
L I G J 
Nr. 8677, datë 2.11.2000 

 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISË GJYQËSO RE 

(I PËRDITËSUAR) 
 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e 
Këshillit të Ministrave, 

 
KUVENDI 

 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
V E N D O S I: 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti i ligjit 

 
Ky ligj përcakton rregullat e atribuimit të funksioneve të policisë gjyqësore, të 

funksionimit të shërbimeve dhe seksioneve të policisë gjyqësore. 
 

Neni 2 
Parimet e funksionimit të policisë gjyqësore 

 
1. Respektimi i ligjit, ruajtja dhe mbrojtja e lirive dhe të drejtave themelore të 

njeriut, profesionalizmi dhe ndershmëria janë bazat e organizimit dhe funksionimit të 
Policisë Gjyqësore, në funksion të përmbushjes së misionit për luftën kundër 
kriminalitetit dhe parandalimit të tij. 

2. Policia Gjyqësore kryen veprimtari procedurale përgjatë të gjitha fazave të 
procedimit penal, të urdhëruar apo deleguar nga organi procedues ose me nismën e vet, 
sipas rregullave të legjislacionit procedural në fuqi. 

3. Marrëdhëniet e bashkëpunimit midis Policisë Gjyqësore dhe prokurorisë 
bazohen në zbatimin e detyrave funksionale, sipas rolit dhe përgjegjësive të ndara dhe të 
përcaktuara nga legjislacioni në fuqi. 
 

Neni 3 
Funksionet e policisë gjyqësore 

 
1. Policia Gjyqësore, me cilësinë e subjektit të procedimit penal, kryen këto 

funksione: 
a) merr dijeni për veprat penale; 
b) parandalon ose pengon pasojat e mëtejshme që rrjedhin nga veprat penale; 
c) kërkon autorët e veprave penale; 



ç) kryen veprimet e nevojshme për të siguruar burimet e provës dhe për të 
grumbulluar gjithçka që i shërben zbatimit të ligjit penal; 

d) kryen çdo hetim dhe veprim të urdhëruar ose të deleguar nga organi procedues; 
dh) kryen veprime procedurale për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore penale; 
e) kryen veprime në kuadër të marrëdhënieve juridiksionale penale me autoritetet 

e huaja brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë; 
ë) kryen veprimet në zbatim të ligjit nr. 10 192, datë 3.12.2009 "Për parandalimin 

dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër 
pasurisë"; 

f) kryen çdo detyrë të tjetër të parashikuar në legjislacionin në fuqi. 
2. Funksionet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni ushtrohen nga oficerët dhe 

agjentët e Policisë Gjyqësore. 
3. Policia Gjyqësore dokumenton kryerjen e funksioneve të saj në përputhje me 

rregullat e Kodit të Procedurës Penale. 
 

Neni 4 
Varësia e Policisë Gjyqësore 

 
1. Policia Gjyqësore i ushtron funksionet e saj nën varësinë e prokurorit dhe 

drejtohet e kontrollohet prej tij. 
2. Policia Gjyqësore zbaton urdhrat dhe udhëzimet e prokurorit për përcaktimin e 

çështjeve që duhen hetuar me përparësi, veprimeve konkrete që duhen kryer, si dhe 
kohëzgjatjen e nevojshme të hetimeve. 

3. Prokuroritë dhe gjykatat disponojnë drejtpërsëdrejti personelin e seksioneve 
dhe mund të shfrytëzojnë çdo shërbim të Policisë Gjyqësore 
 

Neni 5 
Ushtrimi i funksioneve të policisë gjyqësore 

 
            1. Funksionet e Policisë Gjyqësore kryhen nga oficerët dhe agjentët e Policisë 
Gjyqësore. 
             2. Pavarësisht parashikimeve të tjera me ligj të veçantë, janë oficerë të Policisë 
Gjyqësore punonjësit e Policisë së Shtetit të nivelit drejtues të parë, të nivelit të mesëm, si 
dhe të nivelit zbatues me gradën kryeinspektor. 
             3. Pavarësisht parashikimeve të tjera me ligj të veçantë, janë agjentë të Policisë 
Gjyqësore punonjësit e Policisë së Shtetit të nivelit zbatues me gradë më të ulët se 
kryeinspektor. 
             4. Oficerë dhe agjentë të Policisë Gjyqësore janë edhe punonjësit e shërbimeve të 
tjera policore, të cilëve me ligj u njihet kjo cilësi, si dhe personat që, me ligj, u njihen 
funksionet e Policisë Gjyqësore. Këta të fundit ushtrojnë funksionin e Policisë Gjyqësore 
në caqet e shërbimit që u është besuar dhe sipas atributeve të dhëna me ligj. 
 
 

Neni 5/a 
Përmbushja e funksioneve të Policisë Gjyqësore 



Oficeri dhe agjenti i Policisë Gjyqësore janë të detyruar të përmbushin funksionet 
e tyre, që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi, pavarësisht: 

a) nëse nuk shërbejnë në një shërbim të caktuar të Policisë Gjyqësore; 
b) nga territori dhe rrethanat ku ndodhen; 
c)   nëse gjenden jashtë kohës së kryerjes së shërbimit. 

 
Neni 5/b 

Ndalimi i publikimit të aktit  
 

Policia Gjyqësore zbaton rregullat e legjislacionit në fuqi për ndalimin e 
publikimit të akteve që dokumentojnë veprimet procedurale, si dhe çdo informacioni 
tjetër që rrjedh prej tyre 
 

KREU II 
SHËRBIMET E POLICISË GJYQËSORE 

 
Neni 6 

Shërbimet e Policisë Gjyqësore 
 

1. Në kuptim të nenit 31 të Kodit të Procedurës Penale, janë shërbime të policisë 
gjyqësore të gjitha njësitë e Policisë së Shtetit, të policive dhe institucioneve të tjera 
publike, të cilave, sipas ligjit, organi kompetent u ngarkon detyrën parësore dhe të 
vazhdueshme të kryerjes së funksioneve të parashikuara në nenin 30 të këtij Kodi.  

2. Oficeri i policisë gjyqësore, me detyrën e nivelit drejtues më të lartë që drejton 
shërbimet e policisë gjyqësore përgjigjet përpara prokurorit që drejton hetimin për 
zbatimin e detyrave të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale dhe në dispozita të 
tjera ligjore nga oficerët dhe agjentët e policisë gjyqësore që varen prej tij. 

3. Në rastet kur shërbimi i policisë gjyqësore është organizuar dhe ushtron 
funksionet e tij në shtrirje territoriale kombëtare ose në kompetencën territoriale të më 
shumë se një gjykate, oficeri i Policisë Gjyqësore i nivelit drejtues më të lartë për 
shërbimin përgjigjet për çështjet e hetimit përpara prokurorit të prokurorisë, që drejton 
hetimin sipas kompetencës tokësore a lëndore të përcaktuar për këtë të fundit në bazë të 
Kodit të Procedurës Penale. 

4. Në të gjitha rastet e tjera, oficeri i Policisë Gjyqësore i nivelit drejtues më të 
lartë për shërbimin përgjigjet përpara drejtuesit të prokurorisë, në kompetencën 
territoriale të të cilit ndodhet qendra e shërbimit të Policisë Gjyqësore  

5. Oficeri i Policisë Gjyqësore i nivelit drejtues më të lartë për shërbimin, i 
paraqet drejtuesit të prokurorisë kompetente listën e emrave, nivelin dhe gradën përkatëse 
të punonjësve që bëjnë pjesë në shërbimet e Policisë Gjyqësore. Kjo listë përditësohet në 
raste të transferimeve, ngritjeve në detyrë a largimeve nga detyra të punonjësve brenda 10 
ditëve. Lista i dërgohet drejtuesit të prokurorisë kompetente brenda 5 ditëve nga 
përditësimi i saj. 

6. Transferimi në një detyrë tjetër ose ngritja në detyrë e drejtuesve të shërbimeve 
të policisë gjyqësore bëhet nga titullari përkatës i policisë, pasi të ketë marrë pëlqimin 
paraprak të Prokurorit të Përgjithshëm a të prokurorit që i është deleguar kjo e drejtë prej 



tij. Kundërshtimi i Prokurorit të Përgjithshëm duhet të jetë i motivuar dhe nuk mund të 
bëhet në rastet e gradimit të drejtuesve të shërbimeve të policisë gjyqësore. 

7. Kërkimi i pëlqimit paraprak të Prokurorit të Përgjithshëm lidhur me ngritjen në 
detyrë, rol ose gradë, duhet të kërkohet deri në dy vjet nga data kur drejtuesi i shërbimit 
të policisë gjyqësore është transferuar ose nuk ushtron më funksione të tilla. 
 

Neni 7 
Organizimi i shërbimeve të policisë gjyqësore 

 
1. Shërbimet e Policisë Gjyqësore ruajnë organizimin dhe hierarkinë, sipas 

strukturës së institucionit publik ku bëjnë pjesë. 
2. Drejtuesi i institucionit, punonjësve të të cilit ligji u njeh cilësinë e oficerit ose 

të agjentit të Policisë Gjyqësore, është përgjegjës dhe kujdeset për ngritjen e shërbimit të 
Policisë Gjyqësore pranë çdo vendndodhjeje, ku kanë qendrën zyrat përkatëse të 
prokurorisë, si dhe për plotësimin me përbërjen dhe numrin organik të nevojshëm për 
përmbushjen e funksioneve të tyre. 

3. Drejtuesi i institucionit, në rastet dhe mënyrat e parashikuara me ligj, si dhe në 
varësi të organizimit të pushtetit gjyqësor dhe të prokurorisë për ndjekjen e formave të 
veçanta të kriminalitetit, përgjigjet dhe kujdeset për ngritjen dhe funksionimin e 
shërbimeve të posaçme të Policisë Gjyqësore. 
 
 

KREU III 
SEKSIONET E POLICISË GJYQËSORE 

 
Neni 8 

Seksionet e policisë gjyqësore 
 

1. Seksionet e policisë gjyqësore krijohen në prokuroritë pranë gjykatës së 
shkallës së parë. Në përputhje me ligjin, krijohen seksione të posaçme të policisë 
gjyqësore edhe në prokuroritë pranë gjykatave të tjera të sistemit gjyqësor. 

2. Seksionet e policisë gjyqësore pranë prokurorive përbëhen nga oficerë dhe 
agjentë të policisë gjyqësore të caktuar nga titullarët kompetentë të policive dhe 
institucioneve të tjera publike, nga juristë dhe specialistë të fushave të ndryshme të 
ekspertizës. 

3. Shfuqizuar 
4. Sipas kërkesës së Prokurorit të Përgjithshëm, për kryerjen e hetimeve në çështje 

të posaçme që kërkojnë specializim të veçantë, titullarët e policisë a të institucionit publik 
përkatës vënë në dispozicion të prokurorit kompetent për hetimin, për gjithë periudhën e 
nevojshme të hetimit të posaçëm, oficerë ose agjentë të policisë gjyqësore që janë 
specialistë të fushave përkatëse. Personat e caktuar sipas kësaj pike nuk përfshihen në 
organikën e seksionit të policisë gjyqësore.    

5. Organika e seksioneve të policisë gjyqësore përcaktohet në përputhje me 
nevojat dhe kërkesat për luftën kundër kriminalitetit, duke mbajtur parasysh numrin e 
prokurorëve, si dhe të personelit të policëve në shërbim pranë çdo njësie territoriale, ku 
ushtron kompetencën prokuroria përkatëse. 



6. Prokurori i Përgjithshëm, në bashkërendim me Ministrin e Brendshëm, 
Ministrin e Drejtësisë dhe ministrat që kanë në kompetencë forca policore, që ushtrojnë 
funksione të Policisë Gjyqësore, çdo dy vjet, bazuar në kriteret e pikës 5 të këtij neni, me 
urdhër të përbashkët përcaktojnë: 

a) organikën për çdo seksion të Policisë Gjyqësore; 
b) raportin e punonjësve të caktuar nga Prokurori i Përgjithshëm me punonjësit e 

forcave policore; 
c) përbërjen policore; 
ç) numrin përkatës të personelit që duhet të caktohet nga secila forcë policore. 
7. Ministrat kompetentë, brenda gjashtëdhjetë ditëve nga përcaktimi i organikës së 

seksioneve të policisë gjyqësore, janë të detyruar të bëjnë plotësimin e numrit organik 
përkatës të oficerëve dhe agjentëve, të parashikuar për seksionet e policisë gjyqësore. 

8. Pjesëtarët e seksioneve të Policisë Gjyqësore nuk mund të hiqen nga 
veprimtaria e Policisë Gjyqësore veçse me pëlqimin e Prokurorit të Përgjithshëm. Ata 
nuk mund të zëvendësohen apo hiqen nga hetimet konkrete që u janë ngarkuar, 
pavarësisht çastit procedural, në të cilin ky hetim ndodhet, përveçse me vendim të 
drejtuesit të prokurorisë. 
 
 

Neni 8/a 
Kryerja e veprimeve procedurale 

 
1. Shërbimi i Policisë Gjyqësore përfundon veprimet procedurale në rastet e 

procedimeve penale të filluara në bazë të referimit nga vetë shërbimi i Policisë 
Gjyqësore. Prokurori mund të urdhërojë shërbimin e Policisë Gjyqësore për kryerjen e 
veprimeve të mëtejshme procedurale edhe në rastet kur njoftimi/referimi i veprës penale 
kryhet nga burime të tjera të ndryshme nga shërbimet e Policisë Gjyqësore. 

2. Nëse prokurori çmon se veprimet procedurale duhet të vazhdohen dhe 
përfundohen nga ai vetë ose nga seksioni i Policisë Gjyqësore, atëherë ai njofton 
drejtuesin e shërbimit të Policisë Gjyqësore që ka referuar veprën penale dhe kërkon t'i 
dërgohen menjëherë aktet, nëse ato janë te shërbimi i Policisë Gjyqësore. Prokurori 
informon me shkrim shërbimin e Policisë Gjyqësore për mënyrën e përfundimit të 
procedimit penal të referuar. 

3. Seksioni i Policisë Gjyqësore përfundon veprimet procedurale në rastet e 
procedimeve penale të filluara nga prokurori kryesisht apo me kallëzim të paraqitur në 
prokurori. Prokurori, në varësi të natyrës dhe kompleksitetit të çështjes, mund të 
urdhërojë kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale nga shërbimet e Policisë 
Gjyqësore ose nga grupet hetimore të përbashkëta të shërbimeve të Policisë Gjyqësore 
dhe seksioneve të Policisë Gjyqësore. Rregulla më të detajuara përcaktohen me udhëzim 
të përbashkët të Prokurorit të Përgjithshëm dhe Ministrit të Brendshëm, pasi është marrë 
mendimi i ministrave, që kanë në varësi shërbim të Policisë Gjyqësore. 

4. Drejtuesi i shërbimeve të Policisë Gjyqësore informon prokurorin për 
problematikën e konstatuar gjatë kryerjes së veprimtarisë procedurale. 
 
 
 



Neni 9 
Drejtimi i seksioneve të policisë gjyqësore 

 
1. Në ushtrimin e funksioneve të policisë gjyqësore, seksionet e policisë gjyqësore 

janë në varësi të drejtuesit të prokurorisë pranë së cilës janë ngritur. Ky i fundit, në 
përputhje me kërkesat dhe nevojat e prokurorëve dhe gjykatës, drejton dhe bashkërendon 
veprimtarinë e seksionit të policisë gjyqësore. 

2. Prokurori më i lartë ka në dispozicion të gjitha seksionet e policisë gjyqësore, 
që veprojnë në territorin përkatës në kompetencë të tyre.  

3. Në seksionet e policisë gjyqësore, oficeri me gradë më të lartë, si rregull, është 
përgjegjës për oficerët dhe agjentët e policisë gjyqësore, që i përkasin policisë a 
institucionit ku ata bëjnë pjesë. 
 

Neni 10 
Kushte për caktimin 

 
1. Oficer në seksionet e Policisë Gjyqësore mund të caktohet shtetasi që plotëson 

kushtet e mëposhtme: 
a) të ketë përfunduar program studimi të ciklit të dytë, në rast se është i emëruar 

nga Prokurori i Përgjithshëm, ose të plotësojë kriterin e arsimit, sipas ligjit të institucionit 
ku bën pjesë; 

b) të ketë, të paktën, 4 vjet përvojë në profesion; 
c) të mos ketë masë disiplinore apo të mos ketë filluar ndaj tij ecuria disiplinore; 
ç) të mos jetë i dënuar me një vendim penal të formës së prerë apo të mos ketë 

filluar ndaj tij një procedim penal; 
d) të ketë cilësi të larta etiko-morale. 
2. Agjent në seksionet e Policisë Gjyqësore mund të caktohet shtetasi që plotëson 

kushtet e mëposhtme: 
a) të plotësojë kriterin e arsimit, sipas ligjit për forcën policore ku bën pjesë; 
b) të ketë, të paktën, 2 vjet përvojë në profesion; 
c) të mos ketë masë disiplinore apo të mos ketë filluar ndaj tij ecuria disiplinore; 
ç) të mos jetë i dënuar me një vendim të formës së prerë, apo të mos ketë filluar 

ndaj tij një procedim penal; 
d) të ketë cilësi të larta etiko-morale. 

 
 

Neni 10/a 
Caktimi në seksion 

 
1. Caktimi në seksionet e Policisë Gjyqësore bëhet bazuar në një procedurë 

konkurrimi, nga ministri, që ka në kompetencë forcën policore, ku bën pjesë kandidati, 
ose nga Prokurori i Përgjithshëm, në rastin e juristëve dhe specialistëve të fushave të 
ndryshme të ekspertizës. 

2. Rregulla më të hollësishme përcaktohen me udhëzim të përbashkët të 
Prokurorit të Përgjithshëm, Ministrit të Brendshëm dhe ministrave përgjegjës, që kanë në 
kompetencë forca policore. 



Neni 11 
Transferimi dhe ngritja në detyrë e oficerëve dhe agjentëve të Policisë Gjyqësore të 

seksioneve 
 

1. Organi kompetent i forcës policore njofton dhjetë ditë përpara drejtuesin e 
prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor në rastet kur do të ngrihen në përgjegjësi 
ose do të transferohen oficerët e Policisë Gjyqësore në varësi të tyre. 
            2. Nëse transferimi i oficerit të Policisë Gjyqësore mund të ndikojë në ecurinë e 
hetimeve paraprake të një çështjeje komplekse, transferimi shtyhet/pezullohet deri në 
përfundimin e hetimeve, me kërkesë të Prokurorit të Përgjithshëm, bazuar në njoftimin e 
drejtuesit të prokurorisë përkatëse. 

3. Transferimi, qoftë edhe i përkohshëm, i oficerëve dhe agjentëve të seksioneve 
të Policisë Gjyqësore bëhet sipas kërkesës së motivuar të organit kompetent të forcës 
policore, pasi të ketë marrë mendimin paraprak dhe pëlqimin e Prokurorit të 
Përgjithshëm. Kundërshtimi i Prokurorit të Përgjithshëm duhet të jetë i motivuar dhe nuk 
mund të bëhet në rastet e ngritjes në detyrë, në nivel ose gradë të oficerëve dhe agjentëve 
të Policisë Gjyqësore. 
 
 

Neni 11/a 
Zëvendësimi 

 
             1. Oficeri i Policisë Gjyqësore ka për detyrë të heqë dorë kur ekzistojnë arsye 
njëanësie në ushtrimin e funksionit në një procedim të caktuar, sipas Kodit të Procedurës 
Penale. Mbi deklarimin e heqjes dorë vendos drejtuesi i prokurorisë, i cili, në vendimin e 
pranimit, e zëvendëson atë me një oficer tjetër. 
            2. Prokurori i çështjes kërkon zëvendësimin e oficerit të Policisë Gjyqësore, kur 
ekzistojnë arsye serioze që lidhen me detyrën, si dhe në rastet e parashikuara në nenet 16 
dhe 17 paragrafi i parë, shkronjat "a", "b", "ç", "d" dhe "dh" të Kodit të Procedurës 
Penale. 
           3. Drejtuesi i prokurorisë urdhëron zëvendësimin e oficerit të Policisë Gjyqësore, 
kryesisht ose me kërkesë të palëve, në rastet e parashikuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni 
dhe në rastet kur konstaton zvarritje të pajustifikueshme të hetimeve, si dhe kur miraton 
kërkesën e justifikuar të oficerit të Policisë Gjyqësore për zëvendësimin. 

 
 

Neni 11/b 
Shkarkimi dhe lirimi 

 
1.Oficeri/agjenti i Policisë Gjyqësore lirohet nga detyra kur: 
a) jep dorëheqjen; 
b) mbush moshën e pensionit; 
c) bëhet i paaftë përgjithmonë për të kryer detyrat zyrtare, për shkak të kushteve 

shëndetësore; 
ç) dënohet me vendim gjyqësor të formës të prerë për kryerjen e një vepre penale. 
2. Oficeri/agjenti i Policisë Gjyqësore shkarkohet nga detyra kur: 



a) dënohet me vendim gjyqësor të formës të prerë për kryerjen e një vepre penale; 
b) merret ndaj tij masa disiplinore e largimit nga detyra. 

 
 

Neni 12 
Pozita juridike dhe karriera e oficerëve dhe agjentëve 

të seksioneve të policisë gjyqësore 
 

1. Pozita juridiko-administrative dhe karriera e oficerëve dhe agjentëve të 
seksioneve të policisë gjyqësore, përveç kur është parashikuar ndryshe në këtë ligj, 
rregullohen nga legjislacioni përkatës për policinë ku ata bëjnë pjesë. 

2. Oficerët dhe agjentët e seksioneve të policisë gjyqësore, me kërkesë a miratim 
të drejtuesit të seksionit, mund të përjashtohen nga përdorimi i uniformës dhe, në çdo 
rast, duhet të jenë të pajisur me një distinktiv të numërtuar, që mbahet me vete dhe 
vendoset përmbi uniformë. 

3. Oficerët dhe agjentët e seksioneve të policisë gjyqësore nuk mund të ngarkohen 
me detyra që nuk kanë lidhje me veprimtari të policisë gjyqësore, që i janë caktuar ose 
deleguar nga prokurori kompetent, përveç rasteve të urgjencës ose për nevoja të 
stërvitjes, për të cilat është njoftuar dhe marrë pëlqimi i drejtuesit të prokurorisë pranë së 
cilës funksionon seksioni i policisë gjyqësore.  

 
 

Neni 12/a 
Paga dhe përfitimet e oficerëve të Policisë Gjyqësore të emëruar nga Prokurori i 

Përgjithshëm 
 
        1. Paga e oficerit të Policisë Gjyqësore, të seksioneve të prokurorive të rretheve 
gjyqësore dhe të prokurorive të apelit është e barabartë me 70 për qind të pagës së 
prokurorit të prokurorisë së rrethit gjyqësor. Pas 5 vjetësh në shërbim në seksionin e 
Policisë Gjyqësore, për çdo vit vjetërsi, kjo pagë, deri në 25 vjet shërbim, shtohet me 2 
për qind në vit. 
          2. Mbi këtë pagë, për kushte të veçanta pune, paga e oficerit të Policisë Gjyqësore, 
të seksionit të Prokurorisë për Krime të Rënda dhe të Prokurorisë së Apelit për Krime të 
Rënda, si dhe të Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm shtohet 20 për qind. 
           3. Oficerët e Policisë Gjyqësore, të emëruar nga Prokurori i Përgjithshëm, mund të 
përfitojnë shpërblime, për merita profesionale, në masën e caktuar, me propozimin e 
drejtuesit dhe me miratimin e Prokurorit të Përgjithshëm. Kriteret për shpërblim për 
merita të veçanta për oficerët e Policisë Gjyqësore, të emëruar nga Prokurori i 
Përgjithshëm, përcaktohen me udhëzim të Prokurorit të Përgjithshëm, pasi të ketë marrë 
mendimin e Këshillit të Prokurorisë. 
           4. Oficerët e Policisë Gjyqësore, të emëruar nga Prokurori i Përgjithshëm, 
përfitojnë leje të pagueshme vjetore prej 30 ditësh kalendarike. Leja vjetore, si rregull, 
kryhet në muajin gusht. Oficeri/agjenti i Policisë Gjyqësore, i ngarkuar me kryerjen e 
detyrave të ngutshme në muajin gusht, lejen vjetore e kryen në një periudhë tjetër, duke 
përfituar pesë ditë shtesë. Për nevoja të kualifikimeve dhe specializimeve profesionale, 



oficeri/agjenti i Policisë Gjyqësore ka të drejtë të kërkojë leje të papagueshme dhe 
ruajtjen e vendit të punës deri në një vit. 
            5. Oficerët e Policisë Gjyqësore, të emëruar nga Prokurori i Përgjithshëm, 
përfitojnë për vështirësi pune një shtesë deri në 20 për qind. Kriteret për përcaktimin e 
vështirësive, gjatë kryerjes së punës së oficerit të Policisë Gjyqësore, miratohen me 
urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm, me propozim të Këshillit të Prokurorisë. 
 
 
 

KREU III/1 
TRAJNIMI DHE VLERËSIMI I REZULTATEVE NË PUNË 

 
 

Neni 12/b 
Trajnimi vazhdues i oficerëve dhe agjentëve të Policisë Gjyqësore 

 
            1. Oficerët dhe agjentët e Policisë Gjyqësore i nënshtrohen trajnimit vazhdues nga 
institucionet publike arsimore, të ngarkuara me ligj për trajnim. 
            2. Periudha e formimit vazhdues duhet të jetë në përputhje me programet e 
institucioneve publike, arsimore, të ngarkuara për trajnimet 
            3. Pjesëmarrja në këto trajnime është e detyrueshme. 
            4. Rregulla më të hollësishme për organizimin e trajnimit, hartimin e programeve 
të trajnimit, pjesëmarrjen në to, si dhe për shpenzimet e trajnimeve përcaktohen me 
marrëveshje midis Prokurorit të Përgjithshëm, ministrit, që ka në kompetencë forcën 
policore dhe titullarit të institucionit publik arsimor. 

 
 

Neni 12/c 
Vlerësimi i rezultateve individuale 

 
             1. Oficerët dhe agjentët e Policisë Gjyqësore i nënshtrohen një vlerësimi 
individual periodik dhe një vlerësimi në rastet e ngritjes në detyrë. 
             2. Çdo vit drejtuesi i prokurorisë së rrethit paraqet një vlerësim të rezultateve të 
punës së oficerëve dhe agjentëve të Policisë Gjyqësore. Vlerësimet janë: "I paaftë", 
"Mjaftueshëm", "Mirë", "Shumë mirë" dhe "Shkëlqyer". 
             3. Vlerësimi "I paaftë" përbën shkak për fillimin e procedurës disiplinore për 
shkarkimin nga detyra të oficerit apo agjentit të Policisë Gjyqësore. 
             4. Drejtuesi i prokurorisë jep mendim për rezultatet e ushtrimit të funksioneve 
edhe në rast të ngritjes në detyrë, në nivel ose gradë të oficerëve dhe agjentëve të Policisë 
Gjyqësore të seksioneve ose shërbimeve. 
             5. Aktet e vlerësimit të plotësuara në zbatim të këtij neni, bëhen pjesë e dosjes 
personale të oficerit ose të agjentit të Policisë Gjyqësore. 
            6. Rregulla të hollësishme për mënyrën e vlerësimit të rezultateve individuale në 
punë të oficerëve dhe agjentëve të Policisë Gjyqësore, përcaktohen nga Prokurori i 
Përgjithshëm, pasi është marrë mendimi i ministrave, që kanë në varësi shërbim të 
Policisë Gjyqësore. 



Neni 13/a 
Fusha e zbatimit të rregullave të procedimit disiplinor  

 
            Rregullat e këtij kreu kanë përparësi dhe zbatohen ndaj punonjësve të Policisë 
Gjyqësore, pavarësisht rregullimeve normative të tjera në fuqi, nëse punonjësi kryen 
shkelje disiplinore, sipas këtij ligji, gjatë ushtrimit të funksionit të Policisë Gjyqësore. 
 
 

Neni 14 
Përgjegjësia disiplinore e oficerëve dhe agjentëve të Policisë Gjyqësore 

 
Punonjësi i Policisë Gjyqësore, gjatë ushtrimit të funksioneve të Policisë 

Gjyqësore, i nënshtrohet përgjegjësisë disiplinore në rastet dhe me garancitë e 
parashikuara në këtë ligj. 
 
 

Neni 14/a 
Shkeljet disiplinore 

 
             1. Shkeljet e disiplinës së punonjësit të Policisë Gjyqësore ndahen në: 

a) të lehta; 
b) të rënda; 
c) shumë të rënda. 
  2. Janë shkelje të lehta këto akte dhe sjellje: 
a) veprimet dhe mosveprimet e punonjësve të Policisë Gjyqësore, të cilat 

passjellin zvarritje të proceseve hetimore; 
b) mungesa e pajustifikuar në punë deri në 3 ditë; 
c) akte dhe sjellje të tjera, që diskreditojnë pozitën dhe figurën e punonjësit të 

Policisë Gjyqësore. 
3. Janë shkelje të rënda këto akte dhe sjellje: 
a) zvarritja e pajustifikuar dhe e përsëritur e veprimeve të punonjësve të Policisë 

Gjyqësore gjatë u shtrimit të funksioneve të parashikuara me ligj; 
b) braktisja e punës ose mungesa e pajustifikuar dhe e vijueshme për më shumë se 

3 ditë; 
c) thyerja e disiplinës në punë, në mënyrë të përsëritur dhe pas paralajmërimit të 

dhënë me shkrim nga eprori; 
ç) mosinformimi i prokurorit për ecurinë e hetimeve nga oficeri drejtues, që ka 

për detyrë të informojë kryesisht. 
4. Janë shkelje shumë të rënda aktet e poshtëshënuara: 
a) raportimi i të dhënave për hetimin jashtë zyrës së prokurorit; 
b) paraqitja e të dhënave dhe akteve që lidhen me kryerjen e një vepre penale, në 

tejkalim të afateve dhe procedurave të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale; 
c) moskryerja, kryerja me vonesë ose ekzekutimi i pjesshëm i një urdhri të 

ligjshëm të gjykatës a prokurorit, që lidhet me ushtrimin e funksioneve të Policisë 
Gjyqësore; 



ç) kryerja e veprimeve dhe mosveprimeve të tjera në kundërshtim me dispozitat 
urdhëruese apo ndaluese të Kodit të Procedurës Penale, me pasoja për hetimin e çështjes. 
 
 

Neni 15 
Procedimi disiplinor 

 
           1. Procedimi disiplinor fillon brenda 6 muajve nga zbulimi i shkeljes, por jo më 
vonë se tre vjet nga kryerja e shkeljes.  
           2. Procedimi disiplinor ndaj punonjësit të Policisë Gjyqësore fillon nga drejtuesi i 
prokurorisë ose prokurori kompetent për çështjen ku është kryer shkelja disiplinore, ose 
me kërkesë me shkrim drejtuar atij nga çdo organ ose person i interesuar. Kur procedimi 
fillon me kërkesë të organit apo personit të interesuar, kërkesa i njoftohet Prokurorit të 
Përgjithshëm dhe ministrit, që ka në kompetencë forcën policore. 
           3. Punonjësi i Policisë Gjyqësore, ndaj të cilit ka filluar procedimi disiplinor, 
njoftohet me shkrim për shkaqet, faktet dhe dispozitat e shkelura, për të cilat procedohet 
me masë disiplinore, si dhe për datën e zhvillimit të procedimit disiplinor. 
           4. Punonjësi i Policisë Gjyqësore, ndaj të cilit ka filluar procedimi disiplinor, ka të 
drejtë: 

a) të informohet në mënyrë të qartë dhe të detajuar për faktet, shkeljet dhe 
sanksionet që mund të vendosen; 

b) të formulojë pretendime dhe kërkesa; 
c) të njihet me dokumentet e procedimit disiplinor dhe të depozitojë prova të 

mjaftueshme; 
ç) të ketë asistencën e një avokati ose kolegu gjatë procedimit dhe të dëgjohet në 

prani të tij; 
d) të kërkojë thirrjen dhe dëgjimin e dëshmitarëve, si dhe të paraqesë dokumente 

të tjera në mbrojtje të tij. 
5. Për shqyrtimin e procedimit disiplinor ndaj punonjësit të Policisë Gjyqësore 

ngrihet një komision disiplinor. Komisioni kryesohet nga një prokuror i prokurorisë 
kompetente për çështjen ku është kryer shkelja disiplinore dhe ka në përbërje një 
punonjës të shërbimit të Policisë Gjyqësore dhe një punonjës të seksionit të Policisë 
Gjyqësore. Anëtarët e komisionit caktohen për një afat njëvjeçar, përkatësisht nga 
drejtuesi i prokurorisë, nga drejtuesi i seksionit dhe drejtuesi i shërbimit. Drejtuesit 
përkatës caktojnë edhe anëtarin zëvendësues, në rast të pamundësisë së pjesëmarrjes në 
komision të anëtarit të caktuar. 

6. Pas shqyrtimit të fakteve dhe provave, komisioni, me shumicë votash, vendos 
t'i propozojë titullarit të emërtesës, i cili pranon ose refuzon kërkesën për dhënien e masës 
disiplinore në mënyrë të arsyetuar. Vendimi i titullarit është përfundimtar. 
           7. Titullari, gjatë shqyrtimit administrativ të vendimit të komisionit, mund të 
vendosë pezullimin nga ushtrimi i funksioneve të Policisë Gjyqësore të punonjësit të 
proceduar. 
           8. Vendimi i pezullimit në ushtrimin e funksioneve dhe vendimi përfundimtar i 
marrjes së masës disiplinore ekzekutohen menjëherë nga drejtuesi përkatës, në varësinë 
strukturore të të cilit është punonjësi i proceduar 



9. Rregulla më të detajuara për veprimtarinë e komisionit disiplinor caktohen me 
udhëzim të përbashkët të Prokurorit të Përgjithshëm, të Ministrit të Brendshëm pasi është 
marrë mendimi i ministrave, që kanë në varësi shërbim të Policisë Gjyqësore. 
 
 

Neni 15/a 
Masat disiplinore 

 
            1. Masat disiplinore kundër punonjësit të Policisë Gjyqësore, që jepen sipas 
rëndësisë dhe në raport me shkeljen disiplinore të kryer, janë si më poshtë: 

a) vërejtje me shkrim; 
b) vërejtje me paralajmërim; 
c) ulje në detyrë me afat nga tre muaj gjer në një vit; 
ç)   pezullim nga detyra deri në 6 muaj; 
d)   largim nga detyra. 
2. Për shkeljet e lehta, të parashikuara nga neni 14/a i këtij ligji jepet masa 

disiplinore e parashikuar në shkronjat "a" dhe "b" të pikës 1 të këtij neni. 
            3. Për shkeljet e rënda, të parashikuara nga neni 14/a i këtij ligji jepet masa 
disiplinore e parashikuar në shkronjën "c" të pikës 1 të këtij neni. 
            4. Për shkeljet shumë të rënda, të parashikuara nga neni 14/a i këtij ligji, jepet 
masa disiplinore e parashikuar nga shkronjat "ç" e "d" të pikës 1 të këtij neni. 
            5. Kur punonjësi i Policisë Gjyqësore merr cilësinë e të pandehurit, ai pezullohet 
nga ushtrimi i detyrës deri kur gjykata të japë vendim të formës së prerë. 
           6. Masat disiplinore të parashikuara në këtë nen shlyhen kur kanë kaluar: 

a) 1 vit nga data që është dhënë masa, sipas shkronjave "a" dhe "b" të pikës 1 të 
këtij neni; 

b) 3 vjet nga data që ka përfunduar masa e dhënë sipas shkronjave "c" dhe "ç" të 
pikës 1 të këtij neni. 

7. Masat disiplinore të shlyera hiqen nga dosja vetjake. 
 

 
Neni 15/b 
Ankimi  

 
             Vendimi përfundimtar për masën disiplinore mund të ankimohet në gjykatë nga 
punonjësi, ndaj të cilit është marrë masa ose nga prokurori që ka kërkuar fillimin e 
procedimit disiplinor. 
 

Neni 16 
Riorganizimi i policisë gjyqësore 

 
              1. Brenda muajit dhjetor të vitit 2000 të përfundojë riorganizimi dhe funksionimi 
i shërbimeve dhe seksioneve të policisë gjyqësore pranë prokurorive, në përputhje me 
rregullat e caktuara në këtë ligj. 
              2. Titullarët e forcave policore dhe të institucioneve të tjera publike, që ushtrojnë 
atribute të policisë gjyqësore, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij l igji, duhet t'i 



paraqesin Prokurorit të Përgjithshëm listën e emrave, nivelin dhe gradën përkatëse të 
oficerëve që drejtojnë shërbimet e policisë gjyqësore. 
 
 

Neni 17 
Dispozita zbatuese 

 
           Prokurori i Përgjithshëm, Ministri i Drejtësisë, Ministri i Rendit Publik, si dhe 
ministrat që kanë në kompetencë forca policore që ushtrojnë funksione të policisë 
gjyqësore, bashkërisht ose veçmas, nxjerrin urdhra dhe udhëzime në zbatim të neneve 5, 
6, 7, 10, 11, 14 dhe 15 të këtij ligji, si dhe lidhur me çështjet si vijon: 

a) Shkëmbimi i informacioneve ndërmjet seksioneve dhe shërbimeve të policisë 
gjyqësore për çështje që lidhen me bashkërendimin e luftës dhe gjendjen e kriminalitetit. 

b) Planifikimi, bashkërendimi dhe organizimi e veprimtarive stërvitore, edukuese 
dhe trajnuese për oficerët dhe agjentët e policisë gjyqësore. 

c) Bashkërendimi dhe organizimi i veprimtarisë së shërbimeve dhe të seksioneve 
të policisë gjyqësore për zbatimin e detyrave procedurale nga ana e oficerëve dhe 
agjentëve të tyre. 
 Ngarkohen Prokurori i Përgjithshëm dhe Ministri i Brendshëm që, brenda 3 
muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrin aktet nënligjore përkatëse. 
 
 

Neni 18 
Shfuqizimi i akteve 

 
Dekreti nr.1188, datë 10.8.1995 "Për policinë gjyqësore" shfuqizohet. 
 

 
Neni 19 

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

 
 
Ligje që kanë ndryshuar ligjin nr. 8677, datë 2.11.2000: 
 
Ligj nr.9241, date 10.6.2004 “Per nje ndryshim ne ligjin nr.8677, date 2.11.2000 "Per 
organizimin dhe funksionimin e policise gjyqesore". 
Ligj nr.10 301, datë 15.7.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8677, datë 
2.11.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore", (të ndryshuar). 
 
 


