REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI

LIGJ
Nr. 36/2017
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.1.1995,
“KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83 pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një
deputeti,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
V E N D O S I:
Në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar,
bëhen shtesat dhe ndryshimet si më poshtë:
Neni 1
Në nenin 46 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
Në paragrafin 1 hiqet fjalia “Masa edukuese është vendosja e të miturit në një institucion
edukimi”.
Paragrafi 3 ndryshohet si më poshtë:
“3. Rregullat për revokimin e vendimit gjyqësor që përmbajnë masa mjekësore
parashikohen në Kodin e Procedurës Penale. Rregullat për caktimin ose revokimin e masave
mjekësore dhe edukuese për të miturin parashikohen nga Kodi i Drejtësisë për të Mitur.”.
Neni 2
Në nenin 51 bëhen këto ndryshime:
Në titull hiqet fjala “me burgim” dhe titullohet “Dënimi për të miturit”.
Në fjalinë e parë, pas fjalës “dënimi” hiqet fjala “me burgim”.
Në fund të fjalisë së parë shtohet fjalia e dytë më këtë përmbajtje:
“Rregullat për caktimin e dënimit për të miturin parashikohen në Kodin e Drejtësisë
Penale për të Mitur.”.
Neni 3
Në neni 59 bëhen shtesa e ndryshime si më poshtë:

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi 3 me këtë përmbajtje:
“3. Për dënimet e dhëna deri në dy vjet burgim, të pezulluara nga gjykata, afati i provës
është sa dyfishi i kohës së dënimit me burgim të dhënë nga gjykata.”.
Paragrafi 3 numërtohet paragrafi 4 dhe ndryshohet si më poshtë:
“4. Afati i provës, me përjashtim të rregullit të parashikuar në paragrafin 3 të këtij neni,
është 24 muaj deri në 5 vjet. Afati i provës fillon, nga e nesërmja shpalljes së vendimit të
gjykatës që ka dhënë vendim për pezullimin e dënimit me burgim. Afati i provës mund të
shkurtohet ose zgjatet në varësi të mënyrës së ekzekutimit të provës dhe kushteve personale
të të dënuarit, por pa cenuar afatin minimal dhe maksimal të parashikuar në këtë paragraf.”.
Paragrafi 4 numërtohet paragrafi 5.
Neni 4
Në nenin 60 bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
Pika 12, e paragrafit 1, ndryshohet si më poshtë:
“12. T’i nënshtrohet një trajtimi, apo programi mjekësor ose rehabilitimi, me qëllim që të
ndalojë përdorimin e alkoolit ose lëndëve narkotike.”.
Në fund të paragrafit 2 shtohet fjalia me këtë përmbajtje:
“Detyrimet e parashikuara në pikat 11 dhe 12, të paragrafit 1, të këtij neni, caktohen
vetëm me pëlqimin e të dënuarit.”.
Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi 3 me këtë përmbajtje:
“Periudha për përmbushjen e një detyrimi të parashikuar në paragrafin 1, të këtij neni,
përcaktohet nga gjykata brenda periudhës të caktuar të provës.”.
Neni 5
Në nenin 60/a, paragrafi 3, pas fjalës “vendosur” shtohen fjalët “sipas parashikimeve të
nenit 60 të këtij Kodi”.
Neni 6
Në neni 64 bëhen këto shtesa e ndryshime .
Në paragrafin 1, nënparagrafi i tretë ndryshohet si më poshtë:
“- jo më pak se tre të katërtat e dënimit të dhënë për krime me masa dënimi mbi 5 vjet
deri në maksimumin e parashikuar nga ligji, me përjashtim të parashikimeve në paragrafin 3
të këtij neni.”.
Pas paragrafit 4 shtohet paragrafi 5 me këtë përmbajtje:
“5. Gjykata e urdhëron të dënuarin të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës gjatë
periudhës së provës dhe të përmbushë një ose disa nga detyrimet e parashikuara në nenin 60
të këtij Kodi. Kur i dënuari nuk mban kontakte me Shërbimin e Provës ose kur nuk i
përmbush detyrimet e parashikuara në nenin 60 të këtij Kodi, të urdhëruara nga gjykata, kjo e
fundit vendos zëvendësimin e dënimit të parë me një dënim tjetër, zgjatjen e afatit të
mbikëqyrjes gjatë periudhës së provës ose revokimin e vendimin për lirimin para kohe me
kusht.”.
Neni 7
Në nenin 65 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
Në paragrafin 2, fjalët “jo më pak se njëzetë e pesë” zëvendësohen me fjalët “jo më pak
se tridhjetë e pesë”.
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Pas paragrafit të 2 shtohet paragrafi 3 më këtë përmbajtje:
“3. Nga ky rregull, përjashtohen të dënuarit për veprat penale të parashikuara në nenet
78/a, 79/a, 79/b, 79/c dhe paragrafi i tretë i nenit 100.”.
Neni 8
Nenin 66 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 66
Nuk mund të bëhen ndjekje penale kur nga kryerja e veprës deri në çastin e marrjes së
personit si të pandehur kanë kaluar:
a) dyzet vjet në rastin e krimeve që parashikojnë dënim me burgim të përjetshëm;
b) njëzet vjet për krimet që parashikojnë dënim jo më të ulët se dhjetë vjet burgim ose
dënim
tjetër më të rëndë;
c) dhjetë vjet për krimet që parashikojnë dënim nga pesë gjer në dhjetë vjet burgim;
ç) pesë vjet për krimet që parashikojnë dënim gjer në pesë vjet burgim ose gjobë;
d) tre vjet për kundërvajtjet penale që parashikojnë dënim gjer në dy vjet burgim;
dh) dy vjet për kundërvajtjet penale që parashikojnë dënim me gjobë.
Veprat penale të kreut II, seksionit I, nenet 76 - 79/c, nuk i nënshtrohen parashkrimit.”.
Neni 9
Neni 89/a ndryshohet si më poshtë:
“Neni 89/a
Shitblerja e paligjshme e organeve
Shitblerja e transplanteve, si dhe çdo veprimtari që lidhet me heqjen dhe implantimin e
paligjshëm të organeve, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet.
Kjo vepër e kryer nga personi që shpërdoron pozitën e tij ndaj një fëmije ose një personi
tjetër të pambrojtur, dënohet me burgim nga shtatë deri në dhjetë vjet.
Kjo vepër, kur kryhet më shumë se një herë ose në bashkëpunim, dënohen me burgim nga
dhjetë deri në pesëmbëdhjetë vjet.
Kur nga vepra e mësipërme shkaktohet vdekja e viktimës ose kjo vepër kryhet nga grup i
strukturuar kriminal ose organizatë kriminale dënohet nga pesëmbëdhjetë deri në njëzet e
pesë vjet burgim.”.
Neni 10
Neni 143 ndryshohet si më poshtë:
“Neni 143
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, përbën veprën penale të mashtrimit dhe dënohet me burgim deri në pesë vjet.
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Kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, dënohet me burgim
nga dy deri në gjashtë vjet.
Kur vepra, ka sjellë pasoja të rënda dënohet me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet.”.
Neni 11

Në neni 293/b, pas paragrafit 2 shtohet paragrafi 3 me këtë përmbajtje:
“3. Në rastet kur veprimet e parashikuara në paragrafin e parë janë kryer nga një i mitur,
ndaj tij do të zbatohen dispozitat e Kodit të Drejtësisë për të Mitur.”.
Neni 12
Në neni 293/c, pas paragrafit 2 shtohet paragrafi 3 me këtë përmbajtje:
“3. Në rastet kur veprimet e parashikuara në paragrafin e parë janë kryer nga një i mitur,
ndaj tij do të zbatohen dispozitat e Kodit të Drejtësisë për të Mitur.”.
Neni 13
Në nenin 313/b bëhen këto ndryshime:
Pika 1 ndryshohet si më poshtë:
“1. Dhënia ose publikimi me çfarëdo lloj forme, në kundërshtim me ligjin e të dhënave
me karakter të klasifikuar dhe konfidencial që rrezikojnë jetën, integritetin fizik ose lirinë e
personave të mbrojtur, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe
bashkëpunëtorëve të drejtësisë, me qëllim zbulimin e këtyre personave, dënohet me gjobë
ose me burgim deri në dy vjet.”.
Pas pikës 1 shtohet pika 2 me këtë përmbajtje:
“2. Kur nga kryerja e kësaj vepre penale kanë ardhur pasoja të rënda për shëndetin e tyre
dënohet me burgim nga 6 muaj deri në tre vjet.”.
Pika 2 numërtohet pika 3.
Pika 3 numërtohet pika 4.
Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletore Zyrtare.

K RYE TAR I
Ilir META
Miratuar në datën 30.3.2017
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