LIGJ
Nr.8678, datë 14.5.2001
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINISTRISË SË DREJTËSISË
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003)
(Ndryshuar me ligjin nr.9694, datë 19.3.2007)
(Ndryshuar me ligjin nr.33/2012)
I përditësuar
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Objekti i ligjit
Ky ligj përcakton rregullat e organizimit, të funksionimit, si dhe fushat e veprimtarisë
së Ministrisë të Drejtësisë.
Neni 2
Baza juridike e organizimit dhe e funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë organizohet dhe funksionon në përputhje me Kushtetutën e
Republikës së Shqipërisë, me ligjin nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, me
dispozitat ligjore për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave, si dhe me
dispozita të tjera ligjore që parashikojnë rregulla të organizimit, funksionimit dhe
kompetencave për Ministrinë e Drejtësisë.
Neni 3
Akte nënligjore për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë
Në këtë ligj parashikohen çështjet me të rëndësishme të strukturës, organizimit dhe të
funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa rregullimi i hollësishëm i këtyre çështjeve
përcaktohet në Rregulloren e Ministrisë së Drejtësisë dhe në urdhrat e udhëzimet e Ministrit
të Drejtësisë.
Neni 4
Statusi i funksionarëve politikë dhe i nëpunësve civilë
(Ndryshuar pika 3 me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 1)
1. Funksionarët politikë të Ministrisë së Drejtësisë gëzojnë të drejtat dhe përmbushin
detyrimet e parashikuara për ta në dispozitat ligjore përkatëse.
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2. Nëpunësit civilë të Ministrisë së Drejtësisë gëzojnë të drejtat dhe përmbushin
detyrimet e parashikuara në ligjin nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”,
ndërsa për punonjësit e tjerë zbatohen ato të parashikuara në Kodin e Punës.
3. Gjyqtarët dhe prokurorët mund të shërbejnë si këshilltarë ligjorë dhe në nivele
drejtuese ose ekzekutive të strukturave juridiko-profesionale të Ministrisë së Drejtësisë.
4. Pranimi dhe emërimi i gjyqtarëve a prokurorëve bëhet pasi të jetë dhënë pëlqimi,
përkatësisht, nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë ose Prokurori i Përgjithshëm, sipas kërkesës së
Ministrit të Drejtësisë. Për vendet vakante në nivelet drejtuese dhe ekzekutive të
strukturave juridiko-profesionale të Ministrisë së Drejtësisë, pranimi dhe emërimi bëhet pa
konkurs.
5. Periudha e ushtrimit të funksionit politik a të shërbimit civil në strukturat e
përmendura në pikën 3 të këtij neni, njihet si periudhë vjetërsie në punë si gjyqtar a
prokuror për efekt të kërkesave të karrierës profesionale, të parashikuara në dispozitat
ligjore për organizimin e pushtetit gjyqësor, Gjykatën e Lartë, Gjykatën Kushtetuese dhe
prokurorinë.
6. Gjyqtarët a prokurorët që shërbejnë në strukturat e përmendura në pikën 3 të këtij
neni, me kërkesë të tyre, riemërohen gjyqtarë a prokurorë pa konkurs.
KREU II
FUSHA E VEPRIMTARISË
Neni 5
Misioni i Ministrisë së Drejtësisë
1. Ministria e Drejtësisë, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet, ushtron funksione dhe
ka në kompetencë hartimin dhe ndjekjen e politikave, përgatitjen e akteve ligjore dhe
nënligjore, si dhe ushtrimin e shërbimeve të nevojshme lidhur me sistemin gjyqësor,
sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale a civile, sistemin e shërbimeve të lira juridikoprofesionale, bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën civile dhe penale, fushat e tjera të
drejtësisë dhe të kompetencës së saj sipas ligjit, si dhe për bashkërendimin, harmonizimin
dhe reformimin e legjislacionit shqiptar në tërësi.
2. Në ushtrimin e veprimtarisë së saj, Ministria e Drejtësisë ka për qëllim të kërkojë
respektimin e Kushtetutës, të ligjeve, realizimin dhe mbrojtjen e dinjitetit, të të drejtave të
njeriut dhe lirive themelore, si dhe të kontribuojë në parandalimin e shkeljeve të ligjit, në
përputhje dhe në funksion të kërkesave të zhvillimit demokratik dhe të integrimit europian të
Republikës së Shqipërisë.
3. Ministria e Drejtësisë, në përputhje me ligjin, mbështet, bashkëpunon dhe
bashkërendon veprimtarinë e saj me organet e pushtetit gjyqësor dhe me prokurorinë, duke
respektuar parimin e ndarjes së pushteteve dhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe të
prokurorisë.
Neni 6
Fusha e veprimtarisë
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 2)
Ministria e Drejtësisë ushtron veprimtarinë e vet në fushat:
1. Ndjek dhe përgjigjet për realizimin e politikës së përgjithshme shtetërore në fushën e
drejtësisë.
2. Harton projektet e akteve ligjore e nënligjore në fushën e drejtësisë.
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3. Jep mendim të specializuar për projektet e akteve ligjore dhe të akteve nënligjore
normative të Këshillit të Ministrave, të ministrave dhe të drejtuesve të institucioneve të tjera
qendrore, si dhe për realizimin e reformimit të legjislacionit në përgjithësi.
4. Jep mendim të specializuar për përmbajtjen e projekteve të marrëveshjeve
ndërkombëtare, që lidhen në emër të Republikës së Shqipërisë ose të Këshillit të
Ministrave.
5. Përgatit dhe ndjek zbatimin e metodologjise së unifikuar shqiptare për procesin
ligjvënës, hartimin e akteve normative dhe terminologjinë juridike.
6. Ndjek dhe realizon politikat dhe veprimtaritë, që lidhen me çështjet e përqasjes dhe
të integrimit të sistemit të drejtësisë në nismat dhe strukturat ndërkombëtare përkatëse, si
dhe bashkërendon punën me institucionet e tjera, në funksion të përafrimit të legjislacionit
shqiptar me atë të Komunitetit Europian dhe të shteteve anëtare të tij.
7. Kujdeset për organizimin dhe funksionimin e shërbimeve, që lidhen me sistemin
gjyqësor dhe atë të drejtësisë, në përgjithësi.
8. Kujdeset dhe kontrollon veprimtarinë e administratës gjyqësore.
9. Kryen inspektime dhe bën procedimin disiplinor të gjyqtarëve të gjykatave të
shkallës së parë dhe të apelit sipas ligjit.
10. Kontrollon sipas ligjit organin e prokurorisë dhe raporton te Presidenti i Republikës
dhe në Kuvend.
11. Mbështet dhe merr pjesë, sipas ligjit, në realizimin e funksioneve të Këshillit të
Lartë të Drejtësisë.
12. Drejton sistemin e paraburgimit dhe të ekzekutimit të vendimeve penale.
13. Drejton sistemin e ekzekutimit të vendimeve civile dhe të titujve ekzekutivë.
14. Drejton veprimtarinë e Qendrës së Publikimeve Zyrtare.
15. Drejton shërbimin e unifikuar statistikor në fushën e Drejtësisë.
16. Mban regjistrin e gjendjes gjyqësore dhe lëshon certifikatat në bazë të atij
regjistrimi.
17. Kujdeset, drejton dhe kontrollon, sipas ligjit, shërbimet juridiko-administrative, që
kanë lidhje ose realizohen në sistemin e drejtësisë.
18. Kujdeset dhe mbështet, sipas ligjit, ushtrimin, organizimin dhe funksionimin e
profesionit të avokatit, noterit, arbitrit, ndërmjetësit, administratorit të falimentimit dhe
profesioneve të tjera të lira, të lidhura me sistemin e drejtësisë.
19. Mbështet dhe merr pjesë në bashkërendimin e veprimtarive me organet shtetërore,
gjykatat dhe prokurorinë, lidhur me njohjen, studimin dhe masat për parandalimin dhe
luftën kundër kriminalitetit dhe shkeljeve të ligjit.
20. Kujdeset për realizimin dhe bashkërendimin e veprimtarive në fushën e drejtësisë
për të miturit, për mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të ligjshëm të tyre, edukimin
ligjor dhe parandalimin e shkeljeve të ligjit nga ana e tyre, si dhe për ushtrimin e
shërbimeve ndaj të miturve, nga strukturat përkatëse të sistemit të drejtësisë.
21. Drejton shërbimet e ekspertimit ligjor.
22. Kryen drejtimin metodik të shërbimeve të gjendjes civile.
23. Shfuqizuar.
24. Kryen drejtimin metodik të zyrave juridike të ministrive dhe të institucioneve të
tjera qendrore.
25. Kujdeset dhe mbështet veprimtaritë për përgatitjen profesionale, aftësimin dhe
specializimin e gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, noterëve dhe juristëve të administratës
publike.
26. Kujdeset dhe mbështet veprimtaritë shkencore në fushën e drejtësisë dhe përhapjen
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e edukatës juridike.
27. Kujdeset për ndjekjen dhe bashkërendimin e marrëdhënieve me shoqërinë civile për
fushën e drejtësisë.
28. Ndjek bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën penale dhe civile dhe, në përputhje
me marrëveshjet ndërkombëtare, ku shteti shqiptar është palë, realizimin e marrëdhënieve
juridiksionale me autoritetet kompetente të shteteve të tjera, si dhe me organizma
ndërkombëtarë.
29. Kryen funksione të tjera në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare ku shteti
shqiptar është palë.
30. Kryen funksione dhe veprimtari të tjera në përputhje me ligjin.
KREU III
ORGANIZIMI I MINISTRISË SË DREJTËSISË
Neni 7
Funksionarët politikë
1. Ministri i Drejtësisë ka në kompetencë dhe drejton nën përgjegjësinë e tij të gjithë
fushat e veprimtarisë së Ministrisë të Drejtësisë.
2. Ministri i Drejtësisë, në zbatim të kompetencave të tij, nxjerr urdhra dhe
udhëzime.
3. Ministri i Drejtësisë, në ushtrimin e kompetencave të tij, ndihmohet nga
zëvendësministrat.
4. Ministri i Drejtësisë, në ushtrimin e kompetencave të tij, mbëshetet nga Kabineti i
Ministrit.
Neni 8
Shërbimi civil
Në përputhje me fushat e veprimtarisë, shërbimet civile të Ministrisë së Drejtësisë
ushtrohen nga:
1. Sekretari i Përgjithshëm
2. Drejtoritë e Përgjithshme
3. Drejtoritë
4. Sektorët
5. Zyrat
Neni 9
Marrëdhëniet ndërmjet strukturave të Ministrisë së Drejtësisë
1. Të drejtat, detyrimet dhe marrëdhëniet ndërmjet Ministrit, Zëvendësministrit,
Kabinetit të Ministrit, Sekretarit të Përgjithshëm dhe të strukturave të tjera të shërbimit
civil të Ministrisë së Drejtësisë organizohen dhe funksionojnë në përputhje me dispozitat
ligjore dhe aktet e tjera normative në fushën e shërbimit civil dhe ato për organizimin dhe
funksionimin e Këshillit të Ministrave.
2. Ministri i Drejtësisë, në përputhje me ligjin dhe aktet normative të Këshillit të
Ministrave, për përmbushjen e veprimtarive që ka në kompetencë, cakton a propozon për
miratim rregulla të hollësishme për organizimin, funksionimin, strukturën dhe organikën e
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Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me ndarjen dhe realizimin e detyrave ndërmjet
funksionarëve politikë, nëpunësve civilë të niveleve drejtuese dhe atyre ekzekutuese, kriteret
e veçanta për punësimin në strukturat e Ministrisë, disiplinën dhe rregullin e brendshëm në
institucion, si dhe për drejtimin dhe administrimin e përditshëm të veprimtarisë së
Ministrisë.
Neni 10
Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 3)
(Ndryshuar me ligjin nr.9694, datë 19.3.2007, neni 1)
Struktura dhe organika e Ministrisë së Drejtësisë përcaktohen sipas nenit 7 të ligjit
nr.9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave.
Neni 11
Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve të Drejtësisë
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 4)
(Shfuqizuar me ligjin nr.9694, datë 19.3.2007,neni 2)
Neni 12
Drejtoria e Bashkëpunimit Gjyqësor Ndërkombëtar
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 5)
(Shfuqizuar me ligjin nr.9694, datë 19.3.2007,neni 2)
Neni 13
Drejtoria e Kontrollit Ekonomiko-Financiar
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 6)
(Shfuqizuar me ligjin nr.9694, datë 19.3.2007,neni 2)
Neni 14
Drejtoria e Personelit, Organizimit dhe Shërbimeve
(Shfuqizuar shkronja “ë” me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 7)
(Shfuqizuar me ligjin nr.9694, datë 19.3.2007,neni 2)
Neni 15
Drejtoria Ekonomike
(Ndryshuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 8)
(Shfuqizuar me ligjin nr.9694, datë 19.3.2007,neni 2)
Neni 16
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është institucion në varësi të Ministrisë së
Drejtësisë që, sipas ligjit, ndjek e realizon organizimin dhe funksionimin e sistemit të
paraburgimit, të ekzekutimit të vendimeve penale, të vuajtjes së dënimit dhe të trajtimit të
të ndaluarve, të arrestuarve dhe të dënuarve me burgim.
Neni 17
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Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Përmbarimor
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Përmbarimor është institucion në varësi të
Ministrisë së Drejtësisë që, sipas ligjit, ndjek dhe realizon organizimin dhe funksionimin e
sistemit të ekzekutimit të vendimeve civile dhe të titujve ekzekutivë.
Neni 18
Qendra e Publikimeve Zyrtare
Qendra e Publikimeve Zyrtare është institucion në varësi të Ministrisë së Drejtësisë që,
sipas ligjit, ushtron veprimtarinë e publikimeve dhe botimeve zyrtare juridike, të teksteve
juridiko-profesionale, si dhe veprimtari të tjera për publikimin dhe njohjen e legjislacionit.
Neni 18/1
Komiteti Shqiptar i Birësimeve
(Shtuar me ligjin nr.9112, datë 24.7.2003, neni 9)
Komiteti Shqiptar i Birësimeve është institucion në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, i
cili, sipas ligjit, ndjek dhe realizon organizimin dhe funksionimin e veprimtarive që lidhen
me birësimet, për interesin e ligjshëm në mbrojtje të të drejtave të të miturve.
KREU IV
DISPOZITA TË FUNDIT
Neni 19
Ligji nr.7381, datë 8.5.1990 “Për krijimin e Ministrisë së Drejtësisë”, me ndryshimet e
mëvonshme dhe çdo dispozitë që bie në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen
Neni 20
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Ligj nr.8678, datë 14.5.2001 shpallur me dekretin nr.3026, datë 24.5.2001 të
Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani.
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.27, faqe 817
Ligj nr.9112, datë 24.7.2003 shpallur me dekretin nr.3938, datë 19.8.2003 të
Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu.
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.78, faqe 3492
Ligj nr. nr.9694, datë 19.3.2007 shpallur me dekretin nr.5244, datë 30.3.2007 të
Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.36, faqe 689
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