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Në bazë të nenit 95 paragrafi 3 të Kushtetutës së Malit të Zi, miratoj  

 

DEKRET 

MBI SHPALLJEN E LIGJIT PËR KONTROLLIN E EKSPORTIT TË MALLRAVE ME 

PËRDORIM TË DYFISHTË 
 

Me miratimin e ligjit për kontrollin e eksportit të mallrave me përdorim të dyfishtë, të cilin e ka 

miratuar Kuvendi i Malit të Zi në takimin 24, në mbledhjen e katërt të seancës së parë të rregullt (të 

pranverës) për vitin 2012, në datën 29 maj 2012  

 

Numër: 01-678/2 

Podgoricë, 04 qershor 2012 

 

Presidenti i Malit të Zi, 

Filip Vujanović, s.r. 

 

 

Në bazë të nenit 82 paragrafi 1 pika 2 dhe nenit 91 paragrafi 2 të Kushtetutës së Malit të Zi, 

Kuvendi i Malit të Zi, takimi i 24, në mbledhjen e katërt të seancës së parë të rregullt (të pranverës) të 

vitit 2012, më 29 maj 2012, miratoi  

 

LIGJ  

PËR KONTROLLIN E EKSPORTIT TË MALLRAVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË 

 

I. DISPOZITAT BAZË 
 

Objekti i ligjit 

 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen kushtet nën të cilat mund të kryhet eksporti dhe tranziti i mallrave me 

përdorim të dyfishtë, ofrimi i shërbimeve të ndërmjetësimit dhe ndihma teknike në lidhje me mallrat me 

përdorim të dyfishtë, kompetenca e organeve shtetërore për zbatimin e këtij ligji, si dhe çështje të tjera të 

rëndësishme për transport dhe tranzit të mallrave me përdorim të dyfishtë. 

 

Detyrimet e organeve kompetente për zbatimin e këtij ligji 

 

Neni 2 
Organet kompetente për zbatimin e këtij ligji, janë të detyruar që kontrollin e eksportit të 

mallrave me përdorim të dyfishtë ta kryejnë në përputhje me interesat e politikës së jashtme, të 

sigurisë, ato mbrojtëse dhe ekonomike të Malit të Zi dhe me detyrimet ndërkombëtare. 

 

Zbatimi i duhur i rregulloreve 

 

Neni 3 
Për procedurat e kryera në bazë të këtij ligji, zbatohen dispozitat e ligjit me të cilin rregullohet 

procedura e përgjithshme administrative, në qoftë se me këtë ligj nuk parashikohet ndryshe.  

 

Përdorimi i gjuhës me ndjeshmëri gjinore 
 

Neni 4 
Shprehjet që në këtë ligj përdoren për persona fizikë në gjininë mashkullore nënkuptojnë të 

njëjtat shprehje në gjininë femërore. 

 

Kuptimi i termave 



 

Neni 5 
Terma të caktuara të përdorura në këtë ligj kanë kuptim si vijon: 

1) mallra me përdorim të dyfishtë është malli, përfshirë softuerin dhe teknologjinë, i cili, 

përveçse qëllimeve civile, mund të përdoret edhe për qëllime ushtarake, përfshirë mallin që mund të 

përdoret për përdorime joshpërthyese dhe çfarëdo lloj ndihme në prodhimin e armëve bërthamore 

dhe pajisjeve të tjera plasëse nukleare; 

2) eksport malli me përdorim të dyfishtë është dërgimi i mallrave vendas nga zona 

doganore e Malit të Zi, në përputhje me rregulloret doganore, përfshirë transmetimin, vënien në 

dispozicion të softuerit ose të teknologjisë nëpërmjet mediave elektronike, të faksit ose të 

transmetimit verbal të teknologjisë me telefon, në rastin kur teknologjia është përfshirë në 

dokumentin, pjesë të të cilit lexohen ose tregohen nëpërmjet telefonit në mënyrë që në thelb të arrihet 

i njëjti rezultat;  

3) tranzit është transporti i mallrave me përdorim të dyfishtë nëpërmjet zonës doganore të 

Malit të Zi (me dhe pa ringarkim), pa vënie në qarkullim të këtij malli në Malin e Zi, në përputhje 

me dispozitat doganore; 

4) person është person fizik ose juridik, me vendbanim ose seli në territorin e Malit të Zi; 

5) eksportues është personi me vendbanim ose me seli në territorin e Malit të Zi: 

- në emër të të cilit bëhet deklarata e eksportit, respektivisht person i cili, në kohën kur 

pranohet deklarata, ka kontratë me marrësin e mallit në vendin e tretë dhe ka kompetencë të vendosë 

për dërgimin e mallit jashtë zonës doganore të Malit të Zi, 

- I cili transmeton softuerë ose teknologjinë me media elektronike, me faks, me telefon, 

me postë elektronike ose me pajisje të tjera elektronike jashtë zonës doganore të Malit të Zi; 

6) shërbime ndërmjetësimi janë negocimi ose rregullimi i transaksioneve që kanë si objekt 

blerjen, shitjen ose furnizimin me mallra me përdorim të dyfishtë nga një vend i tretë drejt një vendi 

tjetër të tretë ose shitjen dhe blerjen e mallrave me përdorim të dyfishtë që ndodhet në një vend të 

tretë për kalim të tij në vendin tjetër të tretë, përfshirë shërbimet që lidhen me transportin, shërbimet 

financiare, sigurimin dhe risigurimin dhe veprimtaritë e përgjithshme për reklamimin dhe 

promocionin; 

7) ndërmjetës është personi i cili merret me ofrimin e shërbimeve të ndërmjetësimit nga 

territori i Malit të Zi, si dhe personi i cili merret me ofrimin e shërbimeve të ndërmjetësimit jashtë 

territorit të Malit të Zi; 

8) ndihmë teknike është ndihma e cila lidhet me zhvillimin, prodhimin, montimin, 

testimin, riparimin ose mirëmbajtjen e mallrave me përdorim të dyfishtë, si edhe ndihmat e tjera 

teknike të cilat mund të jenë në formë udhëzimi, trajnimi, transmetimi të njohurive të punës dhe 

aftësive ose shërbime këshillimore, duke përfshirë edhe të gjithë format e ndihmës verbale në lidhje 

me mallrat me përdorim të dyfishtë;  

9) përdorim fundor ushtarak është përfshirja e pjesëve ose komponentëve në pajisje 

ushtarake, pajisje për testim ose pajisje analitike dhe elementeve të tyre për zhvillimin, prodhimin 

ose mirëmbajtjen e mallrave ushtarake, si dhe përdorimi i produkteve të papërfunduara në një 

impiant për prodhim mallrash ushtarakë, të renditur në listën kombëtare të kontrollit të armëve dhe 

pajisjeve ushtarake, në bazë të këtij ligji.  

 

II. KUSHTET PËR EKSPORT, TRANZIT, OFRIM TË SHËRBIMEVE TË 

NDËRMJETËSIMIT DHE NDIHMËS TEKNIKE 

 

Organi kompetent për miratimin e listës kombëtare të kontrollit 

 

Neni 6 
Qeveria e Malit të Zi (në vijim referuar si: qeveria), më propozim të organit shtetëror 

përgjegjës për tregtinë e jashtme, miraton dhe përditëson listën kombëtare të kontrollit të mallrave me 

përdorim të dyfishtë, të harmonizuar me listën e përbashkët të mallrave me përdorim të dyfishtë të 

Bashkimit Evropian. 

 

Autorizimi 



 

Neni 7 
Organi shtetëror përgjegjës për çështjet e tregtisë së jashtme (në vijim referuar si: ministria) 

lëshon leje për eksport të mallrave me përdorim të dyfishtë, leje për ofrim të shërbimeve të 

ndërmjetësimit dhe leje për ofrim të ndihmës teknike. 

Leja jepet për çdo eksport të mallrave me përdorim të dyfishtë dhe për çdo shërbim 

ndërmjetësimi ose ndihme teknike. 

Pavarësisht paragrafit 2 të këtij neni, ministria mund të japë një leje për disa eksporte mallrash 

me përdorim të dyfishtë ose për disa shërbime ndërmjetësimi apo për ndihma të ndryshme teknike, duke 

pasur parasysh llojin e mallrave me përdorim të dyfishtë, llojin dhe kohëzgjatjen e veprimeve të 

eksportit, shtetin në të cilin eksportohen mallrat ose për të cilin ofrohen shërbimet e ndërmjetësimit ose 

ndihma teknike, si dhe përdoruesin fundor të mallrave me përdorim të dyfishtë. 

Formulari dhe përmbajtja e lejes së përmendur në paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni përcaktohen 

nga ministria. 

 

Eksporti i mallrave me përdorim të dyfishtë. 

 

Neni 8 
Eksporti i mallrave me përdorim të dyfishtë të renditur në listën kombëtare të kontrollit të 

mallrave me përdorim të dyfishtë (në vijim referuar si: lista) mund të kryhet vetëm me leje. 

 

Klauzolë gjithëpërfshirëse 

 

Neni 9 
Për eksportin e mallrave të cilët nuk renditen në listë, është e nevojshme leja, në qoftë se: 

1) eksportuesi është njoftuar nga ana e ministrisë që mallrat janë ose mund të synohen, 

plotësisht ose pjesërisht, për përdorime të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin, prodhimin, administrimin, 

përdorimin, magazinimin, zbulimin, identifikimin ose përhapjen e armëve kimike, biologjike ose 

bërthamore ose të pajisjeve të tjera plasëse bërthamore ose në lidhje me zhvillimin, prodhimin, 

mirëmbajtjen ose magazinimin e predhave me të cilat mund të përdoren këto armë; 

2) vendi blerës ose vendi i destinacionit është nën embargon e armëve, në përputhje me 

vendimet e miratuara nga Bashkimi Evropian ose me vendim të Organizatës për Sigurinë dhe 

Bashkëpunim në Evropë (OSBE) ose nën embargo e armëve të vendosur në bazë të rezolutës detyruese 

të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe në qoftë se eksportuesi është njoftuar nga 

ministria që mallrat janë ose mund të synohen, në tërësi ose pjesërisht, për përdorim fundor ushtarak; 

3) eksportuesi është njoftuar nga ana e ministrisë se mallrat në fjalë, që eksportohen nga 

territori i Malit të Zi, janë ose mund të synohen, në tërësi ose pjesërisht, për përdorim si pjesë ose 

komponentë të mallrave ushtarake, të cilat janë renditur në listën kombëtare të kontrollit të armëve dhe 

pajisjeve ushtarake. 

Në qoftë se eksportuesi e di ose duhet të dinte që mallrat e synuara për eksport nuk përfshihen 

në listë, dhe janë ose mund të synohen, në tërësi ose pjesërisht, për përdorime të përmendura në 

paragrafin 1 të këtij neni, është i detyruar që për këtë të njoftojë ministrinë. 

Sipas paragrafit 1 dhe 2 i këtij neni, ministria, kur është e zbatueshme, njofton vendet e tjera 

dhe Komisionin e Bashkimit Evropian. 

 

Ofrimi i shërbimeve të ndërmjetësimit 

 

Neni 10 
Për shërbime ndërmjetësimi të cilat ofrohen në lidhje me mallrat me përdorim të dyfishtë të 

përfshirë në listë, nevojitet leja, në qoftë se ndërmjetësi: 

- është njoftuar nga ana e organeve kompetente të Malit të Zi që mallrat janë ose mund të 

synohen, në tërësi ose pjesërisht, për përdorimet e përmendura në nenin 9 paragrafi 1 pika 1 e këtij ligji; 

- ka qenë në dijeni ose duhet ta dinte që mallrat e përfshira në listë, janë ose mund të synohen, 

në tërësi ose tërësisht, për përdorimet e përmendura në nenin 9 paragrafi 1 pika 1 e këtij ligji. 

Për shërbimet e ndërmjetësimit për mallra që nuk përfshihen në listë, është e nevojshme leja, 



në qoftë se ndërmjetësi: 

- është njoftuar nga ana e organeve kompetente të Malit të Zi që mallrat janë ose mund të 

destinohen, në tërësi ose pjesërisht, për përdorimet e përmendura në nenin 9 paragrafi 1 pika 1 dhe 2 të 

këtij ligji; 

- ka qenë në dijeni ose duhet ta dinte që mallrat janë ose mund të synohen, në tërësi ose 

pjesërisht, për përdorimet e përmendura në nenin 9 paragrafi 1 pika 1 e këtij ligji. 

Sipas paragrafit 1 pika 2 dhe paragrafi 2 pika 2 të këtij neni, ndërmjetësi njofton ministrinë 

për këtë. 

 

Ofrimi i ndihmës teknike jashtë territorit të Malit të Zi 
 

Neni 11 
Për ndihmën teknike që ofrohet jashtë territorit të Malit të Zi, është e nevojshme leja, në qoftë 

se: 

- personi është njoftuar nga ana e ministrisë se ndihma teknike është synuar për përdorimet e 

përmendura në nenin 9 paragrafi 1 të këtij ligji; 

- personi ka qenë në dijeni ose duhet ta dinte që ndihma teknike të do të ofrohet është ose 

mund të synohet, në tërësi ose pjesërisht, për përdorimet e përmendura në nenin 9 paragrafi 1 i këtij 

ligji. 

Sipas paragrafit 1 pika 2 e këtij neni, personi njofton ministrinë për këtë. 

Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, ndihma teknike mund të ofrohet pa leje, në qoftë se 

ofrohet: 

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

Norvegji, Zvicër, 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës; 

- në formë verbale dhe nuk është në lidhje me mallrat për përdorim të dyfishtë të renditur në 

listë. 

 

Ofrimi i ndihmës teknike në territorin e Malit të Zi 

 

Neni 12 
Për ndihmën teknike që ofrohet në territorin e Malit të Zi është e nevojshme leja në qoftë se 

personi synon që ndihmën teknike në lidhje me mallrat që janë ose mund të synohen, në tërësi ose 

pjesërisht, për përdorimet e përmendura në nenin 9 paragrafi 1 të këtij ligji, ta ofrojë për persona në një 

vend tjetër, përveç rasteve të vendeve të përmendura në nenit 11 paragrafi 3 pika 1 të këtij ligji. 

Në qoftë se personi ka qenë në dijeni ose duhet ta dinte se ndihma teknike që do të ofrohet 

është ose mund të synohet, tërësisht ose pjesërisht, për përdorimet e përmendura në nenin 9 paragrafi 1 

të këtij neni, njofton ministrinë për këtë. 

Pavarësisht paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni, ndihma teknike mund të ofrohet pa leje, në qoftë se: 

- merr formën e transferimit të informacioneve me interes publik të destinuar për punë 

kërkimore shkencore, por në lidhje me mallrat me përdorim të dyfishtë, ose  

- për dorëzimin e parë të mallrave me përdorim të dyfishtë për të cilin është dhënë paraprakisht 

leja për eksport. 

 

Tranziti 

 

Neni 13 
Tranziti i mallrave me përdorim të dyfishtë të renditur në listë, në rrugë tokësore dhe ujore, 

autorizohet nga organet shtetërore përgjegjëse për punët e brendshme, bashkë me miratimin e organeve 

shtetërore kompetente për çështjet e mbrojtjes dhe të punëve të jashtme.  

Tranziti i mallrave me përdorim të dyfishtë të renditur në listë, në rrugë ajrore, autorizohet nga 

organet kompetente për çështjet e aviacionit civil, bashkë me miratim të organeve shtetërore 

kompetente për çështjet e mbrojtjes dhe për punët e jashtme. 

 



Ndalimi i transitit 
 

Neni 14 
Për tranzit të mallrave me përdorim të dyfishtë të renditur në listë nuk do të jepet autorizim në 

qoftë se konstatohet se këto mallra janë ose mund të synohen, në tërësi ose pjesërisht, për përdoret e 

përmendura në nenin 9 paragrafi 1 të këtij ligji. 

Shpenzimet që mund të lindin për shkak të ndalimit të transitit e mallrave, brenda kuptimit të 

paragrafit 1 të këtij ligji, mbulohen nga aplikanti. 

 

Kërkesa për leje. 

 

Neni 15 
Kërkesa për leje për eksport të mallrave me përdorim të dyfishtë, për ofrimin e shërbimeve të 

ndërmjetësimit dhe për ofrim të ndihmës teknike (në vijim referuar si: leja) paraqitet pranë ministrisë. 

Përveç kërkesës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, aplikanti është i detyruar të 

paraqesë kontratën origjinale të blerjes ose faturën origjinale me përkthimin e certifikuar të saj dhe 

provën për pagesën e taksës administrative. 

Përveç kërkesës për leje për eksport të mallrave me përdorim të dyfishtë, aplikanti paraqet 

vërtetim origjinal të vlefshëm të përdoruesit fundor të mallrave (End user certificate) ose certifikatë 

ndërkombëtare importi(International import certificate) nga vendi i marrësit të mallit të dhënë në 

përputhje me rregulloret e atij vendi, të cilat nuk janë më të vjetra se gjashtë muaj, me përkthimet e tyre 

e certifikuara. 

Përveç kërkesës për leje për ofrim të shërbimeve të ndërmjetësimit, aplikanti paraqet vërtetim 

origjinal të vlefshëm të përdoruesit fundor për përdorimin fundor të mallrave ose vërtetim të organit 

kompetent shtetëror të vendit të eksportit se vërtetimi origjinal i përdoruesit fundor të mallrave ndodhet 

tek ata, të dhënat për shtetin e origjinës, vendin, llojin dhe sasinë e mallrave me përdorim të dyfishtë, si 

dhe të dhënat për të gjithë personat e përfshirë në transaksion, shtetin e destinacionit dhe përdoruesin 

fundor.  

Përveç kërkesës së përmendur në paragrafin 4 i këtij neni, ministria mund të kërkojë nga 

aplikanti edhe dërgim të certifikatës ndërkombëtare të importit të shtetit të blerjes së mallrave, lëshuar 

në përputhje me rregulloret e atij shteti. 

Formulari dhe përmbajtja e kërkesës për leje përcaktohet nga ministria. 

 

Opinioni i organeve kompetente 

 

Neni 16 
Para marrjes së vendimit mbi kërkesën për leje, ministria merr mendimin e organeve shtetërore 

përgjegjëse për punët e jashtme, për çështjet e mbrojtjes dhe për punët e brendshme.  

Në varësi të llojit dhe përdorimit të mallrave me përdorim të dyfishtë, ministria merr mendimin 

e organeve të tjera kompetente. 

 

Kriteret  
 

Neni 17 
Gjatë dhënies së mendimit të tyre, autoritetet e përmendura në nenin 16, marrin në konsideratë: 

1) organin shtetëror përgjegjës për punët e jashtme: 

a) Detyrimet ndërkombëtare të Malit të Zi në përputhje me Traktatin për Mospërhapjen e 

Armëve Bërthamore, Konventën për armët biologjike dhe toksike dhe Konventën për armët kimike;  

b) Detyrimet ndërkombëtare të Malit të Zi në lidhje me zbatimin e embargos së armëve të 

Kombeve të Bashkuara, të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Bashkimin Evropian;  

c) Politikën e jashtme dhe të sigurisë, përfshirë çështje të cilat lidhen me: 

- Respektimin e detyrimeve ndërkombëtare të Malit të Zi, veçanërisht sanksioneve të 

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

mospërhapjen e armëve, si dhe me detyrime të tjera ndërkombëtare,  

- Respektimin e të drejtave të njeriut në vendin e destinacionit fundor, 



- Vlerësimin e situatës së brendshme, d.m.th. ekzistenca e tensioneve ose konflikteve të 

armatosura në vendin e destinacionit fundor, 

- Ruajtjen e paqes, të sigurisë dhe stabilitetit rajonal, 

- Sjelljen e vendit blerës në raport me komunitetin ndërkombëtar, veçanërisht me 

qëndrimin i tij ndaj terrorizmit, natyrën e aleancave të tij dhe respektimin e të drejtës ndërkombëtare, 

- Ekzistencën e rrezikut që mallrat, të cilat do të eksportohen, do të ridrejtohen brenda 

vendit të destinacionit fundor ose do të rieksportohen nën kushte të padëshiruara;  

2) Organi shtetëror përgjegjës për çështjet e mbrojtjes, në bazë të kritereve të politikës së 

jashtme dhe të sigurisë: 

- Siguria kombëtare e Malit të Zi dhe siguria e shteteve me të cilat Mali i Zi është në 

marrëdhënie partneriteti, 

- Përdorimin fundor të synuar të mallrave me përdorim të dyfishtë dhe rrezikun nga 

devijimi; 

3) Organi shtetëror përgjegjës për punët e brendshme: 

- Ndikimi në sigurinë e trafikut, 

- Ndikimi në mbrojtjen e jetës, sigurisë personale dhe të pronës së qytetarit. 

 

Afati për paraqitjen e mendimit 

 

Neni 18  
Organet e përmendura në nenin 16 të këtij ligji janë të detyruar që t’i paraqesin ministrisë 

mendimin e tyre brenda 15 ditëve nga data e marrjes së kërkesës për miratim dhe brenda 60 ditëve nëse 

nevojiten verifikime shtesë për procedurën e dhënies së mendimit.  

 

Dhënia e lejes 
 

Neni 19 
Rreth kërkesës për leje, ministria do të vendosë brenda shtatë ditëve nga data e marrjes së 

mendimit të organit të përmendur në nenin 16 të këtij ligji dhe jo më vonë se 70 ditë nga data e 

paraqitjes sipas rregullave të kërkesës për leje. 

 

Periudha e vlefshmërisë së lejes 

 

Neni 20 
Leja jepet për një periudhë një vjeçare, por në qoftë se realizimi i veprimtarisë së kontraktuar të 

eksportit zgjat më shumë, ministria mund ta zgjasë periudhën e vlefshmërisë së lejes deri në përfundim 

të kësaj veprimtarie, por jo më shumë se dy vjet nga data e dhënies së lejes. 

Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, leja e përmendur në nenin 7 paragrafi 3 të këtij ligji, jepet 

për një periudhë deri në dy vjet, ndërsa me kërkesë të eksportuesit mund të zgjatet edhe me një vit tjetër.  

 

Refuzimi i kërkesës për leje 

 

Neni 21 
Ministria refuzon kërkesën për leje në qoftë se: 

1) Organet e përmendura në nenin 16 të këtij ligji japin mendim negativ; 

2) Konstatohet se mallrat për të cilët kërkohet leja janë mosmarrëveshjeje gjyqësore; 

3) Personi paraqet të dhëna të pasakta në kërkesën për leje, si dhe në dokumentacionin e 

nevojshëm; 

4) Eksportuesi, me kërkesë të ministrisë, nuk mundëson kontrollin e mallrave ose të 

dokumenteve shoqëruese. 

Në rast refuzimi të kërkesës për leje, ministria njofton aplikantin për arsyet e refuzimit, pa 

paraqitur të dhëna sekrete ose të dhëna të mbrojtura, në përputhje me ligjin. 

 

Anulimi i lejes 

 



Neni 22 
Ministria anulon lejen në qoftë se konstatohet që:  

1) Kanë ndodhur ndryshime të kushteve në bazë të të cilave është dhënë leja; 

2) Leja është dhënë në bazë të dhënave të pasakta dhe jo të plota; 

3) Personi nuk u përmbahet më tej kushteve të paraqitura në leje; 

Sipas paragrafit 1 i këtij neni, Mali i Zi nuk është përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga 

anulimi i lejes. 

 

E drejta për gjykim administrativ  

 

Neni 23 
Kundër akteve të përmendura në nenet 19, 20, 21 dhe 22 të këtij ligji nuk paraqitet apelim, por 

mund të niset një gjykim administrativ.  

 

Njoftimi 

 

Neni 24 
Në rast refuzimi të kërkesës për leje ose anulimi të lejes, ministria njofton për këtë organin 

shtetëror kompetent për punët e jashtme, i cili në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të Malit të 

Zi, njofton vendet e tjera.  

Në qoftë se para dhënies së lejes ka informacione që një vend tjetër e ka refuzuar kërkesën për 

leje për të njëjtin transaksion gjatë tre viteve të mëparshme, ministria, në procedurën e vendimmarrjes 

për kërkesën për leje, konsultohet me këtë vend. 

Në qoftë se ministria, pas konsultimeve me vendin e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, 

vendos që të japë leje, ajo njofton për këtë organin shtetëror kompetent për punët e jashtme, i cili 

njofton më pas vendin përkatës për arsyet e marrjes së një vendimi të tillë. 

 

Detyrimi i organit shtetëror kompetent për punët e jashtme 

 

Neni 25 
Me qëllim të zbatimit të regjimit të kontrollit të mallrave me përdorim të dyfishtë, organi 

shtetëror kompetent për punët e jashtme përditëson dhe publikon në faqen e tij të internetit listën e 

vendeve nën embargon e vendosur nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, nga Organizata 

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

 

Detyrimet e organit doganor 

 

Neni 26 
Organi doganor, në kuadrin e të gjithë kompetencave të tij, mund të kufizojë ose të ndalojë 

eksportin, ofrimin e shërbimeve të ndërmjetësimit, të ndihmës teknike dhe transitin e mallrave me 

përdorim të dyfishtë, veprime për të cilat njofton menjëherë ministrinë.  

 

Detyrimet e personit që kryen eksport, ofrim të shërbimeve të ndërmjetësimit dhe të ndihmës 

teknike 

 

Neni 27 
Personi i cili kryen eksport, ofrim të shërbimeve të ndërmjetësimit dhe ndihmës teknike për 

mallrat me përdorim të dyfishtë, është i detyruar që: 

1) të njoftojë me shkrim ministrinë, jo më vonë se 15 ditë, për çfarëdo lloj ndryshimi të 

ndodhur në lidhje me punën konkrete; 

2) brenda 15 ditëve pas veprimtarisë së kryer ose të eksportit vijues, të njoftojë me shkrim 

ministrinë për këtë dhe të dërgojë kopjen e lejes në bazë të së cilës është kryer veprimtaria konkrete në 

fjalë dhe kopjen e certifikuar të dokumentit unifikues doganor; 

3) të kthejë lejen pranë ministrisë, në qoftë se ajo nuk është përdorur, brenda 15 ditëve nga 

data e skadimit të periudhës së vlefshmërisë së lejes; 



4) me kërkesë të ministrisë dhe brenda 60 ditëve pas kryerjes së eksportit të mallrave, të 

dërgojë vërtetimin e dhënë nga organi kompetent i vendit të destinacionit fundor ose përdoruesit fundor 

që vërteton marrjen e mallrave me përdorim të dyfishtë(Certifikata e dërgimit).  

 

III. EVIDENCAT 
 

Evidenca të ministrisë 
 

Neni 28 
Ministria mban evidencën për lejet e dhëna dhe të anuluara, si dhe për kërkesat e refuzuara për 

leje, në përputhje me këtë ligj.  

Dokumentacioni i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, ruhet për pesë vjet nga skadimi i 

periudhës së vlefshmërisë së lejes. 

 

Evidencat e personave që kryejnë eksport, ofrim të shërbimeve të ndërmjetësimit dhe të ndihmës 

teknike 

 

Neni 29 
Personi që kryen eksport të mallrave me përdorim të dyfishtë, ofrim të shërbimeve të 

ndërmjetësimit dhe ndihmës teknike, mban evidenca, që përmbajnë: 

- llojin dhe numrin e lejes, datën e dhënies së lejes dhe periudhën e vlefshmërisë së saj; 

- përshkrimin, sasinë dhe vlerën e mallrave dhe mënyrën e dërgimit; 

- emrin dhe selinë, d.m.th. emrin, mbiemrin dhe adresën e përdoruesit fundor dhe përdorimin 

fundor të mallra me përdorim të dyfishtë; 

- vendin e përdoruesit fundor. 

Pjesë përbërëse e evidencave të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni janë faturat, 

dokumentacioni i transportit, doganor dhe dokumentacione të tjera të nevojshme për eksportin e 

mallrave me përdorim të dyfishtë, për ofrimin e shërbimeve të ndërmjetësimit dhe ndihmës teknike. 

Dokumentacioni i përmendur në paragrafin 1 dhe 2 i këtij neni ruhet për pesë vjet pas skadimit 

të periudhës së vlefshmërisë së lejes. 

 

IV. MBIKËQYRJA 
 

Kryerja e mbikëqyrjes 
 

Neni 30 
Mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji dhe të rregulloreve të miratuara në bazë të këtij ligji kryhet 

nga ministria. Sipas nevojës dhe në varësi të llojit dhe përdorimit të mallrave, mbikëqyrja mund të bëhet 

edhe në bashkëpunim me organet e tjera kompetente. 

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

të autorizuar, në përputhje me ligjin. 

Në mbikëqyrjen që kryhet në përputhje me këtë ligj, zbatohen dispozitat e ligjit me të cilin 

rregullohet mbikëqyrja inspektuese. 

 

Mundësimi i kryerjes së mbikëqyrjes 
 

Neni 31 
Në procedurën e dhënies së lejes, si dhe pas dhënies së lejes për eksport, ministria mund të 

kryejë kontroll të mallrave me përdorim të dyfishtë dhe të dokumentacionit shoqërues. 

Personi i cili kryen eksport, ofrim të shërbimeve të ndërmjetësimit ose të ndihmës teknike, 

është i detyruar që organeve kompetente të përmendura në nenin 30 paragrafi 1 të këtij ligji t’u 

mundësojë kryerjen e mbikëqyrjes gjatë realizimit të veprimtarisë, si dhe pas përfundimit të saj. 

 

V. DISPOZITAT PENALE 
 



Shkeljet 
 

Neni 32 
Personi juridik dënohet me gjobë nga 2 000,00 euro deri 10 000,00 euro për shkelje, në qoftë se: 

1) konstatohet se ai, pa leje të ministrisë: 

- është përpjekur të eksportojë ose ka eksportuar mallra e përfshira në listë (neni 8); 

- ka ofruar shërbime ndërmjetësimi (neni 10 paragrafi 1, 2 dhe 3) 

- Ka ofruar ndihmë teknike (neni 11 paragrafi 1 dhe 2 të nenit 12 paragrafi 1 dhe 2); 

2) nuk njofton ministrinë, që mallrat të cilët janë objekt i eksportit, janë mallra me përdorim 

të dyfishtë, të cilët janë ose mund të synohen, tërësisht ose pjesërisht, për përdorimet e përmendura në 

nenin 9 të këtij ligji (neni 9 paragrafi 2); 

3) Nuk njofton ministrinë për çfarëdo ndryshimi të ndodhur në lidhje me veprimtarinë 

konkrete (neni 27 paragrafi 1 pika 1); 

4) me kërkesë të ministrisë, nuk paraqet vërtetim të lëshuar nga organi kompetent i vendit të 

destinacionit fundor ose vendi i përdoruesit fundor me të cilin vërtetohet marrja e mallrave me 

përdorim të dyfishtë (neni 27 paragrafi 1 pika 4).  

Për shkeljet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, personi fizik dhe personi përgjegjës në 

personin juridik dënohet me gjobë nga 300,00 euro deri 1000,00 euro. 

Përveç gjobës për shkeljet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, mund të komunikohet 

edhe masa e sigurisë ndalim i ushtrimit të veprimtarisë së eksportit, të ofrimit të shërbimeve të 

ndërmjetësimit dhe të ndihmës teknike, në kohëzgjatjen nga gjashtë muaj deri dy vjet. 

 

Neni 33 
Personi juridik dënohet me gjobë nga 1000,00 euro deri 5000,00 euro për shkelje, në qoftë se: 

1) nuk njofton ministrinë ose nuk njofton në kohë për eksportin e kryer të mallrave me 

përdorim të dyfishtë ose të shërbimit të ofruar (neni 27 paragrafi 1 pika 2); 

2) nuk i kthen ministrisë lejen e marrë në qoftë se leja nuk është përdorur, brenda prej 15 

ditëve nga data e skadimit të periudhës së vlefshmërisë së lejes (neni 27 paragrafi 1 pika 3);  

3) nuk mban evidencë të detajuar për eksportin e tij, shërbimin e ofruar të ndërmjetësimit dhe 

ndihmën teknike dhe ruan dokumentacionin të paktën për pesë vjet nga skadimi i afatit të periudhës së 

vlefshmërisë së lejes (neni 29 paragrafi 1, 2 dhe 3). 

Për shkeljet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, personi fizik ose personi përgjegjës në 

person juridik dënohet me gjobë nga 300,00 euro deri në 1000,00 euro. 

 

VI. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

Rregulloret për zbatimin e ligjit 

 

Neni 34 
Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji miratohen brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi 

të këtij ligji. 

 

Procedurat e filluara 

 

Neni 35 
Ndaj procedurave, zgjidhja e të cilave ka filluar para fillimit të zbatimit të këtij ligji, do të 

zbatohen dispozitat e këtij ligji, me kusht që kjo të jetë më favorshme për palën. 

 

Ndërprerja e vlefshmërisë 

 

Neni 36 
Ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji ndërpritet vlefshmëria e dispozitave të ligjit për tregtinë e 

jashtme me armë, pajisje ushtarake dhe mallra me përdorim të dyfishtë (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, 

numër 80/08) në pjesën që lidhet me mallrat me përdorim të dyfishtë. 

 



Hyrja në fuqi 

 

Neni 37 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga data e botimit të tij në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi”, 

ndërsa do të zbatohet nga 1 korriku 2012. 

 

Numër 31-3/12-1/9 

EPA 785 XXIV 

Podgoricë, 29 maj 2012 

 

Kuvendi i Malit të Zi, mbledhja 24 
Kryetari  

Ranko Krivokapić, d.v. 


