishohet.dyfishohet.

Neni 245Neni 245
Bashkëjetesa me të miturin nën moshën 18 vjeçBashkëjetesa me të miturin nën moshën 18 vjeç

1. Bashkëjetesa e nje personi madhorme një të mitur të moshës 14 deri nën 18 vjeç, kur behet për 1. Bashkëjetesa e nje personi madhorme një të mitur të moshës 14 deri nën 18 vjeç, kur behet për 
qellime te njejtame ato te marteses apo marrëdhenies se ngjashme me te, dënohet me burgim ngaqellime te njejtame ato te marteses apo marrëdhenies se ngjashme me te, dënohet me burgim nga
4 deri në 8vjet.4 deri në 8vjet.

2. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo ndonjë person tjetër që ushtron autoritet prindëror, që2. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo ndonjë person tjetër që ushtron autoritet prindëror, që
eudhëzon, lejon, këshillon, ose e shtyn të miturin e moshës 14 deri 18 vjeç që të bashkëjetojë meeudhëzon, lejon, këshillon, ose e shtyn të miturin e moshës 14 deri 18 vjeç që të bashkëjetojë me
 personin madhor, sipas paragraf personin madhor, sipas paragrafit te pare te ketij neni, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.it te pare te ketij neni, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

3. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj personit nën3. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj personit nën
moshën 14 vjeç, dënohet jo më pak se 15 vjet burgim.moshën 14 vjeç, dënohet jo më pak se 15 vjet burgim.
4. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. 2. ose 3. i këtij neni kryhet me qëllim të4. Kur vepra penale e parashikuar nga paragrafi 1. 2. ose 3. i këtij neni kryhet me qëllim të
 përfitimit pasuror, dënimi I parashikuar në seicilin paragraf  përfitimit pasuror, dënimi I parashikuar në seicilin paragraf dyfishohet.dyfishohet.

Neni 246Neni 246
Ndryshimi apo modifikimi i statusit civil të fëmijësNdryshimi apo modifikimi i statusit civil të fëmijës

1. Ndryshimi statusin civil të një fëmije të porsalindur, dënohet me burgim nga 3 deri në 5 vjet.1. Ndryshimi statusin civil të një fëmije të porsalindur, dënohet me burgim nga 3 deri në 5 vjet.

2. Kur vepra penale kryhet nga personii ngarkuar ligjërisht me detyrën e përpilimit të një akti2. Kur vepra penale kryhet nga personii ngarkuar ligjërisht me detyrën e përpilimit të një aktilindjlindjeje eje dhe shkaktonndrydhe shkaktonndryshimishimin n ne ne statusstatusin in civil të civil të porsaliporsalinduritndurit, , nëpërmjnëpërmjet et një çertifikatnjë çertifikate e apoapo
cdo dokumenti tjeter te rreme te barazvlershem me te, hedhjes ne sistemin e mbajtjes te tëcdo dokumenti tjeter te rreme te barazvlershem me te, hedhjes ne sistemin e mbajtjes te të

dhënave elemente apo rrethana të rreme, denohet me dyfishin e paragrafit te pare.dhënave elemente apo rrethana të rreme, denohet me dyfishin e paragrafit te pare.
3. Ne kete rast, vepra penale nuk konkuron me falsifikimin e dokumentit.3. Ne kete rast, vepra penale nuk konkuron me falsifikimin e dokumentit.

Neni 247Neni 247
Fshehja e statusit të një fëmijeFshehja e statusit të një fëmije

Dërgiminë një shtëpi për fëmijë të braktisur ose në një vend tjetër bamirësie, apo paraqitja e njëDërgiminë një shtëpi për fëmijë të braktisur ose në një vend tjetër bamirësie, apo paraqitja e një

fëmije të regjistruar më parë në regjistrat e gjendjes civile si një fëmijë të lindur nga martesa apofëmije të regjistruar më parë në regjistrat e gjendjes civile si një fëmijë të lindur nga martesa apo

të njohur prej personit qe po fsheh statusin e vërtetë të fëmijës, perben kundervajtje penale dhetë njohur prej personit qe po fsheh statusin e vërtetë të fëmijës, perben kundervajtje penale dhe

denohet me gjobe ose me burgim deri ne 2 vjet.denohet me gjobe ose me burgim deri ne 2 vjet.



  

Neni 248Neni 248
Marrja apo mbajtja e kundërligjshme e fëmijësMarrja apo mbajtja e kundërligjshme e fëmijës

1. Marrja ose mbajtja e kunderligjshme e fëmijësduke e larguar nga prindi,prindi adoptues,1. Marrja ose mbajtja e kunderligjshme e fëmijësduke e larguar nga prindi,prindi adoptues,
kujdestari apo personi tjetër i cili ushtron të drejtën prindërore mbi fëmijën, osee merr dhe/osekujdestari apo personi tjetër i cili ushtron të drejtën prindërore mbi fëmijën, osee merr dhe/ose

mbmban an fëmfëmijijën ën dukduke e e e lalargurguar ar ngnga a InsInstititutucicioni oni të të cicililit t i i ësështhtë ë bebesuasuar r fëmfëmijija, a, ose ose pepengngonon
ekzekutimine vendimit të detyrueshëm të Gjykatës mbi dhënien e fëmijës në besim, për rritje dheekzekutimine vendimit të detyrueshëm të Gjykatës mbi dhënien e fëmijës në besim, për rritje dhe
edukimprindit tjetër, prindi tjetër adoptues, kujdestarit, personit tjetër ose Institucionit, perbenedukimprindit tjetër, prindi tjetër adoptues, kujdestarit, personit tjetër ose Institucionit, perben
kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim deri në 2 vjet. Ndjekja penale per ketekundervajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim deri në 2 vjet. Ndjekja penale per kete
veper pushon me kerkesen e viktimes.veper pushon me kerkesen e viktimes.

2. Kryerja e veprës penalepër përfitim material apo përmotive tjera të dobëta, dënohet me burgim2. Kryerja e veprës penalepër përfitim material apo përmotive tjera të dobëta, dënohet me burgim
nga 3 deri në 7 vjet.nga 3 deri në 7 vjet.
3. Kur autori i veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni vullnetarisht e kthen3. Kur autori i veprës penale të parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni vullnetarisht e kthen
fëmijën, gjykata vendos përjashtimin nga dënimi ose lirimin nga vuajtja e mëtejshme e dënimitfëmijën, gjykata vendos përjashtimin nga dënimi ose lirimin nga vuajtja e mëtejshme e dënimit
të caktuar ndaj tij.të caktuar ndaj tij.
4. Nese femija eshte me aftesi te kufizuara, mendore apo fizike, dhe largohet nga subjekti qe4. Nese femija eshte me aftesi te kufizuara, mendore apo fizike, dhe largohet nga subjekti qe

eshte duke e mbikqyrur ate apo ushtron pergjegjesine prinderore apo kujdestarine ne baze ten jeeshte duke e mbikqyrur ate apo ushtron pergjegjesine prinderore apo kujdestarine ne baze ten je
titulli, denohet nga 2 deri ne 4 vjet burgim.titulli, denohet nga 2 deri ne 4 vjet burgim.
5. Kur vepra sipas paragrafit 4 kryhet me qellim fitimi material apo motive te tjera, denohet nga5. Kur vepra sipas paragrafit 4 kryhet me qellim fitimi material apo motive te tjera, denohet nga
4 gjer ne 8 vjet burgim.4 gjer ne 8 vjet burgim.

Neni 249Neni 249
Marrja dhe mbajtja e të miturve jashtë shtetitMarrja dhe mbajtja e të miturve jashtë shtetit

1. Marrja dhe/ose mbajtj1. Marrja dhe/ose mbajtja ose a ose dërgimdërgimi i i i nje te mituri nen nje te mituri nen moshen 14 vjec per moshen 14 vjec per te qendruar jashtëte qendruar jashtë

shtetit,në mungesë të një titulli ligjor/gjyqësor,duke e larguar nga prindi që ushtron përgjegjësinështetit,në mungesë të një titulli ligjor/gjyqësor,duke e larguar nga prindi që ushtron përgjegjësinë
 prindërore,  prindërore, ose ose nga nga kujdestari, kujdestari, kundër kundër vullnetit vullnetit të të të të njëjtit njëjtit prind prind ose ose kujdestar, kujdestar, duke duke u u ndaluar ndaluar 

atyre plotësisht ose pjesërisht të ushtrojne përgjegjësinë prindërore, dënohet me burgim nga 2atyre plotësisht ose pjesërisht të ushtrojne përgjegjësinë prindërore, dënohet me burgim nga 2
deri në 4 vjet.deri në 4 vjet.

2. Nëse vepra penale e 2. Nëse vepra penale e parashiparashikuar në paragrafin e kuar në paragrafin e parë është kryer kundër një të parë është kryer kundër një të miturmituri mbi 14i mbi 14
vjec dhe me pelqimin e tij, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose burgim deri nevjec dhe me pelqimin e tij, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose burgim deri ne

6 muaj. Ne kete rast ndjekja penale fillon me ankimin e viktimes dhe pushon kur ajo heq dore6 muaj. Ne kete rast ndjekja penale fillon me ankimin e viktimes dhe pushon kur ajo heq dore
 prej tij. prej tij.

Neni 250Neni 250
Braktisja e fëmijëve të mitur nën moshën 16 vjeçBraktisja e fëmijëve të mitur nën moshën 16 vjeç

1. Braktisja e të miturit nën moshën 16 vjeç nga prindërit, prindërit adoptues, kujdestari apo çdo1. Braktisja e të miturit nën moshën 16 vjeç nga prindërit, prindërit adoptues, kujdestari apo çdo

 person  person tjetër tjetër që që ushtron ushtron autoritet autoritet prindëror prindëror mbi mbi fëmijën fëmijën apo apo çdo çdo person person që që ështëi ështëi detyruar detyruar tëtë
kujdeset për të, në një vend çfarëdo dënohet nga 3 deri në 7 vjet burgim, përveç rastit kur kujdeset për të, në një vend çfarëdo dënohet nga 3 deri në 7 vjet burgim, përveç rastit kur 



  

rrethanat e braktisjes kane patur si qellim te garantojnë dhe sigurojnëmbarevajtjen, shëndetin dherrethanat e braktisjes kane patur si qellim te garantojnë dhe sigurojnëmbarevajtjen, shëndetin dhe
sigurinë fizike të të miturit.sigurinë fizike të të miturit.
 Nuk konsiderohet  Nuk konsiderohet braktisje ne kuptim te braktisje ne kuptim te kesaj dispozite, nese kesaj dispozite, nese femija lihet te qendrfemija lihet te qendroje me prindinoje me prindin
tjeter pervec rasteve kur ky i fundit, objektivisht, nuk ka asnje mundesi per rritur, edukuar apotjeter pervec rasteve kur ky i fundit, objektivisht, nuk ka asnje mundesi per rritur, edukuar apo
siguruar mireqenijen e femijes.siguruar mireqenijen e femijes.

2. Dënimi i parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni rritet me një të tretën nëse vepra penale është2. Dënimi i parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni rritet me një të tretën nëse vepra penale është
kryer ndaj një të mituri nën moshën 10 vjeç.kryer ndaj një të mituri nën moshën 10 vjeç.

3. Braktisja e të miturit në një vend apo në një mënyrë që rrezikon ose dëmton rëndë shëndetin e3. Braktisja e të miturit në një vend apo në një mënyrë që rrezikon ose dëmton rëndë shëndetin e
tij, apo rrezikon jetën e tij, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.tij, apo rrezikon jetën e tij, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.
4. Braktisja e të miturit që ka rezultuar në gjymtimin ose paaftësinë e përhershme të këtij të4. Braktisja e të miturit që ka rezultuar në gjymtimin ose paaftësinë e përhershme të këtij të
fundit dënohet nga 10 deri në 20 vjet burgim, dhe kur braktisja e të mituritka rezultuar mefundit dënohet nga 10 deri në 20 vjet burgim, dhe kur braktisja e të mituritka rezultuar me
vdekjen e këtij të fundit dënohet jo më pak se 15vjet burgim.vdekjen e këtij të fundit dënohet jo më pak se 15vjet burgim.

5.Dënimi shtohet me 1/3 nëse vepra penale e parashikuar nga paragrafët 1 deri 4të këtij neni5.Dënimi shtohet me 1/3 nëse vepra penale e parashikuar nga paragrafët 1 deri 4të këtij neni
është kryer për përfitim material apo për motive tjera të dobëta.është kryer për përfitim material apo për motive tjera të dobëta.

Neni 251Neni 251
Braktisja e femijeveBraktisja e femijeve

Përfshirja për përfitim ose jo në një marrëdhënie që konsiston në gjetjen dhe vendosjen e njëPërfshirja për përfitim ose jo në një marrëdhënie që konsiston në gjetjen dhe vendosjen e një
lidhje midis një personi apo çifti që dëshiron të birësojë një fëmijë dhe një prindi/prindërve qëlidhje midis një personi apo çifti që dëshiron të birësojë një fëmijë dhe një prindi/prindërve që
dëshiron/jnë të braktisin fëmijën e tij/tyre të lindur ose ende të palindur, dënohet me gjobë osedëshiron/jnë të braktisin fëmijën e tij/tyre të lindur ose ende të palindur, dënohet me gjobë ose
me burgim nga 2 deri në 3 vjet.me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

Neni 252Neni 252
Keqtrajtimi i të mituritKeqtrajtimi i të miturit

1.1. Keqtrajtimi fizik ose psikologjik i të miturit në vijimësi, ose periodikisht nga prindërit,Keqtrajtimi fizik ose psikologjik i të miturit në vijimësi, ose periodikisht nga prindërit,
 prindërit  prindërit adoptues, adoptues, kujdestari kujdestari apo apo çdo çdo person person tjetër tjetër që që ushtron ushtron autoritet autoritet prindëror prindëror mbi mbi fëmijënfëmijën
apo ështëi detyruar të kujdeset për tëapo ështëi detyruar të kujdeset për të, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet., dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.
2.2. Detyrimi, shfrytëzimi, shtytja ose përdorimi i të miturit për të punuar jashtë rasteve të lejuaraDetyrimi, shfrytëzimi, shtytja ose përdorimi i të miturit për të punuar jashtë rasteve të lejuara
me ligj për moshën e tij, për të siguruar të ardhura, për të lypur para ose lëmoshë në ushqime,me ligj për moshën e tij, për të siguruar të ardhura, për të lypur para ose lëmoshë në ushqime,
sende etj., apo për të kryer veprime/aktivitete që dëmtojnë zhvillimin e tij mendor dhe/ose fizik,sende etj., apo për të kryer veprime/aktivitete që dëmtojnë zhvillimin e tij mendor dhe/ose fizik,
apo pengojnë arsimimin e detyrueshem te tij, i kryer nga personat e shenuar ne paragrafin e pare,apo pengojnë arsimimin e detyrueshem te tij, i kryer nga personat e shenuar ne paragrafin e pare,
dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet dhe shoqërohet detyrimisht me dënimin plotësues tëdënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet dhe shoqërohet detyrimisht me dënimin plotësues të
heqjes sëtë drejtës për ushtrimin e përgjegjësisë prindërore.heqjes sëtë drejtës për ushtrimin e përgjegjësisë prindërore.
3.3. Dënimeteparashikuara nga paragrafët 1,2 të këtij neni rriten me një të dytën nëse veprimet eDënimeteparashikuara nga paragrafët 1,2 të këtij neni rriten me një të dytën nëse veprimet e
 parashikuara në to janë kryer: parashikuara në to janë kryer:

3.1. ndaj një të mituri nën moshën 10 vjeç;3.1. ndaj një të mituri nën moshën 10 vjeç;



  

3.2. duke shfrytëzuar cilësitë specifike të të miturit si aftësitë e kufizuara mendore apo3.2. duke shfrytëzuar cilësitë specifike të të miturit si aftësitë e kufizuara mendore apo

fizike;fizike;
4.4. Kur nga vepra penale sipas paragrafëvë 1,2,3 është shkaktuar dëmtimi i rëndë i shëndetitKur nga vepra penale sipas paragrafëvë 1,2,3 është shkaktuar dëmtimi i rëndë i shëndetit
mendor apo dëmtim i rëndë fizik i të miturit, dënohet me burgim nga 15 deri në 25 vjet.mendor apo dëmtim i rëndë fizik i të miturit, dënohet me burgim nga 15 deri në 25 vjet.
5.5. Kur nga vepra penale sipas paragrafëvë 1,2,3 është shkaktuar vdekja etë miturit, dënohet meKur nga vepra penale sipas paragrafëvë 1,2,3 është shkaktuar vdekja etë miturit, dënohet me
 burgim jo më pak se 30 vjet ose me burgim të përjetshëm. burgim jo më pak se 30 vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 253Neni 253
Mospërmbushja e detyrimeve ligjore familjareMospërmbushja e detyrimeve ligjore familjare

1. Mokzekutimi i detyrimeve të caktuara në bazë të të një vendimi gjyqësor ose të një prej titujve1. Mokzekutimi i detyrimeve të caktuara në bazë të të një vendimi gjyqësor ose të një prej titujve
ekzekutivë të përmendur në dispozitat përkatëse të K.Familjes, nga personi i ngarkuar meekzekutivë të përmendur në dispozitat përkatëse të K.Familjes, nga personi i ngarkuar me
detyrimin për të paguar në favor të fëmijes së mitur, paraardhësit, pasardhësit, ose bashkëshortitdetyrimin për të paguar në favor të fëmijes së mitur, paraardhësit, pasardhësit, ose bashkëshortit
një pension, kontribut, ose përfitime të çdo llojipër shkak të një prej detyrimeve familjare tënjë pension, kontribut, ose përfitime të çdo llojipër shkak të një prej detyrimeve familjare të
 parashikuara  parashikuara nga nga Kodi Kodi i i Familjes, Familjes, për për më më shumë shumë se se dy dy muaj muaj pa pa e e përmbushur përmbushur plotësisht plotësisht këtëkëtë
detyrim, perben kundervajtje penale dhe me gjobe dënohet nga 6 muaj deri 2 vjet burgim.detyrim, perben kundervajtje penale dhe me gjobe dënohet nga 6 muaj deri 2 vjet burgim.
 Ne kete rast ndjekja penale fillon me ankimin e viktimes dhe pushon kur ajo heq  Ne kete rast ndjekja penale fillon me ankimin e viktimes dhe pushon kur ajo heq dore prej tij.dore prej tij.

2. Dënimi i parashikuar nga paragrafi 1. i këtij neni rritet me 1/2 nëse vepra penale është kryer:2. Dënimi i parashikuar nga paragrafi 1. i këtij neni rritet me 1/2 nëse vepra penale është kryer:
2.1. ndaj fëmijës së mitur nën moshën 14 vjeç;2.1. ndaj fëmijës së mitur nën moshën 14 vjeç;

2.2. ndaj subjektit përfitues me cilësi specifike të veçanta si aftësitë e kufizuara mendore2.2. ndaj subjektit përfitues me cilësi specifike të veçanta si aftësitë e kufizuara mendore
apo fizike.apo fizike.

3. Kur cakton dënimin penal, gjykata cakton ndaj autorit edhe detyrimin plotësues duke e3. Kur cakton dënimin penal, gjykata cakton ndaj autorit edhe detyrimin plotësues duke e
urdhëruar atë për përmbushjen e detyrimeve të tij të kujdesit, arsimimit dhe mjeteve të jetesësurdhëruar atë për përmbushjen e detyrimeve të tij të kujdesit, arsimimit dhe mjeteve të jetesës
nëpërmjet pagimit të shumës së detyruar të prapambetur dhe pagimit të rregullt të kontributit nënëpërmjet pagimit të shumës së detyruar të prapambetur dhe pagimit të rregullt të kontributit në
vijim.vijim.
4. Ne rast se personi i detyruar per te paguar detyrimet per jetese sipas pargrafit te pare, I shlyen4. Ne rast se personi i detyruar per te paguar detyrimet per jetese sipas pargrafit te pare, I shlyen
ato deri diten e dhenijes vendimit penal perfundimtar nga ana e gjykates, ceshtja pushohet neseato deri diten e dhenijes vendimit penal perfundimtar nga ana e gjykates, ceshtja pushohet nese

organi procedues krijon bindjen qe ai nuk do te kryeje te njejten veper penale ne te ardhmen.organi procedues krijon bindjen qe ai nuk do te kryeje te njejten veper penale ne te ardhmen.

Neni 254Neni 254
Mospagimi/Shmangia nga detyrimi i sigurimittë mjeteve të jetesësMospagimi/Shmangia nga detyrimi i sigurimittë mjeteve të jetesës

1. Mospërmbushja apo shmangja nga detyrimi i sigurimit të mjeteve të jetesës për personin për të1. Mospërmbushja apo shmangja nga detyrimi i sigurimit të mjeteve të jetesës për personin për të
cilin është i detyruar të kujdeset në bazë të vendimit të gjykatës, aktit ose vendimit të organitcilin është i detyruar të kujdeset në bazë të vendimit të gjykatës, aktit ose vendimit të organit
tjetër kompetent, me anë të shmangies së punësimit, raportimit të rremë të punësimit apo të tëtjetër kompetent, me anë të shmangies së punësimit, raportimit të rremë të punësimit apo të të
ardhurave, ndërrimit të vendit të punës, ndërrimit të vendbanimit apo vendqëndrimit, tjetërsimitardhurave, ndërrimit të vendit të punës, ndërrimit të vendbanimit apo vendqëndrimit, tjetërsimit
të pasurisë ose që në çdo mënyrë tjetër, me qellimin qe tíshmanget sigurimit të mjeteve të jetesëstë pasurisë ose që në çdo mënyrë tjetër, me qellimin qe tíshmanget sigurimit të mjeteve të jetesës

 për  për personin personin përfitues përfitues për për më më shumë shumë se se dy dy muaj, muaj, perben perben kundervajtje kundervajtje penale penale dhe dhe dënohetdënohet
megjobe ose me megjobe ose me burgim gjer ne burgim gjer ne 6 muaj.6 muaj.



  

2. Dënimi i parashikuar nga paragrafi 1. të këtij neni rritet me 1/2 nëse vepra penale është kryer:2. Dënimi i parashikuar nga paragrafi 1. të këtij neni rritet me 1/2 nëse vepra penale është kryer:
2.1. ndaj fëmijës së mitur nën moshën 14 vjeç;2.1. ndaj fëmijës së mitur nën moshën 14 vjeç;

2.2. ndaj subjektit përfitues me cilësi specifike të veçanta si aftësitë e kufizuara mendore2.2. ndaj subjektit përfitues me cilësi specifike të veçanta si aftësitë e kufizuara mendore

apo fizike;apo fizike;

3. Kur nga vepra penale sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni rezulton dëmtimi i rëndë të3. Kur nga vepra penale sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni rezulton dëmtimi i rëndë të

shëndetit të përfituesit, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.shëndetit të përfituesit, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

4. Kur nga vepra penale sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni rezulton vdekja e përfituesit,4. Kur nga vepra penale sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni rezulton vdekja e përfituesit,
dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.

5. Kur cakton dënimin penal, gjykata cakton ndaj autorit edhe detyrimin plotësues duke e5. Kur cakton dënimin penal, gjykata cakton ndaj autorit edhe detyrimin plotësues duke e
urdhëruar atë për përmbushjen e detyrimeve të tij nëpërmjet pagimit të shumës së detyruar tëurdhëruar atë për përmbushjen e detyrimeve të tij nëpërmjet pagimit të shumës së detyruar të
 prapambetur dhe pagimit të rregullt të kontributit në vijim të mjeteve për jetesë. prapambetur dhe pagimit të rregullt të kontributit në vijim të mjeteve për jetesë.

7.7. Nëse autNëse autori i veprëori i veprës penale sips penale sipas parasas parashikhikimeimeve të këtij nenve të këtij neni në paragrai në paragrafët 1 dhe 2 fët 1 dhe 2 të tijtë tij, i, i
 përmbush  përmbush detyrimet detyrimet dhe dhe garanton garanton përmbushjen përmbushjen në në vijimësi vijimësi të të tyre, tyre, perpara perpara se se sa sa te te jepetjepet
vendim penal perfundimtar ndaj tij, organi procedues mund te pushoje ceshtjen.vendim penal perfundimtar ndaj tij, organi procedues mund te pushoje ceshtjen.

Neni 255Neni 255
Veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës që rregullon marrëdhëniet familjareVeprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës që rregullon marrëdhëniet familjare

1. Kryerja e veprimeve në kundërshtim me vendimin e gjykatës në lidhje me ndalimet apo1. Kryerja e veprimeve në kundërshtim me vendimin e gjykatës në lidhje me ndalimet apo
detyrimet e lindura nga këto vendime në marrëdhëniet familjare, përfshirë edhe dënimet apodetyrimet e lindura nga këto vendime në marrëdhëniet familjare, përfshirë edhe dënimet apo
masatplotësuese të dhëna prej saj, perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose memasatplotësuese të dhëna prej saj, perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me
 burgim gjer 1 vit. burgim gjer 1 vit.
2. Kryerja e veprimeve në kundërshtim me vendimin e gjykatës, në lidhje me ndalimet apo2. Kryerja e veprimeve në kundërshtim me vendimin e gjykatës, në lidhje me ndalimet apo
detyrimet e sanksionura nga urdhrat e mbrojtjes të dhëna prej saj, dënohet me burgim nga 2 deridetyrimet e sanksionura nga urdhrat e mbrojtjes të dhëna prej saj, dënohet me burgim nga 2 deri
në 3 vjet.në 3 vjet.

Neni 256Neni 256
Mosekzekutimi i masave për mbrojtjen e fëmijëveMosekzekutimi i masave për mbrojtjen e fëmijëve

1. Mospërmbushja apo mosekzekutimi i masave edukative dhe masave tëtjera të përcaktuara nga1. Mospërmbushja apo mosekzekutimi i masave edukative dhe masave tëtjera të përcaktuara nga
gjgjykaykata ta ose ose ngnga a njnjë ë orgorgan an tjtjetetër ër komkompepetetent nt pëpërgjrgjegegjëjës s pëpër r mbmbrojrojtjtjen en efefëmëmijijëveëve, , perperbebenn
kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.
2. Kushdo person përgjegjës në punë, në organe apo në Institucione për mbrojtjen, arsimimin2. Kushdo person përgjegjës në punë, në organe apo në Institucione për mbrojtjen, arsimimin
oseaftëoseaftësimisimin n profesiprofesional të onal të fëmijfëmijëve, qe ëve, qe ushtron haptazushtron haptazi i detyradetyrat e t e tij në tij në mënyrë të abusive dukemënyrë të abusive duke
rrezikuar shendetin dhe zhvillimin e gjithaneshem te femijes, ose ka sjelle demtimin e tyre,rrezikuar shendetin dhe zhvillimin e gjithaneshem te femijes, ose ka sjelle demtimin e tyre,
dënohet me burgim nga 2deri në 3 vjet.dënohet me burgim nga 2deri në 3 vjet.



  

Neni 257Neni 257
Mosraportimi i abuzimit të fëmijëveMosraportimi i abuzimit të fëmijëve

1. 1. PavPavarësarësishisht t nga nga zbatzbatimi i imi i disdispozipozitavtave e të të tjtjera era ligligjorjore, e, cilcilido ido që që konkonstastatonton, , mermerr r dijdijenieni
drejpërdrejt, ka arsye për të dyshuar se një fëmijëka pësuar një incident të abuzimit të fëmijës,drejpërdrejt, ka arsye për të dyshuar se një fëmijëka pësuar një incident të abuzimit të fëmijës,
keqtrakeqtrajtimjtimit, it, braktibraktisjes apo sjes apo moskujdmoskujdesit dhe esit dhe nukrapornukraporton ton menjëmenjëherë herë abuzimabuzimin in ose ose moskujmoskujdesin,desin,

dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.
Kjo dispozite nuk konkuron me moskallzimin e krimit.Kjo dispozite nuk konkuron me moskallzimin e krimit.

2. Cilido që gjatë angazhimit profesional lidhur me fëmijën, perfshire edhe subjektet qënuk kanë2. Cilido që gjatë angazhimit profesional lidhur me fëmijën, perfshire edhe subjektet qënuk kanë
detyrimin për kallëzim sipas nenit 300/3,4 të K.Penal,ka arsye të bazuara për të dyshuar sedetyrimin për kallëzim sipas nenit 300/3,4 të K.Penal,ka arsye të bazuara për të dyshuar se
fëmijaka qenë I nënshtruar ndaj dhunës, kanosjes për përdorim të dhunës, abuzimit seksual apofëmijaka qenë I nënshtruar ndaj dhunës, kanosjes për përdorim të dhunës, abuzimit seksual apo
cdo lloj forme tjetër keqtrajtimi dhe nuk e raporton menjëherërastin, dënohet me burgim nga 6cdo lloj forme tjetër keqtrajtimi dhe nuk e raporton menjëherërastin, dënohet me burgim nga 6
muaj deri në 2 vjet.muaj deri në 2 vjet.

Neni 258Neni 258
Porosia per te lindur femijePorosia per te lindur femije

11. . PPëër r qqëëlllliimme e të të kkëëttiij j nneenini “P“Poroorosisia a peper r te te lilindndur ur femfemijije e (S(S

  

urrurrogaogacia)cia)””

  

ështëështë   njënjë
marrëdhënie konsensuale e dakortësuar në marrëveshje pavarësisht formës së saj, ku njëmarrëdhënie konsensuale e dakortësuar në marrëveshje pavarësisht formës së saj, ku një
femër/grua madhore (nëna surrogate), për altruizëm apokundrejt një pagese në vlerafemër/grua madhore (nëna surrogate), për altruizëm apokundrejt një pagese në vlera
monetare ose përfitime të tjera, jep pëlqimin dhe me vullnetin e saj, merr përsipër tëmbajëmonetare ose përfitime të tjera, jep pëlqimin dhe me vullnetin e saj, merr përsipër tëmbajë
në trupin e në trupin e saj dhe të saj dhe të lindë një fëmijëglindë një fëmijëgjenetikjenetikisht të isht të lidhur ose jo me lidhur ose jo me nënën porositnënën porositese apoese apo
përfituesit, në favor të një personi apo çifti/personave përfitues qe do të jenë automatikishtpërfituesit, në favor të një personi apo çifti/personave përfitues qe do të jenë automatikisht
prprinindëdëririt t e e fëfëmimijës jës papas s lilindndjes jes së së titij j dukduke e usushtrhtruauar r gjigjithë thë të të drdrejtejtat at dhe dhe auautortorititetetinin
prindëror ndaj fëmijës.prindëror ndaj fëmijës.
2. Kryerja eveprime në funksion të realizimit të marrëdhënies së parashikuar nga paragrafi I pare2. Kryerja eveprime në funksion të realizimit të marrëdhënies së parashikuar nga paragrafi I pare
I ketij neni, për qëllime fitimi material ose jo,përfshirënënën e porositur apo përfituesit e fëmijësI ketij neni, për qëllime fitimi material ose jo,përfshirënënën e porositur apo përfituesit e fëmijës
së porositur, sipas paragrafisë porositur, sipas paragrafit 1 t 1 të këtij neni, perben kundervajtjtë këtij neni, perben kundervajtje penale dhe e penale dhe dënohet me burgimdënohet me burgim

nga 6 muaj deri në 2 vjet.nga 6 muaj deri në 2 vjet.

3. Përfshirja/ndërhyrjame qëllim përfitimimidis një personi ose një çifti që dëshiron të mirëpresë3. Përfshirja/ndërhyrjame qëllim përfitimimidis një personi ose një çifti që dëshiron të mirëpresë
një fëmijë dhe njohja e lidhja e tij/tyre me një grua që pranon ta mbajë këtë fëmijë brenda trupitnjë fëmijë dhe njohja e lidhja e tij/tyre me një grua që pranon ta mbajë këtë fëmijë brenda trupit
të saj dhe ta sjellë në jetë, në mënyrë që t'ua dorëzojë pas lindjes atyre, dënohet me burgim ngatë saj dhe ta sjellë në jetë, në mënyrë që t'ua dorëzojë pas lindjes atyre, dënohet me burgim nga
2deri në3 vjet.2deri në3 vjet.
4. Nëse vepra sipas parashikimit të paragrafëve 2, 3 është kryer nga një person që ushtron një4. Nëse vepra sipas parashikimit të paragrafëve 2, 3 është kryer nga një person që ushtron një
 profesion  profesion shëndetësor, shëndetësor, dënimit dënimit penal penal të të parashikuar parashikuar në në seicilin seicilin paragraf paragraf të të këtij këtij neni neni i i shtohetshtohet
detyridetyrimisht edhe misht edhe dënimi plotësudënimi plotësues es I I ndërprerndërprerjessë menjëherëjessë menjëherëshme e shme e tëpërhtëpërherëshme të erëshme të së së drejtdrejtësës
 për ushtrimin e profesionit. për ushtrimin e profesionit.
5. Cilido që organizon ose reklamon udhëtime me çfarëdo mjeti ose me çdo mënyrë, përfshirë5. Cilido që organizon ose reklamon udhëtime me çfarëdo mjeti ose me çdo mënyrë, përfshirë
komunikimet elektronike, apo njoftime që synojnë promovimin ne Republiken e Shqiperise tekomunikimet elektronike, apo njoftime që synojnë promovimin ne Republiken e Shqiperise te

 porosise per te  porosise per te lindur femije ne menyren lindur femije ne menyren e parashikuar në e parashikuar në paragrafin e parparagrafin e parë të këtij neni, dënoë të këtij neni, dënohethet
me burgim nga 3 deri në 7 vjet.me burgim nga 3 deri në 7 vjet.



  

Neni 259Neni 259
Fshehja ose ndërrimi me dashje i fëmijësFshehja ose ndërrimi me dashje i fëmijës

Fshehja ose ndërrimi me dashje i fëmijës me një tjetër, i kryer ngapersoneli mjekësor, dënohetFshehja ose ndërrimi me dashje i fëmijës me një tjetër, i kryer ngapersoneli mjekësor, dënohet

me burgim nga 3deri në 8 vjet.me burgim nga 3deri në 8 vjet.

Neni 260Neni 260
Mospërmbushja e detyrimit për rregjistrimin e fëmijës në ndjekjen e arsimit fillor tëMospërmbushja e detyrimit për rregjistrimin e fëmijës në ndjekjen e arsimit fillor të

detyrueshëmdetyrueshëm

1. Mosrregjistrimi nga prindërit e një fëmije ose nga personi që ushtron autoritetin prindëror apo1. Mosrregjistrimi nga prindërit e një fëmije ose nga personi që ushtron autoritetin prindëror apo
është ngarkuar me rritjen dhe edukimin e tij, të fëmijës së mitur në një institucion arsimor fillor është ngarkuar me rritjen dhe edukimin e tij, të fëmijës së mitur në një institucion arsimor fillor 
të detyrueshëm, në mungesë të shkaqeve objektive bindëse të justifikuara, megjithë njoftimintë detyrueshëm, në mungesë të shkaqeve objektive bindëse të justifikuara, megjithë njoftimin
zyrtar të marrë për këtë qëllim nga autoriteti shtetëror kompetent për çështjet e arsimit, perbenzyrtar të marrë për këtë qëllim nga autoriteti shtetëror kompetent për çështjet e arsimit, perben
kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe.kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe.

2. Pengimi, udhëzimi, shtytja, këshillimi nga prindi/prindërit e një fëmije ose nga personi që2. Pengimi, udhëzimi, shtytja, këshillimi nga prindi/prindërit e një fëmije ose nga personi që
ushtron autoritetin prindëror apo është ngarkuar me rritjen dhe edukimin e tij, i fëmijës së mitur ushtron autoritetin prindëror apo është ngarkuar me rritjen dhe edukimin e tij, i fëmijës së mitur 
që që ndjek arsimimndjek arsimimin in në një në një instiinstituciotucion n arsimoarsimor r fillfillor or të detyrueshëmtë detyrueshëm, , për ta për ta ndërprerndërprerë ë arsimiarsimimin,min,
në mungesë të shkaqeve objektive bindëse të justifikuara, megjithë njoftimin zyrtar të marrë për në mungesë të shkaqeve objektive bindëse të justifikuara, megjithë njoftimin zyrtar të marrë për 
këtë qëllim nga autoriteti shtetëror kompetent për çështjet e arsimit, perben kundervajtje penalekëtë qëllim nga autoriteti shtetëror kompetent për çështjet e arsimit, perben kundervajtje penale
dhe denohet me gjobe ose me burgim nga 6 muaj deri në 1 vit.dhe denohet me gjobe ose me burgim nga 6 muaj deri në 1 vit.

Neni 261Neni 261
Nxitja e të miturve në aktivitet kriminalNxitja e të miturve në aktivitet kriminal

1. Nxitja, shtytja ose tërheqja e të miturve për të kryer krim ose vepër penale, dënohet me burgim1. Nxitja, shtytja ose tërheqja e të miturve për të kryer krim ose vepër penale, dënohet me burgim

deri në pesë vjet.deri në pesë vjet.
2. Kur vepra penale kryhet ndaj një të mituri nën moshën 14 vjeç ose kur veprimet janë kryer në2. Kur vepra penale kryhet ndaj një të mituri nën moshën 14 vjeç ose kur veprimet janë kryer në
ambieambientet e ntet e instiinstituciotucioneve neve arsimoarsimore re ose në ose në ambieambientet e ntet e godinagodinave/love/lokaleve të kaleve të adminadministruaistruara ra prejprej
tyre, si dhe në vendet e posaçme të hyrjes dhe daljes së nxënësve nga këto institucione ose në njëtyre, si dhe në vendet e posaçme të hyrjes dhe daljes së nxënësve nga këto institucione ose në një
distancë të afërt rreth këtyre institucioneve ose godinave/lokaleve, dënohet me burgim deri në 7distancë të afërt rreth këtyre institucioneve ose godinave/lokaleve, dënohet me burgim deri në 7
vjet.vjet.
3. Kjo 3. Kjo dispozdispozite zbatohet ndaj personit qe ite zbatohet ndaj personit qe kryen veprimet sipas paragrafeve me lart, kryen veprimet sipas paragrafeve me lart, pavaresipavaresishtsht
nga zbatimi i dispozites qe parashikon krimin e kryer nga i mituri.nga zbatimi i dispozites qe parashikon krimin e kryer nga i mituri.

Neni 262Neni 262
Nxitja e të miturve në përdorimin e subsancave narkotikeNxitja e të miturve në përdorimin e subsancave narkotike



  

1. Provokimi, nxitja, shtytja, tërheqjadrejtpërdrejt e një të mituri për të përdorur lëndë narkotike,1. Provokimi, nxitja, shtytja, tërheqjadrejtpërdrejt e një të mituri për të përdorur lëndë narkotike,
 psikotrope  psikotrope apo apo stimulantë stimulantë të të tjerë tjerë në në mënyrë mënyrë të të paligjshme paligjshme dënohet dënohet me me burgim burgim nga nga 2 2 deri deri në3në3
vjet.vjet.

2. Kur vepra penalë kryhet ndaj një të mituri nën moshën 14 vjeç ose kur veprimet janë kryer në2. Kur vepra penalë kryhet ndaj një të mituri nën moshën 14 vjeç ose kur veprimet janë kryer në
ambieambientet e ntet e instiinstituciotucioneve neve arsimoarsimore re ose në ose në ambieambientet e ntet e godinagodinave/love/lokaleve të kaleve të adminadministruaistruara ra prejprej

tyre, si dhe në vendet e posaçme të hyrjes dhe daljes së nxënësve nga këto institucione ose në njëtyre, si dhe në vendet e posaçme të hyrjes dhe daljes së nxënësve nga këto institucione ose në një
distancë të afërt rreth këtyre institucioneve ose godinave/lokaleve, dënohet me burgim nga 2deridistancë të afërt rreth këtyre institucioneve ose godinave/lokaleve, dënohet me burgim nga 2deri
në 5 vjet.në 5 vjet.
3. Kjo 3. Kjo dispozdispozite zbatohet ndaj personit qe ite zbatohet ndaj personit qe kryen veprimet sipas paragrafeve me lart, kryen veprimet sipas paragrafeve me lart, pavaresipavaresishtsht
nese ai do te pergjigjet apo jo per kryerjen e ndonje veper tjeter penale.nese ai do te pergjigjet apo jo per kryerjen e ndonje veper tjeter penale.

Neni 263Neni 263
Nxitja e të miturve në aktivitetin e mbajtjes, shpërndarjes së subsancave narkotikeNxitja e të miturve në aktivitetin e mbajtjes, shpërndarjes së subsancave narkotike

1. Provokimi, nxitja, shtytja, tërheqjadrejtpërdrejt e një të mituri për të mbajtur, ofruar ose1. Provokimi, nxitja, shtytja, tërheqjadrejtpërdrejt e një të mituri për të mbajtur, ofruar ose
shpërndarë lëndë narkotike dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.shpërndarë lëndë narkotike dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

2. Kur vepra penalë kryhet ndaj një të mituri nën moshën 14 vjeç ose kur veprimet janë kryer në2. Kur vepra penalë kryhet ndaj një të mituri nën moshën 14 vjeç ose kur veprimet janë kryer në
ambieambientet e ntet e instiinstituciotucioneve neve arsimoarsimore re ose në ose në ambieambientet e ntet e godinagodinave/love/lokaleve të kaleve të adminadministruaistruara ra prejprej
tyre, si dhe në vendet e posaçme të hyrjes dhe daljes së nxënësve nga këto institucione ose në njëtyre, si dhe në vendet e posaçme të hyrjes dhe daljes së nxënësve nga këto institucione ose në një
distancë të afërt rreth këtyre institucioneve ose godinave/lokaleve, dënohet me burgim nga 3 deridistancë të afërt rreth këtyre institucioneve ose godinave/lokaleve, dënohet me burgim nga 3 deri
në 6 vjet.në 6 vjet.
3. Kjo 3. Kjo dispozdispozite zbatohet ndaj personit qe ite zbatohet ndaj personit qe kryen veprimet sipas paragrafeve me lart, kryen veprimet sipas paragrafeve me lart, pavaresipavaresishtsht
nese ai do te pergjigjet apo jo per kryerjen e ndonje veper tjeter penale.nese ai do te pergjigjet apo jo per kryerjen e ndonje veper tjeter penale.

Neni 264Neni 264
Provokimi i të miturve në perdorimin e pijeve alkoolikeProvokimi i të miturve në perdorimin e pijeve alkoolike

1. Provokimi, nxitja apo shtytja drejtpërdrejt i një të mituri për konsumim të pijeve alkoolike,1. Provokimi, nxitja apo shtytja drejtpërdrejt i një të mituri për konsumim të pijeve alkoolike, perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe  perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe osederi në1 vit burgim.osederi në1 vit burgim.
2. Kur vepra penale e parashikuar në pargrafin 1 të këtij neni kryhet ndaj një të mituri nën2. Kur vepra penale e parashikuar në pargrafin 1 të këtij neni kryhet ndaj një të mituri nën
moshën 14 vjeç ose kur veprimet janë kryer në ambientet e institucioneve arsimore ose nëmoshën 14 vjeç ose kur veprimet janë kryer në ambientet e institucioneve arsimore ose në
ambientet e godinave/lokaleve të administruara prej tyre, si dhe në vendet e posaçme të hyrjesambientet e godinave/lokaleve të administruara prej tyre, si dhe në vendet e posaçme të hyrjes
dhdhe e dadaljljes es së së nxnxënënësësve ve ngnga a këkëto to ininststititucucioione ne osose e në në njnjë ë didiststanancë cë të të afafërërt t rrrreteth h këkëtytyrere
institucioneve ose godinave/lokaleve, masa e dënimit dyfishohet.institucioneve ose godinave/lokaleve, masa e dënimit dyfishohet.

Neni 265Neni 265
Shperndarja e mesazheve që vene në rrezik te mituritShperndarja e mesazheve që vene në rrezik te miturit

1. Prodhimi, shpërndarjapërmes shtypit të shkruar ose audioviziv, përmes komunikimit me1. Prodhimi, shpërndarjapërmes shtypit të shkruar ose audioviziv, përmes komunikimit me

 publikun në  publikun në internet apinternet apo qoftë o qoftë dhe tregtimi dhe tregtimi me çfarëdo me çfarëdo mënyre mënyre apo pajisje apo pajisje i një i një mesazhi me mesazhi me njënjënatyrë të dhunshme, frikësues, që nxit terrorizëm, ose që mund të shkaktojë dëm serioz për natyrë të dhunshme, frikësues, që nxit terrorizëm, ose që mund të shkaktojë dëm serioz për 



  

dinjitetin njerëzor ose,që iu drejtohet apo nxit të miturit të përfshihen në lojëra që i vënë ata nëdinjitetin njerëzor ose,që iu drejtohet apo nxit të miturit të përfshihen në lojëra që i vënë ata në
rrezik për shëndetin mendor apo fizik, dënohet nga 2 deri në 3 vjet burgim, kur ky mesazh ka tërrezik për shëndetin mendor apo fizik, dënohet nga 2 deri në 3 vjet burgim, kur ky mesazh ka të
ngjarë të shihet ose perceptohet nga i mituri.ngjarë të shihet ose perceptohet nga i mituri.

Neni 266Neni 266
Dhuna në familjeDhuna në familje

1. Për qëllime të këtij neni shprehja1. Për qëllime të këtij neni shprehja “dhunë në familje” “dhunë në familje”  përfshin dhe nënkupton të gjitha aktet e përfshin dhe nënkupton të gjitha aktet e
dhdhunëunës s fifizizikeke, , psipsikolkologjogjikike e ose ose ekoekononomimike ke që që ndndodhodhin in brbrendenda a fafamimiljljes, es, ndndërmërmjejet t isishh
 bashkëshortëve  bashkëshortëve ose ose partnerëve partnerëve ose ose ndërmjet ndërmjet bashkëshortëve bashkëshortëve ose ose partnerëve partnerëve aktualë, aktualë, gjinisë gjinisë sësë
afërt ose krushqisë së afërt ose krushqisë së afërt, me pasojë cenimin e afërt, me pasojë cenimin e integintegritetritetit fizik, psiko-sociit fizik, psiko-social dhe al dhe ekonomiekonomik tëk të
viktimës, pavarësisht nga fakti nëse autori i veprës penale ndan ose ka ndarë të njëjtën banesë meviktimës, pavarësisht nga fakti nëse autori i veprës penale ndan ose ka ndarë të njëjtën banesë me
viktimën.viktimën.
Për nevojat e këtij neni vlejnë edhe përkufizimet e pranuara ne dispozitat e ligjeve te posacme qePër nevojat e këtij neni vlejnë edhe përkufizimet e pranuara ne dispozitat e ligjeve te posacme qe
rregullojne dhunen ne familje.rregullojne dhunen ne familje.

2. Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune në familje, perben kundervajtje penale dhe dënohet2. Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune në familje, perben kundervajtje penale dhe dënohet
megjobe ose me burgim nga 6 muaj deri në 2 vjet.megjobe ose me burgim nga 6 muaj deri në 2 vjet.

3. Kanosja serioze për vrasje ose plagosje të rëndë, ndaj subjekteve të përcaktuara në paragrafin3. Kanosja serioze për vrasje ose plagosje të rëndë, ndaj subjekteve të përcaktuara në paragrafin
e parë të këtij neni, dënohet me gjobe ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.e parë të këtij neni, dënohet me gjobe ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

4. Plagosja e kryer me dashje ndajsubjekteve të përcaktuara në paragrafin e parë të këtij neni,4. Plagosja e kryer me dashje ndajsubjekteve të përcaktuara në paragrafin e parë të këtij neni,
dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.
5.5. Po kjo vepër penale dënohet nga 2 deri në 7 vjet burgim kur kryhet në një nga rrethanat e Po kjo vepër penale dënohet nga 2 deri në 7 vjet burgim kur kryhet në një nga rrethanat e
mëposhtëme:mëposhtëme:
5.1. kur është kryer nga 5.1. kur është kryer nga një person që një person që ushtron një funksioushtron një funksion publik apo n publik apo shtetshtetëror, ose ushtron njëëror, ose ushtron një
funksion apo detyrë që e ngarkon me detyrimin ligjor tëiniciojë, hetojë, gjykojë apo asistojë për funksion apo detyrë që e ngarkon me detyrimin ligjor tëiniciojë, hetojë, gjykojë apo asistojë për 
shkak detyre në hetimin/gjykimin e veprave të tilla;shkak detyre në hetimin/gjykimin e veprave të tilla;
5.2. kur është kryer ndaj një të mituri;5.2. kur është kryer ndaj një të mituri;
5.3. kur është kryer ndaj të miturit/të miturve të moshës nën 14 vjeç;5.3. kur është kryer ndaj të miturit/të miturve të moshës nën 14 vjeç;
5.4. kur është kryer në prani të fëmijës/fëmijëve të mitur;5.4. kur është kryer në prani të fëmijës/fëmijëve të mitur;
5.5. kur është 5.5. kur është kryer ndaj viktimëkryer ndaj viktimës me s me cilëscilësi të i të veçantveçanta, me a, me aftësi te kufizuar fizike ose mendoreaftësi te kufizuar fizike ose mendore
ose një gjendje të shtatzënisë;ose një gjendje të shtatzënisë;
5.6. kur është kryer nga disa persona;5.6. kur është kryer nga disa persona;

6. Po kjo 6. Po kjo vepër penale dënohvepër penale dënohet nga 3 et nga 3 deri në 8 deri në 8 vjet burgim kur kryhet në prezencë të dy ose mëvjet burgim kur kryhet në prezencë të dy ose më
shumë nga rrethanat e parashikuara në paragrafin 5 të këtij neni.shumë nga rrethanat e parashikuara në paragrafin 5 të këtij neni.

7. Dënimi kryesor 7. Dënimi kryesor për kryerjen e për kryerjen e krimikrimit t sipas këtij neni shoqërohet detyrimisipas këtij neni shoqërohet detyrimisht sipas sht sipas cilësicilësisë së sësë

autorit tëveprës apo viktimës me një nga dënimet plotësuese vijuese:autorit tëveprës apo viktimës me një nga dënimet plotësuese vijuese:

7.1. të humbjes/heqjessë përgjegjësisë prindërore ose të kujdestarisë ligjore;7.1. të humbjes/heqjessë përgjegjësisë prindërore ose të kujdestarisë ligjore;

7.2. tëndalimit të së drejtës për të ushtruar funksione publike;7.2. tëndalimit të së drejtës për të ushtruar funksione publike;7.3. tëdetyrimit për të paguar dëmin e shkaktuar viktimës;7.3. tëdetyrimit për të paguar dëmin e shkaktuar viktimës;



  

7.4. tëdetyrimit për t’u larguar përkohësisht nga banesa e përbashkët ku jetojnë autori dhe7.4. tëdetyrimit për t’u larguar përkohësisht nga banesa e përbashkët ku jetojnë autori dhe
viktima;viktima;
7.5. të ndalimit për t’ju afruar viktimës, të afërmve të saj apo për të komunikuar me ta;7.5. të ndalimit për t’ju afruar viktimës, të afërmve të saj apo për të komunikuar me ta;

7.6. të detyrimit per te marrë pjesë në seanca teraupetike sociale, dezintoksitimi apo kurse7.6. të detyrimit per te marrë pjesë në seanca teraupetike sociale, dezintoksitimi apo kurse
edukimi për menaxhimin e sjelljes, vetëkontrollit, agresivitetit dhe emocioneve.edukimi për menaxhimin e sjelljes, vetëkontrollit, agresivitetit dhe emocioneve.

8. Ndjekja penale për krimin e “dhunës në familje” fillon edhe kryesisht dhe nuk kushtëzohet nga8. Ndjekja penale për krimin e “dhunës në familje” fillon edhe kryesisht dhe nuk kushtëzohet nga

 paraqitja  paraqitja e e ankimit ankimit të të viktimës.viktimës.

  

Tërheqja e ankimit te paraqitur prej viktimës, kur vepra ështëTërheqja e ankimit te paraqitur prej viktimës, kur vepra është
kryer sipas paragrafit 3 te ketij neni sjell pushimin e ceshtjes vetem nese organi procedues krijonkryer sipas paragrafit 3 te ketij neni sjell pushimin e ceshtjes vetem nese organi procedues krijon

 bindje nga vlerësimi  bindje nga vlerësimi I kujdeshëm e I kujdeshëm e I plotë I I plotë I rrethanave të frrethanave të faktit, qe autori I aktit, qe autori I veprës penale veprës penale nuk donuk do

te perserise kryerjen e saj ne te ardhmen, ka normalizuar marrëdheniet me viktimen dhe kjo ite perserise kryerjen e saj ne te ardhmen, ka normalizuar marrëdheniet me viktimen dhe kjo i

sherben ruajtjes se funksionimit te familjes, apo interesit me te lartë te femijes.sherben ruajtjes se funksionimit te familjes, apo interesit me te lartë te femijes.

Neni 267Neni 267
Komunikimi i detyrueshëm me seksionin për të mitur të Gjykatës civileKomunikimi i detyrueshëm me seksionin për të mitur të Gjykatës civile

1. Kur fillon një procedim penal për cilindo prej veprave të parashikuara në këtë seksion, nëse1. Kur fillon një procedim penal për cilindo prej veprave të parashikuara në këtë seksion, nëse

 janë  janë kryer kryer në në dëm dëm të të një një të të mituri mituri ose ose nga nga një një prej prej prindërve prindërve të të një një të të mituri mituri në në dëm dëm të të prinditprindit

tjetër, prokurori ështëështë I detyruar të kërkojë në gjykatën penale dhe ate civile për të mitur tjetër, prokurori ështëështë I detyruar të kërkojë në gjykatën penale dhe ate civile për të mitur 

marrjen e masave të mbrojtjes dhe çdo masë tjetër të nevojshme sipas Kodit të Drejtësisë Penalemarrjen e masave të mbrojtjes dhe çdo masë tjetër të nevojshme sipas Kodit të Drejtësisë Penale
 për  për të të Mitur, Mitur, ose ose ligjeve ligjeve te te posacme posacme qe qe rregullojne rregullojne kete kete mardhenije,Kodit mardhenije,Kodit të të familjes familjes dhedhe

legjislacionit të zbatueshëm për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve.legjislacionit të zbatueshëm për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve.

 Neni 268 Neni 268

Dënimet plotësuese për veprat penale të këtij seksioniDënimet plotësuese për veprat penale të këtij seksioni

Dënimi kryesor per veprat Dënimi kryesor per veprat penale të këtij penale të këtij seksioni shoqërohet detyrimisht sipas natseksioni shoqërohet detyrimisht sipas natyres se rastityres se rastit
dhe me denimit plotesuese.dhe me denimit plotesuese.
1. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere1. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere
gjykatgjykata, krahas a, krahas denimidenimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe denimdenimin plotesues heqjen e in plotesues heqjen e se drejtes per se drejtes per te punuar te punuar 
ne sherbim publik, ose cdo ne sherbim publik, ose cdo denim tjetdenim tjeter qe er qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyrenatyren e n e vepresvepres
dhe veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar dhe veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.
2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
denimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sadenimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sa
do e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmonedo e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmone
nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer nga subjektet e paragrafeve 1 dhe 2 te ketij neni, me3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer nga subjektet e paragrafeve 1 dhe 2 te ketij neni, me

qellim perfitimi material apo te premtuar, te ardhurat nga vepra penale apo te premtuara do teqellim perfitimi material apo te premtuar, te ardhurat nga vepra penale apo te premtuara do te
konfiskohen si dhe, vendimi gjyqsor do te publikohet ne menyre te detyrueshme.konfiskohen si dhe, vendimi gjyqsor do te publikohet ne menyre te detyrueshme.



  

SEKSIONI XSEKSIONI X

VEPRA PENALE KUNDËR LIRISË SË BESIMITVEPRA PENALE KUNDËR LIRISË SË BESIMIT

HIQEN DHE TRANSFEROHEN TEK SEKSIONI 8, LIRITE THEMELORE.HIQEN DHE TRANSFEROHEN TEK SEKSIONI 8, LIRITE THEMELORE.

KREU IIIKREU III
VEPRAT PENALE KUNDËR PASURISËVEPRAT PENALE KUNDËR PASURISË

 Neni 270 Neni 270
VjedhjaVjedhja

1. Vjedhja e pasurisë dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet, nëse vlera e pasurisë1. Vjedhja e pasurisë dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet, nëse vlera e pasurisë
se vjedhur kapërcen trajtimin sipas paragrafit te trete, te nenit 2 te këtij Kodi.se vjedhur kapërcen trajtimin sipas paragrafit te trete, te nenit 2 te këtij Kodi.
 Ne këto raste, nëse autori  Ne këto raste, nëse autori i veprës zëvendëson i veprës zëvendëson demin e shkaktuar dhe vdemin e shkaktuar dhe viktima kërkon te pushohetiktima kërkon te pushohet
çështja, kur organi procedues krijon bindjen qe autori nuk do te përsërisë me kryerjen e kësajçështja, kur organi procedues krijon bindjen qe autori nuk do te përsërisë me kryerjen e kësaj

vepre ne te ardhmen dhe, palët kane normalizuar marrëdhënien e tyre, vendos pushimin evepre ne te ardhmen dhe, palët kane normalizuar marrëdhënien e tyre, vendos pushimin e
çështjes.çështjes.
2. Po kjo vepër, kur vlera e sendit te vjedhur është me e larte se sa 200.000 leke deri ne2. Po kjo vepër, kur vlera e sendit te vjedhur është me e larte se sa 200.000 leke deri ne
1.000.000 leke, 1.000.000 leke, dënohet me burgim nga dënohet me burgim nga 3 deri në 5 3 deri në 5 vjet.vjet.
3. E njëjta vepër, kur vlera e sendit është me tepër se sa 1.000.000 leke, dënohet me burgim nga3. E njëjta vepër, kur vlera e sendit është me tepër se sa 1.000.000 leke, dënohet me burgim nga
4 deri në 8 vjet.4 deri në 8 vjet.
4. Për efekt te vlerës se sendit dhe ndryshimeve te tyre për shkak te kohës, shumat ne leke te4. Për efekt te vlerës se sendit dhe ndryshimeve te tyre për shkak te kohës, shumat ne leke te
shënuara ne këtë dispozite, ne rast shënuara ne këtë dispozite, ne rast nevojenevoje, do , do te jene te te jene te konvertkonvertueshme ne monedhën evropianeueshme ne monedhën evropiane
sipas kursit te ditës kur ky ligj do te hyje ne fuqi.sipas kursit te ditës kur ky ligj do te hyje ne fuqi.
5. Me termin send sipas këtij seksioni do te kuptohet çdo send material i dukshëm, çdo lloj5. Me termin send sipas këtij seksioni do te kuptohet çdo send material i dukshëm, çdo lloj
enenergergjijie, e, imimpulpulsisi, , valvale e qe qe pëpërmrmbaban n vlvlerere e te te konkonvevertrtueueshmshme, e, rrjrrjet et elelekektrtronionik k me me vlvlere ere tete
konvertueshme apo çdo lende tjetër qe përmban vlere tregu te konvertueshëm ne para.konvertueshme apo çdo lende tjetër qe përmban vlere tregu te konvertueshëm ne para.

6. Nëse vjedhja e 6. Nëse vjedhja e sendevesendeve, edhe , edhe ato te shënuara ne ato te shënuara ne paragrafparagrafin e in e 5 te këtij neni, kryhet nëpërmjet5 te këtij neni, kryhet nëpërmjet
dëmdëmtitimeve te meve te matmatësevëseve e te te nevnevojsojshëm për hëm për regjregjististrimrimin in e e vlevlerës rës se se sendsendit it te te përdpërdorurorur, , apoapo
ndërhyrjeve fizike qe kryen ne martesa për te manipuluar vlerën e sendit te përfituar, atëherë kjondërhyrjeve fizike qe kryen ne martesa për te manipuluar vlerën e sendit te përfituar, atëherë kjo
dispozite konkurron me veprën penale te dëmtimit te pasurisë.dispozite konkurron me veprën penale te dëmtimit te pasurisë.

MBETET TE DISKUTOHET NESE DEFINICIONI I VEPRES DO TE PERMBAJE EDHEMBETET TE DISKUTOHET NESE DEFINICIONI I VEPRES DO TE PERMBAJE EDHE
---KUSH ESHTE PERSONI I DEMTUAR—KUJT I PERKET SENDI---KUSH ESHTE PERSONI I DEMTUAR—KUJT I PERKET SENDI
CFARE ESHTE PERVETIMI— CFARE ESHTE PERVETIMI— 
--D--DEFEFININICIICIONONI I I I SESENDNDITIT—PE—PERJRJASHASHTOTOHEHET T TOTOKAKA, , SESENDNDI I I I PAPALELEVIZVIZSHSHEM EM MEME
PERJASHTIME—OSE KUALIFIKIM KETE ELEMENT TEK MASHTRIMI.PERJASHTIME—OSE KUALIFIKIM KETE ELEMENT TEK MASHTRIMI.
--CFARE ESHTE MARRJA E PERHERSHME—QELLIMI.--CFARE ESHTE MARRJA E PERHERSHME—QELLIMI.

 Neni 271 Neni 271
 Vjedhja ne pune dhe duke shpërdoruar detyrën Vjedhja ne pune dhe duke shpërdoruar detyrën



  

1. Vjedhj1. Vjedhja nga personi e pasurisë se luajtsha nga personi e pasurisë se luajtshme te personit jurime te personit juridik dik lidhulidhur ne marrëdhënie pune,r ne marrëdhënie pune,
apo të një personi fizik me te cilin punon, për shkak te besimit te dhëne për ta administruar apo të një personi fizik me te cilin punon, për shkak te besimit te dhëne për ta administruar 
 pasurinë e  pasurinë e tyre, apo tyre, apo duke përfituar duke përfituar nga natyra nga natyra e detyrës e detyrës qe kryen, qe kryen, dënohet me bdënohet me burgim nga 2 urgim nga 2 derideri
në 6 vjet.në 6 vjet.
2. Nëse vlera e pasurisë së përvetësuar ose e drejta e pronës është më e lartë se 1.000.000 lekë,2. Nëse vlera e pasurisë së përvetësuar ose e drejta e pronës është më e lartë se 1.000.000 lekë,

dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.
3. Kjo vepër nuk konkurron me veprën penale te shpërdorimit te detyrës.3. Kjo vepër nuk konkurron me veprën penale te shpërdorimit te detyrës.
4. për efekt te vlerës se sendit dhe ndryshimeve te tyre për shkak te kohës, shumat ne leke te4. për efekt te vlerës se sendit dhe ndryshimeve te tyre për shkak te kohës, shumat ne leke te
shënuara ne këtë dispozite, ne rast shënuara ne këtë dispozite, ne rast nevojenevoje, do , do te jene te te jene te konvertkonvertueshme ne monedhën evropianeueshme ne monedhën evropiane
sipas kursit te ditës kur ky ligj do te hyje ne fuqi.sipas kursit te ditës kur ky ligj do te hyje ne fuqi.

 Neni 272 Neni 272
Përdorimi i paautorizuar i pasurisë së luajtshme të tjetritPërdorimi i paautorizuar i pasurisë së luajtshme të tjetrit

1. Marrja dhe përdorimi në mënyrë te 1. Marrja dhe përdorimi në mënyrë te paligjpaligjshme dhe të shme dhe të përkohshpërkohshëm te pasurisë se ëm te pasurisë se luajtluajtshme tëshme të
një personi, apo sipas rastit, pa autorizimin e pronarit te sendit, përben kundërvajtje penale dhenjë personi, apo sipas rastit, pa autorizimin e pronarit te sendit, përben kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobe ose me burgim deri ne 1 vit.dënohet me gjobe ose me burgim deri ne 1 vit.
2. Procedimi fillon me ankimin e viktimës dhe pushon kur ai heq dore prej tij.2. Procedimi fillon me ankimin e viktimës dhe pushon kur ai heq dore prej tij.

 Neni 273 Neni 273
Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimitVjedhja e bankave dhe arkave të kursimit

1. Vjedhja e bankave, e arkave te kursimit, apo çdo institucioni financiar te njohur ligjërisht e qe1. Vjedhja e bankave, e arkave te kursimit, apo çdo institucioni financiar te njohur ligjërisht e qe
ruan vlera monetare apo sende me vlere, dënohet me burgim nga 8 deri në 17 vjet.ruan vlera monetare apo sende me vlere, dënohet me burgim nga 8 deri në 17 vjet.
2. Nëse 2. Nëse vepra kryhet nga punonjës te vepra kryhet nga punonjës te brendshëbrendshëm te m te saj, pavarësissaj, pavarësisht detyrave apo kompetencaveht detyrave apo kompetencave
qe kane, dënimi shtohet me 1/3.qe kane, dënimi shtohet me 1/3.
3. Kjo dispozite nuk zëvendëson dispozite tjetër te posaçme, nëse vjedhja e bankave, arkave te3. Kjo dispozite nuk zëvendëson dispozite tjetër te posaçme, nëse vjedhja e bankave, arkave te
kursimit, apo çdo institucioni financiar te njohur ligjërisht e qe ruan vlera monetare apo sende mekursimit, apo çdo institucioni financiar te njohur ligjërisht e qe ruan vlera monetare apo sende me
vlere, kryhet nëpërmjet dhunës apo përdorimit te armeve.vlere, kryhet nëpërmjet dhunës apo përdorimit te armeve.
4. Nëse sipas paragrafit te pare te këtij neni, vjen pasoje vdekja e ndonjë personi, atëherë kjo4. Nëse sipas paragrafit te pare te këtij neni, vjen pasoje vdekja e ndonjë personi, atëherë kjo
dispozite konkurron me dispozitën e posaçme te këtij Kodi për vjedhjen me pasoje vdekjen.dispozite konkurron me dispozitën e posaçme te këtij Kodi për vjedhjen me pasoje vdekjen.

 Neni 274 Neni 274
Vjedhja e veprave të artit e kulturësVjedhja e veprave të artit e kulturës

1. Vjedhja e veprave të artit e kulturës dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në pesë vjet.1. Vjedhja e veprave të artit e kulturës dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në pesë vjet.
2. Vjedhja e veprave të artit e kulturës me rëndësi kombëtare dënohet me burgim nga 5 deri në2. Vjedhja e veprave të artit e kulturës me rëndësi kombëtare dënohet me burgim nga 5 deri në
10 vjet.10 vjet.

 Neni 275 Neni 275
Trafikimi i veprave të artit dhe kulturësTrafikimi i veprave të artit dhe kulturës

Importimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi në kundërshtim me ligjin i veprave të artit dhe tëImportimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi në kundërshtim me ligjin i veprave të artit dhe të
kulturës, me qëllim fitimi material ose çdo përfitim tjetër, dënohet me burgim nga 3 deri në 10kulturës, me qëllim fitimi material ose çdo përfitim tjetër, dënohet me burgim nga 3 deri në 10
vjet.vjet.

 Neni 276 Neni 276
Vjedhja me dhunëVjedhja me dhunë



  

1. Vjedhja e pasurisë e shoqëruar me përdorim dhune dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet.1. Vjedhja e pasurisë e shoqëruar me përdorim dhune dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet.
2. Nëse nëpërmjet dhunës personi vjedh banka, arka kursimi apo çdo institucion financiare qe2. Nëse nëpërmjet dhunës personi vjedh banka, arka kursimi apo çdo institucion financiare qe
ruan mjete monetare apo sende me vlere, dënohet me burgim nga 12 deri ne 20 vjet.ruan mjete monetare apo sende me vlere, dënohet me burgim nga 12 deri ne 20 vjet.
3. për efekt te kësaj dispozite me fjalën dhune do te kuptohet çdo përdorim force qe sipas3. për efekt te kësaj dispozite me fjalën dhune do te kuptohet çdo përdorim force qe sipas
dispozitave te posaçme te këtij kodi është e dënueshme penalisht, përveç asaj qe ka sjelledispozitave te posaçme te këtij kodi është e dënueshme penalisht, përveç asaj qe ka sjelle
vdekjen e viktimës. Ne kategorinë e dhunës do te përfshihet edhe dhuna psikike qe ushtrohetvdekjen e viktimës. Ne kategorinë e dhunës do te përfshihet edhe dhuna psikike qe ushtrohet

 përkundrejt  përkundrejt viktimës viktimës dhe, dhe, qe qe mund mund te te vije vije nga nga çfarëdolloj çfarëdolloj burimi, burimi, mjafton mjafton qe qe te te ushtrohet ushtrohet nganga
 personi kundër viktimës. personi kundër viktimës.

 Neni 277 Neni 277
Vjedhja me armëVjedhja me armë

1. Vjedhja e pasurisë, e shoqëruar me ekspozimin e armëve dhe municioneve luftarake ose me1. Vjedhja e pasurisë, e shoqëruar me ekspozimin e armëve dhe municioneve luftarake ose me
 përdorimin e tyre, dënohet me burgim nga 15 der përdorimin e tyre, dënohet me burgim nga 15 deri në njëzet vjet.i në njëzet vjet.
2. Nëse nëpërmjet përdorimit apo ekspozimit te armeve, personi vjedh banka, arka kursimi apo2. Nëse nëpërmjet përdorimit apo ekspozimit te armeve, personi vjedh banka, arka kursimi apo
çdo institucion financiare qe ruan mjete monetare apo sende me vlere, dënohet me burgim nga 18çdo institucion financiare qe ruan mjete monetare apo sende me vlere, dënohet me burgim nga 18
deri ne 25 vjet.deri ne 25 vjet.
3. për efekt te kësaj dispozite me ekspozim te armës luftarake do te konsiderohet çdo shfaqe e3. për efekt te kësaj dispozite me ekspozim te armës luftarake do te konsiderohet çdo shfaqe e
armës qe personi realizon përgjatë vjedhjearmës qe personi realizon përgjatë vjedhjes qe s qe kryhen nëpërmjkryhen nëpërmjet te et te cilës kërkon te frikësojë dhecilës kërkon te frikësojë dhe

neutralizoje kundërshtimet ndaj tineutralizoje kundërshtimet ndaj tij dhe, j dhe, lehtësimin e arritjes lehtësimin e arritjes se qëllimit tse qëllimit te vjedhjes.e vjedhjes.
3. Me përdorim te armës do te konsiderohet e shtëna e realizuar prej saj pa sjelle ndonjë pasoje3. Me përdorim te armës do te konsiderohet e shtëna e realizuar prej saj pa sjelle ndonjë pasoje
 prej atyre  prej atyre qe dispozitat qe dispozitat e këe këtij seksioni tij seksioni e parase parashikojnë shikojnë si rrethane i rrethane te domosdote domosdoshme te shme te cilësuar cilësuar tete
ndonjë vepre penale.ndonjë vepre penale.
4. Nëse nga shkrehja e armës do te vijnë pasoja ne shëndetin e viktimës, por jo vdekja e tij apo4. Nëse nga shkrehja e armës do te vijnë pasoja ne shëndetin e viktimës, por jo vdekja e tij apo
tentativa për te vrare atë, atëherë personi do te përgjigjet edhe për pasojën sipas kualifikimittentativa për te vrare atë, atëherë personi do te përgjigjet edhe për pasojën sipas kualifikimit
ligjor te varur nga lloji i fajit qe shoqëron veprën e kryer.ligjor te varur nga lloji i fajit qe shoqëron veprën e kryer.

 Neni 278 Neni 278
Vjedhja me pasojë vdekjenVjedhja me pasojë vdekjen

1. Vjedhja e pasurisë, kur është shoqëruar me dhunime që kanë sjellë vdekjen e personit, dënohet1. Vjedhja e pasurisë, kur është shoqëruar me dhunime që kanë sjellë vdekjen e personit, dënohet
me burgim nga 15 deri në 25 vjet ose me burgim të përjetshëm.me burgim nga 15 deri në 25 vjet ose me burgim të përjetshëm.

2. Vepra e parashikuar ne paragrafin e pare te këtij neni konkurron me vjedhjen qe kryhet ne2. Vepra e parashikuar ne paragrafin e pare te këtij neni konkurron me vjedhjen qe kryhet ne
 banka, arka  banka, arka kursimi apo kursimi apo çdo institucion çdo institucion financiar qe financiar qe ruan mjete ruan mjete monetare apo monetare apo sende me sende me vlere, tevlere, te
 parashikuar  parashikuar nga nga neni neni 273 273 te te këtij këtij Kodi Kodi dhe, dhe, dënohet dënohet sipas sipas këtij këtij paragrafi paragrafi te te vetëm, vetëm, me me burgimburgim
nga nga 30 deri ne 35 30 deri ne 35 vjet ose me burgim vjet ose me burgim te përjetshëm.te përjetshëm.

 Neni 279 Neni 279
Trafikimi i mjeteve motorikeTrafikimi i mjeteve motorike

Importimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi në kundërshtim me ligjin, i mjeteve motorike tëImportimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi në kundërshtim me ligjin, i mjeteve motorike të
vjedhura, me qëllim fitimi material ose çdo përfitim tjetër, dënohet me burgim nga 3 deri në 7vjedhura, me qëllim fitimi material ose çdo përfitim tjetër, dënohet me burgim nga 3 deri në 7
vjet.vjet.

 Neni 280 Neni 280
Përgatitja për te kryer vjedhjePërgatitja për te kryer vjedhje



  

Sigurimi i kushteve materiale, apo i planeve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë për të kryer vjedhje teSigurimi i kushteve materiale, apo i planeve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë për të kryer vjedhje te
 parashikuara  parashikuara nga nga nenet nenet 270.1 270.1 ; ; 271; 271; 273 273 ; ; 274; 274; 276; 276; 277 277 dhe dhe 278 278 te te këtij këtij Kodi, Kodi, dënohet dënohet meme
 burgim nga 2 deri në 3 vjet. burgim nga 2 deri në 3 vjet.

 Neni 281 Neni 281
Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë
gjykatgjykata, krahas a, krahas dënimidënimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe dënimdënimin plotësues heqjen e in plotësues heqjen e se drejtës për se drejtës për te punuar te punuar 
ne shërbim publik, ose çdo ne shërbim publik, ose çdo dënim tjetdënim tjetër qe ër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrënatyrën e n e veprësveprës
dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.
2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me
qellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra
 penale apo te premtuara,  penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit e masën e zëvendësimit te demit tete demit te
shkaktuar.shkaktuar.

SEKSIONI IISEKSIONI II

MASHTRIMETMASHTRIMET

 Neni 282 Neni 282
MashtrimiMashtrimi

1. Përvetësimi i pasurisë, private ose publike nëpërmjet paraqitjes së fakteve të rreme ose duke1. Përvetësimi i pasurisë, private ose publike nëpërmjet paraqitjes së fakteve të rreme ose duke

fshehur fakte të vërteta, gënjeshtrës ose shpërdorimit të besimit, për vete ose persona të tjerë,fshehur fakte të vërteta, gënjeshtrës ose shpërdorimit të besimit, për vete ose persona të tjerë,
 përbën veprën penale të mashtrimit dhe dënohet me b përbën veprën penale të mashtrimit dhe dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet.urgim nga 3 deri në 8 vjet.

2. Ne kuptim te kësaj dispozite me pasuri do te kuptohet edhe pasuria e paluajtshme apo sendet e2. Ne kuptim te kësaj dispozite me pasuri do te kuptohet edhe pasuria e paluajtshme apo sendet e
lidhura me te qe, nëpërmjet veprimeve te parashikuara ne paragrafin e pare te këtij neni,lidhura me te qe, nëpërmjet veprimeve te parashikuara ne paragrafin e pare te këtij neni,
ndryshon gjendjen e pronësisë ne favor te personit apo të të tretëve, qofte edhe pjesërisht, ngandryshon gjendjen e pronësisë ne favor te personit apo të të tretëve, qofte edhe pjesërisht, nga
cilicilido person do person qe ne qe ne mënyrëmënyrën e n e parashiparashikuar nga kuar nga paragraparagrafi i fi i pare i pare i këtij neni realizokëtij neni realizon n tjettjetërsimiërsimin n ee
 pasurisë. pasurisë.

3. Gjithashtu, do te konsiderohen objekt i kësaj dispozite edhe kuotat, aksionet apo interesat reale3. Gjithashtu, do te konsiderohen objekt i kësaj dispozite edhe kuotat, aksionet apo interesat reale
te depozituara ne shoqëri tregtare.te depozituara ne shoqëri tregtare.



  

4. Procedimi penal fillon kryesisht dhe mund te pushoje nëse viktima kërkon pushimin e saj,4. Procedimi penal fillon kryesisht dhe mund te pushoje nëse viktima kërkon pushimin e saj,
autori zëvendëson demin e shkaktuar dhe, organi procedues krijon bindjen se ai nuk do te kryejeautori zëvendëson demin e shkaktuar dhe, organi procedues krijon bindjen se ai nuk do te kryeje
ne te ardhmen veprën penale.ne te ardhmen veprën penale.
5. Për efekt te kësaj dispozite, paraqitja e fakteve te rreme apo gënjeshtra nëse përmbajnë5. Për efekt te kësaj dispozite, paraqitja e fakteve te rreme apo gënjeshtra nëse përmbajnë
element te ndonjë vepre tjetër penale, mashtrimi konkurron edhe me to.element te ndonjë vepre tjetër penale, mashtrimi konkurron edhe me to.

 Neni 283 Neni 283
Skemat mashtruese dhe piramidaleSkemat mashtruese dhe piramidale

Organizimi dhe vënia në funksionim e skemave mashtruese dhe piramidale të huamarrjes,Organizimi dhe vënia në funksionim e skemave mashtruese dhe piramidale të huamarrjes,
dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet.dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet.

 Neni 284 Neni 284
Manipulimi i tregutManipulimi i tregut

Paraqitja jo e saktë me dashje, e vlerës së një malli, shërbimi apo paraje, me qëllim çrregulliminParaqitja jo e saktë me dashje, e vlerës së një malli, shërbimi apo paraje, me qëllim çrregullimin
e funksionimit të lirë dhe të drejtë të tregut, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.e funksionimit të lirë dhe të drejtë të tregut, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.

 Neni 285 Neni 285
Përdorimi i paautorizuar dhe përhapja e informacionit të privilegjuarPërdorimi i paautorizuar dhe përhapja e informacionit të privilegjuar

  
1. Personi, i 1. Personi, i cilicili, , në mënyrë të në mënyrë të autoriautorizuar ose zuar ose të paautoriztë paautorizuar, vihet në uar, vihet në dijendijeni i të informacitë informacionit tëonit të
 privilegjuar, për të  privilegjuar, për të cilin publiku nuk ka dcilin publiku nuk ka dijeni e që mund ta ijeni e që mund ta përdorë me qëllim fitimi material ppërdorë me qëllim fitimi material për ër 
vete, për një palë të tretë apo në dëm të kësaj të fundit, në njërën nga mënyrat e mëposhtme:vete, për një palë të tretë apo në dëm të kësaj të fundit, në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

a) për të blerë ose për të shitur tituj të tregtueshëm në territorin e Republikës së Shqipërisëa) për të blerë ose për të shitur tituj të tregtueshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë
ose të tregtuar nga një emetues, me seli në Republikën e Shqipërisë;ose të tregtuar nga një emetues, me seli në Republikën e Shqipërisë;

 b) duke ditur  b) duke ditur natyrën e privilegjuar natyrën e privilegjuar të informacionit, ia komunikon, të informacionit, ia komunikon, pa autorizim, një pale pa autorizim, një pale tëtë
tretë;tretë;

c) duke ditur natyrën e privilegjuar të informacionit, këshillon një palë të tretë për të blerëc) duke ditur natyrën e privilegjuar të informacionit, këshillon një palë të tretë për të blerë

ose për ose për të shitur tituj të tregtueshëtë shitur tituj të tregtueshëm në m në territerritorin e Republikës së Shqipërisë apo të torin e Republikës së Shqipërisë apo të tregttregtuar ngauar nga
një emetues, me seli në Republikën e Shqipërisë, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.një emetues, me seli në Republikën e Shqipërisë, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

 Neni 286 Neni 286
Manipulimi i çmimeve dhe përhapja e informacionit të rremëManipulimi i çmimeve dhe përhapja e informacionit të rremë

Kushdo që:Kushdo që:
a) nënshkruan një kontratë fiktive për shitjen apo zëvendësimin e titujve;a) nënshkruan një kontratë fiktive për shitjen apo zëvendësimin e titujve;
 b)  b) kryen kryen porosi porosi për për blerje blerje ose ose shitje shitje të të titujve, titujve, për për të të cilët cilët është është kryer kryer porosia porosia me me të të njëjtinnjëjtin

çmim, apo nëse ai i përdor këto tituj si kundërporosi;çmim, apo nëse ai i përdor këto tituj si kundërporosi;
c) përhap informacion apo fakte të tjera të rreme për rritjen ose rënien e çmimit të titujvec) përhap informacion apo fakte të tjera të rreme për rritjen ose rënien e çmimit të titujve

apo krijimiapo krijimin e n e një tregtimnjë tregtimi fiktiv aktiv të i fiktiv aktiv të tyre, me qëllim përfitimtyre, me qëllim përfitimi personal për i personal për vete, një palë tëvete, një palë të

tretë apo në dëm të kësaj të fundit, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.tretë apo në dëm të kësaj të fundit, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.



  

 Neni 287 Neni 287
Paraqitja e të dhënave të rreme ose shpërndarja e tyreParaqitja e të dhënave të rreme ose shpërndarja e tyre

Personi që, si anëtar i drejtorisë apo i këshillit mbikëqyrës të një emetuesi, lejon ose mundësonPersoni që, si anëtar i drejtorisë apo i këshillit mbikëqyrës të një emetuesi, lejon ose mundëson
shpërndarjen e një parashikimi te mundshëm financiar, të ndryshëm nga ai që përcaktohet ngashpërndarjen e një parashikimi te mundshëm financiar, të ndryshëm nga ai që përcaktohet nga
ligjligji, apo i, apo lejon ose mundëson paraqitlejon ose mundëson paraqitjen e jen e të dhënave të rreme të dhënave të rreme ose paraqitjose paraqitjen e en e rreme të fakteverreme të fakteve

me vlerë materiale në një dokument te tille, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.me vlerë materiale në një dokument te tille, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.

 Neni 288 Neni 288
 Regjistrimi i titujve në bursë në mënyrë të paautorizuar Regjistrimi i titujve në bursë në mënyrë të paautorizuar

Personi që, si anëtar i drejtorisë së bursës, lejon regjistrimin në kuotimin një, kuotimin ePersoni që, si anëtar i drejtorisë së bursës, lejon regjistrimin në kuotimin një, kuotimin e
shoqërive anonime publike apo në kuotime të tjera të titujve, të cilët nuk i plotësojnë kushtet eshoqërive anonime publike apo në kuotime të tjera të titujve, të cilët nuk i plotësojnë kushtet e
ligjit për titujt, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.ligjit për titujt, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.

 Neni 289 Neni 289
 Fshehja e pronësisë Fshehja e pronësisë

  

Mosdhënia me dashje tek Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare te te dhënave për pronësinë për teMosdhënia me dashje tek Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare te te dhënave për pronësinë për te
 përmbushur detyrimet sipas ligjit për  përmbushur detyrimet sipas ligjit për titujt, përbën kundërvajtje penale dhe dëntitujt, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë oseohet me gjobë ose
 burgim deri në 2 vjet. burgim deri në 2 vjet.

 Neni 290 Neni 290
Tregtimi i paligjshëm i titujveTregtimi i paligjshëm i titujve

  
 Ndërmjetësimi  Ndërmjetësimi i i paautorizuar paautorizuar për për blerjen blerjen ose ose shitjen shitjen e e titujve, titujve, përben përben kundërvajtje kundërvajtje penale penale dhedhe
dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.

 Neni 291 Neni 291
Mashtrimi kompjuterik Mashtrimi kompjuterik 

1. Futja, ndryshimi, fshirja ose heqja e të dhënave kompjuterike apo ndërhyrja në funksionimin e1. Futja, ndryshimi, fshirja ose heqja e të dhënave kompjuterike apo ndërhyrja në funksionimin e
një sistemi kompjuterik, me qëllim për t’i siguruar vetes apo të tretëve përfitim ekonomik tënjë sistemi kompjuterik, me qëllim për t’i siguruar vetes apo të tretëve përfitim ekonomik të
 padrejtë  padrejtë apo apo për për t’i t’i shkaktuar shkaktuar një një të të treti treti pakësimin pakësimin e e pasurisë, pasurisë, dënohen dënohen me me burgim burgim nga nga dy dy derideri
në gjashtë vjet.në gjashtë vjet.
2. Po kjo vepër, kur kryhet në sistemin bankar apo te çdo institucioni financiar qe ruan vlera2. Po kjo vepër, kur kryhet në sistemin bankar apo te çdo institucioni financiar qe ruan vlera
monetare, letra me vlere apo sende te çmuara, dënohet me burgim nga 8 deri në 20 vjet.monetare, letra me vlere apo sende te çmuara, dënohet me burgim nga 8 deri në 20 vjet.
3. Ne rastin e paragrafëve me sipër, kjo vepër, ne mënyrë respektive, nuk konkurron me veprat3. Ne rastin e paragrafëve me sipër, kjo vepër, ne mënyrë respektive, nuk konkurron me veprat
 penale te parashikuara nga penale te parashikuara nga nenet 270; 271 dhe 273 tenenet 270; 271 dhe 273 te këtij Kodi.këtij Kodi.

 Neni 292 Neni 292
Mashtrimi në subvencioneMashtrimi në subvencione



  

1. Mashtrimi në dokumentet e paraqitura, duke përfituar padrejtësisht subvencione nga shteti,1. Mashtrimi në dokumentet e paraqitura, duke përfituar padrejtësisht subvencione nga shteti,
dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 4 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 4 vjet.
2. Për efekt te kësaj dispozite, paraqitja e fakteve te rreme ne dokumentet sipas paragrafit te pare,2. Për efekt te kësaj dispozite, paraqitja e fakteve te rreme ne dokumentet sipas paragrafit te pare,
nëse përmbajnë element te ndonjë vepre tjetër penale, mashtrimi ne subvension, konkurron edhenëse përmbajnë element te ndonjë vepre tjetër penale, mashtrimi ne subvension, konkurron edhe
me to.me to.

 Neni 293 Neni 293
Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuarKrijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar

Organizimi ose vënia në funksionim e skemave mashtruese, me qëllim fitimin material për veteOrganizimi ose vënia në funksionim e skemave mashtruese, me qëllim fitimin material për vete
apo për të tjerët, nëpërmjet mospagimit, apo përfitimit të kreditimit ose rimbursimit të tatimitapo për të tjerët, nëpërmjet mospagimit, apo përfitimit të kreditimit ose rimbursimit të tatimit
mbi vlerën e shtuar, dënohet me burgim nga 3 deri në 10 vjet.mbi vlerën e shtuar, dënohet me burgim nga 3 deri në 10 vjet.

 Neni 294 Neni 294
Mashtrimi në sigurimeMashtrimi në sigurime

Paraqitja e rrethanave të rreme në lidhje me objektin që sigurohet, ose krijimi i rrethanave tëParaqitja e rrethanave të rreme në lidhje me objektin që sigurohet, ose krijimi i rrethanave të
rreme dhe paraqitja e tyre në dokumentet duke përfituar padrejtësisht sigurime, dënohet merreme dhe paraqitja e tyre në dokumentet duke përfituar padrejtësisht sigurime, dënohet me

 burgim nga 2 deri në 5 vjet. burgim nga 2 deri në 5 vjet.
2. Për efekt te kësaj dispozite, paraqitja e fakteve te rreme ne dokumentet sipas paragrafit te pare,2. Për efekt te kësaj dispozite, paraqitja e fakteve te rreme ne dokumentet sipas paragrafit te pare,
nëse përmbajnë element te ndonjë vepre tjetër penale, mashtrimi ne sigurime, konkurron edhenëse përmbajnë element te ndonjë vepre tjetër penale, mashtrimi ne sigurime, konkurron edhe
me to.me to.

 Neni 295 Neni 295
Mashtrimi në krediMashtrimi në kredi

1. 1. MaMashtshtririmi mi në në dodokumkumententet et e e paparaqraqitituraura, , duduke ke përpërfifitutuar ar papadredrejtjtësësisisht ht krekredidi, , nëpnëpërërmjmjetet
regjiregjistrimistrimit t në mënyrë në mënyrë fiktifiktive në ve në hipothipotekë objekte që ekë objekte që nuk ekzistojnnuk ekzistojnë, ose ë, ose tej vlerës së tej vlerës së tyre reale,tyre reale,
ose në pronësi të një tjetri pa pëlqimin e dijeninë e tij, të bëra me qëllim për të mos kthyer mëose në pronësi të një tjetri pa pëlqimin e dijeninë e tij, të bëra me qëllim për të mos kthyer më
kredinë e marrë, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 7 vjet.kredinë e marrë, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 7 vjet.

2. Për efekt te kësaj dispozite, paraqitja e fakteve te rreme ne dokumentet sipas paragrafit te pare,2. Për efekt te kësaj dispozite, paraqitja e fakteve te rreme ne dokumentet sipas paragrafit te pare,
nëse përmbajnë element te ndonjë vepre tjetër penale, mashtrimi ne kredi, konkurron edhe me to.nëse përmbajnë element te ndonjë vepre tjetër penale, mashtrimi ne kredi, konkurron edhe me to.

 Neni 296 Neni 296
Mashtrimi për veprat e artit e të kulturësMashtrimi për veprat e artit e të kulturës

Vjedhja e pasurisë me anë të mashtrimit, duke paraqitur një vepër të artit dhe të kulturës siVjedhja e pasurisë me anë të mashtrimit, duke paraqitur një vepër të artit dhe të kulturës si
origjinale apo të një tjetër autori nga ai që është në fakt, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.origjinale apo të një tjetër autori nga ai që është në fakt, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.

 Neni 297 Neni 297
Botimi i veprës së tjetrit me emrin e vetBotimi i veprës së tjetrit me emrin e vet



  

Botimi ose përdorimi tërësisht apo pjesërisht me emrin e vet të një vepre letrare, muzikore,Botimi ose përdorimi tërësisht apo pjesërisht me emrin e vet të një vepre letrare, muzikore,
artistike ose shkencore që i përket një tjetri, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobëartistike ose shkencore që i përket një tjetri, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë
ose me burgim deri në 2 vjet.ose me burgim deri në 2 vjet.

 Neni 298 Neni 298
Riprodhimi pa të drejtë i veprës së tjetritRiprodhimi pa të drejtë i veprës së tjetrit  

Riprodhimi tërësisht ose pjesërisht i veprës letrare, muzikore, artistike ose shkencore që i përketRiprodhimi tërësisht ose pjesërisht i veprës letrare, muzikore, artistike ose shkencore që i përket
një tjetri, ose përdorimi i tyre pa pëlqim të autorit, kur kanë shkelur të drejtat vetjake e pasurorenjë tjetri, ose përdorimi i tyre pa pëlqim të autorit, kur kanë shkelur të drejtat vetjake e pasurore
të tij, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.të tij, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.

 Neni 299 Neni 299
Shkelja e të drejtave të pronësisë industrialeShkelja e të drejtave të pronësisë industriale

ProdProdhimhimi, i, shpëshpërndrndarjarja, a, mbambajtjjtja a për për qëlqëllilime me tretregtigtimi, mi, shishitjtja, a, ofriofrimi mi për për shishitjetje, , furnfurniziizimimi,,
shpërndarja, eksportimi ose importimi për këto qëllime i:shpërndarja, eksportimi ose importimi për këto qëllime i:

a) produktit ose procesit të mbrojtur nga një patentë, pa pëlqimin e pronarit të patentës;a) produktit ose procesit të mbrojtur nga një patentë, pa pëlqimin e pronarit të patentës;
 b)  b) produktit produktit që që mbrohet mbrohet nga nga një një dizenjo dizenjo industriale, industriale, pa pa pëlqimin pëlqimin e e pronarit pronarit të të dizenjosdizenjos

industriale;industriale;
c) mallrave ose shërbimeve që mbrohen nga një markë tregtare, pa pëlqimin e pronarit tëc) mallrave ose shërbimeve që mbrohen nga një markë tregtare, pa pëlqimin e pronarit të

markës tregtare;markës tregtare;
ç) ç) proproduduktktit it që që rrjrrjededh h ngnga a njnjë ë trtregegues ues gjgjeoeogragrafifik, k, pa pa pëpëlqlqimimin in e e prpronaonaririt t të të trtregegueuesisitt

gjeografik;gjeografik;
të kryera me dashje, përbën kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim deri në 1të kryera me dashje, përbën kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim deri në 1
vit.vit.

 Neni 300 Neni 300
Shkelja e të drejtave të topografisë së qarkut të gjysmëpërçuesitShkelja e të drejtave të topografisë së qarkut të gjysmëpërçuesit

Prodhimi, përdorimi, mbajtja për qëllim tregtimi, shitja, ofrimi për shitje, furnizimi, shpërndarja,Prodhimi, përdorimi, mbajtja për qëllim tregtimi, shitja, ofrimi për shitje, furnizimi, shpërndarja,

eksportimi ose importimi për këto qëllime i produktit që shkel të drejtat e topografisë sëeksportimi ose importimi për këto qëllime i produktit që shkel të drejtat e topografisë së
regjistruar të qarkut, të gjysmëpërçuesit ose të qarkut të integruar, pa pëlqimin e pronarit tëregjistruar të qarkut, të gjysmëpërçuesit ose të qarkut të integruar, pa pëlqimin e pronarit të
topografisë, të kryera me dashje, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose metopografisë, të kryera me dashje, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me
 burgim deri në 1 vit. burgim deri në 1 vit.

 Neni 301 Neni 301
Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Nëse vepra penale te parashikuara ne ketë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë1. Nëse vepra penale te parashikuara ne ketë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë
gjykatgjykata, krahas a, krahas dënimidënimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe dënimdënimin plotësues heqjen e in plotësues heqjen e se drejtës për se drejtës për te punuar te punuar 
ne shërbim publik, ose çdo ne shërbim publik, ose çdo dënim tjetdënim tjetër qe ër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrënatyrën e n e veprësveprës
dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar 

ndryshe.ndryshe.



  

2. Nëse veprat penale te parashikuara ne ketë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne ketë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast, vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me3. Ne çdo rast, vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me
qellim përfitimi material apo te premtuar dhe, vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqellim përfitimi material apo te premtuar dhe, vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra

 penale apo te premtuara,  penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit e masën e zëvendësimit te demit tete demit te
shkaktuar.shkaktuar.

SEKSIONI IIISEKSIONI III
SHKATËRRIMI I PRONËSSHKATËRRIMI I PRONËS

 Neni 303 Neni 303
Shkatërrimi i pronësShkatërrimi i pronës

1. Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i pronës se tjetrit, kur vlera e pasurisë se vjedhur kapërcen1. Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i pronës se tjetrit, kur vlera e pasurisë se vjedhur kapërcentrajtimin sipas paragrafit te trete te nenit 2 te këtij Kodi, dënohet me burgim nga 2 deri ne 3 vjet.trajtimin sipas paragrafit te trete te nenit 2 te këtij Kodi, dënohet me burgim nga 2 deri ne 3 vjet.
2. Ne këto raste, nëse autori i veprës zëvendëson demin e shkaktuar dhe viktima kërkon te2. Ne këto raste, nëse autori i veprës zëvendëson demin e shkaktuar dhe viktima kërkon te
 pushohet çështja, kur  pushohet çështja, kur organi procedues krorgani procedues krijon bindjen qe autori nuk ijon bindjen qe autori nuk do te përsërisë do te përsërisë me kryerjen eme kryerjen e
kësaj vepre ne te ardhmen dhe, palët kane normalizuar marrëdhënien e tyre, vendos pushimin ekësaj vepre ne te ardhmen dhe, palët kane normalizuar marrëdhënien e tyre, vendos pushimin e
çështjes.çështjes.
3. Kur pasojat materiale nuk janë të lehta, arrijnë vlerën prej 500.000 leke deri ne 2.000.000 leke,3. Kur pasojat materiale nuk janë të lehta, arrijnë vlerën prej 500.000 leke deri ne 2.000.000 leke,
dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet.dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet.
4. Kur pasojat materiale janë përmbi 2.000.000 leke, dënohet me burgim nga pese deri ne 104. Kur pasojat materiale janë përmbi 2.000.000 leke, dënohet me burgim nga pese deri ne 10
vjet.vjet.
5. Pavarësisht vlerës se shkatërruar apo dëmtuar te pasurisë, kur kryhet me zjarr, eksploziv,5. Pavarësisht vlerës se shkatërruar apo dëmtuar te pasurisë, kur kryhet me zjarr, eksploziv,
 përmbytje apo  përmbytje apo çdo mjet çdo mjet a mënyre a mënyre tjetër te tjetër te dhunshme e dhunshme e te rrezikshme te rrezikshme për te për te tretet, dënohet tretet, dënohet nga 5nga 5
deri ne 10 vjet burgim.deri ne 10 vjet burgim.
6. Nëse nga shkatërrimi apo dëmtimi i kryer sipas këtij neni cenohet jeta apo shëndeti i njerëzve,6. Nëse nga shkatërrimi apo dëmtimi i kryer sipas këtij neni cenohet jeta apo shëndeti i njerëzve,
atëherë kjo vepër konkurron me veprat penale kundër jetës e shëndetit te njerëzve.atëherë kjo vepër konkurron me veprat penale kundër jetës e shëndetit te njerëzve.

 Neni 304 Neni 304
Shkatërrimi i rrugëveShkatërrimi i rrugëve

1. Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i rrugëve automobilistike, hekurudhore dhe veprave që1. Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i rrugëve automobilistike, hekurudhore dhe veprave që
lidhen me to, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.lidhen me to, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.
2. Kur nga veprat penale kanë ardhur pasoja të rënda materiale te vlerësuara përmbi 2.000.0002. Kur nga veprat penale kanë ardhur pasoja të rënda materiale te vlerësuara përmbi 2.000.000
leke dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.leke dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.
3. Nëse nga shkatërrimi apo dëmtimi i kryer sipas këtij neni cenohet jeta apo shëndeti i njerëzve,3. Nëse nga shkatërrimi apo dëmtimi i kryer sipas këtij neni cenohet jeta apo shëndeti i njerëzve,
atëherë kjo vepër konkurron me veprat penale kundër jetës e shëndetit te njerëzve.atëherë kjo vepër konkurron me veprat penale kundër jetës e shëndetit te njerëzve.



  

 Neni 305 Neni 305
Shkatërrimi i rrjetit elektrik apo ujitësShkatërrimi i rrjetit elektrik apo ujitës

1. Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i rrjetit elektrik, telegrafik, telefonik, radioteleviziv apo të1. Shkatërrimi apo dëmtimi me dashje i rrjetit elektrik, telegrafik, telefonik, radioteleviziv apo të
çdo rrjeti ndërlidhës apo çdo rrjeti ndërlidhës apo komunikomunikues ndërmjet subjektevkues ndërmjet subjekteve, e, rrjetrrjetit te it te kanalekanaleve ve ujitujitës, kullues oseës, kullues ose
veprave qe lidhen me to, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.veprave qe lidhen me to, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

2. Kur nga veprat penale kanë ardhur pasoja të rënda materiale te vlerësuara përmbi 2.000.0002. Kur nga veprat penale kanë ardhur pasoja të rënda materiale te vlerësuara përmbi 2.000.000
leke dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.leke dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

 Neni 306 Neni 306
Lidhjet dhe administrimi i paligjshëmLidhjet dhe administrimi i paligjshëm

1. Lidhja, si dhe çdo ndërhyrje tjetër e bërë pa leje në rrjetin e ujësjellësit, për marrjen e ujit të1. Lidhja, si dhe çdo ndërhyrje tjetër e bërë pa leje në rrjetin e ujësjellësit, për marrjen e ujit të
 pijshëm, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet  pijshëm, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe.me gjobe.
2. Administrimi i ujit pa të drejtë, duke kthyer ose ndryshuar vijën e ujit, duke hapur pendat,2. Administrimi i ujit pa të drejtë, duke kthyer ose ndryshuar vijën e ujit, duke hapur pendat,
duduke ke ndndërtërtuauar r apapo o mbmbylyllulur r kakananale le kukullllueuese se apapo o vavadiditëtëse, se, vivija ja ose ose vevepra pra të të tjtjeraera, , pëpërbërbënn
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.

 Neni 307 Neni 307

Shkatërrimi i veprave kulturoreShkatërrimi i veprave kulturore

1. Shkatërri1. Shkatërrimi apo dëmtimmi apo dëmtimi me dashje i veprave kultui me dashje i veprave kulturore dënohet rore dënohet me burgim nga 2 deri në 3me burgim nga 2 deri në 3
vjet.vjet.
2. Kur nga vepra penale janë shkatërruar apo dëmtuar vepra kulturore me rëndësi kombëtare,2. Kur nga vepra penale janë shkatërruar apo dëmtuar vepra kulturore me rëndësi kombëtare,
dënohet me burgim nga 4 deri në 8 vjet.dënohet me burgim nga 4 deri në 8 vjet.

 Neni 308 Neni 308
Përplasja e mjeteve të transportit masivPërplasja e mjeteve të transportit masiv

1. Shkakti1. Shkaktimi mi i përplasji përplasjes se trenave, anijes se trenave, anijeve, avionëeve, avionëve, kur ka shkaktuar rrëzive, kur ka shkaktuar rrëzimin, djegmin, djegien,ien,
mbytjen, përmbysjen, daljen nga shinat, dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet.mbytjen, përmbysjen, daljen nga shinat, dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet.

2. Po kjo vepër e bere nga pakujdesia, dënohet me burgim nga 4 deri ne 8 vjet.2. Po kjo vepër e bere nga pakujdesia, dënohet me burgim nga 4 deri ne 8 vjet.
3. Nëse nga veprat e shënuara ne ketë dispozite vjen cenimi i jetës apo shëndetit te njerëzve, kjo3. Nëse nga veprat e shënuara ne ketë dispozite vjen cenimi i jetës apo shëndetit te njerëzve, kjo
vepër konkurron me veprën penale kundër jetës e shëndetit, ne varësi te numrit te personave tevepër konkurron me veprën penale kundër jetës e shëndetit, ne varësi te numrit te personave te
dëmtuar dhe formës se fajit me te cilën është kryer vepra penale.dëmtuar dhe formës se fajit me te cilën është kryer vepra penale.

 Neni  Neni 309309

Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Nëse vepra penale te parashikuara ne ketë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë1. Nëse vepra penale te parashikuara ne ketë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë
gjykatgjykata, krahas a, krahas dënimidënimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe dënimdënimin plotësues heqjen e in plotësues heqjen e se drejtës për se drejtës për te punuar te punuar 
ne shërbim publik, ose çdo ne shërbim publik, ose çdo dënim tjetdënim tjetër qe ër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrënatyrën e n e veprësveprës

dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.



  

2. Nëse veprat penale te parashikuara ne ketë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne ketë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me
qellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra

 penale apo te premtuara,  penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit e masën e zëvendësimit te demit tete demit te
shkaktuar.shkaktuar.

Neni 310Neni 310
Vlera e senditVlera e sendit

Për efekt te vlerës se sendit te përmendura ne ketë seksion dhe, ndryshimeve te tyre për shkak tePër efekt te vlerës se sendit te përmendura ne ketë seksion dhe, ndryshimeve te tyre për shkak te
kohës, shumat ne leke te shënuara këtu, ne rast nevoje, do te jene te konvertueshme ne monedhënkohës, shumat ne leke te shënuara këtu, ne rast nevoje, do te jene te konvertueshme ne monedhën
evropiane sipas kursit te ditës kur ky ligj do te hyje ne fuqi.evropiane sipas kursit te ditës kur ky ligj do te hyje ne fuqi.

SEKSIONI IVSEKSIONI IV
VEPRA PENALE TË KRYERA NË SHOQËRITË TREGTAREVEPRA PENALE TË KRYERA NË SHOQËRITË TREGTARE

 Neni 311 Neni 311
Dhënia e informacioneve të rremeDhënia e informacioneve të rreme

1. Personat e ngarkuar me hartimin e dokumenteve kontabël të shoqërisë, administratori, eksperti1. Personat e ngarkuar me hartimin e dokumenteve kontabël të shoqërisë, administratori, eksperti
kontabël ose anëtarët e organeve drejtuese të shoqërisë tregtare, të cilët, me qëllim për tëkontabël ose anëtarët e organeve drejtuese të shoqërisë tregtare, të cilët, me qëllim për të
 përfituar  përfituar për për vete vete ose ose për për të tjerët, të tjerët, në në bilance bilance ose ose në në komunikimet komunikimet e she shoqërisë oqërisë drejtuar drejtuar ortakëveortakëve
apo publikut të parashikuara nga ligji, me dashje japin informacion të rremë ose refuzojnëapo publikut të parashikuara nga ligji, me dashje japin informacion të rremë ose refuzojnë
dhënien e informacioneve të imponuara nga ligji, lidhur me gjendjen ekonomike, pasurore osedhënien e informacioneve të imponuara nga ligji, lidhur me gjendjen ekonomike, pasurore ose
financiare të shoqërisë ose të grupit të cilit ajo i përket, dënohen me burgim nga 2 deri në 5 vjet.financiare të shoqërisë ose të grupit të cilit ajo i përket, dënohen me burgim nga 2 deri në 5 vjet.
2. E njëjta masë dënimi zbatohet edhe në rast se dhënia e informacioneve të rreme ka të bëjë me2. E njëjta masë dënimi zbatohet edhe në rast se dhënia e informacioneve të rreme ka të bëjë me
sende në posedim ose në administrim të shoqërisë për llogari të të tretëve.sende në posedim ose në administrim të shoqërisë për llogari të të tretëve.

3. Procedimi fillon mbi bazën e kërkesës së shoqërisë, ortakëve, kreditorëve dhe cilitdo që ka3. Procedimi fillon mbi bazën e kërkesës së shoqërisë, ortakëve, kreditorëve dhe cilitdo që ka
qenë objekt i informacioneve të rreme dhe mund te pushohet nëse ata kërkojnë pushimin e saj neqenë objekt i informacioneve të rreme dhe mund te pushohet nëse ata kërkojnë pushimin e saj ne
organin procedues dhe, demi është zëvendësuar, marrëdhëniet e palëve janë normalizuar dheorganin procedues dhe, demi është zëvendësuar, marrëdhëniet e palëve janë normalizuar dhe
krijohet bindja se nuk do te kryhet me ne te ardhmen.krijohet bindja se nuk do te kryhet me ne te ardhmen.
4. Nëse dhënia e informacioneve te rreme apo çdo element objektiv i shënuar ne paragrafin e4. Nëse dhënia e informacioneve te rreme apo çdo element objektiv i shënuar ne paragrafin e
 pare te kësaj dispozite, përbën vepër pe pare te kësaj dispozite, përbën vepër penale me vehte, atëherë konkurron basnale me vehte, atëherë konkurron bashke me te.hke me te.  

 Neni 312 Neni 312
Shpërdorimi i kompetencaveShpërdorimi i kompetencave

Ortaket, administratorët apo anëtarët e organeve drejtuese të shoqërisë tregtare qe, me dashje,Ortaket, administratorët apo anëtarët e organeve drejtuese të shoqërisë tregtare qe, me dashje,
shpërdorojnë kompetencat që u njeh ligji, me qëllim për të siguruar për vete ose për të tjerëtshpërdorojnë kompetencat që u njeh ligji, me qëllim për të siguruar për vete ose për të tjerët

çfarëdolloj përfitimi, apo për të favorizuar një shoqëri tjetër ku kanë interesa, dënohen meçfarëdolloj përfitimi, apo për të favorizuar një shoqëri tjetër ku kanë interesa, dënohen me burgim nga dy deri në pesë vjet. burgim nga dy deri në pesë vjet.



  

 Neni 313 Neni 313
Formimi fiktiv i kapitalitFormimi fiktiv i kapitalit

1. Ortaket, administratorët dhe anëtarët e organeve drejtuese të shoqërisë tregtare qe, edhe pse1. Ortaket, administratorët dhe anëtarët e organeve drejtuese të shoqërisë tregtare qe, edhe pse
 pjesërisht, for pjesërisht, formojnë apo mojnë apo rrisin në rrisin në mënyrë fiktive mënyrë fiktive kapitalin e kapitalin e shoqërisë nshoqërisë nëpërmjet shpërnëpërmjet shpërndarjes sëdarjes së

aksioneve apo kuotave përtej vlerës reale të kapitalit të shoqërisë, ose nënshkrimit reciprok tëaksioneve apo kuotave përtej vlerës reale të kapitalit të shoqërisë, ose nënshkrimit reciprok tëakaksisiononeveve e apapo o kukuototavave, e, osose e mbmbivivlelerërësisimimit t të të sesendndeveve e në në nanatytyrë rë apapo o të të krkrededititeveve, e, ososee
mbivlerësimit të pasurisë së shoqërisë në rastin e transformimit, kryejnë kundërvajtje penale dhembivlerësimit të pasurisë së shoqërisë në rastin e transformimit, kryejnë kundërvajtje penale dhe
dënohen me gjobë.dënohen me gjobë.
2. Nëse formimi fiktiv i kapitalit apo çdo element objektiv i shënuar ne paragrafin e pare te kësaj2. Nëse formimi fiktiv i kapitalit apo çdo element objektiv i shënuar ne paragrafin e pare te kësaj
dispozite, përbën vepër penale me vehte, atëherë konkurron bashke me te.dispozite, përbën vepër penale me vehte, atëherë konkurron bashke me te.  

 Neni 314 Neni 314
Kthimi i padrejtë i pjesëve të kapitalit themeltarKthimi i padrejtë i pjesëve të kapitalit themeltar

AdmAdminiinistrastratortorët, ët, të të cilcilët, ët, me me përjpërjashtashtim im të të rastrasteve eve të të zvozvogëlgëlimiimit t të të ligligjshjshëm ëm të të kapikapitaltalit it tëtë
shoqërisë, i kthejnë ortakëve apo aksionarëve pjesë të kapitalit themeltar, kryejnë kundërvajtjeshoqërisë, i kthejnë ortakëve apo aksionarëve pjesë të kapitalit themeltar, kryejnë kundërvajtje
 penale dhe dënohen me gjobë. penale dhe dënohen me gjobë.

 Neni 315 Neni 315
Shpërndarja e paligjshme e përfitimeve dhe e rezervaveShpërndarja e paligjshme e përfitimeve dhe e rezervave

1. Shpërndarja me dashje nga administratori e përfitimeve që efektivisht nuk ekzistojnë ose që1. Shpërndarja me dashje nga administratori e përfitimeve që efektivisht nuk ekzistojnë ose që
me ligj janë të destinuara për të qenë rezerva, ose shpërndarja e rezervave që me ligj nuk mund tëme ligj janë të destinuara për të qenë rezerva, ose shpërndarja e rezervave që me ligj nuk mund të
shpërndahen, me përjashtim të rasteve kur fakti përbën një vepër penale më të rëndë, përbënshpërndahen, me përjashtim të rasteve kur fakti përbën një vepër penale më të rëndë, përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.
2. Kthimi i përfitimeve të shpërndara apo krijimi i rezervave përpara afatit të aprovimit të2. Kthimi i përfitimeve të shpërndara apo krijimi i rezervave përpara afatit të aprovimit të
 bilancit vjetor e shuan veprën penale. bilancit vjetor e shuan veprën penale.

 Neni 316 Neni 316
Emetimi i parregullt i aksioneveEmetimi i parregullt i aksioneve

Emetimi i parregullt i aksioneve bërë përpara regjistrimit të shoqërisë apo kur regjistrimi ështëEmetimi i parregullt i aksioneve bërë përpara regjistrimit të shoqërisë apo kur regjistrimi është
 bërë në  bërë në mënyrë të mënyrë të kundërligjshme, apo kundërligjshme, apo kur forkur formalitetet e shoqërmalitetet e shoqërisë ende isë ende nuk janë nuk janë plotësuar, applotësuar, apoo
kur ndryshimi i statutit me rastin e zmadhimit të kapitalit ende nuk është bërë ose nuk ështëkur ndryshimi i statutit me rastin e zmadhimit të kapitalit ende nuk është bërë ose nuk është
regjistruar apo është bërë në mënyrë të kundërligjshme, përbën kundërvajtje penale dhe dënohetregjistruar apo është bërë në mënyrë të kundërligjshme, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet
me gjobë.me gjobë.

 Neni 317 Neni 317
Veprime në dëm të kreditorëveVeprime në dëm të kreditorëve

1. Administratorët e shoqërive tregtare, me qellim për te shmangur përmbushjen e detyrimeve te1. Administratorët e shoqërive tregtare, me qellim për te shmangur përmbushjen e detyrimeve te
shoqërisë ndaj kreditoreve, kryejnë me dashje zvogëlim të kapitalit të shoqërisë ose bashkim meshoqërisë ndaj kreditoreve, kryejnë me dashje zvogëlim të kapitalit të shoqërisë ose bashkim me

shoqëri të tjera ose prishjen e shoqërisë, duke u shkaktuar dëm atyre, dënohen me burgim nga dyshoqëri të tjera ose prishjen e shoqërisë, duke u shkaktuar dëm atyre, dënohen me burgim nga dyderi në tre vjet.deri në tre vjet.



  

2. Procedimi fillon mbi bazën e ankimit te kreditoreve dhe pushohet kur hiqet dore prej tij, nëse2. Procedimi fillon mbi bazën e ankimit te kreditoreve dhe pushohet kur hiqet dore prej tij, nëse
shlyerja e dëmit kreditorëve realizohet deri përpara fillimit të gjykimit.shlyerja e dëmit kreditorëve realizohet deri përpara fillimit të gjykimit.

 Neni 318 Neni 318
Mbajtja e padrejtë e dy cilësiveMbajtja e padrejtë e dy cilësive

MbajtMbajtja njëkohësishja njëkohësisht t e e cilësicilësisë së e e ortakuortakut t dhe të dhe të ekspertekspertit kontabël ne it kontabël ne te njëjtën shoqëri tregtare,te njëjtën shoqëri tregtare, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë. përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.

 Neni 319 Neni 319
Pengimi i kontrollevePengimi i kontrolleve

1. Administratori qe, duke fshehur dokumente ose nëpërmjet formave të gënjeshtrës, u ndalon1. Administratori qe, duke fshehur dokumente ose nëpërmjet formave të gënjeshtrës, u ndalon
apo pengon ortakëve te shoqërisë mundësinë e kontrollit që ligji u njeh atyre apo organeve tëapo pengon ortakëve te shoqërisë mundësinë e kontrollit që ligji u njeh atyre apo organeve të
tjera të shoqërisë,tjera të shoqërisë, përbën kundërvajtje penale d përbën kundërvajtje penale dhehe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjetdënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet
dhe, dënimin plotësues të heqjes së të drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personavedhe, dënimin plotësues të heqjes së të drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personave
 juridikë publikë dhe privatë. juridikë publikë dhe privatë.
2. Ndjekja penale fillon mbi bazën e ankimit të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe2. Ndjekja penale fillon mbi bazën e ankimit të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj dhe
çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.

  

 Neni 320 Neni 320
Zbulimi i sekreteve të shoqërisëZbulimi i sekreteve të shoqërisë

Zbulimi i sekreteve te shoqërisë tregtare, nga administratori, eksperti kontabël apo çdo punonjësZbulimi i sekreteve te shoqërisë tregtare, nga administratori, eksperti kontabël apo çdo punonjës
tjetër që për shkak të funksionit ka dijeni për informacione sekrete të shoqërisë, me përjashtim tëtjetër që për shkak të funksionit ka dijeni për informacione sekrete të shoqërisë, me përjashtim të
rasteve kur janë te detyruar nga ligji, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet dhe,rasteve kur janë te detyruar nga ligji, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet dhe,
dënimin plotësues të heqjes së të drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personave juridikëdënimin plotësues të heqjes së të drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personave juridikë
 publikë dhe privatë. publikë dhe privatë.

 Neni 321 Neni 321
Shfrytëzimi i paligjshëm i të dhënave tregtareShfrytëzimi i paligjshëm i të dhënave tregtare

Tregtimi i një malli apo ofrimi i një shërbimi, nëpërmjet përdorimit të informacionit ose tëTregtimi i një malli apo ofrimi i një shërbimi, nëpërmjet përdorimit të informacionit ose të
dhënave që përbëjnë sekret tregtar ose informacion të privilegjuar, nga persona që e kanë këtëdhënave që përbëjnë sekret tregtar ose informacion të privilegjuar, nga persona që e kanë këtë
informacion apo të dhënë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deriinformacion apo të dhënë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri
në 2 vjet dhe, dënimin plotësues të heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione publike ose nenë 2 vjet dhe, dënimin plotësues të heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione publike ose ne
organet drejtuese te shoqërive private.organet drejtuese te shoqërive private.

 Neni 322 Neni 322
Shpërndarja e padrejtë e aktiveve të shoqërisë nga ana e likuiduesveShpërndarja e padrejtë e aktiveve të shoqërisë nga ana e likuiduesve

1. Ruajtja ose shpërndaja e pasurisë se shoqërisë tregtare për/dhe ne favor te ortakëve te saj, nga1. Ruajtja ose shpërndaja e pasurisë se shoqërisë tregtare për/dhe ne favor te ortakëve te saj, nga

ana e likuiduesit te emëruar për administrimin e shoqërisë, bere me pare se të shlyhen kreditorëtana e likuiduesit te emëruar për administrimin e shoqërisë, bere me pare se të shlyhen kreditorët



  

e shoqërisë, duke u shkaktuar dëm këtyre të fundit, dënohen me burgim nga 2 deri në 3 vjete shoqërisë, duke u shkaktuar dëm këtyre të fundit, dënohen me burgim nga 2 deri në 3 vjet dhe,dhe,
dënimin plotësues te heqjes të së drejtës së ushtrimit të profesionit.dënimin plotësues te heqjes të së drejtës së ushtrimit të profesionit.
2. Ndjekja penale ushtrohet vetëm mbi bazën e ankimit të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj2. Ndjekja penale ushtrohet vetëm mbi bazën e ankimit të viktimës ose përfaqësuesit ligjor të saj
dhe, çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi nëse është shlyer demi i shkaktuar deri sa nuk dhe, çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi nëse është shlyer demi i shkaktuar deri sa nuk 
ka filluar shqyrtimi gjyqësor.ka filluar shqyrtimi gjyqësor.

 Neni 323 Neni 323Punësimi i paligjshëmPunësimi i paligjshëm

1. Punësimi pa regjistrim në organet kompetente ose pa garantuar sigurimin e të punësuarit sipas1. Punësimi pa regjistrim në organet kompetente ose pa garantuar sigurimin e të punësuarit sipas
rregullave, kur është dhënë më parë masë administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohetrregullave, kur është dhënë më parë masë administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet
me gjobë deri në 10 mijë lekë për çdo rast shkelje ose me burgim deri në 1 vit.me gjobë deri në 10 mijë lekë për çdo rast shkelje ose me burgim deri në 1 vit.
2. Moskryerja me dashje ose mbulimi i shkeljeve lidhur me punësimin dhe sigurimin social nga2. Moskryerja me dashje ose mbulimi i shkeljeve lidhur me punësimin dhe sigurimin social nga
 persona  persona të të ngarkuar ngarkuar me me zbatimin zbatimin dhe dhe kontrollin kontrollin e e dispozitave dispozitave përkatëse, përkatëse, përbën përbën kundërvajtjekundërvajtje
 penale dhe  penale dhe dënohet me dënohet me gjobë deri gjobë deri në 100 mijë në 100 mijë lekë ose lekë ose me burgim derme burgim deri në 2 i në 2 vjet dhe, vjet dhe, me heqjenme heqjen
e se drejtës për te ushtruar funksione publike.e se drejtës për te ushtruar funksione publike.
3. Për efekt te kësaj dispozite, termi “kur është dhëne me pare mase administrative” përdorur ne3. Për efekt te kësaj dispozite, termi “kur është dhëne me pare mase administrative” përdorur ne
 paragrafin e pare,  paragrafin e pare, do te kuptoje dënimin administrativ qe autori kdo te kuptoje dënimin administrativ qe autori ka marre nga organea marre nga organet publike për t publike për 
shkeljet e njëjta qe ka kryer ne te shkuarën për raste te tjera te ngjashme.shkeljet e njëjta qe ka kryer ne te shkuarën për raste te tjera te ngjashme.

 Neni 324 Neni 324
Konkurrenca e paligjshme nëpërmjet dhunësKonkurrenca e paligjshme nëpërmjet dhunës

1. Kryerja e veprimeve të kërcënimit ose dhunës, për të shmangur konkurrencën e ligjshme, bere1. Kryerja e veprimeve të kërcënimit ose dhunës, për të shmangur konkurrencën e ligjshme, bere
nga personi që ka interesa në zhvillimin e aktivitetit të shoqërisë tregtare ose të personit fizik,nga personi që ka interesa në zhvillimin e aktivitetit të shoqërisë tregtare ose të personit fizik,
dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet dhe, dënimin plotësues të heqjes së të drejtës për të marrëdënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet dhe, dënimin plotësues të heqjes së të drejtës për të marrë
 pjesë në gara/tendera, për vende  pjesë në gara/tendera, për vende pune publike apo për të përfituar fonde ppune publike apo për të përfituar fonde publike.ublike.
2. Nëse sjellja e parashikuar nga paragrafi i parë i këtij neni kryhet nga administratorët apo2. Nëse sjellja e parashikuar nga paragrafi i parë i këtij neni kryhet nga administratorët apo
ortakët e shoqërisë tregtare, dënohet me burgim është nga 2 deri në 5 vjet dhe, dënimin plotësuesortakët e shoqërisë tregtare, dënohet me burgim është nga 2 deri në 5 vjet dhe, dënimin plotësues
të heqjes së të drejtës për të marrë pjesë në gara/tendera, për vende pune publike apo për tëtë heqjes së të drejtës për të marrë pjesë në gara/tendera, për vende pune publike apo për të
 përfituar fonde publike. përfituar fonde publike.
3. Kur veprimet e parashikuara në paragrafin e parë, drejtohen për te përfituar nga veprimtaritë të3. Kur veprimet e parashikuara në paragrafin e parë, drejtohen për te përfituar nga veprimtaritë të
financuara plotësisht ose pjesërisht, apo në çfarëdo mënyre nga shteti ose entet publike, dënimifinancuara plotësisht ose pjesërisht, apo në çfarëdo mënyre nga shteti ose entet publike, dënimi
me burgim shtohet me 1/3, dhe dënimin plotësues të heqjes së të drejtës për të marrë pjesë nëme burgim shtohet me 1/3, dhe dënimin plotësues të heqjes së të drejtës për të marrë pjesë në
gara/tendera, për vende pune publike apo për të përfituar fonde publike.gara/tendera, për vende pune publike apo për të përfituar fonde publike.
4.4.  Nëse  Nëse puna puna ose ose shërbimi shërbimi për për të të cilin cilin zhvillohet zhvillohet konkurrenca konkurrenca është është përfituar përfituar nga nga subjekti subjekti ii
veprës penale, dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues tëveprës penale, dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues të
konfiskimit të të ardhurave apo vlerës së caktuar për punën apo shërbimin.konfiskimit të të ardhurave apo vlerës së caktuar për punën apo shërbimin.

 Neni 325 Neni 325
Korrupsioni aktiv në sektorin privatKorrupsioni aktiv në sektorin privat

1. Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt,1. Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt,

 për  për vete vete ose ose për për persona persona të të tjerë, tjerë, bere bere ne ne drejtim drejtim te te administratorit, administratorit, drejtorit drejtorit të të përgjithshëm,përgjithshëm,drejtuesit të ngarkuar me hartimin e dokumenteve kontabël të shoqërisë, anëtarëve të organevedrejtuesit të ngarkuar me hartimin e dokumenteve kontabël të shoqërisë, anëtarëve të organeve



  

drejtuese të shoqërisë tregtare apo likuidatorit, ose çdo personi që punon në një pozicion drejtuesdrejtuese të shoqërisë tregtare apo likuidatorit, ose çdo personi që punon në një pozicion drejtues
në sektorin privat, për të kryer ose moskryer një veprim në kundërshtim me detyrën osenë sektorin privat, për të kryer ose moskryer një veprim në kundërshtim me detyrën ose
funksionin e tij, pavarësisht nëse do te arriheshin përfitime apo jo, dënohet me burgim nga 2 derifunksionin e tij, pavarësisht nëse do te arriheshin përfitime apo jo, dënohet me burgim nga 2 deri
në në 5 5 vjvjet et dhedhe, , dëdëninimimin n plplototësuësues es të të kokonfinfiskiskimimit t të të çdo çdo lllloj oj paspasuriurie e që që rrjrrjededh h ose ose fifitotohehett
drejtdrejtpërdrejt ose tërthorazpërdrejt ose tërthorazi nga i nga kryerja e veprës kryerja e veprës penalepenale, apo , apo dhe i dhe i shpërblshpërblimeve, të imeve, të dhëna ose tëdhëna ose të
 premtuara, për kryerjen e vepr premtuara, për kryerjen e veprës penale.ës penale.

2. Kur vepra penale kryhet nga persona ne nivele drejtuese te shoqërive tregtare private, përkrah2. Kur vepra penale kryhet nga persona ne nivele drejtuese te shoqërive tregtare private, përkrahdënimeve te parashikuara ne paragrafin e pare te këtij neni, gjykata cakton edhe dënimindënimeve te parashikuara ne paragrafin e pare te këtij neni, gjykata cakton edhe dënimin
 plotësues te heqjes te se drejtës për te ushtruar  plotësues te heqjes te se drejtës për te ushtruar funksione drejtuese ne shoqëritë tregtare funksione drejtuese ne shoqëritë tregtare private.private.

 Neni 326 Neni 326
Korrupsioni pasiv në sektorin privatKorrupsioni pasiv në sektorin privat

Kërkimi apo marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, e çdo lloj përfitimi të parregullt apo një premtimKërkimi apo marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, e çdo lloj përfitimi të parregullt apo një premtim
të tillë, për vete ose për persona të tjerë, ose pranimi i një oferte apo premtimi se do të pranojnëtë tillë, për vete ose për persona të tjerë, ose pranimi i një oferte apo premtimi se do të pranojnë
një ofertë, që vjen nga përfitimi i parregullt, për të kryer ose mos kryer një veprim nënjë ofertë, që vjen nga përfitimi i parregullt, për të kryer ose mos kryer një veprim në
kundërshtim me detyrën apo funksionin e tij, i bere nga administratorët, drejtorët e përgjithshëm,kundërshtim me detyrën apo funksionin e tij, i bere nga administratorët, drejtorët e përgjithshëm,
drejtuesit e ngarkuar me hartimin e dokumenteve kontabël të shoqërisë, anëtarët e organevedrejtuesit e ngarkuar me hartimin e dokumenteve kontabël të shoqërisë, anëtarët e organeve
drejtuese të shoqërisë tregtare, likuidatorët e tyre, ose nga personat që punojnë në çdo poziciondrejtuese të shoqërisë tregtare, likuidatorët e tyre, ose nga personat që punojnë në çdo pozicion

drejtues në sektorin privat, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjetdrejtues në sektorin privat, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet  dhe, dënimet plotësuese të dhe, dënimet plotësuese të
konfiskimit të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja ekonfiskimit të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e
veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penaleveprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale
dhe të heqjes së të drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personave juridikë publikë dhedhe të heqjes së të drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personave juridikë publikë dhe
 privatë. privatë.

 Neni 327 Neni 327
Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Nëse vepra penale te parashikuara ne ketë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë1. Nëse vepra penale te parashikuara ne ketë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë
gjykatgjykata, krahas a, krahas dënimidënimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe dënimdënimin plotësues heqjen e in plotësues heqjen e se drejtës për se drejtës për te punuar te punuar 

ne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrënne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrëne veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk kae veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka
 parashikuar ndryshe. parashikuar ndryshe.
2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me
qellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra
 penale apo te premtuara,  penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit e masën e zëvendësimit te demit tete demit te
shkaktuar.shkaktuar.

SEKSION VSEKSION V



  

VEPRA PENALE NË LIDHJE ME USHTRIMIN E VEPRA PENALE NË LIDHJE ME USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE BANKARE DHEVEPRIMTARIVE BANKARE DHE
FINANCIAREFINANCIARE

Neni 328Neni 328
Ushtrimi pa licencë i veprimtarisë bankareUshtrimi pa licencë i veprimtarisë bankare

1. Ushtrimi i veprimtarisë bankare nga subjekte të palicencuar sipas legjislacionit bankar në fuqi,1. Ushtrimi i veprimtarisë bankare nga subjekte të palicencuar sipas legjislacionit bankar në fuqi,dënohet nga 2 deri në 4 vjetdënohet nga 2 deri në 4 vjet dhe, dënimin plotësues të konfiskimit të çdo lloj pasurie që rrjedhdhe, dënimin plotësues të konfiskimit të çdo lloj pasurie që rrjedh
ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, tëose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të
dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale.dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale.
2. Kur vepra penale kryhet nga persona juridik dënohet me gjobë, konfiskimin të çdo lloj pasurie2. Kur vepra penale kryhet nga persona juridik dënohet me gjobë, konfiskimin të çdo lloj pasurie
që që rrjrrjededh h ose ose fifitotohehet t dredrejtjtpëpërdrrdrejejt t ose ose tëtërtrthohorazrazi i ngnga a krkryeryerja ja e e veveprëprës s pepenanalele, , apapo o dhdhe e ii
shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale, mbylljen e veprimtarisëshpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale, mbylljen e veprimtarisë
 për aq kohe sa gjykata e çmon te arsyes për aq kohe sa gjykata e çmon te arsyeshme dhe publikimin e vendimit gjyqësor.hme dhe publikimin e vendimit gjyqësor.

Neni 329Neni 329
Ushtrimi pa licencë i veprimtarive financiareUshtrimi pa licencë i veprimtarive financiare

1. Ushtrimi i një ose disa veprimtarive financiare të ndryshme nga veprimtaria bankare, nga1. Ushtrimi i një ose disa veprimtarive financiare të ndryshme nga veprimtaria bankare, nga

subjekte të palicencuar sipas legjislacionit bankar dhe/ose financiar në fuqi, dënohet me gjobësubjekte të palicencuar sipas legjislacionit bankar dhe/ose financiar në fuqi, dënohet me gjobë
ose burgim nga 2 gjer në 3 vjetose burgim nga 2 gjer në 3 vjet dhe, dënimin plotësues të konfiskimit të çdo lloj pasurie që rrjedh dhe, dënimin plotësues të konfiskimit të çdo lloj pasurie që rrjedh
ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, tëose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të
dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale.dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale.
2. Kur vepra penale kryhet nga persona juridik dënohet me gjobë, konfiskimin të çdo lloj pasurie2. Kur vepra penale kryhet nga persona juridik dënohet me gjobë, konfiskimin të çdo lloj pasurie
që që rrjrrjededh h ose ose fifitotohehet t dredrejtjtpëpërdrrdrejejt t ose ose tëtërtrthohorazrazi i ngnga a krkryeryerja ja e e veveprëprës s pepenanalele, , apapo o dhdhe e ii
shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale, mbylljen e veprimtarisëshpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale, mbylljen e veprimtarisë
 për aq kohe sa gjykata e çmon te arsyes për aq kohe sa gjykata e çmon te arsyeshme, si dhe publikimin e vendimit gjyqësor.hme, si dhe publikimin e vendimit gjyqësor.

SEKSIONI VISEKSIONI VI

KRIME NË FUSHËN E DOGANAVEKRIME NË FUSHËN E DOGANAVE

 Neni 332 Neni 332
KontrabandaKontrabanda

1. Importimi, eksportimi ose kalimi transit i mallrave jashtë pikave doganore, që kanë për qëllim1. Importimi, eksportimi ose kalimi transit i mallrave jashtë pikave doganore, që kanë për qëllim
shmangien nga detyrimet doganore, pavarësisht llojit te mallit apo sasisë se detyrimit doganor shmangien nga detyrimet doganore, pavarësisht llojit te mallit apo sasisë se detyrimit doganor 
dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet dhe konfiskimin e mallit kontrabande.dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet dhe konfiskimin e mallit kontrabande.
2. Kur vepra penale e parashikuar ne paragrafin e pare është bere me mallra te ndaluara te2. Kur vepra penale e parashikuar ne paragrafin e pare është bere me mallra te ndaluara te
qarkullojnë për shkak te kufizimeve ligjore apo qe kërkojnë licence për trajtimin e tyre, dënohetqarkullojnë për shkak te kufizimeve ligjore apo qe kërkojnë licence për trajtimin e tyre, dënohet
me burgim nga 5 gjer ne 10 vjet dhe, konfiskimin e mallit kontrabande.me burgim nga 5 gjer ne 10 vjet dhe, konfiskimin e mallit kontrabande.
3. Fshehja e plotë ose e pjesshme e mallit ne piken doganore, apo paraqitja e rreme e mallit sikur 3. Fshehja e plotë ose e pjesshme e mallit ne piken doganore, apo paraqitja e rreme e mallit sikur 
është ne regjim te ndërmjetëm, ose mosdeklarimi i saktë në doganë, deklarimit të rremë për është ne regjim te ndërmjetëm, ose mosdeklarimi i saktë në doganë, deklarimit të rremë për 
natyrën, llojin, cilësinë, çmimin, destinacionin e mallit ose të tjera forma, ose përfitimin enatyrën, llojin, cilësinë, çmimin, destinacionin e mallit ose të tjera forma, ose përfitimin e

 pjesshëm  pjesshëm ose ose tërësor tërësor nga nga një një përjashtim, përjashtim, rimbursimin rimbursimin ose ose reduktimin reduktimin e e tarifave tarifave doganore,doganore,taksave, tatimeve, akcizës ose të një avantazhi të çfarëdoshëm, që lidhet me importin osetaksave, tatimeve, akcizës ose të një avantazhi të çfarëdoshëm, që lidhet me importin ose



  

eksportin e mallrave, dënohet me burgim nga 3 gjer ne 5 vjet dhe, konfiskimin e malliteksportin e mallrave, dënohet me burgim nga 3 gjer ne 5 vjet dhe, konfiskimin e mallit
kontrabande ne sasinë e deklaruar apo te fshehur.kontrabande ne sasinë e deklaruar apo te fshehur.
4. Nëse vepra penale e parashikuar nga paragrafin e trete te këtij neni, kryhet për mallra të4. Nëse vepra penale e parashikuar nga paragrafin e trete te këtij neni, kryhet për mallra të
ndaluara ose të kufizuara për të qarkulluar në Republikën e Shqipërisë, mallra për të cilatndaluara ose të kufizuara për të qarkulluar në Republikën e Shqipërisë, mallra për të cilat
 paguhet akcizë  paguhet akcizë ose me ose me pezullim të pezullim të plotë apo plotë apo të pjesshëm të pjesshëm nga detyrimet nga detyrimet doganore osdoganore ose të e të akcizës,akcizës,
dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet dhe, konfiskimin të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohetdënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet dhe, konfiskimin të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet

drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale.drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale.5. 5. NëNëse se çdçdonjonjëra ëra ngnga a mëmënynyrat rat e e krkryeryerjejes s se se veveprëprës s pepenanale le te te paparasrashihikukuara ara ne ne paparagragrarafëtfët
respektivë te kësaj dispozite, kryhet nga punonjës te doganave apo prej atyre qe, për shkak terespektivë te kësaj dispozite, kryhet nga punonjës te doganave apo prej atyre qe, për shkak te
llojit te punës qe kryejnë janë te lidhur me veprimtarinë doganore, qofshin edhe subjekte private,llojit te punës qe kryejnë janë te lidhur me veprimtarinë doganore, qofshin edhe subjekte private,
dënimi me burgim shtohet me 1/3 si dhe, me dënimet plotësuese të ndalimit të së drejtës për tëdënimi me burgim shtohet me 1/3 si dhe, me dënimet plotësuese të ndalimit të së drejtës për të
ushtruar funksione publike dhe konfiskimin të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejtushtruar funksione publike dhe konfiskimin të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt
ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për 
kryerjen e veprës penale.kryerjen e veprës penale.

 Neni 331 Neni 331
Kontrabanda e vlerave kulturoreKontrabanda e vlerave kulturore

1. Importimi, eksportimi ose kalimi transit i vlerave kulturore kombëtare në kundërshtim me1. Importimi, eksportimi ose kalimi transit i vlerave kulturore kombëtare në kundërshtim me

dispozitat ligjore në lidhje me to, dënohet me burgim nga 4 deri në 10 vjet.dispozitat ligjore në lidhje me to, dënohet me burgim nga 4 deri në 10 vjet.
2. Kur kjo vepër penale kryhet nga nëpunës publike dënimi me burgim shtohet me 1/3 dhe,2. Kur kjo vepër penale kryhet nga nëpunës publike dënimi me burgim shtohet me 1/3 dhe,
zbatohet dënimi plotësues i ndalimit të së drejtës për të ushtruar funksione publike.zbatohet dënimi plotësues i ndalimit të së drejtës për të ushtruar funksione publike.
3. Gjykata ne çdo rast, shoqëron dënimin kryesor me dënimin plotësues të konfiskimit të çdo lloj3. Gjykata ne çdo rast, shoqëron dënimin kryesor me dënimin plotësues të konfiskimit të çdo lloj
 pasurie  pasurie që që rrjedh rrjedh ose ose fitohet fitohet drejtpërdrejt drejtpërdrejt ose ose tërthorazi tërthorazi nga nga kryerja kryerja e e veprës veprës penale, penale, apo apo dhe dhe ii
shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale.shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale.

 Neni 332 Neni 332

Kryerja e veprimeve të tjera me mallra që janë kontrabandëKryerja e veprimeve të tjera me mallra që janë kontrabandë

1. Kushdo që tregton, tjetërson, transporton, ruan depoziton, mban ose përpunon mallra, për të1. Kushdo që tregton, tjetërson, transporton, ruan depoziton, mban ose përpunon mallra, për të
cilat ka dijeni që janë kontrabandë, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.cilat ka dijeni që janë kontrabandë, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.
2. Nëse vepra penale e parashikuar ne paragrafi i parë i këtij neni kryhet për mallra të ndaluara2. Nëse vepra penale e parashikuar ne paragrafi i parë i këtij neni kryhet për mallra të ndaluara
ose të kufizuara për të qarkulluar në Republikën e Shqipërisë, mallra për të cilat paguhet akcizëose të kufizuara për të qarkulluar në Republikën e Shqipërisë, mallra për të cilat paguhet akcizë
ose me pezullim të plotë apo të pjesshëm nga detyrimet doganore ose të akcizës, mallra për tëose me pezullim të plotë apo të pjesshëm nga detyrimet doganore ose të akcizës, mallra për të
cilat kërkohet licencë nga organi kompetent, dënimi me burgim është nga 2 deri në 5 vjet.cilat kërkohet licencë nga organi kompetent, dënimi me burgim është nga 2 deri në 5 vjet.
3. Kur 3. Kur kjo vepër kjo vepër penale kryhet nga nëpunës të penale kryhet nga nëpunës të adminadministratistratës publike dënimi me ës publike dënimi me burgim shtoheburgim shtohett
me 1/3 dhe, caktohet dënimi plotësues i ndalimit të së drejtës për të ushtruar funksione publike.me 1/3 dhe, caktohet dënimi plotësues i ndalimit të së drejtës për të ushtruar funksione publike.
4. Ne çdo rast për me sipër, gjykata cakton dënimin plotësues të konfiskimit të çdo lloj pasurie4. Ne çdo rast për me sipër, gjykata cakton dënimin plotësues të konfiskimit të çdo lloj pasurie
që që rrjrrjededh h ose ose fifitotohehet t dredrejtjtpëpërdrrdrejejt t ose ose tëtërtrthohorazrazi i ngnga a krkryeryerja ja e e veveprëprës s pepenanalele, , apapo o dhdhe e ii
shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale.shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale.

 Neni 333 Neni 333
Thyerja, heqja, zëvendësimi i shenjave të sigurisë së autoriteteve doganoreThyerja, heqja, zëvendësimi i shenjave të sigurisë së autoriteteve doganore



  

1. Thyerja apo heqja e vulës doganore, zëvendësimi, ndërrimi ose falsifikimi i shenjave e tjera të1. Thyerja apo heqja e vulës doganore, zëvendësimi, ndërrimi ose falsifikimi i shenjave e tjera të
sigsiguriurisë së të të vendvendosurosura a nga nga autautorioritettetet et dogadoganore nore për për qëlqëllilime me mbimbikëqkëqyrjyrjejeeje, , konkontrotrolli lli ose, ose, për për 
 pezullimin  pezullimin e e veprimtarisë veprimtarisë tregtare tregtare në në ambientet ambientet ekonomike ekonomike apo apo të të vendosura vendosura mbi mbi mjetin mjetin ee
transportit apo mallra, ose falsifikimi në çfarëdo mënyre te numrit te identifikimit të mjetit tëtransportit apo mallra, ose falsifikimi në çfarëdo mënyre te numrit te identifikimit të mjetit të
transportit, te bëra me qëllim shmangien nga kontrolli doganor, dënohet me gjobë ose me burgimtransportit, te bëra me qëllim shmangien nga kontrolli doganor, dënohet me gjobë ose me burgim
2 deri në 4 vjet.2 deri në 4 vjet.

2. Në rastin kur kjo vepër penale kryhet nga anëtarët e organeve drejtuese të personit juridik ose,2. Në rastin kur kjo vepër penale kryhet nga anëtarët e organeve drejtuese të personit juridik ose,nga administratori i shoqërisë tregtare, dënimi i dhënë në paragrafin 1 të këtij neni, shoqërohetnga administratori i shoqërisë tregtare, dënimi i dhënë në paragrafin 1 të këtij neni, shoqërohet
me dënimin plotësuese të heqjes të së drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personaveme dënimin plotësuese të heqjes të së drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personave
 juridikë publikë ose privatë. juridikë publikë ose privatë.

 Neni 334 Neni 334
Largimi i mallrave nga zonat doganore pa paguar detyrimetLargimi i mallrave nga zonat doganore pa paguar detyrimet

Largimi i mallrave nga zonat doganore pa lejen e organeve doganore dhe pa paguar detyrimet qëLargimi i mallrave nga zonat doganore pa lejen e organeve doganore dhe pa paguar detyrimet që
duduhen hen pagpaguauar r osose e pa pa gargarantantuauar r shkshkresresëriërisht sht pagpagesesën ën e e tytyrere, , me me pëpërjrjasashthtim im të të rasrasteteve ve tëtë
 përjashtimit  përjashtimit nga nga detyrimi detyrimi me me dhënien dhënien e e garancive, garancive, siç siç parashikohet parashikohet nga nga legjislacioni legjislacioni doganor,doganor,
 përbën kundërvajtje penale dhe dënohet përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë oseme gjobë ose me burgim nga 2 vjet. me burgim nga 2 vjet.
  

 Neni 335 Neni 335
Kontrabanda e kapitenit, pilotit ose ekuipazhitKontrabanda e kapitenit, pilotit ose ekuipazhit

TranspoTransportimi i rtimi i mallmallrave pa rave pa manifemanifest, ose st, ose refuzimrefuzimi i i paraqitjes së i paraqitjes së manifmanifestit dhe dokumenteveestit dhe dokumenteve
 përkatëse  përkatëse shoqëruese shoqëruese te te tyre, tyre, ngarkimi, ngarkimi, shkarkimi shkarkimi ose ose transportimi transportimi i i mallrave, mallrave, udhëtarëve udhëtarëve dhedhe
 bagazheve  bagazheve të tyre të tyre pa lejen pa lejen e aue autoriteteve dotoriteteve doganore, ganore, qëndrimi në qëndrimi në vende vende ku ku nuk knuk ka zyrë a zyrë doganoredoganore
ose ndalimi në afërsi të portit ose aeroportit pa lejen e autoriteteve doganore, shkarkimi oseose ndalimi në afërsi të portit ose aeroportit pa lejen e autoriteteve doganore, shkarkimi ose
transportimi i mallrave në kundërshtim me legjislacionin doganor, mungesa në bordin e mjetit tëtransportimi i mallrave në kundërshtim me legjislacionin doganor, mungesa në bordin e mjetit të
mallmallrave që rave që duhet të gjendeshiduhet të gjendeshin aty, n aty, në bazë të në bazë të manifemanifestit dhe dokumentevstit dhe dokumenteve të e të tjera doganotjera doganore, ere, e
kryer kjo, sipas rastit, nga kapiteni, piloti ose ekuipazhi, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.kryer kjo, sipas rastit, nga kapiteni, piloti ose ekuipazhi, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.

 Neni 336 Neni 336
Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerëMosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë

Mosdeklarimi, në hyrje ose dalje nga territori i Republikës së Shqipërisë, i shumave në të holla,Mosdeklarimi, në hyrje ose dalje nga territori i Republikës së Shqipërisë, i shumave në të holla,
çdo lloj forme të çekut bankar, metale ose gurë të çmuar, si dhe sende të tjera me vlerë, përtejçdo lloj forme të çekut bankar, metale ose gurë të çmuar, si dhe sende të tjera me vlerë, përtej
vlerës së lejuar nga ligji për mosdeklarim, nëse nuk përbën vepër penale me te rende, përbënvlerës së lejuar nga ligji për mosdeklarim, nëse nuk përbën vepër penale me te rende, përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer ne 2 vjet.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer ne 2 vjet.

 Neni 337 Neni 337
Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë
gjykatgjykata, krahas a, krahas dënimidënimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe dënimdënimin plotësues heqjen e in plotësues heqjen e se drejtës për se drejtës për te punuar te punuar 
ne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrënne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën

e veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk kae veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka
 parashikuar ndryshe. parashikuar ndryshe.



  

2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me
qellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra

 penale apo te premtuara,  penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit e masën e zëvendësimit te demit tete demit te
shkaktuar.shkaktuar.

 Neni 338 Neni 338
Konkurrimi i vepraveKonkurrimi i veprave

Për efekt te Për efekt te këtikëtij seksioni, nëse ndonjëra nga mënyrat e kryerjes se j seksioni, nëse ndonjëra nga mënyrat e kryerjes se veprave penale te tij qe kaneveprave penale te tij qe kane
 bere te mundur kryerjen e ndonjërës  bere te mundur kryerjen e ndonjërës prej tyre, janë vepra penale me vete, atëherë prej tyre, janë vepra penale me vete, atëherë ato konkurrojnëato konkurrojnë
me veprën penale te cilës i kane shërbyer për te sjelle apo tentuar pasojën.me veprën penale te cilës i kane shërbyer për te sjelle apo tentuar pasojën.

SEKSIONI VIISEKSIONI VII
VEPRAT PENALE NË LIDHJE ME TAKSAT DHE VEPRAT PENALE NË LIDHJE ME TAKSAT DHE TATIMETTATIMET

 Neni 339 Neni 339
Fshehja e të ardhuraveFshehja e të ardhurave

1. Fshehja e te ardhurave te realizuara ne mënyrë te ligjshme nga personi fizik apo juridik 1. Fshehja e te ardhurave te realizuara ne mënyrë te ligjshme nga personi fizik apo juridik 
nëpërmjet mosdorëzimit të dokumenteve ose mosdeklarimit të të dhënave të nevojshme kunëpërmjet mosdorëzimit të dokumenteve ose mosdeklarimit të të dhënave të nevojshme ku
 pasqyrohen  pasqyrohen ato ato te te ardhura ardhura sipas sipas legjislacionit legjislacionit në në fuqi, fuqi, apo apo dorëzimit dorëzimit të të dokumenteve dokumenteve tëtë
falsifikuara, deklaratave ose informacioneve të rreme lidhur me te ardhurat e subjektit, me qëllimfalsifikuara, deklaratave ose informacioneve të rreme lidhur me te ardhurat e subjektit, me qëllim
fitimin material qe lidhet me shmangien e pagimit te detyrimeve tatimore korresponduese, për fitimin material qe lidhet me shmangien e pagimit te detyrimeve tatimore korresponduese, për 
vete apo për të tjerë, përmes përcaktimit te pavërtetë të shumës të ardhurave mbi te cilatvete apo për të tjerë, përmes përcaktimit te pavërtetë të shumës të ardhurave mbi te cilat

vendosevendosen n tatitatimi respektiv qe mi respektiv qe nuk kapërcen vlerën 5.000.000 leke, ose nuk kapërcen vlerën 5.000.000 leke, ose taksa a taksa a kontrikontributi, përbënbuti, përbënkundërvajtje penale dhe dënohet dënohet me gjobë nga 500.000 deri ne 1.000.000 lekë ose mekundërvajtje penale dhe dënohet dënohet me gjobë nga 500.000 deri ne 1.000.000 lekë ose me
 burgim deri ne dy vjet. burgim deri ne dy vjet.
2. Kur kjo vepër penale kryhet me qëllim fshehjen apo shmangien nga pagimi të një detyrimi2. Kur kjo vepër penale kryhet me qëllim fshehjen apo shmangien nga pagimi të një detyrimi
tatimor me vlerë më të lartë se pesë milionë lekë, dënohet me gjobë nga 800.000 lekë deri nëtatimor me vlerë më të lartë se pesë milionë lekë, dënohet me gjobë nga 800.000 lekë deri në
5.000.000 lekë ose me burgim nga 3 deri në 6 vjet.5.000.000 lekë ose me burgim nga 3 deri në 6 vjet.
3. Kur kjo vepër penale kryhet me qëllim fshehjen apo shmangien nga pagimi të një detyrimi3. Kur kjo vepër penale kryhet me qëllim fshehjen apo shmangien nga pagimi të një detyrimi
tatimor me vlerë më të lartë se 8 milionë lekë, dënohet me gjobë nga 2.000.000 lekë deri nëtatimor me vlerë më të lartë se 8 milionë lekë, dënohet me gjobë nga 2.000.000 lekë deri në
8.000.000 lekë ose me burgim nga 5 deri në 10 vjet.8.000.000 lekë ose me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

 Neni 340 Neni 340
Moslëshimi i kuponit tatimor, dëftesës ose faturës tatimoreMoslëshimi i kuponit tatimor, dëftesës ose faturës tatimore

1. Moslëshimi i kuponit tatimor, dëftesës ose faturës tatimore prej administratorit apo cilitdo1. Moslëshimi i kuponit tatimor, dëftesës ose faturës tatimore prej administratorit apo cilitdo
 punonjës  punonjës te te subjektit subjektit tregtar tregtar te te ngarkuar ngarkuar me me detyrimin detyrimin të të lëshoje lëshoje ato,ato, ose ai që jep urdhra nëose ai që jep urdhra në



  

kundërshtim me ligjin me qëllim moslëshimin e kuponit tatimor, dëftesës ose faturës tatimore,kundërshtim me ligjin me qëllim moslëshimin e kuponit tatimor, dëftesës ose faturës tatimore,
kur është marrë më parë masa administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me burgimkur është marrë më parë masa administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me burgim
deri ne 2 vjet.deri ne 2 vjet.
2.2. Për efekt te kësaj dispozite, termi “kur është marre me pare masa administrative” përdorur nePër efekt te kësaj dispozite, termi “kur është marre me pare masa administrative” përdorur ne
 paragrafin e pare,  paragrafin e pare, do te kuptoje dënimin administrativ qe autori kdo te kuptoje dënimin administrativ qe autori ka marre nga organea marre nga organet publike për t publike për 
shkeljet e njëjta qe ka kryer ne te shkuarën për raste te tjera te ngjashme.shkeljet e njëjta qe ka kryer ne te shkuarën për raste te tjera te ngjashme.

 Neni 341 Neni 341
Ushtrimi i një aktiviteti tregtar të paligjshëmUshtrimi i një aktiviteti tregtar të paligjshëm

  
Ushtrimi i aktivitetit tregtar të paligjshëm ose të paregjistruar në organet tatimore, dënohet meUshtrimi i aktivitetit tregtar të paligjshëm ose të paregjistruar në organet tatimore, dënohet me
 burgim nga 2 deri në 3 vjet. burgim nga 2 deri në 3 vjet.

 Neni 342 Neni 342
Mospagimi i taksave dhe tatimeveMospagimi i taksave dhe tatimeve

1. Mospagimi i taksave dhe 1. Mospagimi i taksave dhe tatitatimeve brenda afatit të meve brenda afatit të caktuacaktuar, me r, me gjitgjithë mundësinë e hë mundësinë e pagimpagimit tëit të
tyre, nga personi ndaj të cilit janë marrë më parë masa administrative për këtë qëllim, dënohettyre, nga personi ndaj të cilit janë marrë më parë masa administrative për këtë qëllim, dënohet
me burgim nga 2 deri në 4 vjet.me burgim nga 2 deri në 4 vjet.

2.2. Kur kjo vepër penale kryhet nga persona juridik dënohet me gjobë nga 2.000.000 leke deri neKur kjo vepër penale kryhet nga persona juridik dënohet me gjobë nga 2.000.000 leke deri ne
8.000.000 leke dhe, ndalim për të përfituar ndihmë nga shteti, të hyjë në marrëdhënie kontraktore8.000.000 leke dhe, ndalim për të përfituar ndihmë nga shteti, të hyjë në marrëdhënie kontraktore
me sektorin publik ose të përfitojë lehtësirë fiskale për një periudhë prej 10 vitesh.me sektorin publik ose të përfitojë lehtësirë fiskale për një periudhë prej 10 vitesh.
3.3. Për efekt te kësaj dispozite, termi “janë marre me pare masa administrative” përdorur nePër efekt te kësaj dispozite, termi “janë marre me pare masa administrative” përdorur ne
 paragrafin  paragrafin e e pare, pare, do do te te kuptoje kuptoje dënimin dënimin administrativ administrativ qe qe autori autori ka ka marre marre nga nga organet organet publikepublike
edhe për te njëjtën shkelje.edhe për te njëjtën shkelje.

 Neni 343 Neni 343
Mospajisja apo ndryshimi në aparatet matëseMospajisja apo ndryshimi në aparatet matëse

1. Ushtrimi I aktivitetit tregtar i papajisur me kasë fiskale kur ligji detyron ta mbaje e përdorë atë1. Ushtrimi I aktivitetit tregtar i papajisur me kasë fiskale kur ligji detyron ta mbaje e përdorë atë
dhe çdo pajisje qe shërben për te kronometruar te ardhurat e realizuara nga veprimtaria tregtare,dhe çdo pajisje qe shërben për te kronometruar te ardhurat e realizuara nga veprimtaria tregtare,
apoapo,, ndryshimi, ndërhyrja me dashje në aparatet dhe arkat matëse regjistruese dhe të lëshimit tëndryshimi, ndërhyrja me dashje në aparatet dhe arkat matëse regjistruese dhe të lëshimit të
kuponave, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe nga 100.000 leke deri ne 1.500.000kuponave, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe nga 100.000 leke deri ne 1.500.000
leke, ose me burgim deri në 2 vjet.leke, ose me burgim deri në 2 vjet.

 Neni 344 Neni 344
Prishja e shenjave të bllokimit apo pezullimit të veprimtarisë tregtarePrishja e shenjave të bllokimit apo pezullimit të veprimtarisë tregtare

PrishjPrishja a me dashje e me dashje e shenjavshenjave e dalludalluese të ese të vendosura nga administrvendosura nga administrata tatimore për ata tatimore për bllokbllokimin apoimin apo
 pezullimin e v pezullimin e veprimtarisë tregtare, eprimtarisë tregtare, ose qe ose qe ushtron veprimtarinë ushtron veprimtarinë tregtare pas tregtare pas njoftimit të vendimitnjoftimit të vendimit
të administratës tatimore për bllokimin apo pezullimin e saj, dënohet me burgim nga 2 deri në 4të administratës tatimore për bllokimin apo pezullimin e saj, dënohet me burgim nga 2 deri në 4
vjet.vjet.

 Neni 345 Neni 345

Moskryerja e detyrave nga organet tatimoreMoskryerja e detyrave nga organet tatimore



  

 Ne rastin kur  Ne rastin kur veprat penale te këtij veprat penale te këtij seksioni kryhen apo seksioni kryhen apo asistohen ne çdo asistohen ne çdo mënyrë nga punonmënyrë nga punonjës tejës te
administratës tatimore, ata do te dënohen për veprën e kryer ne bashkëpunim me personat e treteadministratës tatimore, ata do te dënohen për veprën e kryer ne bashkëpunim me personat e trete
me dënim te shtuar edhe për ½ qe parashikon dispozita konkrete si dhe,me dënim te shtuar edhe për ½ qe parashikon dispozita konkrete si dhe, me dënimin plotësues tëme dënimin plotësues të
ndalimit te përhershëm të së drejtës për të ushtruar funksione publike.ndalimit te përhershëm të së drejtës për të ushtruar funksione publike.

 Neni 346 Neni 346

Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë
gjykatgjykata, krahas a, krahas dënimidënimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe dënimdënimin plotësues heqjen e in plotësues heqjen e se drejtës për se drejtës për te punuar te punuar 
ne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrënne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën
e veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk kae veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka
 parashikuar ndryshe. parashikuar ndryshe.
2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 2 dhe 3 te këtij neni, me

qellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra
 penale apo te premtuara,  penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit e masën e zëvendësimit te demit tete demit te
shkaktuar.shkaktuar.

 Neni 347 Neni 347
Vlera e evazionitVlera e evazionit

Për efekt te vlerës se evazionit te përmendura ne këtë seksion dhe, ndryshimeve te tyre për shkak Për efekt te vlerës se evazionit te përmendura ne këtë seksion dhe, ndryshimeve te tyre për shkak 
te kohës, shumat ne leke te shënuara këtu, ne rast nevoje, do te jene te konvertueshme nete kohës, shumat ne leke te shënuara këtu, ne rast nevoje, do te jene te konvertueshme ne
monedhën evropiane sipas kursit te ditës kur ky ligj do te hyje ne fuqi.monedhën evropiane sipas kursit te ditës kur ky ligj do te hyje ne fuqi.

 Neni 348 Neni 348

Konkurrimi i vepraveKonkurrimi i veprave

Për efekt te këtij seksioni, nëse mënyrat e kryerjes se veprave penale te parashikuara këtu qePër efekt te këtij seksioni, nëse mënyrat e kryerjes se veprave penale te parashikuara këtu qe
kane bere te mundur kryerjen e ndonjërës prej tyre, përbëjnë vepra penale me vete, atëherë atokane bere te mundur kryerjen e ndonjërës prej tyre, përbëjnë vepra penale me vete, atëherë ato
konkurrojnë me veprën penale te cilës i kane shërbyer për te sjelle apo tentuar pasojën.konkurrojnë me veprën penale te cilës i kane shërbyer për te sjelle apo tentuar pasojën.

SEKSIONI VIISEKSIONI VII
FALSIFIKIMI I MONEDHAVE DHE DOKUMENTEVE ZYRTAREFALSIFIKIMI I MONEDHAVE DHE DOKUMENTEVE ZYRTARE

Neni 349Neni 349
Falsifikimi i monedhaveFalsifikimi i monedhave



  

1. Falsifikimi i monedhave kombëtare apo të huaja që kanë kurs ligjor ose, vënia në qarkullim e1. Falsifikimi i monedhave kombëtare apo të huaja që kanë kurs ligjor ose, vënia në qarkullim e
tyre dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5 vjet.tyre dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5 vjet.
2. E njëjta vepër penale, e kryer nga personi i autorizuar ligjërisht për të prodhuar monedhën,2. E njëjta vepër penale, e kryer nga personi i autorizuar ligjërisht për të prodhuar monedhën,
dënohet me burgim edhe ½ me shume.dënohet me burgim edhe ½ me shume.

Neni 350Neni 350

Falsifikimi i letrave me vlerëFalsifikimi i letrave me vlerë
1. 1. FalFalsifsifikiikimi mi i i ceqceqeve, eve, kamkambiabialeveleve, , kartkartakreakreditditeve eve apo apo debdebiteiteve, ve, cekucekudhëdhëtartareve, eve, tittituj uj tete
 borxheve,  borxheve, tituj tituj pjesëmarrjeje pjesëmarrjeje apo apo letrave letrave te te tjera tjera qe qe ligji ligji i i një një me me vlere, vlere, ose ose vënia vënia e e tyre tyre nene
qarkullim, dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5 vjet.qarkullim, dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5 vjet.
2. E njëjta vepër penale, e kryer nga personi i autorizuar ligjërisht për të prodhuar letrën me2. E njëjta vepër penale, e kryer nga personi i autorizuar ligjërisht për të prodhuar letrën me
vlere, dënohet me burgim edhe ½ me shume.vlere, dënohet me burgim edhe ½ me shume.

Neni 351Neni 351
Falsifikimi i dokumenteve zyrtareFalsifikimi i dokumenteve zyrtare

1. Falsifikimi ose përdorimi i dokumenteve të falsifikuara dënohet me burgim nga 2 gjer ne 31. Falsifikimi ose përdorimi i dokumenteve të falsifikuara dënohet me burgim nga 2 gjer ne 3
vjet.vjet.
2. Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë të lëshojë dokumentin, dënimi me burgim2. Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë të lëshojë dokumentin, dënimi me burgim

shtohet me ½.shtohet me ½.
3. Për efekt 3. Për efekt të këtij seksionitë këtij seksioni, me , me dokumendokument do t do të kuptohet çdo akt i të kuptohet çdo akt i nxjerre nga organet publiknxjerre nga organet publike,e,
vendase apo te huaja qe shërbejnë për çdo arsye ne qarkullimin civil te Republikës se Shqipërisë,vendase apo te huaja qe shërbejnë për çdo arsye ne qarkullimin civil te Republikës se Shqipërisë,
ne forme te shkruar apo elektronike qe përmban informacion, te dhëna ose fakte qe shërbejnë për ne forme te shkruar apo elektronike qe përmban informacion, te dhëna ose fakte qe shërbejnë për 
te evidentuar veprimtarinë e organit publik pavarësisht formës se tij, mënyrës e vendit ku ruhet,te evidentuar veprimtarinë e organit publik pavarësisht formës se tij, mënyrës e vendit ku ruhet,
apo nëse u është drejtuar apo jo shtetasve për përdorim a njohje.apo nëse u është drejtuar apo jo shtetasve për përdorim a njohje.
Edhe regjistrat apo procesverbalet qe pasqyrojnë mënyrën e nxjerrjes se aktit, përmbajtjen apoEdhe regjistrat apo procesverbalet qe pasqyrojnë mënyrën e nxjerrjes se aktit, përmbajtjen apo
 pasojën e sjelle, janë dokumente ne kuptim te këtij seksioni. pasojën e sjelle, janë dokumente ne kuptim te këtij seksioni.
4. Do te barazohen me dokumentin zyrtar edhe te gjithë dokumentet private, vendase apo te4. Do te barazohen me dokumentin zyrtar edhe te gjithë dokumentet private, vendase apo te
huaja, te lëshuara nga administratat përkatëse, si shkollore, shëndetësore apo konsullore, te cilathuaja, te lëshuara nga administratat përkatëse, si shkollore, shëndetësore apo konsullore, te cilat
 janë h janë hartuar artuar për për shkak shkak te pte procedurave rocedurave ligjore për ligjore për tu trajtuar tu trajtuar ne ne çfarëdo çfarëdo mënyrë mënyrë nga adnga administrataministrata
 publike,  publike, ose ose ato ato dokumente dokumente apo apo kërkesa kërkesa private private te te cilat cilat i i janë janë drejtuar drejtuar një një zyre zyre publike publike për për tutu

shqyrtuar nga kjo e fundit, pavarësisht formës se paraqitjes dhe, qe nuk përbëjnë dokumentin eshqyrtuar nga kjo e fundit, pavarësisht formës se paraqitjes dhe, qe nuk përbëjnë dokumentin e
 parashikuar ne nenin 353 te këtij Kodi. parashikuar ne nenin 353 te këtij Kodi.
5. Për efekt të të këtij seksioni do të konsiderohet falsifikim jo vetëm ndryshimet mekanike të5. Për efekt të të këtij seksioni do të konsiderohet falsifikim jo vetëm ndryshimet mekanike të
elementëve përbërës të dokumentit apo ndryshimit të formës zyrtare të tij, por edhe kur,elementëve përbërës të dokumentit apo ndryshimit të formës zyrtare të tij, por edhe kur,
 pavarësisht  pavarësisht respektimit respektimit të të elementëve elementëve formale formale te te tij, tij, të të dhënat dhënat e e përmbajtjes përmbajtjes së së tij tij janë janë tëtë
gënjeshtërt.gënjeshtërt.

6. Për efekt të fjalës përdorim, të përmendur në këtë seksion, me dokument do të kuptohet6. Për efekt të fjalës përdorim, të përmendur në këtë seksion, me dokument do të kuptohet    përveç përveç
sa është thënë në nenin 7, të Pjesës së Përgjithshme të këtij kodi, edhe gjendja e efektit që kasa është thënë në nenin 7, të Pjesës së Përgjithshme të këtij kodi, edhe gjendja e efektit që ka
sjellë përdorimi i një dokumenti të falsifikuar.sjellë përdorimi i një dokumenti të falsifikuar.

DUHEN DISKUTUAR DOKUMENTET E SHOQERIVE TRAGTARE, paragrafi 4DUHEN DISKUTUAR DOKUMENTET E SHOQERIVE TRAGTARE, paragrafi 4
mbulon nje pjese te tyre.mbulon nje pjese te tyre.



  

Neni 352Neni 352
Falsifikimi kompjuterik Falsifikimi kompjuterik 

1. Futja, ndryshimi, fshirja apo heqja e të dhënave kompjuterike për te krijuar të dhëna të rreme,1. Futja, ndryshimi, fshirja apo heqja e të dhënave kompjuterike për te krijuar të dhëna të rreme,
me qëllim paraqitjen dhe përdorimin e tyre si autentike, pavarësisht nëse të dhënat e krijuara janëme qëllim paraqitjen dhe përdorimin e tyre si autentike, pavarësisht nëse të dhënat e krijuara janë
drejtpërdrejt të lexueshme apo të kuptueshme, dënohen me burgim nga 2 deri në 5 vjet.drejtpërdrejt të lexueshme apo të kuptueshme, dënohen me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

2. Kur kjo vepër kryhet nga personi, që ka për detyrë ruajtjen dhe administrimin e të dhënave2. Kur kjo vepër kryhet nga personi, që ka për detyrë ruajtjen dhe administrimin e të dhënavekompjuterike, dënimi shtohet me 1/2.kompjuterike, dënimi shtohet me 1/2.

Neni 353Neni 353
Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëveFalsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve

1. Falsifiki1. Falsifikimi ose mi ose përdoripërdorimi i mi i vulave, i stampave apo i vulave, i stampave apo i formulaformularëve të rëve të falsifalsifikuar ose paraqitja efikuar ose paraqitja e
rrethanave të rreme në këto të fundit, që u drejtohen organeve shtetërore, dënohet me burgim ngarrethanave të rreme në këto të fundit, që u drejtohen organeve shtetërore, dënohet me burgim nga
2 deri në katër vjet.2 deri në katër vjet.
2. Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë hartimin e tyre, dënimi shtohet me 1/2.2. Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë hartimin e tyre, dënimi shtohet me 1/2.
3. Për efekt të termit formular, të përdorur në paragrafin 1 të këtij neni, do të konsiderohen edhe3. Për efekt të termit formular, të përdorur në paragrafin 1 të këtij neni, do të konsiderohen edhe
foformrmululararë ë te te ththjejeshshte te të të bëbëra ra ngnga a inindidivividëdë, , papavavarërësisishsht t foformrmës ës së së tytyrere, , që që i i drdrejejtotohehenn

institucioneve publike, në përmbushje të kritereve të vendosura nga këto të fundit.institucioneve publike, në përmbushje të kritereve të vendosura nga këto të fundit.

Neni 354Neni 354
Zhdukja dhe vjedhja e dokumenteveZhdukja dhe vjedhja e dokumenteve

1.1.  Asgjësimi me çdo mënyrë i dokumenteve të arkivit ose të bibliotekës bere në kundërshtim meAsgjësimi me çdo mënyrë i dokumenteve të arkivit ose të bibliotekës bere në kundërshtim me
kërkesat e ligjit përkatës nga personeli I ngarkuar me ruajtjen dhe administrimin e tyre, dënohetkërkesat e ligjit përkatës nga personeli I ngarkuar me ruajtjen dhe administrimin e tyre, dënohet
me gjobe ose me burgim nga 2 gjer ne 3 vjet.me gjobe ose me burgim nga 2 gjer ne 3 vjet.
2. Zhdukja e vjedhja e dokumenteve që janë të një rëndësie të veçantë historike, kulturore,2. Zhdukja e vjedhja e dokumenteve që janë të një rëndësie të veçantë historike, kulturore,
socisocialeale, , shkeshkenconcore, re, admadminiinistrstratiative ve apo apo ato ato qe qe janjanë ë klaklasifsifikuikuar ar sit sit e e titilla lla nga nga liligji gji përkpërkatëatës,s,
dënohen me burgim nga 3 gjer në 6 vjet.dënohen me burgim nga 3 gjer në 6 vjet.
3. Kur vepra penale sipas paragrafëve me sipër kryet me qellim fitim, dënimi shtohet me 1/3 me3. Kur vepra penale sipas paragrafëve me sipër kryet me qellim fitim, dënimi shtohet me 1/3 me

shume.shume.
Neni 355Neni 355

Hyrja e paautorizuar kompjuterikeHyrja e paautorizuar kompjuterike

1. Hyrja e paautorizuar apo në tejkalim të autorizimit për të hyrë në një sistem kompjuterik a në1. Hyrja e paautorizuar apo në tejkalim të autorizimit për të hyrë në një sistem kompjuterik a në
një pjesë të tij, nëpërmjet cenimit të masave të sigurimit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohetnjë pjesë të tij, nëpërmjet cenimit të masave të sigurimit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet
me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.
2. Kur kjo vepër kryhet në sistemet kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit2. Kur kjo vepër kryhet në sistemet kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit
 publik,  publik, të të mbrojtjes mbrojtjes civile, civile, të të shëndetësisë shëndetësisë apo apo në në çdo çdo sistem sistem tjetër tjetër kompjuterik, kompjuterik, me me rëndësirëndësi
 publike, dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë vjet. publike, dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë vjet.

Neni 356Neni 356
Prodhimi i mjeteve për falsifikimProdhimi i mjeteve për falsifikim



  

SiSigurgurimimi i i i kukushtshteveve e mamateteririalale, e, apapo o i i plplaneaneve ve dhe dhe babashkshkëpuëpunënëtotorërëve ve të të tjtjererë ë për për të të krykryer er 

çfarëdolloj falsifikimi te parashikuar ne këtë seksion, apo prodhimi i mjeteve për te realizuar çdoçfarëdolloj falsifikimi te parashikuar ne këtë seksion, apo prodhimi i mjeteve për te realizuar çdo
falsifikim, përbën kundërvajtje penale dhe falsifikim, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe ose dënohet me gjobe ose burgim gjer ne burgim gjer ne 2 vjet.2 vjet.

 Neni  Neni 357357
Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë
gjykatgjykata, krahas a, krahas dënimidënimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe dënimdënimin plotësues heqjen e in plotësues heqjen e se drejtës për se drejtës për te punuar te punuar 
ne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrënne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën
e veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk kae veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka
 parashikuar ndryshe. parashikuar ndryshe.
2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni, me3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni, me
qellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra
 penale apo te premtuara,  penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit e masën e zëvendësimit te demit tete demit te
shkaktuar.shkaktuar.

Neni 358Neni 358
Zbatimi i dispozitave dhe konkurrimi i vepraveZbatimi i dispozitave dhe konkurrimi i veprave

1. Dispozitat përkatëse te këtij seksioni do te zbatohen aq here sa janë te falsifikuara dokumentet,1. Dispozitat përkatëse te këtij seksioni do te zbatohen aq here sa janë te falsifikuara dokumentet,
monedhat, letrat me vlere, dokumentet e dëmtuar apo zhdukur si dhe, ndërhyrjet kompjuterikemonedhat, letrat me vlere, dokumentet e dëmtuar apo zhdukur si dhe, ndërhyrjet kompjuterike
 për ndryshimin e te dhënave. për ndryshimin e te dhënave.
2. Për efekt 2. Për efekt te këtij seksionite këtij seksioni, nëse , nëse mënyramënyrat e t e kryerjekryerjes se s se veprave penalveprave penale te e te parashiparashikuara qe kanekuara qe kane
 bere  bere te te mundur mundur kryerjen kryerjen e e ndonjërës ndonjërës prej prej tyre, tyre, përbëjnë përbëjnë vepra vepra penale penale me me vete, vete, atëherë atëherë atoato
konkurrojnë me veprën penale te cilës i kane shërbyer për te sjelle apo tentuar pasojën.konkurrojnë me veprën penale te cilës i kane shërbyer për te sjelle apo tentuar pasojën.

SEKSIONI IXSEKSIONI IX
VEPRA PENALE NË FUSHËN E FALIMENTIMITVEPRA PENALE NË FUSHËN E FALIMENTIMIT

Neni 359Neni 359
Falimentimi me mashtrimFalimentimi me mashtrim

1. Kryerja nga personi fizik apo juridik qe, për tu deklaruar i falimentuar:1. Kryerja nga personi fizik apo juridik qe, për tu deklaruar i falimentuar:
a) ka fshehur, shkatërruar ose shpërndarë të gjithën ose një pjesë të pasurive të tij, mea) ka fshehur, shkatërruar ose shpërndarë të gjithën ose një pjesë të pasurive të tij, me

qëllim të shkaktimit të demit ndaj kreditorëve dhe shmangien e pasojave ligjore te falimentimit;qëllim të shkaktimit të demit ndaj kreditorëve dhe shmangien e pasojave ligjore te falimentimit;
 b)  b) ka ka fshehur, fshehur, shkatërruar shkatërruar ose ose falsifikuar, falsifikuar, plotësisht plotësisht ose ose pjesërisht pjesërisht dokumentet dokumentet dhe dhe libratlibrat

kontabël, me qëllim të sigurimit të një fitimi të padrejtë për veten ose të tjerët duke u shkaktuar kontabël, me qëllim të sigurimit të një fitimi të padrejtë për veten ose të tjerët duke u shkaktuar 
dem kreditoreve,dem kreditoreve,

dënohet me burgim nga 3 deri në 10 vjet.dënohet me burgim nga 3 deri në 10 vjet.



  

2. 2. DëDëninimemet t e e vevendondosursura a në në këtkëtë ë didispospozizite te zbzbatatoheohen n me me ½ ½ me me shshumume e ndndaj aj lilikuikuiduduesiesit t tete
kompanive të shpallura të falimentuara, të cilët kanë kryer ndonjë nga faktet e parashikuara nëkompanive të shpallura të falimentuara, të cilët kanë kryer ndonjë nga faktet e parashikuara në
 paragrafin e pare. paragrafin e pare.

Neni 360Neni 360
Falimentim i thjeshtëFalimentim i thjeshtë

1. Kryerja nga personi fizik apo juridik qe, për tu deklaruar i falimentuar :1. Kryerja nga personi fizik apo juridik qe, për tu deklaruar i falimentuar :
a) ka bërë shpenzime personale ose familjare që janë të tepruara në raport me gjendjen e tija) ka bërë shpenzime personale ose familjare që janë të tepruara në raport me gjendjen e tij
ekonomike;ekonomike;
 b) ka konsumuar një pjesë të konsiderues b) ka konsumuar një pjesë të konsiderueshme të aseteve/pasurisë për shkak te pakhme të aseteve/pasurisë për shkak te pakujdesisëujdesisë
c) ka kryer veprime te pakujdesshme për të vonuar falimentimin;c) ka kryer veprime te pakujdesshme për të vonuar falimentimin;
 përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe  përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim gjer ne 1 vit.ose me burgim gjer ne 1 vit.
2. Dënimet e vendosura në kët2. Dënimet e vendosura në këtë nen ë nen shtohen me 1/2, ndaj lshtohen me 1/2, ndaj likuiduesit te kompanive të ikuiduesit te kompanive të shpallurashpallura
të falimenttë falimentuara, të uara, të cilët kanë kryer ndonjë nga cilët kanë kryer ndonjë nga faktet e parashikuarfaktet e parashikuara a në paragrafin e në paragrafin e pare te pare te këtijkëtij
neni.neni.

Neni 361Neni 361

Deklarimi i kreditorëve inekzistentëDeklarimi i kreditorëve inekzistentë
Deklarimi i kreditorëve te paqene ose mos Deklarimi i kreditorëve te paqene ose mos deklarimi i ekzistencës te atyre te deklarimi i ekzistencës te atyre te vërtetë, vërtetë, pasurive tëpasurive të
tjera që do të përfshihen në itjera që do të përfshihen në inventar, ose nventar, ose fshehja e detyrimeve ndaj shtetit fshehja e detyrimeve ndaj shtetit ne rastin e falimentit,ne rastin e falimentit,
 përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe  përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim gjer ne 1 vit.ose me burgim gjer ne 1 vit.

Neni 362Neni 362
Fshehja e gjendjes se falimentitFshehja e gjendjes se falimentit

Hyrja ne marrëdhënie ekonomike tregtare me te tretet nga personi juridik qe kërkon te fsheheHyrja ne marrëdhënie ekonomike tregtare me te tretet nga personi juridik qe kërkon te fshehe
gjendjen e falimentit duke rrezikuar te dëmtojë kreditoret e tij, përbën kundërvajtje penale dhegjendjen e falimentit duke rrezikuar te dëmtojë kreditoret e tij, përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobe ose me burgim gjer ne 2 vjet.dënohet me gjobe ose me burgim gjer ne 2 vjet.

Neni 363Neni 363

Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Nëse 1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen edhe nga seksion kryhen edhe nga nëpunësi publinëpunësi publik i k i caktuacaktuar r 
sipas ligjit, atëherë gjykata, krahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e sesipas ligjit, atëherë gjykata, krahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se
drejtës për te punuar ne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, tedrejtës për te punuar ne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te
 përputhur  përputhur ne ne natyrën natyrën e e veprës veprës dhe dhe veprimeve veprimeve te te kryera kryera nga nga i i dënuari, dënuari, gjithmonë gjithmonë nëse nëse dispozitadispozita
konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen edhe nga personi juridik, gjykata,2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen edhe nga personi juridik, gjykata,
krahas dënimit kryesor mund te caktoje edhe dënim plotësues ashtu siç do e çmojë te arsyeshme,krahas dënimit kryesor mund te caktoje edhe dënim plotësues ashtu siç do e çmojë te arsyeshme,
 bazuar  bazuar ne ne rëndësinë, rëndësinë, natyrën natyrën e e veprës veprës penale penale te te kryer kryer dhe dhe efikasitetin efikasitetin e e saj saj ne ne rastin rastin nennen
falimentim.falimentim.
3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni, me3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni, me

qellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra



  

 penale apo te premtuara,  penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit e masën e zëvendësimit te demit tete demit te
shkaktuar.shkaktuar.

Neni 364Neni 364
Konkurrimi i vepraveKonkurrimi i veprave

Për efekt te këtij seksioni, nëse mënyrat e kryerjes se veprave penale te parashikuara këtu qePër efekt te këtij seksioni, nëse mënyrat e kryerjes se veprave penale te parashikuara këtu qe
kane bere te mundur kryerjen e ndonjërës prej tyre, përbëjnë vepra penale me vete, atëherë atokane bere te mundur kryerjen e ndonjërës prej tyre, përbëjnë vepra penale me vete, atëherë ato
konkurrojnë me veprën penale te cilës i kane shërbyer për te sjelle apo tentuar pasojën.konkurrojnë me veprën penale te cilës i kane shërbyer për te sjelle apo tentuar pasojën.

SEKSIONI XSEKSIONI X

ZHVILLIMI I PALEJUAR I LOJËRAVE TË FATITZHVILLIMI I PALEJUAR I LOJËRAVE TË FATIT

 Neni 197 Neni 197

Organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatitOrganizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatit

në kundërshtim me ligjinnë kundërshtim me ligjin

(Ndryshuar me ligjin nr. 44/2019, datë 18.7.2019)(Ndryshuar me ligjin nr. 44/2019, datë 18.7.2019)

OrganizOrganizimi ose imi ose ushtriushtrimi i mi i veprimveprimtarive të tarive të lojërlojërave të ave të fatit në fatit në kundërshkundërshtim me tim me ligjiligjin, n, dënohetdënohet

me burgim nga 1 deri në 3 vjet.me burgim nga 1 deri në 3 vjet.

Po kjo vepër, nëse në lojë marrin pjesë persona nën moshën 18 vjeç, dënohet me burgim nga 2Po kjo vepër, nëse në lojë marrin pjesë persona nën moshën 18 vjeç, dënohet me burgim nga 2
deri në 5 vjet.deri në 5 vjet.

Kur kjo vepër kryhet nga personi i ngarkuar me funksione shtetërore apo në shërbim publik,Kur kjo vepër kryhet nga personi i ngarkuar me funksione shtetërore apo në shërbim publik,

që ka lidhje me veprimtarinë e lojërave të fatit, dënimi me burgim shtohet me një të katërtën eqë ka lidhje me veprimtarinë e lojërave të fatit, dënimi me burgim shtohet me një të katërtën e

dënimit të dhënë.dënimit të dhënë.

 Neni 197/a Neni 197/a

Paracaktimi i rezultateve në garat sportiveParacaktimi i rezultateve në garat sportive

(Shtuar me ligjin nr. 10 023, datë 27.11.2008; shfuqizuar pjesa që parashikon edhe dënimin me(Shtuar me ligjin nr. 10 023, datë 27.11.2008; shfuqizuar pjesa që parashikon edhe dënimin me

 gjobë, si dënim kryesor, krahas dënimit me burgim, me ligjin nr. 144, datë 2.5.2013) gjobë, si dënim kryesor, krahas dënimit me burgim, me ligjin nr. 144, datë 2.5.2013)

Kryerja e veprimeve ose mosveprimeve për paracaktimin e rezultateve në garat sportive,Kryerja e veprimeve ose mosveprimeve për paracaktimin e rezultateve në garat sportive,

kokombmbëtëtare are dhdhe e ndëndërkorkombmbëtëtareare, , në në kukundëndërshrshtitim m me me paparirimemet t e e lolojëjës s së së ndendershrshmeme, , pëpërbërbënn
kundërvajtje penale dhe dënohet me burgim nga 3 muaj deri në 2 vjet.kundërvajtje penale dhe dënohet me burgim nga 3 muaj deri në 2 vjet.



  

Po kjo vepër, e kryer për qëllime të fitimit pasuror, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.Po kjo vepër, e kryer për qëllime të fitimit pasuror, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.

 Neni 197/b Neni 197/b

Shtrembërimi i konkurrencës në garat sportiveShtrembërimi i konkurrencës në garat sportive

(Shtuar me ligjin nr. 10 023, datë 27.11.2008)(Shtuar me ligjin nr. 10 023, datë 27.11.2008)

ShtremShtrembërimi i bërimi i konkurrekonkurrencës në ncës në garat sportive prej garat sportive prej pjesëmpjesëmarrësve, nëpërmjarrësve, nëpërmjet et përdoripërdorimit tëmit të

substancave të ndaluara, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim derisubstancave të ndaluara, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri

në 2 vjet.në 2 vjet.

 Neni 198 Neni 198

Vënia në dispozicion e lokaleve për lojëra të palejuaraVënia në dispozicion e lokaleve për lojëra të palejuara

Vënia në dispozicion e lokaleve për organizimin apo luajtjen e lotarive, lojërave të fatit apoVënia në dispozicion e lokaleve për organizimin apo luajtjen e lotarive, lojërave të fatit apo
 bixhozit, në kundërshtim me d bixhozit, në kundërshtim me dispozitat ligjore, përbën kundërvispozitat ligjore, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me ajtje penale dhe dënohet me gjobëgjobë
ose me burgim gjer në 6 muaj.ose me burgim gjer në 6 muaj.

SEKSIONI XISEKSIONI XI

VEPRA PENALE QË CENOJNË REGJIMIN JURIDIKVEPRA PENALE QË CENOJNË REGJIMIN JURIDIK
TË TOKËS DHE TË NDËRTIMEVETË TOKËS DHE TË NDËRTIMEVE

 Neni 199 Neni 199
Shpërdorimi i tokësShpërdorimi i tokës

Shpërdorimi i tokës në kundërshtim me destinacionin e saj përbën kundërvajtje penale dheShpërdorimi i tokës në kundërshtim me destinacionin e saj përbën kundërvajtje penale dhedënohet me gjobë.dënohet me gjobë.

 Neni 199/a Neni 199/a
Ndërtimi i paligjshëmNdërtimi i paligjshëm

1.1. Ndërtimi i Ndërtimi i kryer pa leje ose në kukryer pa leje ose në kushtet e një lshtet e një lejeje të shfuqizuar në ejeje të shfuqizuar në tokën në pronësi tokën në pronësi të vet, përbëntë vet, përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me burgim gjobë ose me burgim deri në 6 muaj.kundërvajtje penale dhe dënohet me burgim gjobë ose me burgim deri në 6 muaj.

2.2. Po kjo vepër, e kryePo kjo vepër, e kryer për plotësimr për plotësimin e nevojave për stin e nevojave për strehim, dënohet rehim, dënohet me gjobë.me gjobë.
3.3. Po kjo vepër, e kryer në tokën publiPo kjo vepër, e kryer në tokën publike ose shtetërore apo në tokën e tjeke ose shtetërore apo në tokën e tjetrit, dënohet me burgim trit, dënohet me burgim nganga

2 deri në 3 vjet.2 deri në 3 vjet.
4.4. Po kjo vepër, e kryer në zonat me përparëPo kjo vepër, e kryer në zonat me përparësi zhvilsi zhvillimilimin e n e turiturizmizmit, zonat e mbrojtt, zonat e mbrojtura ose zonat eura ose zonat e

rëndësisë kombëtare të trashëgimisë kulturore, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5rëndësisë kombëtare të trashëgimisë kulturore, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5

vjet.vjet.



  

 Neni  Neni 199/199/bb
Dhënia e ndihmës për ndërtim të Dhënia e ndihmës për ndërtim të paligjshëmpaligjshëm

Cilido që ofron dhe kryen shërbime sipërmarrjeje, mbikëqyrjeje, zbatim punimesh në një ndërtim tëCilido që ofron dhe kryen shërbime sipërmarrjeje, mbikëqyrjeje, zbatim punimesh në një ndërtim të
 pali paligjshgjshëm, pëm, përbën ërbën kundëkundërvajrvajtje tje penalpenale dhe e dhe dënohdënohet met me burge burgim im deri deri në 2 në 2 vjetvjet

 Neni 199/c Neni 199/cProjektimi, mbikëqyrja, zbatimi ose kolaudimi i paligjshëm i ndërtimeveProjektimi, mbikëqyrja, zbatimi ose kolaudimi i paligjshëm i ndërtimeve

1.1. Projektimi, mbikëqyrja, zbatimi ose kolaudimi i punimeve të ndërtimit në kundërshtim meProjektimi, mbikëqyrja, zbatimi ose kolaudimi i punimeve të ndërtimit në kundërshtim me
ligjin, dokumentet e planifikimit, standardet profesionale në fuqi ose në kundërshtim me lejenligjin, dokumentet e planifikimit, standardet profesionale në fuqi ose në kundërshtim me lejen
e zhvillimit ose të ndërtimit dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.e zhvillimit ose të ndërtimit dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

2.2.  Nxitja  Nxitja ose ose detyrimi detyrimi i i projektuesit, projektuesit, mbikëqyrësit, mbikëqyrësit, zbatuesit zbatuesit ose ose kolauduesit kolauduesit të të punimeve punimeve tëtë
ndërtindërtimit për mit për të shkelur rregullat që garantojnë kryerjen e të shkelur rregullat që garantojnë kryerjen e ndërtindërtimeve në meve në përputhpërputhje me je me ligjligjin,in,
dokumentet e planifikimit, standardet profesionale në fuqi ose në kundërshtim me lejen edokumentet e planifikimit, standardet profesionale në fuqi ose në kundërshtim me lejen e
zhvillimit ose të ndërtimit, sipas paragrafit të parë të këtij neni, dënohet me burgim nga 2 derizhvillimit ose të ndërtimit, sipas paragrafit të parë të këtij neni, dënohet me burgim nga 2 deri
në 5 vjet.në 5 vjet.

3.3.  Nëse n Nëse nga shkelja ga shkelja e paragre paragrafëve afëve të mësipërm, të mësipërm, të këtij të këtij neni, nëse neni, nëse objekti material objekti material dëmtohet osedëmtohet ose
shkatërrohet duke sjellë pasoja të rënda materiale apo pasoja për jetën dhe shëndetin eshkatërrohet duke sjellë pasoja të rënda materiale apo pasoja për jetën dhe shëndetin e

njerëzve, dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vjet.njerëzve, dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vjet.

 Neni 200 Neni 200
Pushtimi i tokësPushtimi i tokës

1.1. PushtiPushtimi i tokës përbën kundëmi i tokës përbën kundërvajtjrvajtje penale dhe dënohet me gjobe penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2ë ose me burgim deri në 2
vjet. A është e nevojshme të specifikohet ana objektive e veprës?vjet. A është e nevojshme të specifikohet ana objektive e veprës?

2.2. Po kjo vepër, e kryer në zonat me përparëPo kjo vepër, e kryer në zonat me përparësi zhvillsi zhvillimin e turizmimin e turizmit, zonat e mbrojit, zonat e mbrojtura ose zonattura ose zonat
e rëndësisë kombëtare të trashëgimie rëndësisë kombëtare të trashëgimisë kulturore, dënohet me gjobë ose së kulturore, dënohet me gjobë ose me burgim nga me burgim nga 2 deri2 deri
në 4 vjet.në 4 vjet.

 Neni Neni
Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1.1. Kur vepra Kur vepra penpenale të ale të paraparashishikuakuara ra në në këtkëtë ë sekseksion kryhesion kryhen n nga nga cicililido që ofrodo që ofron dhe kryn dhe kryenen

shërbime sipërmarrjeje, projektuesit, mbikëqyrësit, zbatuesit ose kolauduesit të punimeve tëshërbime sipërmarrjeje, projektuesit, mbikëqyrësit, zbatuesit ose kolauduesit të punimeve të

ndërtindërtimit, atëherë gjykata, krahas dënimit kryesor cakton edhe mit, atëherë gjykata, krahas dënimit kryesor cakton edhe dënimidënimin n plotëplotësues heqjen sues heqjen e sëe së

drejtës të ushtrimit të një profesioni ose të një veprimtarie, ose çdo dënim tjetër qe çmon tedrejtës të ushtrimit të një profesioni ose të një veprimtarie, ose çdo dënim tjetër qe çmon te
arsyeshëm, te përputhur ne natyrën e veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonëarsyeshëm, te përputhur ne natyrën e veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë

nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
2.2. Nëse veprat penalNëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksie te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi jurion kryhen nga personi juridik, gjykatdik, gjykata, krahasa, krahas

dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues ndalimin për të përfituar ndihme nga shteti, tëdënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues ndalimin për të përfituar ndihme nga shteti, të

hyjë në marrëdhënie kontraktore me sektorin publik ose te përfitojë lehtësira fiskale për njëhyjë në marrëdhënie kontraktore me sektorin publik ose te përfitojë lehtësira fiskale për një

 periudhë p periudhë prej 10 rej 10 vjetësh, bazuar vjetësh, bazuar në rëndësinë në rëndësinë dhe natyrën dhe natyrën e veprës e veprës penale të penale të kryer, gjithmonëkryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.



  

3.3. Në çdo rast, kur vepra penale ështNë çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektë kryer nga subjektet e paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni, meet e paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni, me

qëllim përfitimi material apo të premtuar, do të vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqëllim përfitimi material apo të premtuar, do të vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra
 penale apo të premtuara, pub penale apo të premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit të dëmitlikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit të dëmit

të shkaktuar.të shkaktuar.

KREU IVKREU IV
VEPRA PENALE KUNDËR MJEDISITVEPRA PENALE KUNDËR MJEDISIT

 Neni 201 Neni 201
Ndotja e ajrit, e ujërave dhe e tokësNdotja e ajrit, e ujërave dhe e tokës

1.1. NdotNdotja e ja e ajrajritit, , ndotndotja e ja e ujëujëravrave e sipsipërfaërfaqësqësore dhe ore dhe nënnëntoktokësorësore, ndotje, ndotja a në në sipsipërfaërfaqe apo qe apo nënë
thellësi e tokës, dëmtimi i rëndë i kafshëve ose i bimëve, nëpërmjet shkarkimit, emetimit osethellësi e tokës, dëmtimi i rëndë i kafshëve ose i bimëve, nëpërmjet shkarkimit, emetimit ose
futjes së rrezatimit jonizues ose të një sasie materialesh në ajër, tokë apo ujë, tej kufirit tëfutjes së rrezatimit jonizues ose të një sasie materialesh në ajër, tokë apo ujë, tej kufirit të
normave të lejuara me ligj, dënohen me burgim nga 2 deri në 3 vjet.normave të lejuara me ligj, dënohen me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

2.2. Po kjo vepër, kur ështPo kjo vepër, kur është kryer në zona të ë kryer në zona të mbrmbrojtojtura posaçura posaçëriërisht me ligjsht me ligj, si , si zonzona me a me vlevlerara
mjedisore, kulturore, artistike, historike, arkitektonike apo arkeologjike, ose kur ka shkaktuar mjedisore, kulturore, artistike, historike, arkitektonike apo arkeologjike, ose kur ka shkaktuar 

ose ka mundësi të shkaktojë dëmtim të rëndë të ekosistemit, biodiversitetit, të florës oseose ka mundësi të shkaktojë dëmtim të rëndë të ekosistemit, biodiversitetit, të florës osefaunës, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.faunës, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.
3.3. Kur vepra penalKur vepra penale e parashikuar në paragre e parashikuar në paragrafin e parë të këtiafin e parë të këtij neni ka shkaktuj neni ka shkaktuar ose ka ar ose ka mundësimundësi

të shkaktojë plagosjen e lehtë të një ose disa personave, dënohet sipas pjesë së posaçme tëtë shkaktojë plagosjen e lehtë të një ose disa personave, dënohet sipas pjesë së posaçme të
këtij kodi.këtij kodi.

4.4. Kur kjo vepër ka shkaktKur kjo vepër ka shkaktuar ose ka uar ose ka munmundësi të shkakdësi të shkaktojtojë ë plaplagosjgosjen e en e rëndrëndë ë të një ose disatë një ose disa
 personave, dënohet sipas pjesë s personave, dënohet sipas pjesë së posaçme të këtij kodi.ë posaçme të këtij kodi.

5.5. Po kjo vepër, kur ka shkaktPo kjo vepër, kur ka shkaktuar ose ka mundësi të shkakuar ose ka mundësi të shkaktojë vdektojë vdekjen e një ose disa personavjen e një ose disa personave,e,
dënohet sipas pjesë së posaçme të këtij kodi.dënohet sipas pjesë së posaçme të këtij kodi.

   Personi Personi juridik juridik 

NeniNeni
Moskryerja e procedurave të kontrollit teknik të mjeteveMoskryerja e procedurave të kontrollit teknik të mjeteve

Moskryerja e procedurave të kontrollit teknik të mjeteve motorike, apo kryerja e tyre nëMoskryerja e procedurave të kontrollit teknik të mjeteve motorike, apo kryerja e tyre në
kundërshim me legjislacionin në fuqi, nga personi i cili ka për detyrë ta kryejë atë, duke sjellëkundërshim me legjislacionin në fuqi, nga personi i cili ka për detyrë ta kryejë atë, duke sjellë
ndotjen e ajrit, ujrave apo tokës, tej normave të lejuara, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.ndotjen e ajrit, ujrave apo tokës, tej normave të lejuara, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.
Personi juridik Personi juridik 

 Neni 201/a Neni 201/a
Menaxhimi i mbetjeveMenaxhimi i mbetjeve

1.1. GrumGrumbulbullimlimi, i, tratransponsportirtimi, mi, rikrikupeuperimrimi i ose ose asgjasgjësiësimi mi i i mbembetjtjeve, eve, përfpërfshishirë rë mbimbikëqkëqyrjyrjen en ee
këtyre veprimeve, kujdesin e venddepozitimeve, si dhe veprimet e ndërmarra në shkelje tëkëtyre veprimeve, kujdesin e venddepozitimeve, si dhe veprimet e ndërmarra në shkelje të
kërkesave të legjislacionit në fuqi për menaxhimin e mbetjeve, kur shkakton ose ka mundësikërkesave të legjislacionit në fuqi për menaxhimin e mbetjeve, kur shkakton ose ka mundësi
të shkaktojë dëme të rënda në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit, në kafshë osetë shkaktojë dëme të rënda në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit, në kafshë ose
në bimë, dënohet me gjobë ose me burgim 2 deri në 5 vjet.në bimë, dënohet me gjobë ose me burgim 2 deri në 5 vjet.



  

2.2. Po kjo vepër, kur shkaktPo kjo vepër, kur shkakton ose on ose ka mundëka mundësi të si të shkashkaktoktojë dëmtijë dëmtim m të rëndë në shëndettë rëndë në shëndetin ein e
njerëzve, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.njerëzve, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.

3.3. Ku nga vepra ka ardhur ose ka munKu nga vepra ka ardhur ose ka mundësi të vijë si pasdësi të vijë si pasojë vdekjojë vdekja e personit, dëna e personit, dënohet me burgimohet me burgim
nga 5 deri në 15 vjet.nga 5 deri në 15 vjet.

4.4. Kur kjo vepër Kur kjo vepër krykryhet nga het nga pakpakujdujdesiesia, përbën kundëa, përbën kundërvajrvajtje dhe dënohetje dhe dënohet t me gjobë ose me gjobë ose meme
 burgim deri në 2 vjet. burgim deri në 2 vjet.

5. 5. PersPersoni oni jurjuridiidik k 

 Neni 201/b Neni 201/b
Transportimi i mbetjeveTransportimi i mbetjeve

Transportimi i mbetjeve që hyjnë, dalin apo tranzitohen nga territori i Shqipërisë, në sasi jo tëTransportimi i mbetjeve që hyjnë, dalin apo tranzitohen nga territori i Shqipërisë, në sasi jo të
 papërfillshme, i kryer në një transportim të vetëm ose në  papërfillshme, i kryer në një transportim të vetëm ose në disa transportime në dukje të lidhura medisa transportime në dukje të lidhura me
njëri-tjetrin, në shkelje të kërkesave të legjislacionit në fuqi për menaxhimin e mbetjeve ose tënjëri-tjetrin, në shkelje të kërkesave të legjislacionit në fuqi për menaxhimin e mbetjeve ose të
lejeve dhe autorizimeve të lëshuara nga organet kompetente, dënohet me gjobë ose burgim nga 2lejeve dhe autorizimeve të lëshuara nga organet kompetente, dënohet me gjobë ose burgim nga 2
deri në 5 vjet.deri në 5 vjet.

 Neni 201/c Neni 201/c
Aktivitetet e rrezikshmeAktivitetet e rrezikshme

1.1. FunkFunksiosionimnimi i i i një impinjë impiantanti i ku zhvilku zhvillohlohet et aktaktiviivitet i tet i rrezrreziksikshëm ose hëm ose ku ku ruheruhen n apo përdorapo përdorenen
substanca apo preparate të rrezikshme, në shkelje të kërkesave të legjislacionit përkatës ose tësubstanca apo preparate të rrezikshme, në shkelje të kërkesave të legjislacionit përkatës ose të
lejeve dhe autorizimeve të lëshuara nga organet kompetente, të cilat shkaktojnë ose kalejeve dhe autorizimeve të lëshuara nga organet kompetente, të cilat shkaktojnë ose ka
mundësi të shkaktojnë dëme të rënda jashtë impiantit në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës osemundësi të shkaktojnë dëme të rënda jashtë impiantit në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose
cilësinë e ujit, në kafshë apo në bimë, dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet.cilësinë e ujit, në kafshë apo në bimë, dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet.

2.2. Po kjo vepër, kur shkaktPo kjo vepër, kur shkakton ose on ose ka mundëka mundësi të si të shkashkaktoktojë dëmtijë dëmtim m të rëndë në shëndettë rëndë në shëndetin ein e
njerëzve, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.njerëzve, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.

3.3. Kur nga vepra ka ardhuKur nga vepra ka ardhur ose ka mundësi të vir ose ka mundësi të vijë vdekjjë vdekja e personit, dëna e personit, dënohet me burgiohet me burgim nga 5m nga 5
deri në 15 vjet.deri në 15 vjet.

4.4. Kur kjo vepër kryheKur kjo vepër kryhet nga pakujdet nga pakujdesia, dënohesia, dënohet me gjobë ose me burgit me gjobë ose me burgim 2 deri në 5 vjet.m 2 deri në 5 vjet.

 Neni 201/ç Neni 201/ç
Materialet bërthamore dhe substancat radioaktive të rrezikshmeMaterialet bërthamore dhe substancat radioaktive të rrezikshme

1.1. ProProdhidhimimi, , pëpërpurpuninimimi, , trtrajajtitimimi, , pëpërdordoririmimi, , ruaruajtjtjaja, , mamagazgazininimimi, i, trtranansposportrtimimi, i, imimpoportrtimimi,i,
eksportimi ose asgjësimi i materialeve bërthamore ose substancave të tjera radioaktive tëeksportimi ose asgjësimi i materialeve bërthamore ose substancave të tjera radioaktive të
rrezikshme, në shkelje të kërkesave të legjislacionit përkatës ose të lejeve dhe autorizimeve tërrezikshme, në shkelje të kërkesave të legjislacionit përkatës ose të lejeve dhe autorizimeve të
lëshuarlëshuara a nga organet kompetennga organet kompetente, kur te, kur shkaktoshkakton ose n ose ka mundësi të shkaktojë dëm ka mundësi të shkaktojë dëm të rëndë nëtë rëndë në
cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit, apo në kafshë ose në bimë, dënohet mecilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit, apo në kafshë ose në bimë, dënohet me
gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjet.gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

2.2. Po kjo vepëPo kjo vepër r kukur r shkshkakaktoton n osose e ka mundka mundësi të shkaësi të shkaktktojojë ë dëdëmtmtim të im të rërëndë në ndë në shëshëndendetitin n ee
njerëzve, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.njerëzve, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.

3.3. Kur nga vepKur nga vepra ka ra ka arardhudhur r osose e ka mundka mundësësi i të vijtë vijë ë si pasosi pasojë vdejë vdekjkja a e e pepersorsoninit, dënot, dënohehet t meme
 burgim nga 15 vjet deri në 20 vjet. burgim nga 15 vjet deri në 20 vjet.

4.4. Kur kjo vKur kjo vepër kryheepër kryhet nga pakt nga pakujdesiujdesia, dënohea, dënohet me gjt me gjobë ose me obë ose me burgim nburgim nga 2 deri nga 2 deri në 4 vjetë 4 vjet..

 Neni 202 Neni 202



  

Dëmtimi i specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egërDëmtimi i specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egër

Vrasja, shkatërrimi, zotërimi, marrja e ekzemplarëve të specieve të mbrojtura të florës dhe faunësVrasja, shkatërrimi, zotërimi, marrja e ekzemplarëve të specieve të mbrojtura të florës dhe faunës
së egër ose pjesëve apo nënprodukteve të tyre, duke shkelur kërkesat e legjislacionit në fuqi përsë egër ose pjesëve apo nënprodukteve të tyre, duke shkelur kërkesat e legjislacionit në fuqi për
mbrojtjen e faunës së egër dhe për zonat e mbrojtura apo të lejeve dhe autorizimeve të lëshuarambrojtjen e faunës së egër dhe për zonat e mbrojtura apo të lejeve dhe autorizimeve të lëshuara
nga organet kompetente, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë ka ndodhur mbi një sasi tënga organet kompetente, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë ka ndodhur mbi një sasi të

 papërfillshme të këtyre ekzemplarëve dhe ka nd papërfillshme të këtyre ekzemplarëve dhe ka ndikim të papërfillshëm mbi statusin e ruajtjes sëikim të papërfillshëm mbi statusin e ruajtjes së
specieve, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 7 vjet.specieve, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 7 vjet.

 Neni 202/a Neni 202/a
Tregtimi i specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egërTregtimi i specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egër

Tregtimi i ekzemplarëve të specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egër ose pjesëve apoTregtimi i ekzemplarëve të specieve të mbrojtura të florës dhe faunës së egër ose pjesëve apo
nënprodukteve të tyre, duke shkelur kërkesat e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e faunës sënënprodukteve të tyre, duke shkelur kërkesat e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e faunës së
egër dhe për zonat e mbrojtura apo të lejeve dhe autorizimeve të lëshuara nga organetegër dhe për zonat e mbrojtura apo të lejeve dhe autorizimeve të lëshuara nga organet
kompetente, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë ka ndodhur mbi një sasi të papërfillshmekompetente, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë ka ndodhur mbi një sasi të papërfillshme
të këtyre ekzemplarëve dhe ka ndikim të papërfillshëm mbi statusin e ruajtjes së specieve,të këtyre ekzemplarëve dhe ka ndikim të papërfillshëm mbi statusin e ruajtjes së specieve,
dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

 Neni 202/b Neni 202/b
Dëmtimi i habitateve në zonat e mbrojtura mjedisoreDëmtimi i habitateve në zonat e mbrojtura mjedisore

Veprimet që shkelin kërkesat e legjislacionit në fuqi për zonat e mbrojtura apo të lejeve dheVeprimet që shkelin kërkesat e legjislacionit në fuqi për zonat e mbrojtura apo të lejeve dhe
autorizimeve të lëshuara nga organet kompetente dhe që shkaktojnë përkeqësim të rëndë të njëautorizimeve të lëshuara nga organet kompetente dhe që shkaktojnë përkeqësim të rëndë të një
habitati, që ndodhet brenda një zone të mbrojtur mjedisore, dënohen me gjobë ose me burgimhabitati, që ndodhet brenda një zone të mbrojtur mjedisore, dënohen me gjobë ose me burgim
nga 2 deri në 5 vjet.nga 2 deri në 5 vjet.

 Neni 203 Neni 203
Substancat ozonhollueseSubstancat ozonholluese

Prodhimi, importimi, eksportimi, nxjerrja në treg ose përdorimi i substancave ozonholluese, dukeProdhimi, importimi, eksportimi, nxjerrja në treg ose përdorimi i substancave ozonholluese, duke
shkelur kërkesat e legjislacionit përkatës apo të lejeve dhe autorizimeve të lëshuara nga organetshkelur kërkesat e legjislacionit përkatës apo të lejeve dhe autorizimeve të lëshuara nga organet
kompetente, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.kompetente, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.

 Neni 204 Neni 204
Peshkimi i ndaluarPeshkimi i ndaluar

1.1. PeshkimPeshkimi në kohë, me mjete, vende dhe mënyi në kohë, me mjete, vende dhe mënyra të ndaluara përbën kundra të ndaluara përbën kundërvajtërvajtje penale dheje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 muaj.dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 muaj.

2.2. PeshkimPeshkimi i kryer me mjete të rrezikut të përbashki i kryer me mjete të rrezikut të përbashkët si eksplozivët si eksploziv, lëndë helmues, lëndë helmuese etj., përbëne etj., përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.

3.3. PersPersoni oni jurjuridiidik k 

 Neni 205 Neni 205

Prerja e paligjshme e pyjevePrerja e paligjshme e pyjeve



  

Prerja apo dëmtimi i pyjeve pa leje apo në kohë dhe vende të ndaluara, përbën kundërvajtjePrerja apo dëmtimi i pyjeve pa leje apo në kohë dhe vende të ndaluara, përbën kundërvajtje
 penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në  penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.1 vit.

 Neni 206 Neni 206
Prerja e drurëve dekorativë dhe frutorëPrerja e drurëve dekorativë dhe frutorë

1.1. PrerPrerja e ja e drurdrurëve dekoraëve dekoratitivë vë dhe dëmtidhe dëmtimi mi i i lullulishtishteve dhe eve dhe parqparqeve nëpër eve nëpër qytqytete përbëjete përbëjnënë
kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë.kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë.

2.2. Prerja e drurëve në pemëtPrerja e drurëve në pemëtore, ullishore, ullishta e vreshta, pasi është refuzta e vreshta, pasi është refuzuar më parë leja e prerjes ngauar më parë leja e prerjes nga
organet kompetente, përbën kundërvajtje penale e dënohet me burgim deri në 6 muaj.organet kompetente, përbën kundërvajtje penale e dënohet me burgim deri në 6 muaj.

 Neni 206/a Neni 206/a
Shkatërrimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjorShkatërrimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor

1.1. ShkatëShkatërrimi apo dëmtirrimi apo dëmtimi me dashje, me pasoja të rënda matermi me dashje, me pasoja të rënda materiale, i fondit pyjoiale, i fondit pyjor, i fidanishtr, i fidanishteses
 pyjore,  pyjore, i i grumbullit grumbullit pyjor pyjor ose ose i i çdo çdo njësie njësie të të ngjashme ngjashme me me to, to, me me zjarr, zjarr, dënohet dënohet me me burgimburgim
nga 5 deri në 8 vjet.nga 5 deri në 8 vjet.

2.2. Po kjo vepër, e kryer me qëllim ndryshiPo kjo vepër, e kryer me qëllim ndryshimin e kategorimin e kategorisë dhe destinacisë dhe destinacionit të tokës, dënohonit të tokës, dënohetet
me burgim nga 5 deri në 15 vjet.me burgim nga 5 deri në 15 vjet.

3.3. Po kjo vepër, kur ka shkaktuaPo kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për pronën, shënr pasoja të rënda për pronën, shëndetin ose jetdetin ose jetën e njerëzve apoën e njerëzve apo
shkakton dëme të rënda dhe të zgjatura në kohë ndaj mjedisit apo zonave të mbrojtura,shkakton dëme të rënda dhe të zgjatura në kohë ndaj mjedisit apo zonave të mbrojtura,
dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.

 Neni 207 Neni 207
Shkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëveShkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëve

Shkelja e rregullave për karantinën e bimëve apo të kafshëve, kur ka sjellë pasoja të rëndaShkelja e rregullave për karantinën e bimëve apo të kafshëve, kur ka sjellë pasoja të rënda
materiale ose që rrezikojnë jetën e shëndetin e njerëzve, përbën kundërvajtje penale dhe dënohetmateriale ose që rrezikojnë jetën e shëndetin e njerëzve, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet
me gjobë.me gjobë.

 Neni 207/a Neni 207/a
Dëmtimi i personave nga kafsha e braktisurDëmtimi i personave nga kafsha e braktisur

1.1. KuKur r ngnga a brbrakakttisisja e ja e kakafsfshëhës s së shsë shoqoqërëriimimit t osose e ngnga a momosvsvenendodosjsja a e e mamaskskës mbës mbrorojjttësësee
kafshës së shoqërimit, në ambiente publike ose në mjedise të hapura për publikun, kanë ardhur kafshës së shoqërimit, në ambiente publike ose në mjedise të hapura për publikun, kanë ardhur 
 pasoja në dëm të shëndetit të një pers pasoja në dëm të shëndetit të një personi, përbën kundëroni, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë vajtje penale dhe dënohet me gjobë oseose
 burgim deri në 6 muaj. burgim deri në 6 muaj.

2.2. KuKur ngr nga vea vepra pra penpenalale ka e ka ardardhur hur plplagagosjosja e rëa e rëndndë e në e një pjë perersonsoni, di, dënoënohehet sit sipapas dis dispspoziozitëtës sës së
 pjesës së posaçme të këtij kodi. pjesës së posaçme të këtij kodi.

3.3. KuKur ngr nga vea vepra pra pepenalnale ka ae ka ardhrdhur vur vdekdekja e ja e njnjë peë persorsonini, dën, dënoheohet sit sipas pas didispospozizitëtës së ps së pjejesës sës sësë
 posaçme të këtij kodi. posaçme të këtij kodi.

 Neni 207/b Neni 207/b
Vrasja me dashje e kafshës së shoqërimitVrasja me dashje e kafshës së shoqërimit



  

Vrasja me dashje e kafshës së shoqërimit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë oseVrasja me dashje e kafshës së shoqërimit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose
me burgim deri në 1 vit.me burgim deri në 1 vit.

 Neni 207/c Neni 207/c
Keqtrajtimi i kafshësKeqtrajtimi i kafshës

11.. KKeeqqttrraajjttiimmi i oose se ttoortrtuuririmmi i i i njnjë ë kkaafsfshhe, e, dduuke ke i i sshhkakakkttuuar ar ddëëmmttiimme e ttë ë ppërërhheersrshmhmee
shëndetësore, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj.shëndetësore, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj.

2.2. KuKur ver vepra pra ka ska sjejellllë si ë si papasojsojë vdë vdekekjejen e kn e kafsafshëshës, për, përbën bën kunkundëdërvarvajtjtje pje penenalale dhe dhe dëe dënonohehett
me gjobë ose burgim deri në 2 vjet.me gjobë ose burgim deri në 2 vjet.

 Neni 207/ç Neni 207/ç
Ndeshjet ndërmjet kafshëveNdeshjet ndërmjet kafshëve

1.1. ProPromomovivimimi, org, organanizizimimi ose di ose drerejtjtimimi i ndei i ndeshjshjeve neve ndëdërmrmjejet kaft kafshëshëve që sve që shkhkakaktotojnjnë vuaë vuajtjtjejenn
ose torturimin e kafshëve, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgimose torturimin e kafshëve, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim
deri në 3 muaj.deri në 3 muaj.

2.2. DhDhënënia e kafia e kafshshëvëve për nde për ndeseshjhje, rre, rrititja osja ose trae trajnjnimimi i i i kakafsfshëhëve me qëve me qëllllim pëim përdrdororimimin apin apoo

shitjen për ndeshje, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6shitjen për ndeshje, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6
muaj.muaj.

3.3. VëVëninia e baa e baststeve eve në nnë ndesdeshjhje të e të zhvzhvililluluara ara mimididis kafs kafshëshëveve, për, përbëbën kun kundndërvërvajajtjtje pee penanale dle dhehe
dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 muaj.dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 muaj.

4.4. KuKur ver vepra pra ka ska sjejellllë si ë si papasojsojë vdë vdekekjejen e kn e kafsafshëshës, për, përbën bën kunkundëdërvarvajtjtje pje penenalale dhe dhe dëe dënonohethet
me burgim deri në 6 muaj.me burgim deri në 6 muaj.

 Neni Neni
Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1.1. NëNëse vese vepraprat pet penanale tle të paë pararashishikuakuara nra ne këte këtë seë seksiksion kon kryhryhen nen nga pega persorsoni jni jururididikik, gj, gjykykatata,a,

krahas dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aqkrahas dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq

kohë sa do e çmojë të arsyeshmkohë sa do e çmojë të arsyeshme dhe/ose e dhe/ose bazuar ne rëndësbazuar ne rëndësinë dhe natyrëinë dhe natyrën e veprës pn e veprës penale tëenale të
kryer, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.kryer, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.

2.2. Në çNë çdo rdo rasast, kt, kur veur veprpra pea penanale ële ëshshtë ktë kryryer ner nga sga sububjejektktet e paet e pararagrgrafafëvëve 1 dhe 2 te 1 dhe 2 te këe këtitijj

neni, me qëllim përfitimi material apo të premtuar, do të vendoset konfiskimi i te ardhuraveneni, me qëllim përfitimi material apo të premtuar, do të vendoset konfiskimi i te ardhurave

ngnga a veveprpra a pepenanale le apapo o të të prprememtutuarara, a, pupublblikikimimin in e e vevendndimimit it gjgjyqyqësësor or si si dhdhe e mamasësën n ee

zëvendësimit të dëmit të shkaktuar.zëvendësimit të dëmit të shkaktuar.

KREU VKREU V

KRIME KUNDËR PAVARËSISË DHE RENDIT KUSHTETUESKRIME KUNDËR PAVARËSISË DHE RENDIT KUSHTETUES



  

SEKSIONI ISEKSIONI I

KRIME KUNDËR PAVARËSISË DHE INTEGRITETITKRIME KUNDËR PAVARËSISË DHE INTEGRITETIT

NeniNeni
Dorëzimi i territoritDorëzimi i territorit

1. Dorëzimi plotësisht apo pjesërisht i territorit një shteti apo fuqie të huaj, me qëllim për të1. Dorëzimi plotësisht apo pjesërisht i territorit një shteti apo fuqie të huaj, me qëllim për të
cenuar pavarësinë dhe integritetin e vendit, dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet ose mecenuar pavarësinë dhe integritetin e vendit, dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet ose me
 burgim të përjetshëm. burgim të përjetshëm.
2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, denohet me burgim nga 52. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, denohet me burgim nga 5
gjer ne 15 vjet.gjer ne 15 vjet.

NeniNeni
Dorëzimi i forcave të armatosuraDorëzimi i forcave të armatosura

1. Dorëzimi plotësisht apo pjesërisht i forcave të armatosura apo materialeve mbrojtëse ose1. Dorëzimi plotësisht apo pjesërisht i forcave të armatosura apo materialeve mbrojtëse ose
furnizifurnizimi me mi me armë e armë e municmunicion i ion i një shteti apo fuqie të një shteti apo fuqie të huaj, me qëllim për të huaj, me qëllim për të cenuar pavarësicenuar pavarësinënë
dhe integritetin e vendit, dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëm.dhe integritetin e vendit, dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëm.

2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni dhe dorezimi nuk varet nga2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni dhe dorezimi nuk varet nga
detyrimet e caktuara nga ligji, denohet me burgim nga 5 gjer ne 15 vjet.detyrimet e caktuara nga ligji, denohet me burgim nga 5 gjer ne 15 vjet.

NeniNeni
Marrëveshja për dorëzim territoriMarrëveshja për dorëzim territori

1. Marrëveshja e bërë me fuqi apo shtete të huaja për dorëzim pjesërisht ose tërësisht të territorit1. Marrëveshja e bërë me fuqi apo shtete të huaja për dorëzim pjesërisht ose tërësisht të territorit
apo të forcave të armatosura e materialeve mbrojtëse, me qëllim për të cenuar integritetin eapo të forcave të armatosura e materialeve mbrojtëse, me qëllim për të cenuar integritetin e
vendit, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.vendit, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.
2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, denohet me burgim nga 32. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, denohet me burgim nga 3
gjer ne 5 vjet.gjer ne 5 vjet.

NeniNeni
Provokimi i luftësProvokimi i luftës

Kryerja e veprimeve që synojnë të provokojnë luftë apo të vënë Republikën e Shqipërisë përparaKryerja e veprimeve që synojnë të provokojnë luftë apo të vënë Republikën e Shqipërisë përpara
rrezikut të ndërhyrjes nga fuqi të huaja, dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet.rrezikut të ndërhyrjes nga fuqi të huaja, dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet.

NeniNeni
Marrëveshja për ndërhyrje të armatosurMarrëveshja për ndërhyrje të armatosur

Marrëveshja e bërë me fuqi apo shtete të huaja për të shkaktuar ndërhyrje të armatosur kundër Marrëveshja e bërë me fuqi apo shtete të huaja për të shkaktuar ndërhyrje të armatosur kundër 

territorit të Republikës së Shqipërisë, dënohet me burgim nga 10 deri në 15 vjet.territorit të Republikës së Shqipërisë, dënohet me burgim nga 10 deri në 15 vjet.



  

NeniNeni
Dhënia e informatave sekreteDhënia e informatave sekrete

1. Dhënia e informatave sekrete me karakter ushtarak apo të çdo lloji tjetër një fuqie të huaj për 1. Dhënia e informatave sekrete me karakter ushtarak apo të çdo lloji tjetër një fuqie të huaj për 
të cenuar pavarësinë e vendit, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.të cenuar pavarësinë e vendit, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.

2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, dhe veprimi nuk varet nga2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, dhe veprimi nuk varet nga
detyrimet ligjore te marra persiper nga shteti shqiptar, denohet me burgim nga 5 gjer ne 10 vjet.detyrimet ligjore te marra persiper nga shteti shqiptar, denohet me burgim nga 5 gjer ne 10 vjet.

NeniNeni
Sigurimi i informataveSigurimi i informatave

1. Sigurimi i informatave sekrete me karakter ushtarak apo të çdo lloji tjetër, me qëllim që t’i1. Sigurimi i informatave sekrete me karakter ushtarak apo të çdo lloji tjetër, me qëllim që t’i
 jepen  jepen një një fuqie fuqie të të huaj, huaj, për për të të cenuar cenuar pavarësinë pavarësinë e e vendit, vendit, dënohet dënohet me me burgim burgim nga nga 3 3 deri deri në në 1010
vjet.vjet.
2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, dhe veprimi nuk varet nga2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, dhe veprimi nuk varet nga
detyrimet ligjore te marra persiper nga shteti shqiptar, denohet me burgim nga 5 gjer ne 10 vjet.detyrimet ligjore te marra persiper nga shteti shqiptar, denohet me burgim nga 5 gjer ne 10 vjet.

NeniNeni
Dëmtimi i objekteve mbrojtëseDëmtimi i objekteve mbrojtëse

1. 1. ShkatëShkatërrimi apo rrimi apo dëmtidëmtimi mi i i mjetemjeteve, ve, pajisjpajisjeve, eve, aparataparaturave, armatimiurave, armatimit, t, tekniteknikës luftarake kës luftarake apoapo
objekteve mbrojtëse ushtarake, me qëllim uljen e aftësisë mbrojtëse të vendit, dënohet meobjekteve mbrojtëse ushtarake, me qëllim uljen e aftësisë mbrojtëse të vendit, dënohet me
 burgim nga 5 deri në 15 vjet. burgim nga 5 deri në 15 vjet.
2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, dhe vepra do te2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, dhe vepra do te
konsiderohet si demtim i thjeshte i pasurise.konsiderohet si demtim i thjeshte i pasurise.

NeniNeni
Sigurimi i mjeteve për shkatërrimin e teknikës luftarakeSigurimi i mjeteve për shkatërrimin e teknikës luftarake

Prodhimi apo mbajtja e mjeteve për të shkatërruar ose dëmtuar pajisjet, aparaturat, armatimin,Prodhimi apo mbajtja e mjeteve për të shkatërruar ose dëmtuar pajisjet, aparaturat, armatimin,
mjetet e teknikës luftarake apo objektet mbrojtëse ushtarake, me qëllim uljen e aftësisë mbrojtësemjetet e teknikës luftarake apo objektet mbrojtëse ushtarake, me qëllim uljen e aftësisë mbrojtëse
të vendit, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.të vendit, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.

NeniNeni
Marrja e shpërblimeveMarrja e shpërblimeve

Marrja apo marrëveshja për të marrë shpërblim apo përfitime të tjera materiale, për të kryer nëMarrja apo marrëveshja për të marrë shpërblim apo përfitime të tjera materiale, për të kryer në
favor të shteteve apo fuqive të favor të shteteve apo fuqive të huaja një nga krimet e huaja një nga krimet e parashiparashikuara në këtë kuara në këtë seksionseksion, dënohet me, dënohet me
 burgim nga 5 deri në 10 vjet. burgim nga 5 deri në 10 vjet.

NeniNeni

Vënia në shërbim të shteteve të huajaVënia në shërbim të shteteve të huaja



  

1. Vënia në shërbim të një shteti apo një fuqie të huaj të çdo shtetasi shqiptar, me qëllim kryerjen1. Vënia në shërbim të një shteti apo një fuqie të huaj të çdo shtetasi shqiptar, me qëllim kryerjen
e veprave kundër pavarësisë dhe integritetit të Republikës së Shqipërisë, dënohet me burgim ngae veprave kundër pavarësisë dhe integritetit të Republikës së Shqipërisë, dënohet me burgim nga
3 deri në 10 vjet.3 deri në 10 vjet.
2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, dhe veprimi nuk varet nga2. Kur mungon qellimi i parashikuar ne paragrafin e pare te ketij neni, dhe veprimi nuk varet nga
detyrimet ligjore te marra persiper nga shteti shqiptar, denohet me burgim nga 2 gjer ne 5 vjet.detyrimet ligjore te marra persiper nga shteti shqiptar, denohet me burgim nga 2 gjer ne 5 vjet.

 Neni Neni

Denimet plotesueseDenimet plotesuese

1. Nese vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere1. Nese vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere
gjykatgjykata, krahas a, krahas denimidenimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe denimdenimin plotesues heqjen e in plotesues heqjen e se drejtes per se drejtes per te punuar te punuar 
ne sherbim publik, ose cdo denim tjeter plotesues qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyrenne sherbim publik, ose cdo denim tjeter plotesues qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren
e vepres dhe veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk kae vepres dhe veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka
 parashikuar ndryshe. parashikuar ndryshe.
3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer nga subjektet me qellim perfitimi material apo te3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer nga subjektet me qellim perfitimi material apo te
 premtuar,  premtuar, do do te te vendoset vendoset konfiskimi konfiskimi i i te te ardhurave ardhurave nga nga vepra vepra penale penale apo apo te te premtuara,premtuara,

 publikimin e vendimit gjyqsor si dhe masen e zevendesimit te demit te shkaktuar. publikimin e vendimit gjyqsor si dhe masen e zevendesimit te demit te shkaktuar.

NeniNeni
Konkurimi i vepraveKonkurimi i veprave

Per efekt te Per efekt te ketiketij seksioni, nese ndonjera nga menyrat e kryerjes se j seksioni, nese ndonjera nga menyrat e kryerjes se veprave penale te tij qe kaneveprave penale te tij qe kane
 bere  bere te te mundur mundur kryerjen kryerjen e e ndonjeres ndonjeres prej prej tyre, tyre, jane jane vepra vepra penale penale me me vehte, vehte, atehere atehere atoato
konkurojne me vepren penale te ciles i kane sherbyer per te sjelle apo tentuar pasojen.konkurojne me vepren penale te ciles i kane sherbyer per te sjelle apo tentuar pasojen.

SEKSIONI IISEKSIONI II
KRIME KUNDËR RENDIT KUSHTETUESKRIME KUNDËR RENDIT KUSHTETUES

NeniNeni

AtentatiAtentati

1. Kryerja e vrasjeve, rrëmbimeve, torturave apo akteve të tjera të dhunës kundër përfaqësuesve1. Kryerja e vrasjeve, rrëmbimeve, torturave apo akteve të tjera të dhunës kundër përfaqësuesve
më të lartë të shtetit, me qëllim për të përmbysur rendin kushtetues, dënohet me burgim jo mëmë të lartë të shtetit, me qëllim për të përmbysur rendin kushtetues, dënohet me burgim jo më
 pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëm. pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëm.
2. Per efekt te ketij neni, me perfaqsues te larte te shtetit do te kuptohen, Kryetari i Shtetit,2. Per efekt te ketij neni, me perfaqsues te larte te shtetit do te kuptohen, Kryetari i Shtetit,
Kryeministri, Kryetari i Kuvendit te Shqiperise si dhe, cdo individ qe eshte duke i zevendesuar Kryeministri, Kryetari i Kuvendit te Shqiperise si dhe, cdo individ qe eshte duke i zevendesuar 
ata ne detyre, qofte edhe perkohesisht.ata ne detyre, qofte edhe perkohesisht.
3. Me permbysje te rendit kushtetues do te kuptohet veprimi per te cenuar apo permbysur te3. Me permbysje te rendit kushtetues do te kuptohet veprimi per te cenuar apo permbysur te
drejtat dhe lirite themelore te njeriut; lirite vetjake dhe ato politike te tij, sistemin qeverises apodrejtat dhe lirite themelore te njeriut; lirite vetjake dhe ato politike te tij, sistemin qeverises apo

formen e tij, cenimin e sovranitetit, ndarjen e pushteteve apo, edhe vetem zevendesimi neformen e tij, cenimin e sovranitetit, ndarjen e pushteteve apo, edhe vetem zevendesimi nedetyredetyren n kushtekushtetuese te viktimes me nje tuese te viktimes me nje prej menyrave te shenuara nga prej menyrave te shenuara nga paragrafparagrafin e in e pare te pare te ketijketij
neni.neni.



  

NeniNeni
KomplotiKomploti

Marrja e vendimeve dhe krijimi i kushteve materiale nga një grup njerëzish për të kryer atentatMarrja e vendimeve dhe krijimi i kushteve materiale nga një grup njerëzish për të kryer atentat

dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet.dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet.

NeniNeni
KryengritjaKryengritja

1. Pjesëmarrja në veprime masive të dhunshme, si vendosje pengesash apo barrikadash për të1. Pjesëmarrja në veprime masive të dhunshme, si vendosje pengesash apo barrikadash për të
ndalur forcat e rendit, rezistenca me armë apo çarmatosja e tyre, pushtimi me forcë i ndërtesave,ndalur forcat e rendit, rezistenca me armë apo çarmatosja e tyre, pushtimi me forcë i ndërtesave,
kryerja e plaçkitjeve, grumbullimi apo vënia në dispozicion e armëve, municioneve dhe njerëzve,kryerja e plaçkitjeve, grumbullimi apo vënia në dispozicion e armëve, municioneve dhe njerëzve,
krijimi i lehtësirave në favor të kryengritësve, të bëra për të përmbysur rendin kushtetues,krijimi i lehtësirave në favor të kryengritësve, të bëra për të përmbysur rendin kushtetues,
dënohen më burgim nga 15 deri në 25 vjet.dënohen më burgim nga 15 deri në 25 vjet.
2. Marrja pjesë si udhëheqës apo organizator në veprimet e mësipërme dënohet me burgim të2. Marrja pjesë si udhëheqës apo organizator në veprimet e mësipërme dënohet me burgim të
 përjetshëm. përjetshëm.

3. Me 3. Me permbyspermbysje te je te rendit kushtrendit kushtetues do te etues do te kuptohkuptohet edhe vetem zevendesimi ne detyre te et edhe vetem zevendesimi ne detyre te njerinjeritt
 prej  prej subjekteve subjekteve te te parashikuara parashikuara ne ne paragrafin paragrafin e e dyte dyte te te nenit nenit ( ( atentati) atentati) nepermjet nepermjet njeres njeres prejprej
menyrave te shenuara nga paragrafin e pare te ketij neni.menyrave te shenuara nga paragrafin e pare te ketij neni.

NeniNeni
Thirrjet për armatosje ose marrja pa të drejtë e komandësThirrjet për armatosje ose marrja pa të drejtë e komandës

Thirrjet për armatosje kundër rendit kushtetues, krijimi apo organizimi i forcave të armatosura nëThirrjet për armatosje kundër rendit kushtetues, krijimi apo organizimi i forcave të armatosura në
kundërshtim me ligjin, marrja pa të drejtë e komandës së forcave të armatosura për të kryer kundërshtim me ligjin, marrja pa të drejtë e komandës së forcave të armatosura për të kryer 
veprime luftarake, me qëllim për t’iu kundërvënë rendit kushtetues, dënohen me burgim nga 5veprime luftarake, me qëllim për t’iu kundërvënë rendit kushtetues, dënohen me burgim nga 5
deri në 10 vjet.deri në 10 vjet.

NeniNeni
Thirrjet publike për veprime të dhunshmeThirrjet publike për veprime të dhunshme

ThirrjThirrjet e et e bëra publikishbëra publikisht për t për të kryer të kryer vepra të vepra të dhunshmdhunshme kundër e kundër rendit kushtetrendit kushtetues, dënohen meues, dënohen me
gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

NeniNeni
Krijimi i partive dhe shoqatave antikushtetueseKrijimi i partive dhe shoqatave antikushtetuese

Krijimi apo pjesëmarrja në parti, organizata apo shoqata që synojnë përmbysjen me dhunë tëKrijimi apo pjesëmarrja në parti, organizata apo shoqata që synojnë përmbysjen me dhunë të
rendit kushtetues, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.rendit kushtetues, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

Rikrijimi i një partie, organizate ose shoqate të shpërndarë si antikushtetuese apo vazhdimi iRikrijimi i një partie, organizate ose shoqate të shpërndarë si antikushtetuese apo vazhdimi iveprimtarisë në mënyrë të fshehtë ose të hapur, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.veprimtarisë në mënyrë të fshehtë ose të hapur, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.



  

NeniNeni
Shpërndarja e shkrimeve antikushtetueseShpërndarja e shkrimeve antikushtetuese

Shpërndarja e shkrimeve apo përdorimi i simboleve që i përkasin një partie, organizate apoShpërndarja e shkrimeve apo përdorimi i simboleve që i përkasin një partie, organizate apo

shoqate antikushtetuese ose që është e shpërndarë si e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim ngashoqate antikushtetuese ose që është e shpërndarë si e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim nga
2 deri në 3 vjet.2 deri në 3 vjet.
Shpërndarja apo futja e materialeve, shkrimeve apo simboleve nga jashtë në Republikën eShpërndarja apo futja e materialeve, shkrimeve apo simboleve nga jashtë në Republikën e
Shqipërisë, të cilat synojnë përmbysjen e rendit kushtetues a cenimin e tërësisë tokësore tëShqipërisë, të cilat synojnë përmbysjen e rendit kushtetues a cenimin e tërësisë tokësore të
vendit, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.vendit, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

KREU VIKREU VI

KRIME QË CENOJNË MARRËDHËNIET ME SHTETET E TJERAKRIME QË CENOJNË MARRËDHËNIET ME SHTETET E TJERA

NeniNeni
Veprat e dhunshme ndaj personave të mbrojtur ndërkombëtarishtVeprat e dhunshme ndaj personave të mbrojtur ndërkombëtarisht

KryeKryerja rja e e veprveprave ave të të dhudhunshmnshme e ndandaj j perpersonasonave ve të të mbrmbrojtojtur ur ndërndërkomkombëtbëtariarishtsht, , dënodënohet het meme
 burgim nga 2 deri në 10 vjet. burgim nga 2 deri në 10 vjet.

NeniNeni
Veprimet e dhunshme ndaj vendeve të punës së personave të mbrojtur ndërkombëtarishtVeprimet e dhunshme ndaj vendeve të punës së personave të mbrojtur ndërkombëtarisht

Kryerja e veprimeve të dhunshme ndaj vendeve të punës, banimit, mjeteve të transportit tëKryerja e veprimeve të dhunshme ndaj vendeve të punës, banimit, mjeteve të transportit të
 personave  personave të të mbrojtur mbrojtur ndërkombëtarisht, ndërkombëtarisht, përbën përbën kundërvajtje kundërvajtje penale penale dhe dhe dënohet dënohet me me gjobë gjobë oseose
me burgim deri në 1 vit.me burgim deri në 1 vit.

Kur nga vepra kanë ardhur pasoja të rënda materiale apo janë sjellë ndërlikime në marrëdhënietKur nga vepra kanë ardhur pasoja të rënda materiale apo janë sjellë ndërlikime në marrëdhënietdypalëshe, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.dypalëshe, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.

 KREU VII KREU VII
VEPRA ME QËLLIME TERRORISTEVEPRA ME QËLLIME TERRORISTE

NeniNeni
Vepra me qëllime terroristeVepra me qëllime terroriste

1. 1. KryeKryerja e rja e veprveprave të mëposhave të mëposhtmetme, , me qëllme qëllim përhapim përhapjen e jen e panipanikut në kut në poppopullullatë ose për atë ose për tëtë

detyruar organe shtetërore, shqiptare ose të huaja, të kryejnë ose të mos kryejnë një akt tëdetyruar organe shtetërore, shqiptare ose të huaja, të kryejnë ose të mos kryejnë një akt të

caktuar, ose për të shkatërruar apo destabilizuar, në mënyrë serioze, struktura thelbësore politike,caktuar, ose për të shkatërruar apo destabilizuar, në mënyrë serioze, struktura thelbësore politike,



  

kushkushtettetueseuese, , ekonekonomiomike ke ose ose socsocialiale e të të shtshtetietit t shqishqiptaptar, r, të të një një shtshteti eti tjtjetëetër, r, insinstitituctucionioni i apoapo

organizate ndërkombëtare, nepermjet veprimeve qe perfshijne:organizate ndërkombëtare, nepermjet veprimeve qe perfshijne:
a) veprat kundër personit, të cilat mund të shkaktojnë vdekjen ose plagosjen e rëndë;a) veprat kundër personit, të cilat mund të shkaktojnë vdekjen ose plagosjen e rëndë;

 b) rrëmbimin e  b) rrëmbimin e avionëve, të anijeve, avionëve, të anijeve, të mjeteve të tjera të të mjeteve të tjera të transportit apo të platformavetransportit apo të platformave
fikse ose ushtrimin e paligjshëm të kontrollit mbi to, me dhunë ose nëpërmjet kanosjes për fikse ose ushtrimin e paligjshëm të kontrollit mbi to, me dhunë ose nëpërmjet kanosjes për 

 përdorimin e dhunës apo me anë të çdo f përdorimin e dhunës apo me anë të çdo forme tjetër kanosjeje;orme tjetër kanosjeje;c) kryerjen e akteve të dhunës kundër një personi në bordin e një avioni në fluturim, nëc) kryerjen e akteve të dhunës kundër një personi në bordin e një avioni në fluturim, në

 bordin e një anijeje ose në  bordin e një anijeje ose në bordin e një platforme fiksbordin e një platforme fikse, kur këto akte mund të e, kur këto akte mund të rrezikojnë sigurinërrezikojnë sigurinë
e avionit, të mjetit të lundrimit ose të platformës fikse;e avionit, të mjetit të lundrimit ose të platformës fikse;

ç) shkatërrimin e një avioni në funksionim, të një anijeje apo të një platforme fikse oseç) shkatërrimin e një avioni në funksionim, të një anijeje apo të një platforme fikse ose

shkaktimin e dëmeve të tilla avionit, anijes a ngarkesës së saj ose platformës fikse, që e bëjnë tëshkaktimin e dëmeve të tilla avionit, anijes a ngarkesës së saj ose platformës fikse, që e bëjnë të

 pamundur ose rrezikojnë a mund të rre pamundur ose rrezikojnë a mund të rrezikojnë sigurinë e fluturimit, të lundrimit ose të platformëszikojnë sigurinë e fluturimit, të lundrimit ose të platformës
fikse;fikse;

d) vendosjen, me çdo mjet, në një avion në shërbim, në një anije ose në një platformëd) vendosjen, me çdo mjet, në një avion në shërbim, në një anije ose në një platformë
fikse, të një pajisjeje a substance që mund të shkatërrojë avionin, anijen a platformën fikse ose qëfikse, të një pajisjeje a substance që mund të shkatërrojë avionin, anijen a platformën fikse ose që

mund t’i shkaktojë dëme avionit, anijes a ngarkesës së saj ose platformës fikse dhe që rrezikon amund t’i shkaktojë dëme avionit, anijes a ngarkesës së saj ose platformës fikse dhe që rrezikon a

mund të rrezikojë sigurinë e fluturimit, lundrimit të anijes ose të platformës fikse;mund të rrezikojë sigurinë e fluturimit, lundrimit të anijes ose të platformës fikse;dh) shkatërrimin ose dëmtimin e pajisjeve të fluturimit apo të pajisjeve të lundrimitdh) shkatërrimin ose dëmtimin e pajisjeve të fluturimit apo të pajisjeve të lundrimit
detar ose ndërhyrjen në funksionimin e tyre, kur nga një akt i tillë mund të rrezikohet siguria edetar ose ndërhyrjen në funksionimin e tyre, kur nga një akt i tillë mund të rrezikohet siguria e

avionit apo e anijes;avionit apo e anijes;

e) përhapjen e informacioneve që dihet se janë të pavërteta, duke rrezikuar sigurinë ee) përhapjen e informacioneve që dihet se janë të pavërteta, duke rrezikuar sigurinë e

një avioni në fluturim apo të anijes në lundrim;një avioni në fluturim apo të anijes në lundrim;
ë) vrasjen ose rrëmbimin e një personi të mbrojtur ndërkombëtarisht, sipas nenit 9 tëë) vrasjen ose rrëmbimin e një personi të mbrojtur ndërkombëtarisht, sipas nenit 9 të

këtij Kodi, ose çdo sulm këtij Kodi, ose çdo sulm tjetër ndaj tij ose lirisë së tjetër ndaj tij ose lirisë së tij;tij;
f) sulmin e dhunshëm ndaj zyrës, banesës private ose mjetit të transportit të personit tëf) sulmin e dhunshëm ndaj zyrës, banesës private ose mjetit të transportit të personit të

mbrojtur ndërkombëtarisht, sipas nenit 9 të këtij Kodi, kur prej këtij sulmi rrezikohet personi osembrojtur ndërkombëtarisht, sipas nenit 9 të këtij Kodi, kur prej këtij sulmi rrezikohet personi ose

liria e tij;liria e tij;

g) pengmarrjen ose rrëmbimin e personit dhe kanosjen për të vrarë, për të plagosur oseg) pengmarrjen ose rrëmbimin e personit dhe kanosjen për të vrarë, për të plagosur ose për të vazhduar mbajtjen e tij peng; për të vazhduar mbajtjen e tij peng;

gj) marrjen në dorëzim, posedimin, përdorimin, transferimin, tjetërsimin, disponimingj) marrjen në dorëzim, posedimin, përdorimin, transferimin, tjetërsimin, disponimin

ose përhapjen e materialit bërthamor, me dashje dhe pa qenë i autorizuar ligjërisht, kur iose përhapjen e materialit bërthamor, me dashje dhe pa qenë i autorizuar ligjërisht, kur i

shkaktohet ose mund t’i shkaktohet vdekja ose dëmtime të rënda çdo personi ose të dëmtohetshkaktohet ose mund t’i shkaktohet vdekja ose dëmtime të rënda çdo personi ose të dëmtohet

rëndë prona;rëndë prona;

h) h) vjvjededhjhjenen, , përpërvevetëtësisimimin n osose e pëpërfirfititimimin n nënëpëpërmrmjejet t mamashshtrtrimimit it të të mamateteriarialeleveve
 bërthamore; bërthamore;

i) kërkimin e materialeve bërthamore, duke përdorur shtrëngimin, dhunën ose çdoi) kërkimin e materialeve bërthamore, duke përdorur shtrëngimin, dhunën ose çdo

formë tjetër kanosjeje;formë tjetër kanosjeje;

 j)  j) prodhimin, prodhimin, mbajtjen, blerjen, mbajtjen, blerjen, transportin transportin apo apo tregtimin tregtimin e e lëndëve lëndëve plasëse, plasëse, të të armëvearmëve
të zjarrit, biologjtë zjarrit, biologjike, kimike apo ike, kimike apo bërthabërthamore, si more, si dhe kërkimin shkencor për dhe kërkimin shkencor për prodhiprodhimin e min e armëvearmëve

të shkatërrimit në masë;të shkatërrimit në masë;



  

k) kryerjen e akteve të dhunës, duke përdorur çdo pajisje, substancë ose armë, kundër k) kryerjen e akteve të dhunës, duke përdorur çdo pajisje, substancë ose armë, kundër 

një personi në një personi në një aeroport të një aeroport të aviacaviacionit civil ndërkombëionit civil ndërkombëtar, kur tar, kur këto akte shkaktojnë ose mundkëto akte shkaktojnë ose mund
të shkaktojnë dëmtime të rënda ose vdekjen e personave;të shkaktojnë dëmtime të rënda ose vdekjen e personave;

 l) shkatërrimin ose dëmtimin e rëndë të mjediseve apo të pajisjeve në një aeroport të l) shkatërrimin ose dëmtimin e rëndë të mjediseve apo të pajisjeve në një aeroport të
aviacionit civil ndërkombëtar ose në një avion të vendosur në këtë aeroport që nuk është nëaviacionit civil ndërkombëtar ose në një avion të vendosur në këtë aeroport që nuk është në

fluturim ose ndërprerjen e shërbimeve të aeroportit, duke përdorur çdo pajisje ose armë, kur ngafluturim ose ndërprerjen e shërbimeve të aeroportit, duke përdorur çdo pajisje ose armë, kur ngaky akt rrezikohet a mund të rrezikohet siguria e aeroportit;ky akt rrezikohet a mund të rrezikohet siguria e aeroportit;

ll) përhapjen, vendosjen, shkarkimin ose shpërthimin e lëndëve plasëse ose të pajisjevell) përhapjen, vendosjen, shkarkimin ose shpërthimin e lëndëve plasëse ose të pajisjeve
të tjera vdekjeprurëse, në mjedise publike, në zyrat e një shteti ose qeverie, sistemin e transportittë tjera vdekjeprurëse, në mjedise publike, në zyrat e një shteti ose qeverie, sistemin e transportit

 publik  publik ose ose në në infrastrukturën infrastrukturën publike, publike, si si dhe dhe shpërndarjen shpërndarjen në në mjedis mjedis të të substancave substancave tëtë

rrezrreziksikshmehme, , shkashkaktiktimimin n e e zjazjarrevrreve, e, të të përpërmbymbytjetjeve, ve, shpshpërtërthimhimeveeve, , me me qëlqëllilim m shkashkaktiktimin min ee

vdekjes ose dëmtimeve të rënda trupore ose me qëllim shkaktimin e shkatërrimeve masive tëvdekjes ose dëmtimeve të rënda trupore ose me qëllim shkaktimin e shkatërrimeve masive të
vendeve, mjediseve ose sistemeve të lartpërmendura, kur ky shkatërrim sjell a mund të sjellëvendeve, mjediseve ose sistemeve të lartpërmendura, kur ky shkatërrim sjell a mund të sjellë

humbje të mëdha ekonomike;humbje të mëdha ekonomike;
m) shkatërrimm) shkatërrimin e in e rëndë dhe në rëndë dhe në përmasa të mëdha të përmasa të mëdha të pronës publikepronës publike, të , të infrastinfrastrukturërukturëss

 publike,  publike, të të sistemit të sistemit të transportit, transportit, të sistemit të sistemit të infortë informacionit e macionit e të prtë pronës onës private, private, duke duke rrezikuar rrezikuar 

 jetën e personave; jetën e personave;n) shkaktimin e ndërprerjes së furnizimit me ujë, energji elektrike ose çdo burim tjetër n) shkaktimin e ndërprerjes së furnizimit me ujë, energji elektrike ose çdo burim tjetër 
të rëndësishëm; apo çdo vepër tjetër që synon të shkaktojë vdekjen ose plagosjen e rëndë tëtë rëndësishëm; apo çdo vepër tjetër që synon të shkaktojë vdekjen ose plagosjen e rëndë të

civilëve ose të çdo personi tjetër që nuk merr pjesë aktive në veprimet luftarake në një situatëcivilëve ose të çdo personi tjetër që nuk merr pjesë aktive në veprimet luftarake në një situatë

konflikti të armatosur, e kryer për qëllimet e përcaktuara në paragrafin e parë të këtij neni.konflikti të armatosur, e kryer për qëllimet e përcaktuara në paragrafin e parë të këtij neni.

dënohet me burgim jo më pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëmdënohet me burgim jo më pak se 15 vjet ose me burgim të përjetshëm

2. Veprimet që shkaktojnë ndërprerjen e një shërbimi të rëndësishëm, një sistemi, një veprimtarie2. Veprimet që shkaktojnë ndërprerjen e një shërbimi të rëndësishëm, një sistemi, një veprimtarie
 publike  publike ose ose private, private, si si rezultat rezultat i i protestës, protestës, i i mosbindjes mosbindjes civile, civile, ose ose i i grevës, grevës, nuk nuk do do tëtë

konsiderohen vepra me qëllime terroriste në kuptimin e këtij neni.konsiderohen vepra me qëllime terroriste në kuptimin e këtij neni.

NeniNeniFinancimi i terrorizmitFinancimi i terrorizmit  

1. Dhënia ose 1. Dhënia ose grumgrumbulbullilimi mi i i fondfondeve ose eve ose aseasetevteve e të çdo të çdo llolloji, me ji, me çdo mjetçdo mjet, , në mënyrë tënë mënyrë të

drejtpërdrejtë ose të tërthortë, me qëllimin që ato të përdoren ose duke ditur se ato do tëdrejtpërdrejtë ose të tërthortë, me qëllimin që ato të përdoren ose duke ditur se ato do të

 përdoren, plotësisht ose pjesërisht: përdoren, plotësisht ose pjesërisht:

a) për të kryer vepra me qëllime terroriste;a) për të kryer vepra me qëllime terroriste;
 b) nga një organizatë terroriste; b) nga një organizatë terroriste;

c) nga një terrorist i vetëm;c) nga një terrorist i vetëm;

dënohet jo më pak se 15 vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.dënohet jo më pak se 15 vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

2. Dispozitat e këtij neni zbatohen:2. Dispozitat e këtij neni zbatohen:

a) a) pëpër r të të gjgjititha ha fofondndetet, , ku ku pëpërfrfshshihihen en papasusuri ri të të çdçdo o llllojoji, i, të të trtrupupëzëzuauara ra osose e tëtë
 patrupëzuara,  patrupëzuara, të të luajtshme luajtshme ose ose të të paluajtshme, paluajtshme, pavarësisht pavarësisht nga nga mënyra mënyra e e fitimit fitimit të të tyre, tyre, dhedhe



  

dokumente ligjore ose instrumente të çdo lloji, edhe në formë elektronike ose digjitale, qëdokumente ligjore ose instrumente të çdo lloji, edhe në formë elektronike ose digjitale, që

tregojnë të drejta ose interesa mbi pasuri të tilla, përfshirë kreditë bankare, çeqet e udhëtarëve,tregojnë të drejta ose interesa mbi pasuri të tilla, përfshirë kreditë bankare, çeqet e udhëtarëve,
çeqet bankare, urdhërpagesat, aksionet, letrat me vlerë, bonot, çeqet e garantuara bankare, letrat eçeqet bankare, urdhërpagesat, aksionet, letrat me vlerë, bonot, çeqet e garantuara bankare, letrat e

kreditit, si dhe çdo instrument tjetër financiar, të ngjashëm me to;kreditit, si dhe çdo instrument tjetër financiar, të ngjashëm me to;
 b) pavarësisht nëse personi që kryen një nga veprat e parashikuara në paragrafin e parë b) pavarësisht nëse personi që kryen një nga veprat e parashikuara në paragrafin e parë

të këtij neni, ndodhet në të njëjtin shtet a në një shtet të ndryshëm nga ai, në të cilin ndodhettë këtij neni, ndodhet në të njëjtin shtet a në një shtet të ndryshëm nga ai, në të cilin ndodhet
organizata terroriste a terroristi i vetëm ose nga shteti në të cilin është kryer a do të kryhet vepraorganizata terroriste a terroristi i vetëm ose nga shteti në të cilin është kryer a do të kryhet vepra

me qëllime terroriste;me qëllime terroriste;
c) në c) në rastin e parashikuar nga paragrafi i parë i rastin e parashikuar nga paragrafi i parë i këtij neni, pavarëkëtij neni, pavarësisht nëse fondet janësisht nëse fondet janë

 përdorur në fakt për  përdorur në fakt për të kryer veprën ose vtë kryer veprën ose veprat, për të cilat ishin dhënë ose greprat, për të cilat ishin dhënë ose grumbulluar, apo nëseumbulluar, apo nëse

mund të vendoset një lidhje mes fondeve dhe një apo më shumë veprave konkrete me qëllimemund të vendoset një lidhje mes fondeve dhe një apo më shumë veprave konkrete me qëllime

terroriste.terroriste.

3. Dijenia dhe qëllimi, sipas paragrafit të parë të këtij neni, nxirren nga rrethana fakti objektive.3. Dijenia dhe qëllimi, sipas paragrafit të parë të këtij neni, nxirren nga rrethana fakti objektive.

NeniNeni

Financimi i udhëtimit jashtë vendit për qëllime terrorizmi –Financimi i udhëtimit jashtë vendit për qëllime terrorizmi –

Sigurimi ose mbledhja në cdo formë, direkt ose indirekt, pjesërisht ose plotësisht i fondeve për tëSigurimi ose mbledhja në cdo formë, direkt ose indirekt, pjesërisht ose plotësisht i fondeve për të

mundësuar udhëtimin jashtë vendit të një ose më shumë personave për qëllime terrorizmi dukemundësuar udhëtimin jashtë vendit të një ose më shumë personave për qëllime terrorizmi duke

ditur se fondet do te përdoren pjesërisht ose plotësisht për këtë qëllim dënohet me burgim nga 7ditur se fondet do te përdoren pjesërisht ose plotësisht për këtë qëllim dënohet me burgim nga 7
deri në 10 vjet.deri në 10 vjet.

NeniNeni
Fshehja e fondeve dhe e pasurive të tjera, që financojnë terrorizminFshehja e fondeve dhe e pasurive të tjera, që financojnë terrorizmin  

1. Transferimi, konvertimi, fshehja, lëvizja ose tjetërsimi i fondeve dhe i pasurive të tjera, ndaj të1. Transferimi, konvertimi, fshehja, lëvizja ose tjetërsimi i fondeve dhe i pasurive të tjera, ndaj tëcicilalave ve zbzbatatoheohen n mamasat sat kunkundëdër r fifinanancncimimit it të të teterrorroririzmzmitit, , pëpër r të të shmshmangangur ur zbuzbulilimimin n dhedhe

vendndodhjen e tyre, dënohen me burgim nga 4 deri në 12 vjet.vendndodhjen e tyre, dënohen me burgim nga 4 deri në 12 vjet.

2. Kur kjo vepër kryhet gjatë ushtrimit të një veprimtarie profesionale, dënohet me burgim nga 72. Kur kjo vepër kryhet gjatë ushtrimit të një veprimtarie profesionale, dënohet me burgim nga 7

deri në 15 vjet.deri në 15 vjet.

NeniNeni
Dhënia e informacioneve nga persona që ushtrojnë funksione publike ose në ushtrim tëDhënia e informacioneve nga persona që ushtrojnë funksione publike ose në ushtrim të

detyrës a profesionitdetyrës a profesionit  

Vënia në dijeni e personave të shpallur ose e personave të tjerë për të dhënat për verifikimin oseVënia në dijeni e personave të shpallur ose e personave të tjerë për të dhënat për verifikimin ose

hetimin e fondeve dhe pasurive të tjera, ndaj të cilave zbatohen masa kundër financimit tëhetimin e fondeve dhe pasurive të tjera, ndaj të cilave zbatohen masa kundër financimit të



  

terrorizmit, nga persona që ushtrojnë funksione publike ose që janë në ushtrim të detyrës aterrorizmit, nga persona që ushtrojnë funksione publike ose që janë në ushtrim të detyrës a

 profesionit, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet. profesionit, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

NeniNeniKryerja e shërbimeve dhe veprimeve me persona të shpallurKryerja e shërbimeve dhe veprimeve me persona të shpallur

Dhënia e fondeve dhe pasurive të tjera, kryerja e shërbimeve financiare, si dhe e transaksioneveDhënia e fondeve dhe pasurive të tjera, kryerja e shërbimeve financiare, si dhe e transaksioneve

të tjera me persona të shpallur, ndaj të cilëve zbatohen masa kundër financimit të terrorizmit,të tjera me persona të shpallur, ndaj të cilëve zbatohen masa kundër financimit të terrorizmit,

dënohen me burgim nga 4 deri në 10 vjet.dënohen me burgim nga 4 deri në 10 vjet.

NeniNeni
Rekrutimi i personave për kryerjen e veprave me qëllimeve terroriste ose të financimit tëRekrutimi i personave për kryerjen e veprave me qëllimeve terroriste ose të financimit të

terrorizmitterrorizmit

1. Rekrutimi i një ose më shumë personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose të1. Rekrutimi i një ose më shumë personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose të

financimit të terrorizmit, edhe kur këto vepra drejtohen kundër një shteti tjetër, institucioni apofinancimit të terrorizmit, edhe kur këto vepra drejtohen kundër një shteti tjetër, institucioni apo

organizate ndërkombëtare, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim jo më pak seorganizate ndërkombëtare, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim jo më pak se

10 vjet.10 vjet.

2. Organizimi ose ndihma që jepet në drejtim të udhëtimit te individëve, të cilet udhëtojnë drejt2. Organizimi ose ndihma që jepet në drejtim të udhëtimit te individëve, të cilet udhëtojnë drejt

një shteti te ndryshëm nga shteti i vendbanimit ose shtetësisë me qëllim për të kryer, planifikuar,një shteti te ndryshëm nga shteti i vendbanimit ose shtetësisë me qëllim për të kryer, planifikuar,

 përgatitur ose marrë pjesë në akte terroriste d përgatitur ose marrë pjesë në akte terroriste dënohet me burgim nga 10 deri ne 15 vjet.ënohet me burgim nga 10 deri ne 15 vjet.

NeniNeni

Trajnimi për kryerjen e veprave me qëllime terroristeTrajnimi për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

Trainimi, përgatitja ose dhënia në çdo formë e udhëzimeve edhe në mënyrë anonime ose në rrugëTrainimi, përgatitja ose dhënia në çdo formë e udhëzimeve edhe në mënyrë anonime ose në rrugë

elelektektronronikike, e, për për prprodhodhimimin in ose ose pëpërdordoririmimin n e e lëlëndndëvëve e ekeksplsplozozivive, e, ararmëmëve ve të të zjzjarrarrit it dhedhe
municioneve luftarake, të armëve të tjera dhe lëndëve kimike, bakteriologjike apo bërthamoremunicioneve luftarake, të armëve të tjera dhe lëndëve kimike, bakteriologjike apo bërthamore

ose të çdo natyre tjetër, të dëmshme dhe të rrezikshme për njerëzit dhe pasurinë, si dhe tëose të çdo natyre tjetër, të dëmshme dhe të rrezikshme për njerëzit dhe pasurinë, si dhe të

teknikave e të metodave të tjera për kryerjen e veprave me qëllime terroriste dhe pjesëmarrja nëteknikave e të metodave të tjera për kryerjen e veprave me qëllime terroriste dhe pjesëmarrja në

vepveprimrimtartari i të të tiltilla, la, edhedhe e kur kur këtkëto o vepvepra ra dredrejtojtohen hen kundkundër ër një një shtshteti eti tjetjetërtër, , insinstittituciucioni oni apoapo
organizate ndërkombëtare, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohen me burgim nga 7 gjer neorganizate ndërkombëtare, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohen me burgim nga 7 gjer ne

15 vjet.15 vjet.
  

NeniNeni
Marrja e trajnimit per kryerjen e veprave me qëllime terroristeMarrja e trajnimit per kryerjen e veprave me qëllime terroriste



  

Marrja e instruksioneve, njohurive ose aftësive praktike nga një person tjetër në krijimin oseMarrja e instruksioneve, njohurive ose aftësive praktike nga një person tjetër në krijimin ose
 përdorimin e  përdorimin e eksplozivëve, armëve eksplozivëve, armëve të zjarrit të zjarrit ose armëve ose armëve të tjera, të tjera, substancave substancave të dëmshme të dëmshme ose tëose të

rrezikshme, apo metodave ose teknikave të tjera specifike me qëllim kryerjen ose dhënien errezikshme, apo metodave ose teknikave të tjera specifike me qëllim kryerjen ose dhënien e
kontributit në kryerjen e një vepre penale me qellime terroriste dënohet me burgim nga 7 deri nekontributit në kryerjen e një vepre penale me qellime terroriste dënohet me burgim nga 7 deri ne

15 vjet.15 vjet.

NeniNeni
Nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroristeNxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

 Nxitja,  Nxitja, thirrja thirrja publike, publike, shpërndarja shpërndarja e e shkrimeve shkrimeve ose ose propaganda propaganda në në forma forma të të tjera, tjera, që që synonsynon

mbështetjen ose kryerjen e një apo më shumë veprave për qëllime terroriste dhe për financimin embështetjen ose kryerjen e një apo më shumë veprave për qëllime terroriste dhe për financimin e
terrorizmit, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim nga katër deri në dhjetë vjet.terrorizmit, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim nga katër deri në dhjetë vjet.

NeniNeni
Kanosja për kryerjen e veprave me qëllime terroristeKanosja për kryerjen e veprave me qëllime terroriste

Kanosja serioze për kryerjen e veprave për qëllime terroriste, që i bëhet një autoriteti publik,Kanosja serioze për kryerjen e veprave për qëllime terroriste, që i bëhet një autoriteti publik,
edhe të një shteti tjetër, institucioni apo organizate ndërkombëtare, dënohet me burgim nga 8 deriedhe të një shteti tjetër, institucioni apo organizate ndërkombëtare, dënohet me burgim nga 8 deri

në 15 vjet.në 15 vjet.

NeniNeni
Krijimi i turmave të armatosuraKrijimi i turmave të armatosura

Krijimi i turmave të armatosura për t’iu kundërvënë rendit publik me anë të veprimeve tëKrijimi i turmave të armatosura për t’iu kundërvënë rendit publik me anë të veprimeve të

dhunshme ndaj jetës, shëndetit, lirisë vetjake të personit, pasurisë, me qëllim ngjalljen e frikës edhunshme ndaj jetës, shëndetit, lirisë vetjake të personit, pasurisë, me qëllim ngjalljen e frikës e

të pasigurisë në masë, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.të pasigurisë në masë, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.

NeniNeni
Prodhimi i armëve luftarakeProdhimi i armëve luftarake

Prodhimi, mbajtja, transportimi i armëve luftarake, kimike, biologjike, bërthamore, me bazëProdhimi, mbajtja, transportimi i armëve luftarake, kimike, biologjike, bërthamore, me bazë

helmuese ose eksplozive, me qëllim për të kryer vepra terrori, dënohen me burgim nga 5 deri nëhelmuese ose eksplozive, me qëllim për të kryer vepra terrori, dënohen me burgim nga 5 deri në

15 vjet.15 vjet.

NeniNeni
Organizata terroristeOrganizata terroriste

1. Krijimi, organizimi, drejtimi dhe financimi i një shoqate, grupi ose organizate terroriste1. Krijimi, organizimi, drejtimi dhe financimi i një shoqate, grupi ose organizate terroriste

dënohen me burgim nga 4 gjer ne 15 vjet.dënohen me burgim nga 4 gjer ne 15 vjet.



  

2. Pjesëmarrja në një shoqatë, grup ose organizatë terroriste me qëllim kryerjen ose kontributin2. Pjesëmarrja në një shoqatë, grup ose organizatë terroriste me qëllim kryerjen ose kontributin

në kryerjen e një ose më shumë veprave terroriste dënohet me burgim nga 4 deri në 10 vjet.në kryerjen e një ose më shumë veprave terroriste dënohet me burgim nga 4 deri në 10 vjet.

NeniNeni
Banda e armatosurBanda e armatosur

Krijimi, organizimi, drejtimi dhe financimi i bandës së armatosur dënohen me burgim nga 2 deriKrijimi, organizimi, drejtimi dhe financimi i bandës së armatosur dënohen me burgim nga 2 deri

në 12 vjet.në 12 vjet.
Pjesëmarrja në bandën e armatosur dënohet me burgim nga 4 deri në 10 vjet.Pjesëmarrja në bandën e armatosur dënohet me burgim nga 4 deri në 10 vjet.

KREU VIIIKREU VIII

KRIME KUNDËR AUTORITETIT TË SHTETITKRIME KUNDËR AUTORITETIT TË SHTETIT

SEKSIONI ISEKSIONI I

VEPRA PENALE KUNDËR SEKRETIT DHE KUFIJVEVEPRA PENALE KUNDËR SEKRETIT DHE KUFIJVE

SHTETËRORËSHTETËRORË

NeniNeni

Tregimi i sekretit shtetëror nga personi që i është besuarTregimi i sekretit shtetëror nga personi që i është besuar

1. 1. TregTregimiimi, , përhpërhapjapja a dhe dhe infinformormimi imi i i faktfakteve, eve, shishifravfrave, e, përmpërmbajbajtjetjes s së së dokdokumeumententeve ve apoapo

materialeve që, sipas ligjit të njohur publikisht, përbëjnë sekret shtetëror, nga personi që i ështëmaterialeve që, sipas ligjit të njohur publikisht, përbëjnë sekret shtetëror, nga personi që i është
 besuar  besuar ose që ose që ka mundur ka mundur të vijë të vijë në dijeni në dijeni për to për to për spër shkak të hkak të detyrës, dëdetyrës, dënohen me nohen me gjobë ose gjobë ose meme

 burgim  burgim nga nga 2 2 deri deri në në 5 5 vjet vjet dhe dhe shoqërohet shoqërohet me me dënimin dënimin plotësues plotësues tëtë heqjes të së drejtës për të heqjes të së drejtës për të
ushtruar funksione publike.ushtruar funksione publike.

2. Po kjo vepër, e bërë botërisht, dënohet me gjobë ose me burgim nga 4 deri në 10 vjet dhe2. Po kjo vepër, e bërë botërisht, dënohet me gjobë ose me burgim nga 4 deri në 10 vjet dhe

shoqërohet me dënimin plotësues tëshoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione publike. heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione publike.

NeniNeni

Tregimi i sekretit shtetëror nga shtetasitTregimi i sekretit shtetëror nga shtetasit

1.1. TregTregimiimi, , përhpërhapjapja a dhe dhe infinformormimi imi i i faktfakteve, eve, shishifravfrave, e, përpërmbambajtjjtjes es së së dokdokumeumententeve ve apoapo
materialeve që, sipas ligjit të njohur publikisht, përbëjnë sekret shtetëror, nga cilido që kamaterialeve që, sipas ligjit të njohur publikisht, përbëjnë sekret shtetëror, nga cilido që ka

mundur të vijë në dijeni për to, dënohen me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.mundur të vijë në dijeni për to, dënohen me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.



  

2. Po kjo vepër, e bërë botërisht, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet dhe shoqërohet me2. Po kjo vepër, e bërë botërisht, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet dhe shoqërohet me

dënimin plotësues tëdënimin plotësues të heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione publike nëse shtetasi është heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione publike nëse shtetasi është
 pjesë e administrates publike. pjesë e administrates publike.

NeniNeni
Zbulimi i akteve ose të dhënave sekreteZbulimi i akteve ose të dhënave sekrete

1.1.   Zbulimi ndaj të tretëve i të dhënave ose ndihma për të zbuluar të dhënat, të cilat ligji iZbulimi ndaj të tretëve i të dhënave ose ndihma për të zbuluar të dhënat, të cilat ligji i
 përcakton si sekret, nga ana e një fun përcakton si sekret, nga ana e një funksionari publik ose e një personi të ngarkuar ksionari publik ose e një personi të ngarkuar me një shërbimme një shërbim

 publik, në kundërshtim  publik, në kundërshtim me përmbushjen e me përmbushjen e rregullt të detyrës orregullt të detyrës ose duke abuzuar se duke abuzuar me cilësitë e veta,me cilësitë e veta,

dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues tëdënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të së heqjes të së

drejtës për të ushtruar funksione publike.drejtës për të ushtruar funksione publike.

2. Zbulimi ndaj të tretëve i të dhënave, të cilat përbëjnë sekret tregtar industrial ose profesional,2. Zbulimi ndaj të tretëve i të dhënave, të cilat përbëjnë sekret tregtar industrial ose profesional,

nga ana e personave publikë, që kanë detyrë ruajtjen e tyre, dënohet me burgim nga 3 deri në 6nga ana e personave publikë, që kanë detyrë ruajtjen e tyre, dënohet me burgim nga 3 deri në 6vjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues tëvjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues të  heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione

 publike. publike.

3. Zbulimi i akteve sekrete ose i të dhënave, që përmbajnë aktet sekrete, nga prokurori ose oficeri3. Zbulimi i akteve sekrete ose i të dhënave, që përmbajnë aktet sekrete, nga prokurori ose oficeri

i policisë gjyqësore, si dhe mosrespektimi i detyrimeve të përcaktuara në nenin 103 të Kodit tëi policisë gjyqësore, si dhe mosrespektimi i detyrimeve të përcaktuara në nenin 103 të Kodit të

Procedurës Penale, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.Procedurës Penale, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

4. Zbulimi i akteve sekrete ose i të dhënave të përmbajtura në aktet sekrete nga persona të tjerë,4. Zbulimi i akteve sekrete ose i të dhënave të përmbajtura në aktet sekrete nga persona të tjerë,

që kanë dijeni për të dhëna për procedimin penal e që janë paralajmëruar nga prokurori oseqë kanë dijeni për të dhëna për procedimin penal e që janë paralajmëruar nga prokurori ose
oficeri i policisë gjyqësore për moszbulimin e tyre, dënohet me burgim 2 deri në 3 vjet. Nëse kjooficeri i policisë gjyqësore për moszbulimin e tyre, dënohet me burgim 2 deri në 3 vjet. Nëse kjo

vepër kryhet nga personat juridik dënohet me gjobë ose një nga dënimet plotësuesevepër kryhet nga personat juridik dënohet me gjobë ose një nga dënimet plotësuese sipas nenitsipas nenit
81 të këtij kodi.81 të këtij kodi.

5. Publikimi me çdo mjet, qoftë dhe i pjesshëm i akteve procedurale josekrete deri pa përfunduar 5. Publikimi me çdo mjet, qoftë dhe i pjesshëm i akteve procedurale josekrete deri pa përfunduar 
hetimet paraprake, ose prodhimi me çdo mjet qoftë dhe i pjesshëm i akteve të shqyrtimithetimet paraprake, ose prodhimi me çdo mjet qoftë dhe i pjesshëm i akteve të shqyrtimit

gjygjyqësqësor or kur kur gjygjykimkimi i zhvizhvillollohet het me me dyedyer r të të mbymbyllullura, ra, ose ose publpublikiikimi mi i i gjegjeneraneralitliteteeteve ve apoapo

fotografotografive të të five të të pandehupandehurve apo rve apo dëshmidëshmitareve të mitur të tareve të mitur të akuzuar apo viktima te vepres akuzuar apo viktima te vepres penalepenale,,

 përbën  përbën kundërvajtje kundërvajtje penale penale dhe ddhe dënohet ënohet me gjobe me gjobe ose ose me burme burgim deri gim deri në në 2 vjet. 2 vjet. Nëse Nëse kjo vepër kjo vepër 
kryhet nga personat juridik dënohet me gjobë gjobë dhe me një nga dënimet plotësuesekryhet nga personat juridik dënohet me gjobë gjobë dhe me një nga dënimet plotësuese sipassipas

nenit 81 të këtij kodi.nenit 81 të këtij kodi.

6. Zbulimi i të dhënave sekrete, që kanë lidhje me identitetin, procesin e bashkëpunimit, të6. Zbulimi i të dhënave sekrete, që kanë lidhje me identitetin, procesin e bashkëpunimit, të

mbrojtjes ose për vendndodhjen e dëshmitarëve e të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, të cilëtmbrojtjes ose për vendndodhjen e dëshmitarëve e të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, të cilët
 përfitojnë mbrojtje të veçantë, sipas ligjeve në fuqi, dënohet me burgim nga  përfitojnë mbrojtje të veçantë, sipas ligjeve në fuqi, dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet.2 deri në 6 vjet.



  

7. Zbulimi i sekretit që ka 7. Zbulimi i sekretit që ka sjellsjellë si ë si pasojë vdekjepasojë vdekjen, plagosjen e n, plagosjen e rëndë ose ka rëndë ose ka rrezikurrezikuar seriozishtar seriozisht

 jetën  jetën apo apo shëndetin shëndetin e e dëshmitarëve dëshmitarëve ose ose të të bashkëpunëtorëve bashkëpunëtorëve të të drejtësisë, drejtësisë, të të familjarëve familjarëve të të tyretyre
apo të punonjësve të policisë, të ngarkuar me mbrojtjen e tyre, dënohet me burgim nga 3 deri nëapo të punonjësve të policisë, të ngarkuar me mbrojtjen e tyre, dënohet me burgim nga 3 deri në

10 vjet.10 vjet.

NeniNeni

Humbja e dokumenteve sekreteHumbja e dokumenteve sekrete

Humbja e dokumenteve apo materialeve të tjera që, sipas ligjit të njohur publikisht, përbëjnëHumbja e dokumenteve apo materialeve të tjera që, sipas ligjit të njohur publikisht, përbëjnë

sekret shtetëror, nga personi që i janë besuar për ruajtje apo për përdorim, dënohet me gjobë osesekret shtetëror, nga personi që i janë besuar për ruajtje apo për përdorim, dënohet me gjobë ose

me burgim 2 deri në 3 vjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues tëme burgim 2 deri në 3 vjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues të  heqjes të së drejtës për të heqjes të së drejtës për të

ushtruar funksione publike.ushtruar funksione publike.

NeniNeni

Shkelja e rregullave mbi fluturimetShkelja e rregullave mbi fluturimet

1.1. Shkelja e rregullave mbi fluturimet ndërkombëtare si, hyrja ose dalja nga territori i RepublikësShkelja e rregullave mbi fluturimet ndërkombëtare si, hyrja ose dalja nga territori i Republikës
së Shqipërisë pa leje fluturimi, mosrespektimi i vijave të fluturimit, i vendeve të zbritjes, isë Shqipërisë pa leje fluturimi, mosrespektimi i vijave të fluturimit, i vendeve të zbritjes, i

korridoreve ajrore apo lartësisë të caktuar të fluturimit, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2korridoreve ajrore apo lartësisë të caktuar të fluturimit, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2

deri në 5 vjet.deri në 5 vjet.

 Nëse vepra është kryer nga  Nëse vepra është kryer nga personi juridik, dënohet me gjobë dhe me nje prej denimeve tepersoni juridik, dënohet me gjobë dhe me nje prej denimeve te
 parashikuara ne kete Kod qe jepen nda parashikuara ne kete Kod qe jepen ndaj personit juridik. ( heqjen e te drejtes per shtrimin ej personit juridik. ( heqjen e te drejtes per shtrimin e
veprimtarise, apo mbylljen e perkoheshme )veprimtarise, apo mbylljen e perkoheshme )

Denimet plotesueseDenimet plotesuese

1. Kur vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere gjykata,1. Kur vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere gjykata,
krahas denimit kryesor cakton edhe denimin plotesues heqjen e se drejtes per te punuar nekrahas denimit kryesor cakton edhe denimin plotesues heqjen e se drejtes per te punuar ne
sherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren e vepres dhesherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren e vepres dhe
veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.

2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
denimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sadenimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sa

do e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmonedo e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmone
nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.



  

3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer me qellim perfitimi material apo te premtuar, do te3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer me qellim perfitimi material apo te premtuar, do te
vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimitvendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimit
gjyqsor si dhe masen e zevendesimit te demit te shkaktuar.gjyqsor si dhe masen e zevendesimit te demit te shkaktuar.

4. Per cdo denim qe lidhet me drejtimin apo perdorimin e mjeteve te cdo transporti, gjykata do te4. Per cdo denim qe lidhet me drejtimin apo perdorimin e mjeteve te cdo transporti, gjykata do te
vendose edhe heqjen e deshmise se aftesi per aq kohe sa ajo do te cmoje te nevojshme, perputhur vendose edhe heqjen e deshmise se aftesi per aq kohe sa ajo do te cmoje te nevojshme, perputhur 

me rendesine e faktit dhe pasojes se ardhur.me rendesine e faktit dhe pasojes se ardhur.

NeniNeni

Konkurrimi i veprave dhe bashkepunimiKonkurrimi i veprave dhe bashkepunimi

1. Ne te gjitha rastet kur, per te kryer nje prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion,1. Ne te gjitha rastet kur, per te kryer nje prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion,
autorit i eshte dashur te te kryeje veprime qe perbejne veper penale me vehte, atehere kjo e funditautorit i eshte dashur te te kryeje veprime qe perbejne veper penale me vehte, atehere kjo e fundit
konkurron me vepren qe ai ka dashur te kryeje.konkurron me vepren qe ai ka dashur te kryeje.

2. Nese per kryerjen e ndonjeres prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion, autorit i2. Nese per kryerjen e ndonjeres prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion, autorit i

eshte dashur te bashkepunoje me person tjeter, pavaresisht nese kane ose jo cilesite e vecanta, ataeshte dashur te bashkepunoje me person tjeter, pavaresisht nese kane ose jo cilesite e vecanta, ata
do te do te pergjipergjigjen per kryerjen e gjen per kryerjen e vepres penale te parashikuavepres penale te parashikuar ne r ne kete seksion ne bashkepunim mekete seksion ne bashkepunim me
njeri tjetrin. Do te konsiderohet bashkepunetor ne kryerjen e njeres prej veprave penale te ketijnjeri tjetrin. Do te konsiderohet bashkepunetor ne kryerjen e njeres prej veprave penale te ketij
seksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, keshillon apo inkurajon nje personseksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, keshillon apo inkurajon nje person
tjeter per te kryer ndonjeren prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion/kre.tjeter per te kryer ndonjeren prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion/kre.

KREU IXKREU IX

VEPRAT PENALE KUNDËR SISTEMEVE, PROGRAMEVE DHE TË DHËNAVEVEPRAT PENALE KUNDËR SISTEMEVE, PROGRAMEVE DHE TË DHËNAVE
KOMPJUTERIKEKOMPJUTERIKE

 Neni Neni
Hyrja e paautorizuar kompjuterikeHyrja e paautorizuar kompjuterike

1.1.  Hyrja e paautorizuar apo në tejkalim të autorizimit për të hyrë në një sistem kompjuterik a nëHyrja e paautorizuar apo në tejkalim të autorizimit për të hyrë në një sistem kompjuterik a në
një pjesë të tij ose në të dhëna kompjuterike, perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobënjë pjesë të tij ose në të dhëna kompjuterike, perben kundervajtje penale dhe dënohet me gjobë
ose me burgim deri në 2 vjet.ose me burgim deri në 2 vjet.
2. Nese nga vepra penale e parashikuar ne paragrafin e pare, eshte shkaktuar demtim i sistemit2. Nese nga vepra penale e parashikuar ne paragrafin e pare, eshte shkaktuar demtim i sistemit
kompjuterik, deformimin e te dhenave te ruajtura ne te, apo marrja a transferimi i tyre denohetkompjuterik, deformimin e te dhenave te ruajtura ne te, apo marrja a transferimi i tyre denohet
me burgim nga 2 deri ne 3 vjet.me burgim nga 2 deri ne 3 vjet.

3. 3. KuKur r kjkjo o vevepëpër r krkryheyhet t në në sisiststememet et osose e të të dhdhënënave ave kokompmpjujuteteririke ke usushthtararakeake, , të të sisiguguririsësë
komkombëtbëtare, are, të të rendrendit it publpublik, ik, të të mbrmbrojtojtjes jes civcivilile, e, të të shënshëndetdetësiësisë së apo apo në në çdo çdo sistsistem em tjetjetër tër 



  

kompjuterik ose të dhënave kompjuterike, me rëndësi te vecante publike, dënohet me burgim ngakompjuterik ose të dhënave kompjuterike, me rëndësi te vecante publike, dënohet me burgim nga
tre deri në dhjetë vjet.tre deri në dhjetë vjet.
4. Nese nga vepra penale e parashikuar ne paragrafin e trete, eshte shkaktuar demtim i sistemit4. Nese nga vepra penale e parashikuar ne paragrafin e trete, eshte shkaktuar demtim i sistemit
kompjuterik, deformimin e te dhenave te ruajtura ne te apo, marrja a transferimi i tyre denohetkompjuterik, deformimin e te dhenave te ruajtura ne te apo, marrja a transferimi i tyre denohet
me burgim nga 5 deri ne 12 vjet.me burgim nga 5 deri ne 12 vjet.

 Neni Neni
Ndërhyrja në sistemet kompjuterikeNdërhyrja në sistemet kompjuterike

1. Krijimi i pengesave serioze dhe të paautorizuara për të cenuar funksionimin e një sistemi1. Krijimi i pengesave serioze dhe të paautorizuara për të cenuar funksionimin e një sistemi
kompjuterik, programi ose komunikimi kompjuterik, nëpërmjet futjes, dëmtimit, shtrembërimit,kompjuterik, programi ose komunikimi kompjuterik, nëpërmjet futjes, dëmtimit, shtrembërimit,
ndryshimit, fshirjes apo suprimimit të të dhënave, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet.ndryshimit, fshirjes apo suprimimit të të dhënave, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet.
2. Kur kjo vepër kryhet në sistemet kompjuterike, programet apo komunikimet kompjuterike2. Kur kjo vepër kryhet në sistemet kompjuterike, programet apo komunikimet kompjuterike
ushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit publik, të mbrojtjes civile, të shëndetësisë apo në çdoushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit publik, të mbrojtjes civile, të shëndetësisë apo në çdo
sistem tjetër kompjuterik, me rëndësi te vecante publike, dënohet me burgim nga pesë deri nësistem tjetër kompjuterik, me rëndësi te vecante publike, dënohet me burgim nga pesë deri në
 pesëmbëdhjetë vjet. pesëmbëdhjetë vjet.  

 Neni Neni
Ndërhyrja në të dhënat kompjuterikeNdërhyrja në të dhënat kompjuterike

1.1.   DëmDëmtimtimi, i, shtshtremrembëribërimi, mi, ndryndryshishimi, mi, fshifshirja rja apo apo suprsuprimiimimi, mi, bërjbërja a të të papëpapërdorrdorshëmshëm, , ose ose tëtë
 parritshëm,  parritshëm, ose ose paraqet paraqet si si të të paarritshëm, paarritshëm, plotësisht plotësisht ose ose pjesërisht, pjesërisht, të të dhënat dhënat kompjuterike kompjuterike tëtë
tjetrit pa qenë i paautorizuar dënohen me burgim nga 2 deri në tre vjet.tjetrit pa qenë i paautorizuar dënohen me burgim nga 2 deri në tre vjet.
2. Kur kjo vepër kryhet në të dhënat kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit2. Kur kjo vepër kryhet në të dhënat kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit
 publik, të mbrojtjes civile,  publik, të mbrojtjes civile, të shëndetësisë të shëndetësisë apo në çdo apo në çdo të dhënë tjetër të dhënë tjetër kompjuterike, me rëndësi kompjuterike, me rëndësi tete
vecante publike, dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë vjet.vecante publike, dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë vjet.

 Neni Neni
Përgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterikePërgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterike

1. Përgjimi i paligjshëm me mjete teknike i transmetimeve jopublike, i të dhënave kompjuterike1. Përgjimi i paligjshëm me mjete teknike i transmetimeve jopublike, i të dhënave kompjuterike
nga/ose brenda një sistemi kompjuterik, përfshirë emetimet elektromagnetike nga një sistemnga/ose brenda një sistemi kompjuterik, përfshirë emetimet elektromagnetike nga një sistem
kompjuterik, që mbart të dhëna të tilla kompjuterike, dënohet me burgim nga tre deri në shtatëkompjuterik, që mbart të dhëna të tilla kompjuterike, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë
vjet.vjet.
2. Kur kjo vepër kryhet nga/ose brenda sistemeve kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare,2. Kur kjo vepër kryhet nga/ose brenda sistemeve kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare,
të rendit publik, të mbrojtjes civile apo në çdo sistem tjetër kompjuterik, me rëndësi te vecantetë rendit publik, të mbrojtjes civile apo në çdo sistem tjetër kompjuterik, me rëndësi te vecante
 publike, dënohet me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet. publike, dënohet me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet.



  

 Neni Neni
Falsifikimi kompjuterik Falsifikimi kompjuterik 

1. Futja, ndryshimi, fshirja apo heqja e të dhënave kompjuterike, pa të drejtë, për krijimin e të1. Futja, ndryshimi, fshirja apo heqja e të dhënave kompjuterike, pa të drejtë, për krijimin e të
dhënave të rreme, me qëllim paraqitjen dhe përdorimin e tyre si autentike, pavarësisht nëse tëdhënave të rreme, me qëllim paraqitjen dhe përdorimin e tyre si autentike, pavarësisht nëse të
dhënat e krijuara janë drejtpërdrejt të lexueshme apo të kuptueshme, dënohen me burgim nga 2dhënat e krijuara janë drejtpërdrejt të lexueshme apo të kuptueshme, dënohen me burgim nga 2
deri në gjashtë vjet.deri në gjashtë vjet.
2. Kur kjo vepër kryhet nga personi, që ka për detyrë ruajtjen dhe administrimin e të dhënave2. Kur kjo vepër kryhet nga personi, që ka për detyrë ruajtjen dhe administrimin e të dhënave
kompjkompjuterikeuterike, në , në bashkëpbashkëpunim, më shumë unim, më shumë se një se një herë ose herë ose ka sjellë pasoja të ka sjellë pasoja të rënda për rënda për interinteresinesin
 publik, dënohet me burgim tre deri në dhjetë vjet. publik, dënohet me burgim tre deri në dhjetë vjet.

 Neni Neni
Keqpërdorimi i pajisjeveKeqpërdorimi i pajisjeve

Prodhimi, mbajtja, shitja, dhënia në përdorim, shpërndarja apo çdo veprim tjetër, për vënien nëProdhimi, mbajtja, shitja, dhënia në përdorim, shpërndarja apo çdo veprim tjetër, për vënien në
disdispozpoziciicion on të të një një pajpajisjisjejeeje, , ku ku përpërfshifshihen hen edhedhe e një një proprogram gram komkompjupjuterterik, ik, një një fjafjalëklëkalialimm
kompjuterik, një kod hyrjeje apo një e dhënë e tillë e ngjashme, të cilat janë krijuar osekompjuterik, një kod hyrjeje apo një e dhënë e tillë e ngjashme, të cilat janë krijuar ose
 përshtatur  përshtatur për për hyrjen hyrjen në në një një sistem sistem kompjuterik kompjuterik ose ose në në një një pjesë pjesë të të tij, tij, me me qëllim qëllim kryerjen kryerjen ee
veprave penale, të parashikuara në nenet 192/b, 293/a, 293/b e 293/c të këtij Kodi, ( DUHENveprave penale, të parashikuara në nenet 192/b, 293/a, 293/b e 293/c të këtij Kodi, ( DUHEN
RAKORDUAR DISPOZITAT E CITUARA ME TE REJAT ) dënohen me burgim nga 2 deri nëRAKORDUAR DISPOZITAT E CITUARA ME TE REJAT ) dënohen me burgim nga 2 deri në
 pesë vjet. pesë vjet.

 Neni Neni
Shitja e paautorizuar e kartave SIMShitja e paautorizuar e kartave SIM

Shkelja e rregullave të caktuara për shpërndarjen,shitjen dhe pajisjen me produkte/karta SIMShkelja e rregullave të caktuara për shpërndarjen,shitjen dhe pajisjen me produkte/karta SIM
 përbën  përbën kundërvajtje kundërvajtje penale penale dhe dhe dënohet dënohet me me gjobe gjobe ose ose me me burgim burgim nga nga tridhjetë tridhjetë ditë ditë deri deri nënë
gjashtë muaj.gjashtë muaj.

Denimet plotesueseDenimet plotesuese

1. Kur vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere gjykata,1. Kur vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere gjykata,
krahas denimit kryesor cakton edhe denimin plotesues heqjen e se drejtes per te punuar nekrahas denimit kryesor cakton edhe denimin plotesues heqjen e se drejtes per te punuar ne
sherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren e vepres dhesherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren e vepres dhe
veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.
2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
denimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sadenimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sa
do e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmonedo e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmone

nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.



  

3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer me qellim perfitimi material apo te premtuar, do te3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer me qellim perfitimi material apo te premtuar, do te
vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimitvendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimit
gjyqsor si dhe masen e zevendesimit te demit te shkaktuar.gjyqsor si dhe masen e zevendesimit te demit te shkaktuar.

NeniNeni
Konkurrimi i veprave dhe bashkepunimiKonkurrimi i veprave dhe bashkepunimi

1. Ne te gjitha rastet kur, per te kryer nje prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion,1. Ne te gjitha rastet kur, per te kryer nje prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion,
autorit i eshte dashur te te kryeje veprime qe perbejne veper penale me vehte, atehere kjo e funditautorit i eshte dashur te te kryeje veprime qe perbejne veper penale me vehte, atehere kjo e fundit
konkurron me vepren qe ai ka dashur te kryeje.konkurron me vepren qe ai ka dashur te kryeje.
2. Nese per kryerjen e ndonjeres prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion, autorit i2. Nese per kryerjen e ndonjeres prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion, autorit i
eshte dashur te eshte dashur te bashkepbashkepunoje me person unoje me person tjettjeter, pavaresisht cilesier, pavaresisht cilesive te ve te posacmposacme te e te tyre, ata do tyre, ata do tete
 pergjigjen  pergjigjen per per kryerjen kryerjen e vepre vepres pes penale te enale te parashikuar parashikuar ne ne kete skete seksion ne eksion ne bashkepunim bashkepunim me njerime njeri
tjetrin.tjetrin.

KREU XKREU X

VEPRAT PENALE KUNDËR PAQES DHE RENDIT PUBLIK VEPRAT PENALE KUNDËR PAQES DHE RENDIT PUBLIK 

 Neni Neni
Kundërshtimi i punonjësit që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik Kundërshtimi i punonjësit që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik 

1. Kundërshti1. Kundërshtimi që mi që i bëhet një i bëhet një punonjëpunonjësi që si që kryen një detyrë shtetërore apo një shërbim publik,kryen një detyrë shtetërore apo një shërbim publik,
me qëllim për ta penguar atë për të kryer detyrën apo shërbimin sipas ligjit, përbën kundërvajtjeme qëllim për ta penguar atë për të kryer detyrën apo shërbimin sipas ligjit, përbën kundërvajtje
 penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në  penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj.6 muaj.
2. Po kjo vepër, kur kryhet duke ushtruar dhunë fizike, dënohet me gjobë ose me burgim nga 22. Po kjo vepër, kur kryhet duke ushtruar dhunë fizike, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2
deri në 5 vjet.deri në 5 vjet.

 Neni Neni
Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik 

1. Kundërshtimi që i bëhet punonjësit të policisë së rendit publik, me qëllim për ta penguar atë1. Kundërshtimi që i bëhet punonjësit të policisë së rendit publik, me qëllim për ta penguar atë
 për të kryer detyrën  për të kryer detyrën sipas ligjit, përbën kundërvajtje penasipas ligjit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë osle dhe dënohet me gjobë ose me burgime me burgim
deri në 1 vit.deri në 1 vit.
2. Po kjo vepër, kur kryhet duke ushtruar dhunë fizike, dënohet me gjobë ose me burgim nga 22. Po kjo vepër, kur kryhet duke ushtruar dhunë fizike, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2
deri në 7 vjet.deri në 7 vjet.

 Neni 237 Neni 237
Goditjet për shkak të detyrësGoditjet për shkak të detyrës



  

1. Goditjet ose vepra të tjera dhune ndaj punonjësit që kryen një detyrë shtetërore apo një1. Goditjet ose vepra të tjera dhune ndaj punonjësit që kryen një detyrë shtetërore apo një
shërbim publik, për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore apo të shërbimit publik, dënohen meshërbim publik, për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore apo të shërbimit publik, dënohen me
 burgim nga 2 deri në 3 vjet. burgim nga 2 deri në 3 vjet.
2. Kur kjo vepër kryhet ndaj personit të zgjedhur, për shkak të veprimtarisë së tij, dënohet me2. Kur kjo vepër kryhet ndaj personit të zgjedhur, për shkak të veprimtarisë së tij, dënohet me
 burgim nga 2 deri në 4 vjet. burgim nga 2 deri në 4 vjet.
3. Kur kjo vepër kryhet ndaj punonjësit të policies apo profesionistit shëndetësor për shkak të3. Kur kjo vepër kryhet ndaj punonjësit të policies apo profesionistit shëndetësor për shkak të
veprimtarisë së tij dhe kur cilësitë e personit janë të dukshme ose të njohura, dënohet me burgimveprimtarisë së tij dhe kur cilësitë e personit janë të dukshme ose të njohura, dënohet me burgim
nga 2 deri në 5 vjet.nga 2 deri në 5 vjet.
4. Po kjo vepër, kur kryhet në mjediset e institucionit ku personi ushtron detyrën shtetërore,4. Po kjo vepër, kur kryhet në mjediset e institucionit ku personi ushtron detyrën shtetërore,
funksionin apo shërbimin publik, dënohet me burgim nga 3 deri në 5 vjet.funksionin apo shërbimin publik, dënohet me burgim nga 3 deri në 5 vjet.

 Neni Neni
Kanosja për shkak të detyrësKanosja për shkak të detyrës

1. Kanosja serioze për vrasje apo për plagosje të rëndë, që i bëhet punonjësit që kryen një detyrë1. Kanosja serioze për vrasje apo për plagosje të rëndë, që i bëhet punonjësit që kryen një detyrë

shtetërore apo një shërbim publik, për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore ose të shërbimit,shtetërore apo një shërbim publik, për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore ose të shërbimit,
dënohet me burgim 2 deri në 3 vjet.dënohet me burgim 2 deri në 3 vjet.
2. Kur kjo vepër kryhet ndaj personit të zgjedhur për shkak të veprimtarisë së tij, dënohet me2. Kur kjo vepër kryhet ndaj personit të zgjedhur për shkak të veprimtarisë së tij, dënohet me
 burgim nga 2 deri në 4 vjet. burgim nga 2 deri në 4 vjet.
3. Kur kjo vepër kryhet ndaj punonjësit të policise apo profesionistit shëndetësor, për shkak të3. Kur kjo vepër kryhet ndaj punonjësit të policise apo profesionistit shëndetësor, për shkak të
veprimtarisë së tij, kur cilësitë e personit janë të njohura ose të dukshme, dënohet me burgim ngaveprimtarisë së tij, kur cilësitë e personit janë të njohura ose të dukshme, dënohet me burgim nga
dy deri në 5 vjet.dy deri në 5 vjet.
4. 4. Kur Kur kjo kjo vepvepër ër krykryhet het në në mjemjedisdiset et e e insinstittituciucionionit t ku ku perpersoni ushtrosoni ushtron n detdetyrëyrën n shtshtetëetërorerore,,
funksionin apo shërbimin publik, dënohet me burgim nga 3 deri në 5 vjet.funksionin apo shërbimin publik, dënohet me burgim nga 3 deri në 5 vjet.

 Neni Neni
Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik 

MoMosbisbindndja ja ndndaj aj urdurdhrahrave ve të të liligjgjshshme me të të pupunonnonjëjësisit t të të polpolicicisisë ë së së rerendindit t pupublblik ik pëpërbërbënn
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.

 Neni Neni
Goditjet ndaj pjesëtarëve të familjes së personit që kryen një detyrë shtetëroreGoditjet ndaj pjesëtarëve të familjes së personit që kryen një detyrë shtetërore

Goditjet ose vepra të tjera dhune që i bëhen pjesëtarit të familjes së një personi që kryen njëGoditjet ose vepra të tjera dhune që i bëhen pjesëtarit të familjes së një personi që kryen një
detyrë shtetërore ose një shërbim publik, për të penguar në kryerjen e detyrës apo të shërbimitdetyrë shtetërore ose një shërbim publik, për të penguar në kryerjen e detyrës apo të shërbimit
ose për shkak ose për shkak të kësaj veprimtë kësaj veprimtarie, dënohen tarie, dënohen me burgim me burgim nga 2 deri nga 2 deri në 5 në 5 vjet.vjet.

 Neni Neni

Përvetësimi i titullit apo i detyrës shtetërorePërvetësimi i titullit apo i detyrës shtetërore



  

1. Përvetësimi i një titulli apo detyre shtetërore i shoqëruar me kryerjen e veprimeve që i takojnë1. Përvetësimi i një titulli apo detyre shtetërore i shoqëruar me kryerjen e veprimeve që i takojnë
mbajtësit të titullit apo të detyrës, përbën kundërvajtje penale dhë dënohet me gjobë.mbajtësit të titullit apo të detyrës, përbën kundërvajtje penale dhë dënohet me gjobë.
2. Kur vepra kryhet me qëllim fitimi apo ka prekur lirinë, dinjitetin apo të drejta të tjera2. Kur vepra kryhet me qëllim fitimi apo ka prekur lirinë, dinjitetin apo të drejta të tjera
themelore të shtetasit, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjet.themelore të shtetasit, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

 Neni Neni

Ushtrimi i profesionit të ekspertit kontabël dhe i shoqërisë audituese pa qenë i regjistruarUshtrimi i profesionit të ekspertit kontabël dhe i shoqërisë audituese pa qenë i regjistruar
HIQET. KJO SJELLJE ESHTE E VLEFSHME HIQET. KJO SJELLJE ESHTE E VLEFSHME PER CDO PROFESION DHE JOPER CDO PROFESION DHE JO

VETEM AUDITET. USHTRIMI I PROFESIONIT I PARREGJISTRUAR TRAJTOHETVETEM AUDITET. USHTRIMI I PROFESIONIT I PARREGJISTRUAR TRAJTOHET
TEK VEPRAT PENALE NE FUSHEN E TATIMEVE.TEK VEPRAT PENALE NE FUSHEN E TATIMEVE.

 Neni Neni
Mbajtja pa të drejtë e uniformësMbajtja pa të drejtë e uniformës

1. Mbajtja ne publik pa të drejtë e nje uniforme, dokumenti ose cdo shenje dalluese, që tregojnë1. Mbajtja ne publik pa të drejtë e nje uniforme, dokumenti ose cdo shenje dalluese, që tregojnë
cicilëlësisinë në e e njnjë ë punpunonjonjësësi i që që krykryen en njnjë ë detdetyrë yrë shshtetetëtërorrore e apo apo njnjë ë shëshërbrbim im pupublblikik, , pëpërbërbënn
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.
2. Kur vepra kryhet me qëllim fitimi ose ka prekur lirinë, dinjitetin apo të drejta të tjera2. Kur vepra kryhet me qëllim fitimi ose ka prekur lirinë, dinjitetin apo të drejta të tjera
themelore të shtetasit, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjetthemelore të shtetasit, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 5 vjet

(Sugjeriohet të shfuqizohet si dispozitë pasi nuk plotëson standardet e GJEDNJ-së)(Sugjeriohet të shfuqizohet si dispozitë pasi nuk plotëson standardet e GJEDNJ-së)

 Neni 262 Neni 262

Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshmeOrganizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme

DISDISPOZPOZITA ITA DUHDUHET ET SHFSHFUQIZUQIZUAR UAR ME ME ARSARSYETYETIMIN IMIN E E MOSMOSPERPERPUTPUTHJES HJES MEME
STANDARTIN E GJENDNJSTANDARTIN E GJENDNJ

 Neni Neni
Organizimi i grumbullimeve dhe manifestimeve të paligjshme me pjesëmarrje të personaveOrganizimi i grumbullimeve dhe manifestimeve të paligjshme me pjesëmarrje të personave

të armatosurtë armatosur

1. Organizimi i grumbullimeve dhe manifestimeve me pjesëmarrje të personave të armatosur 1. Organizimi i grumbullimeve dhe manifestimeve me pjesëmarrje të personave të armatosur 
dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.
2. Pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme e personave të armatosur përbën2. Pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme e personave të armatosur përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.
3. Vepra penale sipas paragrafit te dyte te këtij neni konkurron me veprën penale te armëmbajtjes3. Vepra penale sipas paragrafit te dyte te këtij neni konkurron me veprën penale te armëmbajtjes
 pa leje kur subjekti nuk zotëron lejen për mbajtjen e armës. pa leje kur subjekti nuk zotëron lejen për mbajtjen e armës.



  

 Neni 265 Neni 265
Nxitja e urrejtjes ose grindjeveNxitja e urrejtjes ose grindjeve

 Nxitja  Nxitja e e urrejtjes urrejtjes dhe dhe e e grindjeve, grindjeve, për për shkak shkak të të racës, racës, etnisë, etnisë, fesë fesë ose ose orientimit orientimit seksual, seksual, si si dhedhe
 përgatitja,  përgatitja, përhapja përhapja ose ose ruajtja, ruajtja, me me qëllim pqëllim përhapjen ërhapjen e e shkrimeve shkrimeve me me përmbajtje përmbajtje të tilla, të tilla, e e kryer kryer 
me çdo mjet ose formë, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.me çdo mjet ose formë, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet.

 Neni Neni
Pjesëmarrja në veprime luftarake në një shtet të huajPjesëmarrja në veprime luftarake në një shtet të huaj

1. Pjesëmarrja në formacione luftarake, organizata ushtarake ose paraushtarake në një konflikt të1. Pjesëmarrja në formacione luftarake, organizata ushtarake ose paraushtarake në një konflikt të
armatosur që zhvillohet në territorin e një shteti të huaj ose pjesëmarrja në çdo lloj trajnimi tëarmatosur që zhvillohet në territorin e një shteti të huaj ose pjesëmarrja në çdo lloj trajnimi të
zhvilluar nga këto struktura, pa qenë shtetas në shtetin e huaj, pa qenë pjesëtar i forcave tëzhvilluar nga këto struktura, pa qenë shtetas në shtetin e huaj, pa qenë pjesëtar i forcave të
armatosura të njërës prej palëve në konflikt ose misioneve ushtarake zyrtare të forcave tëarmatosura të njërës prej palëve në konflikt ose misioneve ushtarake zyrtare të forcave të
armatosura të një shteti që nuk është palë në konflikt ose misioneve ushtarake zyrtare të njëarmatosura të një shteti që nuk është palë në konflikt ose misioneve ushtarake zyrtare të një
organizate ndërkombëtare, dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet.organizate ndërkombëtare, dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet.
2. Kur kjo vepër penale kryhet me qëllim përmbysjen e rendit kushtetues ose shkeljen e2. Kur kjo vepër penale kryhet me qëllim përmbysjen e rendit kushtetues ose shkeljen e
integritetit territorial të një shteti të huaj, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.integritetit territorial të një shteti të huaj, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

 Neni Neni
Organizimi për pjesëmarrje në veprime luftarake në një shtet të huajOrganizimi për pjesëmarrje në veprime luftarake në një shtet të huaj

 Nxitja,  Nxitja, rekrutimi, rekrutimi, organizimi, organizimi, drejtimi, drejtimi, stërvitja, stërvitja, vënia vënia në në dispozicion dispozicion e e pajisjeve, pajisjeve, krijimi krijimi oseose
 përdorimi  përdorimi i i fondeve fondeve ose ose mjeteve mjeteve të të tjera tjera për për financimin, financimin, mbështetjen mbështetjen materiale materiale të të personave, personave, nënë
çdo lloj forme dhe mënyre, për të çdo lloj forme dhe mënyre, për të kryer veprën penale të parashikukryer veprën penale të parashikuar nga ar nga neni 265/a ( me neni 265/a ( me siper)siper)
dënohet me burgim nga 8 deri në 15 vjet.dënohet me burgim nga 8 deri në 15 vjet.

 Neni Neni
Thirrja për pjesëmarrje në veprime luftarake të dhunshme në një shtet të huajThirrja për pjesëmarrje në veprime luftarake të dhunshme në një shtet të huaj

Thirrja në mënyrë publike me çdo lloj forme, mjeti dhe mënyre për të kryer veprën penale tëThirrja në mënyrë publike me çdo lloj forme, mjeti dhe mënyre për të kryer veprën penale të
 parashikuar nga neni 265/a ose 265 parashikuar nga neni 265/a ose 265/b ( dy dispozitat me lart) , dënohet me burgim nga 2 deri në 3/b ( dy dispozitat me lart) , dënohet me burgim nga 2 deri në 3
vjet.vjet.

 Neni Neni
Thirrja për urrejtje nacionaleThirrja për urrejtje nacionale



  

Vënia në rrezik e paqes publike duke bërë thirrje për urrejtje kundër pjesëve të popullsisë, duke iVënia në rrezik e paqes publike duke bërë thirrje për urrejtje kundër pjesëve të popullsisë, duke i
fyer ose shpifur për to, duke kërkuar përdorimin e dhunës ose të veprimeve arbitrare kundër tyre,fyer ose shpifur për to, duke kërkuar përdorimin e dhunës ose të veprimeve arbitrare kundër tyre,
dënohet dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet.dënohet dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet.

 Neni Neni
Përhapja e informatave të rreme që ngjallin panik Përhapja e informatave të rreme që ngjallin panik 

Përhapja e informatave apo njoftimeve të rreme, me fjalë, me shkrim apo me çdo mënyrë tjetër,Përhapja e informatave apo njoftimeve të rreme, me fjalë, me shkrim apo me çdo mënyrë tjetër,
me qëllim që të ngjallë një gjendje pasigurie dhe paniku te njerëzit, dënohet me gjobë ose meme qëllim që të ngjallë një gjendje pasigurie dhe paniku te njerëzit, dënohet me gjobë ose me
 burgim nga 2 deri në 3 vjet. burgim nga 2 deri në 3 vjet.

 Neni Neni
Poshtërimi i Republikës dhe i simboleve të sajPoshtërimi i Republikës dhe i simboleve të saj

1. Dëmtimi i qëllimshëm i flamurit ose i stemës së Republikës, të ekspozuara në institucionet1. Dëmtimi i qëllimshëm i flamurit ose i stemës së Republikës, të ekspozuara në institucionet
shtetërore, apo poshtërimi botërisht i flamurit ose i himnit kombëtar, gjatë zhvillimit të njështetërore, apo poshtërimi botërisht i flamurit ose i himnit kombëtar, gjatë zhvillimit të një
veprimveprimtarie të tarie të organiorganizuar nga zuar nga autoriautoritetet shtetërotetet shtetërore re përbën kundërvajpërbën kundërvajtje penale tje penale dhe dënohet dhe dënohet meme
gjobë ose me burgim deri në 3 muaj.gjobë ose me burgim deri në 3 muaj.
2. Po kjo vepër e kryer ne aktivitete sociale, sportive apo private, përbën kundërvajtje penale dhe2. Po kjo vepër e kryer ne aktivitete sociale, sportive apo private, përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë.dënohet me gjobë.

 Neni Neni
Rebelimi i të burgosurveRebelimi i të burgosurve

1. Përdorimi i dhunës, nga ana e të burgosurve ndaj punonjësit që kryen një detyrë shtetërore apo1. Përdorimi i dhunës, nga ana e të burgosurve ndaj punonjësit që kryen një detyrë shtetërore apo
në shërbim publik, që bëhet për ta penguar në ushtrimin e detyrës apo të shërbimit ose për shkak në shërbim publik, që bëhet për ta penguar në ushtrimin e detyrës apo të shërbimit ose për shkak 
të veprimtarisë, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.të veprimtarisë, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.
2. Kur dhuna ushtrohet nga një grup personash ose shoqërohet me trazira e çrregullime apo me2. Kur dhuna ushtrohet nga një grup personash ose shoqërohet me trazira e çrregullime apo me
kërcënime e frikësime, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.kërcënime e frikësime, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

 Neni Neni
Disinformimi i ekipeve të urgjencësDisinformimi i ekipeve të urgjencës

Disinformimi me dashje i ekipeve të urgjencës për të prishur gatishmërinë e tyre, e bërë me çdoDisinformimi me dashje i ekipeve të urgjencës për të prishur gatishmërinë e tyre, e bërë me çdo
mjet lajmërimi e thirrjeje, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim derimjet lajmërimi e thirrjeje, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri
në 6 muaj.në 6 muaj.

 Neni Neni
Njoftimi i rremë në organet e renditNjoftimi i rremë në organet e rendit



  

 Njoftimi  Njoftimi i i rremë rremë i i bërë bërë në në organet organet e e rendit, rendit, për për kryerjen kryerjen e e një një vepre vepre penale, penale, për për t’i t’i vënë vënë ato ato nënë
gjendjgjendje e gatigatishmërie dhe alarmi, kur shmërie dhe alarmi, kur nuk është nuk është kallëkallëzim i zim i rreme, përbën kundërvajtrreme, përbën kundërvajtje penale je penale dhedhe
dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.

 Neni Neni
Largimi nga vendi i aksidentitLargimi nga vendi i aksidentit

1. Largimi nga vendi i aksidentit, i drejtuesit të automjetit apo të çdo mjeti të motorizuar,1. Largimi nga vendi i aksidentit, i drejtuesit të automjetit apo të çdo mjeti të motorizuar,
 pavarësisht  pavarësisht arsyeve arsyeve qe qe parashtron, parashtron, përbën përbën kundërvajtje kundërvajtje penale penale dhe dhe dënohet dënohet me me gjobë gjobë ose ose meme
 burgim deri në një vit. burgim deri në një vit.
2. Nuk do te konsiderohet largim nga vendi i aksidentit vetëm rasti kur autori i saj dërgon ne2. Nuk do te konsiderohet largim nga vendi i aksidentit vetëm rasti kur autori i saj dërgon ne
spital viktimën, me kushtin e rikthimit përsëri ne vendin e ngjarjes pasi me pare ka njoftuar spital viktimën, me kushtin e rikthimit përsëri ne vendin e ngjarjes pasi me pare ka njoftuar 
organet e rendit publik.organet e rendit publik.

 Neni Neni
Prishja e qetësisë publikePrishja e qetësisë publike

Hedhja e gurëve apo sendeve të tjera në banesën e shtetasit, krijimi i zhurmave shqetësuese si,Hedhja e gurëve apo sendeve të tjera në banesën e shtetasit, krijimi i zhurmave shqetësuese si,
me anë të shkrepjes së armëve apo plasjeve të ndryshme, te përdorimit te muzikës me zë te larteme anë të shkrepjes së armëve apo plasjeve të ndryshme, te përdorimit te muzikës me zë te larte
 përtej normës se lejuar ne akte te ligjeve te posaçme, të përdo përtej normës se lejuar ne akte te ligjeve te posaçme, të përdorimit jashtë rregullave të sirenave tërimit jashtë rregullave të sirenave të
automjeteve, apo çdo lloj tjetër sjelljeje të papëlqyeshme, në rrugë, sheshe e vende publike, qëautomjeteve, apo çdo lloj tjetër sjelljeje të papëlqyeshme, në rrugë, sheshe e vende publike, që
cenojnë dukshëm qetësinë e moralin apo tregon mospërfillje të hapët për mjedisin, përbëjnëcenojnë dukshëm qetësinë e moralin apo tregon mospërfillje të hapët për mjedisin, përbëjnë
kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.

 Neni Neni
Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonikePërdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike

Thirrjet telefonike keqdashëse që bëhen me qëllim për të prishur qetësinë e tjetrit, përbëjnëThirrjet telefonike keqdashëse që bëhen me qëllim për të prishur qetësinë e tjetrit, përbëjnë
kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë.kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë.

 Neni Neni
Përdorimi pa të drejtë i emblemës së Kryqit të KuqPërdorimi pa të drejtë i emblemës së Kryqit të Kuq

1. Përdorimi pa të drejtë i emblemës së Kryqit të Kuq ose Gjysëm Hënës së Kuqe, përbën1. Përdorimi pa të drejtë i emblemës së Kryqit të Kuq ose Gjysëm Hënës së Kuqe, përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë.

 Neni Neni
VetëgjyqësiaVetëgjyqësia  

KKJJO O DDISISPPOOZZITITE E MMUUNND D TTE E HHIIQQEETT. . TTRRAAJJTTIMIMI I CCIIVIVILLIISSHHT T I I SSAAJ J EESSHHTTE E II
MJAFTUESHEMMJAFTUESHEM



  

Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë1. Nëse vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë
gjykatgjykata, krahas a, krahas dënimidënimit kryesor cakton edhe t kryesor cakton edhe dënimdënimin plotësues heqjen e in plotësues heqjen e se drejtës për se drejtës për te punuar te punuar 
ne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrënne shërbim publik, ose çdo dënim tjetër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën
e veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk kae veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka
 parashikuar ndryshe. parashikuar ndryshe.

3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer me qellim përfitimi material apo te premtuar, do te3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer me qellim përfitimi material apo te premtuar, do te
vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimitvendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimit
gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit te demit te shkaktuar.gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit te demit te shkaktuar.

NeniNeni
Konkurrimi i vepraveKonkurrimi i veprave

Për efekt te Për efekt te këtikëtij seksioni, nëse ndonjëra nga mënyrat e kryerjes se j seksioni, nëse ndonjëra nga mënyrat e kryerjes se veprave penale te tij qe kaneveprave penale te tij qe kane
 bere te mundur kryerjen e ndonjërës  bere te mundur kryerjen e ndonjërës prej tyre, janë vepra penale me vete, atëherë prej tyre, janë vepra penale me vete, atëherë ato konkurrojnëato konkurrojnë
me veprën penale te cilës i kane shërbyer për te sjelle apo tentuar pasojën.me veprën penale te cilës i kane shërbyer për te sjelle apo tentuar pasojën.

KREU XIKREU XI

KORRUPSIONI ZYRTAR DHE VEPRAT PENALE KUNDËR DETYRËSKORRUPSIONI ZYRTAR DHE VEPRAT PENALE KUNDËR DETYRËS
ZYRTAREZYRTARE

 Neni Neni
Shpërdorimi i detyrësShpërdorimi i detyrës

1. Zyrtari publik qe, me dashje shkakton dëm veprimtarisë se institucionit te tij apo një personi1. Zyrtari publik qe, me dashje shkakton dëm veprimtarisë se institucionit te tij apo një personitjetër ngaqë:tjetër ngaqë:
a) ushtron kompetencat në mënyrë të paligjshme,a) ushtron kompetencat në mënyrë të paligjshme,
 b) tejkalon autoritetin e tij ligjor, ose b) tejkalon autoritetin e tij ligjor, ose
c) dështon të përmbushë një detyrë qe rrjedh nga tagrat e tij ligjore ose nga një vendimc) dështon të përmbushë një detyrë qe rrjedh nga tagrat e tij ligjore ose nga një vendim

gjyqësor,gjyqësor,
kur veprimkur veprimi nuk përben ndonjë vepëi nuk përben ndonjë vepër penale me te rende, r penale me te rende, dënohet me burgdënohet me burgim nga dy deri nëim nga dy deri në
 pesë vjet. pesë vjet.
2. Me dem ne kuptim te kësaj dispozite do te konsiderohet demi material dhe ai jo material dhe,2. Me dem ne kuptim te kësaj dispozite do te konsiderohet demi material dhe ai jo material dhe,
qe lidhet me imazhin dhe besimin e publikut tek institucionet shtetërore.qe lidhet me imazhin dhe besimin e publikut tek institucionet shtetërore.
3. Termi ligj i përdorur ne paragrafin e pare te këtij neni do te nënkuptojë edhe aktet nënligjore te3. Termi ligj i përdorur ne paragrafin e pare te këtij neni do te nënkuptojë edhe aktet nënligjore te
nxjerra sipas autorizimit te vete nxjerra sipas autorizimit te vete ligjit.ligjit.

4. Nëse vepra e mësipërme kryhet ne dem te personave ne nevoje, te pambrojtur, apo nisur nga4. Nëse vepra e mësipërme kryhet ne dem te personave ne nevoje, te pambrojtur, apo nisur ngamotivim politik, apo te diskriminimit ne tërësi, dënohet me burgim nga 3 gjer ne 7 vjet.motivim politik, apo te diskriminimit ne tërësi, dënohet me burgim nga 3 gjer ne 7 vjet.



  

NeniNeni
Përdorimi i paautorizuar i pasurisëPërdorimi i paautorizuar i pasurisë

1. Kushdo që, jashtë qëllim1. Kushdo që, jashtë qëllimit për te vjedhur dhe pavarësisht qëlliit për te vjedhur dhe pavarësisht qëllimeve te veçanta, meve te veçanta, përdor paratë,përdor paratë,
letrat me vlerë apo pasurinë tjetër të luajtshme e cila i është besuar atij në detyrë ose nëletrat me vlerë apo pasurinë tjetër të luajtshme e cila i është besuar atij në detyrë ose në
 përgjithësi në vendin  përgjithësi në vendin e punës apo, e punës apo, në të cilat knë të cilat ka qasje për a qasje për shkak të sshkak të shërbimit apo punës hërbimit apo punës së tij, për së tij, për 
interinteresat e tij apo te ndonjë tjesat e tij apo te ndonjë tjetri, ose kushdo që i jep pasurietri, ose kushdo që i jep pasurinë e këtillë njnë e këtillë një ë personi tjpersoni tjetër për etër për 
shfrytëzim, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.shfrytëzim, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.

NeniNeni
Konflikti i interesitKonflikti i interesit

1. Personi zyrtar qe merr pjesë personalisht në ndonjë çështje zyrtare për të cilën ka ditur apo1. Personi zyrtar qe merr pjesë personalisht në ndonjë çështje zyrtare për të cilën ka ditur apo
duhej ta dinte qe ai, ndonjë anëtar i familjes së tij, ose ndonjë person juridik që ka të bëjë me të,duhej ta dinte qe ai, ndonjë anëtar i familjes së tij, ose ndonjë person juridik që ka të bëjë me të,
ka interes financiar, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.ka interes financiar, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.
2. Nëse çështja zyrtare është prokurim apo ankand publik, dënohet me burgim nga 2 gjer ne 52. Nëse çështja zyrtare është prokurim apo ankand publik, dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5
vjet.vjet.
3. Për qëllim të këtij neni, shprehja “merr pjesë” nënkupton ushtrimin e autoritetit zyrtar përmes3. Për qëllim të këtij neni, shprehja “merr pjesë” nënkupton ushtrimin e autoritetit zyrtar përmes
vevendindimimit, t, mimiratratimimitit, , momosmsmiriratatimimitit, , rerekomkomandandimimitit, , këkëshishillllimimitit, , hehetitimimit, t, mbmbikikëqyëqyrjrjeses,,
administrimit, likuidimit, pagesës ose në ndonjë mënyrë tjetër të ushtrimit të ndikimit të padrejtëadministrimit, likuidimit, pagesës ose në ndonjë mënyrë tjetër të ushtrimit të ndikimit të padrejtë
 për një çështje zyrtare. për një çështje zyrtare.
4. 4. Për Për qëlqëllim lim të të këtkëtij ij nenneni, i, shprshprehjehja a “çës“çështjhtje e zyrtzyrtare” are” nënknënkuptupton on procproceduredurë ë gjygjyqësoqësore re oseose
 procedurë  procedurë tjetër tjetër zyrtare; zyrtare; aplikim, aplikim, kërkesë kërkesë për për vendim vendim ose ose përcaktim përcaktim tjetër tjetër zyrtar; zyrtar; kontratë,kontratë,
ankand publik ose prokurim i tille; ose ndonjë çështje tjetër e cila prek interesat financiare tëankand publik ose prokurim i tille; ose ndonjë çështje tjetër e cila prek interesat financiare të

 personit zyrtar, anëtarit të familjes apo ndonjë personi juridik që k personit zyrtar, anëtarit të familjes apo ndonjë personi juridik që ka të bëjë me të.a të bëjë me të.
5. Për qëllim të këtij neni, shprehja “person juridik që ka të bëjë me të” - nënkupton personin5. Për qëllim të këtij neni, shprehja “person juridik që ka të bëjë me të” - nënkupton personin
 juridik  juridik në në të të cilin cilin zyrtari zyrtari apo apo anëtari anëtari i i familjes familjes ka ka marrëdhënie marrëdhënie financiare financiare aktuale aktuale apo apo tëtë
ardhshme, përfshirë anëtarësinë, të punës apo dobi financiare të çfarëdo natyre.ardhshme, përfshirë anëtarësinë, të punës apo dobi financiare të çfarëdo natyre.
6. Për qëllimet e këtij neni, një anëtar i familjes do të thotë bashkëshorti ose bashkëshortja,6. Për qëllimet e këtij neni, një anëtar i familjes do të thotë bashkëshorti ose bashkëshortja,
 prindi,  prindi, prindi prindi adoptues, adoptues, fëmija, fëmija, fëmija fëmija i i adoptuar, adoptuar, vëllai vëllai ose ose motra, motra, gjyshi gjyshi ose ose gjyshja, gjyshja, nipat nipat ee
mbesat nga vajza dhe djali, hallat dhe tezet, nipat e mbesat nga vëllai dhe motra, dajët dhembesat nga vajza dhe djali, hallat dhe tezet, nipat e mbesat nga vëllai dhe motra, dajët dhe
axhallarët, njerku/njerka, thjeshtri/thjeshtra, vëllai /motra nga njëri prind, i afërmi i gjakut qëaxhallarët, njerku/njerka, thjeshtri/thjeshtra, vëllai /motra nga njëri prind, i afërmi i gjakut që
 jeton në të njejtën shtëpi ose personi me të cilin autori jeton në bashkësi jashtëmartesore. jeton në të njejtën shtëpi ose personi me të cilin autori jeton në bashkësi jashtëmartesore.

NeniNeni
Përvetësimi në detyrëPërvetësimi në detyrë

HIQET SEPSE MBULOHET NGA NENI 271, HIQET SEPSE MBULOHET NGA NENI 271, VJEDHJ DUKE SHPERDORUAR DETYREN.VJEDHJ DUKE SHPERDORUAR DETYREN.



  

NeniNeni
Mashtrimi në detyrëMashtrimi në detyrë

Personi zyrtar, i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, për vete apo te tjerë, krijon, përdor Personi zyrtar, i cili me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, për vete apo te tjerë, krijon, përdor 
ose prezanton ne te rremë raportin e llogarive apo, në çdo mënyrë tjetër vë në lajthim viktimënose prezanton ne te rremë raportin e llogarive apo, në çdo mënyrë tjetër vë në lajthim viktimën
 për  për te te kryer kryer pagesa pagesa ose ose transferta transferta të të kundërligjshëm kundërligjshëm të të parave, parave, pasurisë pasurisë ose ose të të drejtave drejtave tjera,tjera,
dënohet me burgim nga 4 deri në 10 vjet.dënohet me burgim nga 4 deri në 10 vjet.

  

NeniNeni
Arkëtimi dhe pagesa e kundërligjshmeArkëtimi dhe pagesa e kundërligjshme

Personi zyrtar i cili me dashje arkëton pagese nga viktima që nuk është i detyruar të paguajë ose,Personi zyrtar i cili me dashje arkëton pagese nga viktima që nuk është i detyruar të paguajë ose,
arkëton më shumë se sa viktima është i detyruar të paguajë apo që gjatë pagesës ose dërgesës,arkëton më shumë se sa viktima është i detyruar të paguajë apo që gjatë pagesës ose dërgesës,
 paguan ose  paguan ose dërgon më dërgon më pak se pak se që është dasqë është dashur, përbën hur, përbën kundërvajtje penale kundërvajtje penale dhe dënohet dhe dënohet me gjobeme gjobe
ose me burgim deri në 2 vjet.ose me burgim deri në 2 vjet.

Neni 248Neni 248
Përvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e kontrollit apo ekzekutimit tëPërvetësimi i kundërligjshëm i pasurisë me rastin e kontrollit apo ekzekutimit të

vendimit gjyqësorvendimit gjyqësor

Personi zyrtar i cili gjatë kontrollit të banesës, lokaleve, personit apo gjatë ekzekutimit tëPersoni zyrtar i cili gjatë kontrollit të banesës, lokaleve, personit apo gjatë ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, merr pasurinë e luajtshme me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vetevendimit gjyqësor, merr pasurinë e luajtshme me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete
ose për personin tjetër, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.ose për personin tjetër, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.

 Neni Neni
Dhënia në kundërshtim me ligjin e pensioneve ose e të ardhurave të tjera nga sigurimetDhënia në kundërshtim me ligjin e pensioneve ose e të ardhurave të tjera nga sigurimet

shoqëroreshoqërore
Dhënia në kundërshtim me ligjin e pensioneve ose e të ardhurave të tjera nga sigurimetDhënia në kundërshtim me ligjin e pensioneve ose e të ardhurave të tjera nga sigurimet

shoqërore prej punonjësit, që ka detyrë t’i japë ato, dënohet me burgim, nga 2 gjer në 7 vjet.shoqërore prej punonjësit, që ka detyrë t’i japë ato, dënohet me burgim, nga 2 gjer në 7 vjet.

 Neni Neni
Kryerja e funksionit pas dhënies fund të tijKryerja e funksionit pas dhënies fund të tij

Vazhdimi i ushtrimit të funksionit shtetëror apo të shërbimit publik nga ana e personit që ështëVazhdimi i ushtrimit të funksionit shtetëror apo të shërbimit publik nga ana e personit që është
vënë në dijeni të vendimit apo rrethanës që u ka dhënë fund ushtrimit të tyre, përbën kundërvajtjevënë në dijeni të vendimit apo rrethanës që u ka dhënë fund ushtrimit të tyre, përbën kundërvajtje
 penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në  penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në 6 muaj.6 muaj.

 Neni Neni
Mbajtja në burg pa vendimMbajtja në burg pa vendim



  

Mbajtja në burg, pa vendim të organit kompetent ose tej afatit të caktuar në vendim apo në ligj,Mbajtja në burg, pa vendim të organit kompetent ose tej afatit të caktuar në vendim apo në ligj,
 prej  prej personit të personit të ngarkuar ngarkuar me detyrën me detyrën e ade administratorit të ministratorit të burgut, burgut, përbën përbën kundërvajtje kundërvajtje penale dpenale dhehe
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në 2 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim gjer në 2 vjet.
KJKJO O DIDISPSPOZOZITITE E DUDUHEHET T TE TE KRKRAHAHASASOHOHET ET ME ME DIDISPSPOZOZITITEN EN QE QE LIDLIDHEHET T ME ME TETE
DREJTAT E NJERIUT PER TE PARE NESE KEMI MBIVENDOSJE APO JO.DREJTAT E NJERIUT PER TE PARE NESE KEMI MBIVENDOSJE APO JO.

 Neni Neni
Shpërdorimi i kontributeve të dhëna nga shtetiShpërdorimi i kontributeve të dhëna nga shteti

Shpërdorimi i kontributeve, subvencioneve ose financimeve të dhëna nga shteti ose institucioneShpërdorimi i kontributeve, subvencioneve ose financimeve të dhëna nga shteti ose institucione
shtetërore për t’u përdorur në vepra dhe veprimtari me interes publik, duke i devijuar jashtështetërore për t’u përdorur në vepra dhe veprimtari me interes publik, duke i devijuar jashtë
destinacionit, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 gjer në tre vjet.destinacionit, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 gjer në tre vjet.

 Neni 257 Neni 257
Përfitimi i paligjshëm i interesavePërfitimi i paligjshëm i interesave

Mbajtja, ruajtja ose marrja e drejtëpërdrejtë ose e tërthortë, nga persona me funksione shtetëroreMbajtja, ruajtja ose marrja e drejtëpërdrejtë ose e tërthortë, nga persona me funksione shtetërore
apo shërbim publik, i një apo shërbim publik, i një intereinteresi të si të çfarëdoshçfarëdoshëm në ëm në një ndërmarrjnjë ndërmarrje ose e ose operacioperacion, në on, në të cilat nëtë cilat në
momentin e kryerjes së veprimit ka pasur detyrën e mbikëqyrjes, administrimit ose likuidimit,momentin e kryerjes së veprimit ka pasur detyrën e mbikëqyrjes, administrimit ose likuidimit,
dënohen me gjobë ose me burgim nga 2 gjer në katër vjet.dënohen me gjobë ose me burgim nga 2 gjer në katër vjet.

 Neni Neni
Refuzimi për deklarim dhe fshehja e pasuriveRefuzimi për deklarim dhe fshehja e pasurive

Refuzimi për deklarimin ose mosdeklarimi i pasurisë, fshehja ose deklarimi i rremë i tyre,Refuzimi për deklarimin ose mosdeklarimi i pasurisë, fshehja ose deklarimi i rremë i tyre,
interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publik ose i çdo personi tjetër që kainteresave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka
detyrimin ligjor për deklarim, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet.detyrimin ligjor për deklarim, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet.

 Neni Neni
Shkelja e barazisë se pjesëmarrësve ne tendera apo ankande publikeShkelja e barazisë se pjesëmarrësve ne tendera apo ankande publike

1. Kryerja nga personi i ngarkuar me funksione shtetërore apo ne shërbim publik i veprimeve ne1. Kryerja nga personi i ngarkuar me funksione shtetërore apo ne shërbim publik i veprimeve ne
kundërshtim me ligjet qe rregullojnë lirinë e pjesëmarrjes dhe barazinë e shtetasve ne tendera dhekundërshtim me ligjet qe rregullojnë lirinë e pjesëmarrjes dhe barazinë e shtetasve ne tendera dhe
ankande publike, për te krijuar avantazhe ose privilegje te padrejta për te tretet, dënohet meankande publike, për te krijuar avantazhe ose privilegje te padrejta për te tretet, dënohet me
 burgim nga 3 gjer ne 8 vjet. burgim nga 3 gjer ne 8 vjet.
2. Shkelja e procedurave dhe rregullave te prokurimit publik, për moszbatimin e detyrimeve që2. Shkelja e procedurave dhe rregullave te prokurimit publik, për moszbatimin e detyrimeve që
rrjedhin nga kontrata e prokurimit publik me qëllim të përfitimit për vete apo duke shkaktuar rrjedhin nga kontrata e prokurimit publik me qëllim të përfitimit për vete apo duke shkaktuar 
dëme buxhetore, kryer me dashje nga nëpunësit e ngarkuar me këtë qellim, nëse nuk përbëndëme buxhetore, kryer me dashje nga nëpunësit e ngarkuar me këtë qellim, nëse nuk përbën
vepër tjetër penale, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.vepër tjetër penale, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.
3. Dënimi i mësipërm shtohet me ½ nëse veprimet e mësipërme janë bere per te mbeshtetur 3. Dënimi i mësipërm shtohet me ½ nëse veprimet e mësipërme janë bere per te mbeshtetur 
subjekte qe dihej apo duheshin perjashtuar nga gara per shkaqe te pengesave ligjore qe rendojnesubjekte qe dihej apo duheshin perjashtuar nga gara per shkaqe te pengesave ligjore qe rendojne
mbi ta.mbi ta.



  

 Neni Neni
Shkelja e konkurrimit te ndershëm në prokurim publik Shkelja e konkurrimit te ndershëm në prokurim publik 

1. Paraqitja e 1. Paraqitja e dokumedokumentacintacionit të onit të rremë, apo marrëveshja e rremë, apo marrëveshja e fshehtfshehtë ë kundërlkundërligjorigjore e me ofertues teme ofertues te
tjerë për te evituar garën reale, apo ndërmarrja e çdo veprimi tjetër të paligjshëm me qëllim tëtjerë për te evituar garën reale, apo ndërmarrja e çdo veprimi tjetër të paligjshëm me qëllim të
mashtrimit në procedurat e prokurimit publik dhe më qëllim të ndikimit në vendimin e njëmashtrimit në procedurat e prokurimit publik dhe më qëllim të ndikimit në vendimin e një
autoriteti kontraktues në procedurën e prokurimit publik, kryer nga çdo subjekt ofertues, që meautoriteti kontraktues në procedurën e prokurimit publik, kryer nga çdo subjekt ofertues, që me
vetëdije shkel rregullat e prokurimit publik gjatë një oferte për fitimin e kontratës së prokurimitvetëdije shkel rregullat e prokurimit publik gjatë një oferte për fitimin e kontratës së prokurimit
 publik,  publik, dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet.dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet.
2. Shkelja e procedurave dhe rregullave te prokurimit publik për moszbatimin e detyrimeve që2. Shkelja e procedurave dhe rregullave te prokurimit publik për moszbatimin e detyrimeve që
rrjedhin nga kontrata e prokurimit publik me qëllim të përfitimit për vete apo duke shkaktuar rrjedhin nga kontrata e prokurimit publik me qëllim të përfitimit për vete apo duke shkaktuar 
dëme buxhetore, kryer me dashje nga subjektet fitues te kontratës, nëse nuk përbën vepër tjetër dëme buxhetore, kryer me dashje nga subjektet fitues te kontratës, nëse nuk përbën vepër tjetër 
 penale, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet. penale, dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.
3. Dënimi i mësipërm shtohet me ½ 3. Dënimi i mësipërm shtohet me ½ nëse veprimet e mësipërme janë bere nga subjekte qe nëse veprimet e mësipërme janë bere nga subjekte qe dihejdihej
apo duheshin përjashtuar nga gara për shkaqe te pengesave ligjore qe rëndojnë mbi ta.apo duheshin përjashtuar nga gara për shkaqe te pengesave ligjore qe rëndojnë mbi ta.

 Neni Neni
Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publikeKorrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike

1. 1. PremtPremtimi, propozimi ose imi, propozimi ose dhëniadhënia, , drejtdrejtpërdrejpërdrejt t ose tërthorazi, i ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimçfarëdo përfitimi i të parregullt,të parregullt,
 personit që ushtron funksionin pub personit që ushtron funksionin publik, për vete ose për persolik, për vete ose për persona të tjerë për të kryer ose na të tjerë për të kryer ose mos kryer mos kryer 
një veprim, që lidhet me detyrën ose funksionin e tij, dënohen me burgim nga 3 deri në 7 vjet.një veprim, që lidhet me detyrën ose funksionin e tij, dënohen me burgim nga 3 deri në 7 vjet.
2. Për te mos patur përgjegjësi penale, personi qe ushtron funksion publik duhet te kallëzojë2. Për te mos patur përgjegjësi penale, personi qe ushtron funksion publik duhet te kallëzojë
veprën e kryer menjëherë.veprën e kryer menjëherë.

 Neni Neni
Korrupsioni aktiv i nëpunësve të huaj publikëKorrupsioni aktiv i nëpunësve të huaj publikë

1. Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt, për 1. Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt, për 
vete ose për persona të tjerë, nëpunësit të huaj publik, nëpunësit të një organizate publikevete ose për persona të tjerë, nëpunësit të huaj publik, nëpunësit të një organizate publike
ndndërkërkomombëbëtatare, re, ananëtëtariarit t të të njnjë ë asaasambmbleleje je të të huhuaj aj pupublblikike e apapo o ananëtëtararit it të të njnjë ë asasamamblblejejee
ndërkombëtare parlamentare, për të kryer ose për të mos kryer një veprim, që lidhet me detyrën andërkombëtare parlamentare, për të kryer ose për të mos kryer një veprim, që lidhet me detyrën a
funksionin e tij, dënohen me burgim, nga 3 gjer në 7 vjet.funksionin e tij, dënohen me burgim, nga 3 gjer në 7 vjet.
2. Për te mos patur përgjegjësi penale, personi qe ushtron funksionin sipas paragrafit 1, duhet te2. Për te mos patur përgjegjësi penale, personi qe ushtron funksionin sipas paragrafit 1, duhet te
kallëzojë veprën e kryer menjëherë.kallëzojë veprën e kryer menjëherë.

 Neni Neni
Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorëKorrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë

1. 1. PremtPremtimi, propozimi ose imi, propozimi ose dhëniadhënia, , drejtdrejtpërdrejpërdrejt t ose tërthorazi, i ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimçfarëdo përfitimi i të parregullt,të parregullt,
funksionarëve të lartë shtetërorë ose të të zgjedhurve vendorë, për vete ose për persona të tjerëfunksionarëve të lartë shtetërorë ose të të zgjedhurve vendorë, për vete ose për persona të tjerë



  

 për  për të të kryer kryer ose ose mos mos kryer kryer një një veprim, veprim, që që lidhet lidhet me me detyrën detyrën a a funksionin funksionin e e tij, tij, dënohen dënohen meme
 burgim nga 3 deri në 7 vjet. burgim nga 3 deri në 7 vjet.
2. Për 2. Për te mos te mos patur përgjegjpatur përgjegjësi penale, personi qe ësi penale, personi qe ushtron funksiushtron funksionin sipas paragrafit 1 duhet teonin sipas paragrafit 1 duhet te
kallëzojë veprën e kryer menjëherë.kallëzojë veprën e kryer menjëherë.

 Neni Neni
Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publikeUshtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike

1. 1. PremtPremtimi, propozimi ose imi, propozimi ose dhëniadhënia, , drejtdrejtpërdrejpërdrejt t ose tërthorazi, i ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimçfarëdo përfitimi i të parregullt,të parregullt,
 për vete  për vete ose pëose për persona r persona të tjerë, të tjerë, personit që personit që premton ospremton ose siguron e siguron se është se është në gjendje në gjendje të ushtrojëtë ushtrojë
ndikim të paligjshëm në kryerjen e detyrës dhe marrjen e vendimeve nga personat që ushtrojnëndikim të paligjshëm në kryerjen e detyrës dhe marrjen e vendimeve nga personat që ushtrojnë
funksione publike, shqiptarë ose të huaj, pavarësisht nëse është realizuar ushtrimi i ndikimit osefunksione publike, shqiptarë ose të huaj, pavarësisht nëse është realizuar ushtrimi i ndikimit ose
kanë ardhur apo jo pasojat e dëshiruara, dënohen me burgim nga 2 deri në tre vjet.kanë ardhur apo jo pasojat e dëshiruara, dënohen me burgim nga 2 deri në tre vjet.
2. Kërkimi, marrja ose pranimi, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për 2. Kërkimi, marrja ose pranimi, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për 
veten e tij ose veten e tij ose për persona të tjerë, duke premtuar ose siguruar aftësinë për të për persona të tjerë, duke premtuar ose siguruar aftësinë për të ushtruaushtruar ndikim tër ndikim të
 paligjshëm  paligjshëm në në kryerjen kryerjen e e detyrës detyrës nga nga persona persona që që ushtrojnë ushtrojnë funksione funksione publike, publike, shqiptarë shqiptarë ose ose tëtë
huaj, pavarësisht nëse është kryer ushtrimi i ndikimit ose kanë ardhur apo jo pasojat e dëshiruara,huaj, pavarësisht nëse është kryer ushtrimi i ndikimit ose kanë ardhur apo jo pasojat e dëshiruara,
dënohen me burgim nga 2 deri në katër vjet.dënohen me burgim nga 2 deri në katër vjet.
3. Kur veprat penale si me sipër janë kryer nga nëpunës publike, pavarësisht nëse punojnë apo jo3. Kur veprat penale si me sipër janë kryer nga nëpunës publike, pavarësisht nëse punojnë apo jo
se bashku me personin ndaj te cilit kane marre përsipër te ndikojnë, dënimi shtohet me ½.se bashku me personin ndaj te cilit kane marre përsipër te ndikojnë, dënimi shtohet me ½.

 Neni Neni
Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publikeKorrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike

Kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i njëKërkimi ose marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i një
 premtimi të tillë, për vete ose për  premtimi të tillë, për vete ose për persona të tjerë, ose prpersona të tjerë, ose pranimi i një oferte a premtimi që vjen animi i një oferte a premtimi që vjen nganga
 përfitimi  përfitimi i i parregullt, parregullt, nga nga personi personi që që ushtron ushtron funksione funksione publike, publike, për për të të kryer kryer ose ose mos mos kryer kryer njënjë
veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjetveprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet

 Neni Neni
Korrupsioni pasiv i nëpunësve të huaj publikëKorrupsioni pasiv i nëpunësve të huaj publikë

Kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt apo i një premtimiKërkimi ose marrja, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt apo i një premtimi
të tillë, për vete ose për persona të tjerë, ose pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimitë tillë, për vete ose për persona të tjerë, ose pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimi
i parregullt, nga nëpunësi i huaj publik, nëpunësi i një organizate publike ndërkombëtare, anëtarii parregullt, nga nëpunësi i huaj publik, nëpunësi i një organizate publike ndërkombëtare, anëtari
i një asambleje të huaj publike apo anëtari i një asambleje ndërkombëtare parlamentare, për tëi një asambleje të huaj publike apo anëtari i një asambleje ndërkombëtare parlamentare, për të
kryer ose për të mos kryer një veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgimkryer ose për të mos kryer një veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim
nga 3 gjer në tetë vjet.nga 3 gjer në tetë vjet.

 Neni Neni
Kërkimi ose marrja e shpërblimeve për procedurat e birësimitKërkimi ose marrja e shpërblimeve për procedurat e birësimit

(shkon tek korrupsioni kjo dispozitë)(shkon tek korrupsioni kjo dispozitë)

HIQET NGAQE MBULOHET NGA KORRUPSIONIHIQET NGAQE MBULOHET NGA KORRUPSIONI



  

 Neni Neni
Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorëKorrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë

Kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt apo i njëKërkimi ose marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt apo i një
 premtimi të tillë, për vete ose për  premtimi të tillë, për vete ose për persona të tjerë, ose prpersona të tjerë, ose pranimi i një oferte a premtimi që vjen animi i një oferte a premtimi që vjen nganga
 përfitimi i parregullt, nga funksionari i lartë shtetëror ose i zgjedhuri v përfitimi i parregullt, nga funksionari i lartë shtetëror ose i zgjedhuri vendor, për të kryer ose mosendor, për të kryer ose mos
kryer një veprim që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga 4 deri në 12kryer një veprim që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga 4 deri në 12
vjet.vjet.

 Neni Neni
Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Kur vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë gjykata,1. Kur vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë gjykata,
krahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se drejtës për te punuar nekrahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se drejtës për te punuar ne
shërbim publik, ose çdo dënim tjetër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën e veprës dheshërbim publik, ose çdo dënim tjetër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën e veprës dhe
veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.
2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni, me3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni, me
qellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra
 penale apo te premtuara,  penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit e masën e zëvendësimit te demit tete demit te
shkaktuar.shkaktuar.

NeniNeni
Vlera e premtimit apo përfitimit te parregulltVlera e premtimit apo përfitimit te parregullt

1. Për efekt te vlerës se premtimit apo përfitimit te parregullt te përmendura ne këtë seksion,1. Për efekt te vlerës se premtimit apo përfitimit te parregullt te përmendura ne këtë seksion,
organi procedues nuk do te zbatoje përmbajtjen e nenit 2.3 te këtij Kodi, përveçse ne rastet kur organi procedues nuk do te zbatoje përmbajtjen e nenit 2.3 te këtij Kodi, përveçse ne rastet kur 
ato janë dukshëm ne vlera te parëndësishme, shume me te vogla se sa shpenzimet e procedimit.ato janë dukshëm ne vlera te parëndësishme, shume me te vogla se sa shpenzimet e procedimit.
2. Ne 2. Ne çdo rast, dhuratat ne çdo rast, dhuratat ne kufijtkufijtë ë e përcaktuar ne e përcaktuar ne aktet ligjoaktet ligjore dhe re dhe te dhëna sipas te dhëna sipas përcaktpërcaktimeveimeve
ne to, nuk përbëjnë shkak për fillimin e ndjekjes penale.ne to, nuk përbëjnë shkak për fillimin e ndjekjes penale.
3. Për efekt te interesave, dëmeve dhe përvetimeve te përmendura ne këtë seksion vlera ne3. Për efekt te interesave, dëmeve dhe përvetimeve te përmendura ne këtë seksion vlera ne
monedhe e tyre nuk përbën shkak për zbatim te nenit 2.3 te këtij Kodi për sa kohe ato vlerësohenmonedhe e tyre nuk përbën shkak për zbatim te nenit 2.3 te këtij Kodi për sa kohe ato vlerësohen
edhe nga natyra jo materiale e tyre.edhe nga natyra jo materiale e tyre.

NeniNeni
Konkurrimi i veprave dhe bashkëpunimiKonkurrimi i veprave dhe bashkëpunimi



  

1. Ne te gjitha rastet kur, për te kryer një prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion,1. Ne te gjitha rastet kur, për te kryer një prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion,
autorit i është dashur te kryeje veprime qe përbëjnë vepër penale me vete, atëherë kjo e funditautorit i është dashur te kryeje veprime qe përbëjnë vepër penale me vete, atëherë kjo e fundit
konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.
2. Nëse për kryerjen e ndonjërës prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion, autorit i2. Nëse për kryerjen e ndonjërës prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion, autorit i
është dashur te bashkëpunojë me person tjetër, pavarësisht nëse te dy njëkohësisht janë apo joështë dashur te bashkëpunojë me person tjetër, pavarësisht nëse te dy njëkohësisht janë apo jo
nëpunës publike, ata do te përgjigjen për kryerjen e veprës penale te parashikuar ne këtë seksionnëpunës publike, ata do te përgjigjen për kryerjen e veprës penale te parashikuar ne këtë seksion
ne bashkëpunim me njeri - tjetrin.ne bashkëpunim me njeri - tjetrin.

KREU XIIKREU XII

VEPRAT PENALE TË ARMËVEVEPRAT PENALE TË ARMËVE

NeniNeni
Prodhimi i paligjshëm i armeve te zjarritProdhimi i paligjshëm i armeve te zjarrit

Prodhimi ose montimi i armeve te zjarrit nëpërmjet:Prodhimi ose montimi i armeve te zjarrit nëpërmjet:
a.a. Nga pjNga pjese dhese dhe përbe përbërës tërës te trae trafikfikuara iuara ileglegalialishtsht, ose, ose
 b. b. Pa autorizimin e marre nga autoriteti kompetent ne përputhje me ligjin përkatës, osePa autorizimin e marre nga autoriteti kompetent ne përputhje me ligjin përkatës, ose
c.c. Pa numPa numërtimërtimin e in e tyre sityre sipas lpas ligjiigjit ne çt ne çastin astin e prode prodhimithimit,,

dënohet me burgim nga 5 gjer ne 10 vjetdënohet me burgim nga 5 gjer ne 10 vjet

NeniNeni
Prodhimi i paligjshëm i pjesëve dhe përbërësve te armeveProdhimi i paligjshëm i pjesëve dhe përbërësve te armeve

Prodhimi apo montimi i pjesëve dhe përbërësve te armeve te zjarrit:Prodhimi apo montimi i pjesëve dhe përbërësve te armeve te zjarrit:
a.a. Te tTe trafrafikikuauara ira ilelegagalilishtsht, ose, ose
 b. b. Pa autorizimin e autoriteteve shtetërore ne përputhje me ligjin përkatësPa autorizimin e autoriteteve shtetërore ne përputhje me ligjin përkatës

dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5 vjet.dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5 vjet.

NeniNeni
Prodhimi i paligjshëm i lendeve shpërthyeseProdhimi i paligjshëm i lendeve shpërthyese

Prodhimi apo montimi i lendeve shpërthyese apo luftarake:Prodhimi apo montimi i lendeve shpërthyese apo luftarake:

a.a. Nga pjNga pjese apo pese apo përbëërbërës te trrës te trafiafikuarkuara ilega ilegalialishtsht; ose; ose

 b. b. Pa autorizimin e organit kompetent ne përputhje me ligjin përkatës;Pa autorizimin e organit kompetent ne përputhje me ligjin përkatës;

dënohet me burgim nga 3 gjer ne 10 vjet.dënohet me burgim nga 3 gjer ne 10 vjet.

NeniNeni
Trafikimi i armeveTrafikimi i armeve



  

Importimi, eksportimi ose sigurimi ne çfarëdo mënyre i armeve te zjarrit, shitja, dërgimi, lëvizjaImportimi, eksportimi ose sigurimi ne çfarëdo mënyre i armeve te zjarrit, shitja, dërgimi, lëvizja
apo transferimi i tyre, pjesëve apo përbërësve te tyre apo municioneve shpërthyese apo luftarake,apo transferimi i tyre, pjesëve apo përbërësve te tyre apo municioneve shpërthyese apo luftarake,
nga dhe, përmes territorit te Shqipërisë tek territori i një shteti tjetër, pa autorizimin ligjor tenga dhe, përmes territorit te Shqipërisë tek territori i një shteti tjetër, pa autorizimin ligjor te
organit kompetent shtetëror lëshuar ne përputhje me ligjin përkatës, dënohet nga 5 gjer ne 12 vjetorganit kompetent shtetëror lëshuar ne përputhje me ligjin përkatës, dënohet nga 5 gjer ne 12 vjet
 burgim. burgim.

NeniNeni
Trafiku i paligjshëm i armeve te pa numërtuaraTrafiku i paligjshëm i armeve te pa numërtuara

Eksportimi, importimi ose sigurimi ne çfarëdo mënyre, shitja, dërgimi, lëvizja apo transferimiEksportimi, importimi ose sigurimi ne çfarëdo mënyre, shitja, dërgimi, lëvizja apo transferimi
nga dhe përmes territorit te Shqipërisë tek territori i një shteti tjetër, i armeve te zjarrit tenga dhe përmes territorit te Shqipërisë tek territori i një shteti tjetër, i armeve te zjarrit te
 panumërtuara  panumërtuara individualisht individualisht ne ne kohen kohen e e prodhimit, prodhimit, ose ose ne ne kohen kohen e e importit, importit, ose ose ne ne kohen kohen ee
transferimit nga stoqet shtetërore tek një subjekt jo ushtarak, dënohet me burgim nga 3 gjer ne 7transferimit nga stoqet shtetërore tek një subjekt jo ushtarak, dënohet me burgim nga 3 gjer ne 7
vjet.vjet.

NeniNeni
Numërtimi i rremeNumërtimi i rreme

 Numërtimi i një arme te prodhuar tërësisht, ose pjesërisht me shenje apo  Numërtimi i një arme te prodhuar tërësisht, ose pjesërisht me shenje apo shifër te rreme ne kohenshifër te rreme ne kohen
e prodhimit, ose numërtimi i rreme i një arme te importuar, ose numërtimi i rreme i një arme nee prodhimit, ose numërtimi i rreme i një arme te importuar, ose numërtimi i rreme i një arme ne
kohen e transferimit te stoqeve nga shteti për tek një subjekt jo ushtarak, dënohet me burgim ngakohen e transferimit te stoqeve nga shteti për tek një subjekt jo ushtarak, dënohet me burgim nga
3 gjer ne 8 vjet.3 gjer ne 8 vjet.

NeniNeni
Heqja dhe ndryshimi i numërtimit te armeve te zjarritHeqja dhe ndryshimi i numërtimit te armeve te zjarrit

Fshirja, heqja ose ndryshimi i numërtimit te armës se zjarrit, dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5Fshirja, heqja ose ndryshimi i numërtimit te armës se zjarrit, dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5

vjet.vjet.

NeniNeni
Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëveMbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve  , armëve shpërthyese dhe i municionit, armëve shpërthyese dhe i municionit

1. Mbajtja e armëve, e armëve shpërthyese ose e lëndëve plasëse në automjete apo në çdo mjet1. Mbajtja e armëve, e armëve shpërthyese ose e lëndëve plasëse në automjete apo në çdo mjet
tjetër të motorizuar, në mjedise publike ose në mjedise të hapura për publikun, pa lejen etjetër të motorizuar, në mjedise publike ose në mjedise të hapura për publikun, pa lejen e
organeve kompetente shtetërore, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet.organeve kompetente shtetërore, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet.
2. 2. MbMbajajtjtja a e e mumuninicicioneoneve ve luluftftararakake, e, pa pa lelejejen n e e orgorgananeve eve kokompmpetetenente te shtshtetetëroërore, re, pëpërbërbënn
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.
3. Mbajtja e armëve në banesë, pa lejen e organeve kompetente shtetërore, dënohet me burgim3. Mbajtja e armëve në banesë, pa lejen e organeve kompetente shtetërore, dënohet me burgim
nga 1 deri në 3 vjet.nga 1 deri në 3 vjet.

4. Mbajtja e armëve shpërthyese ose lëndëve plasëse në banesë, pa lejen e organeve kompetente4. Mbajtja e armëve shpërthyese ose lëndëve plasëse në banesë, pa lejen e organeve kompetente
shtetërore, dënohet me burgim nga 1 deri në 4 vjet.shtetërore, dënohet me burgim nga 1 deri në 4 vjet.



  

NeniNeni
Trafikimi i armëve dhe i municionitTrafikimi i armëve dhe i municionit

 Eshte parashikuar me lart- hiqet prej ketu Eshte parashikuar me lart- hiqet prej ketu

NeniNeni
Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohtaProdhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta

1. Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja, e armëve të ftohta si shpatat, bajonetat, thikat dhe mjete të1. Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja, e armëve të ftohta si shpatat, bajonetat, thikat dhe mjete të
tjera të përgatitura e të destinuara posaçërisht për sulm kundër personave ose për vetëmbrojtje,tjera të përgatitura e të destinuara posaçërisht për sulm kundër personave ose për vetëmbrojtje,
 pa  pa lejen lejen e e organeve organeve kompetente, kompetente, përbën përbën kundërvajtje kundërvajtje penale penale dhe dhe dënohen dënohen me me gjobë gjobë ose ose meme
 burgim deri në 2 vjet. burgim deri në 2 vjet.
2. Mbajtja, blerja apo shitja në automjete apo në çdo mjet tjetër të motorizuar, në mjedise publike2. Mbajtja, blerja apo shitja në automjete apo në çdo mjet tjetër të motorizuar, në mjedise publike
ose në mjedise të hapura për publikun, e armëve të ftohta si shpatat, bajonetat, thikat dhe mjete tëose në mjedise të hapura për publikun, e armëve të ftohta si shpatat, bajonetat, thikat dhe mjete të
tjera të përgatitura e të destinuara posaçërisht për sulm kundër personave ose për vetëmbrojtje,tjera të përgatitura e të destinuara posaçërisht për sulm kundër personave ose për vetëmbrojtje,
 pa lejen e organeve kompetente, dënohen me  pa lejen e organeve kompetente, dënohen me burgim nga 2 deri në 5 vjetburgim nga 2 deri në 5 vjet

 Neni Neni
Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportiveProdhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive

Prodhimi, mbajtja, shitja ose blerja e armëve të gjuetisë ose sportive, si dhe e municioneve tëProdhimi, mbajtja, shitja ose blerja e armëve të gjuetisë ose sportive, si dhe e municioneve të
tyre, pa leje të organeve kompetente shtetërore, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet metyre, pa leje të organeve kompetente shtetërore, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me
gjobë ose me burgim gjer në 1 vit.gjobë ose me burgim gjer në 1 vit.

Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Kur vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë gjykata,1. Kur vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë gjykata,
krahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se drejtës për te punuar nekrahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se drejtës për te punuar ne
shërbim publik, ose çdo dënim tjetër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën e veprës dheshërbim publik, ose çdo dënim tjetër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën e veprës dhe
veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.
2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast gjykata do te vendose konfiskimin e sendeve objekt i veprës penale dhe, kur vepra3. Ne çdo rast gjykata do te vendose konfiskimin e sendeve objekt i veprës penale dhe, kur vepra
 penale është  penale është kryer nga kryer nga subjektet e subjektet e paragrafëve paragrafëve 1 dhe 1 dhe 2 te 2 te këtij neni, me këtij neni, me qellim përfitimi materialqellim përfitimi material
apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara,apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara,
 publikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit te demit te shkaktuar. publikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit te demit te shkaktuar.
4. Kur vlerësohet se interesi publik mbrohet me mire apo parandalimi i kryerjes se veprave te4. Kur vlerësohet se interesi publik mbrohet me mire apo parandalimi i kryerjes se veprave te
tilla ne te ardhmen prej autorit të saj apo te tjerëve arrihet me mire, gjykata mund te vendosetilla ne te ardhmen prej autorit të saj apo te tjerëve arrihet me mire, gjykata mund te vendose
edhe gjobën si dënim kryesor krahas burgimit.edhe gjobën si dënim kryesor krahas burgimit.



  

NeniNeni
Konkurrimi i veprave dhe bashkëpunimiKonkurrimi i veprave dhe bashkëpunimi

1. Ne te gjitha rastet kur, për te kryer një prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre,1. Ne te gjitha rastet kur, për te kryer një prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre,autorit i është dashur te kryeje veprime qe përbëjnë vepër penale me vete, atëherë kjo e funditautorit i është dashur te kryeje veprime qe përbëjnë vepër penale me vete, atëherë kjo e fundit
konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.
2. Nëse për kryerjen e ndonjërës prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion, autorit i2. Nëse për kryerjen e ndonjërës prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion, autorit i
është dashur te është dashur te bashkëpbashkëpunojë me person unojë me person tjettjetër, ne ër, ne dijendijeni te i te plote prej këtij te fundit, pavarësishtplote prej këtij te fundit, pavarësisht
qe prej kujt arma apo lënda është ne posedim, ata do te përgjigjen për kryerjen e veprës penale teqe prej kujt arma apo lënda është ne posedim, ata do te përgjigjen për kryerjen e veprës penale te
 parashikuar ne këtë seksion ne bas parashikuar ne këtë seksion ne bashkëpunim me njeri tjetrin.hkëpunim me njeri tjetrin.
3. 3. Do Do te te konkonsisidederohrohet et babashkshkëpuëpunënëtotor r ne ne krykryerjerjen en e e njnjërëërës s prprej ej vevepraprave ve pepenanale le te te këkëtitijj
seksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, këshillon apo inkurajon një personseksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, këshillon apo inkurajon një person
tjetër për te kryer ndonjërën prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre, pavarësishttjetër për te kryer ndonjërën prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre, pavarësisht
se cilit prej tyre i është gjetur arma e zjarrit apo lënda shpërthyese dhe luftarake.se cilit prej tyre i është gjetur arma e zjarrit apo lënda shpërthyese dhe luftarake.

KREU XIIIKREU XIII

VEPRAT PENALE KUNDËR SIGURISË PUBLIKEVEPRAT PENALE KUNDËR SIGURISË PUBLIKE

NeniNeni
Detyrimi i personit për te vepruarDetyrimi i personit për te vepruar

Detyrimi me force i një personi për te vepruar ne kundërshtim me vullnetin e tij te lire, për teDetyrimi me force i një personi për te vepruar ne kundërshtim me vullnetin e tij te lire, për te
kryer apo moskryer një veprim te caktuar, apo krijimi i rrethanave frikësuese ndaj tij ne mënyrëkryer apo moskryer një veprim te caktuar, apo krijimi i rrethanave frikësuese ndaj tij ne mënyrë
qe te detyrohet te veproje jashtë vullnetit te tij te lire, ne favor te ushtruesit te forcës apo një teqe te detyrohet te veproje jashtë vullnetit te tij te lire, ne favor te ushtruesit te forcës apo një te
treti, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe apo me burgim deri ne 2 vjet.treti, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe apo me burgim deri ne 2 vjet.

KJO VEPER DUHET TE TRANSFEROHET TEK KREU I RENDIT PUBLIK.KJO VEPER DUHET TE TRANSFEROHET TEK KREU I RENDIT PUBLIK.

 Neni Neni
Shkelja e rregullave mbi lëndët helmueseShkelja e rregullave mbi lëndët helmuese

1. 1. ShkeljShkelja a e e rregullrregullave ave të caktuara të caktuara për për mbajtmbajtjen, prodhimin, përdorimjen, prodhimin, përdorimin, in, ruajtruajtjen, transportijen, transportiminmin
dhe shitjen e lëndëve helmuese me efekt të fortë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet medhe shitjen e lëndëve helmuese me efekt të fortë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me
gjobë ose me burgim deri në dy vjet.gjobë ose me burgim deri në dy vjet.
2. Kur nga vepra penale ka ndodhur vdekja apo dëmtimi i rëndë i shëndetit të njerëzve, apo dëme2. Kur nga vepra penale ka ndodhur vdekja apo dëmtimi i rëndë i shëndetit të njerëzve, apo dëme
materiale, personi do te mbaje përgjegjësi edhe për to, ne varësi te formës se fajit me te cilënmateriale, personi do te mbaje përgjegjësi edhe për to, ne varësi te formës se fajit me te cilën
është kryer vepra penale.është kryer vepra penale.

 Neni Neni



  

Shkelja e rregullave mbi lëndën plasëse, djegëse dhe radioaktiveShkelja e rregullave mbi lëndën plasëse, djegëse dhe radioaktive

1. 1. ShkeljShkelja a e e rregullrregullave ave të caktuara të caktuara për për mbajtmbajtjen, prodhimin, përdorimjen, prodhimin, përdorimin, in, ruajtruajtjen, transportijen, transportiminmin
dhe shitjen e lëndëve plasëse, djegëse apo radioaktive, dënohet me burgim nga 2 deri në pesëdhe shitjen e lëndëve plasëse, djegëse apo radioaktive, dënohet me burgim nga 2 deri në pesë
vjet.vjet.

2. Kur nga vepra penale ka ndodhur vdekja apo dëmtimi i rëndë i shëndetit të njerëzve, apo dëme2. Kur nga vepra penale ka ndodhur vdekja apo dëmtimi i rëndë i shëndetit të njerëzve, apo dëmemateriale, personi do te mbaje përgjegjësi edhe për to, ne varësi te formës se fajit me te cilënmateriale, personi do te mbaje përgjegjësi edhe për to, ne varësi te formës se fajit me te cilën
është kryer vepra penale.është kryer vepra penale.

 Neni Neni
Trafikimi i lëndëve djegëse, helmuese dhe radioaktiveTrafikimi i lëndëve djegëse, helmuese dhe radioaktive

Importimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi, në kundërshtim me ligjin i lëndëve djegëse,Importimi, eksportimi, tranzitimi dhe tregtimi, në kundërshtim me ligjin i lëndëve djegëse,
helmuese dhe radioaktive, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.helmuese dhe radioaktive, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

 Neni Neni
Stërvitja për prodhimin dhe përdorimin e paligjshëm tëStërvitja për prodhimin dhe përdorimin e paligjshëm të

armëve e lëndëve të tjera të rrezikshmearmëve e lëndëve të tjera të rrezikshme

Përgatitja, stërvitja dhe dhënia e udhëzimeve, në çdo formë, edhe në mënyrë anonime apo nëPërgatitja, stërvitja dhe dhënia e udhëzimeve, në çdo formë, edhe në mënyrë anonime apo në
rrugë elektronike, në kundërshtim me ligjin, për prodhimin ose përdorimin e lëndëve eksplozive,rrugë elektronike, në kundërshtim me ligjin, për prodhimin ose përdorimin e lëndëve eksplozive,
të të armarmëve ëve të të zjzjarrarrit it dhdhe e mumuniniciciononeve eve luluftftararakeake, , të të armarmëve ëve të të tjtjerera a dhe dhe lëlëndëndëve ve kikimimike,ke,
 bakteriologjike,  bakteriologjike, bërthamore bërthamore apo apo të të çdo çdo natyre natyre tjetër, tjetër, të të dëmshme dëmshme dhe dhe të të rrezikshme rrezikshme për për njerëzitnjerëzit
dhe pasurinë, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohen me burgim nga 2 deri në 7 vjet.dhe pasurinë, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohen me burgim nga 2 deri në 7 vjet.

KJO VEPER DUHET TE DALE NE KREUN KJO VEPER DUHET TE DALE NE KREUN PER ARMET.PER ARMET.

Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Kur vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë gjykata,1. Kur vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë gjykata,
krahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se drejtës për te punuar nekrahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se drejtës për te punuar ne
shërbim publik, ose çdo dënim tjetër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën e veprës dheshërbim publik, ose çdo dënim tjetër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën e veprës dhe
veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.
2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni, me3. Ne çdo rast, kur vepra penale është kryer nga subjektet e paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni, me
qellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepraqellim përfitimi material apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra



  

 penale apo te premtuara,  penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit e masën e zëvendësimit te demit tete demit te
shkaktuar.shkaktuar.

NeniNeni
Konkurrimi i vepraveKonkurrimi i veprave

 Ne  Ne te te gjitha gjitha rastet rastet kur, kur, për për te te kryer kryer një një prej prej veprave veprave penale penale te te parashikuara parashikuara ne ne këtë këtë seksion,seksion,
autorit i është dashur te te kryeje veprime qe përbëjnë vepër penale me vete, atëherë kjo e funditautorit i është dashur te te kryeje veprime qe përbëjnë vepër penale me vete, atëherë kjo e fundit
konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.

KREU XIVKREU XIV

VEPRAT PENALE TË NARKOTIKËVEVEPRAT PENALE TË NARKOTIKËVE

 Neni Neni
Mbajtja, shitja dhe trafikimi i hashashit dhe kanabis sativa.Mbajtja, shitja dhe trafikimi i hashashit dhe kanabis sativa.

1. Kushdo që, pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për 1. Kushdo që, pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për 
shitje substanca apo preparate të cilat shërbejnë për prodhimin, përpunimin dhe përdorimin eshitje substanca apo preparate të cilat shërbejnë për prodhimin, përpunimin dhe përdorimin e
 bimës se  bimës se hashashit hashashit ose kose kanabis sanabis sativa, te ativa, te klasifikuara klasifikuara me ligj me ligj te veçantë te veçantë ne ne kategorinë kategorinë e lendevee lendeve
narkotike ose substance psikotrope, dënohet me burgim nga 2 deri ne 5 vjet.narkotike ose substance psikotrope, dënohet me burgim nga 2 deri ne 5 vjet.
2. 2. KuKushdshdo o qëqë, , pa pa auautotoririzizim m shpshpërnërndadan, n, ofrofron on per per shishitjtje e ose ose sheshet, t, trtranansposportrton, on, dodorëzrëzonon,,
ndërmjetëson, dërgon brenda vendit, ose dërgon në transit bimën e hashashit ose kanabis sativa,ndërmjetëson, dërgon brenda vendit, ose dërgon në transit bimën e hashashit ose kanabis sativa,
te klasifikuara me ligj te veçantë ne kategorinë e lendeve narkotike lenden narkotike osete klasifikuara me ligj te veçantë ne kategorinë e lendeve narkotike lenden narkotike ose
substance psikotrope, dënohet me gjobë dhe me burgim nga 3 deri në 8 vjet.substance psikotrope, dënohet me gjobë dhe me burgim nga 3 deri në 8 vjet.
3. Importimi, eksportimi ose sigurimi ne çfarëdo mënyre, për qëllimet e këtij paragrafi, te bimës3. Importimi, eksportimi ose sigurimi ne çfarëdo mënyre, për qëllimet e këtij paragrafi, te bimës
se hashashit ose kanabis sativa, te klasifikuara me ligj te veçantë ne kategorinë e lendevese hashashit ose kanabis sativa, te klasifikuara me ligj te veçantë ne kategorinë e lendeve
narkotike ose substancave psikotrope , apo shitja, dërgimi, lëvizja apo transferimi i tyre, si dhe, inarkotike ose substancave psikotrope , apo shitja, dërgimi, lëvizja apo transferimi i tyre, si dhe, i

substancave apo preparateve për përpunimin dhe përdorimin e tyre, prej nga dhe, përmessubstancave apo preparateve për përpunimin dhe përdorimin e tyre, prej nga dhe, përmes
territorit te Shqipërisë tek territori i një shteti tjetër apo anasjelltas, pa autorizimin ligjor teterritorit te Shqipërisë tek territori i një shteti tjetër apo anasjelltas, pa autorizimin ligjor te
organit kompetent shtetëror lëshuar ne përputhje me ligjin përkatës, dënohet me burgim prej 4organit kompetent shtetëror lëshuar ne përputhje me ligjin përkatës, dënohet me burgim prej 4
deri ne 10 vjet.deri ne 10 vjet.
4. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarisë se parashikuar ne paragrafët 1 dhe 2 te këtij4. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarisë se parashikuar ne paragrafët 1 dhe 2 te këtij
neni, shton dënimin edhe me 1/3.neni, shton dënimin edhe me 1/3.
5. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarisë se parashikuar ne paragrafin 3 te këtij neni,5. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarisë se parashikuar ne paragrafin 3 te këtij neni,
shton dënimin edhe me 1/2.shton dënimin edhe me 1/2.
6. Nëse organizimi, drejtimi dhe financimi i veprave penale te parashikuara ne paragrafët 1;2;3 te6. Nëse organizimi, drejtimi dhe financimi i veprave penale te parashikuara ne paragrafët 1;2;3 te
këtij neni behet ne favor te organizatave kriminale, dënohet me burgim nga 10 deri në 15 vjet.këtij neni behet ne favor te organizatave kriminale, dënohet me burgim nga 10 deri në 15 vjet.
7. Krijimi i kushteve apo lehtësirave për veprimtari të tilla nga persona me funksione shtetërore,7. Krijimi i kushteve apo lehtësirave për veprimtari të tilla nga persona me funksione shtetërore,
dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.

8. Mbajtja e lendes narkotike sipas paragrafit te pare te këtij neni me qëllimin e përdorimit vetjak 8. Mbajtja e lendes narkotike sipas paragrafit te pare te këtij neni me qëllimin e përdorimit vetjak 
nuk është e dënueshme nëse sasia e lendes se kapur nuk kalon 10 gr, gjithnjë nese provohet qenuk është e dënueshme nëse sasia e lendes se kapur nuk kalon 10 gr, gjithnjë nese provohet qe



  

lënda e kapur do te ishte për përdorim vetjak dhe jo për një nga qëllimet qe parashikon paragrafilënda e kapur do te ishte për përdorim vetjak dhe jo për një nga qëllimet qe parashikon paragrafi
i pare. Për efekt te këtij paragrafi nuk ka rëndësi vendi ku është kapur autori ne posedimin ei pare. Për efekt te këtij paragrafi nuk ka rëndësi vendi ku është kapur autori ne posedimin e
lendes narkotike, me kushtin qe te jete mbajtur larg demonstrimit ne publik.lendes narkotike, me kushtin qe te jete mbajtur larg demonstrimit ne publik.
9. Personi, jo përdorues i lendeve narkotike, që kryen veprën nga paragrafi 1 i këtij neni për herë9. Personi, jo përdorues i lendeve narkotike, që kryen veprën nga paragrafi 1 i këtij neni për herë
të të paparë rë dhdhe e qe qe poposesedodon n më më papak k se se 20 20 grgram am të të susubsbstatancncavave e nanarkrkototikike e apapo o susubsbstatancncavavee

 psikotropike  psikotropike dënohet dënohet me me burgim burgim nga nga 2 2 deri deri në në 3 3 vjet. vjet. Gjykata Gjykata mund mund ta ta përjashtojë përjashtojë autorin autorin ngangadënimi nëse ai tregon personin që e ka furnizuar me substancën narkotike apo substancëndënimi nëse ai tregon personin që e ka furnizuar me substancën narkotike apo substancën
 psikotropike  psikotropike ose, ose, ai ai ka ka kontribuar kontribuar vullnetarisht vullnetarisht në në mënyrë mënyrë të të konsiderueshme konsiderueshme në në zbulimin zbulimin ee
furnizuesit.furnizuesit.

 Neni Neni
Mbajtja, shitja dhe trafikimi i heroinësMbajtja, shitja dhe trafikimi i heroinës

1. Kushdo që, pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për 1. Kushdo që, pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për 
shitje bime, substance apo preparate të cilat shërbejnë per prodhimin, përpunimin dhe përdoriminshitje bime, substance apo preparate të cilat shërbejnë per prodhimin, përpunimin dhe përdorimin

e heroinës, te klasifikuara me ligj te veçantë ne kategorinë e lendeve narkotike ose substancee heroinës, te klasifikuara me ligj te veçantë ne kategorinë e lendeve narkotike ose substance psikotrope, dënohet me burgim nga 4 deri ne 7 v psikotrope, dënohet me burgim nga 4 deri ne 7 vjet.jet.
2. 2. KuKushdshdo o qëqë, , pa pa auautotoririzizim m shpshpërnërndadan, n, ofrofron on per per shishitjtje e ose ose sheshet, t, trtranansposportrton, on, dodorëzrëzonon,,
ndërmjetëson, dërgon brenda vendit, ose dërgon në transit heroine te gatshme per perdorim,ndërmjetëson, dërgon brenda vendit, ose dërgon në transit heroine te gatshme per perdorim,
 pavaresisht  pavaresisht cilesise ne cilesise ne perberjen perberjen e se saj, te aj, te klasifikuara klasifikuara me ligj me ligj te vecante te vecante ne kategorne kategorine e ine e lendevelendeve
narkotike ose substance psikotrope, dënohet me gjobë dhe me burgim nga 4 deri në 10 vjet.narkotike ose substance psikotrope, dënohet me gjobë dhe me burgim nga 4 deri në 10 vjet.
3. 3. ImpImportortimiimi, , ekseksportportimimi i ose ose sigsiguriurimi mi ne ne cfarcfaredo edo menmenyre yre per per qelqellilimet met e e ketketij ij parparagraagrafi, fi, tete
heroines si lende te gatshme per perdorim, pavaresisht cilesise ne perberjen e saj, te klasifikuar heroines si lende te gatshme per perdorim, pavaresisht cilesise ne perberjen e saj, te klasifikuar 
me ligj te vecante ne kategorine e lendeve narkotike ose substancave psikotrope , apo shitja,me ligj te vecante ne kategorine e lendeve narkotike ose substancave psikotrope , apo shitja,
dergimi, levizja apo transferimi i tyre, si dhe, i bimeve, substancave apo preparateve per dergimi, levizja apo transferimi i tyre, si dhe, i bimeve, substancave apo preparateve per 
 perpunimin  perpunimin dhe dhe perdorimin perdorimin e tyre, e tyre, prej nga prej nga dhe, dhe, permes permes territorit te territorit te Shqiperise Shqiperise tek territori tek territori i njei nje
shteti tjeter apo anasjelltas, pa autorizimin ligjor te organit kompetent shteteror leshuar neshteti tjeter apo anasjelltas, pa autorizimin ligjor te organit kompetent shteteror leshuar ne

 perputhje me ligjin perkates, denohet me burgim prej 6 deri ne 13  perputhje me ligjin perkates, denohet me burgim prej 6 deri ne 13 vjet.vjet.4. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafet 1 dhe 2 te ketij4. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafet 1 dhe 2 te ketij
neni, shton denimin edhe me 1/3.neni, shton denimin edhe me 1/3.
5. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafin 3 te ketij neni,5. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafin 3 te ketij neni,
shton denimin edhe me 1/2.shton denimin edhe me 1/2.
6. Nese organizimi, drejtimi dhe financimi i veprave penale te parashikuara ne paragrafet 1;2;3 te6. Nese organizimi, drejtimi dhe financimi i veprave penale te parashikuara ne paragrafet 1;2;3 te
ketij neni behet ne favor te organizatave kriminale, dënohet me burgim nga 12 deri në 18 vjet.ketij neni behet ne favor te organizatave kriminale, dënohet me burgim nga 12 deri në 18 vjet.
7. Krijimi i kushteve apo lehtësirave për veprimtari të tilla nga persona me funksione shtetërore,7. Krijimi i kushteve apo lehtësirave për veprimtari të tilla nga persona me funksione shtetërore,
dënohet me burgim nga 6 deri në 10 vjet.dënohet me burgim nga 6 deri në 10 vjet.
8. Mbajtja e lendes narkotike sipas paragrafit te pare te ketij neni me qellimin e perdorimit vetjak 8. Mbajtja e lendes narkotike sipas paragrafit te pare te ketij neni me qellimin e perdorimit vetjak 
nuk eshte e denueshme nese sasia e lendes se kapur nuk kalon 4 gr, gjithnje nese provohet qenuk eshte e denueshme nese sasia e lendes se kapur nuk kalon 4 gr, gjithnje nese provohet qe
lenda e kapur do te ishte per perdorim vetjak dhe jo per nje nga qellimet qe parashikon paragrafilenda e kapur do te ishte per perdorim vetjak dhe jo per nje nga qellimet qe parashikon paragrafi
i pare. Per efekt te ketij paragrafi nuk ka rendesi vendi ku eshte kapur autori ne posedimin ei pare. Per efekt te ketij paragrafi nuk ka rendesi vendi ku eshte kapur autori ne posedimin e
lendes narkotike, me kushtin qe te jete mbajtur larg demonstrimit ne publik.lendes narkotike, me kushtin qe te jete mbajtur larg demonstrimit ne publik.



  

9. Personi, jo perdorues i lendeve narkotike, që kryen veprën nga paragrafi 1 i këtij neni për herë9. Personi, jo perdorues i lendeve narkotike, që kryen veprën nga paragrafi 1 i këtij neni për herë
të parë dhe qe posedon më pak se 3 gram të substancave narkotike apo substancave psikotropiketë parë dhe qe posedon më pak se 3 gram të substancave narkotike apo substancave psikotropike
dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet. Gjykata mund ta përjashtojë autorin nga dënimi nëse aidënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet. Gjykata mund ta përjashtojë autorin nga dënimi nëse ai
tregon personin që e ka furnizuar me substancën narkotike apo substancën psikotropike ose, ai katregon personin që e ka furnizuar me substancën narkotike apo substancën psikotropike ose, ai ka
kontribuar vullnetarisht në mënyrë të konsiderueshme në zbulimin e furnizuesit.kontribuar vullnetarisht në mënyrë të konsiderueshme në zbulimin e furnizuesit.

 Neni Neni
Mbajtja, shitja dhe trafikimi i kokaines.Mbajtja, shitja dhe trafikimi i kokaines.

1. Kushdo që, pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për 1. Kushdo që, pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për 
shitje bime, substance apo preparate të cilat sherbejne per prodhimin, perpunimin dhe perdoriminshitje bime, substance apo preparate të cilat sherbejne per prodhimin, perpunimin dhe perdorimin
e kokaines, te klasifikuara me ligj te vecante ne kategorine e lendeve narkotike ose substancee kokaines, te klasifikuara me ligj te vecante ne kategorine e lendeve narkotike ose substance
 psikotrope, denohet me burgim nga 5 deri ne 10  psikotrope, denohet me burgim nga 5 deri ne 10 vjet.vjet.
2. 2. KuKushdshdo o qëqë, , pa pa auautotoririzizim m shpshpërnërndadan, n, ofrofron on per per shishitjtje e ose ose sheshet, t, trtranansposportrton, on, dodorëzrëzonon,,

ndërmjetëson, dërgon brenda vendit, ose dërgon në transit kokaine te gatshme per perdorim,ndërmjetëson, dërgon brenda vendit, ose dërgon në transit kokaine te gatshme per perdorim, pavaresisht  pavaresisht cilesise ne cilesise ne perberjen perberjen e se saj, te aj, te klasifikuara klasifikuara me ligj me ligj te vecante te vecante ne kategorne kategorine e ine e lendevelendeve
narkotike ose substance psikotrope, dënohet me gjobë dhe me burgim nga 6 deri në 12 vjet.narkotike ose substance psikotrope, dënohet me gjobë dhe me burgim nga 6 deri në 12 vjet.
3. 3. ImpImportortimiimi, , ekseksportportimimi i ose ose sigsiguriurimi mi ne ne cfarcfaredo edo menmenyre yre per per qelqellilimet met e e ketketij ij parparagraagrafi, fi, tete
kokainkokaines si es si lende te gatshme per lende te gatshme per perdoriperdorim, pavaresisht cilesim, pavaresisht cilesise ne se ne perberjperberjen e en e saj, te klasifikuasaj, te klasifikuar r 
me ligj te vecante ne kategorine e lendeve narkotike ose substancave psikotrope , apo shitja,me ligj te vecante ne kategorine e lendeve narkotike ose substancave psikotrope , apo shitja,
dergimi, levizja apo transferimi i tyre, si dhe, i bimeve, substancave apo preparateve per dergimi, levizja apo transferimi i tyre, si dhe, i bimeve, substancave apo preparateve per 
 perpunimin  perpunimin dhe dhe perdorimin perdorimin e tyre, e tyre, prej nga prej nga dhe, dhe, permes permes territorit te territorit te Shqiperise Shqiperise tek territori tek territori i njei nje
shteti tjeter apo anasjelltas, pa autorizimin ligjor te organit kompetent shteteror leshuar neshteti tjeter apo anasjelltas, pa autorizimin ligjor te organit kompetent shteteror leshuar ne
 perputhje me ligjin perkates, denohet me burgim prej 10 deri ne 1 perputhje me ligjin perkates, denohet me burgim prej 10 deri ne 16 vjet.6 vjet.
4. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafet 1 dhe 2 te ketij4. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafet 1 dhe 2 te ketij
neni, shton denimin edhe me 1/3.neni, shton denimin edhe me 1/3.

5. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafin 3 te ketij neni,5. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafin 3 te ketij neni,shton denimin edhe me 1/2.shton denimin edhe me 1/2.
6. Nese organizimi, drejtimi dhe financimi i veprave penale te parashikuara ne paragrafet 1;2;3 te6. Nese organizimi, drejtimi dhe financimi i veprave penale te parashikuara ne paragrafet 1;2;3 te
ketij neni behet ne favor te organizatave kriminale, dënohet me burgim nga 13 deri në 20 vjet.ketij neni behet ne favor te organizatave kriminale, dënohet me burgim nga 13 deri në 20 vjet.
7. Krijimi i kushteve apo lehtësirave për veprimtari të tilla nga persona me funksione shtetërore,7. Krijimi i kushteve apo lehtësirave për veprimtari të tilla nga persona me funksione shtetërore,
dënohet me burgim nga 7 deri në 10 vjet.dënohet me burgim nga 7 deri në 10 vjet.
8. Mbajtja e lendes narkotike sipas paragrafit te pare te ketij neni me qellimin e perdorimit vetjak 8. Mbajtja e lendes narkotike sipas paragrafit te pare te ketij neni me qellimin e perdorimit vetjak 
nuk eshte e denueshme nese sasia e lendes se kapur nuk kalon 3 gr, gjithnje nese provohet qenuk eshte e denueshme nese sasia e lendes se kapur nuk kalon 3 gr, gjithnje nese provohet qe
lenda e kapur do te ishte per perdorim vetjak dhe jo per nje nga qellimet qe parashikon paragrafilenda e kapur do te ishte per perdorim vetjak dhe jo per nje nga qellimet qe parashikon paragrafi
i pare. Per efekt te ketij paragrafi nuk ka rendesi vendi ku eshte kapur autori ne posedimin ei pare. Per efekt te ketij paragrafi nuk ka rendesi vendi ku eshte kapur autori ne posedimin e
lendes narkotike, me kushtin qe te jete mbajtur larg demonstrimit ne publik.lendes narkotike, me kushtin qe te jete mbajtur larg demonstrimit ne publik.

NeniNeni



 Neni Neni

  

Mbajtja, shitja dhe trafikimi i lendeve narkotike industrial apo sintetike.Mbajtja, shitja dhe trafikimi i lendeve narkotike industrial apo sintetike.

1. Kushdo që, pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për 1. Kushdo që, pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për 
shitje lende te pare, substance apo preparate të cilat sherbejne per prodhimin, perpunimin dheshitje lende te pare, substance apo preparate të cilat sherbejne per prodhimin, perpunimin dhe
 perdorimin e lendeve narkotike me baze industrial apo s perdorimin e lendeve narkotike me baze industrial apo sintetike, te klasifikuara me ligj te vecanteintetike, te klasifikuara me ligj te vecante

ne kategorine e lendeve narkotike ose substance psikotrope, denohet me burgim nga 5 deri ne 10ne kategorine e lendeve narkotike ose substance psikotrope, denohet me burgim nga 5 deri ne 10vjet.vjet.
2. 2. KuKushdshdo o qëqë, , pa pa auautotoririzizim m shpshpërnërndadan, n, ofrofron on per per shishitjtje e ose ose sheshet, t, trtranansposportrton, on, dodorëzrëzonon,,
ndërmjetëson, dërgon brenda vendit, ose dërgon në transit lendenarkotike industrial apo sintetikendërmjetëson, dërgon brenda vendit, ose dërgon në transit lendenarkotike industrial apo sintetike
te gatshme per perdorim, pavaresisht cilesise ne perberjen e saj, te klasifikuara me ligj te vecantete gatshme per perdorim, pavaresisht cilesise ne perberjen e saj, te klasifikuara me ligj te vecante
ne kategorine e lendeve narkotike ose substance psikotrope, dënohet me gjobë dhe me burgimne kategorine e lendeve narkotike ose substance psikotrope, dënohet me gjobë dhe me burgim
nga 7 deri në 13 vjet.nga 7 deri në 13 vjet.
3. Importimi, eksportimi ose sigurimi ne cfaredo menyre per qellimet e ketij paragrafi, te lendeve3. Importimi, eksportimi ose sigurimi ne cfaredo menyre per qellimet e ketij paragrafi, te lendeve
narkotike industrial apo sintetike, si lende te gatshme per perdorim, pavaresisht cilesise nenarkotike industrial apo sintetike, si lende te gatshme per perdorim, pavaresisht cilesise ne
 perberjen  perberjen e e saj, saj, te te klasifikuar klasifikuar me me ligj ligj te te vecante vecante ne ne kategorine kategorine e e lendeve lendeve narkotike narkotike oseose
substancave psikotrope , apo shitja, dergimi, levizja apo transferimi i tyre, si dhe, i lendeve tesubstancave psikotrope , apo shitja, dergimi, levizja apo transferimi i tyre, si dhe, i lendeve te
 para,  para, substancave substancave apo apo preparateve preparateve per per perpunimin perpunimin dhe dhe perdorimin perdorimin e e tyre, tyre, prej prej nga nga dhe, dhe, permespermes

territorit te Shqiperise tek territori i nje shteti tjeter apo anasjelltas, pa autorizimin ligjor teterritorit te Shqiperise tek territori i nje shteti tjeter apo anasjelltas, pa autorizimin ligjor teorganit kompetent shteteror leshuar ne perputhje me ligjin perkates, denohet me burgim prej 10organit kompetent shteteror leshuar ne perputhje me ligjin perkates, denohet me burgim prej 10
deri ne 15 vjet.deri ne 15 vjet.
4. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafet 1 dhe 2 te ketij4. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafet 1 dhe 2 te ketij
neni, shton denimin edhe me 1/3.neni, shton denimin edhe me 1/3.
5. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafin 3 te ketij neni,5. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafin 3 te ketij neni,
shton denimin edhe me 1/2.shton denimin edhe me 1/2.
6. Nese organizimi, drejtimi dhe financimi i veprave penale te parashikuara ne paragrafet 1;2;3 te6. Nese organizimi, drejtimi dhe financimi i veprave penale te parashikuara ne paragrafet 1;2;3 te
ketij neni behet ne favor te organizatave kriminale, dënohet me burgim nga 15 deri në 20 vjet.ketij neni behet ne favor te organizatave kriminale, dënohet me burgim nga 15 deri në 20 vjet.
7. Krijimi i kushteve apo lehtësirave për veprimtari të tilla nga persona me funksione shtetërore,7. Krijimi i kushteve apo lehtësirave për veprimtari të tilla nga persona me funksione shtetërore,
dënohet me burgim nga 7 deri në 10 vjet.dënohet me burgim nga 7 deri në 10 vjet.
8. Mbajtja e lendes narkotike sipas paragrafit te pare te ketij neni me qellimin e perdorimit vetjak 8. Mbajtja e lendes narkotike sipas paragrafit te pare te ketij neni me qellimin e perdorimit vetjak 

nuk eshte e denueshme nese sasia e lendes se kapur nuk kalon 3 gr, gjithnje nese provohet qenuk eshte e denueshme nese sasia e lendes se kapur nuk kalon 3 gr, gjithnje nese provohet qelenda e kapur do te ishte per perdorim vetjak dhe jo per nje nga qellimet qe parashikon paragrafilenda e kapur do te ishte per perdorim vetjak dhe jo per nje nga qellimet qe parashikon paragrafi
i pare. Per efekt te ketij paragrafi nuk ka rendesi vendi ku eshte kapur autori ne posedimin ei pare. Per efekt te ketij paragrafi nuk ka rendesi vendi ku eshte kapur autori ne posedimin e
lendes narkotike, me kushtin qe te jete mbajtur larg demonstrimit ne publik.lendes narkotike, me kushtin qe te jete mbajtur larg demonstrimit ne publik.

NeniNeni
Ngritja e laboratoreve te posacem per prodhimin e lendeve narkotikeNgritja e laboratoreve te posacem per prodhimin e lendeve narkotike

1. Ngritja e laboratoreve te posacem per prodhimin, perpunimin, perzierjen, ruajtjen, rafinimin e1. Ngritja e laboratoreve te posacem per prodhimin, perpunimin, perzierjen, ruajtjen, rafinimin e
lendeve te para me te cilat prodhohen lendet narkotike, edhe ato me baze industriale apolendeve te para me te cilat prodhohen lendet narkotike, edhe ato me baze industriale apo
sintetike, te cituara ne paragrafet me lart te ketij seksioni, denohet ne burgim nga 5 deri ne 8 vjet.sintetike, te cituara ne paragrafet me lart te ketij seksioni, denohet ne burgim nga 5 deri ne 8 vjet.
2. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafin 1 te ketij neni,2. Organizimi, drejtimi apo financimi i veprimtarise se parashikuar ne paragrafin 1 te ketij neni,

shton denimin edhe me 1/2.shton denimin edhe me 1/2.



  

 Neni Neni
Krijimi i lehtësirave për marrjen dhe përdorimin e drogësKrijimi i lehtësirave për marrjen dhe përdorimin e drogës

Krijimi nga ana e personave, që për shkak të detyrës administrojnë substanca narkotike oseKrijimi nga ana e personave, që për shkak të detyrës administrojnë substanca narkotike ose
 psikotrope,  psikotrope, i i lehtësirave lehtësirave për për marrjen marrjen dhe dhe përdorimin përdorimin e e këtyre këtyre substancave, substancave, në në kundërshtim kundërshtim meme

dispozitat ligjore përkatëse, dënohet nga tre deri në shtatë vjet.dispozitat ligjore përkatëse, dënohet nga tre deri në shtatë vjet.

 Neni Neni
Kultivimi i bimëve narkotikeKultivimi i bimëve narkotike

1. Kultivimi i bimëve, që shërbejnë ose dihet se shërbejnë për prodhimin dhe nxjerrjen e lëndëve1. Kultivimi i bimëve, që shërbejnë ose dihet se shërbejnë për prodhimin dhe nxjerrjen e lëndëve
narkotike dhe psikotrope, pavaresisht ng ndarja e tyre ne dispozitat me siper te ketij seksioni, panarkotike dhe psikotrope, pavaresisht ng ndarja e tyre ne dispozitat me siper te ketij seksioni, pa
leje dhe autorizim sipas ligjit, dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet.leje dhe autorizim sipas ligjit, dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet.
2. Organizmi2. Organizmi, , drejtidrejtimi apo mi apo financfinancimi i imi i kësaj veprimtkësaj veprimtarie, dënohen me arie, dënohen me burgim nga shtatë deri burgim nga shtatë deri nënë
 pesëmbëdhjetë vjet. pesëmbëdhjetë vjet.
3. Me kultivim te bimeve do te kuptojme fazen qe asaj i duhet te rritet prej mbjelljes se pare deri3. Me kultivim te bimeve do te kuptojme fazen qe asaj i duhet te rritet prej mbjelljes se pare deri
sa prodhimi nuk eshte korrur ende. Prodhimi i korrur apo ne magazinim do te kualifikohetsa prodhimi nuk eshte korrur ende. Prodhimi i korrur apo ne magazinim do te kualifikohet

rerespespektktivivisisht ht sisipapas s nenneneveve e x;x;y;y;z z te te ketketij ij sekseksisiononi.i. ( ( BEBEHEHET T FJFJALALE E PEPER R NENENENET T QEQEPARASHIKOJNE LLOJET E LENDEVE NARKOTIKE)PARASHIKOJNE LLOJET E LENDEVE NARKOTIKE)

 Neni Neni
Prodhimi, tregtimi dhe përdorimi i paligjshëm i prekursorëveProdhimi, tregtimi dhe përdorimi i paligjshëm i prekursorëve

1. 1. ProdProdhimhimi, i, impimportortimiimi, , ekspeksportortimiimi, , tratranzinzitimtimi, i, tretregtigtimi mi dhe dhe mbambajtjtja, ja, në në kundkundërshërshtitim m meme
dispozitat përkatëse ligjore, i prekursorëve të treguar me ligj në tabelat përkatëse, dënohet medispozitat përkatëse ligjore, i prekursorëve të treguar me ligj në tabelat përkatëse, dënohet me
 burgim nga 2 deri në pesë vjet. burgim nga 2 deri në pesë vjet.
2. Organizimi, drejtimi ose financimi i kësaj veprimtarie dënohen me burgim nga pesë deri në2. Organizimi, drejtimi ose financimi i kësaj veprimtarie dënohen me burgim nga pesë deri në
 pesëmbëdhjetë vjet. pesëmbëdhjetë vjet.

 Neni NeniMbajtja, prodhimi dhe transportimi i substancave kimikeMbajtja, prodhimi dhe transportimi i substancave kimike

Prodhimi, mbajtja, transportimi ose shpërndarja e substancave kimike bazë ose e substancave tëProdhimi, mbajtja, transportimi ose shpërndarja e substancave kimike bazë ose e substancave të
tjera të çfarëdollojshme, e pajisjeve, e materialeve, në rast se dihet që ato përdoren ose do tëtjera të çfarëdollojshme, e pajisjeve, e materialeve, në rast se dihet që ato përdoren ose do të
 përdoren  përdoren për për prodhimin prodhimin ose ose trafikimin trafikimin e e paligjshëm paligjshëm të të substancave substancave narkotike narkotike a a psikotrope,psikotrope,
dënohet me burgim nga tre deri në shtate vjet.dënohet me burgim nga tre deri në shtate vjet.

 Neni Neni
Përshtatja e lokalit për përdorim drogePërshtatja e lokalit për përdorim droge

1. Përshtatja ose lejimi për përshtatjen e lokalit, banesës, mjeteve motorike dhe të çdo mjeti tjetër 1. Përshtatja ose lejimi për përshtatjen e lokalit, banesës, mjeteve motorike dhe të çdo mjeti tjetër 

 publik  publik ose ose privat privat për për grumbullimin grumbullimin e e personave personave me me qëllim qëllim që që ata ata të të konsumojnë konsumojnë substancasubstancanarkotike ose psikotrope, dënohet me burgim nga 2 deri në pesë vjet.narkotike ose psikotrope, dënohet me burgim nga 2 deri në pesë vjet.



  

2. Nese vepra penale si me siper kryhet ne nje lokal jo me larg se sa 300 m nga nje shkolle apo2. Nese vepra penale si me siper kryhet ne nje lokal jo me larg se sa 300 m nga nje shkolle apo
qender tjeter e edukimit te te miturve, denimi i mesiper shtohet me 1/3.qender tjeter e edukimit te te miturve, denimi i mesiper shtohet me 1/3.

 Neni Neni

Hedhja ose braktisja e shiringaveHedhja ose braktisja e shiringave

1. Hedhja ose braktisja e shiringave, në vende publike ose të hapura për publikun, si dhe në1. Hedhja ose braktisja e shiringave, në vende publike ose të hapura për publikun, si dhe në
mjedise private të përdorimit të përbashkët të shiringave ose instrumenteve të rrezikshëm, tëmjedise private të përdorimit të përbashkët të shiringave ose instrumenteve të rrezikshëm, të
 përdorura  përdorura për për marrjen marrjen e e substancave substancave narkotike narkotike ose ose psikotrope, psikotrope, përbën përbën kundërvajtje kundërvajtje penale penale dhedhe
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit.dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit.
2. Nese vepra penale si me siper kryhet ne afersi jo me larg se sa 300 m nga nje shkolle apo2. Nese vepra penale si me siper kryhet ne afersi jo me larg se sa 300 m nga nje shkolle apo
qender tjeter e edukimit te te miturve, denohet me burgim nga 2 deri ne 4 vjet.qender tjeter e edukimit te te miturve, denohet me burgim nga 2 deri ne 4 vjet.

 Neni Neni
Nxitja për përdorimin e drogësNxitja për përdorimin e drogës

1. Nxitja e 1. Nxitja e të tjerëve për të tjerëve për përdoripërdorimin e min e lëndëvlëndëve narkotike dhe e narkotike dhe psikotpsikotrope ose rope ose dhënia në përdorimdhënia në përdorim
ose injektimi i tyre te të tjerët, pa dijeninë dhe pëlqimin e tyre, dënohet, ne varesi te llojit teose injektimi i tyre te të tjerët, pa dijeninë dhe pëlqimin e tyre, dënohet, ne varesi te llojit te
lendes te klasifikuar ne kete seksion, me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet.lendes te klasifikuar ne kete seksion, me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet.
2. Kur nxitja apo injektimi i detyruar bëhet ndaj te miturve, ose një personi që vuan nga një2. Kur nxitja apo injektimi i detyruar bëhet ndaj te miturve, ose një personi që vuan nga një
çrregullim i rëndë mendor, ose në nje shkollë apo vend tjetër që siguron edukim për te mituritçrregullim i rëndë mendor, ose në nje shkollë apo vend tjetër që siguron edukim për te miturit
ose në të cilin ata ushtrojne sport ose aktivitete sociale, ose në afërsinë e tij të menjëhershme, oseose në të cilin ata ushtrojne sport ose aktivitete sociale, ose në afërsinë e tij të menjëhershme, ose
në një institucion penal, ose kur kjo veper penale kryhet nga një zyrtar publik, punonjësnë një institucion penal, ose kur kjo veper penale kryhet nga një zyrtar publik, punonjës
shënshëndetdetësoësor, r, punëpunëtor tor i i mimirëqerëqenienies, s, mësumësues, es, mbimbikëqkëqyrësyrësi i ose ose tratrajnejneri ri i i te te mitmiturveurve, , përpërmesmes
abuzimit te pozicionit te tyre, dënohet, pavaresisht nga lloji i lendes narkotike te klasifikuar neabuzimit te pozicionit te tyre, dënohet, pavaresisht nga lloji i lendes narkotike te klasifikuar ne
kete seksion, me burgim nga 10 deri ne 20 vjet.kete seksion, me burgim nga 10 deri ne 20 vjet.

 Neni Neni
Përdorimi i paligjshëm i teknologjise së lartëPërdorimi i paligjshëm i teknologjise së lartë

Prodhimi dhe përdorimi i sistemeve telematike, mjeteve dhe pajisjeve të teknologjisë së lartë, nëProdhimi dhe përdorimi i sistemeve telematike, mjeteve dhe pajisjeve të teknologjisë së lartë, në
rastet e veprave penale të parashikuara në nenet 283 deri në 286/a të këtij Kodi ( duhetrastet e veprave penale të parashikuara në nenet 283 deri në 286/a të këtij Kodi ( duhet
koordikoordinuar me numrat e nuar me numrat e rinj te neneve ) rinj te neneve ) ose për të ose për të mundësmundësur, lehtësuarur, lehtësuar, mbeshtetur, mbeshtetur, justifiku, justifikuar ar 
apo inkurajuar konsumimin e lëndëve narkotike dhe psikotrope ose për të transmetuar a përhapur apo inkurajuar konsumimin e lëndëve narkotike dhe psikotrope ose për të transmetuar a përhapur 
njoftime publicitare me te njejtet qellime për stimulimin e përdorimit të tyre, dënohet me burgimnjoftime publicitare me te njejtet qellime për stimulimin e përdorimit të tyre, dënohet me burgim
nga 2 deri në 6 vjet.nga 2 deri në 6 vjet.

 Neni Neni

Denimet plotesueseDenimet plotesuese



  

1. Kur vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere gjykata,1. Kur vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere gjykata,
krahas denimit kryesor cakton edhe denimin plotesues heqjen e se drejtes per te punuar nekrahas denimit kryesor cakton edhe denimin plotesues heqjen e se drejtes per te punuar ne
sherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren e vepres dhesherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren e vepres dhe
veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.

2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahasdenimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sadenimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sa
do e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmonedo e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmone
nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast gjykata do te vendose konfiskimin e sendeve objekt i veprës penale dhe, kur vepra3. Ne çdo rast gjykata do te vendose konfiskimin e sendeve objekt i veprës penale dhe, kur vepra
 penale  penale është është kryer kryer me me qellim qellim përfitimi përfitimi material material apo apo te te premtuar, premtuar, do do te te vendoset vendoset konfiskimi konfiskimi i i tete
ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhe masen eardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimit gjyqësor si dhe masen e
zëvendësimit te demit te shkaktuar.zëvendësimit te demit te shkaktuar.
4. 4. Ne Ne çdçdo o rarast st gjgjykykatata a do do te te vevendndosose e dëdëninimimin n plplototësësueues s te te ndndjejekjkjes es se se seseanancacave ve pëpër r 
disintoksitimin për te gjithë ata përdorues te lendeve narkotike, pavarësisht nëse përjashtohendisintoksitimin për te gjithë ata përdorues te lendeve narkotike, pavarësisht nëse përjashtohen
apo jo nga dënimi kryesor penal.apo jo nga dënimi kryesor penal.
5. Kur vlerësohet se interesi publik mbrohet me mire apo parandalimi i kryerjes se veprave te5. Kur vlerësohet se interesi publik mbrohet me mire apo parandalimi i kryerjes se veprave te

tilla ne te ardhmen prej autorit te saj apo te tjerëve arrihet me mire, gjykata mund te vendosetilla ne te ardhmen prej autorit te saj apo te tjerëve arrihet me mire, gjykata mund te vendoseedhe gjobën si dënim kryesor krahas burgimit.edhe gjobën si dënim kryesor krahas burgimit.

 Neni Neni
Konkurrimi i veprave dhe bashkëpunimiKonkurrimi i veprave dhe bashkëpunimi

1. Ne te gjitha rastet kur, për te kryer një prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre,1. Ne te gjitha rastet kur, për te kryer një prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre,
autorit i është dashur te te kryeje veprime qe përbëjnë vepër penale me vete, atëherë kjo e funditautorit i është dashur te te kryeje veprime qe përbëjnë vepër penale me vete, atëherë kjo e fundit
konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.
2. Nëse për kryerjen e ndonjërës prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion, autorit i2. Nëse për kryerjen e ndonjërës prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion, autorit i

është dashur te është dashur te bashkëpbashkëpunojë me person unojë me person tjettjetër, ne ër, ne dijendijeni te i te plote prej këtij te fundit, pavarësishtplote prej këtij te fundit, pavarësishtdetyrës qe kryen, ata do te përgjigjen për kryerjen e veprës penale te parashikuar ne këtë seksiondetyrës qe kryen, ata do te përgjigjen për kryerjen e veprës penale te parashikuar ne këtë seksion
ne bashkëpunim me njeri tjetrin.ne bashkëpunim me njeri tjetrin.
3. 3. Do Do te te konkonsisidederohrohet et babashkshkëpuëpunënëtotor r ne ne krykryerjerjen en e e njnjërëërës s prprej ej vevepraprave ve pepenanale le te te këkëtitijj
seksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, këshillon apo inkurajon një personseksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, këshillon apo inkurajon një person
tjetër për te kryer ndonjërën prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre, pavarësishttjetër për te kryer ndonjërën prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre, pavarësisht
cili prej tyre i është ekzekutor i kryerjes se saj.cili prej tyre i është ekzekutor i kryerjes se saj.

KREU XVKREU XV

VEPRA PENAL KUNDËR SIGURISË SË SHËNDETITVEPRA PENAL KUNDËR SIGURISË SË SHËNDETIT

 Neni Neni



  

Prodhimi dhe shitja e ushqimeve dhe e lëndëve të tjera të rrezikshme për shëndetinProdhimi dhe shitja e ushqimeve dhe e lëndëve të tjera të rrezikshme për shëndetin

1. Prodhimi, import1. Prodhimi, importimi, ruajtjimi, ruajtja a dhe shitja e dhe shitja e ushqimushqimeve, pijeve dhe eve, pijeve dhe lëndëve të tjera, e lëndëve të tjera, e barnave tëbarnave të
rrezikshme ose të dëmshme për jetën e shëndetin, si dhe futja në prodhim e kimikateve,rrezikshme ose të dëmshme për jetën e shëndetin, si dhe futja në prodhim e kimikateve,
materialeve dhe lëndëve shtesë në prodhimin e përpunimin e artikujve ushqimorë e të pijeve,materialeve dhe lëndëve shtesë në prodhimin e përpunimin e artikujve ushqimorë e të pijeve,

mbajtja per shitje apo shitja e ushqimeve përtej afateve te skadences se tyre, dënohet me burgimmbajtja per shitje apo shitja e ushqimeve përtej afateve te skadences se tyre, dënohet me burgimnga 2 deri ne 4 vjet.nga 2 deri ne 4 vjet.
2. Kur nga këto vepra ka ardhur vdekja ose dëmtimi i lehte apo i rëndë i shëndetit të2. Kur nga këto vepra ka ardhur vdekja ose dëmtimi i lehte apo i rëndë i shëndetit të
konsumatorëve autori do te mbaje përgjegjësi edhe për to ne përputhje me numrin e tyre përmbikonsumatorëve autori do te mbaje përgjegjësi edhe për to ne përputhje me numrin e tyre përmbi
formën e fajit me te cilën është kryer vepra penale sipas dispozitave penale përkatëse qeformën e fajit me te cilën është kryer vepra penale sipas dispozitave penale përkatëse qe
klasifikojnë veprën penale ne varësi te pasojës se ardhur.klasifikojnë veprën penale ne varësi te pasojës se ardhur.
3. 3. NëNëse se auautotori ri i i veveprëprës s penpenalale e sisipapas s paparagragrarafifit t te te papare, re, ka ka falfalsisififikukuar ar dokdokumumenentatacicionionin n ee
 prodhimit te mallit,  prodhimit te mallit, importimit te tij apo importimit te tij apo çdo dokument çdo dokument tjetër, etikete, ptjetër, etikete, publicitet qe janë ublicitet qe janë përdorur përdorur 
 për  për te te realizuar realizuar veprën veprën penale penale te te parashikuar parashikuar ne ne paragrafin paragrafin e e pare pare te te këtij këtij neni, neni, atëherë atëherë vepratveprat
 penale konkurrojnë me njëra tjetrën. penale konkurrojnë me njëra tjetrën.
4. Çështja penale sipas paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni mund te filloje me kërkesë te viktimës4. Çështja penale sipas paragrafëve 1 dhe 2 te këtij neni mund te filloje me kërkesë te viktimës
dhe shoqatave qe mbrojne te drejtat e tyre dhe, pushon kur ata heqin dore nga ankimi vetëm nësedhe shoqatave qe mbrojne te drejtat e tyre dhe, pushon kur ata heqin dore nga ankimi vetëm nëse

është shkaktuar dëmtimi i lehte i shëndetit te viktimave.është shkaktuar dëmtimi i lehte i shëndetit te viktimave.

 Neni Neni
Prodhimi i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorëProdhimi i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorë

1. Prodhimi i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorë, jashtë kushteve1. Prodhimi i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorë, jashtë kushteve
higjenike apo duke mosrespektuar standardet shtetërore ne përbërjen dhe prodhimin e tyre,higjenike apo duke mosrespektuar standardet shtetërore ne përbërjen dhe prodhimin e tyre,
dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në 3 vjet.
2. Nëse mallrat e prodhuara sipas paragrafit te pare te këtij neni janë shitur dhe kane sjelle si2. Nëse mallrat e prodhuara sipas paragrafit te pare te këtij neni janë shitur dhe kane sjelle si
 pasoje  pasoje vdekjen vdekjen ose ose dëmtimin dëmtimin e e lehte lehte apo apo te te rëndë rëndë te te shëndetit shëndetit të të konsumatorëve, konsumatorëve, autori autori do do tete
mbaje përgjegjësi edhe për to ne përputhje me numrin e tyre përmbi formën e fajit me te cilënmbaje përgjegjësi edhe për to ne përputhje me numrin e tyre përmbi formën e fajit me te cilën
është kryer vepra penale sipas dispozitave penale përkatëse qe klasifikojnë veprën penale neështë kryer vepra penale sipas dispozitave penale përkatëse qe klasifikojnë veprën penale ne

varësi te pasojës se ardhur.varësi te pasojës se ardhur.3. Nëse autori i veprës penale, ka falsifikuar dokumentacionin e prodhimit apo shitjes se mallit,3. Nëse autori i veprës penale, ka falsifikuar dokumentacionin e prodhimit apo shitjes se mallit,
apo çdo dokument tjetër, etikete, publicitet etj qe janë përdorur për te realizuar veprën penale teapo çdo dokument tjetër, etikete, publicitet etj qe janë përdorur për te realizuar veprën penale te
 parashikuar  parashikuar ne ne paragrafët paragrafët 1 1 dhe dhe 2 2 te te këtij këtij neni, neni, atëherë atëherë veprat veprat penale penale konkurrojnë konkurrojnë me me njëranjëra
tjetrën.tjetrën.

4. Çështja penale sipas paragrafëve 1 dhe 2 te ketij neni mund te filloje me kërkesë te viktimës4. Çështja penale sipas paragrafëve 1 dhe 2 te ketij neni mund te filloje me kërkesë te viktimës
dhe shoqatave qe mbrojnë te drejtat e tyre dhe, pushon kur ata heqin dore nga ankimi vetëm nësedhe shoqatave qe mbrojnë te drejtat e tyre dhe, pushon kur ata heqin dore nga ankimi vetëm nëse
është shkaktuar dëmtimi i lehte i shëndetit te viktimave.është shkaktuar dëmtimi i lehte i shëndetit te viktimave.

 Neni Neni
Shkelja e rregullave të mbrojtjes në punëShkelja e rregullave të mbrojtjes në punë

1. Shkaktimi i vdekjes ose dëmtimin e lehte apo te rëndë te shëndetit të personit ardhur si pasojë1. Shkaktimi i vdekjes ose dëmtimin e lehte apo te rëndë te shëndetit të personit ardhur si pasojë
e mosrespektimit të rregullave që kanë të bëjnë me punën prodhimin shërbimin të përcaktuarae mosrespektimit të rregullave që kanë të bëjnë me punën prodhimin shërbimin të përcaktuara



e mosrespektimit të rregullave që kanë të bëjnë me punën, prodhimin, shërbimin, të përcaktuarae mosrespektimit të rregullave që kanë të bëjnë me punën, prodhimin, shërbimin, të përcaktuara

  

në ligj, në aktet e Këshillit të Ministrave apo në rregulloret përkatëse të sigurimit teknik, tënë ligj, në aktet e Këshillit të Ministrave apo në rregulloret përkatëse të sigurimit teknik, të
disiplinës teknike, të mbrojtjes në punë, të higjenës dhe sigurimit nga zjarri prej personave tëdisiplinës teknike, të mbrojtjes në punë, të higjenës dhe sigurimit nga zjarri prej personave të
ngarkuar me respektimin e rregullave dhe marrjen e masave në zbatim të tyre, dënohet sipasngarkuar me respektimin e rregullave dhe marrjen e masave në zbatim të tyre, dënohet sipas
rastit ne perputhje me numrin e viktimava dhe llojit te demtimit te tyre, bazuar ne llojin dherastit ne perputhje me numrin e viktimava dhe llojit te demtimit te tyre, bazuar ne llojin dhe
shkallen e fajit ne kryerjen e vepres penale sipas dispozitave penale perkatese qe klasifikojneshkallen e fajit ne kryerjen e vepres penale sipas dispozitave penale perkatese qe klasifikojne

vepren penale ne varesi te pasojes se ardhur.vepren penale ne varesi te pasojes se ardhur.2. Ceshtja penale sipas paragrafit 1 te ketij neni mund te filloje me kerkese te viktimes dhe2. Ceshtja penale sipas paragrafit 1 te ketij neni mund te filloje me kerkese te viktimes dhe
shoqatave qe mbrojne te drejtat e tyre dhe, pushon kur ata heqin dore nga ankimi vetem neseshoqatave qe mbrojne te drejtat e tyre dhe, pushon kur ata heqin dore nga ankimi vetem nese
eshte shkaktuar demtimi i lehte i shendetit te viktimave.eshte shkaktuar demtimi i lehte i shendetit te viktimave.

 Neni Neni
Moskryerja e detyrave nga inspektoret shteteroreMoskryerja e detyrave nga inspektoret shteterore

1. Moskryerja e detyrave sipas ligjit prej inspektoreve shteterore per kontrollin e ushqimit te1. Moskryerja e detyrave sipas ligjit prej inspektoreve shteterore per kontrollin e ushqimit te
rrezikshem, sipas neneve xxx ( neni i pare dhe i dyte i ketij kreu ), apo atyre te mbrojtjes nerrezikshem, sipas neneve xxx ( neni i pare dhe i dyte i ketij kreu ), apo atyre te mbrojtjes ne
 pune, me  pune, me gjithe mundesine gjithe mundesine qe kanqe kane patur e patur per ta per ta kryer kryer ate, kur ate, kur nga mosveprnga mosveprimi i imi i tyre subjekti tyre subjekti kaka
 perfitur per  perfitur per te kryer te kryer vepren penale, vepren penale, pavaresisht mos pavaresisht mos ardhjes se ardhjes se pasojave, denohet pasojave, denohet me burgim me burgim nganga

3 deri ne 5 vjet.3 deri ne 5 vjet.2. Kur nga mosveprimi i inspektoreve shteterore eshte ndihmuar ardhja e ndonjeres prej pasojave2. Kur nga mosveprimi i inspektoreve shteterore eshte ndihmuar ardhja e ndonjeres prej pasojave
te percaktuara ne dispozitat e cituara ne paragrafin e pare te ketij neni, denimi shtohet me ½.te percaktuara ne dispozitat e cituara ne paragrafin e pare te ketij neni, denimi shtohet me ½.

Denimet plotesueseDenimet plotesuese

1. Kur vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere gjykata,1. Kur vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere gjykata,
krahas denimit kryesor cakton edhe denimin plotesues heqjen e se drejtes per te punuar nekrahas denimit kryesor cakton edhe denimin plotesues heqjen e se drejtes per te punuar ne
sherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren e vepres dhesherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren e vepres dhe
veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.
2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas

denimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sadenimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sado e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmonedo e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmone
nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer me qellim perfitimi material apo te premtuar, do te3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer me qellim perfitimi material apo te premtuar, do te
vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimitvendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimit
gjyqsor si dhe masen e zevendesimit te demit te shkaktuar.gjyqsor si dhe masen e zevendesimit te demit te shkaktuar.

KREU XVIKREU XVI

VEPRA PENALE KUNDËR SIGURISË SË TRAFIKUT RRUGOR, AJROR DHEVEPRA PENALE KUNDËR SIGURISË SË TRAFIKUT RRUGOR, AJROR DHE
DETAR DETAR 

 Neni Neni
Sulmimi i Avionit, Anijes apo i platformave të paluajtshmeSulmimi i Avionit, Anijes apo i platformave të paluajtshme



  

1. Kushdo qe përdor forcën apo kërcënimin serioz me qëllim të marrjes së kontrollit të një avioni1. Kushdo qe përdor forcën apo kërcënimin serioz me qëllim të marrjes së kontrollit të një avioni
civil fluturues në fluturim, të një mjeti lundrimi në det apo të një platforme të paluajtshmecivil fluturues në fluturim, të një mjeti lundrimi në det apo të një platforme të paluajtshme
dënohet nga 5 deri në 15 vjet burgim.dënohet nga 5 deri në 15 vjet burgim.
2. Nese kryerja e vepres penale sipas paragrafit te pare eshte shoqeruar edhe me perdorimin e2. Nese kryerja e vepres penale sipas paragrafit te pare eshte shoqeruar edhe me perdorimin e
 pajisjeve apo substancave q pajisjeve apo substancave qe i shkatërrojnë ose i shke i shkatërrojnë ose i shkaktojnë dëmtime atyre, ose nëse aktojnë dëmtime atyre, ose nëse një veprim injë veprim i

tillë vë në rrezik sigurinë e fluturimit apo të udhëtimit, dënohet nga 7 deri në 15 vjet burgim.tillë vë në rrezik sigurinë e fluturimit apo të udhëtimit, dënohet nga 7 deri në 15 vjet burgim.3. Nese autori ka per qëllim shkatërrimin apo dëmtimin të një avioni civil në fluturim, të një3. Nese autori ka per qëllim shkatërrimin apo dëmtimin të një avioni civil në fluturim, të një
anijeje tregtare në lundrim apo të ngarkesës së saj, ose të një platforme të paluajtshme dhe përdor anijeje tregtare në lundrim apo të ngarkesës së saj, ose të një platforme të paluajtshme dhe përdor 
armë zjarri, shkakton shpërthim apo fillon zjarr, dënohet nga 8 deri në 16 vjet burgim.armë zjarri, shkakton shpërthim apo fillon zjarr, dënohet nga 8 deri në 16 vjet burgim.
4. Kushdo që me qëllim pengimi të operacioneve aeroportuale apo të vënies në rrezik sigurinë e4. Kushdo që me qëllim pengimi të operacioneve aeroportuale apo të vënies në rrezik sigurinë e
trafikut ajror ushtron dhunë kundër personit të punësuar në një aeroport ndërkombëtar, osetrafikut ajror ushtron dhunë kundër personit të punësuar në një aeroport ndërkombëtar, ose
dëmton seriozisht apo shkatërron pajisje të aeroportit dënohet nga 2 deri në 8 vjet burgim.dëmton seriozisht apo shkatërron pajisje të aeroportit dënohet nga 2 deri në 8 vjet burgim.
5. Nëse si pasojë e veprës penale të parashikuar nga paragrafët 1 deri 4 të këtij neni, vdes një ose5. Nëse si pasojë e veprës penale të parashikuar nga paragrafët 1 deri 4 të këtij neni, vdes një ose
më shumë persona, ose avioni apo anija shkatërrohen, apo shkaktohen dëmtime materiale tëmë shumë persona, ose avioni apo anija shkatërrohen, apo shkaktohen dëmtime materiale të
mëdha, personi do mbaje pergjegjesi per secilen viktime ne perputhje me shkallen dhe llojin emëdha, personi do mbaje pergjegjesi per secilen viktime ne perputhje me shkallen dhe llojin e
fajit me te cilen eshte kryer vepra penale. Nese, qofte edhe njera prej vrasjeve, eshte kryer mefajit me te cilen eshte kryer vepra penale. Nese, qofte edhe njera prej vrasjeve, eshte kryer me
 paramendim, personi denohet me burgim te perjetshem. paramendim, personi denohet me burgim te perjetshem.

6. Një avion quhet se është në fluturim nga çasti që nga përfundimi i hipjes, të gjitha dyert e6. Një avion quhet se është në fluturim nga çasti që nga përfundimi i hipjes, të gjitha dyert e jashtme  jashtme janë janë të të mbyllura mbyllura deri deri në në çastin çastin kur kur njëra njëra prej prej këtyre këtyre dyerve dyerve është është hapur hapur për për zbritje. zbritje. NëNë
rast të një ulje të detyrueshme, një fluturim quhet se zgjat deri në çastin kur autoritetetrast të një ulje të detyrueshme, një fluturim quhet se zgjat deri në çastin kur autoritetet
kompetente marrin nën përgjegjësi avionin, personat, dhe sendet që ndodhen në avionkompetente marrin nën përgjegjësi avionin, personat, dhe sendet që ndodhen në avion

NeniNeni
Vënia në rrezik nga një veprim ose mjet i rrezikshëm i trafikut ajror, detar ose rrugorVënia në rrezik nga një veprim ose mjet i rrezikshëm i trafikut ajror, detar ose rrugor

1. Kushdo shkatërron, dëmton, heq, apo në çdo mënyrë tjetër e bën të pa përdorshëm apo të1. Kushdo shkatërron, dëmton, heq, apo në çdo mënyrë tjetër e bën të pa përdorshëm apo të
 padukshëm  padukshëm shenjën shenjën apo apo mjetin mjetin që që garanton garanton sigurinë sigurinë e e rrugeve, rrugeve, shinave, shinave, detit, detit, ujërave ujërave tëtë
 brendshme, apo  brendshme, apo trafikun ajror, trafikun ajror, kryhen kundekryhen kundervajtje penale rvajtje penale dhe dënohet dhe dënohet me gjobe me gjobe ose me ose me burgimburgim
deri në një vit.deri në një vit.

2. Kushdo shkatërron, dëmton, heq, apo në çdo mënyrë tjetër e bën të pa përdorshëm apo të2. Kushdo shkatërron, dëmton, heq, apo në çdo mënyrë tjetër e bën të pa përdorshëm apo të
 padukshëm  padukshëm shenjën shenjën apo apo mjetin mjetin ose ose mekanizmin mekanizmin që që garanton garanton sigurinë sigurinë e e çfarëdo çfarëdo lloj lloj trafiku, trafiku, apoapo
ngre pengesa, jep informata të rreme, shenja apo sinjale, ose në çdo mënyrë tjetër vë në rrezik ngre pengesa, jep informata të rreme, shenja apo sinjale, ose në çdo mënyrë tjetër vë në rrezik 
trafikun ajror, detar, rrugor dhe për pasojë vë në rrezik jetën apo sigurinë e njerëzve apo sendevetrafikun ajror, detar, rrugor dhe për pasojë vë në rrezik jetën apo sigurinë e njerëzve apo sendeve
me një vlerë të ndjeshme dënohet nga 2 deri në 5 vjet burgim.me një vlerë të ndjeshme dënohet nga 2 deri në 5 vjet burgim.
3. Nese vepra penale e parashikuar ne paragrafin 2 i këtij neni, eshte kryer me pakujdesi, perben3. Nese vepra penale e parashikuar ne paragrafin 2 i këtij neni, eshte kryer me pakujdesi, perben
kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim deri në 2 vjet.kundervajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim deri në 2 vjet.
4. Nese nga vepra penale te parashikuara ne paragrafet 1;2 dhe 3 te ketij neni shkaktohen pasoja4. Nese nga vepra penale te parashikuara ne paragrafet 1;2 dhe 3 te ketij neni shkaktohen pasoja
ne jeten, shendetin e personave, ne varesi nga numri, shkalla e tyre dhe forma apo lloji i fajit mene jeten, shendetin e personave, ne varesi nga numri, shkalla e tyre dhe forma apo lloji i fajit me
te cilen eshte kryer ajo, personi do te pergjigjet per secilen prej tyre sipas dispozitave penalete cilen eshte kryer ajo, personi do te pergjigjet per secilen prej tyre sipas dispozitave penale
 perkatese qe klasifikojne vepren penale n perkatese qe klasifikojne vepren penale ne varesi te pasojes se ardhur.e varesi te pasojes se ardhur.
5. Ne rastet kur demtimet e viktimes klasifikohen te lehta, ceshtja penale fillon edhe kryesisht,5. Ne rastet kur demtimet e viktimes klasifikohen te lehta, ceshtja penale fillon edhe kryesisht,

 por pushohet nese viktima e kerkon ate. por pushohet nese viktima e kerkon ate.



  

 Neni Neni
Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugorShkelja e rregullave të qarkullimit rrugor

1. Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe1. Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe
vetem ne rastin e vertetuar sipas pargrafit te dyte.vetem ne rastin e vertetuar sipas pargrafit te dyte.

2. Gjykata do te jape vendim per kete vepren penale te parashikuar ne paragrafin 1 te ketij neni2. Gjykata do te jape vendim per kete vepren penale te parashikuar ne paragrafin 1 te ketij nenivetem nese shkelja e mesiperme shoqerohet edhe me pasoja ne jeten apo demtimin e rende tevetem nese shkelja e mesiperme shoqerohet edhe me pasoja ne jeten apo demtimin e rende te
shendetit te nje personi, apo per demtimin e lehte te shendetit te dy apo me shume personave.shendetit te nje personi, apo per demtimin e lehte te shendetit te dy apo me shume personave.
 Ne varesi  Ne varesi nga numri i nga numri i viktimave, shkalla e viktimave, shkalla e demtimit te tyre dhe demtimit te tyre dhe forma apo forma apo lloji i fajit me lloji i fajit me te cilente cilen
eshte kryer vepra penale, personi do te pergjigjet per secilen prej tyre sipas dispozitave penaleeshte kryer vepra penale, personi do te pergjigjet per secilen prej tyre sipas dispozitave penale
 perkatese  perkatese qe qe klasifikojne klasifikojne vepren vepren penale, penale, ne ne varesi varesi te te pasojes pasojes se se ardhur. ardhur. Ne Ne keto keto raste, raste, gjykatagjykata
cakton denimin edhe per paragrafin e pare te ketij neni.cakton denimin edhe per paragrafin e pare te ketij neni.
3. Ne rastet kur demtimet e viktimave klasifikohen te lehta, ceshtja penale fillon edhe kryesisht,3. Ne rastet kur demtimet e viktimave klasifikohen te lehta, ceshtja penale fillon edhe kryesisht,
 por pushohet nese viktimat e kerkojne ate. por pushohet nese viktimat e kerkojne ate.
4. Ne rastet kur kryerja e vepres penale eshte lehtesuar nga mungesa e sinjalistikes apo kushteve4. Ne rastet kur kryerja e vepres penale eshte lehtesuar nga mungesa e sinjalistikes apo kushteve
te keqia te rrugeve, hyrjeve apo daljeve anesore ne kundershtim me Kodin Rrugor, autoritetite keqia te rrugeve, hyrjeve apo daljeve anesore ne kundershtim me Kodin Rrugor, autoriteti
rrugor apo cdo person fizik qe nuk ka vepruar per te evituar pasojat qe vijne, eshte pergjegjesrrugor apo cdo person fizik qe nuk ka vepruar per te evituar pasojat qe vijne, eshte pergjegjes

sipas kesaj dispozite.sipas kesaj dispozite.

 NE  NE KREUN KREUN MBI MBI DEMTIMIN DEMTIMIN E E SHENDETIT SHENDETIT DUHET DUHET TE TE KOORDINOJME KOORDINOJME LIDHUR LIDHUR MEME
PLAGOSJEN E LEHTE NGA PAKUJDESIA, NGAQE SHUME PREJ DEMTIMEVE QEPLAGOSJEN E LEHTE NGA PAKUJDESIA, NGAQE SHUME PREJ DEMTIMEVE QE
REREZUZULTLTOJOJNE NE NNGA GA VEVEPRPRAT AT E E KEKETITIJ J KKREREU, U, VIVIJJNE NE NNGA GA PAPAKKUJUJDEDESISIA,A,PEPER R 
RRJEDHOJE NUK REFEROJNE ASKUND DHE DISPOZITAT NE FJALE MBETEN TERRJEDHOJE NUK REFEROJNE ASKUND DHE DISPOZITAT NE FJALE MBETEN TE
PAZBATUARA.PAZBATUARA.
Ose nuk do te konsiderojme veper penale nese sjellin ate dem. Kjo perplaset me paragrafin eOse nuk do te konsiderojme veper penale nese sjellin ate dem. Kjo perplaset me paragrafin e
 pare. pare.
OSE RIKTHEHEMI NE DISPOZITEN E VJETER OSE RIKTHEHEMI NE DISPOZITEN E VJETER 

 Neni Neni

Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregulltDrejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt

1. Drejtimi i automjeteve apo mjeteve të tjera të motorizuara në gjendje të dehur, nën efektin e1. Drejtimi i automjeteve apo mjeteve të tjera të motorizuara në gjendje të dehur, nën efektin e
lëlëndëndëve ve nanarkorkotitike ke osose e ililaçaçeveve e që që sisipapas s rerekomkomanandidimimit t të të mjmjekekut ut nunuk k lelejojojnjne e të të drdrejejtotohenhen
automjete, apo pa dëshminë përkatëse të aftësisë, perben kundervajtje penale dhe dënohet meautomjete, apo pa dëshminë përkatëse të aftësisë, perben kundervajtje penale dhe dënohet me
gjobe ose me burgim nga dhjetë ditë deri në 6 muaj vjet.gjobe ose me burgim nga dhjetë ditë deri në 6 muaj vjet.
2. Gjykata mund të vendosë zëvendësimin e dënimit me burgim me pagimin e një shume të2. Gjykata mund të vendosë zëvendësimin e dënimit me burgim me pagimin e një shume të
hollash në favor të shtetit.hollash në favor të shtetit.
3. Per efekt te kuptimit te termit “pa deshmine perkatese te aftesise”perdorur ne paragrafin 1 te3. Per efekt te kuptimit te termit “pa deshmine perkatese te aftesise”perdorur ne paragrafin 1 te
ketij neni, duhet kupuar vetem kur personi nuk ka fituar ende deshmine e aftesise pas kursit teketij neni, duhet kupuar vetem kur personi nuk ka fituar ende deshmine e aftesise pas kursit te
 posacem. posacem.

 Neni NeniShkelja e disiplinës së punës në transportShkelja e disiplinës së punës në transport



  

1. Shkelja e disiplinës së punës në transportin hekurudhor, ujor ose ajror prej punonjësve të këtij1. Shkelja e disiplinës së punës në transportin hekurudhor, ujor ose ajror prej punonjësve të këtij
transporti, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose me burgim deri ne 1 vit.transporti, perben kundervajtje penale dhe denohet me gjobe ose me burgim deri ne 1 vit.
2. Nese nga vepra penale te parashikuar ne paragrafin 1 te ketij neni shkaktohen pasoja ne jeten,2. Nese nga vepra penale te parashikuar ne paragrafin 1 te ketij neni shkaktohen pasoja ne jeten,
shendetshendetin e in e personavpersonave, ne e, ne varesi nga numri, shkalla e tyre dhe varesi nga numri, shkalla e tyre dhe forma apo lloji i fajit me forma apo lloji i fajit me te cilente cilen
eshte kryer ajo, personi do te pergjigjet per secilen prej tyre sipas dispozitave penale perkatese qeeshte kryer ajo, personi do te pergjigjet per secilen prej tyre sipas dispozitave penale perkatese qe

klasifikojne vepren penale ne varesi te pasojes se ardhur.klasifikojne vepren penale ne varesi te pasojes se ardhur.

 Neni Neni
Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportitPengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit

Vënia e pengesave dhe ndalimi me çdo mjet e mënyrë i qarkullimit të mjeteve të transportitVënia e pengesave dhe ndalimi me çdo mjet e mënyrë i qarkullimit të mjeteve të transportit
automobilistik, hekurudhor, ujor e ajror, me përjashtim kur ushtrohet e drejta kushtetuese eautomobilistik, hekurudhor, ujor e ajror, me përjashtim kur ushtrohet e drejta kushtetuese e
tubimit dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në tre vjet.tubimit dënohet me gjobë ose me burgim nga 2 deri në tre vjet.

NeniNeni
Kryeja e punimeve pa leje në rrugët publikeKryeja e punimeve pa leje në rrugët publike

1. Kryerja e punëve të ndërtimit, modifikimi, modernizimi ose rehabilitimi i rrugëve publike ose1. Kryerja e punëve të ndërtimit, modifikimi, modernizimi ose rehabilitimi i rrugëve publike ose planifikimi  planifikimi i i hyrjes hyrjes në në rrugë rrugë në në autostradën autostradën publike publike pa pa leje leje ndërtimi ndërtimi të të lëshuar lëshuar sipas sipas ligjit ligjit dhedhe
akteve nënligjore, dënohet me burgim nga 2 deri në tre vjet.akteve nënligjore, dënohet me burgim nga 2 deri në tre vjet.
2. Instalimi i bordeve të ndërtimit dhe reklamave në rrugë pa leje ndërtimi të lëshuar në përputhje2. Instalimi i bordeve të ndërtimit dhe reklamave në rrugë pa leje ndërtimi të lëshuar në përputhje
me ligjin ose shkelje të kushteve të përcaktuara në leje, nëse kjo krijon rrezik për sigurinë nëme ligjin ose shkelje të kushteve të përcaktuara në leje, nëse kjo krijon rrezik për sigurinë në
rrugë, perben kundervajtje penle de dënohet me gjobe ose me burgim nga tre muaj deri një vit.rrugë, perben kundervajtje penle de dënohet me gjobe ose me burgim nga tre muaj deri një vit.

Denimet plotesueseDenimet plotesuese

1. Kur vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere gjykata,1. Kur vepra penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga nepunesi publik, atehere gjykata,
krahas denimit kryesor cakton edhe denimin plotesues heqjen e se drejtes per te punuar nekrahas denimit kryesor cakton edhe denimin plotesues heqjen e se drejtes per te punuar ne
sherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren e vepres dhesherbim publik, ose cdo denim tjeter qe cmon te arsyeshem, te perputhur ne natyren e vepres dhe

veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar veprimeve te kryera nga i denuari, gjithmone nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.
2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nese veprat penale te parashikuara ne kete seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
denimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sadenimit kryesor cakton edhe denim plotesues mbylljen e veprimtarise se personit per aq kohe sa
do e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmonedo e cmoje te arsyeshme, bazuar ne rendesine dhe natyren e vepres penale te kryer, gjithmone
nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer me qellim perfitimi material apo te premtuar, do te3. Ne cdo rast, kur vepra penale eshte kryer me qellim perfitimi material apo te premtuar, do te
vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimitvendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e vendimit
gjyqsor si dhe masen e zevendesimit te demit te shkaktuar.gjyqsor si dhe masen e zevendesimit te demit te shkaktuar.
4. Per cdo denim qe lidhet me drejtimin apo perdorimin e mjeteve te cdo transporti, gjykata do te4. Per cdo denim qe lidhet me drejtimin apo perdorimin e mjeteve te cdo transporti, gjykata do te
vendose edhe heqjen e deshmise se aftesi per aq kohe sa ajo do te cmoje te nevojshme, perputhur vendose edhe heqjen e deshmise se aftesi per aq kohe sa ajo do te cmoje te nevojshme, perputhur 
me rendesine e faktit dhe pasojes se ardhur.me rendesine e faktit dhe pasojes se ardhur.

 Neni Neni



  

Konkurrimi i veprave dhe bashkepunimiKonkurrimi i veprave dhe bashkepunimi

1. Ne te gjitha rastet kur, per te kryer nje prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion,1. Ne te gjitha rastet kur, per te kryer nje prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion,
autorit i eshte dashur te te kryeje veprime qe perbejne veper penale me vehte, atehere kjo e funditautorit i eshte dashur te te kryeje veprime qe perbejne veper penale me vehte, atehere kjo e fundit
konkurron me vepren qe ai ka dashur te kryeje.konkurron me vepren qe ai ka dashur te kryeje.

2. Nese per kryerjen e ndonjeres prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion, autorit i2. Nese per kryerjen e ndonjeres prej veprave penale te parashikuara ne kete seksion, autorit ieshte dashur te bashkepunoje me person tjeter, pavaresisht nese te dy njekohesisht jane apo jo neeshte dashur te bashkepunoje me person tjeter, pavaresisht nese te dy njekohesisht jane apo jo ne
dejtimin e mjetit, ata do te pergjigjen per kryerjen e vepres penale te parashikuar ne kete seksiondejtimin e mjetit, ata do te pergjigjen per kryerjen e vepres penale te parashikuar ne kete seksion
ne bashkepunim me njeri tjetrin. Do te konsiderohet bashkepunetor ne kryerjen e njeres prejne bashkepunim me njeri tjetrin. Do te konsiderohet bashkepunetor ne kryerjen e njeres prej
veprave penale te ketij seksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, keshillon apoveprave penale te ketij seksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, keshillon apo
inkurajon nje person tjeter per te kryer ndonjeren prej veprave penale te parashikuara ne keteinkurajon nje person tjeter per te kryer ndonjeren prej veprave penale te parashikuara ne kete
seksion/kre.seksion/kre.

KREU XVIIKREU XVII
VEPRA PENALE KUNDËR DREJTËSISËVEPRA PENALE KUNDËR DREJTËSISË

NeniNeni
Moskallëzimi i krimitMoskallëzimi i krimit

1. Moskallëzimi në organet e ndjekjes penale, në gjykatë, në organet e rendit publik, të pushtetit1. Moskallëzimi në organet e ndjekjes penale, në gjykatë, në organet e rendit publik, të pushtetit
ose të administraose të administratës, i një krimi që tës, i një krimi që është duke u kryer është duke u kryer apo që është kryer, dënohet me gjobë apo që është kryer, dënohet me gjobë oseose
me burgim deri në 3 vjet.me burgim deri në 3 vjet.
2. Nuk kualifikohet sipas parashikimit të paragrafit të parë të këtij neni sjellja apo veprimtaria e2. Nuk kualifikohet sipas parashikimit të paragrafit të parë të këtij neni sjellja apo veprimtaria e
kundërligjshme e personit kur ky i fundit ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes dhe,ngakundërligjshme e personit kur ky i fundit ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes dhe,nga
rretharrethanat dhe nat dhe faktet vërtetofaktet vërtetohet dijenia e het dijenia e plotë të plotë të tij mbi tij mbi krimikrimin n dhe, pavarësisht detyridhe, pavarësisht detyrimit ligjor mit ligjor 
 për  për të të kallëzuar kallëzuar krimin, krimin, megjithë megjithë mundësitë mundësitë që që ka ka pasur pasur për për të të përmbushur përmbushur këtë këtë detyrim detyrim ligjor,ligjor,
nuk ka ndermarrë brenda një kohë të arsyeshme dhe të shpejtë asnjë veprim konkret për nuk ka ndermarrë brenda një kohë të arsyeshme dhe të shpejtë asnjë veprim konkret për 
kallëzimin e këtij krimi në organet kompetente dhe, kur teresia e provave e implikojnë në një rolkallëzimin e këtij krimi në organet kompetente dhe, kur teresia e provave e implikojnë në një rol
konkret si pjesëmarrës në këtë bashkëpunim.konkret si pjesëmarrës në këtë bashkëpunim.
3. Përjashtohen nga detyrimi për kallëzim të paralindurit dhe të paslindurit, vëllezërit dhe motrat,3. Përjashtohen nga detyrimi për kallëzim të paralindurit dhe të paslindurit, vëllezërit dhe motrat,
 bashkëshorti, adoptuesi dh bashkëshorti, adoptuesi dhe të adoptuarit, si edhe e të adoptuarit, si edhe personat që janë të personat që janë të detyruar të ruajnë detyruar të ruajnë një sekretnjë sekret
të njohur për shkak të detyrës apo profesionit.të njohur për shkak të detyrës apo profesionit.
4. Përjashtimi nga detyrimi për kallëzim nuk zbatohet per veprat penale të dhunës në familje ndaj4. Përjashtimi nga detyrimi për kallëzim nuk zbatohet per veprat penale të dhunës në familje ndaj
të miturve dhe krimet seksuale ndaj tyre.të miturve dhe krimet seksuale ndaj tyre.
5. Moskallëzimi nga prindi, kujdestari, birësuesi, njerku apo njerka, të paralindurit, gjini e afërt5. Moskallëzimi nga prindi, kujdestari, birësuesi, njerku apo njerka, të paralindurit, gjini e afërt
me viktimën, nga personi që është në marrëdhënie familjare me viktimën e mitur, nga mësuesi,me viktimën, nga personi që është në marrëdhënie familjare me viktimën e mitur, nga mësuesi,

edukatori, udhëheqësi fetar, mjeku, infermieri, specialisti i kujdesit shëndetësor, apo çdo personedukatori, udhëheqësi fetar, mjeku, infermieri, specialisti i kujdesit shëndetësor, apo çdo person
tjetër të cilit i është besuar kujdesi i përkohshëm i të miturit ose që në ndonjë mënyrë tjetër katjetër të cilit i është besuar kujdesi i përkohshëm i të miturit ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka

autoritet ndaj tij, në organet e ndjekjes penale, në gjykatë, në organet e rendit publik, të pushtetitautoritet ndaj tij, në organet e ndjekjes penale, në gjykatë, në organet e rendit publik, të pushtetit

ose të administratës, i krimit të dhunës në familje ndaj të miturve apo i krimeve seksuale ndaj teose të administratës, i krimit të dhunës në familje ndaj të miturve apo i krimeve seksuale ndaj te

miturve, kur këta të fundit janë nën kujdesin apo përgjegjësinë e subjekteve të mësipërm që vijnëmiturve, kur këta të fundit janë nën kujdesin apo përgjegjësinë e subjekteve të mësipërm që vijnë



  

në dijeni për këto krime të cilat janë duke u kryer apo që janë kryer, dënohet me burgim nga 2në dijeni për këto krime të cilat janë duke u kryer apo që janë kryer, dënohet me burgim nga 2

deri në 5 vjet.deri në 5 vjet.

NeniNeni
Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetësVeprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës

1. Kryerja e veprimeve për ndryshimin e vendit të ngjarjes duke prishur, fshirë, lëvizur apo1. Kryerja e veprimeve për ndryshimin e vendit të ngjarjes duke prishur, fshirë, lëvizur apo
asasgjgjësësuauar r gjgjururmëmët t e e fafaktktit it pepenanal, l, duduke ke krkrijijuauar r prprovova a të të rrrrememe, e, osose e duduke ke momos s sisigugururuar ar 
ininforformamacicionionin n e e këkërkurkuar ar nga nga orgorgananet et e e ndjndjekekjejes s penpenalale e ose ose gjgjykaykatata, , të të cicilalat t kakanë në sjsjelellëlë
vështirësimin apo pengimin e zbulimit të faktit penal dhe autorit të tij, dënohet nga 2 deri në 5vështirësimin apo pengimin e zbulimit të faktit penal dhe autorit të tij, dënohet nga 2 deri në 5
vjet burgim.vjet burgim.
2. Kur vepra penale kryhet nga nëpunësit e administratës publike, dënohet me burgim 3 deri në 62. Kur vepra penale kryhet nga nëpunësit e administratës publike, dënohet me burgim 3 deri në 6

vjvjet dhet dhee shoqërohet me dënimin plotësues tëshoqërohet me dënimin plotësues të  heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione heqjes të së drejtës për të ushtruar funksione
 publike. publike.

NeniNeni
Përkrahja e autorit të krimitPërkrahja e autorit të krimit

1. Përkrahja e autorit, pas kryerjes së një krimi të kryer prej tij, nëpërmjet furnizimit me ushqime,1. Përkrahja e autorit, pas kryerjes së një krimi të kryer prej tij, nëpërmjet furnizimit me ushqime,
me mjete të tjera për jetesë ose sigurimi i një banese, vendqëndrimi ose me çdo mënyrë tjetër meme mjete të tjera për jetesë ose sigurimi i një banese, vendqëndrimi ose me çdo mënyrë tjetër me
qëllim që t'i shpëtojë kërkimit, kapjes ose arrestimit, me kusht që të mos jetë në rolin eqëllim që t'i shpëtojë kërkimit, kapjes ose arrestimit, me kusht që të mos jetë në rolin e
 bashkëpunëtorit ne kryerjen e vepre bashkëpunëtorit ne kryerjen e vepres penale, dënohet me gjobë ose me burgim 2 deri në s penale, dënohet me gjobë ose me burgim 2 deri në 5 vjet.5 vjet.
2. Po kjo vepër kur kryhet në lidhje me veprat penale, të parashikuara në nenet 73, 74, 75, 79,2. Po kjo vepër kur kryhet në lidhje me veprat penale, të parashikuara në nenet 73, 74, 75, 79,
219, 220, 221, 230, 230/a, 230/b, 231, 232, 232/a, 234/a, 234/b, 284/a, 333 e 333/a të këtij Kodi,219, 220, 221, 230, 230/a, 230/b, 231, 232, 232/a, 234/a, 234/b, 284/a, 333 e 333/a të këtij Kodi,
dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.dënohet me burgim nga 2 deri në 7 vjet.
3. 3. PëPërjrjashashtotohehen n ngnga a përpërgjgjegegjëjësisia a pepenanale le pëpër r krykryerjerjen en e e këskësaj aj vepvepre re të të papararalilindunduririt t dhe dhe tëtë
 paslindurit, vëllezërit dhe motrat, bashkëshorti, adoptuesit dhe të adoptuarit. paslindurit, vëllezërit dhe motrat, bashkëshorti, adoptuesit dhe të adoptuarit.

DUDUHEHEN N NXNXJERJERRE RE DIDISPOSPOZIZITATAT T E E VJVJETETRA RA TE TE REREFEFERIRIMEMEVE VE NE NE KEKETE TE NENEN N MEME
QELLIM QE TE PERPUTHEN ME QELLIMIN E PARAGRAFIT TE DYTEQELLIM QE TE PERPUTHEN ME QELLIMIN E PARAGRAFIT TE DYTE

NeniNeni
Fshehja ose asgjësimi i kufomësFshehja ose asgjësimi i kufomës

1. Fshehja ose asgjësimi i kufomës së një personi, viktimë e vrasjes apo të veprave të tjera të1. Fshehja ose asgjësimi i kufomës së një personi, viktimë e vrasjes apo të veprave të tjera të
dhunshme, e bërë me qëllim për të ndihmuar autorin e krimit që t'i shpëtojë përgjegjësisë penale,dhunshme, e bërë me qëllim për të ndihmuar autorin e krimit që t'i shpëtojë përgjegjësisë penale,
dënohet me gjobë ose me burgim 2 deri në 5 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim 2 deri në 5 vjet.
2. Po kjo vepër e kryer nga autori ose bashkëpunëtori i krimit, dënohet me burgim 3 deri në 62. Po kjo vepër e kryer nga autori ose bashkëpunëtori i krimit, dënohet me burgim 3 deri në 6
vjet.vjet.

NeniNeni



Detyrimi për të kallëzuar provënDetyrimi për të kallëzuar provën

  

1. Mosparaqitja menjëherë për të kallëzuar ose dëshmuar para organeve të prokurorisë, gjykatës1. Mosparaqitja menjëherë për të kallëzuar ose dëshmuar para organeve të prokurorisë, gjykatës
apo organeve të rendit, për provën e njohur që e bën të pafajshëm një person tjetër që akuzohetapo organeve të rendit, për provën e njohur që e bën të pafajshëm një person tjetër që akuzohet
ose është dënuar për një ose është dënuar për një vepër penale, përbën kundërvajvepër penale, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose tje penale dhe dënohet me gjobë ose meme
 burgim deri në 2 vjet. burgim deri në 2 vjet.
2. Përjashtohen nga detyrimi për kallëzim autori i veprës penale, si dhe personat që vijnë në2. Përjashtohen nga detyrimi për kallëzim autori i veprës penale, si dhe personat që vijnë në
dijeni të provës për shkak të detyrës apo profesionit dhe janë të detyruar të mos kallëzojnë edijeni të provës për shkak të detyrës apo profesionit dhe janë të detyruar të mos kallëzojnë e
dëshmojnë për të.dëshmojnë për të.

NeniNeni
Kallëzimi i rremëKallëzimi i rremë

1. Kallëzimi për kryerjen e një krimi që dihet se nuk është kryer ose për kryerjen e një krimi nga1. Kallëzimi për kryerjen e një krimi që dihet se nuk është kryer ose për kryerjen e një krimi nga
një person që dihet se nuk e ka kryer atë, si edhe, krijimi i provave të rreme me qëllim që të nisetnjë person që dihet se nuk e ka kryer atë, si edhe, krijimi i provave të rreme me qëllim që të niset
ndjekja penale ndaj një personi te pafajshëm apo te gjykuar një here për te njëjtin fakt penal ndajndjekja penale ndaj një personi te pafajshëm apo te gjykuar një here për te njëjtin fakt penal ndaj
te cilit është marre nje vendim gjyqësor përfundimtar, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2te cilit është marre nje vendim gjyqësor përfundimtar, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2
deri në 5 vjet.deri në 5 vjet.

2. Për efekt te kësaj dispozite nuk do te ketë rëndësi forma me te cilën do te behet kallëzimi apo2. Për efekt te kësaj dispozite nuk do te ketë rëndësi forma me te cilën do te behet kallëzimi apovendi e institucioni qe i drejtohet kallëzuesi, mjafton qe hetimi te ketë filluar ne baze tevendi e institucioni qe i drejtohet kallëzuesi, mjafton qe hetimi te ketë filluar ne baze te
iniciativës se kallëzuesit.iniciativës se kallëzuesit.

NeniNeni
Deklaratat e rreme përpara prokuroritDeklaratat e rreme përpara prokurorit

1. Kushdo që, 1. Kushdo që, gjatë hetimgjatë hetimeve apo eve apo procediprocedimit penal, i pyetur nga mit penal, i pyetur nga një prokuror refuzon që të një prokuror refuzon që të japëjapë
informacionin e duhur lidhur me hetimin, jep të dhëna, me gojë ose me shkrim, që ai e di se janë,informacionin e duhur lidhur me hetimin, jep të dhëna, me gojë ose me shkrim, që ai e di se janë,
tërësisht ose pjesërisht, të rreme apo fsheh fakte ose prova, kryhen kundërvajtje penale dhetërësisht ose pjesërisht, të rreme apo fsheh fakte ose prova, kryhen kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.
2. Dispozitat e këtij neni nuk janë të zbatueshme në rast se akti është kryer në çdo fazë të2. Dispozitat e këtij neni nuk janë të zbatueshme në rast se akti është kryer në çdo fazë të
 procedimit penal nga një person i dyshuar os procedimit penal nga një person i dyshuar ose i pandehur për veprën penale, e i pandehur për veprën penale, me kusht që të mos ime kusht që të mos i

atribuoj kryerjen e veprës një personi tjetër ose nga dikush, që duhej të ishte përjashtuar ngaatribuoj kryerjen e veprës një personi tjetër ose nga dikush, që duhej të ishte përjashtuar nga
kërkesa për informacion apo për të dëshmuar, për çdo arsye të ligjshme, ose që nuk ishtekërkesa për informacion apo për të dëshmuar, për çdo arsye të ligjshme, ose që nuk ishte
 paralajmëruar për të drejtën për të mos dës paralajmëruar për të drejtën për të mos dëshmuar apo për t'iu përgjigjur pyetjeve.hmuar apo për t'iu përgjigjur pyetjeve.

NeniNeni
Deklaratat e rreme përpara oficerit të policisë gjyqësoreDeklaratat e rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore

1. Kushdo që, gjatë hetimit, i pyetur nga një oficer i policisë gjyqësore që të japë informacionin e1. Kushdo që, gjatë hetimit, i pyetur nga një oficer i policisë gjyqësore që të japë informacionin e
duhur, jep të dhëna, me gojë ose me shkrim, që ai i di se janë, tërësisht ose pjesërisht, të rremeduhur, jep të dhëna, me gojë ose me shkrim, që ai i di se janë, tërësisht ose pjesërisht, të rreme
apo fsheh fakte ose prova, kryhen kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deriapo fsheh fakte ose prova, kryhen kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri
në 1 vit.në 1 vit.
2. Dispozitat e këtij neni nuk janë të zbatueshme në rast se akti është kryer në çdo fazë të2. Dispozitat e këtij neni nuk janë të zbatueshme në rast se akti është kryer në çdo fazë të
 procedimit penal nga një person i dyshuar os procedimit penal nga një person i dyshuar ose i pandehur për veprën penale, e i pandehur për veprën penale, me kusht që të mos ime kusht që të mos i

atribuoj kryerjen e veprës një personi tjetër ose nga dikush, që duhej të ishte përjashtuar ngaatribuoj kryerjen e veprës një personi tjetër ose nga dikush, që duhej të ishte përjashtuar nga



  

kërkesa për informacion apo për të dëshmuar, për çdo arsye të ligjshme, ose që nuk ishtekërkesa për informacion apo për të dëshmuar, për çdo arsye të ligjshme, ose që nuk ishte
 paralajmëruar për të drejtën për të mos dës paralajmëruar për të drejtën për të mos dëshmuar apo për t'iu përgjigjur pyetjeve.hmuar apo për t'iu përgjigjur pyetjeve.

NeniNeni
Dëshmia e rremeDëshmia e rreme

1. Dëshmia e rreme e bërë përpara gjykatës, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.1. Dëshmia e rreme e bërë përpara gjykatës, dënohet me burgim nga 2 deri në 3 vjet.
2. Kur dëshmia e rreme bëhet me qëllim fitimi apo çdo interes tjetër të dhënë apo të premtuar,2. Kur dëshmia e rreme bëhet me qëllim fitimi apo çdo interes tjetër të dhënë apo të premtuar,
dëndënohet me burgim 2 ohet me burgim 2 deri në 5 deri në 5 vjevjet t dhe dhe konfkonfiskiskim të im të çdo lloj pasurçdo lloj pasurie që ie që rrjrrjedh ose edh ose fitfitohetohet
drejtdrejtpërdrejt ose tërthorazpërdrejt ose tërthorazi nga i nga kryerja e veprës kryerja e veprës penalepenale, apo , apo dhe i dhe i shpërblshpërblimeve, të imeve, të dhëna ose tëdhëna ose të
 premtuara, për kryerjen e vepr premtuara, për kryerjen e veprës penale.ës penale.
3. Po kjo vepër kur kryhet në lidhje me veprat penale të parashikuara në nenet 76-79/c, 234/a,3. Po kjo vepër kur kryhet në lidhje me veprat penale të parashikuara në nenet 76-79/c, 234/a,
234/b, 284/a 333 e 333/a të këtij Kodi, dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet.234/b, 284/a 333 e 333/a të këtij Kodi, dënohet me burgim nga 3 deri në 6 vjet.

TE RAKORDOHEN NUMRAT E DISPOZITAVE NE MENYRE QE TE PERPUTHENTE RAKORDOHEN NUMRAT E DISPOZITAVE NE MENYRE QE TE PERPUTHEN

ME QELLIMIN E DISPOZITES.ME QELLIMIN E DISPOZITES.

LIDHUR ME PUSHIMIN KUR PERSONI RIPARON LIDHUR ME PUSHIMIN KUR PERSONI RIPARON THENIJET DHE DEKLARON TETHENIJET DHE DEKLARON TE
VERTETEN, MENDOJ SE DUHET EVITUAR PER SHKAK TE KOMPLIKACIONEVEVERTETEN, MENDOJ SE DUHET EVITUAR PER SHKAK TE KOMPLIKACIONEVE

QE MUND TE HKAKTOJE NE GJYKIM.QE MUND TE HKAKTOJE NE GJYKIM.

NeniNeni
Refuzimi për të dëshmuarRefuzimi për të dëshmuar

1. Refuzimi për t'iu përgjigjur pyetjeve të organit procedues rreth dijenisë për kryerjen e një fakti1. Refuzimi për t'iu përgjigjur pyetjeve të organit procedues rreth dijenisë për kryerjen e një fakti
 penal apo  penal apo autorit të autorit të tij, përbën tij, përbën kundërvajtje penale kundërvajtje penale dhe dënohet dhe dënohet me gjobë me gjobë ose me ose me burgim deri burgim deri nënë
1 vit.1 vit.

2. Kur refuzimi për të dëshmuar bëhet me qëllim fitimi apo çdo interes tjetër të dhënë apo të2. Kur refuzimi për të dëshmuar bëhet me qëllim fitimi apo çdo interes tjetër të dhënë apo të
 premtuar, dënohet  premtuar, dënohet me burgim nga me burgim nga 2 deri në 2 deri në 4 vjet dhe 4 vjet dhe konfiskim të çdo konfiskim të çdo lloj pasurie që lloj pasurie që rrjedh oserrjedh ose
fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhënafitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna
ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale..ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale..
3. Dispozitat e këtij neni nuk janë të zbatueshme në rast se akti është kryer në çdo fazë të3. Dispozitat e këtij neni nuk janë të zbatueshme në rast se akti është kryer në çdo fazë të
 procedimit  procedimit penal penal nga nga një një person person i i dyshuar dyshuar ose ose i i pandehur pandehur për për veprën veprën penale penale ose ose nga nga dikush, dikush, qëqë
duhej të ishte përjashtuar nga kërkesa për informacion apo për të dëshmuar, për çdo arsye tëduhej të ishte përjashtuar nga kërkesa për informacion apo për të dëshmuar, për çdo arsye të
ligjshme, ose që nuk ishte paralajmëruar për të drejtën për të mos dëshmuar apo për t'iuligjshme, ose që nuk ishte paralajmëruar për të drejtën për të mos dëshmuar apo për t'iu
 përgjigjur pyetjeve. përgjigjur pyetjeve.

NeniNeni

Përkthimi i rremëPërkthimi i rremë



  

1. Shtrembërimi me dashje i përmbajtjes së një dokumenti apo shkrimi të dhënë për përkthim nga1. Shtrembërimi me dashje i përmbajtjes së një dokumenti apo shkrimi të dhënë për përkthim nga
organet e ndjekjes penale apo gjykata ose përkthimi i rremë përpara tyre, përbën kundërvajtjeorganet e ndjekjes penale apo gjykata ose përkthimi i rremë përpara tyre, përbën kundërvajtje
 penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në  penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet2 vjet
2. Kur 2. Kur përkthpërkthimi i imi i rremë bëhet me qëllim fitimi apo çdo rremë bëhet me qëllim fitimi apo çdo interinteres tjetër të es tjetër të dhënë apo të dhënë apo të premtpremtuar,uar,
dënohet me gjobë ose me burgim 2 deri në 5 vjet.dënohet me gjobë ose me burgim 2 deri në 5 vjet.
3. Dënimi kryesor shoqërohet me dënimin plotësues të3. Dënimi kryesor shoqërohet me dënimin plotësues të  heqjes të së drejtës të ushtrimit të  heqjes të së drejtës të ushtrimit të
 profesionit dhe  profesionit dhe konfiskim të çdo konfiskim të çdo lloj pasurie qlloj pasurie që rrjedh ë rrjedh ose fitohet ose fitohet drejtpërdrejt ose drejtpërdrejt ose tërthorazi ngatërthorazi nga
kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprëskryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës
 penale. penale.

NeniNeni
Ekspertimi i rremëEkspertimi i rremë

1. Dhënia me dashje e rezultateve të rreme në raportet e ekspertimit të bëra me shkrim apo me1. Dhënia me dashje e rezultateve të rreme në raportet e ekspertimit të bëra me shkrim apo me
gojë përpara organeve të ndjekjes penale ose gjykatës, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2gojë përpara organeve të ndjekjes penale ose gjykatës, dënohet me gjobë ose me burgim nga 2
deri në 3 vjet.deri në 3 vjet.
2. Kur ekspertimi i rremë bëhet me qëllim fitimi apo çdo interes tjetër të dhënë apo të premtuar,2. Kur ekspertimi i rremë bëhet me qëllim fitimi apo çdo interes tjetër të dhënë apo të premtuar,

dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet.3. Dënimi kryesor shoqërohet me dënimin plotësues të3. Dënimi kryesor shoqërohet me dënimin plotësues të  heqjes të së drejtës të ushtrimit të  heqjes të së drejtës të ushtrimit të
 profesionit dhe  profesionit dhe konfiskim të çdo konfiskim të çdo lloj pasurie qlloj pasurie që rrjedh ë rrjedh ose fitohet ose fitohet drejtpërdrejt ose drejtpërdrejt ose tërthorazi ngatërthorazi nga
kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprëskryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës
 penale. penale.

NeniNeni
Mosparaqitja e deklaruesit, dëshmitarit, ekspertit apo përkthyesitMosparaqitja e deklaruesit, dëshmitarit, ekspertit apo përkthyesit

MosparaMosparaqitjqitja a e e deklarudeklaruesit, dëshmitaesit, dëshmitarit, ekspertit apo rit, ekspertit apo përkthpërkthyesit, pa yesit, pa shkaqe të shkaqe të arsyeshmarsyeshme e oseose
mospranimi prej tyre për të kryer detyrat e caktuara nga organi i ndjekjes penale ose gjykata,mospranimi prej tyre për të kryer detyrat e caktuara nga organi i ndjekjes penale ose gjykata,
 përbën  përbën kundërvajtje kundërvajtje penale penale dhe dhe dënohet dënohet me me gjobë gjobë ose ose me me burgim burgim deri deri në në 6 6 muaj muaj si si dhedhe

shoqërohet me dënimin plotësues tëshoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të së drejtës të ushtrimit të profesionit ose funksionit heqjes të së drejtës të ushtrimit të profesionit ose funksionit
 publik nese zoterojne te tilla. publik nese zoterojne te tilla.

NeniNeni
Kanosja për të mos kallëzuarKanosja për të mos kallëzuar

Kanosja, që i bëhet viktimës se veprës penale, qe jashtë vullnetit të tij të lirë, të mos kallëzojë, tëKanosja, që i bëhet viktimës se veprës penale, qe jashtë vullnetit të tij të lirë, të mos kallëzojë, të
ankohet apo të tërheqë kallëzimin ose ankimin e bërë, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.ankohet apo të tërheqë kallëzimin ose ankimin e bërë, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.

NeniNeni
Korrupsioni aktiv i dëshmitarit, i ekspertit ose përkthyesitKorrupsioni aktiv i dëshmitarit, i ekspertit ose përkthyesit

Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për 
vete ose për persona të tretë, deklaruesit, dëshmitarit, ekspertit ose përkthyesit, për të siguruarvete ose për persona të tretë, deklaruesit, dëshmitarit, ekspertit ose përkthyesit, për të siguruar



vete ose për persona të tretë, deklaruesit, dëshmitarit, ekspertit ose përkthyesit, për të siguruar vete ose për persona të tretë, deklaruesit, dëshmitarit, ekspertit ose përkthyesit, për të siguruar 

  

deklarime ose dëshmi, ekspertim ose përkthim të rremë ose për të refuzuar kryerjen e detyrimevedeklarime ose dëshmi, ekspertim ose përkthim të rremë ose për të refuzuar kryerjen e detyrimeve
të tyre përpara organeve të ndjekjes penale dhe gjykatës, dënohen me burgim nga 2 deri në 4të tyre përpara organeve të ndjekjes penale dhe gjykatës, dënohen me burgim nga 2 deri në 4
vjet.vjet.

NeniNeni
Kërcënimi për deklarime a dëshmi, ekspertim ose përkthim të rremëKërcënimi për deklarime a dëshmi, ekspertim ose përkthim të rremë

1. Kërcënimi ose vepra të tjera dhune, që i bëhen personit për të siguruar deklarime, dëshmi,1. Kërcënimi ose vepra të tjera dhune, që i bëhen personit për të siguruar deklarime, dëshmi,
ekspertim ose përkthim të rremë, për tu paraqitur ose për të refuzuar kryerjen e detyrave të tyreekspertim ose përkthim të rremë, për tu paraqitur ose për të refuzuar kryerjen e detyrave të tyre
 përpara organeve të ndjekjes penale  përpara organeve të ndjekjes penale dhe gjykatës dënohet me burgim nga një 2 në 4 vjet.dhe gjykatës dënohet me burgim nga një 2 në 4 vjet.
2. Po kjo vepër e kryer për të penguar zhvillimin e rregullt të hetimeve paraprake apo gjykimit2. Po kjo vepër e kryer për të penguar zhvillimin e rregullt të hetimeve paraprake apo gjykimit
 për  për vepra vepra penale penale për për të të cilat cilat parashikohet parashikohet dënim dënim me me burgim burgim mbi mbi 10 10 vjet vjet dënohet dënohet me me burgim burgim 33
deri në 8 vjet.deri në 8 vjet.
3. Nëse vepra penale e parashikuar ne paragrafin e dyte te këtij neni drejtohet kundër gjyqtareve,3. Nëse vepra penale e parashikuar ne paragrafin e dyte te këtij neni drejtohet kundër gjyqtareve,
 prokuroreve apo avokateve, d prokuroreve apo avokateve, dënohet me burgim nga 5 gjer ne 10 vjet.ënohet me burgim nga 5 gjer ne 10 vjet.

NeniNeniZhdukja ose humbja e fashikullitZhdukja ose humbja e fashikullit

Zhdukja ose humbja me çdo mënyrë e fashikullit të hetimit ose të gjykimit, si dhe heqja prej tyreZhdukja ose humbja me çdo mënyrë e fashikullit të hetimit ose të gjykimit, si dhe heqja prej tyre
e dokumenteve, shkresave ose të dhënave të tjera që ndodhen të bashkuara me to, kur ka sjellëe dokumenteve, shkresave ose të dhënave të tjera që ndodhen të bashkuara me to, kur ka sjellë
 pasoja të  pasoja të rënda në rënda në dëm të dëm të interesave të interesave të shtetasve ose shtetasve ose të shtetit, dënohtë shtetit, dënohet me gjobë et me gjobë ose me ose me burgimburgim
nga 2 deri në 5 vjet.nga 2 deri në 5 vjet.

NeniNeni
Ndalimi i dhënies dhe i shpalljes së të dhënave në kundërshtim me ligjinNdalimi i dhënies dhe i shpalljes së të dhënave në kundërshtim me ligjin

1. Dhënia ose publikimi me çfarëdo lloj forme, në kundërshtim me ligjin e të dhënave me1. Dhënia ose publikimi me çfarëdo lloj forme, në kundërshtim me ligjin e të dhënave me

karakaraktekter r të të klaklasifisifikuakuar r dhe dhe konfkonfideidencincial al që që rrezrrezikoikojnë jnë jetjetën, ën, intintegregriteitetitin n fizfizik ik ose ose lilirinrinë ë ee
 personave  personave të të mbrojtur, mbrojtur, sipas sipas legjislacionit legjislacionit në në fuqi fuqi për për mbrojtjen mbrojtjen e e dëshmitarëve dëshmitarëve dhedhe
 bashkëpunëtorëve  bashkëpunëtorëve të të drejtësisë, drejtësisë, me me qëllim qëllim zbulimin zbulimin e e këtyre këtyre personave, personave, përbën përbën kundërvajtjekundërvajtje
 penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në  penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet.2 vjet.
2. Kur nga 2. Kur nga kryerja e kësaj vepre penale kanë ardhur pasoja të rënda për shëndetin e tyre personikryerja e kësaj vepre penale kanë ardhur pasoja të rënda për shëndetin e tyre personi
do te përgjigjet edhe për to ne varësi te formës se fajit me te cilën është kryer vepra penale.do te përgjigjet edhe për to ne varësi te formës se fajit me te cilën është kryer vepra penale.
3. Kur kjo vepër kryhet nga njëri prej personave që kanë përgjegjësinë për të ruajtur karakterin e3. Kur kjo vepër kryhet nga njëri prej personave që kanë përgjegjësinë për të ruajtur karakterin e
klasifikuar dhe konfidencial të të dhënave, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet dhe,klasifikuar dhe konfidencial të të dhënave, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet dhe,
kur nga kryerja e kësaj vepre kanë ardhur pasoja të rënda për shëndetin e tyre, personi do tekur nga kryerja e kësaj vepre kanë ardhur pasoja të rënda për shëndetin e tyre, personi do te
 përgjigjet edhe për to ne varësi te formës s përgjigjet edhe për to ne varësi te formës se fajit me te cilën është kryer vepra penale.e fajit me te cilën është kryer vepra penale.
4. Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen, personi do te përgjigjet edhe për te ne varësi te formës4. Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen, personi do te përgjigjet edhe për te ne varësi te formës
se fajit me te cilën është kryer vepra penale.se fajit me te cilën është kryer vepra penale.
KJO DISPOZITE DUHET TE RAKORDOHET NESE KA NDONJE TE NGJASHME,KJO DISPOZITE DUHET TE RAKORDOHET NESE KA NDONJE TE NGJASHME,
294-295 KP294-295 KP



  

NeniNeni
Përdorimi i dhunës gjatë hetimevePërdorimi i dhunës gjatë hetimeve

PërdoriPërdorimi i mi i dhunës nga personi i ngarkuar me dhunës nga personi i ngarkuar me zhvilzhvillimilimin n e hetimeve për ta e hetimeve për ta detyruadetyruar shtetasin tër shtetasin të
 bëjë d bëjë deklaratë, eklaratë, të dëshmojë të dëshmojë ose ose të ptë pohojë ohojë fajësinë fajësinë apo apo pafajësinë pafajësinë e tij e tij a të a të një tjetri, një tjetri, dënohet dënohet meme
 burgim  burgim nga nga 3 3 deri deri në në 10 10 vjet vjet dhedhe shoqërohet me dënimin plotësues tëshoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të së drejtës të heqjes të së drejtës të
ushtrimit të funksionit publik.ushtrimit të funksionit publik.

NeniNeni
Kundërshtimi dhe goditja e gjyqtaritKundërshtimi dhe goditja e gjyqtarit

Kundërshtimi me dhunë, goditjet dhe vepra të tjera dhune apo kërcënimet që i bëhen gjyqtaritKundërshtimi me dhunë, goditjet dhe vepra të tjera dhune apo kërcënimet që i bëhen gjyqtarit
apo anëtarëve të trupit gjykues, prokurorit, avokatit, ekspertëve, çdo arbitri të caktuar për njëapo anëtarëve të trupit gjykues, prokurorit, avokatit, ekspertëve, çdo arbitri të caktuar për një
çështje, për shkak të detyrës, dënohen me gjobë ose me burgim 2 deri në 7 vjet.çështje, për shkak të detyrës, dënohen me gjobë ose me burgim 2 deri në 7 vjet.
HOQA NGA KJO DISPOZITE SHPREHJEN “PER TA PENGUAR TE KRYEJE DETYREN”HOQA NGA KJO DISPOZITE SHPREHJEN “PER TA PENGUAR TE KRYEJE DETYREN”
 NGAQE PERFSHIHET NE PIKEN 3 TE DY DISPOZITAVE ME LART. NGAQE PERFSHIHET NE PIKEN 3 TE DY DISPOZITAVE ME LART.

NeniNeniFyerja e gjyqtaritFyerja e gjyqtarit

1. 1. FyeFyerjrja a e e gjgjyqyqtataririt t apo apo ananëtëtararëve ëve të të trtrupupit it gjgjykuykues, es, prprokuokurorroritit, , avavokokatatit it ose ose ananëtëtararit it tëtë
arbitrazhit, për shkak të veprimtarisë së tyre në një çështje, përbën kundërvajtje penale dhearbitrazhit, për shkak të veprimtarisë së tyre në një çështje, përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 muaj.dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 muaj.
2. Ndjekja penale fillon me ankimin e viktimës dhe pushon me heqjen dore prej saj.2. Ndjekja penale fillon me ankimin e viktimës dhe pushon me heqjen dore prej saj.

NeniNeni
Korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisëKorrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë

Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për 

vete ose për persona të tjerë, gjyqtarit, prokurorit ose çdo punonjësi tjetër të organeve tëvete ose për persona të tjerë, gjyqtarit, prokurorit ose çdo punonjësi tjetër të organeve të
drejtësisë, për të kryer ose mos kryer një veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohendrejtësisë, për të kryer ose mos kryer një veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohen
mme e buburgrgiim m ngnga a 2 2 dederi në ri në 4 4 vjvjetet ddhhee konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohetkonfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet
drejtdrejtpërdrejt ose tërthorazpërdrejt ose tërthorazi nga i nga kryerja e veprës kryerja e veprës penalepenale, apo , apo dhe i dhe i shpërblimshpërblimeve, të eve, të dhëna ose tëdhëna ose të
 premtuara, për kryerjen e vepr premtuara, për kryerjen e veprës penale.ës penale.

NeniNeni
Korrupsioni aktiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtareKorrupsioni aktiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare

Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për 
vete ose për persona të tjerë, gjyqtarit ose zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare, për të kryer apovete ose për persona të tjerë, gjyqtarit ose zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare, për të kryer apo
 për  për të të mos mos kryer kryer një një veprim, veprim, që që lidhet me lidhet me detyrën detyrën a a funksionin funksionin e e tij, dëntij, dënohen ohen me me burgim burgim nga nga 22
dederi në 5 ri në 5 vjvjetet dhe shoqërohet me dënimin plotësues tëdhe shoqërohet me dënimin plotësues të  heqjes të së drejtës të ushtrimit të  heqjes të së drejtës të ushtrimit të
funkfunksiosionitnit pubpubliklik dhedhe konfkonfiskiskimim tëtë çdoçdo llollojj pasupasurierie qëqë rrjrrjedhedh oseose fitfitoheohett dredrejtpjtpërdërdrejt oserejt ose



funkfunksiosionit nit pubpublik lik dhe dhe konfkonfiskiskim im të të çdo çdo llolloj j pasupasurie rie që që rrjrrjedh edh ose ose fitfitoheohet t dredrejtpjtpërdërdrejt oserejt ose

  

tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për 
kryerjen e veprës penale.kryerjen e veprës penale.

NeniNeni
Korrupsioni aktiv i arbitrit vendas dhe të huajKorrupsioni aktiv i arbitrit vendas dhe të huaj

Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për 
vete ose për persona të tjerë, arbitrit vendas ose të huaj, për të kryer apo për të mos kryer njëvete ose për persona të tjerë, arbitrit vendas ose të huaj, për të kryer apo për të mos kryer një
vevepriprim, m, që që lilidhedhet t me me dedetytyrërën n a a funfunksiksionionin n e e titij, j, dëndënohohen en me me burburgigim m 2 2 derderi i në në 5 5 vjvjetet dhedhe
shoqërohet me dënimin plotësues tëshoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit publik dhe heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit publik dhe
konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprëskonfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës
 penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose  penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprtë premtuara, për kryerjen e veprës penale.ës penale.

NeniNeni
Korrupsioni aktiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huajaKorrupsioni aktiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja

Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për Premtimi, propozimi ose dhënia, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çfarëdo përfitimi të parregullt, për vete ose për persona të tjerë, i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja, për të kryer apo për të mosvete ose për persona të tjerë, i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja, për të kryer apo për të mos
kryer një veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohen me burgim 2 deri në 5 vjetkryer një veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohen me burgim 2 deri në 5 vjet  dhe dhe
shoqërohet me dënimin plotësues tëshoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit publik dhe heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit publik dhe
konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprëskonfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga kryerja e veprës
 penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose  penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprtë premtuara, për kryerjen e veprës penale.ës penale.

NeniNeni
Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve tëKorrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të

drejtësisëdrejtësisë

Kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i njëKërkimi ose marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i një

 premtimi  premtimi të të tillë, tillë, për për vete vete ose ose për për persona persona të të tjerë, tjerë, ose ose pranimi pranimi i i një një oferte oferte a a premtimi, premtimi, që që vjenvjen
nga nga përfpërfitiitimi mi i i parparreguregulltllt, , nga nga gjygjyqtaqtari, ri, prokprokurorurori i ose ose funkfunksiosionarnarë ë të të tjetjerë rë të të orgaorganeve tëneve të
drejtësisë, për të kryer ose mos kryer një veprim që lidhet me detyrën e funksionin e tij, dënohendrejtësisë, për të kryer ose mos kryer një veprim që lidhet me detyrën e funksionin e tij, dënohen
me burgim nga 3 deri në 10 vjetme burgim nga 3 deri në 10 vjet dhe  dhe shoqëroheshoqërohet me t me dënimidënimin n plotëplotësues tësues të heqjes të së drejtës të heqjes të së drejtës të
ushtrimit të funksionit publik, publikimin e vendimit gjyqësor dhe konfiskim të çdo lloj pasurieushtrimit të funksionit publik, publikimin e vendimit gjyqësor dhe konfiskim të çdo lloj pasurie
që që rrjrrjededh h ose ose fifitotohehet t dredrejtjtpërpërdredrejt jt ose ose tëtërtrthohorazrazi i ngnga a krkryeryerja ja e e veveprëprës s pepenanalele, , apapo o dhdhe e ii
shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale.shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës penale.

NeniNeni
Korrupsioni pasiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtareKorrupsioni pasiv i gjyqtarit ose i zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare

Kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i një premtimiKërkimi ose marrja, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i një premtimi
të tillë, për vete ose për persona të tjerë, apo pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimitë tillë, për vete ose për persona të tjerë, apo pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimi
i parregullt nga gjyqtari ose zyrtari i një gjykate ndërkombëtare për të kryer apo për të mosi parregullt nga gjyqtari ose zyrtari i një gjykate ndërkombëtare për të kryer apo për të mos



i parregullt, nga gjyqtari ose zyrtari i një gjykate ndërkombëtare, për të kryer apo për të mosi parregullt, nga gjyqtari ose zyrtari i një gjykate ndërkombëtare, për të kryer apo për të mos

  

kryer një veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga 3 gjer në 10kryer një veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga 3 gjer në 10
vjetvjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues të dhe shoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit publik, heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit publik,
 publikimin e vendimit gjyqsor dhe konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh  publikimin e vendimit gjyqsor dhe konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejtose fitohet drejtpërdrejt
ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për 
kryerjen e veprës penale.kryerjen e veprës penale.

NeniNeni
Korrupsioni pasiv i arbitrit vendas dhe të huajKorrupsioni pasiv i arbitrit vendas dhe të huaj

Kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i një premtimiKërkimi ose marrja, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i një premtimi
të tillë, për vete ose për persona të tjerë, apo pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimitë tillë, për vete ose për persona të tjerë, apo pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimi
i parregullti parregullt, nga , nga arbitarbitri vendas ose ri vendas ose i huaj për i huaj për të kryer apo për të kryer apo për të mos kryer një të mos kryer një veprimveprim, që , që lidhelidhett
me detyrme detyrën a ën a funkfunksiosionin e nin e titij, dënohej, dënohet t me burgime burgim m nga 2 nga 2 deri në 8 deri në 8 vjevjet t dhe shoqëdhe shoqëroherohet t meme
dënimin plotësues të heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit publik, publikimin e vendimitdënimin plotësues të heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit publik, publikimin e vendimit
gjyqsor dhe konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi ngagjyqsor dhe konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga
kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprëskryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për kryerjen e veprës
 penale. penale.

NeniNeni
Korrupsioni pasiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huajaKorrupsioni pasiv i anëtarëve të jurive gjyqësore të huaja

Kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i një premtimiKërkimi ose marrja, drejtpërdrejt a tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i një premtimi
të tillë, për vete a për persona të tjerë, apo pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimi itë tillë, për vete a për persona të tjerë, apo pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimi i
 parregullt,  parregullt, nga nga një një anëtar anëtar i i jurive jurive gjyqësore gjyqësore të të huaja, huaja, për për të të kryer kryer apo apo për për të të mos mos kryer kryer njënjë
veprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjetveprim, që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga 2 deri në 8 vjet    dhedhe
shoqshoqërohërohet et me me dëndënimiimin n ploplotëstësues ues tëtë   heqjheqjes es të të së së drejdrejtës të tës të ushtushtrimrimit it të të funkfunksionsionit publiit publik,k,
 publikimin e vendimit gjyqsor dhe konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh  publikimin e vendimit gjyqsor dhe konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejtose fitohet drejtpërdrejt
ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për ose tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për 
kryerjen e veprës penale.kryerjen e veprës penale.

NeniNeni
Pengime për ekzekutimin e vendimeve të gjykatësPengime për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës

1. Fshehja, tjetërsimi, konsumimi, dëmtimi apo shkatërrimi i sendeve për të cilat është marrë një1. Fshehja, tjetërsimi, konsumimi, dëmtimi apo shkatërrimi i sendeve për të cilat është marrë një
vendim prej gjykatës, ose kryerja e veprimeve të tjera të bëra me qëllim që të mos ekzekutohetvendim prej gjykatës, ose kryerja e veprimeve të tjera të bëra me qëllim që të mos ekzekutohet
ose të pengohet ekzekutimi i vendimit gjyqësor, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet meose të pengohet ekzekutimi i vendimit gjyqësor, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me
gjobë ose me burgim deri në 1 vit.gjobë ose me burgim deri në 1 vit.
2. Ndjekja penale ushtrohet mbi bazën e ankimit të kreditorit ose të përfaqësuesit ligjor të tij dhe2. Ndjekja penale ushtrohet mbi bazën e ankimit të kreditorit ose të përfaqësuesit ligjor të tij dhe

çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.çështja pushohet me heqjen dorë nga ankimi.



NeniNeni

  

Mosekzekutimi pa shkaqe të përligjura i vendimit të gjykatësMosekzekutimi pa shkaqe të përligjura i vendimit të gjykatës

1. Mosekzekutimi pa shkaqe të përligjura i një vendimi penal ose civil të gjykatës, apo çdo1. Mosekzekutimi pa shkaqe të përligjura i një vendimi penal ose civil të gjykatës, apo çdo
organi tjetër vendimi i te cilit është i ekzekutueshëm sipas ligjit, nga punonjësi i ngarkuar me ligjorgani tjetër vendimi i te cilit është i ekzekutueshëm sipas ligjit, nga punonjësi i ngarkuar me ligj
 për ekzek për ekzekutimin e utimin e vendimeve, përvendimeve, përbën kundëbën kundërvajtje penale rvajtje penale dhe dëdhe dënohet me nohet me gjobë ose gjobë ose me burgimme burgim
deri në 2 vjet.deri në 2 vjet.
2. Kur kjo vepër kryhet me qëllim fitimi ose çdo interes tjetër të dhënë ose të premtuar, si dhe2. Kur kjo vepër kryhet me qëllim fitimi ose çdo interes tjetër të dhënë ose të premtuar, si dhe
 për  për të favorizuar të favorizuar persona persona që që kanë interes kanë interes për mosekpër mosekzekutimin e zekutimin e vendimit, dënohet vendimit, dënohet me gjobë me gjobë oseose
me burgim 2 deri në 4 vjet.me burgim 2 deri në 4 vjet.
3. Sipas rastit dënimi kryesor mund të shoqërohet3. Sipas rastit dënimi kryesor mund të shoqërohet me dënimin plotësues tëme dënimin plotësues të heqjes të së drejtës të heqjes të së drejtës të
ushtrimit të profesionit dhe konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt oseushtrimit të profesionit dhe konfiskim të çdo lloj pasurie që rrjedh ose fitohet drejtpërdrejt ose
tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për tërthorazi nga kryerja e veprës penale, apo dhe i shpërblimeve, të dhëna ose të premtuara, për 
kryerjen e veprës penale.kryerjen e veprës penale.

NeniNeni
Veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatësVeprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës

1. Kryerja e veprimeve në kundërshtim me vendimin e gjykatës në lidhje me detyrimet e lindura1. Kryerja e veprimeve në kundërshtim me vendimin e gjykatës në lidhje me detyrimet e linduranga dënimet plotësuenga dënimet plotësuese të se të dhëna prej saj, dhëna prej saj, përbën kundërvajpërbën kundërvajtje penale dhe tje penale dhe dënohet me gjobë osedënohet me gjobë ose
me burgim gjer në dy vjet.me burgim gjer në dy vjet.
2. Kryerja e veprimeve në kundërshtim me vendimin e gjykatës, në lidhje me detyrat e lindura2. Kryerja e veprimeve në kundërshtim me vendimin e gjykatës, në lidhje me detyrat e lindura
nga urdhrat e mbrojtjes të dhëna prej saj, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me burgim gjer nga urdhrat e mbrojtjes të dhëna prej saj, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me burgim gjer 
në 2 vjet.në 2 vjet.
3. Kur vepra penale kryhet nëpunësit e administratës publike, dënohet me burgim nga 2 deri në 33. Kur vepra penale kryhet nëpunësit e administratës publike, dënohet me burgim nga 2 deri në 3
vjet burgim dhevjet burgim dhe shoqërohet me dënimin plotësues tëshoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit
 publik. publik.

KJO DISPOZITE DUHET TE VERIFIKOHET NESE KA NDONJE PERPLASJE ME PJESEKJO DISPOZITE DUHET TE VERIFIKOHET NESE KA NDONJE PERPLASJE ME PJESE
TE TJERATE TJERA

Neni 323Neni 323

Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimitLargimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit

1. Largimi nga vendi i qëndrimit te detyrueshëm te personit të ndaluar apo arrestuar, të dënuarit,1. Largimi nga vendi i qëndrimit te detyrueshëm te personit të ndaluar apo arrestuar, të dënuarit,
të paraburgosurit apo kujtdo që ka detyrimin për të qëndruar në një territor a vend të caktuar, për të paraburgosurit apo kujtdo që ka detyrimin për të qëndruar në një territor a vend të caktuar, për 
shkak te vendimeve gjyqësore, te prokurorit ose arrestit ne flagrance qe ua detyrojnë këtë,shkak te vendimeve gjyqësore, te prokurorit ose arrestit ne flagrance qe ua detyrojnë këtë,
dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5 vjet.dënohet me burgim nga 2 gjer ne 5 vjet.
2. Kur vepra penale kryhet me dhunë ose me përdorim të armëve, substancave zjarrvënëse,2. Kur vepra penale kryhet me dhunë ose me përdorim të armëve, substancave zjarrvënëse,
eksplozive dhe helmuese dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjeteksplozive dhe helmuese dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet

NeniNeni



NeniNeni

  

Dhënia ndihmë një të burgosuri për largimDhënia ndihmë një të burgosuri për largim

1. Dhënia e këshillave, informatave apo mjeteve personit të ndaluar apo arrestuar ose të dënuarit,1. Dhënia e këshillave, informatave apo mjeteve personit të ndaluar apo arrestuar ose të dënuarit,
me qëllim për t'u larguar nga vendi i qëndrimit të detyruar, dënohet me burgim nga 3 deri në 7me qëllim për t'u larguar nga vendi i qëndrimit të detyruar, dënohet me burgim nga 3 deri në 7
vjet.vjet.
2. Kur 2. Kur dhënia ndihmdhënia ndihmë ë bëhet nga i bëhet nga i ngarkuangarkuari me ri me ruajtjruajtjen, mbikëqyrjeen, mbikëqyrjen apo n apo transpotransportimrtimin, ose in, ose qëqë
 për  për shkak shkak të të funksionit funksionit ka ka të të drejtë drejtë të të hyjë hyjë në në institucione institucione burgimi burgimi apo apo të të ketë ketë lidhje lidhje me me tëtë
ndaluar, arrestuar apo të burgosur, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet dhendaluar, arrestuar apo të burgosur, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet dhe shoqërohet meshoqërohet me
dënimin plotësues tëdënimin plotësues të heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit publik. heqjes të së drejtës të ushtrimit të funksionit publik.

NeniNeni
Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve meFutja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me

burgimburgim

1. Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me1. Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me
 burgim, të  burgim, të cilat, sipas cilat, sipas legjislacionit në legjislacionit në fuqi, janë fuqi, janë të ndaluara, të ndaluara, dënohet me dënohet me burgim nga burgim nga 2 deri 2 deri në 3në 3
vjet.vjet.

2. Po kjo vepër, kur kryhet nga personi që ka për detyrë ruajtjen dhe sigurinë fizike ose që për 2. Po kjo vepër, kur kryhet nga personi që ka për detyrë ruajtjen dhe sigurinë fizike ose që për shkak të detyrës ose shkak të detyrës ose profesiprofesionit ka të onit ka të drejtë të hyjë në drejtë të hyjë në instiinstituciotucione burgimi, dënohet me burgimne burgimi, dënohet me burgim
nga 5 deri në 10 vjet dhenga 5 deri në 10 vjet dhe shoqërohet me dënimin plotësues tëshoqërohet me dënimin plotësues të heqjes të  heqjes të së drejtës të ushtrimit tësë drejtës të ushtrimit të
funksionit publik.funksionit publik.

NeniNeni
Për efekt të këtij kreu, për aq sa janë të zbatueshme, komisionet hetimore parlamentarePër efekt të këtij kreu, për aq sa janë të zbatueshme, komisionet hetimore parlamentare
 barazohen me organet e hetimit dhe atë gjyqësore. barazohen me organet e hetimit dhe atë gjyqësore.  

NeniNeni
Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Kur vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë gjykata,1. Kur vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë gjykata,
krahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se drejtës për te punuar nekrahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se drejtës për te punuar ne
shërbim publik, ose çdo dënim tjetër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën e veprës dheshërbim publik, ose çdo dënim tjetër qe çmon te arsyeshëm, te përputhur ne natyrën e veprës dhe
veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar 
ndryshe.ndryshe.

2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas2. Nëse veprat penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga personi juridik, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast gjykata do te vendose konfiskimin e sendeve objekt i veprës penale dhe, kur vepra3. Ne çdo rast gjykata do te vendose konfiskimin e sendeve objekt i veprës penale dhe, kur vepra
 penale është  penale është kryer nga kryer nga subjektet e subjektet e paragrafëve paragrafëve 1 dhe 1 dhe 2 te 2 te këtij neni, me këtij neni, me qellim përfitimi materialqellim përfitimi material
apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara,apo te premtuar, do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara,
publikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit te demit te shkaktuarpublikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit te demit te shkaktuar



 publikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit te demit te shkaktuar. publikimin e vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit te demit te shkaktuar.

  

4. Kur vlerësohet se interesi publik mbrohet me mire apo parandalimi i kryerjes se veprave te4. Kur vlerësohet se interesi publik mbrohet me mire apo parandalimi i kryerjes se veprave te
tilla ne te ardhmen prej autorit te saj apo te tjerëve arrihet me mire, gjykata mund te vendosetilla ne te ardhmen prej autorit te saj apo te tjerëve arrihet me mire, gjykata mund te vendose
edhe gjobën si dënim kryesor krahas burgimit.edhe gjobën si dënim kryesor krahas burgimit.

NeniNeni
Konkurrimi i veprave dhe bashkëpunimiKonkurrimi i veprave dhe bashkëpunimi

1. Ne te gjitha rastet kur, për te kryer një prej veprave penale te parashikuara ne ketë seksion/kre,1. Ne te gjitha rastet kur, për te kryer një prej veprave penale te parashikuara ne ketë seksion/kre,
autorit i është dashur te kryeje veprime qe përbejnë vepër penale me vete, atëherë kjo e funditautorit i është dashur te kryeje veprime qe përbejnë vepër penale me vete, atëherë kjo e fundit
konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.
2. Nëse për kryerjen e ndonjërës prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion, autorit i2. Nëse për kryerjen e ndonjërës prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion, autorit i
është dashur te është dashur te bashkëpbashkëpunojë me person unojë me person tjettjetër, ne ër, ne dijendijeni te i te plote prej këtij te fundit, pavarësishtplote prej këtij te fundit, pavarësisht
detyrës qe kryen, ata do te përgjigjen për kryerjen e veprës penale te parashikuar ne këtë seksiondetyrës qe kryen, ata do te përgjigjen për kryerjen e veprës penale te parashikuar ne këtë seksion
ne bashkëpunim me njeri tjetrin.ne bashkëpunim me njeri tjetrin.
3. 3. Do Do te te konkonsisidederohrohet et babashkshkëpuëpunënëtotor r ne ne krykryerjerjen en e e njnjërëërës s prprej ej vevepraprave ve pepenanale le te te këkëtitijj

seksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, këshillon apo inkurajon një personseksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, këshillon apo inkurajon një persontjetër për te kryer ndonjërën prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre, pavarësishttjetër për te kryer ndonjërën prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre, pavarësisht
cili prej tyre i është ekzekutor i kryerjes se saj.cili prej tyre i është ekzekutor i kryerjes se saj.

KREU XVIIIKREU XVIII
VEPRA PENALE QË PREKIN ZGJEDHJET E LIRA DHE SISTEMIN DEMOKRATIK TËVEPRA PENALE QË PREKIN ZGJEDHJET E LIRA DHE SISTEMIN DEMOKRATIK TË

ZGJEDHJEVEZGJEDHJEVE

NeniNeni
Pengimi i shtetasit për ushtrimin e së drejtës për të zgjedhurPengimi i shtetasit për ushtrimin e së drejtës për të zgjedhur

1. Pengimi i plotë ose i pjesshëm, nëpërmjet kanosjes, dhunës, gënjeshtrës, ose dëmtimit te1. Pengimi i plotë ose i pjesshëm, nëpërmjet kanosjes, dhunës, gënjeshtrës, ose dëmtimit te
dokumentit te identifikimit, i së drejtës së shtetasit për të zgjedhur, ose shtyrja e shtetasit, podokumentit te identifikimit, i së drejtës së shtetasit për të zgjedhur, ose shtyrja e shtetasit, po
nëpërmnëpërmjet kanosjes, dhunës, jet kanosjes, dhunës, gënjesgënjeshtrës ose htrës ose dëmtudëmtuar ar dokumedokumentin e ntin e identidentifikimifikimit për it për të ushtruar të ushtruar 
të drejtën në kundërshtim me vullnetin e tij, dënohet me gjobe ose burgim nga 2 deri në 4 vjet.të drejtën në kundërshtim me vullnetin e tij, dënohet me gjobe ose burgim nga 2 deri në 4 vjet.
2. Kur pengimi i zgjedhësit për të votuar ne mënyrën e parashikuar ne paragrafin e pare te këtij2. Kur pengimi i zgjedhësit për të votuar ne mënyrën e parashikuar ne paragrafin e pare te këtij
neni, behet në qendrën e tij të votimit, dënohet me burgim nganeni, behet në qendrën e tij të votimit, dënohet me burgim nga 22 deri në 6 vjet.deri në 6 vjet.
3. Kur veprat e mësipërme kryen nga3. Kur veprat e mësipërme kryen nga  funksionarët zgjedhorëfunksionarët zgjedhorë, dënohen me burgim nga tre deri në, dënohen me burgim nga tre deri në
shtatë vjetshtatë vjet dhe me dënimin plotësues ndalim për të ushtruar funksione publike deri në 3 vjetdhe me dënimin plotësues ndalim për të ushtruar funksione publike deri në 3 vjet ..

NeniNeni
Cenimi apo pengimi i procesit zgjedhorCenimi apo pengimi i procesit zgjedhor



  

1. 1. CeCeninimi mi apo apo pepengngimimi i i i proprocecesisit t zgzgjejedhdhor or nënëpërpërmjmjet et kakanonosjsjes, es, dhdhunëunës, s, dukduke e pepengnguar uar 
funkfunksiosionarenaret t e e admadminiinistrstrimiimit t te te zgjzgjedhjedhjeve eve te te ushtushtrojrojnë në sipsipas as liligjigjit t funkfunksionsionet et zgjzgjedhoedhore re nënë
qendrat e votimit, apo numërimit apo të përpunimit të të dhënave, qoftë kur ndodhin brenda apoqendrat e votimit, apo numërimit apo të përpunimit të të dhënave, qoftë kur ndodhin brenda apo
 jashtë  jashtë selisë selisë përkatëse përkatëse apo apo vendit vendit ku ku ushtrojnë ushtrojnë funksionet, funksionet, dënohet dënohet me me burgim burgim nga nga 2 2 deri deri në në 44
vjet.vjet.

2. Kur veprimet e parashikuara në paragrafin 1 këtij neni kryen nga funksionarë publikë ose2. Kur veprimet e parashikuara në paragrafin 1 këtij neni kryen nga funksionarë publikë osefunksiofunksionarë të ngarkuar me procesin zgjedhor dënimi është nga 2 deri në narë të ngarkuar me procesin zgjedhor dënimi është nga 2 deri në 5 vjet burgim,5 vjet burgim, dhe medhe me
dënimin plotësues te ndalimit te përhershëm për të ushtruar funksione publikedënimin plotësues te ndalimit te përhershëm për të ushtruar funksione publike..

NeniNeni
Vonesa apo mungesa për përmbushjen e funksioneve të veprimeve për përgatitjen,Vonesa apo mungesa për përmbushjen e funksioneve të veprimeve për përgatitjen,

publikimin dhe rishikimin e listave zgjedhorepublikimin dhe rishikimin e listave zgjedhore

Personat, të cilët janë të detyruar me ligj për përgatitjen, mbajtjen dhe përditësimin e listavePersonat, të cilët janë të detyruar me ligj për përgatitjen, mbajtjen dhe përditësimin e listave
zgjedhore, nuk kryejnë veprimet e parashikuara në funksionet e tyre, pa shkak të përligjur, dukezgjedhore, nuk kryejnë veprimet e parashikuara në funksionet e tyre, pa shkak të përligjur, duke
mos hartuar, mbajtur, publikuar, shpallur ose rishikuar sipas ligjit për zgjedhjet listat zgjedhore,mos hartuar, mbajtur, publikuar, shpallur ose rishikuar sipas ligjit për zgjedhjet listat zgjedhore,

kryejnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.kryejnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.

NeniNeni
Regjistrimi ose fshirja e paligjshme e emrit të zgjedhësit në listën zgjedhoreRegjistrimi ose fshirja e paligjshme e emrit të zgjedhësit në listën zgjedhore

FunkFunksiosionari nari i i ngangarkuarkuar r me me përgpërgatiatitjetjen, n, pubpubliklikimiimin n apo apo shpashpalljlljen, en, ose ose rishrishikiikimin min e e lislistavtavee
zgjedhore që me dashje regjistron në listën e një zone zgjedhore, zgjedhësin që nuk e kishte tëzgjedhore që me dashje regjistron në listën e një zone zgjedhore, zgjedhësin që nuk e kishte të
drejtdrejtën të ën të përfshipërfshihej në hej në atë listë të zonës atë listë të zonës zgjedhzgjedhore, ose ore, ose fshin zgjedhësfshin zgjedhësin që in që nuk duhet të nuk duhet të fshihejfshihej
nga lista, ose nuk regjistron zgjedhësin që sipas ligjit për zgjedhjet kishte të drejtë të regjistrohej,nga lista, ose nuk regjistron zgjedhësin që sipas ligjit për zgjedhjet kishte të drejtë të regjistrohej,

apo nuk fshin zgjedhësin që sipas ligjit për zgjedhjet duhej të ishte fshirë, dënohet me gjobë, oseapo nuk fshin zgjedhësin që sipas ligjit për zgjedhjet duhej të ishte fshirë, dënohet me gjobë, oseme burme burgigim m ngnga 2 a 2 dederi në 4 ri në 4 vjvjetet dhe me dënimin plotësues ndalim për të ushtruar funksionedhe me dënimin plotësues ndalim për të ushtruar funksione
 publike deri në 2 vjet publike deri në 2 vjet..

NeniNeni
Refuzimi për të shpallur apo publikuar listat zgjedhore dhe të dhënat e nevojshme përRefuzimi për të shpallur apo publikuar listat zgjedhore dhe të dhënat e nevojshme për

votiminvotimin

Personi që pa ndonjë shkak të përligjur refuzon të shpallë ose të publikojë listat e zgjedhësve dhePersoni që pa ndonjë shkak të përligjur refuzon të shpallë ose të publikojë listat e zgjedhësve dhe
të dhënat e nevojshme për zhvillimin e procesit zgjedhor, kryen kundërvajtje penale dhe dënohettë dhënat e nevojshme për zhvillimin e procesit zgjedhor, kryen kundërvajtje penale dhe dënohet
me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.me gjobë ose me burgim deri në 1 vit.

NeniNeni



Pengimi i subjekteve zgjedhorePengimi i subjekteve zgjedhore gjatë fushatës zgjedhoregjatë fushatës zgjedhore

  

Pengimi me anë të kanosjes, dhunës, apo me çdo mënyrë tjetër i subjekteve zgjedhore apo iPengimi me anë të kanosjes, dhunës, apo me çdo mënyrë tjetër i subjekteve zgjedhore apo i
kandidatëve për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin gjatë fushatës zgjedhore,kandidatëve për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin gjatë fushatës zgjedhore,
dënohet dënohet me burgim me burgim nga 2 deri nga 2 deri në 5 vjnë 5 vjet.et.

NeniNeni
Falsifikimi i materialit zgjedhor, fletëve, dokumentit të zgjedhjeveFalsifikimi i materialit zgjedhor, fletëve, dokumentit të zgjedhjeve

1. Falsifikimi, shpërndarja ose përdorimi i fletëve të votimit, i dokumenteve dhe materialit1. Falsifikimi, shpërndarja ose përdorimi i fletëve të votimit, i dokumenteve dhe materialit
zgjzgjedhoedhor, r, me me qëlqëllim lim ndryndryshmshmin in e e rezurezultaltatit tit të të zgjzgjedhedhjevjeve, e, qoftqofte e edhedhe e pjepjesërisërishtsht, , nëpnëpërmërmjetjet
 paraqitjes në  paraqitjes në to të to të të dhënave, të dhënave, që dihen që dihen se janë se janë të pasakta, të pasakta, zëvendësimi zëvendësimi i të i të saktave me saktave me të rremetë rreme
ose nëpërmjet futjes në kuti të fletëve të votimit në mënyrë të paligjshme dënohet me burgim ngaose nëpërmjet futjes në kuti të fletëve të votimit në mënyrë të paligjshme dënohet me burgim nga
22 deri në 5 vjet. deri në 5 vjet.
2. Po kjo vepër kur kryhet nga personat që kanë për detyrë të administrojnë procesin zgjedhor, ka2. Po kjo vepër kur kryhet nga personat që kanë për detyrë të administrojnë procesin zgjedhor, ka
cenuar integritetin e rezultatit të zgjedhjeve apo ka sjellë pavlefshmërinë e tyre, dënohet mecenuar integritetin e rezultatit të zgjedhjeve apo ka sjellë pavlefshmërinë e tyre, dënohet me
 burgim nga 3 deri në 7 vjet. burgim nga 3 deri në 7 vjet.

NeniNeni
Tjetërsimi i rezultatit të zgjedhjeve, referendumeve apo votimit për anëtarët e organeveTjetërsimi i rezultatit të zgjedhjeve, referendumeve apo votimit për anëtarët e organeve

kushtetuesekushtetuese

Tjetërsimi i rezultatit të zgjedhjeve, referendumeve apo i zgjedhjeve të organeve kushtetuese ngaTjetërsimi i rezultatit të zgjedhjeve, referendumeve apo i zgjedhjeve të organeve kushtetuese nga
anana a funfunksksioionanarëvrëve e të të ngangarkrkuar uar pëpër r admadmininisistrtrimimin in e e zgzgjejedhjdhjeveeve, , ose ose refrefereerendndumumeveve, e, ososee
komisioneve për administrimin procesit të votimit dhe zgjedhjes së anëtarëve apo krerëve tëkomisioneve për administrimin procesit të votimit dhe zgjedhjes së anëtarëve apo krerëve të
orgaorganevneve e kushkushtettetueseuese, , dënodënohet nga het nga 5 5 derderi i në në 10 vjet burgim10 vjet burgim,, dhe me dënimin plotësues tedhe me dënimin plotësues te
ndalimit te përhershëm për të ushtruar funksione publikendalimit te përhershëm për të ushtruar funksione publike..

NeniNeniDëmtimi me dashje i materialit zgjedhorDëmtimi me dashje i materialit zgjedhor

1. 1. DëmDëmtimtimi, i, priprishjshja, a, shkashkatërtërrimrimi i me me dasdashjehje, , apo apo zëvezëvendëndësimsimi i në në kundkundërshërshtim tim me me liligjigjin n ii
 pajisjeve,  pajisjeve, vulave, vulave, kodeve kodeve të të sigurisë sigurisë apo apo çdo çdo materiali materiali tjetër tjetër zgjedhor zgjedhor të të parashikuar parashikuar nga nga ligji,ligji,
dënohet me burgimdënohet me burgim nga 2 deringa 2 deri në pesë vjet. në pesë vjet.
2. 2. Po Po këkëto to vevepra pra kur kur krykryhehen n ngnga a pepersorsonat nat përpërgjgjegegjëjës s për për adadmimininiststrimrimin in zgzgjejedhdhor or osose e nënë
 bashkëpunim, qe  bashkëpunim, qe kanë sjellë pavkanë sjellë pavlefshmërinë e lefshmërinë e tyre apo ktyre apo kanë cenuar anë cenuar rezultatin e votimit, dënorezultatin e votimit, dënohenhen
me burme burgigim nga 3 m nga 3 dederi në 8 ri në 8 vjvjetet dhe me dënimin plotësues te ndalimit te përhershëm për tëdhe me dënimin plotësues te ndalimit te përhershëm për të
ushtruar funksione publikeushtruar funksione publike..

NeniNeniShkelja e fshehtësisë së votimitShkelja e fshehtësisë së votimit



jj

  

1. Shkelja e rregullave që garantojnë fshehtësinë e votimit nga ana e zgjedhësit, nëpërmjet1. Shkelja e rregullave që garantojnë fshehtësinë e votimit nga ana e zgjedhësit, nëpërmjet
fotografimit të fletës së votimit, ose filmimit të saj, ose dokumentimit me çdo mjet dhe formë tëfotografimit të fletës së votimit, ose filmimit të saj, ose dokumentimit me çdo mjet dhe formë të
mënmënyrëyrës s sesi ka sesi ka votvotuar, shfaquar, shfaqjes së jes së tyrtyre e tek persotek persona të na të tjetjerë, përbënrë, përbën kundërvajtjekundërvajtje  penale dhe penale dhe
dënohet me gjobe ose me burgim nga tre muaj deri nëdënohet me gjobe ose me burgim nga tre muaj deri në dydy vjet. vjet.
2. Shkelja e rregullave që garantojnë fshehtësinë e votimit nga ana e2. Shkelja e rregullave që garantojnë fshehtësinë e votimit nga ana e   funksionarëvefunksionarëve të ngarkuar të ngarkuar 

me zgjedhjetme zgjedhjet, , përbënpërbën kundërvajtjekundërvajtje penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim nga 6 muaj deri penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim nga 6 muaj derinënë 22 vjet dhe ndalimin e përkohshëm për te ushtruar funksione publike.vjet dhe ndalimin e përkohshëm për te ushtruar funksione publike.
3. Nxitja me ose pa shpërblim, ose detyrimi i zgjedhësit për të shkelur rregullat që garantojnë3. Nxitja me ose pa shpërblim, ose detyrimi i zgjedhësit për të shkelur rregullat që garantojnë
fshehtësinë e votimit, sipas paragrafit të parë të këtij neni, dënohet ngafshehtësinë e votimit, sipas paragrafit të parë të këtij neni, dënohet nga 22 deri në 4 vjet burgim.deri në 4 vjet burgim.

NeniNeni
Votimi më shumë se një herë ose pa u identifikuarVotimi më shumë se një herë ose pa u identifikuar

1. Votimi më shumë se një herë në të njëjtat zgjedhje, votimi për persona të tjerë, duke paraqitur 1. Votimi më shumë se një herë në të njëjtat zgjedhje, votimi për persona të tjerë, duke paraqitur 
dokumente identifikimi të rreme, apo duke përdorur dokumente të zgjedhësve të tjerë dënohetdokumente identifikimi të rreme, apo duke përdorur dokumente të zgjedhësve të tjerë dënohet
me burgim ngame burgim nga 22 deri në deri në 4 4 vjet. vjet.
2. Lejimi me dashje i kryerjes së kësaj vepre nga komisionerët zgjedhorë dënohet me burgim nga2. Lejimi me dashje i kryerjes së kësaj vepre nga komisionerët zgjedhorë dënohet me burgim nga

22 deri në 5 vjet. deri në 5 vjet.3. Lejimi me dashje nga komisionerët zgjedhorë i votimit, pa kryer identifikimin e shtetasit sipas3. Lejimi me dashje nga komisionerët zgjedhorë i votimit, pa kryer identifikimin e shtetasit sipas
ligjit, dënohet me burgim ngaligjit, dënohet me burgim nga 2 vjet deri në 42 vjet deri në 4 vjet.vjet.

NeniNeni
Korrupsioni aktiv në zgjedhjeKorrupsioni aktiv në zgjedhje

Ofrimi ose dhënia e të hollave, të mirave materiale, premtimi për vend pune ose favorizime tëOfrimi ose dhënia e të hollave, të mirave materiale, premtimi për vend pune ose favorizime të
tjera në cilëndo formë në kundërshtim me ligjin, për zgjedhësin ose persona të tjerë të lidhur metjera në cilëndo formë në kundërshtim me ligjin, për zgjedhësin ose persona të tjerë të lidhur me
të, me qëllim marrjen e firmës për paraqitjen e një kandidati në zgjedhje, për të votuar në njëtë, me qëllim marrjen e firmës për paraqitjen e një kandidati në zgjedhje, për të votuar në një
mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në votime, ose për t’u angazhuar në veprimtari tëmënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në votime, ose për t’u angazhuar në veprimtari të

 paligjshme për  paligjshme për mbështetjen mbështetjen e një e një kandidati oskandidati ose pare partie politike, tie politike, përbën përbën vepër vepër penale penale dhe ddhe dënohetënohetme burgim ngame burgim nga 33 deri në 6 vjet. deri në 6 vjet.

NeniNeni
Përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhorePërdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore

1. Pjesëmarrja e një punonjësi që kryen një detyrë shtetërore në shërbimin civil ose në një1. Pjesëmarrja e një punonjësi që kryen një detyrë shtetërore në shërbimin civil ose në një
funksiofunksion n jopoljopolitik në itik në adminadministratistratën ën shtetështetërore, në rore, në kundërshkundërshtim me tim me ligjligjin, in, nënë  veprimtari politikeveprimtari politike
ose ose fushfushatëatën n zgjzgjedhoedhore, re, të të një partinjë partie e polpolititike ike ose ose kandkandidaidati ti në në zgjzgjedhedhje,je,  përbën  përbën kundërvajtjekundërvajtje
 penale penale dhe dënohet me gjobe ose me burgim nga 6 muaj deri në dhe dënohet me gjobe ose me burgim nga 6 muaj deri në 22 vjet. vjet.
2. Detyrimi ose organizi2. Detyrimi ose organizimi për mi për të marrë pjesë në të marrë pjesë në veprimveprimtari zgjedhore të një subjekti zgjedhor itari zgjedhore të një subjekti zgjedhor i
nxënësve të arsimit parauniversitar nga punonjës që kryejnë një detyrë shtetërore në arsiminnxënësve të arsimit parauniversitar nga punonjës që kryejnë një detyrë shtetërore në arsimin

 publik,  publik, ose ose detyrë detyrë a a funksion funksion kudo kudo ne ne administratën administratën publike publike apo apo subjekteve subjekteve politike politike ne ne garengarenzgjedhore,zgjedhore, përbën  përbën kundërvajtje kundërvajtje penalepenale dënohet me gjobe ose me burgim nga 6 muaj deri në dënohet me gjobe ose me burgim nga 6 muaj deri në 22
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vjet.vjet.

  

3. Detyrimi ose kërkesa drejtuar shtetasve, nga një punonjës që kryen një detyrë ne administratën3. Detyrimi ose kërkesa drejtuar shtetasve, nga një punonjës që kryen një detyrë ne administratën
shtetërore apo subjekteve politike ne garën zgjedhore, që kundër vullnetit të tyre ose nënshtetërore apo subjekteve politike ne garën zgjedhore, që kundër vullnetit të tyre ose nën
këkërcërcëninimimin n e e pëpërdrdoriorimimit t të të mamasavsave e admadmininisistrtratativive e ose ose didisisiplplininorore, e, pëpër r të të mamarrë rrë pjpjesesë ë nënë
veprimtari zgjedhore të një subjekti zgjedhor, për të marrë ose jo pjesë në zgjedhje, për tëveprimtari zgjedhore të një subjekti zgjedhor, për të marrë ose jo pjesë në zgjedhje, për të
mbështetur ose jo një parti politike ose një kandidat në zgjedhje, ose për të votuar në një mënyrëmbështetur ose jo një parti politike ose një kandidat në zgjedhje, ose për të votuar në një mënyrë

caktuar, dënohet me burgim ngacaktuar, dënohet me burgim nga 22 deri në deri në 44 vjet. vjet.4. Përdorimi nga një punonjës që kryen një detyrë shtetërore, i të mirave publike, funksionit ose4. Përdorimi nga një punonjës që kryen një detyrë shtetërore, i të mirave publike, funksionit ose
veprimtarisë shtetërore, ose i burimeve financiare ose njerëzore, me qëllim favorizimin e njëveprimtarisë shtetërore, ose i burimeve financiare ose njerëzore, me qëllim favorizimin e një
 partie  partie politike politike ose ose kandidati kandidati në në zgjedhje, zgjedhje, në në kundërshtim kundërshtim me me ligjin ligjin dhe dhe qëllimin qëllimin e e detyrës,detyrës,
dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet,dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet, dhe me dënimin plotësues te ndalimit te përhershëm për dhe me dënimin plotësues te ndalimit te përhershëm për 
të ushtruar funksione publiketë ushtruar funksione publike..

NeniNeni
Korrupsioni pasiv në zgjedhjeKorrupsioni pasiv në zgjedhje

KërkimKërkimi ose i ose pranimpranimi nga i nga zgjedhzgjedhësi apo personave të ësi apo personave të familfamiljes a jes a të afërmeve të ngushtë të të afërmeve të ngushtë të tij i tëtij i të

hollave, të mirave materiale, ose favorizimeve të tjera në cilëndo formë në kundërshtim mehollave, të mirave materiale, ose favorizimeve të tjera në cilëndo formë në kundërshtim meligjin, për vete ose të tjerët, me qëllim për të dhënë firmën për paraqitjen e një kandidati nëligjin, për vete ose të tjerët, me qëllim për të dhënë firmën për paraqitjen e një kandidati në
zgjedhzgjedhje, për të votuar në një je, për të votuar në një mënyrë të caktuamënyrë të caktuar, për të r, për të marrë pjesë ose jo në votime, ose për t’umarrë pjesë ose jo në votime, ose për t’u
angazhuar në veprimtari të paligjshme në mbështetjen e një kandidati ose partie politike, dënohetangazhuar në veprimtari të paligjshme në mbështetjen e një kandidati ose partie politike, dënohet
me burme burgigim m nganga 22 dederi në 5 ri në 5 vjvjetet dhe me dënimin plotësues te ndalimit te përhershëm për tëdhe me dënimin plotësues te ndalimit te përhershëm për të
ushtruar funksione publike.ushtruar funksione publike.

NeniNeni
 Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje

1. Kanosja që i bëhet zgjedhësit1. Kanosja që i bëhet zgjedhësit  apo personave të familjes a të afërmeve të ngushtë të tij për tëapo personave të familjes a të afërmeve të ngushtë të tij për të

votuar në kundërshtim me vullnetin e tyre të lirë, apo për të marrë pjesë ose jo në votime, për tëvotuar në kundërshtim me vullnetin e tyre të lirë, apo për të marrë pjesë ose jo në votime, për tënënshkruar në mbështetje të një kandidaturenënshkruar në mbështetje të një kandidature,, dënohet me burgim nga dënohet me burgim nga 2 deri në 52 deri në 5 vjet vjet..  
2. Ndikimi përmes gënjeshtra2. Ndikimi përmes gënjeshtrave ve dhe informaciodhe informacioneve të neve të rreme me rreme me qëlliqëllim m për të për të ushtruaushtruar r presionpresion
tek zgjedhësi, për të votuar tek zgjedhësi, për të votuar   në kundërshtim me vullnetin e tyre të lirë, apo për të marrë pjesë osenë kundërshtim me vullnetin e tyre të lirë, apo për të marrë pjesë ose
 jo në votime, për  jo në votime, për të nënshkruar të nënshkruar në mbështetje të një knë mbështetje të një kandidature kur ka andidature kur ka cenuar lirinë e zgjedhëscenuar lirinë e zgjedhësitit
 për të votuar, për të votuar, përbën kundërvajtje penale përbën kundërvajtje penale  dënohet me gjobe ose me burgim deri në 2 vjet.dënohet me gjobe ose me burgim deri në 2 vjet.
3. Kanosja apo përdorimi i dhunës që i bëhet komisionerit, vëzhguesit, numëruesit, si dhe çdo3. Kanosja apo përdorimi i dhunës që i bëhet komisionerit, vëzhguesit, numëruesit, si dhe çdo
funksionarifunksionari  tjetër të ngarkuar me zgjedhjet për ta penguar në kryerjen e detyrës, apo për shkak tëtjetër të ngarkuar me zgjedhjet për ta penguar në kryerjen e detyrës, apo për shkak të
veprimtarisë së tij në administrimin zgjedhor dënohet me burgim ngaveprimtarisë së tij në administrimin zgjedhor dënohet me burgim nga 22 deri në katër vjet.deri në katër vjet.
4. K4. Kur veprimet ur veprimet e mësipërme e mësipërme kryhenkryhen nga shumë se 3 persona të mbledhur, me tregimin e armës nga shumë se 3 persona të mbledhur, me tregimin e armës
së zjarrit apo armës së ftohtë, me shkresa anonime, në emër të grupe personashsë zjarrit apo armës së ftohtë, me shkresa anonime, në emër të grupe personash, dënohet me, dënohet me
 burgim nga 2 deri në 5 vjet burgim nga 2 deri në 5 vjet..

5. Kur veprimet e dhunës apo frikësimit te zgjedhësve apo funksionareve te administrimit te5. Kur veprimet e dhunës apo frikësimit te zgjedhësve apo funksionareve te administrimit tezgjedhjeve, bëhen nga persona te njohur për kryerjen me pare te veprave penale te dhunshme,zgjedhjeve, bëhen nga persona te njohur për kryerjen me pare te veprave penale te dhunshme,
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tarfiqeve te ndryshme apo qe njihen nga institucionet e rendit si prishës te proceseve zgjedhoretarfiqeve te ndryshme apo qe njihen nga institucionet e rendit si prishës te proceseve zgjedhore

  

edhe me pare, dënohen me burgim nga 5 deri ne 8 vjet. Nëse personat sipas këtij paragrafi janëedhe me pare, dënohen me burgim nga 5 deri ne 8 vjet. Nëse personat sipas këtij paragrafi janë
thërritur për mbështetje nga përfaqësues apo funksionar i administratës zgjedhore ose partiake tethërritur për mbështetje nga përfaqësues apo funksionar i administratës zgjedhore ose partiake te
garës zgjedhore, dënimi për këta te fundit shtohet me ½.garës zgjedhore, dënimi për këta te fundit shtohet me ½.
5. Kur veprimet e parashikuara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni kryen nga funksionarë publikë5. Kur veprimet e parashikuara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni kryen nga funksionarë publikë
ose funksionarë të ngarkuar me procesin zgjedhor dënimi me burgim shtohet me një të tretën dheose funksionarë të ngarkuar me procesin zgjedhor dënimi me burgim shtohet me një të tretën dhe

me dënimin plotësues me gjobë ose ndalim për të ushtruar funksione publike deri në dy vjet.me dënimin plotësues me gjobë ose ndalim për të ushtruar funksione publike deri në dy vjet.

NeniNeni
Braktisja e detyrës nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeveBraktisja e detyrës nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve

1. Braktisja e detyrës1. Braktisja e detyrës,, ndërprerja pa shkak të përligjur ndërprerja pa shkak të përligjur ,,   apo refuzimi për të kryer detyrën ngaapo refuzimi për të kryer detyrën nga
 personat e ngarkuar me administrimin e proces personat e ngarkuar me administrimin e procesit të votimit dhe të numërimit,it të votimit dhe të numërimit, përbën kundërvajtje përbën kundërvajtje
 penale penale dhe dënohet me burgim nga 6 muaj deri në dhe dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 22 vjet. vjet.
2. Kur veprimet e mësipërme kryhen duke marrë me vete ose duke zhdukur materialet zgjedhore,2. Kur veprimet e mësipërme kryhen duke marrë me vete ose duke zhdukur materialet zgjedhore,
ose kur kanë sjellë pasoja të rënda për integritetin e procesit te votimit, apo kanë çuar nëose kur kanë sjellë pasoja të rënda për integritetin e procesit te votimit, apo kanë çuar në
 pavlefshmërinë  pavlefshmërinë e e zgjedhjeve, zgjedhjeve, qofte qofte edhe edhe te te pjesshme, pjesshme, dënohet dënohet me me burgim burgim nga nga 2 2 deri deri në në 7 7 vjet,vjet,

dhe me dënimin plotësues te ndalimit te perhershem për të ushtruar funksione publikedhe me dënimin plotësues te ndalimit te perhershem për të ushtruar funksione publike..

NeniNeni
Marrja ose përdormi i paligjshëm i dokumenteve të identifikimitMarrja ose përdormi i paligjshëm i dokumenteve të identifikimit

1. Dhënia e 1. Dhënia e dokumedokumentit të ntit të identidentifikiifikimit me mit me qëlliqëllim m përdoripërdorimin e min e tij në tij në mënyrë të paligjshme për mënyrë të paligjshme për 
zgjedhje, garantimin e mospjesëmarrjes në votime, për të ndikuar në mënyrën e votimit, ose për zgjedhje, garantimin e mospjesëmarrjes në votime, për të ndikuar në mënyrën e votimit, ose për 
çdo qëllim tjetër të paligjshëm që lidhet me zgjedhjet, përbën kundërvajtje penale dhe dënohetçdo qëllim tjetër të paligjshëm që lidhet me zgjedhjet, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet
me gjobe ose me burgim deri ne 2 vjet.me gjobe ose me burgim deri ne 2 vjet.
2. Marrja e dokumentit të identifikimit të shtetasve të tjerë, me qëllim përdorimin e tij në mënyrë2. Marrja e dokumentit të identifikimit të shtetasve të tjerë, me qëllim përdorimin e tij në mënyrë
të paligjshme për zgjedhje, moslejimin për të votuar, për të ndikuar në mënyrën e votimit, osetë paligjshme për zgjedhje, moslejimin për të votuar, për të ndikuar në mënyrën e votimit, ose

 për  për çdo çdo qëllim qëllim tjetër tjetër të të paligjshëm paligjshëm që që lidhet lidhet me me zgjedhjet, zgjedhjet, dënohet dënohet me me burgim burgim nganga 22 deri në 4 deri në 4vjet.vjet.

NeniNeni
Shpërdorimi i autoritetit ushtarak Shpërdorimi i autoritetit ushtarak 

ShpërdoShpërdorimi i rimi i autoriautoriteti ushtarateti ushtarak k nga oficeri ose nga oficeri ose kuadri ushtarak për të kuadri ushtarak për të influinfluencuar në encuar në votim tek votim tek 
ushtarakët e tjerë që ka në varësi, me dhënie urdhrash, këshilla apo me çfarëdo lloj propagandeushtarakët e tjerë që ka në varësi, me dhënie urdhrash, këshilla apo me çfarëdo lloj propagande
dënohet me burgim ngadënohet me burgim nga 22 vjet deri në 4 vjet, vjet deri në 4 vjet, dhe me dënimin plotësues ndalim për të ushtruar dhe me dënimin plotësues ndalim për të ushtruar 
funksione publike deri në 2 vjetfunksione publike deri në 2 vjet..



NeniNeni

  

Shpërdorimi i autoritetit policorShpërdorimi i autoritetit policor

Shpërdorimi i autoritetit policor nga punonjësi i Policisë së Shtetit ose i Policisë së Burgjeve për Shpërdorimi i autoritetit policor nga punonjësi i Policisë së Shtetit ose i Policisë së Burgjeve për 
të të ininflflueuencncuar uar në në mbmbëshështetetjtjen en e e njnjë ë papartrtie ie popolilititike ke ose ose kankandididatdati i në në zgjzgjededhjhje, e, nëpnëpërërmjmjetet
mosushtrimit të funksionit me paanësi sipas ligjit, pjesëmarrjes në veprimtari politike të njëmosushtrimit të funksionit me paanësi sipas ligjit, pjesëmarrjes në veprimtari politike të një

 partie  partie politike politike ose ose kandidati kandidati në në zgjedhje, zgjedhje, me me kryerjen kryerjen e e çdo çdo veprimi veprimi ose ose dhënien dhënien e e urdhrave,urdhrave,
këshkëshillillave ave apo apo çdo çdo llolloji ji tjetjetër tër proppropagaagande nde që që favofavorizrizon on një një partparti i polpolitiitike ke ose ose kandkandidaidat t nënë
zgjzgjedhjedhje, e, dënodënohet me het me burgburgim ngaim nga 22   dederi në 5 vjeri në 5 vjet,t, dhe me dënimin plotësues ndalim për tëdhe me dënimin plotësues ndalim për të
ushtruar funksione publike deri në 3 vjetushtruar funksione publike deri në 3 vjet..

 Neni Neni
Dënimet plotësueseDënimet plotësuese

1. Kur vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë gjykata,1. Kur vepra penale te parashikuara ne këtë seksion kryhen nga nëpunësi publik, atëherë gjykata,
krahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se drejtës për te punuar nekrahas dënimit kryesor cakton edhe dënimin plotësues heqjen e se drejtës për te punuar ne
shërbim publshërbim publik, ose çdo ik, ose çdo dënim tjetdënim tjetër plotësues qe çmon ër plotësues qe çmon te arsyeshëm, te përputhute arsyeshëm, te përputhur ne r ne natyrën enatyrën e

veprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nese dispozita konkrete nuk kaveprës dhe veprimeve te kryera nga i dënuari, gjithmonë nese dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe. parashikuar ndryshe.
2. Nëse veprat penale te 2. Nëse veprat penale te parashiparashikuara ne këtë kuara ne këtë seksioseksion kryhen nga n kryhen nga personi juripersoni juridik , dik , qe sipas këtijqe sipas këtij
Kodi mban përgjegjësi për kryerjen e veprave penale te këtij seksioni/kreu, gjykata, krahasKodi mban përgjegjësi për kryerjen e veprave penale te këtij seksioni/kreu, gjykata, krahas
dënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sadënimit kryesor cakton edhe dënim plotësues mbylljen e veprimtarisë se personit për aq kohe sa
do e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonëdo e çmojë te arsyeshme, bazuar ne rëndësinë dhe natyrën e veprës penale te kryer, gjithmonë
nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.nëse dispozita konkrete nuk ka parashikuar ndryshe.
3. Ne çdo rast gjykata kur vepra penale është kryer me qellim përfitimi material apo te premtuar,3. Ne çdo rast gjykata kur vepra penale është kryer me qellim përfitimi material apo te premtuar,
do te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin edo te vendoset konfiskimi i te ardhurave nga vepra penale apo te premtuara, publikimin e
vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit te demit te shkaktuar.vendimit gjyqësor si dhe masën e zëvendësimit te demit te shkaktuar.
4. Kur vlerësohet se interesi publik mbrohet me mire apo parandalimi i kryerjes se veprave te4. Kur vlerësohet se interesi publik mbrohet me mire apo parandalimi i kryerjes se veprave te
tilla ne te ardhmen prej autorit te saj apo te tjerëve arrihet me mire, gjykata mund te vendosetilla ne te ardhmen prej autorit te saj apo te tjerëve arrihet me mire, gjykata mund te vendose

edhe gjobën si dënim kryesor krahas burgimit.edhe gjobën si dënim kryesor krahas burgimit.

 Neni Neni
Konkurrimi i veprave dhe bashkëpunimiKonkurrimi i veprave dhe bashkëpunimi

1. Ne te gjitha rastet kur, për te kryer një prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre,1. Ne te gjitha rastet kur, për te kryer një prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion/kre,
autorit i është dashur te te kryeje veprime qe përbëjnë vepër penale me vete, atëherë kjo e funditautorit i është dashur te te kryeje veprime qe përbëjnë vepër penale me vete, atëherë kjo e fundit
konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.konkurron me veprën qe ai ka dashur te kryeje.
2. Nëse për kryerjen e ndonjërës prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion, autorit i2. Nëse për kryerjen e ndonjërës prej veprave penale te parashikuara ne këtë seksion, autorit i
është dashur te është dashur te bashkëpbashkëpunojë me person unojë me person tjettjetër, ne ër, ne dijendijeni te i te plote prej këtij te fundit, pavarësishtplote prej këtij te fundit, pavarësisht
cilëscilësive te tij, ata ive te tij, ata do te do te përgjipërgjigjen për kryerjen e gjen për kryerjen e veprës penale te parashikuveprës penale te parashikuar ne ar ne këtë seksion nekëtë seksion ne

 bashkëpunim me njeri tjetrin. bashkëpunim me njeri tjetrin.3.3. DoDo tete konkonsisidederohrohetet babashkshkëpuëpunënëtotorr nene krykryerjerjenen ee njnjërëërëss prprejej veveprapraveve pepenanalele tete këkëtitijj



3. 3. Do Do te te konkonsisidederohrohet et babashkshkëpuëpunënëtotor r ne ne krykryerjerjen en e e njnjërëërës s prprej ej vevepraprave ve pepenanale le te te këkëtitijj
seksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, këshillon apo inkurajon një personseksioni/kreu cilido qe organizon, drejton, ndihmon, shtyn, këshillon apo inkurajon një person

  

tjetër për te kryer ndonjërën prej veprave penale te parashikuara këtu, pavarësisht cilësivetjetër për te kryer ndonjërën prej veprave penale te parashikuara këtu, pavarësisht cilësive
individuale te tyre.individuale te tyre.

KREU XIXKREU XIX

VEPRA PENALE TË KRYERA NGA BANDA E VEPRA PENALE TË KRYERA NGA BANDA E ARMATOSUR DHE ORGANIZATAARMATOSUR DHE ORGANIZATAKRIMINALEKRIMINALE

NeniNeni

Denimi i Organizates kriminaleDenimi i Organizates kriminale

1. Krijimi, organizimi ose drejtimi i organizates kriminale dënohen me burgim nga 3 deri në 81. Krijimi, organizimi ose drejtimi i organizates kriminale dënohen me burgim nga 3 deri në 8
vjet.vjet.
2. Pjesëmarrja në një organizatë kriminale dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet.2. Pjesëmarrja në një organizatë kriminale dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet.
3. Nëse pjestari i organizatës kriminale, që nuk ka kryer vepër penale, heq dorë vullnetarisht nga3. Nëse pjestari i organizatës kriminale, që nuk ka kryer vepër penale, heq dorë vullnetarisht nga
anëtarësia dhe kontribuon në hetimet për zbulimin e veprimtarisë dhe anëtarëve të tjerë të grupit,anëtarësia dhe kontribuon në hetimet për zbulimin e veprimtarisë dhe anëtarëve të tjerë të grupit,

mund të perjashtohet nga dënimi penal.mund të perjashtohet nga dënimi penal.4. Nëse organizata kriminale është e armatosur dhe pjesëtarët e saj zotërojnë armë dhe lëndë4. Nëse organizata kriminale është e armatosur dhe pjesëtarët e saj zotërojnë armë dhe lëndë
shpërthyese për qëllime të përmbushjes së veprimtarisë së saj kriminale, edhe nëse ato janë tëshpërthyese për qëllime të përmbushjes së veprimtarisë së saj kriminale, edhe nëse ato janë të
fshehura ose të mbajtura në vende të veçanta, dënimi me burgim shtohet me 1/3, pavaresishtfshehura ose të mbajtura në vende të veçanta, dënimi me burgim shtohet me 1/3, pavaresisht
denimit qe do te marrin per armet e mbajtura pa leje.denimit qe do te marrin per armet e mbajtura pa leje.
5. Kur veprimtaritë ekonomike, të ndërmarra ose të kontrolluara nga pjesëtarë të organizatës5. Kur veprimtaritë ekonomike, të ndërmarra ose të kontrolluara nga pjesëtarë të organizatës
kriminale, financohen tërësisht ose pjesërisht me produkte të veprave penale, masa e dënimit,kriminale, financohen tërësisht ose pjesërisht me produkte të veprave penale, masa e dënimit,
sipas paragrafëve të sipërpërmendur në këtë nen, shtohet me 1/3 deri në 1/2 e tij, pavaresishtsipas paragrafëve të sipërpërmendur në këtë nen, shtohet me 1/3 deri në 1/2 e tij, pavaresisht
denimit qe do te marrin per vepren penale te pastrimit te parave.denimit qe do te marrin per vepren penale te pastrimit te parave.
6. Nese organizata krimi6. Nese organizata kriminale do te nale do te kryeje ndonje veper penalkryeje ndonje veper penale e e e cila, sipas pjeses se posacme tecila, sipas pjeses se posacme te
keketitij j KoKodi di apo apo liligjgjeveve e pepenalnale e mamateteririalale e te te vecvecanantata, , cicilelesohsohet et si si e e krykryer er nga nga kjkjo o forformeme
 bashkepunimi,  bashkepunimi, atehere atehere ata ata do do te te pergjigjen pergjigjen per per vepren vepren e e vecante vecante qe qe kane kane kryer kryer si si dhe,dhe,

respektivisht, sipas paragrafeve 1;2 respektivisht, sipas paragrafeve 1;2 apo 5 te apo 5 te ketij neni.ketij neni.7. Nese dispozita materiale e Pjeses se Posacme te ketij Kodi apo te ligjit material te vecante nuk 7. Nese dispozita materiale e Pjeses se Posacme te ketij Kodi apo te ligjit material te vecante nuk 
eshte shprehur qe vepra penale kryhet cilesisht nga organizata kriminale, atehere kjo e fundit doeshte shprehur qe vepra penale kryhet cilesisht nga organizata kriminale, atehere kjo e fundit do
te denohet sipas percaktimeve ne dispoziten perkatese, paragrafeve 1 ; 2 apo 5 te ketij neni site denohet sipas percaktimeve ne dispoziten perkatese, paragrafeve 1 ; 2 apo 5 te ketij neni si
dhe, orientimeve te dhena nga neni 52 i ketij Kodi.dhe, orientimeve te dhena nga neni 52 i ketij Kodi.

 Neni Neni

Denimi i Organizates terroristeDenimi i Organizates terroriste

1. Krijimi, organizimi ose drejtimi i organizates terroriste dënohen me burgim nga 3 deri në 81. Krijimi, organizimi ose drejtimi i organizates terroriste dënohen me burgim nga 3 deri në 8vjet.vjet.



jj
2. Pjesëmarrja në një organizatë terroriste dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet.2. Pjesëmarrja në një organizatë terroriste dënohet me burgim nga 2 deri në 6 vjet.

  

3. Nëse pjestari i organizatës terroriste, që nuk ka kryer vepër penale, heq dorë vullnetarisht nga3. Nëse pjestari i organizatës terroriste, që nuk ka kryer vepër penale, heq dorë vullnetarisht nga
anëtarësia dhe kontribuon në hetimet për zbulimin e veprimtarisë dhe anëtarëve të tjerë të grupit,anëtarësia dhe kontribuon në hetimet për zbulimin e veprimtarisë dhe anëtarëve të tjerë të grupit,
mund të perjashtohet nga dënimi penal.mund të perjashtohet nga dënimi penal.
4. Nëse organizata terroriste është e armatosur dhe pjesëtarët e saj zotërojnë armë dhe lëndë4. Nëse organizata terroriste është e armatosur dhe pjesëtarët e saj zotërojnë armë dhe lëndë
shpërthyese për qëllime të përmbushjes së veprimtarisë së saj kriminale, edhe nëse ato janë tëshpërthyese për qëllime të përmbushjes së veprimtarisë së saj kriminale, edhe nëse ato janë të

fshehura ose të mbajtura në vende të veçanta, dënimi me burgim shtohet me 1/3, pavaresishtfshehura ose të mbajtura në vende të veçanta, dënimi me burgim shtohet me 1/3, pavaresisht
denimit qe do te marrin per armet e mbajtura pa leje.denimit qe do te marrin per armet e mbajtura pa leje.
5. Kur veprimtaritë ekonomike, të ndërmarra ose të kontrolluara nga pjesëtarë të organizatës5. Kur veprimtaritë ekonomike, të ndërmarra ose të kontrolluara nga pjesëtarë të organizatës
terroriste, financohen tërësisht ose pjesërisht me produkte të veprave penale, masa e dënimit,terroriste, financohen tërësisht ose pjesërisht me produkte të veprave penale, masa e dënimit,
sipas paragrafëve të sipërpërmendur në këtë nen, shtohet me 1/3 deri në 1/2 e tij, pavaresishtsipas paragrafëve të sipërpërmendur në këtë nen, shtohet me 1/3 deri në 1/2 e tij, pavaresisht
denimit qe do te marrin per vepren penale te pastrimit te parave.denimit qe do te marrin per vepren penale te pastrimit te parave.

6. Nese organizata krimi6. Nese organizata kriminale do te nale do te kryeje ndonje veper penalkryeje ndonje veper penale e e e cila, sipas pjeses se posacme tecila, sipas pjeses se posacme te
keketitij j KoKodi di apo apo liligjgjeveve e pepenalnale e mamateteririalale e te te vecvecanantata, , cicilelesohsohet et si si e e krykryer er nga nga kjkjo o forformeme
 bashkepunimi,  bashkepunimi, atehere atehere ata ata do do te te pergjigjen pergjigjen per per vepren vepren e e vecante vecante qe qe kane kane kryer kryer si si dhe,dhe,
respektivisht, sipas paragrafeve 1; 2 apo 5 te ketij neni.respektivisht, sipas paragrafeve 1; 2 apo 5 te ketij neni.
7. Nese dispozita materiale e Pjeses se Posacme te ketij Kodi apo te ligjit material te vecante nuk 7. Nese dispozita materiale e Pjeses se Posacme te ketij Kodi apo te ligjit material te vecante nuk 

eshte shprehur qe vepra penale kryhet cilesisht nga organizata kriminale, atehere kjo e fundit doeshte shprehur qe vepra penale kryhet cilesisht nga organizata kriminale, atehere kjo e fundit do
te denohet sipas percaktimeve ne dispoziten perkatese, paragrafeve 1 ; 2 apo 5 te ketij neni site denohet sipas percaktimeve ne dispoziten perkatese, paragrafeve 1 ; 2 apo 5 te ketij neni si
dhe, orientimeve te dhena nga neni 52 i ketij Kodi.dhe, orientimeve te dhena nga neni 52 i ketij Kodi.

 Neni Neni

Denimi i Bandes se ArmatosurDenimi i Bandes se Armatosur

1. Krijimi, organizimi ose drejtimi i bandes se armatosur dënohen me burgim nga 2 deri në 61. Krijimi, organizimi ose drejtimi i bandes se armatosur dënohen me burgim nga 2 deri në 6vjet.vjet.
2. Pjesëmarrja në një bandeet 2. Pjesëmarrja në një bandeet armatosur, dënohet me burgim nga armatosur, dënohet me burgim nga 2 deri në 4 2 deri në 4 vjet.vjet.
3. Nëse pjestari i bandes se armatosur që nuk ka kryer vepër penale, heq dorë vullnetarisht nga3. Nëse pjestari i bandes se armatosur që nuk ka kryer vepër penale, heq dorë vullnetarisht nga
anëtarësia dhe kontribuon në hetimet për zbulimin e veprimtarisë dhe anëtarëve të tjerë të grupit,anëtarësia dhe kontribuon në hetimet për zbulimin e veprimtarisë dhe anëtarëve të tjerë të grupit,
mund të perjashtohet nga dënimi penal.mund të perjashtohet nga dënimi penal.
4. Nese banda e armatosur, kryhen veprimtarit ekonomike, qe financohen tërësisht ose pjesërisht4. Nese banda e armatosur, kryhen veprimtarit ekonomike, qe financohen tërësisht ose pjesërisht
me produkte të veprave penale, masa e dënimit, sipas paragrafëve të sipërpërmendur në këtë nen,me produkte të veprave penale, masa e dënimit, sipas paragrafëve të sipërpërmendur në këtë nen,
shtohet me 1/3 deri në 1/2 e tij, pavaresisht denimit qe do te marrin per vepren penale te pastrimitshtohet me 1/3 deri në 1/2 e tij, pavaresisht denimit qe do te marrin per vepren penale te pastrimit
te parave.te parave.
5. Nese banda e armatosur do te kryeje ndonje veper penale e cila, sipas pjeses se posacme te5. Nese banda e armatosur do te kryeje ndonje veper penale e cila, sipas pjeses se posacme te
keketitij j KoKodi di apo apo liligjgjeveve e pepenalnale e mamateteririalale e te te vecvecanantata, , cicilelesohsohet et si si e e krykryer er nga nga kjkjo o forformeme

 bashkepunimi,  bashkepunimi, atehere atehere ata ata do do te te pergjigjen pergjigjen per per vepren vepren e e vecante vecante qe qe kane kane kryer kryer si si dhe,dhe,respektivisht, sipas paragrafeve 1 dhe 2 te ketij neni.respektivisht, sipas paragrafeve 1 dhe 2 te ketij neni.
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6. Nese dispozita materiale e Pjeses se Posacme te ketij Kodi apo te ligjit material te vecante nuk 6. Nese dispozita materiale e Pjeses se Posacme te ketij Kodi apo te ligjit material te vecante nuk 
eshte shprehur qe vepra penale kryhet cilesisht nga banda e armatosur, atehere kjo e fundit do teeshte shprehur qe vepra penale kryhet cilesisht nga banda e armatosur, atehere kjo e fundit do te
denohet sipas percaktimeve ne dispoziten perkatese, paragrafeve 1 dhe 2 te ketij neni si dhe,denohet sipas percaktimeve ne dispoziten perkatese, paragrafeve 1 dhe 2 te ketij neni si dhe,
orientimeve te dhena nga nenet 52 e vijues te ketij Kodi.orientimeve te dhena nga nenet 52 e vijues te ketij Kodi.

 Neni Neni

Denimi i Grupit te Strukturuar KriminalDenimi i Grupit te Strukturuar Kriminal

1. Krijimi, organizimi 1. Krijimi, organizimi ose drejtimi i një grupi të ose drejtimi i një grupi të strukturuar kriminal strukturuar kriminal dënohen me burgim nga 2dënohen me burgim nga 2
deri në 5 vjet.deri në 5 vjet.
2. Pjesëmarrja në grupin e strukturuar kriminal dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.2. Pjesëmarrja në grupin e strukturuar kriminal dënohet me burgim nga 2 deri në 4 vjet.
3. Nëse pjestari i grupit te strukturuar kriminal që nuk ka kryer vepër penale, heq dorë3. Nëse pjestari i grupit te strukturuar kriminal që nuk ka kryer vepër penale, heq dorë

vullnetarisht nga anëtarësia dhe kontribuon në hetimet për zbulimin e veprimtarisë dhe anëtarëvevullnetarisht nga anëtarësia dhe kontribuon në hetimet për zbulimin e veprimtarisë dhe anëtarëvetë tjerë të grupit, mund të perjashtohet nga dënimi penal.të tjerë të grupit, mund të perjashtohet nga dënimi penal.
4. Nëse grupi i strukturuar kriminal është e armatosur dhe pjesëtarët e saj zotërojnë armë dhe4. Nëse grupi i strukturuar kriminal është e armatosur dhe pjesëtarët e saj zotërojnë armë dhe
lëndë shpërthyese për qëllime të përmbushjes së veprimtarisë së saj kriminale, edhe nëse ato janëlëndë shpërthyese për qëllime të përmbushjes së veprimtarisë së saj kriminale, edhe nëse ato janë
të fshehura ose të mbajtura në vende të veçanta, dënimi me burgim shtohet me 1/3, pavaresishttë fshehura ose të mbajtura në vende të veçanta, dënimi me burgim shtohet me 1/3, pavaresisht
denimit qe do te marrin per armet e mbajtura pa leje.denimit qe do te marrin per armet e mbajtura pa leje.

5. Kur veprimtaritë ekonomike, të ndërmarra ose të kontrolluara nga pjesëtarë të grupit te5. Kur veprimtaritë ekonomike, të ndërmarra ose të kontrolluara nga pjesëtarë të grupit te
strukturuar kriminal, financohen tërësisht ose pjesërisht me produkte të veprave penale, masa estrukturuar kriminal, financohen tërësisht ose pjesërisht me produkte të veprave penale, masa e
dënimit, sipas paragrafëve të sipërpërmendur në këtë nen, shtohet me 1/3 deri në 1/2 e tij,dënimit, sipas paragrafëve të sipërpërmendur në këtë nen, shtohet me 1/3 deri në 1/2 e tij,
 pavaresisht denimit qe do te marrin per vepren p pavaresisht denimit qe do te marrin per vepren penale te pastrimit te parave.enale te pastrimit te parave.
6. Nese grupi i strukturuar kriminal do te kryeje ndonje veper penale e cila, sipas pjeses se6. Nese grupi i strukturuar kriminal do te kryeje ndonje veper penale e cila, sipas pjeses se

 posacme te  posacme te ketij Kodi apketij Kodi apo ligjeve o ligjeve penale materiale penale materiale te vecanta, te vecanta, cilesohet si cilesohet si e kryer e kryer nga kjo nga kjo formeforme bashkepunimi,  bashkepunimi, atehere atehere ata ata do do te te pergjigjen pergjigjen per per vepren vepren e e vecante vecante qe qe kane kane kryer kryer si si dhe,dhe,
respektivisht, sipas paragrafit te pare apo te dyte te ketij neni.respektivisht, sipas paragrafit te pare apo te dyte te ketij neni.
7. Nese dispozita materiale e Pjeses se Posacme te ketij Kodi apo te ligjit material te vecante nuk 7. Nese dispozita materiale e Pjeses se Posacme te ketij Kodi apo te ligjit material te vecante nuk 
eshte shprehur qe vepra penale kryhet cilesisht nga grupi i strukturuar kriminal, atehere kjo eeshte shprehur qe vepra penale kryhet cilesisht nga grupi i strukturuar kriminal, atehere kjo e
fundit do te denohet sipas percaktimeve ne dispoziten perkatese, paragrafeve 1 dhe 2 te ketij nenifundit do te denohet sipas percaktimeve ne dispoziten perkatese, paragrafeve 1 dhe 2 te ketij neni
si dhe, orientimeve te dhena nga nenet 52 e vijues te ketij Kodi.si dhe, orientimeve te dhena nga nenet 52 e vijues te ketij Kodi.

PER DISKUTIMPER DISKUTIM

 NESE  NESE GRUPET GRUPET E E VECANTA VECANTA TE TE ORGANIZIMIT ORGANIZIMIT DO DO TE TE MARRIN MARRIN APO APO JO JO NJE NJE SHTESESHTESE
DENIMI NE RASTET KUR DISPOZITA E POSACME NUK PARASHIKON QE VEPRADENIMI NE RASTET KUR DISPOZITA E POSACME NUK PARASHIKON QE VEPRA



KRYHET PREJ TYRE. Sic eshte parashikuar sot ne nenin 334 shtesa prej 5 vjetesh.KRYHET PREJ TYRE. Sic eshte parashikuar sot ne nenin 334 shtesa prej 5 vjetesh.

  

NeniNeni

Dispozitë tranzitoreDispozitë tranzitore

Për efekt prapaveprues të ligjit më të favorshëm ose që nuk e dënon veprën penale, gjykataPër efekt prapaveprues të ligjit më të favorshëm ose që nuk e dënon veprën penale, gjykata

 bazohet në përmbajtjen e dispozitës konkrete dhe jo në titullin e saj. bazohet në përmbajtjen e dispozitës konkrete dhe jo në titullin e saj.
 Në rast të  Në rast të shqyrtimit gjyqësor shqyrtimit gjyqësor të kërkesave të kërkesave të të interestë të interesuarve, gjykata uarve, gjykata vlerëson veprimet vlerëson veprimet e kryerae kryera
 prej tyre të  prej tyre të konsideruara si konsideruara si vepër penale vepër penale krahasuar me krahasuar me përmbajtjen e dispozitës përmbajtjen e dispozitës së vjetër apo së vjetër apo asajasaj
të re.të re.
 Në  Në rastet krastet kur ur personat personat janë janë dënuar dënuar për për vepra vepra penale penale të përtë përbëra, bëra, të ktë kryera ryera më shumë më shumë se se një një herë,herë,
në bashkëpuninë bashkëpunim, në m, në mënyrë të rrezikshmmënyrë të rrezikshme për e për jetën apo shëndetijetën apo shëndetin n e personave ose me pasoja tëe personave ose me pasoja të
rënda, gjykata vlerësorënda, gjykata vlerëson përmbajtjen e n përmbajtjen e anës objektivanës objektive të e të secilësecilës s vepër, referimvepër, referimi i në veprën në veprën penalpenalee
konkrete sipas këtij kodi nëse dispozitat e vjetra me të cilat janë dënuar personat e interesuar nuk konkrete sipas këtij kodi nëse dispozitat e vjetra me të cilat janë dënuar personat e interesuar nuk 
 parashikohen në këtë kod. parashikohen në këtë kod.

NeniNeni

Ky kod hyn në fuqi……. Aktet ligjore që shfuqizohen, si dhe efektet dhe mënyra e hyrjes së tijKy kod hyn në fuqi……. Aktet ligjore që shfuqizohen, si dhe efektet dhe mënyra e hyrjes së tij
në fuqi, do të caktohet me ligj të veçantë.në fuqi, do të caktohet me ligj të veçantë.


