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AKT NORMATIV
Nr.2, datë 11.3.2020

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.15/2016, “PËR
PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E INFEKSIONEVE DHE SËMUNDJEVE

INFEKTIVE”
Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe

Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

Në ligjin nr.15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve
infektive”, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

Neni 1
Në shkronjën “c”, të nenit 7, pas fjalës ”... izolimi ...” shtohet fjala “... vetëkarantinim ...”.

Neni 2
Pas pikës 5, të nenit 21, shtohet pika 5/1, me këtë përmbajtje:
“5.1. Në rast të një epidemie, fatkeqësie natyrore, aksidenti të rëndë, që mund të favorizojë

shpërthime epidemike, për të siguruar zbatimin e masave parandaluese, sipas këtij ligji,
angazhohen Policia e Shtetit dhe Forcat e Armatosura, në ndihmë të saj. Policia e Shtetit
angazhohet me kërkesë të ministrit përgjegjës për shëndetësinë. Forcat e Armatosura
angazhohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, pas
kërkesës së ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë
publike. Kur angazhohen Forcat e Armatosura, ato drejtohen nga komandantët, sipas detyrave
që marrin.”.

Neni 3
Në nenin 35, “Kundërvajtje administrative”, bëhen ndryshimet dhe shtesa e mëposhtme:
1.. Shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “dh” ndryshohen, si më poshtë vijon:
“b) Mosmarrja e masave të përgjithshme, sipas përcaktimeve të bëra në shkronjat “a”, “b”,

“c”, “ç”, “d”, “dh”, “e”, dhe “f”, të nenit 6, të këtij ligji, dënohet me gjobë, nga 500 000
(pesëqind mijë) deri në 700 000 (shtatëqind mijë) lekë dhe, në rast përsëritjeje, me mbyllje të
veprimtarisë;

c) Mosmarrja e masave të veçanta, sipas përcaktimeve të bëra në nenin 7, të këtij ligji,
dënohet me gjobë, nga 100 000 (njëqind mijë) deri në 700 000 (shtatëqind mijë) lekë;

ç) Refuzimi për vendosjen nën mbikëqyrje shëndetësore, sipas përcaktimeve të pikës 1, të
nenit 17, dënohet me gjobë 100 000 (njëqind mijë) lekë, për personin, objekt i mbikëqyrjes
shëndetësore, dhe 700 000 (shtatëqind mijë) lekë për punëdhënësin e tij;

dh) Moskryerja e veprimeve të detyrueshme për përballimin e epidemive, sipas përcaktimit të
bërë në nenin 21, të këtij ligji, dënohet me gjobë, nga 100 000 (njëqind mijë) deri në 500 000
(pesëqind mijë) lekë, dhe me mbyllje të veprimtarisë;”.

2. Pas pikës 1 shtohet pika 1.1, me këtë përmbajtje:
“1.1 Masa e gjobës dhe/ose masa të tjera administrative për moszbatimin e masave të

përgjithshme dhe të veçanta, përkatësisht, sipas neneve 6, pika 2, dhe 7, pika 5, të këtij ligji,
përcaktohen në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave.”.
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Neni 4
Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama


