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LIGJI PËR TREGTINË E JASHTME TË ARMËVE, E PAJISJEVE USHTARAKE DHE 

E MALLRAVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË 
 

I DISPOZITAT BAZË 
 

Objekti i ligjit  

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen kushtet sipas të cilave mund të zhvillohet tregtia e jashtme e 

armëve, e pajisjeve ushtarake dhe e mallrave me përdorim të dyfishtë (në vijim referuar si: mmaallllrraa  ttëë  

kkoonnttrroolllluuaarraa), ofrohet shërbimi në lidhje me mallrat e kontrolluara, kushtet dhe procedura për 

dhënien e autorizimit, kompetencat e autoriteteve, mbikëqyrja ndaj zbatimit të këtij ligji, si dhe 

çështje të tjera me interes për tregtinë e jashtme të mallrave të kontrolluara. 

 

Qëllimi i ligjit 

Neni 2 
Me këtë ligj sigurohen kushtet për vendosjen e kontrollit shtetëror në kryerjen e tregtisë së 

jashtme të mallrave të kontrolluara për realizimin dhe ruajtjen e interesave të mbrojtjes, të sigurisë 

dhe të politikës së jashtme të Malit të Zi dhe të garantimit të respektimit të detyrimeve 

ndërkombëtare që ka marrë përsipër Mali i Zi. 

 

Kryerja e tregtisë së jashtme me mallrat e kontrolluara 

Neni 3 
Tregtinë e jashtme me mallrat e kontrolluara mund ta kryejë personi i cili ka autorizimin 

për kryerjen e tregtisë së jashtme me mallrat e kontrolluara, lëshuar në përputhje me këtë ligj.  

 

Personi, sipas paragrafit 1 të këtij neni, është i detyruar që para nisjes së aktivitetit të 

tregtisë së jashtme të përcaktojë nëse malli subjekt bën pjesë në kategorinë e mallrave të 

kontrolluara, në përputhje me këtë ligj. 

 

Zbatimi i duhur i rregulloreve 

Neni 4 
Ndaj proceseve që zhvillohen në bazë të këtij ligji, zbatohen dispozitat e ligjit me anë të të 

cilave rregullohet procedura e përgjithshme administrative, në qoftë se me këtë ligj nuk është 

parashikuar ndryshe.  

 

Kufizimet 

Neni 5 
Ndihma teknike ndalohet në qoftë se: 

- - është e destinuar ose mund të përdoret në lidhje me zhvillimin, prodhimin, trajtimin, 

përdorimin, mirëmbajtjen, grumbullimin, ruajtjen, identifikimin ose përhapjen e armëve kimike 

ose biologjike, të armëve bërthamore ose të mbushjeve të tjera luftarake atomike ose në lidhje 

me zhvillimin, prodhimin, mirëmbajtjen ose grumbullimin e raketave të përshtatshme për 

lëshimin e kësaj arme, 

- është e destinuar ose mund të përdoret për përdorim përfundimtar ushtarak, në shtetet e 

destinacionit përfundimtar të cilët i nënshtrohen embargos së armëve sipas qëndrimit të 

përbashkët ose të veprimit të përbashkët, të miratuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian, në bazë 

të vendimit të Organizatës për sigurimin dhe bashkëpunim evropian, në bazë të vendimit të 

Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose në bazë të rezolutës detyruese të 

Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.  

 

Dispozita e përmendur në paragrafin 1 nënparagrafi 1 të këtij neni nuk i referohet ndihmës 

teknike në: 

- shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, Australi, Kanada, Japoni, Zelandë e Re, 

Norvegji, Zvicër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës; 

- në formën e transmetimit të informacioneve të njohura përgjithësisht ose që përbëjnë 
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kërkime shkencore bazë, 

- formë verbale në qoftë se nuk lidhet me mallrat e paraqitura në listat kombëtare të 

kontrollit. 

 

Autoriteti kompetent për miratimin e listave kombëtare të kontrollit 

Neni 6 
Qeveria e Malit të Zi (në vijim referuar si: Qeveria), me propozim të ministrisë 

kompetente për aktivitetet e tregtisë së jashtme (në vijim referuar si: Ministria), miraton dhe 

përditëson listën kombëtare të kontrollit të armëve dhe pajisjeve ushtarake dhe listën kombëtare të 

kontrollit të mallrave me përdorim të dyfishtë, si edhe listat e tjera për: 

- harmonizimin e legjislacionit kombëtar me legjislacionin e Bashkimit Evropian; 

- ushtrimin e sanksioneve kundër shteteve të caktuara, subjekteve dhe personave për 

zbatimin e konventave në fushën e kontrollit të armëve dhe kontrollit të transferimit të 

teknologjisë; 

- interesat e mbrojtjes dhe të sigurisë së Malit të Zi; 

- kontrollin e tregtisë me mallrat që janë përdorur ose mund të përdoren tërësisht për 

zhvillimin, prodhimin, trajtimin, përdorimin, mirëmbajtjen ose shërbim tjetër, për 

grumbullimin, ruajtjen, identifikimin, testimin ose përhapjen e armëve kimike ose 

biologjike, të armëve bërthamore ose të mbushjeve të tjera atomike luftarake ose me 

qëllim zhvillimi, prodhimi, mirëmbajtje ose shërbimi tjetër, testimi ose grumbullimi 

apo përhapje të raketave ose mbajtësve të tjerë të këtyre armëve, 

- kontrollin e tregtisë së armëve, municioneve ose mjeteve plasëse dhe mallrave të tjera 

të cilat janë përgatitur dhe destinuar për qëllime ushtarake, e që nuk përmenden në 

nënparagrafin 3 të këtij neni. 

 

Klauzola gjithëpërfshirëse 

Neni 7 
Për eksportin e mallrave me përdorim të dyfishtë i cili nuk është paraqitur në listën 

kombëtare të kontrollit me të mallrave me përdorim të dyfishtë, nevojitet autorizim, në qoftë se: 

1) Eksportuesi është njoftuar nga ana e ministrisë që mallrat janë destinuar ose mund të 

destinohen, në mënyrë tërësore ose të pjesshme, për qëllime që kanë të bëjnë me zhvillimin, 

prodhimin, trajtimin, përdorimin, ruajtjen, zbulimin, identifikimin ose përhapjen e armëve kimike 

ose biologjike, të armëve bërthamore ose biologjike, ose të mjeteve të tjera plasëse bërthamore 

apo në lidhje me zhvillimin, prodhimin, mirëmbajtjen ose ruajtjen e raketave me të cilat mund të 

përdoret kjo armë; 

2) shteti blerës ose shteti i destinacionit i nënshtrohet embargos së armëve të vendosur 

me qëndrim të përbashkët ose me veprim të përbashkët, të miratuar nga Këshilli i Bashkimit 

Evropian ose me vendim të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose embargos së 

armëve të vendosur në bazë të vendimit detyrues të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 

Bashkuara ose nëse eksportuesi është njoftuar nga ana e ministrisë që mallrat janë destinuar ose 

mund të destinohen në mënyrë tërësore ose të pjesshme, për përdorim fundor ushtarak. 

3) eksportuesi njoftohet nga ministria që mallrat janë destinuar ose mund të destinohen, 

në mënyrë tërësore ose të pjesshme, për pjesë ose komponentë të produkteve ushtarake të 

renditura në listën kombëtare të kontrollit të armëve dhe pajisjeve ushtarake, që eksportohen nga 

territori i Malit të Zi pa autorizimin e parashikuar me këtë ligj. 

 

Në qoftë se eksportuesi vihet në dijeni se mallrat me përdorim të dyfishtë që propozon të 

eksportojë dhe që nuk renditen në listën kombëtare të kontrollit, synohet të përdoren, në mënyrë 

tërësore ose të pjesshme, për çfarëdo përdorimi të përmendur nga paragrafi 1 i këtij neni, është i 

detyruar të njoftojë ministrinë, e cila do të vendosë nëse për këtë mall nevojitet autorizim për 

eksport. 

 

Qeveria mund të parashikojë detyrimin e dhënies së autorizimit për eksport të mallrave 

me përdorim të dyfishtë, të cilët nuk renditen në listën kombëtare të kontrollit të mallrave me 

përdorim të dyfishtë, në qoftë se eksportuesi ka baza të dyshojë që mallrat janë synuar ose mund 
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të synohen të përdoren, në mënyrë tërësore ose të pjesshme, për cilindo nga përdorimet e 

përmendura në paragrafin 1 të këtij neni. 

Kur konfirmohet detyrimi i lëshimit të autorizimit, në zbatim të paragrafëve 1, 2 dhe 3 të 

këtij neni, për eksport të mallrave me përdorim të dyfishtë që nuk renditen në listën kombëtare të 

kontrollit të mallrave me përdorim të dyfishtë, ministria, sipas nevojës, informon shtetet e tjera 

dhe Komisionin e Bashkimit Evropian. 

Ministria informon organet doganore dhe organet e tjera kompetente, me kusht që të 

njoftohet nga ana e shteteve të tjera për miratimin dhe përditësimin e rregulloreve të tyre, të 

përmendura në paragrafin 3 të këtij neni. 

Kontrolli i veprimtarive të ndërmjetësimit 

Neni 8 
Për veprimtari ndërmjetësimi që kryhen në lidhje me armët dhe pajisjet ushtarake, që 

ndodhen në shtet tjetër ose në terren ekonomik por për të cilat nuk është kryer procedura e 

zhdoganimit të importeve, dhe që eksportohen në shtet të tretë, nevojitet autorizim. 

Gjithashtu, autorizimi nevojitet për veprimtaritë e ndërmjetësimit: 

- që lidhen me mallrat me përdorim të dyfishtë që renditen në një pjesë të posaçme të 

listës kombëtare të kontrollit të mallrave me përdorim të dyfishtë, ose 

- në qoftë se ndërmjetësi informohet nga organet kompetente të Malit të Zi që mallrat 

janë synuar ose mund të përdoret në mënyrë tërësore ose të pjesshme për cilindo nga qëllimet e 

përmendura në nenin 8 paragrafi 1 i këtij neni. 

Kuptimi i termave 

Neni 9 
Terma të veçantë të përdorur në këtë ligj kanë kuptim si vijon: 

1) tregti e jashtme e mallrave të kontrolluara është: eksporti, importi dhe ofrimi i

shërbimeve 

2) Mallra të kontrolluara janë:

- armët, pajisjet ushtarake dhe teknologjitë e përcaktuara në listën kombëtare të kontrollit

të armëve dhe pajisjeve ushtarake; 

- mallrat me përdorim të dyfishtë, të përcaktuara me listën kombëtare të kontrollit të 

mallrave me përdorim të dyfishtë, përfshirë softuerët dhe teknologjitë, të cilat, përveç përdorimit 

civil, mund të përdoren për qëllime ushtarake dhe përfshirë të gjitha mallrat që mund të përdoren 

për përdorim joeksploziv dhe për çfarëdo ndihme në prodhimin e armëve ose pajisjeve të tjera 

shpërthyese bërthamore; 

3) person është person fizik ose juridik me vendbanim ose vendqëndrim në territorin e

Malit të Zi, i regjistruar për ushtrimin e tregtisë së jashtme të mallrave të kontrolluar;  

4) eksport i mallrave të kontrolluara është nxjerrja dhe dërgimi i mallrave nga territori

i Malit të Zi në përputhje me rregulloret doganore, përfshirë transferimin e softuerëve ose 

teknologjisë nëpërmjet mediave elektronike, telefaksit ose transmetimin verbal përmes 

teknologjisë telefonike, vetëm në rastin kur teknologjia është përshirë në një dokument, pjesa e 

të cilit lexohet ose përshkruhet në rrugë telefonike në mënyrë që në thelb të arrihet i njëjti 

rezultat; 

5) import i mallrave të kontrolluara është futja dhe dërgimi i mallit në territorin e Malit

të Zi në përputhje me rregulloret doganore, përfshirë transferimin e softuerëve ose teknologjisë 

nëpërmjet mediave elektronike, telefaksit ose transmetimin verbal përmes teknologjisë telefonike, 

vetëm në rastin kur teknologjia është përshirë në një dokument, pjesa e të cilit lexohet ose 

përshkruhet në rrugë telefonike në mënyrë që në thelb të arrihet i njëjti rezultat; 

6) transport është çdo lloj transporti (tokësor, ujor, ajror) i mallrave të kontrolluara nga

territori i Malit të Zi dhe në territorin e Malit të Zi; 

7) tranzit është çdo lloj transporti (tokësor, ujor, ajror) i mallrave të kontrolluara (me

dhe pa ringarkim), nëpërmjet territorit të Malit të Zi pa vendosjen në treg të këtyre mallrave në 

Malin e Zi;  
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8) eksportues është personi në emër të të cilit bëhet deklarimi i eksportit, pra personi i 

cili në kohën kur deklarimi pranohet, zotëron kontratë me marrësin e mallit në shtetin e tretë 

dhe ka kompetencën të vendosë mbi dërgimin e mallit jashtë zonës doganore të Malit të Zi;  

9) importues është personi në emër të të cilit bëhet deklarimi i importit; 

10) shërbime do të thotë sigurimi i përfitimeve, transferimi i të drejtave dhe veprime të tjera 

të biznesit që kanë të bëjnë me mallrat e kontrolluar, përfshirë veprimtaritë e ndërmjetësimit dhe 

ndihmën teknike; 

11) veprimtaria e ndërmjetësimit është negocimi ose kontraktimi i transaksioneve të cilat 

kanë si objekt blerjen, shitjen ose furnizimin e mallrave të kontrolluara nga një shtet i huaj në 

shtetin tjetër të huaj ose dhënien e informacioneve për personin i cili blen, shet ose furnizon me 

këto mallra nga një shtet në shtetin tjetër, përjashtuar veprimtaritë e tilla si transporti, shërbimet 

financiare, sigurimin, risigurimin, reklamimin dhe promovimin;  

12) ndërmjetës është: personi i cili merret me veprimtari ndërmjetësimi nga territori i Malit 

të Zi; person fizik i cili është shtetas i Malit të Zi, është me banim në territorin e Malit të Zi dhe 

kryen aktivitete ndërmjetësimi jashtë territorit të Malit të Zi; person juridik i cili me seli në 

territorin e Malit të Zi dhe kryen veprimtari ndërmjetësimi jashtë Malit të Zi;  

13) ndihmë teknike është ndihma që lidhet me zhvillimin, prodhimin, montimin, testimin, 

riparimin ose mirëmbajtjen e mallrave të kontrolluar, si dhe çdo lloj shërbimi teknik që mund të 

ketë formën e instruksionit, trajnimit, transmetimit të njohurive dhe aftësive të biznesit  ose të 

shërbimeve të konsulencës, përshirë edhe të gjithë format e ndihmës verbale,  

14) përdorim fundor ushtarak është: 

- instalimi i pjesëve ose komponentëve në mallrat ushtarake të renditura në listën 

kombëtare ushtarake; 

- përdorimi i pajisjeve të prodhimit, të testimit ose analitike dhe i komponentëve të tyre 

për zhvillimin, prodhimin ose mirëmbajtjen e mallrave ushtarake të renditura në listën kombëtare 

të kontrollit të armëve dhe pajisjeve ushtarake, 

- Përdorimi i çdo produkti të papërfunduar në një instalim për prodhimin e mallrave 

ushtarake të renditura në listën kombëtare të kontrollit të armëve dhe pajisjeve ushtarake. 

 

II PARAKUSHTET PËR KRYERJEN E TREGTISË SË JASHTME TË MALLRAVE TË 

KONTROLLUARA  
 

1. Regjistrimi 
 

Regjistri i personave 

Neni 10 
Tregtinë e jashtme të mallrave të kontrolluara mund ta kryejë personi i cili është i 

regjistruar në Regjistrin e personave për kryerje të tregtisë së jashtme të mallrave të kontrolluara 

(në vijim referuar si: Regjistri) 

Regjistri administrohet nga ministria.  

 

Regjistrimi 

Neni 11 
Regjistrimi në regjistër kryhet në bazë të kërkesës me shkrim nga personi. 

Përveç kërkesës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, aplikanti duhet të paraqesë: 

1) ekstrakt nga Regjistri Qendror i Gjykatës Tregtare mbi aktivitetin e regjistruar; 

2) emrin e bankës në të cilën është depozitor, vërtetimin e bankës që vërteton se llogaria 

nuk është bllokuar për gjatë gjashtë muajve të fundit dhe kopjen e kartës së nënshkrimeve të 

depozituara;  

3) vërtetim nga organi kompetent që nuk ndodhet në proces të nisjes së procedurës së 

falimentimit; 

4) vërtetim nga organi kompetent që nuk ka detyrime të pashlyera në bazë të pagesave 

të doganës dhe taksave;  

5) të dhëna mbi numrin dhe strukturën e të punonjësve;  

6) deklaratë me anë të të cilës detyrohet që ministrisë dhe organeve kompetente t’i 
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mundësojë dhe ndihmojë në mbikëqyrjen ndaj veprimtarisë në fushën e qarkullimit të mallrave të 

kontrolluar, si dhe gjatë kontrollit të ambientit të ruajtjes dhe të mjeteve të transportit 

7) marrëveshje me shkrim për pranimin e kontrolleve të sigurisë 

 

Ministria, në bazë të detyrimit zyrtar, siguron vërtetimin e organit kompetent që vërteton 

se aplikanti i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, nuk është i dënuar ose ndaj tij nuk ka 

procedim penal kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Malit të Zi, kundër njerëzimit dhe të 

drejtave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare, kundër jetës dhe trupit, pronës dhe për vepra 

penale me elemente të dhunës, interesit vetjak ose për motive të dobëta. 

Ministria merr vendimin për regjistrimin në regjistër. 

Vendimi për regjistrimin në regjistër është i vlefshëm për pesë vjet. 

Personi i regjistruar në regjistër, është i detyruar që të njoftojë me shkrim, të gjithë 

ndryshimet e të dhënave me të cilat është regjistruar në regjistër, brenda 15 ditësh nga dita e 

ndryshimeve. 

Ministria do të refuzojë me vendim, kërkesën për regjistrimin në regjistër në qoftë se 

aplikanti nuk plotëson kushtet e përmendura në paragrafin 2 dhe 3 i këtij neni. 

Formulari i aplikimit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, formulari dhe mënyra e 

administrimit të regjistrit, vendosen nga ministria. 

 

Fshirja nga regjistri 

Neni 12 
Ministria do të marrë një vendim për fshirjen e personit nga regjistri në qoftë se: 

1) vërtetohen fakte të reja ose prova të cilat, në vetvete ose në lidhje me prova të tjera, 

përbëjnë shkak për fshirje nga regjistri; 

2) personi përgjegjës brenda personit juridik ose personi juridik është dënuar me 

vendim të formës së prerë për vepra penale kundër sistemit të pagesave dhe veprimtarive 

ekonomike ose i është komunikuar masa e sigurisë e ndalimit të ushtrimit të punës, të 

veprimtarisë së biznesit ose të detyrimeve; 

3) nuk vepron në përputhje me rregulloret e këtij ligji;  

4) shkel sanksionet ndërkombëtare; 

5) ndalon së ushtruari aktivitetin për të cilën është regjistruar në regjistër 

6) paraqet kërkesë për fshirje nga regjistri 

 

2. Autorizimi 
 

Koncepti dhe përmbajtja e autorizimit 

Neni 13 
Autorizimi për kryerjen e tregtisë së jashtme të mallrave të kontrolluara (në vijim referuar 

si: autorizimi) është dokument me shkrim i ministrisë me të cilin personit i miratohet që të kryejë 

specifikisht tregtinë e jashtme, me sasinë dhe llojin e njohur të mallrave të kontrolluar, në bazë të 

kushteve të përcaktuara me kontratë. 

Autorizimi përmban:  

1) Emrin e eksportuesit ose të importuesit, adresën dhe numrin e regjistrimit; 

2) Emrin, përshkrimin, kodin tarifor, numrin sipas listave kombëtare të kontrollit dhe 

sasinë e mallrave të kontrolluar; 

3) vlerën totale të mallrave të kontrolluara, që janë objekt eksporti apo importi; 

4) emrin dhe adresën e prodhuesit, respektivisht të pronarit dhe përdoruesit fundor të 

mallrave të kontrolluar;  

5) mënyrën e pagesës; 

6) periudhën e vlefshmërisë së autorizimit;  

7) numrin, datën e lëshimit, vulën dhe nënshkrimin e personit kompetent;  

 

Kërkesa për dhënien e autorizimit 

Neni 14 
Kërkesa për dhënie autorizimi i paraqitet ministrisë dhe duhet të përmbajë: 
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1) Emrin e eksportuesit dhe importuesit, adresën dhe numrin e regjistrimit; 

2) emrin, përshkrimin, kodin tarifor, numrin nga listat kombëtare të kontrollit dhe sasinë 

e mallrave të kontrolluara;  

3) qëllimin e përdorimit të mallrave të kontrolluara; 

4) vlerën e përgjithshme të mallrave të kontrolluara; 

5) të dhënat për pjesëmarrësit e tjerë në biznes: prodhuesi, shitësi, pronari, blerësi, 

shpërndarësi, transportuesi, ndërmjetësit dhe përfaqësuesit në biznes; 

6) Emri dhe adresa e përdoruesit fundor;  

7) mënyra e pagesës; 

8) periudha e propozuar për vlefshmërinë e autorizimit;  

9) të dhëna të tjera të nevojshme për vendimmarrjen; 

Përveç kërkesës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, për eksport të mallrave të 

kontrolluara, aplikanti paraqet një vërtetim të vlefshëm origjinal për përdoruesin fundor 

(Certifikatë ndërkombëtare importi), i cili nuk është më i vjetër se gjashtë muaj dhe përkthimin e 

vërtetimit origjinal për përdoruesin fundor të dëshmuar nga ana e përkthyesit të betuar, si dhe 

dokumente të tjera të nevojshme për të vendosur mbi kërkesën.  

Formulari i kërkesës të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, formulari i certifikatës si 

dhe përmbajtja dhe formulari i dokumenteve të tjera të cilat janë të nevojshme për kryerjen e 

tregtisë së jashtme të mallrave të kontrolluara, përcaktohen nga ministria. 

 

Miratimi i vendit të origjinës dhe i përdoruesit fundor të mallrave 

Neni 15 
Në rastin e eksportit të mallrave të kontrolluara të importuara më parë, ministria mund të 

kërkojë nga aplikanti që bashkë me kërkesën për dhënie autorizimi, bashkëlidhet edhe miratimi 

për ndryshimin e përdoruesit fundor të mallrave, lëshuar nga shteti nga i cili importohet malli.  

 

Certifikata ndërkombëtare e importit dhe deklarata e përdoruesit fundor  

Neni 16 
Me kërkesë të importuesit, vërtetimi për përdoruesin fundor (Certifikatë ndërkombëtare e 

importit) për importin e mallrave të kontrolluara lëshohet nga ministria. 

Deklarata e përdoruesit fundor lëshohet nga përdoruesi fundor dhe me kërkesë të tij, 

mund të certifikohet nga ministria. 

 

Miratimi dhe qëndrimi i organeve kompetente 

Neni 17 
Para marrjes së vendimit rreth kërkesës për dhënie autorizimi, ministria siguron miratim 

paraprak të ministrive përgjegjëse për punët e jashtme, të punëve të mbrojtjes dhe të punëve të 

brendshme.  

Në rast se cilado nga ministritë e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni nuk e jep 

miratimin, ministria nuk do jep autorizimin. 

Sipas nevojës dhe në varësi të llojit dhe të përdorimit të mallrave të kontrolluara, ministria 

merr opinionin edhe të organeve të tjera kompetente.  

 

Kriteret 

Neni 18 
Në bazë të kompetencave të tyre, ministritë e përmendura në nenin 17, paragrafi 1 të këtij 

ligji, gjatë dhënies së miratimit për eksport të mallrave të kontrolluara dhe në kuadrin e 

procedurës për nxjerrjen e vendimit për dhënien e autorizimit, respektojnë kriteret në vijim: 

1) respektimin e detyrimeve ndërkombëtare të Malit të Zi, veçanërisht embargot e 

vendosura nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, traktatet ndërkombëtare për 

mospërhapjen e armëve, si dhe detyrime të tjera ndërkombëtare. 

2) respektimin e të drejtave të njeriut në shtetin që është destinacioni fundor 

3) vlerësimin e situatës së brendshme, pra të ekzistencës së tensioneve ose konflikteve të 

armatosura në shtetin që është destinacion fundor 

4) ruajtjen e paqes, të sigurisë dhe stabilitetit rajonal; 



7. 

5) sigurinë kombëtare të Malit të zi, si dhe sigurinë e shteteve me të cilat Mali i Zi është në 

marrëdhënie partneriteti 

6) sjelljen e shtetit blerës në raport me komunitetin, veçanërisht qëndrimin e tij ndaj 

terrorizmit, natyra e aleancave të tij dhe respektimi i të drejtës ndërkombëtare 

7) ekzistenca e rrezikut që mallrat që eksportohen mund të devijohen brenda shtetit të 

destinacionit fundor ose mund të rieksportohen nën kushte të padëshirueshme 

8) pajtueshmëria e eksportit të armëve me aftësinë teknike dhe ekonomike të shtetit marrës, 

duke marrë parasysh nevojat e shtetit që të realizojë veprimtaritë e tij legjitime të sigurisë dhe 

mbrojtjes në masën më të vogël të mundshme të devijimit të burimeve njerëzore dhe ekonomike për 

blerjen e armëve. 

 

Vlerësimi i kritereve  

Neni 19 
Gjatë vlerësimit të kritereve të përmendura në nenin 18 të këtij ligji, veçanërisht 

vlerësohen: 

- detyrimet ndërkombëtare të Malit të Zi dhe detyrimet e tij për zbatimin e embargos së 

armëve të Kombeve të Bashkuara, të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe të 

Bashkimit Evropian; 

- detyrimet ndërkombëtare të Malit të Zi sipas traktatit për mospërhapjen e armëve 

bërthamore, Konventës për armët biologjike dhe toksikologjike dhe Konventës për armët kimike: 

- detyrimet e Malit të Zi për të mos eksportuar asnjë lloj mine kundërkëmbësore 

- rreziqet që marrësi i specifikuar e përdor mallin për agresion kundër shteteve të tjera ose 

për qëllime të realizimit të pretendimeve territoriale. 

Gjatë vlerësimit të kritereve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, në mënyrë të 

veçantë do të merren parasysh; 

- mundësia e ekzistencës së rrezikut që mallrat mund të përdoren për shtypje të 

brendshme; 

- natyra e pajisjeve, për shtetet në të cilat organet kompetente të Kombeve të Bashkuara, 

Këshilli i Evropës ose Bashkimi Evropian kanë konstatuar shkelje të rënda të të drejtave të njeriut; 

- ekzistenca ose mundësia e shpërthimit të konfliktit të armatosur ndërmjet shtetit marrës 

dhe ndonjë shteti tjetër; 

- pretendimi i të drejtave ndaj territorit të një shteti fqinj, të cilin shteti marrës në të 

kaluarën është përpjekur që ta realizojë me forcë ose ka kërcënuar që do ta bëjë këtë; 

- Mundësia që mallrat mund të përdoret për qëllime të cilat nuk lidhen me sigurinë 

legjitime kombëtare dhe mbrojtjen e shtetit marrës; 

- Ndikimi i padëshirueshëm në stabilitetin rajonal; 

- Ndikimi i mundshëm i mallrave në interesat mbrojtëse dhe të sigurisë të Malit të Zi, si 

dhe interesat e shteteve me të cilat Mali i Zi është në marrëdhënie partneriteti, duke pranuar që ky 

faktor nuk mund të ndikojë në zbatimin e kritereve për respektimin e të drejtave të njeriut, ruajtjen e 

paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal;  

- Rreziku që objekti i eksportit shfrytëzohet kundër ushtrisë së Malit të Zi ose kundër 

forcave të armatosura të shteteve me të cilat Mali i Zi është në marrëdhënie partneriteti; 

- Rreziku nga eksporti i pakontrolluar i teknologjisë; 

- Nevoja për mbrojtjen e interesave të ushtrisë së Malit të Zi; 

- Interesat legjitime të mbrojtjes dhe të sigurisë së brendshme të shtetit marrës, përshirë 

edhe mundësinë e pjesëmarrjes në operacione paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara ose veprimtari 

të tjera paqeruajtëse;  

- Aftësia teknike e shtetit marrës për të përdorur pajisjen e importuar;  

- Aftësia e shtetit marrës për të kryer kontroll efikas të eksportit;  

- Sjellja e shtetit të përdoruesit fundor kundrejt terrorizmit dhe krimit të organizuar 

ndërkombëtar;  

- Përmbushja e detyrimeve ndërkombëtare, veçanërisht në raport me mospërdorimin e 

forcës, përshirë edhe ato që rrjedhin nga e drejta humanitare ndërkombëtare, që zbatohet në konfliktet 

e brendshme dhe ndërkombëtare;  

- Mbështetja për mospërhapje edhe fushat e tjera të kontrollit të armëve dhe të çarmatimit, 
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veçanërisht nënshkrimi, ratifikimi dhe zbatimi i konventave përkatëse për kontrollin e armëve dhe të 

çarmatimit, 

- Rreziku që armët të eksportohen ose të devijohen për nga organizatat terroriste. 

 

Vlerësimi i ndikimeve të mundshme 

Neni 20 
Krahas vlerësimit të kritereve të përmendura në nenin 18 i këtij ligji, në mënyrë të veçantë do 

të vlerësohen efektet e mundshme të eksportit të mallrave të kontrolluara për:  

- Interesin ekonomik, financiar dhe tregtar të Malit të Zi, përshirë edhe interesat afatgjatë në 

vendosjen e marrëdhënieve të qëndrueshme dhe demokratike me partnerët tregtarë;  

- Marrëdhëniet e Malit të Zi me shtetin në të cilin kryhet eksporti;  

- Transformimin dhe gjallërimin e industrisë;  

- Zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Malit të Zi. 

 

Afati për dërgimin e miratimit 

Neni 21 
Ministritë kompetente për punët e jashtme, për mbrojtjen dhe për punët e brendshme, 

kanë për detyrë që të paraqesin qëndrimin e tyre në lidhje me lëshimin e autorizimit, në afatin prej 

30 ditësh nga dita e marrjes së kërkesës për miratim, respektivisht në afatin prej 60 ditësh, në 

qoftë se në procedurën e dhënies së miratimit është e nevojshme që të kryhen verifikime shtesë.  

 

Dhënia e autorizimit 

Neni 22 
Ministria merr vendim mbi kërkesën për autorizim brenda shtatë ditësh nga data e marrjes 

së qëndrimeve nga ministritë, të përmendura në nenin 21 të këtij Ligji, respektivisht në afatin prej 

90 ditësh nga data e marrjes së kërkesës për autorizim. 

 

Refuzimi i kërkesës për autorizim 

Neni 23 
Ministria refuzon kërkesën për autorizim në qoftë se: 

1) Personi nuk është i regjistruar në regjistër; 

2) Konstatohet se mallrat për të cilin kërkohet autorizim janë objekt i një çështjeje 

gjyqësore; 

3) Personi paraqet të dhëna të rreme në kërkesën për autorizim; 

4) Personi nuk paraqet certifikatë ndërkombëtare eksporti ose paraqet certifikatë më të 

vjetër se gjashtë muaj ose certifikata nuk është përkthyer nga ana e përkthyesit të autorizuar 

gjyqësor; 

5) Personi nuk paraqet vërtetimin e pagesës së taksës administrative, 

6) Ministritë e përmendura në nenin 17 paragrafi 1 i këtij ligji nuk japin miratimin për 

kërkesën e paraqitur. 

Në rast refuzimi të kërkesës për autorizim, ministria njofton aplikantin për arsyet për të 

cilat nuk e ka miratuar autorizimin, pa paraqitur të dhënat sekrete ose të dhënat e ruajtura në 

përputhje me ligjin.  

 

Periudha e vlefshmërisë së autorizimit 

Neni 24 
Sipas rregullit, autorizimi miratohet për një periudhë një vjeçare. 

Në qoftë se realizimi i aktivitetit me tregti të jashtme zgjat më shumë se një vit, ministria 

mund të caktojë afat vlefshmërie të autorizimit deri në kohën e përfundimit të aktivitetit të 

parashikuar me kontratë, por jo më shumë se tre vjet. 

Autorizimi dhe dokumentet e tjera të lëshuara në përputhje me këtë ligj nuk mund të 

transferohen te persona të tretë.  

Në rast trajtimi në kundërshtim me paragrafin 3 të këtij neni, personi në emër të të cilit 

figuron dokumenti, humbet të drejtat e dhëna nga autorizimi. 
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Anulimi i autorizimit 

Neni 25 
Ministria anulon autorizimin e lëshuar në qoftë se konstatohet se: 

1) Autorizimi është lëshuar në bazë të të dhënave të rreme ose të pasakta, ose kur kanë 

ndryshuar ndjeshëm kushtet për lëshimin e autorizimit, që nga data e lëshimit të tij;  

2) Personi ose veprimtaria e tregtisë së jashtme kërcënon interesat e sigurisë dhe të 

politikës së jashtme të Malit të Zi, 

3) Personi nuk zbaton kushtet e paraqitura në autorizim. 

Në rastin e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, Mali i Zi nuk mban përgjegjësi për 

dëmin e shkaktuar me anulimin e autorizimit. 

 

E drejta për procedurën administrative 

Neni 26 
Kundër vendimit të ministrisë sipas nenit 11 paragrafi 4 dhe paragrafi 7, nenit 12, nenit 

22, nenit 23 dhe nenit 25 i këtij ligji, nuk lejohet ankesë. 

Kundër vendimit të përmendur në paragrafin 1 i këtij neni mund të nisë procedurë 

administrative. 

 

Detyrimet e personit që kryen tregti të jashtme me mallra të kontrolluara 

Neni 27 
Personi i cili kryen tregti të jashtme me mallra të kontrolluara është i detyruar që: 

1) Të administrojë evidencën e posaçme për tregtinë e jashtme me mallra të 

kontrolluara dhe të ruajë dokumentacionin për jo më pak se dhjetë vjet nga aktiviteti i përfunduar 

i tregtisë së jashtme; 

2) Të informojë menjëherë me shkrim dhe jo më vonë se 15 ditë, ministrinë për çfarëdo 

ndryshimi të ndodhur në lidhje me aktivitetin konkret të tregtisë së jashtme me mallra të 

kontrolluara;  

3) Të informojë me shkrim brenda 15 ditësh, pas kryerjes së aktivitetit të tregtisë së 

jashtme me mallra të kontrolluara, ministrinë për aktivitetin e kryer dhe dërgon dokumentacionin 

për këtë; 

4) Të kthejë autorizimin e marrë te ministria në qoftë se autorizimi nuk është realizuar, 

brenda 15 ditësh nga data e skadimit të periudhës së vlefshmërisë së autorizimit, 

5) Të paraqesë, me kërkesë të ministrisë, vërtetimin e lëshuar nga shteti i destinacionit 

fundor ose nga përdoruesi fundor me të cilin konfirmohet marrja e mallrave të kontrolluara. 

Dokumentacioni i përmendur në paragrafin 1 pika 3 të këtij neni, përmban:  

- Njoftimin mbi aktivitetin e kryer të tregtisë së jashtme me mallra të kontrolluara; 

- Kopjen e autorizimit në bazë të së cilës është kryer aktiviteti i tregtisë së jashtme me 

mallra të kontrolluara;  

- Fotokopjen e certifikuar të dokumentit unik doganor,  

- Dokumentacione të tjera në varësi të llojit të mallrave. 

 

Transporti dhe tranziti i mallrave të kontrolluara 

Neni 28 
Transporti i mallrave të kontrolluara në rrugë tokësore dhe ujore miratohet nga ministria 

kompetente për punët e brendshme dhe në përputhje me autorizimin e lëshuar të ministrisë për 

zhvillimin e aktivitetit konkret të tregtisë së jashtme me mallra të kontrolluara.  

Transporti i mallrave të kontrolluara në rrugë ajrore miratohet nga organi administrativ 

kompetent për aviacionin civil dhe kjo në përputhje me autorizimin e ministrisë për zhvillimin e 

aktivitetit konkret të tregtisë së jashtme me mallra të kontrolluara. 

Tranziti i mallrave të kontrolluara në rrugë tokësore dhe ujore, kryhet në bazë të 

autorizimit të ministrisë kompetente për punët e brendshme. 

Tranziti i mallrave të kontrolluara në rrugë ajrore kryhet në bazë të autorizimit të organit 

administrativ kompetent për aviacionin civil. 

Mënyra dhe procedura e lëshimit të autorizimit për transport dhe tranzit me mallra të 

kontrolluara në rrugë tokësore dhe ujore rregullohen hollësisht me rregulloren e ministrisë 
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kompetente për punët e brendshme, ndërsa transporti dhe tranziti në rrugë ajrore, përcaktohet nga 

rregullorja e ministrisë kompetente për punët e trafikut.  

 

Raportimi  

Neni 29 
Në qoftë se ministria refuzon ose anulon kërkesën për autorizim, ministria kompetente 

për punët e jashtme, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të Malit të Zi, informon për 

këtë shtetet e tjera. 

Përpara se të lëshojë autorizimin për eksport të cilën shteti tjetër e ka refuzuar ta 

lëshojë për këtë transaksion në tre vitet paraardhëse, ministria do të konsultohet me shtetin që 

ka refuzuar lëshimin e autorizimit.  

Në qoftë se ministria, pas konsultimeve me shtetin sipas paragrafit 2 të këtij neni, 

vendos që të japë autorizimin, ministria kompetente për punët e jashtme informon këtë shtet 

për arsyet e marrjes së një vendimi të tillë. 

 

III EVIDENCAT DHE RAPORTIMI 
 

Evidencat e ministrisë 

Neni 30 
Ministria administron evidencat për autorizimet e dhëna dhe të anuluara dhe mbi kërkesat 

e refuzuara dhe hedhura poshtë për dhënie autorizimi, në përputhje me këtë ligj.  

 

Evidencat e ministrisë kompetente për punët e jashtme 

Neni 31 
Me qëllim të zbatimit të kontrollit të eksportit dhe importit të mallrave të kontrolluara, 

ministria kompetente për punët e jashtme përditëson dhe publikon listën e shteteve që i 

nënshtrohen embargos së vendosur nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, nga 

Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe nga Komisioni i Bashkimit Evropian.  

 

Raportimi 

Neni 32 
Ministria është e detyruar që deri më 30 prill të vitit aktual të përgatisë dhe t’i dërgojë 

qeverisë një raport vjetor për realizimin e tregtisë së jashtme me mallra të kontrolluara për vitin 

paraardhës. 

Ministria është e detyruar që raportin e përmendur në paragrafin 1 i këtij neni ta publikojë 

në faqen e saj të internetit, duke përjashtuar të dhënat të cilat konsiderohen sekrete dhe të 

mbrojtura, në përputhje me ligjin. 

 

IV MBIKËQYRJA 
 

Dispozitat e përgjithshme për mbikëqyrjen 

Neni 33 
Mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji dhe të rregulloreve të nxjerra në bazë të tij kryhet nga 

ministria në bashkëpunim me ministritë kompetente për punët e mbrojtjes, punët e brendshme dhe 

punët e jashtme, dhe sipas nevojës dhe në varësi të llojit dhe përdorimit të mallrave të 

kontrolluara, me organet e treta kompetente.  

Mbikëqyrjen e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni kryhet nga ministria nëpërmjet 

punonjësve të autorizuar, në përputhje me ligjin. 

 

Mundësimi i kryerjes së mbikëqyrjes 

Neni 34 
Personi i cili kryen tregtinë me jashtë me mallra të kontrolluara duhet që organeve 

kompetente të përmendura në nenin 33 të këtij ligji t’u mundësojë kryerjen e mbikëqyrjes në të 

gjithë fazat e tregtimit, transportit, transitit dhe ruajtjes së mallrave të kontrolluara.  

 



11. 

Parandalimi i humbjes dhe dëmtimit të mallrave 

Neni 35 
Personi që kryen veprimet e tregtisë së jashtme me mallra të kontrolluara ose blen dhe 

ruan mallrat e kontrolluara, ndërmerr të gjithë masat e nevojshme me qëllim parandalimin e 

humbjes ose dëmtimit të mallrave. 

Në rast humbjeje ose dëmtimi të mallrave të kontrolluara, personi i përmendur në 

paragrafin 1 i këtij neni, njofton ministrinë brenda 24 orësh nga ora e humbjes ose dëmtimit të 

mallrave.  

 

Detyrimet e organit doganor 

Neni 36 
Organi doganor, në kuadrin e kompetencave të tij mund të kufizojë ose ndalojë tregtinë e 

jashtme me mallra të kontrolluara dhe mund të konfiskojë mallrat e kontrolluara për të cilët është i 

detyruar të njoftojë menjëherë ministrinë.  

Mënyra e veprimit të organit doganor në zbatimin e këtij ligji parashikohet nga ministria 

kompetente për punët financiare.  

 

V DISPOZITAT PENALE 
 

Shkeljet 

Neni 37 
Do të dënohet me gjobë nga tridhjetëfishi deri treqindfishi i vlerës minimale të fitimit në 

Malin e Zi personi fizik ose sipërmarrësi që kryen tregti të jashtme me mallra të kontrolluara, në 

qoftë se:  

- Nuk njofton ministrisë për të gjithë ndryshimet e të dhënave në bazë të të cilave është 

regjistruar në regjistër (neni 11 paragrafi 5);  

- Transferon autorizimin ose dokumentet e tjera të përftuara në bazë të këtij ligji te një 

person tjetër (neni 24 paragrafi 3); 

- Nuk mban evidencë të posaçme mbi tregtinë e jashtme me mallra të kontrolluara dhe 

nuk e ruan dokumentacionin për jo më pak se dhjetë vjet nga përfundimi i aktivitetit të tregtisë 

me jashtë (neni 27 paragrafi 1 pika 1);  

- Nuk njofton me shkrim menjëherë dhe brenda 15 ditësh ministrinë për çdo lloj 

ndryshimi të ndodhur në lidhje me aktivitetin konkret të tregtisë së jashtme me mallra të 

kontrolluara (neni 27 paragrafi 1 pika 2);  

- Nuk njofton me shkrim brenda 15 ditëve pas kryerjes së aktivitetit të tregtisë së 

jashtme me mallra të kontrolluara, ministrinë për aktivitetin e kryer dhe nuk dërgon 

dokumentacionin përkatës për këtë (neni 27 paragrafi 1 pika 3);  

- Nuk i kthen ministrisë, brenda 15 ditësh nga skadimi i periudhës së vlefshmërisë së 

autorizimit, autorizimin e parealizuar (neni 27 paragrafi 1 pika 4);  

- nuk dërgon vërtetimin e lëshuar nga shteti i destinacionit fundor ose i përdoruesit 

fundor në bazë të kërkesës së ministrisë me të cilën konfirmohet marrja e mallrave të 

kontrolluara (neni 27 paragrafi 1 pika 5); 

- Nuk ndërmerr të gjithë masat e nevojshme me qëllim parandalimin e humbjes ose të 

dëmtimit të mallrave të kontrolluara (neni 35 paragrafi 1);  

- Nuk njofton ministrinë brenda 24 orësh në rast humbjeje ose dëmtimi të mallrave të 

kontrolluara (neni 35 paragrafi 2).  

 

Për shkeljet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni do të dënohet personi fizik dhe 

personi përgjegjës në personin juridik, me gjobë nga pesëfishi deri njëzetfishi i vlerës minimale 

të fitimit në Malin e Zi;  

 

VI DISPOZITA NDËRMJETËSE DHE PËRMBYLLËSE 
 

Rregulloret për zbatimin e ligjit 

Neni 38 



12. 

Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji miratohen brenda gjashtë muajve nga data e 

hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 

Procedurat e nisura 

Neni 39 
Ndaj procedurave, zgjidhja e të cilave ka nisur para fillimit të zbatimit të këtij ligji, do të 

zbatohen dispozitat e këtij ligji, në qoftë se procedura nuk ka mbaruar përfundimisht, me kusht që 

kjo të jetë e favorshme për palën.  

 

Përfundimi i efekteve të këtij ligji 

Neni 40 
Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, përfundon zbatimi i ligjit për tregtinë e jashtme të 

armëve, pajisjeve ushtarake dhe mallra me përdorim të dyfishtë (“Fletorja Zyrtare e Serbisë dhe e 

Malit të Zi”, numër 7/05) dhe i dispozitës për caktimin e organeve kompetente për zbatimin e 

ligjit për tregtinë e jashtme të armëve, pajisjeve ushtarake dhe mallrave me përdorim të dyfishtë 

(“Fletorja Zyrtare e Republikës së Malit të Zi”, numër 5/07).  

 

Hyrja në fuqi  

Neni 41 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas datës së botimit të tij në “Fletoren Zyrtare të Malit të 

Zi”, dhe zbatohet nga 01 korriku 2009. 2009. godine. 


