LIGJ
Nr. 65/2013
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8691, DATË 16.11.2000 “PËR
PRODHIMIN DHE TREGTIMIN E DUHANIT DHE TË CIGAREVE”,TË NDRYSHUAR
Nëmbështetjetëneneve 78 dhe 83 pika 1 tëKushtetutës, me propozimin e Këshillittë
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
Nëligjin nr. 8691, datë 16.11.2000 “Përprodhimindhetregtimin e duhanitdhetëcigareve”, të
ndryshuar, bëhenkëtoshtesadhendryshime:
Neni 1
Nënenin 21, pas pikës 4 shtohenpikat 5 dhe 6 me këtëpërmbajtje:
“5. Inspektimi i zbatimittëkërkesavetëdetyrueshme, sipaskëtijligjidheaktevenënligjorenë
zbatimtëtij, ështënëkompetencën e AutoritetitKombëtartëUshqimit.
6. Inspektimikryhetsipasligjit nr. 10 433, datë 16.6.2011 “PërinspektiminnëRepublikën e
Shqipërisë”, përveç se kurparashikohetshprehimishtndryshenëkëtëligj.”.
Neni 2
Neni 22 ndryshohetsimëposhtë:
“Neni 22
Kurnukpërbëjnëveprapenale, shkeljet e mëposhtme, tëkryeranganjë person fizikosejuridik,
janëkundërvajtje administrative dhedënohen me gjobësimëposhtë:
a) Tregtimi i duhanittëpapërpunuarngasubjekte, nëkundërshtim me nenin 12 tëkëtijligji,
dënohet me gjobënëmasënnga 20 mijëderinënjëmilionlekë, me sekuestrimin e sasisësëduhanitsi
dhe/ose me propozimindrejtuarministrit, përheqjen e licencëspërkatëse.

b) Prodhimi i produktevetëduhanit, nëkundërshtim me kërkesat e nenit 14 tëkëtijligji, dënohet
megjobënëmasën 10 mijëderinë 300 mijëlekëdhe me sekuestrimin e makinerive, tëpajisjeve,
tëlëndëssëparë, tëmaterialevendihmësedhetëprodhimittëgatshëm.
c) Tregtimi i produktittëduhanit, nëkundërshtim me kërkesat e nenit 19 tëkëtijligji, dënohet
megjobënëmasënnga 5 mijëderinë 20 mijëlekëdhesekuestrimin e produktevetëduhanit.
c/1) Tregtimi i produktevetëduhanitnëkundërshtim me kërkesat e neneve 19/a, 19/b dhe 19/c
tëkëtijligjinëterritorin e RepublikëssëShqipërisëdënohet me konfiskimindheshkatërrimin e
produktevetëduhanit.
ç) Reklama e tregtimittëduhanit, nëkundërshtim me kërkesat e parashikuaranënenin 20 tëkëtij
ligji, dënohet me gjobënëmasën 200 mijëlekëderinënjëmilionlekëdheheqjen e reklamave.
Masa e gjobës, nëzbatimtëkëtijneni, ështëdënimkryesor.Masa e sekuestrimittësasisë,
heqjessëlicencëspërkatëse, sekuestrimin e makinerive, tëpajisjeve, tëlëndëssëparë, tëmaterialeve
ndihmësedhetëprodhimittëgatshëm, sekuestrimin e produktevetëduhanitdhe/oseheqjes e lejes
përkatëse, sidhemasat e heqjessëreklamave, tëparashikuaranëshkronjat “a”, “b”, “c”, “c/1” dhe
“ç” tëkëtijneni, janëdënimeplotësuese.”.
Neni 3
Nënenin 23, pika 1 ndryshohetsimëposhtë:
“1. Dënimetdhemasat administrative vendosenngainspektori i AutoritetitKombëtartë
Ushqimit, qëmbulonfushënpërkatëse, nëpërputhje me ligjinpërinspektimin.Shqyrtimi, marrja e
vendimitngainspektoridheankimindajtijbëhetnëpërputhje me ligjinpërinspektimin.
Ekzekutimi i vendimitbëhetnëpërputhje me legjislacioninnëfuqipërkundërvajtjetadministrative.”.
Neni 4
Dispozitëkalimtare
Organiekzistuesinspektuesvazhdontëushtrojëfunksionin e vet sipasorganizimitaktualderinë
krijimin e organittëri, sikurseparashikohetnëndryshimet e bëranëkëtëligj.
Neni 5

Kyligjhynnëfuqi 15 ditë pas botimitnëFletorenZyrtare.
Miratuarnëdatën 14.2.2013
Shpallur me dekretin nr. 8024, datë 1.3.2013 tëPresidentittëRepublikëssëShqipërisë,
Bujar Nishani

