
Miratuar me Vendimin nr. 8, date 25.06.2015, te ndryshuar me Vendimin nr. 5, 
date 11.12.2019 

RREGULLORE PER PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TE INTERESA VE 
NE USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE 

NE AUTORITETIN SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 

ASl(CJ AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 
'=-- 



1. "Zyrtar" eshte cdo person, qe kryen detyra dhe ushtron funksione publike ne ASIG. 
2. "Person i lidhur me nje zyrtar te ASIG eshte cdo person fizik ose juridik, i cili rezulton te 
kete pasur ose te kete lidhje interesi, pasurore ose vetjake jo pasurore me zyrtarin, sipas pikes 
11, te nenit 3, te ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar, ne lidbje me nenin 5, te po ketij 
ligji. 
3. "Parim i proporcionalitetit", sipas pikes 12, te nenit 3, te ligjit 9367, date 07.04.2005, i 
ndryshuar, eshte raporti ndermjet rendesise se detyrave, pergjegjesive dhe kompetencave te nje 
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Neni4 
Perkuflzlme 

Objekti i kesaj rregulloreje eshte percaktimi i rregullave, mjeteve, menyrave, procedurave, 
pergjegjesive dhe kompetencave per zbatimin e detyrimeve ligjore per deklarimet e pasurive, si 
dhe identifikimin, deklarimin, regjistrimin, trajtimin, zgjidhjen dhe denimin e rasteve te 
konfliktit te interesave. 

Neni 3 
Objekti 

Qellimi i kesaj rregulloreje eshte dek.larimi dhe mbajtja e pergjegjesive per deklarimin dhe 
kontrollin e pasurive, si dhe garantimi i nje vendimmarrjeje te paanshme, transparente, ne 
interesin me te mire te mundshem te publikut nga zyrtaret publike te Autoritetit Shteteror per 
Informacionin Gjeohapesinor (me poshte ASIG), si dhe ushtrimi i funksioneve nga punonjesit e 
ASIG jo ne kushtet e konfliktit te interesave. 

Neni 2 
Qellimi 

Rregullorja "Per parandalimin e konfliktit te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike, si 
dhe dek.larimin e pasurive ne ushtrimin e funksioneve publike ne Autoritetin Shteteror per 
Jnformacionin Gjeohapesinor", bazohet ne ligjin nr.9367, date 7.4.2005 "Per parandalimin e 
kontliktit te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike", i ndryshuar, ne ligjin nr.9049, 
date I 0.4.2003 "Per deklarimin dhe kontrollin e pasurive, te detyrimeve financiare te te 
zgjedhurve dhe te disa nepunesve publike", i ndryshuar, si dhe ne aktet nenligjore perkatese, te 
miratuara ne baze te tyre. 

Neoi 1 
Baza ligjore 

KREUi 
RREGULLA TE PERGJITHSHME 

AS o AUTORITETI SHTETEROR PER JNFORMACIONIN GJEOHAPESfNOR 
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a) vendimmanje per nje akt dote vleresohet, ne cdo rast, casti i fundit i procesit vendimmarres, 
gjate te cilit vendoset permbajtja perfundirntare e aktit; 
b) vendimmanje per nje akt do te vleresohen edhe ato caste paraprake te vendimmarrjes, sipas 
shkronjes "a" te kesaj pike, te cilat jane thelbesisht te rendesishme dhe percaktuese per 
permbajtjen perfundimtare te aktit, qe perfshijne, por nuk jane te kufizuara si me poshte: 

i) hartimi i projektaktit nga zyrtari ose zyrtaret dhe dorezirni organit apo zyrtarit kompetent 
per vendimmanje; 
ii) dhenie e komenteve, mendimeve, sugjerimeve dhe cdo kontributi tjeter te dokumentuar, 
per kete projektakt nga zyrtare te tjere, brenda ose jashte institucionit; 
iii) dhenie e komenteve, mendimeve, sugjerimeve dhe cdo kontributi tjeter te dokumentuar, 
nga cdo zyrtar si pasoje e kerkesave, pretendimeve apo informacioneve te subjekteve te 
interesuara per kete projektakt; 
iv) dhenie e komenteve, mendimeve, sugjerimeve e cdo kontributi tjeter te 
dokumentuar, te cdo zyrtari me kompetence per te vendosur perfundimisht per aktin; 
v) perfshirje e cdo dokumenti paraprak, ndermjetes dhe/ose shoqerues te nje vendimmanjeje 
per nje akt ose kontrate qe lidhet kryesisht me organizimin, te ardhurat, shpenzimet, 

Per qellimet e kesaj rregulloreje, ne perputhje me Udhezimin e ILDKPKI-se m. 239, date 
2.2.2006, "Per kuptimin e casteve paraprake dhe thelbesore ne nje vendimmanje" dhe nenit 4/2 
te ligjit nr, 9367, date 07.04.2005, i ndryshuar: 

Neni 6 
Vendimmarrja dhe caster paraprake te vendimmarrjes 

Titullari i institucionit; 
Drejtoret e Drejtorive; 
Pergjegjesit e Sektoreve; 
Specialistet ne cdo sektor; 
Cdo zyrtar tjeter i administrates se ASIG; 
Personat e lidhur ne masen dhe menyren e percaktuar ne ligjin nr. 9367, date 07.04.2005, 
i ndryshuar dhe ne nenin 30, te Kodit te Procedurave Administrative, sipas situatave te 
konflikteve te interesit qe paraqiten. 

Rregullorja percakton nonna te detyrueshme per t'u zbatuar nga cdo zyrtar sipas kuptimit te ketij 
termi ne piken l dhe 2 te nenit 4, te kesaj rregulloreje, kur ai merr pjese ne nje vendimmanje per 
akte e kontrata administrative, si dhe akte normative, dhe konkretisht nga: 

Neni 5 
Fusha e zbatimit 

zyrtari me masat per parandalimin e konfliktit te interesave, raport ne te cilin sa me te 
rendesishme te jene detyrat, pergjegjesite dhe/ose kompetencat e tij, aq me te shumta jane 
kufizimet e interesave vetiake. 

AS ~ AUTORITETI SHTETEROR PER fNFORMACIONTN GJEOHAPESINOR 
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l. Interesat private te nje zyrtari jane interesat qe parashikohen nga neni 5, i ligjit nr. 9367, date 
07 .04.2005, i ndryshuar, dhe konkretisht: 

a) te drejta dhe detyrime pasurore te cdo lloj natyre; 
b) cdo marredhenie tjeter juridiko-civile; 
c) dhurata, premtime, favore, trajtime preferenciale; 

Neni 8 
Interesat private 

l. Nje zyrtar ka kompetence thelbesore dhe percaktuese per nje akt, nese pjesemarrja, ndikimi 
dhe qendrimi i tij ne vendimmanjen per kete akt, sipas nenit 6 te rregullores, percaktojne 
permbajtjen e aktit. 
2. Si kornpetence thelbesore e percaktuese e nje zyrtari per nje akt perfshihet, ne secilin nga 
castet paraprake te mesiperrne te vendimmanjes, mundesia per te ndikuar mbi vendimmarrjen qe 
buron nga: 

a) roli urdherues, propozues, keshillues, zbatues ose kontrollues i ushtruar, qe njedh nga 
pjesernarrja, ndikimi dhe qendrimi ne pergatitjen, negocimin, propozimin, keshillimin, 
rniratimin, administrimin, kontrollin ose ekzekutimin e nje akti apo kontrate; 
b) zoterimi i informacionit, qe lidhet kryesisht, por jo vetem, me te dhena sensitive per 
biznesin, te dhena per tatimet e doganat, kuadrin rregullator, informacione sensitive 
personale, informacione per organet e hetimit e te ndjekjes, informacione per politikat 
ekonomike vendore dhe adrninistrimin financiar; 
c) cdo shkak tjeter ne perputhje me specifikat konkrete e perkatese te funksionit e te 

veprimtarise se zyrtareve te ASIG-ut. 
3. Pavaresisht nga percaktimet e pikave te mesiperme te kesaj rregulloreje, perben cast paraprak 
te vendimmanjes apo kompetence thelbesore e percaktuese per nje akt ose kontrate, cdo rast i 
vleresuar si i tille nga autoriteti pergjegjes i ASIG-ut, si dhe nga zyrtaret eprore ne ASIG. 
4. Ne secilin prej casteve te mesiperme, zyrtari pjesemarres ne vendimmarrje, me kompetence 
thelbesore dhe percaktuese, eshte i detyruar te vetedeklaroje paraprakisht, ne zbatirn te pikes 
1, te nenit 7, te ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar, nese ka nje interes privat qe mund te 
shkaktoje renien ne konflikt interesi te cfaredo lloji. Vetedeklarirni behet nepermjet plotesimit te 
dokumentit tip per deklarime te ketij Jloji. 
5. Ne te njejtat raste, eprori ose institucioni epror mund t'i kerkoje zyrtarit te deklaroje rast pas 
rasti interesat private ne zbatim te nenit 7, pika 2, te ligjit nr. 9367, date 07.04.2005, i ndryshuar. 

Neni7 
Kompetenca thelbesore dhe percaktuese per nje akt 

strategjite, burimet njerezore, funksionet, detyrat e pergjegjesite administrative, pa pranine e 
te cilave nuk do te vendosej dhe rnbeshtetej permbajtja perfundimtare e projektaktit ose 
projektkontrates ne teresine e tyre; 
vi) cdo rast tjeter ne perputhje me specifikat konkrete e perkatese te misionit e te 
veprimtarise se ASIG-ut. 

ASI(() AUTORITETI SHTETEROR PER lNFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 
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Neni 9 
Deklarimi rast per rast i interesave private te zyrtarit 

Seksioni 1 
Identifikimi dhe regjistrimi i interesave ne kushtet e konflikteve rast per rast te interesave 

PROCEDURA T DHE MJETET PER IDENTIFIKIMIN, REGJJSTRIMIN DHE 
TRAJTIMIN E KONFLIKTEVE TE INTERESA VE 

KREUII 

9) negocime te mundshme per punesim ne te ardhmen nga ana e zyrtarit gjate ushtrimit te 
funk:sionit apo negocime per cdo lloj forme tjeter marredheniesh me interes privat per 
zyrtarin, pas lenies se detyres, te kryer nga ai gjate ushtrimit te detyres; 
d) angazhime ne veprimtari private me qellim fitimi ose cdo lloj veprimtarie, qe krijon te 
ardhura, si dhe angazhime ne organizata fitimprurese dhe jofitimprurese, sindikata ose 
organizata profesionale, politike, shteterore dhe cdo organizate tjeter; 
dh) rnarredhenie: 

i) familjare apo te bashkejeteses; 
ii) te komunitetit; 
iii) etnike; 
iv) fetare 
v) te njohura te miqesise apo te armiqesise; 

e) angazhime te meparshme, nga te cilat kane buruar ose burojne interesa te permendur ne 
shkronjat e mesiperme te ketij neni. 

2. Kufizimet e interesave private, te percaktuara shprehimisht ne ligjin nr. 9367 date 07.4.2005, i 
ndryshuar, zbatohen se bashku me kufizimet e te njejtit interes privat, te percaktuara 
shprehirnisht ne nje ligj tjeter, sipas parimit, qe zbatohet ai kufizim qe eshte me i rrepte. 
3. Nese ne ligjin nr. 9367, date 07.4.2005, i ndryshuar, ne lidhje me nje interes te caktuar privat 
te nje zyrtari, nuk eshte percaktuar ndonje kufi sasior i kufizimit te ketij interesi, ndersa ne nje 
ligj tjeter i njejti interes, me qellim parandalimin e konfliktit te interesave, kufizohet 
shprehirnisht sipas nje kufiri sasior, atehere ky kufizim zbatohet edhe per kriteret e percaktura ne 
ligjin nr. 9367, date 07.4.2005, i ndryshuar dhe anasjelltas. 
4. Vleresohet shkak per lindjen e konfliktit te interesit, cdo lloj interesi privat i zyrtarit nga ata te 
percaktuar ne nenin 5, te ligjit nr. 9367, date 07.4.2005, i ndryshuar, cdo lidhje apo gershetim 
ndermjet dy a me shume prej tyre, nese per shkak te ketij interesi ose per shkak te daljes jashte 
kufizimeve te detyrueshme te ketij interesi, shfaqet nje gjendje me konflik interesi, sipas 
perkufizimeve te pikave 1 e 4, te nenit 3, te ligjit nr. 9367 date 07.4.2005, i ndryshuar. 

AS o AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN G.IEOHAPESINOR 
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1. Autoriteti qendror pergjegjes per zbatimin e ketij ligji eshte Inspektoriati i Laite i Deklarimit 
dhe Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit te Interesave. 

2. Autoriteti ose strukturat pergjegjese per zbatimin e ligjit nr. 9367, date 7.4.2005, i ndryshuar, 
dhe kesaj rregulloreje, sipas hierarkise jane: 
a) Titullari I institucionit; 
b) Drejtoret e Drejtorive 
c) Pergjegjesit e Sektoreve 
j) Pergjegjesit e Sektoreve te administrates se Rektoratit te Uk-se. 

Neni 12 
Autoritetet Pergjegjese per parandalimin, kontrollin dhe zgjidhjen e gjendjeve te konfliktit 

te interesave. 

I. ASIG ve ne dispozicion te zyrtareve te tij modelin e autorizirnit, qe keta duhet te leshojne, 
brenda 30 diteve nga data e fillimit te marredhenieve te punes, (Aneksi nr.2) 

2. Autorizimi dorezohet ne autoritetin pergjegjes te ASIG-ut. 

Neni 11 
Leshimi i autorizimit nga zyrtari 

1. Ofrimi i informacionit, per interesat private te zyrtarit, eshte: 
a) detyre e cdo zyrtari qe ka dijeni; 
b) e drejte e paleve te interesuara dhe e cdo personi, qe ka dijeni dhe qe ka nje interes ne 
pergjithesi, ne perputhje me qellimin e ligjit nr. 9367, date 7.4.2005, i ndryshuar. 

2. Burime te tjera informacioni per interesat private te nje zyrtari mund te jene edhe ato burime 
te parashikuara ne nenin 9, te ligjit nr. 9367, date 7.4.2005, i ndryshuar. 

Neni 10 
ldentifikimi i interesave private te zyrtarit nga persona te trete 

1. Cdo zyrtar, sipas percaktimit te ketij termi ne nenin 5, te kesaj rregulloreje, ne ushtrimin e 
kompetencave ose ne kryerjen e detyrave te tij publike, ne baze te njohjes se tij dhe ne 
mirebesirn, detyrohet te beje vetedeklarim paraprak, rast per rast, te ekzistences se interesave te 
tij private, qe mund te behen shkak per lindjen e nje konflikti interesi. 
2. Deklarimi rast per rast i interesave private behet cdo here nga zyrtaret, kur kjo kerkohet nga 
eprori ose nga institucioni epror. Deklarimi, si rregull, duhet kerkuar dhe bere paraprakisht. Kur 
kjo nuk eshte e mundur ose kur nuk ka ndodhur, deklarimi kerkohet dhe behet sa me shpejt te 
jete e mundur. 
3. Vetedeklarimi ose deklarimi me kerkese behet me shkrim, kur zyrtari perfshihet ne nje 
vendimmanje per nje akt. (Aneksi nr. I) 

AS o AUTORITETI SHTETEROR PER TNFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 
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Autoriteti Pergjegjes ne ASJG, kryen detyrat sipas Udhezimit nr. I, date 27.06.2014, te 
ILDKPKJ-se. Keto detyra jane si me poshte: 
1. Mbledh nga burime te ligjshme te dhena per interesat private te zyrtareve 

a) Shperndan dhe administron autorizimet e leshuar nga zyrtaret ne zbatim te nenit IO te ligjit 
nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar. Autorizimi sipas formatit te miratuar nga Inspektori i 
Pergjithshem, eshte i detyrueshem per t'u plotesuar nga cdo zyrtar, i cili kryen nje funksion 
publik dhe nenshkruhet brenda 30 diteve nga data e fillimit te detyres. 
b) Ne emer te institucionit publik, mbledh te dhena personale per zyrtarin, kudo qe ato jane te 
regjistruara ne regjistrat publike, te cilat lidhen me interesat private, qe mund te krijojne ose 
duket sikur krijojne konflikt interesi me funksionin publik apo detyrat qe ushtron zyrtari. 
Mbledhja e ketyre te dhenave duhet te behet ne perputhje me ligjin nr.9887, date 10.03.2008, 
"Per mbrojtjen e te dhenave personale", i ndryshuar. 

2. Propozon nxjerrjen e akteve te nevojshme nenligjore, si dhe ndryshimet ne rregulloret e 
brendshme per parandalimin e konfliktit te interesave te institucionit, ne perputhje me ligjin e 
parandalimit te konfliktit te interesave, si dhe udhezimeve te ILDKPKI-se. 
3. Detyrat e Autoriteteve Pergjegjese per konstatimin, trajtimin dhe zgjidhjen e konfliktit te 
interesave. 
Autoriteti Pergjegjes, ne emer te institucionit, kryen verifikim dhe hetim administrativ lidhur me 
interesat private, qe mund te behen shkak per lindjen e nje konflikti interesi, ne te gjithe regjistrat 
publike apo institucione te tjera duke shfrytezuar te gjithe mundesite qe i jep ligji, dhe informon 
per kete eprorin e drejtperdrejte deri tek titullari i institucionit: 

a) Autoriteti Pergjegjes, pranon informacion te ofruar nga zyrtare te tjere apo persona te 
interesuar, te siguruar ne menyre te ligjshme dhe verifikon/kontrollon burimin dhe 
vertetesine e ketyre te dhenave. 
b) Ne haze te informacionit te grumbulluar, Autoriteti Pergjegjes, bazuar ne ligjin nr.9367, 
date 7.4.2005, i ndryshuar, vlereson nese rasti konkret perben konflikt interesi, duke 
analizuar njekohesisht dhe rolin dhe kompetencat e zyrtarit ne procesin vendimmarres. 
c) Verifikon dhe vlereson, nese nga situata e konstatuar ne kushte te konfliktit te interesit, 
kane ardhur pasoja. 
d) I komunikon vete zyrtarit dhe eprorit, te dhenat e mbledhura dhe shkeljet e konstatuara, 
duke i orientuar gjithashtu per masat qe duhet te marre vete zyrtari apo eprori per zgjidhjen 
e konfliktit, sipas percaktimeve te bera ne nenet 37 dhe 38, te ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i 
ndryshuar. 
e) Ploteson dhe administron regjistrin e konfliktit rast per rast te interesit, i cili duhet te 
permbaje te dhena Jidhur me: 

i) Jdentitetin e zyrtarit; 

Neni 13 
Detyrat e Autoritetit Pergjegjes te ASIG-ut. 

3. Autoriteti pergjegjes ne ASIG, i cili zbaton detyrat e percaktuara ne ligjin nr. 9367, date 
7.4.2005, i ndryshuar dhe ne nenin 13, te kesaj rregulloreje jane Drejtuesit e Njesise qe 
menaxhon Burimet Njerezore, si dhe juristi/specialist per burimet njerezore ne institucion. 

AS o AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 
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ii) Interesat private te tij, te cilet jane bere shkak per nje konflikt interesi; 
iii)Thelbin e konfliktit; 
iv) Paler e interesuara; 
v) Burimin e te dhenave, rnenyren e manjes dhe verifikimit te tyre; 
vi) Vendimin qe eshte marre, mbeshtetur ne keto te dhena, perfshire edhe vendimet e 
marra nga eproret, institucionet eprore ose nga gjykatat; 

f) Mbeshtet eprorin, sipas rastit, per manjen e masave disiplinore dhe raporton rastin ne 
ILDKPKI per ndjekje te metejshme. 

4. Rregullimi i pasojave juridike, pavlefshmeria e akteve/kontratave administrative te main ne 
kushtet e kontliktit te interesave 
4.1 Autoriteti Pergjegjes ne bashkepunim me strukturen pergjegjese, e cila trajton ceshtjet 
juridike: 

a) Merr masa per te Iehtesuar ankimin administrativ te paleve te interesuara, ne lidhje me 
aktet e marra ne kushtet e konfliktit te interesit. 
b) Siguron transparencen me publikun lidhur me vendimrnanjet e kryera nga institucioni 
perkates dhe zbatimin me korrektesi te ligjit nr, 119/2014 "Per te drejten e informimit". 

4.2 Shtron ceshtje dhe kerkon keshilla nga ILDKPKI, per zbatimin e ligjit nr.9367, date 
07.04.2005, i ndryshuar, si dhe permiresime ne ligje te tjera, kur kjo ka te beje me ceshtjen e 
kontliktit te interesave; 
4.3 I propozon me shkrim organit kompetent ( eprorit /institucionit epror) revokimin/shfuqizimin 
e akteve te maim ne kushtet e konfliktit te interesave. 
4.4 Ne rastet e konstatimit te pavlefshmerise se nje akti/kontrate administrative te institucionit 
publik, sipas perkufizimit te ketij termi ne Kodin e Procedurave Administrative, si pasoje e 
nxjerrjes se tyre ne kushtet e kontliktit te interesave (faktik apo ne dukje), Autoriteti Pergjegjes, 
ne bashkepunim me strukturen perkatese, ne zbatim te nenit 40/1, te ligjit nr.9367, 
date 07.04.2005, i ndryshuar, kur gjykon se zyrtari ka vepruar me keqbesim: 

a) I propozon eprorit/organit kompetent fillimin e procedurave te denimit disiplinor ndaj 
zyrtarit, pergjegjes per pavlefshmerine e aktit; 
b) Propozon te ndermerren procedurat per kalimin e barres se demshperblimit te ky zyrtar; 
c) Inicion fillimin e procedurave te ankimit prane organit gjyqesor, per vendosjen e nje 
shperblimi ne favor te institucionit per demin moral te shkaktuar; 
d) Propozon te behet kallezim penal ndaj zyrtarit, nese gjykohet se shkelja e kryer nga ai 

perben veper penale; 
Keto masa te sipercituara, mund te zbatohen edhe ndaj cdo zyrtari tjeter pergjegjes, qe me 
veprimet apo mosveprimet e veta nuk ka parandaluar konfliktin e interesit, shkak per 
pavlefshrnerine e aktit, ose per moszbatimin e detyrimeve per shmangien e konfliktit te 
interesave te percaktuara ne ligj. 
5. Roli keshillues dhe trajnues i Autoriteteve Pergjegjese 

a) Autoriteti Pergjegjes i sugjeron zyrtareve dhe/ose eproreve te tyre, ceshtjet dhe momentet 
kur zyrtaret dhe/ose eproret e tyre duhet te tregohen te kujdesshem per parandalimin e 
konfliktit te interesit rast per rast ose te vazhdueshem (faktik, ne dukje dhe i mundshem). 
b) Mbeshtet eprorin e zyrtarit ne vleresimin e kryerjes se padrejte te detyrave per shkak te 
konfliktit te interesit, ne marrjen e masave disiplinore apo ne propozimin per vendosjen e 

O AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESJNOR 
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gjobave nga ILDKPKI, ne rast kundervajtjesh administrative te zyrtarit, ne kuptim te ligjit 
m.9367, date 07.04.2005, i ndryshuar. 
c) Pergatit guida, informon, keshillon e trajnon zyrtaret ne lidhje me kete ligj, mete drejtat e 
detyrimet e tyre dhe me parandalimin sa me te mire te konfliktit te interesave; 
d) Merr masa per te siguruar aksesin dhe informimin e publikut ne te dhenat personale te 
zyrtareve dhe ne dokumentet e tjera zyrtare qe lidhen me konfliktin e interesit. 

6. Detyrat e Autoriteteve Pergjegjese ne procesin e deklarimit 
a) Autorieteti Pergjegjes ne zbatim te percaktirneve te bera ne nenin 3 te ligjit nr.9049, 
date 10.4.2003, "Per deklarimin dhe kontrollin e pasurive, te detyrimeve financiare te te 
zgjedhurve dhe te disa nepunesve publike", i ndryshuar, duhet te pergatise listen e 
perditesuar te zyrtareve, te cilet, ne varesi te funksionit qe kryejne, mbartin detyrimin per 
deklarim te interesave private dhe te dergoje kopje te saj ne ILDKPKI; 
b) Ne rastet e emerirneve dhe largimeve te zyrtareve qe mbartin detyrim per deklarim, 
duhet te njoftoje menjehere me shkrim ILDKPKI, lidhur me daten e ernerimit/largimit te 
subjekteve. 
c) Orienton dhe udhezon zyrtaret, te cilet mbartin detyrim per deklarim, per plotesimin ne 
rruge elektronike (me kompjuter) te deklarates se interesave private, sipas llojeve (Para 
fillimit te detyres, Periodik vjetor, Pas largimit nga funksioni); 
d) lnformon zyrtaret lidhur me afatet ligjore, brenda te cilave plotesohet dhe dorezohet 
deklarata e interesave private; 
e) Informon zyrtaret Iidhur me sanksionet ne rast refuzimi per plotesim te deklarates, ne 
rast mosplotesirni brenda afatit, si dhe ne rastin e deklarimeve te rreme; 
f) Jep asistence, nese kerkohet nga ana e zyrtareve, ne plotesimin e deklaratave; 
g) Mban databaze per shperndarjen dhe dorezirnin e deklaratave te interesave private te 
zyrtareve dhe pasi verifikon se dokumenti zyrtar eshte pa mangesi, leshon per subjektin 
vertetimin e manjes ne dorezim. 
h) Mbledh deklaratat e plotesuara nga zyrtaret (subjekte te ligjit nr.9049, date 10.4.2003, 
"Per deklarimin dhe kontrollin e pasurive, te detyrimeve financiare te te zgjedhurve dhe te 
disa nepunesve publike", i ndryshuar, dhe i dergon prane ILDKPKI, sipas listes emerore te 
dorezimeve. 
i) Pergatit jo me vone se data 31 Janar e vi tit pasardhes, raportin vjetor mbi veprirntarine e 
kryer dhe e dergon ne ILDKPKI. 

7. Raportimi vjetor mbi veprimtarine e Autoriteteve Pergjegjese 
Ne zbatim te pikes 3, te nenit 42, te ligjit nr.9367, date 7.4.2005, Autoritetet Pergjegjese i 
paraqesin Inspektoratit te Laite cdo vit per vitin pararendes, por jo me vone se data 31 janar, nje 
raport per veprimtarine e kryer ne zbatim te ketij ligji, perfshire rastet e konflikteve te interesave, 
rnenyrat e ndjekura per parandalimin ose trajtimin e tyre, rezultatet e arritura, si dhe ceshtjet e 
Iidhura me deklarimin periodik. 
Raporti vjetor duhet te permbaje: 

a) Per procesin e deklarimit te interesave private periodike: 
i) njoftimin, dhenien e konsulences dhe dorezimit te deklaratave te interesave 
private nga zyrtaret, si dhe respektimin e afateve ligjore nga ana e tyre. 

AS o AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONTN GJEOHAPESINOR 
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- Ligjin nr. 44/2015, "Kodi i Procedurave Administrative i Republikes se Shqiperise"; 

• Dosja nr. 1, me titull "Per aktet ligjore & nenligjore" duhet te permbaje: 

1. Dokumentacioni i perdorur nga autoriteti pergjegjes, ne zbatim te ligjit nr. 9367, date 
7.4.2005, i ndryshuar dhe ne zbatim te kesaj rregulloreje, eshte dokumentacion zyrtar. Zyrtari/et 
e emeruar si autoritet pergjegjes, me rastin e emerimit dhe largimit te tij/tyre duhet te 
marre/marrin ne dorezirn zyrtarisht nga Dega e Burimeve Njerezore & Protokoll Arkives dhe te 
beje/bejne dorezirnin e plote te dokumentacionit prane kesaj dege, e cila me pas ia dorezon 
zyrtarit/eve te rinj qe marrin detyren e autoritetit pergjegjes. 
2. Me qellim administrimin sa me te mire te dokumentacionit nga autoriteti pergjegjes, krijohen 
dhe mbahen nga ky autoritet pergjegjes dosje te vecanta me permbajtje si vijon: 

Neni 14 
Administrimi i dokumentacionit nga autoriteti pergjegjes 

ii) Identifikimin, regjistrimin e rasteve te konfliktit te interesave. 
iii) Raste te verifikuara dhe kontrolluara per konflikt interesi. 
iv) Raste te trajtuara dhe te zgjidhura te konfliktit te interesave. 
v) Raste te pazgjidhura te raportuara ne ILDKPKI, gjykate, prokurori. 

8. Pergjegjesite e Autoriteteve Pergjegjese per parandalimin e konfliktit te interesave 
a) Autoriteti Pergjegjes, duhet te respektoje gjate gjithe kohes se ushtrimit te veprirntarise 
se tij ( edhe pas largimit te zyrtarit nga funksioni), parimet e konfidencialitetit dhe 
besueshmerise ne perputhje me percaktimet e bera ne ligjin nr. 9887, date 10.03.2008 
"Per mbrojtjen e te dhenave personale" I ndryshuar. 
b) Ne rastet kur konstatohen shkelje te detyrimeve ligjore nga kjo strukture, Inspektori i 
Pergjithshem i ILDKPKI-se, i propozon titullarit te institucionit mase disiplinore, ne 
zbatim te pikes 3, te nenit 45, te ligjit nr.9367, si dhe ndermerr procedurat per vendosjen 
e masave administrative "gjobe", ne zbatim te nenit 44, te ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i 
ndryshuar. 

9. Kryerja e detyrave dhe ushtrimi i kompetencave nga ana e autoriteteve pergjegjese ne 
funksion te parandalimit te konfliktit te interesave, duhet te behet ne perputhje me ligjin nr. 
9887, date 10.03.2008 "Per mbrojtjen e te dhenave personale", i ndryshuar dhe aktet nenligjore 
te dala ne zbatim te tij. 

zyrtar; 

ii) Rakordimi i listes se zyrtareve qe mbartin detyrim per deklarimin e interesave 
private. 
iii) Evidentimi i rasteve te mosrespektimit te afateve ligjore per dorezirnin e 
deklaratave te interesave private. 
iv) Evidentimi i marrjes se masave disiplinore per shkelje te konstatuara te ligjit 
nr.9049, date I 0.4.2003, i ndryshuar dhe ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar. 

b) Per identifikimin dhe regjistrimin e rasteve te konfliktit te interesave: 
i) Plotesirnin e autorizimit per parandalimin e konfliktit te interesave nga cdo 

A o AUTORITETJ SHTETEROR PER JNFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 
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Regjistrin themeltar alfabetik, me emrat dhe funksionet e zyrtareve qe deklarojne ne 
ILDKPKI; 
Kopje te njoftimeve ndaj zyrtareve per deklarim dhe konfirmimet e tyre; 
Kopje te shkresave per deklaratat e dorezuara ne ILDKPKI; 
Kopje te formularit per listen e zyrtareve, qe nuk kane del<laruar ne afat dhe shkaqet e 
mosdel<larimit ne afat; 

Dosja nr. 3 me titull "Per regjistrimin e deklarimeve periodike te pasurive dhe interesave 
te zyrtareve qe kane detyrimin per deklarim prane ILDKPKI-se" duhet te permbaje: 

Regjistri i kofliktit rast per rast te interesave, ne forme libri, i sekretuar; 
Autorizimet e plotesuara nga zyrtaret per konfliktin rast per rast te interesave; 
Del<laratat e plotesuara nga zyrtaret per konfliktin rast per rast te interesave; 
Informacionet e marra nga publiku, nga media apo nga burime te tjera te ligjshme per 
konfliktin rast per rast te interesave te zyrtareve; 
Verifikimet e bera ne regjistrat publike dhe private. 

• Dosja nr. 2 me titull "Per identifikimin dhe regjistrimin e konfliktit rast per rast te interesave" 
duhet te permbaje: 

- Ligjin nr. 9049, date 10.4.2003 "Per del<larimin dhe kontrollin e pasurive, te 
detyrimeve financiare te disa te zgjedhurve dhe disa nepunesve publike", i ndryshuar; 
- Ligjin nr. 9367, date 7.4.2005 "Per parandalimin e konfliktit te interesave ne ushtrimin e 
funksioneve publike", i ndryshuar; 

- Ligjin nr. 913 J, date 8.9.2003 "Per rregullat e etikes ne adrninistraten publike"; 
- Ligjin nr. nr. 119/2014 "Per te drejten e informimit"; 
- Ligjin nr. 9887, date 10.3.2008 "Per mbrojtjen e te dhenave personale", i ndryshuar; 
- Ligje te tjera qe lidhen me veprimtarine e institucionit publik; 
- Kornentaret ligjore nr. 1, 2, 3, 4, 5 (dhe te tjere qe miratohen ne vijimesi) te ILDKPKl- 

se; 
- Manuale shpjegues dhe trajnimi nr. 1, 2, 3, 4 (dhe te tjere qe miratohen ne vijimesi) te 

ILDKPKl-se; 
- Urdhra dhe udhezime te ILDKPKl-se, ose te cdo institucioni tjeter te ngarkuar me ligj per 

kete qellim, si per shembull: 
- Udhezimi nr. 7, date 21.2.2006 "Per funksionet qe mbartin detyrimin per del<larim"; 
- Udhezimi nr. 239, date 2.2.2006 "Per kuptimin e casteve paraprake dhe thelbesore ne nje 

vendimmarrje"; 
- Udhezimi nr. I, date 27.06.2014 "Per krijimin, funksionimin dhe pergjegjesite e 
strukturave te autoriteteve pergjegjese per parandalimin e konfliktit te interesave ne 
institucionet publike"; 

- Urdhri nr. 27, date 13.03.2014 i ILDKPKl-se; 
- Urdhri nr. 28, date 13.03.2014 i ILDKPKI-se; 
- Urdhri nr. 29, date 17.03.2014 i ILDKPKI-se. 

AS o AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 
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Interesat private, brenda dhe jashte territorit te Shqiperise qe deklarohen periodikisht, jane te 
percaktuara ne nenin 4, te ligjit nr. 9049, date 10.04.2003, i ndryshuar dhe te renditura me 
poshte: 

a) pasurite e paluajtshme dhe te drejtat reale mbi to, sipas Kodit Civil; 

Neni 18 
Llojet e interesave private, qe deklarohen periodikisht 

I. Deklarimi i interesave private periodike te zyrtareve, behet sipas kerkesave te kreut I, te ligjit 
nr. 9049, date I 0.4.2003, i ndryshuar. 
2. Zyrtaret e ASIG-ut, te cilet jane te detyruar te bejne deklarime periodike te interesave private 
sipas nenit 3, te ligjit nr. 9049, date 10.4.2003, i ndryshuar, jane: 

a) Titullari i institucionit; 
b) Drejtoret e Drejtorive; 

3. Ne perputhje me nenin 7, pika 5, te ligjit nr. 9049, date 10.04.2003, i ndryshuar, kane detyrim 
per deklarim te pasurive dhe detyrimeve financiare periodike edhe bashkeshorti/ja, 
bashkejetuesi/ja dhe femijet madhore te zyrtareve te percaktuar ne piken 2, te ketij neni. 

Neni 17 
Zyrtaret qe mbartin detyrimin per deklarim periodik te interesave private 

Seksioni 2 
Identifikimi, regjistrimi, kufizimi i interesave private dhe trajtimi i rasteve me konflikt 

interesi 

Autoriteti pergjegjes, per cdo rast te shfaqjes se nje konflikti rast per rast te interesit, regjistron 
identitetin e zyrtarit, interesat private te tij, shkak per konflikt interesi, thelbin e konfliktit, palet e 
interesuara, burimin e te dhenave, menyren e marrjes dhe te verifikimit te tyre, si dhe vendimin 
qe eshte marre, mbeshtetur ne keto te dhena, perfshire edhe vendimet e rnarra nga eproret, 
institucionet eprore ose nga gjykatat. 

Neni 16 
Regjistrimet rast per rast te konflikteve te interesit 

I. Per regjistrimet e konflikteve rast per rast te interesave te zyrtareve te ASIG-ut, krijohet 
regjistri mete njejtin emer. 
2. Regjistri i konflikteve rast per rast te interesave administrohet nga autoriteti pergjegjes i 
ASIG-ut dhe respekton formen tip te miratuar nga ILDKPKJ. (Aneksi nr. 3) 

NenilS 
Regjistri i konflikteve rast per rast te interesave 

Librin per dorezimin e dek1aratave te pasurise, ku zyrtari nenshkruan per daten e 
dorezimit. 

A o AUTORITETJ SHTETEROR PER TNFORMACJONIN GJEOHAPESJNOR 
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I. Sipas ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar, neni 21, pika I, asnje individ, kur ky njesohet 
me nje zyrtar ne njerin nga funksionet e percaktuara ne kreun III, seksioni 2, te ligjit te mesiperrn 
dhe asnje shoqeri tregtare, ortakeri a shoqeri e thjeshte, ku ky zyrtar zoteron, ne menyre aktive 
apo pasive, aksione a pjese ne kapital, ne cfaredo sasie, nuk mund te lidhe kontrate ose 
nenkontrate me asnje institucion publik. 
Per zyrtaret e nivelit te mesem, te parashikuar ne nenin 31, te ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i 
ndryshuar, ndalimi sipas paragrafit te pare, te kesaj pike, per shkak te interesave private te 
zyrtarit, te percaktuar ne kete pike, zbatohet vetem ne lidhjen e kontratave ne fushen e territorit 
dhe te juridiksionit te institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur pale eshte nje 
institucion i varesise. 
Ne ASIG, zyrtaret, qe perfshihen ne dispoziten e mesiperrne jane si vijon: 

- Titullari i institucionit - ne cilesine e zyrtarit te nivelit te larte; 
- Drejtoret e Drejtorive - ne cilesine e zyrtareve te nivelit te mesern; 

2. Pavaresisht percaktimeve te bera ne piken 1, te ketij neni te rregullores, bazuar ne piken 3, te 
nenit 21, te ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar, ndalohet lidhja e kontratave ndermjet nje 

Neni 19 
Kufizimi i interesave private per parandalimin e konfliktit rast per rast te interesit per 

ceshtje te vecanta 

b) pasurite e luajtshme, te regjistrueshme ne regjistrat publike dhe te drejtat reale mbi to 
sipas Kodit Civil; 

c) sendet me vlere te vecante mbi 300 000 (treqindmije) leke; 
9) vleren e aksioneve, te letrave me vlere dhe pjeset e kapitalit ne zoterim; 
d) vleren e likuiditeteve, gjendje ne cash jashte sistemit bankar, ne llogari rrjedhese, ne 
depozite, ne bono thesari dhe ne huadhenie, ne leke ose ne valute te huaj; 
dh) detyrimet financiare ndaj personave juridike dhe fizike, te shprehura ne leke ose ne 
valute te huaj; 
e) te ardhurat personale per vitin, nga paga ose pjesernarrja ne horde, komisione ose cdo 
veprimtari tjeter qe sjell te ardhura personale; 
e) licencat dhe patentat qe sjellin te ardhura. 
f) dhuratat dhe trajtimet preferenciale, perfshire identitetin e personit fizik ose juridik, prej 
nga vijne apo krijohen dhuratat a trajtimet preferenciale. Nuk deklarohen dhurata ose trajtim 
preferencial kur vlera e tyre eshte me e vogel se 10 000 (dhjete mije) !eke, si dhe kur dy e 
me shume dhurata ose trajtime preferenciale, te dhena nga i njejti person, se bashku, nuke 
kalojne kete vlere, gjate se njejtes periudhe deklarimi; 
g) angazhime ne veprimtari private me qellim fitimi ose cdo lloj veprimtarie qe krijon te 
ardhura, perfshire cdo lloj te ardhure, te krijuar nga kjo veprimtari ose ky angazhim; 
gj) interesa private te subjektit, qe perputhen, permbajne, bazohen ose burojne nga 
marredheniet familjare apo te bashkejeteses; 
h) cdo shpenzim i deklarueshem, me vlere mbi 300 000 (treqind mije) leke, i kryer gjate vitit 
te deklarimit. 

O AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 



3. Sipas pikes 4, te nenit 21, te ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar, nga ndalimet e pikave I 
dhe 3, te po ketij neni te ligjit, perjashtohen rastet kur lidhja e kontrates: 

a) ka te beje me punesimin e vete zyrtarit ne institucion publik (ne rastin konkret ASIG) ose 
me statusin e tij ligjor; 

b) ka te beje me manjen nga zyrtari te nje sherbimi, qe ofrohet nga institucioni publik (ne 
rastin konkret ASIG) ose organizmat dhe subjektet e krijuara a nen kontrollin e institucionit 
publik, kur keto sherbime jane te parashikuara ne objektin e veprimtarise se institucionit 
publik, si dhe me kushtin qe sherbimi nuk i jepet zyrtarit ne rnenyre favorizuese apo si 
trajtim preferencial ne raport mete tjeret; 

c) bazohet ne ligje te vecanta, per qellime publike, ose per trajtime te posacme te kategorive 
te ndryshme te zyrtareve; 

<;:) eshte e domosdoshme per kryerjen e funksionit publik dhe nuk ka alternative tjeter; 
d) ka te beje me nje dhurate, favor ose trajtim preferencial, ne cdo rast pa kundershperblim, 
qe subjektet e percaktuara ne piken I shkronjat "a" dhe "b" dhe ne piken 2 te ketij neni, 
bejne ne favor te nje institucioni publik. 

Per rastin perjashtimor te shkronjes c, te kesaj pike, bazuar ne piken 5, te nenit 21, te ligjit 
nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar, institucioni publik (ne rastin konkret ASIG), qe lidh 
kontraten, sipas ligjeve dhe akteve nenligjore qe rregullojne funksionirnin e tij: 

a) kerkon pelqirnin e institucionit mete afert epror: 
b) njofton Inspektoratin e Larte dhe e ben kete kontrate publike ne mungese te institucionit 
apo kur manja e pelqimit bie ndesh me parimin e pavaresise se institucioneve. 

4. Sipas ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar, neni 22, pika 2, zyrtarit, qe eshte perfaqesues i 
nje institucioni publik ne zoterimin e aksioneve ose te pjeseve ne kapital te shoqerive tregtare, 
gjate ushtrimit te ketij funksioni i ndalohet: 

a) marrja drejtperdrejt ose terthorazi, me ndermjetesimin e paleve te treta, e cdo perfitimi 
financiar, perfshire krijimin e nje burirni te ardhshem financiar, qe lidhet ose perftohet per 
shkak te detyres se tij si perfaqesues; 
b) pranimi, ne favor te tij, i dhuratave ose pjeseve ne kapital nga shoqeria, anetaret ose 
organ et e saj; 
c) blerja e pjeseve ne kapital, aksioneve ose pasurive te ketyre shoqerive; 
<;:) perfitirne te drejtperdrejta ose te terthorta nga fumizues apo kliente te ketyre shoqerive. 
5. Ndalimet dhe kufizimet per zyrtaret, te percaktuara me !art, zbatohen edhe per personat 
e lidhur me ta, bashkeshorti/ja, bashkejetuesi/ja, femijet ne moshe madhore dhe prinderit e 

14 

institucioni publik apo cdo institucioni publik tjeter te varesise, nga njera ane dhe nje individi, 
personi fizik a juridik apo ndonje forme tjeter ortakerie, nga ana tjeter, kur 
plotesohen, njekohesisht, kushtet e rneposhtme: 

a) zyrtari, qe ushtron funksionet ne kete institucion publik (ne rastin konkret ASIG) ka 
kornpetence thelbesore dhe percaktuese ne vendimmanjen e procesit te vleresimit te 
ofruesve dhe te ofertave apo ne percaktirnin e termave te kontrates; 
b) ky zyrtar ka nje interes privat, sipas percaktimeve te nenit 30 te Kodit te Procedurave 
Administrative, apo te nenit 709 te Kodit Civil, ose ka nje interes te llojit te percaktuar ne 
piken I te ketij neni. 

O AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 



1. Eshte e ndaluar qe nje zyrtar I ASIG te kerkoje, te pranoje ose te rnarre, ne menyre te 
drejtperdrejte a te terthorte, per veten, per familjen, te afermit, dhurata, favore, premtime ose 
trajtime preferenciale, te cilat i jepen per shkak te pozicionit te tij, nga nje individ, person fizik 
ose juridik privat, nga subjekte te deklarirnit te interesave private periodike ne ILDKPKI, kur kjo 
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Neni 21 
Ndalimi i marrjes se dhuratave, favoreve, premtimeve ose trajtimeve preferenciale 

2. Ndalimet dhe kufizimet per zyrtaret, te percaktuara me lart, zbatohen edhe per personat e 
lidhur me ta, sipas percaktimeve te nenit 35, te ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar. 

I. Sipas ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar, neni 31, zyrtaret e nivelit te larte dhe te 
mesern drejtuas sipas legjislacionit te sherbirnit civil, te barasvlershem me zyrtaret ne pozicionet 
drejtor I pergjithshem dhe drejtor drejtorie, ne ASIG; 

a) nuk mund te jene drejtues ne organizatat fitimprurese; 
b) nuk mund te jene anetare ne organet drejtuese te nje shoqerie tregtare ose ne nje 
organizate jofitimprurese, kur keta ushtrojne veprimtari ne nje sfere qe perputhet ose pritet 
me sferen e juridiksionit te zyrtarit dhe te kompetences se tij per te vepruar, me akte te 
nxjerra nga ai, ose kur zyrtari ka rol thelbesor dhe percaktues ne nxjenjen e ketyre akteve, 
me akte, te cilat krijojne pasoja juridike, perfitime ose kosto mbi keto shoqeri a organizata 
apo mbi shoqeri ose organizata te tjera qe bashkepunojne ose konkurrojne me shoqerine ne 
fjale, perjashtuar rastet kur ky pozicion ne shoqeri ose organizate vjen per shkak te 
funksionit dhe/ose te statusit; 
c) nuk mund te ushtrojne veprimtari private, qe krijon te ardhura ne formen e personit fizik 
tregtar, ortakeri personash fizike tregtare te cdo forme, profesione te lira te avokatise, 
noterise, ekspertit te licensuar, si dhe te konsulentit, agjentit a te perfaqesuesit te 
organizatave, te percaktuara ne shkronjen "a" te ketij neni, dhe nuk mund te jene te 
punesuar, me kohe te plote, ne nje detyre tjeter; 
c;:) mund te zoterojne ne menyre aktive, aksione ose pjese ne kapital te nje shoqerie tregtare, 
pa asnje kufizim, me perjashtirn te rastit kur shoqeria ushtron veprimtari ne nje sfere qe 
perputhet ose pritet me sferen e juridiksionit te zyrtarit dhe te kompetences se tij per te 
vepruar, me akte te nxjerra nga ai, ose kur zyrtari ka rol thelbesor dhe percaktues ne 
nxjenjen e ketyre akteve, te cilat krijojne pasoja juridike, perfitime ose kosto mbi keto 
shoqeri apo mbi shoqeri te tjera, qe bashkepunojne ose konkurrojne me shoqerine ne fjale, 
rast ne te cilin zyrtari mund te zoteroje aksione ose pjese ne kapital vetem, ne perputhje me 
kushtet e percaktuara ne shkronjen "c" te nenit 27 te ketij ligji. 

Neni20 
Kufizimi i interesave private per parandalimin e konfliktit te vazhdueshe te interesit per 

raste te veeanta 

zyrtarit e te bashkeshortit/es dhe bashkejetuesit/es, sipas percaktimeve te pikes l te nenit 
24 te ligjit nr. 9367, date 7.4.2005, I ndryshuar. 

O AUTORITETJ SHTETEROR PER INFORMACIONTN GJEOHAPESINOR 
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• T'i kufizohen zyrtarit informacione te caktuara, qe lidhen me ushtrimin e funksionit te tij; 
• Te mos i ngarkohen detyra qe mund te cojne ne shfaqjen e nje konflikti interesash; 
• Te mos lejohet qe zyrtari te marre pjese ne procesin e vendimmarrjes; 
• Te rishikohen ose te ndryshohen detyrat dhe kompetencat e zyrtarit; 
• Te transferohet zyrtari ne nje detyre tjeter, qe shmang konfliktin e interesave; 
• Te merren masat e nevojshme per te shmangur ernerimin ose zgjedhjen e nje zyrtari ne 

funksione, ne te cilat mund te lindin ose ka konflikte interesash; 
• Ne rast te nje akti te marre ne pranine e konfliktit faktik te interesit, ne cdo menyre qe kjo 

vihet re, te anulohen ose te revokohen aktet e marra nga zyrtari, sa me pare qe te jete e 
mundur, dhe mundesisht para se ato te kene sjelle pasoja; 

1. Menyrat e trajtimit dhe te zgjidhjes se konfliktit te interesave per zyrtaret e ASIG behen sipas 
kreut IV, te ligjit nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar. 
2. Disa nga menyrat haze te menjanimit te konfliktit te interesit jane: 

Neni 22 
Menyrat e trajtimit dhe te zgjidhjes se konfliktit te interesave 

a) "Dhurata", sipas kesaj rregulloreje ka te njejtin kuptim te percaktuar ne ligjin nr.9367, 
date 7.4.2005, i ndryshuar dhe ne VKM-ne nr.714, date 22.10.2004; 
b) Nuk konsiderohen si dhurata, ne kuptim te ketij neni, dhuratat, te cilat i ofrohen zyrtarit 
si pasoje e lidhjeve farefisnore apo njohjeve personale qe ai ka me dhuruesit, si edhe ne 
rastin kur eshte e qarte se dhurata nuk ka asnje lidhje me pozicionin dhe cilesine si nepunes i 
administrates publike, te personit, qe merr dhuraten. 

2. Zyrtari nuk duhet qe, ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte, te jape dhurata ose te 
ndermjetesoje per te dhene dhurata per nje zyrtar te nje niveli mete larte apo te aferm te tij dhe 
as te kerkoje ose te pranoje dhurata nga zyrtare te nje niveli me te ulet ose te aferm te tij, per 
shkak te cilesive dhe raporteve zyrtare. 
3. Rregullat e mesiperme nuk zbatohen ne rastin e ftesave te zakonshme apo kur jane te ftuar 
punonjes ose kolege te tjere, te mikpritjes tradicionale, dhuratave me vlere simbolike apo 
tradicionale dhe te miresjelljes, brenda kufijve normale te tradites, zakoneve dhe praktikes se 
perditshme, te cilat nuk krijojne dyshime per paanesine e zyrtarit. 
4. Vleresimi dhe trajtimi i dhuratave behet sipas rregullave te percaktuara ne nenin 23, te ligjit 
nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar dhe ne VKM-ne nr. 714, date 22.10.2004; 
5. Ne asnje rast zyrtari i ASIG-ut nuk duhet te pranoje dhurata ne vlere monetare. 
6. Perjashtohen vetem rastet e percaktuara me akte te organeve kompetente, te cilat lejojne 
pranimin e dhuratave apo trajtimeve preferenciale per arsye protokollare. 
7. Ndalimet dhe kufizimet per zyrtaret, te percaktuara ne kete nen zbatohen edhe per personat e 
lidhur me ta, sipas pikes 1 e 2, te nenit 24, te ligjit nr. 9367, date 7.4.2005, i ndryshuar. 

mund te shkaktoje lindjen e nje konflikti interesi te cdo lloji, ose qe ndikon ose duket sikur 
ndikon ne paanshmerine e kryerjes se detyres, a eshte ose duket sikur eshte shperblim per 
menyren e kryerjes se detyres zyrtare. 

S ~ AUTORITETJ SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 



1. Cdo shtetas, i cili ofron informacion te bazuar per rastet e konflik:tit te interesave te 
padeklaruara nga zyrtaret e ASIG-ut, perfiton mbrojtje te vecante administrative, si me poshte: 

a) zyrtari, per te cilin jepet informacion, nuk mund te ushtroje asnje kompetence 
administrative me efekte ndeshkuese mbi shtetasin informues dhe as te behet pengese per 
fitimin e te drejtave te ligjshme nga ky i fundit per shkak te dhenies se informacionit; 
b) kur manja e mases ndaj shtetasit qe informon percaktohet nga nje shkak tjeter ligjor, ajo 
merret vetem nga nje zyrtar tjeter, qe qendron ne marredhenie varesie vertikale mbi zyrtarin, 
per te cilin eshte dhene informacioni. 

2. Nga parashikimi i pikes 1 (b) te ketij neni ben perjashtim rasti kur manja e mases 
administrative behet ne kushtet kur konflikti i vetern i interesit i pashmangshem i zyrtarit eshte ai 
ne dukje kur plotesohen kushtet e meposhtrne: 

a) kur zyrtari: 
i) ose eshte i pazevendesueshem ne ushtrimin e funksioneve; 
ii) ose veteperjashtirni i zyrtarit eshte i pamundur, sepse eshte i pamundur delegimi i 
kompetencave te zyrtarit te nje zyrtar tjeter, per shkak te ligjit apo per shkak te 
situates; 

iii) ose per shkak se asnjera nga zgjidhjet e parashikuara ne nenin 24, pika 2, te kesaj 
rregulloreje nuk eshte e mundur; 

b) dhe kur: 
i) vendimet e zyrtarit, sipas rregullimeve me ligj, nuk i nenshtrohen miratimit, 
revokimit ose shfuqizimit nga nje institucion epror; 
ii) nuk eshte i mundur as transferimi a tjetersimi i interesit privat, per shkak te natyres 
se tij (si lidhje familjare, komunitare etj.); 
iii) nuk ka kuptim, qe per nje rast konflikti te tille, zyrtari te jape detyrimisht 
doreheqjen nga funksioni. Ne nje rast te tille, vendimet e ketij zyrtari i nenshtrohen nje 
kontrolli dhe vleresimi te vecante nga eprori ose nga institucioni epror, te ngarkuar me 
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Neni 24 
Mbrojtja per dhenien e informacioneve 

Shkeljet e detyrimeve te percaktuara ne ligjin nr. 9367, date 7.4.2005, i ndryshuar dhe ligjin 
nr.9049, date I 0.4.2003, i ndryshuar, perbejne sipas rastit shkelje disiplinore, kundervajtje 
administrative apo veper penale, dhe ndeshkohen sipas parashikimeve ligjore ne fuqi. 

Neni 23 
Sanksionet 

• Anulimi ose revokimi i aktit mund te behet edhe kur gjykohet se akti eshte marre ne kushtet 
e konfliktit ne dukje te interesit, i cili mund te shfaqet rast per rast ose ne menyre te 
vazhdueshme; 

• Anulimi ose revokimi i nje akti nuk behet nga eprori i zyrtarit, kur ai vlereson se pasojat qe 
mund te vijne nga anulimi ose revokimi i tejkalojne dukshem perfitimet nga ky anulim ose 
revokim. 

AS o AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN GJEOHAPESINOR 
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1. Kjo rregullore hyn ne fuqi menjehere me miratimin e saj. 
2. Kjo rregullore, menjehere me miratimin e saj, publikohet ne faqen zyrtare te intemetit te 
ASIG-ut. 

Neni 27 
Hyrja ne fuqi, shpallja 

1. Rregullorja i behet e njohur cdo punonjesi te institucionit nepermjet dergimit ne posten 
elektronike zyrtare, si dhe dhenies se nje kopjeje te saj, secilit punonjes te punesuar ne kohen e 
miratimit te saj apo ne momentin qe punesohet ne institucion. 
2. Drejtoria pergjegjese per burimet njerezore merr masa per njohjen e saj nga cdo zyrtar, dhe 
nepermjet trajnimeve ne bashkepunim me Shkollen Shqiptare te Administrates Publike, jo me 
vone se nje muaj nga hyrja ne fuqi e kesaj rregulloreje. 
3. Drejtoria pergjegjese per burimet njerezore, pas miratimit te kesaj rregulloreje pergatit 
materiale informuese per njohjen e saj, te cilat i shperndahen cilitdo punonjesi te institucionit dhe 
vihet ne dispozicion te publikut pa kerkese, ne perputhje me ligjin nr. 119/2014, "Per te drejten e 
informimit". 

Neni 26 
Njoftimi i rregullores punonjesve dhe trajnimet per rregulloren 

l. Asnjera nga dispozitat e kesaj rregulloreje nuk mund te interpretohet sikur i jep zyrtareve te 
AS1G-ut, te drejta qe te nderrnarrin ndonje veprimtari ose te kryejne ndonje akt, qe synon 
cenimin e parashikimeve dhe rregullave te percaktuara ne ligjin nr.9367, date 7.4.2005, i 
ndryshuar, apo ligjin nr. 9049, date I 0.04.2003, i ndryshuar, si dhe ligjet e posacme qe 
rregullojne organizimin dhe funksionimin e ASIG-ut. 
2. Ne cdo rast qe specifikimet ne kete rregullore, bien ndesh me dispozitat e percaktuara ne 
ligjin nr.9367, date 7.4.2005, i ndryshuar, ligjin nr. 9049, date 10.04.2003, i ndryshuar dhe aktet 
nenligjore ne zbatim te tyre, keto te fundit kane prioritet dhe zbatohen drejtperdrejt. Gjithashtu, 
dispozitat e ketyre ligjeve dhe akteve nenligjore zbatohen drejtperdrejt, per aq sa nuk. ka 
specifikime ne zbatim te tyre ne kete rregullore. 

Neni 25 
Ndalimi i shperdorimit te se drejtes 

Iigj per te kryer kontrollin e ketyre vendimeve. Vendimi dhe rezultatet e kontrollit 
behen publike. 

AS o AUTORITETI SHTETEROR PER INFORMACIONIN G.JEOHAPESINOR 



         Aneksi. 1 

 

DEKLARIM 

RAST PAS RASTI I INTERESAVE PRIVATE TË ZYRTARIT 

NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE 

 

 

Kush mbart detyrimin për deklarim rast për rast të interesave private: 

Të gjithë zyrtarët e përcaktuar në nenin 4 të ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 si dhe në 

Rregulloren e Brendshme të institucionit. 

 

Llojet e deklarimit: 

1- Vetdeklarim paraprak, rast për rast të ekzistencës së interesave private, që mund të 

bëhen shkak për lindjen e një konflikti interesi 

2- Deklarim rast për rast të interesave private të një zyrtari kur kërkohet nga eprori ose 

institucioni epror. 

 

Të dhëna personale: 

 

 Emri       –     Atësia   –   Mbiemri –   Funksioni     –      Institucioni 

_______      ________    _________   ___________      ______________ 

 

Lloji i deklarimit:  (vendos X në kutizën për llojin e deklarimit); 

 

□ Me kërkesë të ____________________ 

 

□ Vetdeklarim 

 

Vërtetoj se deklarimet e bëra në vijim nga unë janë të plota, të vërteta, të sakta dhe 

mbaj përgjegjësi ligjore për vertetësinë e tyre. 

 

1- Përshkrimi i hollësishëm i interesave private që bëhen shkak për një konflikt interesi: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2- Përmbajtja e kufizimit ligjor në ushtrimin e funksioneve publike që bëhet shkak për një 

konflikt interesi: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3- Mënyra e zgjidhjes së konfliktit të interesave: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

Emri,   Mbiemri,   Nënshkrimi   

____________________________ 

 



                                                                                                                                           Aneksi nr. 2 

 

Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II” Nr. 3, Kati 2   E-mail:  info@asig.gov.al, Tel: +355 42236762 

 

AUTORITETI SHTETËROR PËR INFORMACIONIN GJEOHAPËSINOR   

 

 

Nr.______ Prot.                                                                              Tiranë, më____.____._____ 

 

A U T O R I Z I M 
 

Unë, i nënshkruari, _______________________________________________________ 
     (emër, atësi, mbiemër) 

me funksion    ______________________________________________________________________ 

     (emërtimi i funksionit dhe institucionit publik) 

në datën ___/___/______, në respekt të detyrimit tim ligjor sipas nenit 10 pika 2 dhe nenit 

41 pika 2 të ligjit nr.9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në 

ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, autorizoj institucionin ASIG – Autoriteti 

Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor që të  kryejë kontroll dhe të sigurojë të dhëna 

vetjake për personin tim,  kudo ku ato janë të regjistruara dhe që lidhen me llojet e interesave 

private të përcaktuara në nenin 5, me përjashtim të atyre të dhënave vetjake të përcaktuara 

në pikën 4 të nenit 7 të këtij ligji. 

Ky autorizim ka të njëjtën vlerë edhe për çdo institucion epror.  

Autorizimi ka vlerë për të gjithë kohën që unë ushtroj detyrën publike, e cila është subjekt i 

kontrollit dhe i verifikimit sipas ligjit nr.9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit 

të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar. 

Gjithashtu, ky autorizim ka vlerë për çdo kohë, pavarësisht nga mosvazhdimi i detyrës sime 

publike, por vetëm për ato të dhëna të interesave të mia private, të cilat mund të lidhen me 

ushtrimin e detyrës publike në kohën e ushtrimit të saj. 

Të gjitha veprimet për të kryer kontroll dhe për të siguruar të dhëna personale, të kryera nga 

institucionet, ose personat e autorizuar prej tij, i konsideroj sikur janë kryer nga unë vetë. 

Çdo person fizik ose juridik, publik ose privat, nuk duhet t’u nxjerrë pengesë personave 

konkretë që posedojnë origjinalin ose kopjen e njehsuar me origjinalin të këtij autorizimi e 

të ngarkuar zyrtarisht, sipas ligjit për të kryer kontroll dhe për të siguruar të dhëna të 

interesave të mia private. 

Në bazë të ligjit nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”i ndyshuar, 

personi i ngarkuar për mbledhjen dhe verifikimin e të dhënave, që vihet në dijeni për të dhënat 

personale të autorizuesit, detyrohet të ruajë konfidencialitetin dhe besueshmërinë edhe pas 

përfundimit të funksionit. 

Këto të dhëna nuk përhapen, përveç rasteve të parashikuara në ligj. 

 

AUTORIZUESI  TITULLARI I INSTITUCIONIT   

 

          

 

mailto:info@asig.gov.al


     Aneksi nr. 3 

 
 

INSTITUCIONI: AUTORITETI SHTETËROR PËR INFORMACIONIN GJEOHAPËSINOR – ASIG 

REGJISTRI I KONFLIKTIT RAST PËR RAST TË INTERESIT, VITI________________ 

 

 

Nr. 

 

EMRI . ATESIA .  MBIEMRI 

 

 

Interesat private, shkak për 

konfliktin e interesit 

 

Thelbi i konfliktit 

 

Palët e 

interesuara 

 

Burimi i të dhënave, mënyra 

e marrjes dhe verifikimit të 

tyre 

 

Vendimmarrjet 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5 

 

      

6 

 

      

7 

 

      

8 

 

      

 

 

Autoriteti Përgjegjës: 

___________________________ 

 

____________________________ 


