
VENDIM
Nr. 31, datë 22.1.2020

PËR ORGANIZIMIN, PËRBËRJEN, FUNKSIONIMIN DHE STATUSIN E
AUTORITETIT TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE, PËRCAKTIMIN

E AFATEVE, TË MËNYRËS DHE TË PROCEDURËS PËR SHKËMBIMIN E
INFORMACIONIT DHE TË MARRJES SË MENDIMIT NGA INSTITUCIONET E
TJERA TË PËRFSHIRA NË TRANSFERIMET NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE
TË KONTROLLUARA, SI DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR LËSHIMIN

E GARANCIVE DHE KRYERJEN E KONTROLLIT SHTETËROR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 9, pika 4, dhe 35, pika 8, të ligjit nr.

46/2018, “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të
artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”, dhe të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe
funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i
Ministrave

VENDOSI:
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Ky vendim synon miratimin e:
a) statusit, të organizimit, të përbërjes e të funksionimit të Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të

Eksporteve;
b) afateve, të mënyrës dhe të procedurës për shkëmbimin e informacionit dhe të marrjes së

mendimit nga institucionet e tjera të përfshira në transferimet ndërkombëtare të mallrave të
kontrolluara;

c) procedurave për lëshimin e garancive dhe kryerjen e kontrollit shtetëror.
II. STATUSI, ORGANIZIMI, PËRBËRJA DHE FUNKSIONIMI I AUTORITETIT

TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE
2. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (këtu e në vijim AKSHE) është institucion

qendror, me statusin e personit juridik, publik, buxhetor, në varësi të ministrit të Mbrojtjes (këtu e në
vijim “ministri”), me seli në Tiranë.

3. AKSHE-ja financohet nga buxheti i shtetit dhe të ardhura të tjera të ligjshme.
4. AKSHE-ja mund të marrë dhurime e financime nga organizma, brenda dhe jashtë vendit, për

të cilat nuk ka detyrim për t’i kthyer e që hyjnë në buxhetin e saj dhe përdoren në përputhje me
qëllimin për të cilin janë dhënë.

5. AKSHE-ja është përgjegjëse për transferimet ndërkombëtare të mallrave ushtarake, të artikujve
dhe të teknologjive me përdorim të dyfishtë.

6. AKSHE-ja mund të nënshkruajë, sipas ligjit për prokurimin publik, kontrata me persona, fizikë
e juridikë, duke pasur si objekt kryerjen e shërbimeve të konsulencës së nevojshme për realizimin e
objektivave brenda fushës së përgjegjësisë.

7. AKSHE-ja ka këto përgjegjësi:
a) të sigurojë regjistrimin e personave, fizikë e juridikë, përfshirë edhe autoritetet publike, për

kryerjen e veprimtarive me mallra ushtarake;
b) të organizojë punën për licencimin e veprimtarive të transferimit ndërkombëtar të mallrave të

kontrolluara dhe pajisjen e personave të interesuar me licenca, certifikata regjistrimi, certifikata



ndërkombëtare të importit, certifikata të shpërndarjes së mallit, si dhe dokumente të tjera të
parashikuara në legjislacionin përkatës në këtë fushë;

c) të zhvillojë procesin e kontrollit të të gjitha fazave të licencimit, të regjistrimit, të njoftimit, të
livrimit, të paslivrimit, si dhe, sipas rastit, në të gjitha fazat e paralicencimit.

8. AKSHE-ja e ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ajo
organizohet në nivel qendror, në formën e drejtorisë së përgjithshme.

9. AKSHE-ja drejtohet nga kryetari, i cili përgjigjet për zhvillimin e veprimtarisë së këtij autoriteti,
në përputhje me këtë vendim dhe me kërkesat e legjislacionit në fuqi për kontrollin shtetëror të
transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të
dyfishtë.

10. Kryetari i AKSHE-së, përveç detyrave të tjera:
a) siguron drejtimin e veprimtarisë së autoritetit për licencimin e veprimtarive me mallra

ushtarake dhe mallra e teknologji me përdorim të dyfishtë;
b) bashkërendon veprimtarinë e autoritetit me institucione të tjera të fushës;
c) nxjerr urdhra e udhëzime, në përputhje me legjislacionin në fuqi për kontrollin shtetëror të

transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të
dyfishtë. Urdhrat e udhëzimet e kryetarit bëhen të njohura për publikun dhe personat e interesuar,
nëpërmjet instrumenteve të përcaktuara në rregulloren për metodat e brendshme të punës dhe të
sjelljes së personelit të AKSHE-së.

11. Emërimi, lirimi ose shkarkimi nga detyra i kryetarit të AKSHE-së bëhen nga ministri, në
përputhje me legjislacionin në fuqi për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të
Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

12. Emërimi, lirimi ose shkarkimi nga detyra i nëpunësve të AKSHE-së bëhen nga ministri, në
përputhje me legjislacionin në fuqi për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të
Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, me propozimin e kryetarit.

13. Marrëdhëniet e punës së kryetarit, të nëpunësve dhe të punonjësve të AKSHE-së rregullohen
në bazë të dispozitave të Kodit të Punës.

14. Struktura dhe organika e AKSHE-së miratohen me urdhër të Kryeministrit, pas propozimit të
ministrit, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi për organizimin dhe funksionimin e
administratës shtetërore.

15. AKSHE-ja, për zbatimin e detyrimeve e të përgjegjësive të përcaktuara në legjislacionin për
kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e
teknologjive me përdorim të dyfishtë, kryen edhe detyrat, si më poshtë vijojnë:

a) asiston Ministrinë e Mbrojtjes për hartimin e politikave dhe të strategjisë kombëtare në fushën
e kontrollit të veprimtarive me mallrat e kontrolluara, duke mbajtur në konsideratë harmonizimin e
legjislacionit kombëtar me atë të Bashkimit Evropian dhe me detyrimet ndërkombëtare, të marra
përsipër nga Republika e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe konventat
ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë është palë;

b) bashkërendon sistemin kombëtar të kontrollit të veprimtarive me mallrat e kontrolluara dhe
zhvillon veprimtari periodike për informimin dhe përgatitjen e institucioneve të tjera shtetërore, që
kanë kompetenca në kontrollin e transferimeve ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara;

c) nënshkruan, sipas ligjit, marrëveshje, urdhra, memorandume, protokolle bashkëpunimi,
programe të përbashkëta e veprimtari me institucione dhe autoritete të tjera shtetërore, vendëse apo
të huaja;

ç) raporton, në mënyrë periodike, te ministri i Mbrojtjes, për veprimtarinë e saj;



d) përgatit raportin vjetor për raportimin e ministrit të Mbrojtjes në Këshillin e Ministrave, mbi
zhvillimet thelbësore vjetore në fushën e kontrollit të transferimeve ndërkombëtare të mallrave të
kontrolluara. Raporti vjetor duhet të përmbajë:

i. raportin e punës së AKSHE-së për vitin e mëparshëm;
ii. programin vjetor të punës për vitin në vazhdim;
iii. realizimet e licencave të lëshuara për transferimin ndërkombëtar të mallrave të kontrolluara.
Ky raport përbën informacion të klasifikuar, sipas legjislacionit në fuqi, për informacionin e

klasifikuar “sekret shtetëror”;
dh) përgatit raport vjetor të hapur për publikun dhe në përputhje me legjislacionin shqiptar për të

drejtën e informimit;
e) asiston Ministrinë e Mbrojtjes për hartimin e projektakteve, në përputhje me fushën e

përgjegjësisë;
ë) miraton norma metodologjike, mekanizma, procedura dhe udhëzime të nevojshme për

zbatimin e regjimit të kontrollit të transferimeve ndërkombëtare me mallra të kontrolluara;
f) regjistron personat fizikë e juridikë, përfshirë edhe autoritetet publike, për kryerjen e

transferimeve ndërkombëtare me mallra ushtarake;
g) licencon veprimtaritë e eksportit, të eksportit të përkohshëm, të importit, të importit të

përkohshëm, të rieksportit, të ndërmjetësimit, të transitit ose të transship-it nëpër territorin e
Republikës së Shqipërisë, asistencës teknike, transferimeve të software-ve dhe çdo transferim tjetër,
jashtë apo brenda këtij territori, në të cilën janë përfshirë subjekte të ndryshme dhe mallrat e
kontrolluara;

gj) aprovon me kushte, refuzon, ndryshon, kufizon, revokon apo shfuqizon licenca, autorizime
apo certifikata të lëshuara;

h) kryen veprimtari kontrolli në të gjitha fazat e licencimit, të autorizimit, të regjistrimit, të
certifikimit, të njoftimit, të livrimit, të postlivrimit, si dhe, sipas rastit, në të gjitha fazat e
paralicencimit;

i) ushtron veprimtaritë e kontrollit në të gjitha fazat e procesit, nëpërmjet specialistëve të
punësuar pranë AKSHE-së ose nëpërmjet ekspertëve të jashtëm ose institucioneve akademike, në
rastet kur nevojitet ekspertizë teknike për klasifikimin e mallrave ushtarake apo mallrave me
përdorim të dyfishtë. Shpenzimet që mund të nevojiten për një ekspertizë teknike të specializuar në
laboratorë, institute kërkimi ose institucione të tjera të specializuara, për klasifikimin e mallrave
ushtarake apo mallrave me përdorim të dyfishtë, mbulohen nga subjekti, privat apo publik, i
interesuar për klasifikimin e këtyre mallrave;

j) shkëmben informacion, të përgjithshëm dhe të veçantë, për transferimet dhe refuzimet e
licencave të eksportit, në kuadër të regjimeve ndërkombëtare të parandalimit të mospërhapjes së
armëve dhe të kontrollit të transferimeve ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë është palë;

k) bashkëpunon, sipas kompetencave, në zhvillimin e veprimtarive të monitorimit dhe të zbatimit
të embargove e të regjimeve shtrënguese, për eksportet e mallrave të kontrolluara dhe të detyrimeve,
të cilat rrjedhin nga zbatimi i embargove për transferimin e mallrave të kontrolluara, të vendosura
nëpërmjet një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, të një rregulloreje të miratuar nga BE-ja,
të një vendimi të OSBE-së, të vendimit të disa shteteve të NATO-s ose në zbatim të një akti ligjor të
autoriteteve përkatëse të Republikës së Shqipërisë;

l) ndërmerr veprimtari për promovimin e interesave të veçantë të Republikës së Shqipërisë në
marrëdhëniet me organizatat dhe organizmat ndërkombëtarë të mospërhapjes së armëve dhe të
kontrollit të transferimeve ndërkombëtare të mallrave e kontrolluara;



ll) jep këshillim të specializuar dhe organizon programe informimi e fushata ndërgjegjësimi për
personat, fizikë dhe juridikë, përfshirë dhe autoritetet publike, mbi përparimet, objektivat, normat,
procedurat dhe kufizimet e veprimtarisë me mallrat të kontrolluara;

m) merr pjesë në ekspozitat kombëtare dhe, sipas rastit, në ekspozitat ndërkombëtare të teknikës
ushtarake dhe të teknologjisë së lartë;

n) ndërton dhe administron faqen zyrtare të internetit, të destinuar për informimin e operatorëve
ekonomikë, të autoriteteve të tjera të interesuara dhe të shoqërisë civile për legjislacionin në fuqi dhe
procedurat e licencimit.

16. Rregullorja që përcakton metodat e brendshme të punës dhe sjelljen e personelit të AKSHE-
së miratohet nga ministri, me propozimin e kryetarit.

17. AKSHE-ja ka stemën, logon dhe vulën e vet zyrtare. Stema përbëhet nga stema e Republikës
së Shqipërisë, me shënimet: “Republika e Shqipërisë, Ministria ... (emri i ministrisë nga varet
AKSHE-ja), Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve”, në përputhje me përcaktimet e
vendimit të Këshillit të Ministrave për mënyrën e përdorimit të stemës së Republikës së Shqipërisë.

18. Vula e AKSHE-së ka formën dhe elementet e përcaktuara në vendimin e Këshillit të
Ministrave për rregullat e përdorimit, të administrimit, të kontrollit dhe të ruajtjes së vulave zyrtare.
Vula prodhohet, administrohet dhe ruhet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
III. AFATET, MËNYRA DHE PROCEDURA PËR SHKËMBIMIN E

INFORMACIONIT DHE MARRJES SË MENDIMIT NGA INSTITUCIONET E TJERA
TË PËRFSHIRA NË TRANSFERIMET NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE TË
KONTROLLUARA

19. AKSHE-ja, për përmbushjen e detyrimeve ligjore, ka të drejtë të kërkojë të dhëna për
transferimet ndërkombëtare të mallrave nga organet shtetërore dhe subjektet e tjera.

20. Me qëllim bashkërendimin e punës, hartimin e politikave, vlerësimin dhe dhënien e
opinioneve për transferimet ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me
përdorim të dyfishtë, AKSHE-ja shkëmben dhe merr informacion nga:

a) ministria përgjegjëse për punët e jashtme;
b) ministria përgjegjëse për punët e brendshme/Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit;
c) ministria përgjegjëse për financat/Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;
ç) Shërbimi Informativ i Shtetit;
d) Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes;
dh) Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave.
AKSHE-ja mund të lidhë marrëveshje me institucionet e sipërpërmendura, si dhe me institucione

të tjera, lidhur me përcaktimin e procedurave, të afateve dhe të modaliteteve për shkëmbimin e
informacionit për transferimet ndërkombëtare të mallrave ushtarake e teknologjive me përdorim të
dyfishtë.

21. Institucionet e përmendura në pikën 20 të këtij kreu, shqyrtojnë raste të veçanta të
transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të
dyfishtë, të cilat adresohen nga AKSHE-ja, sipas fushës së përgjegjësisë së tyre.

22. Institucionet e përmendura në pikën 20 të këtij kreu, shkëmbejnë informacion me AKSHE-
në, sipas fushave të përgjegjësisë, si dhe bazuar në kriteret e vendosura në nenin 12, të ligjit nr.
46/2018, “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të
artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”.

23. AKSHE-ja, për përmbushjen e detyrimeve ligjore, ka të drejtë të kërkojë informacione edhe
nga institucionet e tjera shtetërore, vetëm në funksion të ushtrimit të veprimtarisë. Institucionet e
përmendura në pikën 20 të këtij kreu, si dhe institucionet e tjera që mund të angazhohen në
kontrollin e transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me



përdorim të dyfishtë, kthejnë përgjigje brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune. Në rast se
informacioni nuk mund t’i vihet në dispozicion, brenda këtij afati, në mënyrë të justifikuar, palët bien
dakord për shtyrjen e tij.

24. Informacioni i dërguar nga institucionet shtetërore dhe subjektet e tjera bëhet pjesë përbërëse
e vlerësimit përfundimtar nga AKSHE-ja, mbi bazën e të cilit merret vendimi për miratim, refuzim
të aplikimit apo shfuqizim të licencave, certifikatave dhe autorizimeve.

25. AKSHE-ja, gjatë ushtrimit të veprimtarisë, është e detyruar të ruajë informacionin e
klasifikuar, konfidencialitetin e të dhënave dhe sekretet tregtare të subjekteve të përfshira në
licencim, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.

26. AKSHE-ja mund të angazhojë organizma të tjerë shtetërorë gjatë zbatimit të masave të marra
në procesin e kontrollit të eksportit, si përfaqësitë diplomatike e konsullore të Republikës së
Shqipërisë jashtë vendit, me pëlqimin e institucionit të varësisë, si dhe shërbimet e inteligjencës ose
struktura të tjera të specializuara.

27. Afatet e komunikimit dhe të bashkëpunimit me institucionet e tjera kombëtare dhe
ndërkombëtare, të përfshira në transferimet ndërkombëtare të mallrave të kontrolluara, janë ato të
parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative, si dhe në legjislacionin për të drejtën e
informimit, me përjashtim të rasteve kur respektimi i këtyre afateve është objektivisht i pamundur.
IV. PROCEDURAT PËR LËSHIMIN E GARANCIVE DHE KRYERJEN E

KONTROLLIT SHTETËROR, NË PËRPUTHJE ME DETYRIMET PËR
PËRDORIMIN E FUNDIT TË MALLIT

28. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve jep garanci shtetërore, në lidhje me përdorimin
e fundit të mallrave nëpërmjet lëshimit të certifikatës:

a) së përdoruesit të fundit;
b) ndërkombëtare të importit;
c) së mbërritjes së mallit në destinacion.
29. Certifikatat e përcaktuara në pikën 28 të këtij kreu, u lëshohen subjekteve të interesuara, sipas

kërkesës së vendit eksportues dhe do të konsiderohen të vlefshme kur paraqiten brenda 6 muajve
nga data e lëshimit. Kriteret për lëshimin e certifikatave përcaktohen me urdhër të kryetarit të
AKSHE-së, në përputhje me pikën 3, të nenit 26, të ligjit nr. 46/2018, “Për kontrollin shtetëror të
transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të
dyfishtë”.

30. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve konfirmon edhe certifikata të përdoruesit të
fundit të lëshuara nga autoritetet e huaja, sipas kërkesës së subjekteve të interesuara. Procedurat për
konfirmimin e këtyre certifikatave janë të njëjta me procedurat kur lëshohen nga vetë AKSHE-ja.

31. Për lëshimin e garancive shtetërore, AKSHE-ja dhe organet e tjera shtetërore të autorizuara
kanë të drejtën të kontrollojnë dhe të inspektojnë ambientet, dokumentet e mbërritjes së mallrave në
destinacion dhe përdorimin e mallrave në të gjitha fazat e transferimit ndërkombëtar edhe pas
mbërritjes te përdoruesi i fundit vendës.

32. Inspektimi i përcaktuar në pikën 31 të këtij kreu, kryhet në përputhje me ligjin nr. 46/2018,
“Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e
teknologjive me përdorim të dyfishtë”, dhe ligjin nr. 10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në
Republikën e Shqipërisë”.
V. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
33. Vendimet e Këshillit të Ministrave, nr. 43, datë 16.1.2008, “Për organizimin, funksionimin dhe

statusin e Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve”, të ndryshuar, nr. 304, datë 25.3.2009,
“Për përcaktimin e procedurave për kryerjen e ekspertizave dhe të kontrollit nga Autoriteti i



Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)”, dhe nr. 305, datë 25.3.2009, “Për përcaktimin e
procedurës së lëshimit të dokumenteve ligjore të garancisë në fushën e kontrollit shtetëror të
veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe të mallrave e teknologjive, me përdorim
të dyfishtë”, shfuqizohen.

34. Punonjësit e emëruar para hyrjes në fuqi të këtij vendimi nuk u nënshtrohen rishtazi
procedurave të emërimit në detyrë.

35. Ngarkohen ministri i Mbrojtjes dhe Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve për
zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR

Edi Rama


