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PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SEKUESTRUAR OSE TЁ
KONFISKUAR
Kuvendi i Republikës së Kosovës;
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Miraton

LIGJ PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SEKUESTRUAR OSE TЁ
KONFISKUAR
KREU I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Neni 1
Fushëveprimi dhe qëllimi i ligjit
1. Me këtë ligj themelohet Agjencia për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar si
Agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë si dhe përcaktohen detyrat e përgjegjësit e
tij.
Neni 2
Përkufizimet
Në kuptimin e këtij ligji:
“Agjencia” do të thotë Agjenci për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar;
“Konfiskimi” do të thotë marrje e përhershme e sendit në bazë të vendimit të formës së prerë të
gjykatës kompetente, apo organit tjetër kompetent, në pajtim me ligjin në fuqi.
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“Ministria” nënkupton Ministrinë e Drejtësisë;
“Organ kompetent” nënkupton çdo organ apo institucion që në të bazë të ligjit në fuqi është i
autorizuar të bëjë sekuestrimin ose konfiskimin e pasurisë;
“Pasuri të Sekuestruara ose të Konfiskuara” konsiderohen sendet e luajtshme, sendet e
paluajtshme, paratë dhe letrat me vlerë të cilat janë në qarkullim juridik;
“Sekuestrim” do të thotë marrja e përkohshme e sendit në bazë të vendimit të gjykatës apo organit
kompetent, në pajtim me ligjin në fuqi.

KREU II
DISPOZITAT THEMELORE
Neni 3
Themelimi
1. Me qëllim të administrimit profesional të pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar, Ministria
themelon Agjencinë për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose konfiskuar.
2. Struktura funksionale dhe organizative e Agjencisë rregullohet me akt të veçantë nënligjor të cilin
e nxjerr Ministria.
Neni 4
Detyrat dhe përgjegjësitë
1. Agjencia:
1.1. ruan dhe administron pasurinë e sekuestruar ose të konfiskuar në bashkëpunim me
prokurorinë, gjykatën, apo organet tjera kompetente, në pajtim me ligjin në fuqi, me
përjashtim të pasurisë së konfiskuar për realizimin dhe mbledhjen e detyrimeve tatimore;
1.2. ndihmon në ekzekutimin e vendimeve për sekuestrimin ose konfiskimin e pasurisë,
sipas kërkesës së organeve kompetente;
1.3. mundëson shitjen e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar, sipas autorizimit të organit
kompetent;
1.4. angazhon ekspert sipas nevojës për vlerësimin e vlerës së pasurisë dhe mënyrën e
ruajtjes së sendit të sekuestruar ose të konfiskuar;
1.5. administron të dhënat lidhur me pasurinë e sekuestruar ose të konfiskuar në një sistem të
centralizuar kompjuterik;
1.6. raporton tek Ministri lidhur me punën e Agjencisë dy (2) herë në vit, por sipas kërkesës
së Ministrit edhe më shpesh.
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Neni 5
Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore lidhur me pasurinë e sekuestruar ose të konfiskuar
1. Agjencia bashkëpunon dhe ndihmon gjykatën, prokurorinë, apo organet tjera kompetente për
ekzekutimin e vendimeve të tyre në lidhje me pasurinë e sekuestruar ose të konfiskuar.
2. Me kërkesë të prokurorisë apo gjykatës, Agjencia siguron mbështetje logjistike për sekuestrimin
ose konfiskimin e pasurisë.
Neni 6
Administrimi i të dhënave
1. Agjencia mbledh, administron dhe procedon të dhënat, përfshirë vendimet e organeve kompetente
dhe të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me sekuestrimin ose konfiskimin e pasurisë.
2. Agjencia administron dhe ruan të dhënat lidhur me pasurinë e sekuestruar ose të konfiskuar dhjetë
vite nga data kur Agjencia ka pranuar vendimin e formës së prerë për konfiskim nga gjykata apo
organi tjetër kompetent.
3. Agjencia është i obliguar për ruajtjen e privatësisë së subjekteve të përfshirë në rastin konkret
sipas ligjit në fuqi.
4. Të dhënat e organit kompetent përmbajnë informata të sakta në lidhje me pasurinë e sekuestruar
ose të konfiskuar dhe për personat ndaj të cilëve është shqiptuar masa e tillë.
5. Agjencia mund të kërkoj informata shtesë nga organet kompetente, të cilat i vlerëson si të
nevojshme për përmbushjen e përgjegjësive të tij.
Neni 7
Administrimi i Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar
1. Organi kompetent, i cili zhvillon procedurën për sekuestrimin ose konfiskimin e pasurisë
informon Agjencinë brenda dhjetë (10) ditësh lidhur me vendimin e nxjerrë.
2. Vendimi i gjykatës apo organit tjetër kompetent për sekuestrim ose konfiskim të pasurisë
ekzekutohet brenda afatit prej pesëmbëdhjet (15) ditësh dhe pasuria i dorëzohet Agjencisë.
3. Agjencia lëshon dëftesë për pranimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar.
4. Agjencia ndërmerr veprime të nevojshme për ruajtjen adekuate dhe sigurimin e vlerës së pasurisë
së sekuestruar ose të konfiskuar.
5. Ruajtja e vlerës mund të sigurohet me mbajtjen apo shitjen e pasurisë së sekuestruar ose të
konfiskuar nga ana e Agjencisë, në mënyrë që të zëvendësohet me një kundërvlerë monetare.
6. Në rastet e veçanta Agjencia mund të kërkoj nga gjykata apo organi tjetër kompetent që pasuria e
sekuestruar t’i lihet për ruajtje apo shfrytëzim personit të cilit i është sekuestruar sendi.
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7. Përvetësimi apo shfrytëzimi i pa autorizuar i pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar është i
denueshëm me Kodin Penal të Kosovës.
8. Brenda dhjetë ditësh pas pranimit të pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar, Agjencia informon
gjykatën apo organin tjetër kompetent i cili ka nxjerrë Vendimin për sekuestrimin ose konfiskimin e
pasurisë, duke përfshirë një kopje të regjistrimit të pasurisë. Agjencia po ashtu informon gjykatën,
apo organin kompetent për lokacionin, kushtet e përgjithshme, specifikat dhe vlerën e pasurisë.
Neni 8
Shitja e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar
1. Me propozim të Agjencisë prokurori apo organi tjetër kompetent kërkon nga gjykata të vendos për
shitjen e një pasurie që është e zëvendësueshme dhe mund ta humbë vlerën në rast të magazinimit
ose shpenzimet e magazinimit janë joproporcionale me vlerën e pasurisë së sekuestruar.
2. Gjykata njofton palët në procedurë dhe Agjencinë lidhur me vendimin për shitjen e pasurisë së
sekuestruar ose të konfiskuar.
3. Pas pranimit të vendimit të gjykatës kompetente lidhur me shitjen e pasurisë, Agjencia zhvillon
procedurën për shitjen e pasurisë në pajtim me ligjet në fuqi
Neni 9
Procedura pas shitjes
1. Pas shitjes së pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar shuma e fituar e zëvendëson vlerën e
pasurisë së shitur. Gjykata e cila ka marrë vendimin për shitje informohet nga Agjencia për rezultatin
e shitjes.
2. Agjencia ka për obligim të administroj çdo shumë e cila fitohet nga shitja e pasurisë së konfiskuar.
3. Të hyrat e realizuara nga shitja deponohen në xhirollogarinë bankare të Agjencisë në Bankën
Qendror të Republikës së Kosovës.
4. Kur gjykata apo organi tjetër kompetent vendos t’ia kthej pasurinë palës në procedurë, Agjencia
është i detyruar që në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh të ekzekutoj vendimin.
5. Mjetet nga shitja e pasurisë së konfiskuar, pas vendimit përfundimtar të gjykatës, derdhen në
Buxhetin e Kosovës.

KREU III
Neni 10
Shkëmbimi i informatave
1. Çdo person fizik apo juridik, të cilit i është sekuestruar ose konfiskuar pasuria, ka të drejtë të
kërkojë dhe të informohet nga agjencia për pasurinë e tij të sekuestruar ose të konfiskuar.
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2. Personat e tretë fizikë apo juridikë, të cilët kanë interes juridik mund të kërkojnë informacione të
nevojshme nga Agjencia lidhur me pasurinë e sekuestruar ose të konfiskuar.
Neni 11
Secili zyrtar i Agjencisë është i detyruar që t’i ruaj fshehtësitë për të gjitha të dhënat të cilat
konsiderohen konfidenciale. Informatat e caktuara mund të zbulohen vetëm në përputhje me Ligjin
për Qasje në Dokumente Zyrtare.

KREU IV
Neni 12
Dispozitat kalimtare
1. Ky ligj zbatohet edhe në rastet për të cilat procedura gjyqësore për sekuestrimin ose konfiskimin e
pasurisë është në zhvillim e sipër në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
2. Brenda gjashtë muajve, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, Ministria duhet të nxjerrë akte
nënligjore që burojnë prej tij.

Neni 13
Hyrja në fuqi

Ky ligj hynë në fuqi më 1 janar 2010.

Ligji Nr. 03/ L-141
10 korrik 2009

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës,
________________________
Jakup KRASNIQI
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