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UDHËZUES PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT

“Ky udhëzues është prodhuar në kuadër të projektit “Nga Informimi te 
Veprimi – Fuqizimi i Organizatave mbi Mbrojtjen e Konsumatorit” zbatuar 
nga Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Akademinë 
e Studimeve Politike (ASP) dhe Qendrën Alert, mbështetur nga fondet 
e programit IPA II të Bashkimit Europian. Përmbajtja e tij është vetëm 
përgjegjësi e EMA dhe organizatave partnere dhe jo domosdoshmërisht 
pasqyron qëndrimet e Bashkimit Europian.” 

© Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), 
   Akademia e Studimeve Politike (ASP) dhe Qendra Alert. 

Shtypur në Shtypshkronjën FLESH
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Lista e shkurtimeve:

AK Autoriteti i Konkurrencës
AKBPM Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
AKM Agjencia Kombëtare e Mjedisit
AMA Autoriteti i Mediave Audiovizive
BE Bashkimi Europian
CEFTA Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Europës Qendrore

DMP Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve
DPZAM Drejtoria e Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të 

Mosmarrëveshjeve
ERE Enti Rregullator i Energjisë 
ERRU Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe 

Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura 
GNPIE Grupet Ndërinstitucionale të Punës të Integrimit Europian
ISHMT Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut 
ISHP Instituti i Shëndetit Publik 
ISHSH Inspektorati Shtetëror Shëndetësor

ISHTI Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial 
MIE Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
MSA Marrëveshja e Stabilizim Asociimit
OSHC Organizata të Shoqërisë Civile 
OSHEE Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
PPIE Platforma e Partneritetit për Integrimin Europian
RAPEX Legjislacioni për sigurinë e produkteve dhe Sistemin e 

Alarmit të BE
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Hyrje

Të gjithë jemi konsumatorë në përditshmëri dhe në një botë ku konkurrenca 
dhe shumëllojshmëritë e produkteve diktojnë tregun, konsumatori ka më 
shumë se kurrë nevojë për mbrojtje. 

Mbrojtja Konsumatorit zë fill me informimin mbi të drejtat për siguri, 
garanci dhe është më shumë se thjesht sigurimi i një marrëveshjeje më 
të mirë apo më me leverdi. Qëllimi i këtyre rregullave në fuqi fillon me 
mundësimin e qasjes në produkte apo shërbime bazë, si për shembull 
sigurimi i produkteve ushqimore të sigurta dhe me vlera dhe zgjerohet për 
t’iu mundësuar konsumatorëve përfitime të mëtejshme pa qenë e nevojshme 
të bëjnë kompromise mbi cilësinë, kujdesin dhe trajtimin e drejtë duke u 
dhënë zë nevojave të tyre paraprakisht. Gjithashtu, për shkak të ndikimit që 
konsumatorët kanë në treg, nëse ata janë të mirë-informuar dhe konsumojnë 
në mënyrë të ndërgjegjshme mundësojnë funksionim më të mirë të tregut, 
duke nxitur zhvillim dhe rritje ekonomike. Mbrojtja e konsumatorit synon 
të sigurojë mirëqenien nëpërmjet informimit, përfaqësimit dhe veprimit. Ky 
lloj ndërgjegjësimi i ndihmon të bëjnë zgjedhje më të sigurta dhe cilësore. 
Mbizotërimi i parregullësive në treg sjell nevojën që qeveritë të ndërhyjnë 
për të mbrojtur interesat e konsumatorëve duke njohur dhe mbështetur të 
drejtat e tyre me mekanizma të ndryshëm ligjorë. Konsumatori njihet si blerës 
i mallrave dhe shërbimeve por ligje të ndryshme në vende të ndryshme mund 
ta përcaktojnë termin sipas qëllimeve, kontekstit dhe nevojave. Kapitulli 28 
i Acquis së BE-së përcakton qartë se mbrojtja e konsumatorit është një nga 
çështjet dhe prioritetet kryesore për anëtarësimin në BE. Shqipëria është 
duke standardizuar të gjitha procedurat me ato të BE-së dhe duke plotësuar 
bazën ligjore.

Neni 76 i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) parashikon që: 
“Palët do të bashkëpunojnë për përafrimin e standardeve për mbrojtjen e 
konsumatorëve në Shqipëri me standardet komunitare. Mbrojtja e efektshme 
e konsumatorit është e nevojshme për të siguruar funksionimin e duhur të 
ekonomisë së tregut, mbrojtje e cila varet nga zhvillimi i një infrastrukture 
administrative për të siguruar mbikëqyrjen e tregut dhe zbatimin e ligjeve 
në këtë fushë...”.
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Përkufizime

Një sistem efektiv për mbrojtjen e konsumatorit përfshin:

▶ Hartimin dhe zbatimin e legjislacionit të përshtatshëm

▶ Rritjen e ndërgjegjësimit të konsumatorëve

▶ Mekanizma ndëshkimi në rast shkeljesh

▶ Koordinimin mes strukturave përgjegjëse

▶ Kryerjen e veprimeve financiare me korrektësi

Fuqizimi i konsumatorëve sjell forcim të tregut funksional, rritje të kërkesës 
për shumëllojshmëri, cilësi mallrash dhe shërbimesh me çmime konkurruese 
etj.

 

Tregtar
-Siguri dhe Cilësi

Konsumator

Çdo person, i cili blen ose përdor mallra 
apo shërbime për plotësimin e nevojave 
vetjake, për qëllime që nuk kanë lidhje me 
veprimtarinë tregtare, biznesin, zanatin 
ose ushtrimin e profesionit

Tregtar

Çdo person fizik ose juridik, i cili vepron 
për qëllime që lidhen me veprimtarinë 
e tij ekonomike, tregtinë, biznesin, 
zanatin ose profesionin, si dhe cilido, 
që vepron në emër ose në interes të 
tregtarit. 
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Mbrojtja e Konsumatorit

Me mbrojtje të konsumatorit kuptojmë 
tërësinë e normave juridike (ligje dhe 
akte nënligjore) të cilat rregullojnë 
marrëdhëniet ndërmjet konsumatorit, 
nga njëra anë, dhe tregtarit, furnizuesit, 
ofruesit të shërbimit dhe prodhuesit, 
nga ana tjetër.

Të Drejtat e Konsumatorit

Të drejtat e konsumatorëve si janë 
përcaktuar në legjislacion së bashku 
me detyrimet e prodhuesve, tregtarëve 
dhe vetë shtetit, të cilat lindin nga këto 
të drejta për të garantuar respektimin 
e tyre. Nenit 4 i ligjit “Për Mbrojtjen 
e Konsumatorëve” rendit të drejtat 
e konsumatorëve në Shqipëri për të 
garantuar mbrojtjen e konsumatorit 
shqiptar.

Siguria ushqimore 

Siguria ushqimore i referohet 
praktikave të zakonshme rutinë, në 
përgatitjen, trajtimin dhe ruajtjen 
e ushqimit që synon të parandalojë 
sëmundjet dhe dëmtimin nga ushqimet.
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Të drejtat bazë të konsumatorëve:

e drejta e mbrojtjes së 
shëndetit, mjedisit dhe 

sigurisë së jetës

e drejta e mbrojtjes së 
interesave ekonomikë

e drejta e ankimit

e drejta për 
dëmshpërblim e drejta e edukimit e drejta e marrjes së 

informacionit

e drejta e përdorimit të 
shërbimeve publike e drejta e mbrojtjes ligjore

e drejta e organizimit në 
shoqata ose bashkime për 

mbrojtjen e interesave

Fushat e Mbrojtjes së Konsumatorit

▶ Siguria e Produkteve 

Një produkt quhet i sigurt kur ai plotëson të gjitha kriteret e sigurisë 
të vendosura nga ligji kombëtar apo ai ndërkombëtar/europian. Në 
rastin e Shqipërisë është Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) 
e cila duhet të sigurojë që subjektet bëjnë të mundur zbatimin e këtij 
legjislacioni në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. DMP 
kontrollon zbatimin e kritereve dhe kushteve nga subjektet që ushtrojnë 
veprimtari në sektorët e produkteve të ndryshme jo-ushqimore, duke 
përfshirë këto kategori produktesh: produkte elektrike si prizat dhe 
spinat për përdorim shtëpiak, produkte mekanike si ashensorë apo lodra,  
produkte të qelqit, këpucë, detergjente etj.  Në BE rregullat e sigurisë 
së produkteve përcaktohet nga Direktive e Sigurisë së Produkteve, ku 
ka një listë kërkesash dhe standardesh që produkti duhet të plotësojë 
në mënyrë që të cilësohet i sigurt. Ai vendos gjithashtu detyrime për 
bizneset që duhet të nxjerrin në treg vetëm produkte të sigurta, duhet të 
informojnë konsumatorët për çdo rrezik që vjen nga këto produkte dhe 
të mundësojnë gjurmueshmërinë e produkteve në rast rreziku të hiqet 
nga tregu. 
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Markimi  CE

Markimi CE nënkupton që produktet që e mbajnë atë janë në përputhje me të 
gjitha rregullat teknike dhe si të tilla ato mund të vendosen në tregun shqiptar dhe 
atë europian. Ai nuk është tregues origjine dhe vendoset jo vetëm nga produket që 
prodhohet në BE por edhe nga vende të tjera të botës për sa kohë që përmbushin 
standardet, pra dhe një prodhues shqiptar mund t’i vendosë produkteve të veta 
markimin CE. Për këtë, si fillim duhet të kryhen procedurat e vlerësimit të 
konformitetit me rregullat teknike për atë produkt. Gjithashtu, prodhuesi me anë 
të deklaratës EC të konformitetit konfirmon që produkti është në përputhje me 
të gjitha kërkesat ligjore. Prodhuesi është përgjegjësi i vetëm për hartimin dhe 
nënshkrimin e deklaratës ec të konformitetit.  Markimi CE është i detyrueshëm 
për ato produkte për të cilat kjo gjë parashikohet nga rregullat teknike shqiptare 
që janë të harmonizuara me direktivat  e BE-së. Shembuj të këtyre produkteve 
janë lodrat, produktet elektrike, makineritë, pajisjet personale mbrojtëse dhe 
ashensorët. 

Informacion mbi produkte të cilat mbajnë markimin ce dhe direktivat e be-së mbi 
markimin ce e gjeni në linkun e mëposhtëm:

 
https://single-market-economy.ec.europa.eu/  
single-market/ce-marking_en
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 ✓ Siguria Ushqimore 

Siguria ushqimore lidhet drejtpërdrejt me mbrojtjen e shëndetit të 
konsumatorit, dhe për këtë ka një tërësi ligjesh dhe standardesh jo vetëm 
kombëtare por edhe në nivel europian dhe ndërkombëtar që mbulojnë 
të gjithë procesin e prodhimit të ushqimeve, zinxhirit të procesimit të 
produkteve ushqimore si dhe  importin dhe eksportin e produkteve – 
bazuar në parimin e gjurmueshmërisë – nga Ferma te Piruni. Standardet 
në bujqësi, në blegtori dhe sektorët e prodhimit të ushqimeve me qëllim 
arritjen e një niveli të lartë të sigurisë ushqimore, por edhe shëndetit dhe 
mirëqenies së kafshëve dhe shëndetit të bimëve duhet të harmonizohen 
nga të gjitha vendet e Bashkimit Europian. Politikat e Sigurisë ushqimore 
fokusohen në higjienën e ushqimit dhe shëndetin e kafshëve.   Nëpërmjet 
masave të mirëpërcaktuara dhe monitorimit të vazhdueshëm dhe të 
hollësishëm arrihet ruajtja e këtij standardi dhe sigurohet funksionimi 
i tregut të brendshëm. Për zbatimin e legjislacionit kërkohet që shteti 
të ketë një numër të lartë institucionesh, autoritetesh inspektuese 
dhe ligjzbatuese si dhe kapacitete laboratorike. Institucioni përgjegjës 
në Shqipëri për hartimin e politikave është Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, ndërkohë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka 
rolin kryesor në realizimin e kontrolleve në subjekte përkatëse, pikat e 
kontrollit kufitar dhe marrjen e mostrave në stabilimentet prodhuese.

▶ Energjia

Enegjia që ofrohet duhet të jetë e sigurt, me çmim të arsyeshëm, 
e qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin dhe politikat kundër 
ndryshimeve klimatike. Pjesa më e madhe e familjeve shqiptare 
konsumojnë energji elektrike të prodhuar nga burime hidrike, edhe 
pse ka një përqindje të familjeve sidomos në rrethe që përdorin lëndën 
drusore djegëse për gatim, ngrohje dhe ujë të ngrohtë. Institucionet 
kryesore që përcaktojnë politikat dhe rregullimin e sektorit të 
energjisë elektrike në Shqipëri janë Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë (MIE) dhe Enti Rregullator i Energjisë (ERE). ERE është 
institucioni përgjegjës për të garantuar furnizimin e qëndrueshëm dhe 
të sigurt me energji elektrike të konsumatorëve duke siguruar një treg 
funksional dhe konkurrues, dhe duke marrë në konsideratë interesat e 
konsumatorëve, cilësinë e shërbimit të furnizimit dhe standardet për 
mbrojtjen e mjedisit. OSHEE është licencuar nga ERE për  ushtrimin 
e aktivitetit të shpërndarjes  dhe furnizimit me pakicë të energjisë  
elektrike për  konsumatorët në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe 
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licencën e akorduar. Institucionet shtetërore duhet ti sigurojnë të gjithë 
konsumatorëve të drejtën e furnizimit me energji elektrike, informacion 
dhe transparencë mbi sasinë e harxhimit të energjisë dhe vendosjen e një 
çmimi të drejtë bazuar në konsumin përkatës,  të drejtën për ankimim 
në rast parregullsish apo shkeljesh të të drejtave të tyre si konsumator 
si dhe të ketë një autoritet kombëtar përgjegjës  për informimin e tyre. 

▶ Udhëtimet dhe Transporti

Në një botë që sa vjen e bëhet më e ndërlidhur dhe me mënyrën e 
jetesës aktive sot të udhëtuarit është një element i qenësishëm në 
përditshmërinë e qytetarëve. Ka disa mënyra për të udhëtuar si nga 
ajri, uji, rrugë tokësore si autobusët apo taksitë si dhe nëpërmjet 
hekurudhave. Në Shqipëri është llogaritur që rreth 3 milion udhëtarë 
përdorin transportin nga ajri si hyrje dhe dalje nga Shqipëria, dhe 
pothuaj 1 milion udhëtarë atë nga uji. Në të gjitha këto mjete personat 
që udhëtojnë kanë të drejta si pasagjerë që mbrohen nga legjislacioni 
vendas por dhe ai ndërkombëtar pavarësisht shtetësisë së tyre. E drejta e 
pasagjerëve lidhet  me mbështetjen dhe kompensimin në rast vonesash, 
anulimesh apo aksidentesh.

▶ Shërbimet Financiare

Acquis i BE në fushën e shërbimeve financiare përmban rregulla për 
licencimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare 
në fushat e veprimtarisë bankare, sigurimeve, pensioneve private, 
shërbimet e investimeve dhe tregjet e titujve. Në kuadër të procesit 
të integrimit europian, edhe Shqipëria po punon për të harmonizuar 
legjislacionin e saj vendas me atë të Acquis së BE. Fusha e shërbimeve 
financiare mbetet shumë komplekse dhe shpeshherë konsumatorët 
kanë vështirësi për të kuptuar rreziqet dhe pasojat që mund të vijnë nga 
veprime të painformuara apo nga mosnjohja e produkteve financiare. 
Gjithashtu ka një rrezik të lartë që ata të bëhen viktima të praktikave 
abuzive siç është rasti i një reklamimi i një kredie ku nuk jepet i gjithë 
informacioni i nevojshëm për kushtet apo detyrimet e konsumatorit, 
apo dhe kur përshkrimi e produkteve financiare nuk është i saktë dhe 
i qartë dhe mund të çojë në keqkuptim të konsumatorit. Për këtë është 
i nevojshëm një kuadër ligjor sa më rigoroz dhe i plotë si dhe rritje e 
ndërgjegjësimit dhe informimit të konsumatorëve. Dy institucionet 
përgjegjëse për të siguruar dhe monitoruar funksionimin sa më të saktë 
të tregut të  shërbimeve financiare është Banka e Shqipërisë (përgjegjëse 
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për sistemin bankar në Shqipëri) dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare 
(përgjegjëse për sistemin financiar jo-bankar në Shqipëri). 

▶ Blerjet Online

Blerjet online në Shqipëri kanë pësuar një rritje vitet e fundit, sidomos 
si pasojë edhe e pandemisë dhe masave kufizuese të lëvizjes dhe 
mbylljes së shumë bizneseve dhe dyqaneve. Kjo është sfiduese për 
shoqërinë shqiptare, pasi informacioni dhe përvoja për blerjet online 
mungon, dhe ka raste të shpeshta kur konsumatorët kanë rënë viktimë 
të mashtrimeve gjatë blerjeve online siç janë shembujt kur produkti i 
ardhur nuk ngjan me atë të porositur apo vjen me defekt, produkti nuk 
vjen fare te konsumatori, konsumatori nuk ka mundësi të kontaktojë 
ofruesin online të produktit apo është e pamundur që të kthej produktin 
mbrapsht etj. Nga ana tjetër tregtia elektronike apo blerjet online 
kanë implikime edhe sa i përket sigurisë së të dhënave personale të 
konsumatorëve që janë sensitive dhe nëse nuk mbrohen në mënyrë të 
përshtatshme mund të kenë pasoja negative për konsumatorët. 

Kuadri ligjor për mbrojtjen e konsumatorit në Shqipëri
Mbrojtja e konsumatorit është një ndër prioritetet kryesore të shtetit shqiptar 
dhe po punohet për përafrimin e legjislacionit të vendit tonë me Acquis e 
BE-së. Politikat për mbrojtjen e konsumatorit për herë të parë u përcaktuan 
në Strategjinë e Parë Ndërsektoriale “Për Mbrojtjen e konsumatorëve dhe 
mbikëqyrjen e tregut për periudhën 2007-20131”, të miratuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave nr. 797 më 14.11.2007. “Strategjia Ndërsektoriale për 
mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbikëqyrjen e tregut 2014- 2020” është një 
tjetër dokument që synon krijimin e një mjedisi të përgjithshëm ligjor dhe 
institucional për fuqizimin e konsumatorit dhe garantimin e të drejtave dhe 
mbrojtjes së interesave të tyre ekonomikë. 
Ligji nr. 9902, datë 17.4.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorit” (i ndryshuar) 
përfshin të gjitha llojet e marrëdhënieve ndërmjet tregtarëve dhe 
konsumatorëve që kanë të bëjnë me mallrat ose shërbimet. Ligji nr. 10480, 
datë 17.11.2011“Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo-ushqimore”, 
(i ndryshuar) si dhe dispozitat e ligjit nr. 7850 të Kodit Civil 29.07.1994, 
(të ndryshuar) rregullojnë aspekte të ndryshme në fushën e mbrojtjes së 
konsumatorëve. 

1 https://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/05/strategjia_per_mbrotjtjen_e_
konsumatorit.pdf
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Aktet nënligjore përfshijnë: 

VKM nr. 1089, datë 24.12.2020 “Për krijimin dhe mënyrën e 
organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme 
për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve (DPZAM) për 
mosmarrëveshjet e përgjithshme konsumatore dhe përcaktimin e 
kritereve shtesë që duhet të përmbushin strukturat për zgjidhjen 
alternative të mosmarrëveshjeve”. 

Vendim i KM nr. 1444, datë 22/10/2008 “Për mënyrën e funksionimit e 
te pagesës se anëtareve te komisionit te mbrojtjes se konsumatorëve, 
si dhe përcaktimin e procedurave te vlerësimit te shkeljeve”;

Vendim i KM nr. 65, datë 21/01/2009 “Për kontratat e paketave të 
udhëtimit”. VKM transpozon plotësisht Direktivën 90/314/EEC;

Vendim i KM nr. 615, datë 7.09.2011 “Për tregtimin në largësi 
te shërbimeve financiare për konsumatorët”. VKM transpozon 
Direktivën 2002/65/EC.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 652, datë 8.10.2014 “Për 
përcaktimin e rregullave për kontratat e përdorimit me afat, të 
produktit të pushimit afatgjatë, rishitjes apo shkëmbimit. VKM 
transpozon Direktiven 2008/122/EC .

Urdhër i Kryeministrit nr. 124, datë 20.3.2014 “Për Miratimin 
e Përbërjes së Këshillit Bashkërendues për Mbrojtjen e 
Konsumatorëve”;

Udhëzim ministri Nr. 721 datë 27.10.2010 “Për kriteret e organizimit 
dhe drejtimit të Qendrave të Këshillimit të Konsumatorëve”.

Udhëzim nr. 11, datë 2.09.2013 “Për përcaktimin e procedurave të 
trajtimit të ankesave të konsumatorëve”.

Ligji nr. 9863, datë 28.1.2008 “Për Ushqimin”, dhe i harmonizuar 
me acquis communautaire është ligji kuadër në fushën e sigurisë 
ushqimore”

Në fushën e sigurisë së përgjithshme të produkteve legjislacioni 
është më specifik si VKM Nr. 441, datë 22.5.2013 “Për Imitimet e 
rrezikshme”që  transpozon plotësisht Direktivën 87/357/EEC.
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Organigrama e institucioneve
Institucionet shtetërore kompetente janë organet kryesore përgjegjëse për 
zhvillimin dhe zbatimin e politikave për mbrojtjen e konsumatorëve, duke u 
fokusuar specifikisht në mbrojtjen e të drejtave bazë të konsumatorëve, në 
mënyrë të veçantë të grupeve të konsumatorëve më vulnerabël, si: fëmijët, të 
moshuarit, të varfrit, të sëmurët, si dhe personat me aftësi të kufizuara.
Në Shqipëri, bazuar në legjislacionin në fuqi, kuadri institucional i 
organizimit dhe funksionimit të institucioneve shtetërore përgjegjëse për 
mbrojtjen e konsumatorëve, është  ndarë në dy nivele:

▶ Institucionet shtetërore qendrore
▶ Institucionet shtetërore vendore

Institucionet shtetërore qendrore mund ti ndajmë në:
• përgjegjëse për produktet ushqimore
• përgjegjëse për produktet jo-ushqimore

I. Institucionet shtetërore qendrore përgjegjëse për produktet ushqimore 
janë:

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural:
- Autoriteti Kombëtar i Ushqimit;
-  Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë;
-  Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor;
-  Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

II. Institucionet shtetërore qendrore përgjegjëse për produktet joushqimore 
janë:

Ministria e Financave dhe Ekonomisë:
- Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve;
- Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit;
- Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit;
- Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë;
- Inspektorati i Mbikëqyrjes së Tregut;
- Drejtoria e Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë:
- Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale:
- Inspektorati Shtetëror Shëndetësor;
- Instituti i Shëndetit Publik;
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- Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit:
- Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Institucionet shtetërore qendrore të pavarura si:
- Banka e Shqipërisë;
- Enti Rregullator i Energjisë;
- Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e 

Përpunimit të Ujërave të Ndotura;
- Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare;
- Autoriteti i Mediave Audiovizive;
- Autoriteti i Konkurrencës;
- Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
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Organigrama e mëposhtme paraqet institucionet shtetërore përgjegjëse 
për mbrojtjen e konsumatorëve dhe ndërveprimin midis tyre: 
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Që konsumatorët të jenë të aftë për të kërkuar të drejtat e tyre, institucionet 
shtetërore përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorëve duhet të informojnë 
vazhdimisht konsumatorët mbi: organizimin dhe funksionimin; përgjegjësitë; 
ndërveprimin midis institucioneve; rolin e tyre ndaj konsumatorëve; 
mënyrat si realizohen ankimet kur shkelen të drejtat; strukturat përgjegjëse 
për marrjen e ankimeve të konsumatorëve etj. Në kuadër të sa më sipër, 
organizimi dhe funksionimi i institucioneve shtetërore përgjegjëse për 
mbrojtjen e konsumatorëve është si më poshtë:

Institucionet shtetërore qendrore përgjegjëse për produktet 
ushqimore
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural2 është institucioni shtetëror 
qendror përgjegjës për produktet ushqimore.

Ajo është përgjegjëse për:

- miratimin e kornizës ligjore, harmonizimin e saj me acquis të Bashkimit 
Europian (BE) në sigurinë ushqimore dhe për miratimin e strategjisë së 
zbatimit për politikat dhe legjislacionin në këtë fushë;

- administrimin e politikës së sigurisë ushqimore dhe zbatimin e 
legjislacionit në këtë fushë, së bashku me: Autoritetin Kombëtar të 
Ushqimit; Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë; Drejtoritë 
Rajonale të Bujqësisë.

Politika e mbrojtjes së konsumatorëve në Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural është përgjegjësi e Drejtorisë së Përgjithshme e Zhvillimit 
në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe 
Peshkimit, e cila ka në përbërje të saj: Drejtorinë e Politikave Veterinare; 
Drejtorinë e Politikave të Sigurisë Ushqimore; Drejtorinë e Politikave të 
Shëndetit të Bimëve, Farërave, Fidanëve dhe Plehrave; Drejtorinl e Politikave 
dhe Programeve të Peshkimit dhe Akuakulturës.  

Në varësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, përgjegjëse për 
mbrojtjen e konsumatorëve janë institucionet si:

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit3

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka për qëllim të vendosë bazat për sigurimin 
e një niveli të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njerëzve dhe interesat e 

2 https://bujqesia.gov.al/
3 https://aku.gov.al/
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konsumatorëve, duke përcaktuar: 

- kërkesat dhe parimet e përgjithshme për higjienën dhe sigurinë e 
ushqimeve dhe të ushqimeve për kafshë; 

- detyrimet e operatorëve të biznesit të ushqimeve dhe të ushqimeve për 
kafshë, për higjienën dhe sigurinë e këtyre ushqimeve;

- kërkesat e përgjithshme për cilësinë e ushqimeve;
- kërkesat e përgjithshme për regjistrimin e treguesve gjeografikë dhe 

emërtimin e origjinës së kontrolluar;
- kërkesat e përgjithshme për mënyrën e etiketimit të ushqimeve dhe të 

ushqimeve për kafshë;
- kërkesat e përgjithshme të nxjerrjes në treg të ushqimeve dhe të 

ushqimeve për kafshë;
- kërkesat e përgjithshme të nxjerrjes në treg të ushqimeve të reja dhe të 

ushqimeve të reja për kafshë;
- sistemin e kontrollit zyrtar të ushqimeve dhe të ushqimeve për kafshë;
- sistemin e laboratorëve të autorizuar për analiza dhe të laboratorëve të 

referencës;
- menaxhimin e krizës dhe të emergjencave.

Krijimi i këtij institucioni përgjegjës për mbikëqyrjen e sigurisë 
ushqimore në Shqipëri ishte i domosdoshëm për të përmbushur kërkesat 
ligjore, ekonomike dhe sociale, që vinin përkatësisht nga zbatimi i 
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Ai i realizon përgjegjësitë e tij 
nëpërmjet 12 autoriteteve të tjera të vendosura në 12 bashki të vendit 
dhe Pikën e Inspektimit Kufitar. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
 ka një faqe zyrtare të ndërveprimit me aktorët e tjerë dhe në të është pasqyruar 
informacion mbi: organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të 
Ushqimit dhe degët e tij në rrethe (të detajuara me vendndodhjen; kontaktet 
dhe drejtuesit e tyre); aktivitetet e realizuara prej tij; legjislacionin në fuqi; 
shërbimet publike që ofron; bashkëpunëtorët; programin e transparencës; 
Koordinatorin e Antikorrupsionit. 

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (Instituti)4

është qendra e vetme e referimit në Shqipëri dhe  është e certifikuar 
kombëtarisht e ndërkombëtarisht për kryerjen e një sërë analizash. Ai është 
përgjegjës për hartimin e strategjive të gjurmimit dhe luftimit të sëmundjeve 
infektive, parazitare në kafshët e tokës, të ujit dhe shpendëve. Instituti ka në 

4 http://www.isuv.gov.al/en/sherbime/
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varësi teknike 8 Laboratorë Rajonalë, të cilët janë përgjegjës për gjurmimin, 
analizimin dhe diagnostikimin e sëmundjeve infektive e parazitare 
në kafshët e tokës, të ujit dhe në shpendë. Ai përgjigjet për kryerjen e 
testimeve të produkteve ushqimore me origjinë shtazore dhe joshtazore. 
Instituti ka një faqe zyrtare që parashtron informacion mbi organizimin 
dhe funksionimin e tij, por në të nuk gjejmë një rubrikë të dedikuar për 
mbrojtjen e konsumatorëve, ku ndër të tjera të pasqyrohet ndërlidhja e tij me 
mbrojtjen e konsumatorëve dhe mënyra e realizimit të së drejtës së ankimit 
nga konsumatorët.

Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor

Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor (Agjencitë) janë persona 
juridikë publikë, me seli në Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Elbasan dhe janë 
përgjegjëse që:

- të ofrojnë informacion dhe këshillim për zhvillimin teknik e teknologjik 
të fermave bujqësore, me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë në bujqësi;

- të ofrojnë informacion dhe të asistojnë fermerët për të përfituar nga 
skemat mbështetëse kombëtare, IPARD-i dhe projekte të tjera në fushën 
e bujqësisë dhe të zhvillimit rural;

- të nxisin dhe të ndihmojnë krijimin e funksionimin e formave të 
ndryshme të kooperimit të fermerëve;

- të organizojnë dhe të kryejnë trajnimin profesional të fermerëve në 
fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural;

- të sigurojnë informacion për standardet lidhur me mjedisin, cilësinë, 
marketingun, bujqësinë organike, produktet me tregues gjeografikë etj.;

- të informojnë dhe të këshillojnë fermerët për përzgjedhjen dhe 
përdorimin e makinerive e të pajisjeve bujqësore.

Në faqen zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural5 pasqyrohet 
informacion mbi drejtuesit e Agjencive dhe mundësinë e kontaktimit të tyre, 
por aktualisht ato nuk kanë faqe zyrtare për të mundësuar informacion të 
detajuar.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (Autoriteti)6

 garanton:

5 https://bujqesia.gov.al/institucione-ne-varesi/drejtoria-e-pergjithshme-e-autoritetit-
kombetar-te-veterinarise-dhe-mbrojtjes-se-bimeve/
6 https://akvmb.gov.al/
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- mbrojtjen e shëndetit të mirëqenies së kafshëve, që automatikisht 
çon në mbrojtjen e shëndetit publik nga sëmundjet zoonotike të 
transmetueshme nga kafshët. 

- mbrojtjen e bimëve. 

Autoriteti realizon detyrat e tij nëpërmjet drejtimit të veprimtarisë së 
kontrollit zyrtar dhe veprimtarive të tjera veterinare brenda fushës së 
përgjegjësisë dhe ofrimit të shërbimit të mbrojtjes së bimëve nga dëmtuesit 
dhe sëmundjet. Ai e shtrin veprimtarinë e tij në të gjithë territorin e Republikës 
së Shqipërisë dhe organizohet në nivel qendror, nëpërmjet Drejtorisë së 
Përgjithshme; në nivel rajonal, nëpërmjet 4 (katër) drejtorive rajonale të 
veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve, Tiranë, Elbasan, Vlorë, Shkodër dhe 
nëpërmjet njësive direkte të ofrimit të shërbimit veterinar. Autoriteti7

 ka një faqe zyrtare që parashtron informacion mbi organizimin dhe 
funksionimin e tij, por në të nuk gjejmë një rubrikë të dedikuar për mbrojtjen 
e konsumatorëve, ku ndër të tjera të pasqyrohet ndërlidhja e tij me mbrojtjen 
e konsumatorëve dhe mënyra e realizimit të së drejtës së ankimit nga 
konsumatorët.

Institucionet shtetërore qendrore përgjegjëse për produktet 
joushqimore

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë është përgjegjëse për politikën 
kombëtare dhe harmonizimin e legjislacionit të Acquis së BE-së, në mënyrë 
që të arrihet stabilizimi ekonomik, përmes menaxhimit në mënyrë efikase, me 
transparencë dhe efektivitet të financave publike. Me bashkimin e realizuar 
në vitin 2017 të dy ministrive, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 
Ekonomisë, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, pjesë e detyrave të Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë është dhe mbrojtja e konsumatorëve. 

Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve

Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve (Komisioni)8 është struktura 
kryesore përgjegjëse për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve. Ai pranon 
ankesat e të gjithë konsumatorëve në kuadër të: praktikave të padrejta 
tregtare; paraqitjen e një publiciteti të padrejtë, çorientues dhe krahasues; 

7 Faqja zyrtare pasqyron informacion mbi mundësinë e kontaktimit të Autoritetit Kombëtar 
të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.
8 http://kmk.financa.gov.al/
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kushtet e padrejta në kontratat konsumatore; shitjen e mallrave të shoqëruar 
me garanci dhe përputhshmërinë kontraktuale; kontratat e lidhura jashtë 
qendrave të tregtimit; kontratat në largësi; shitjen e energjisë, shërbimet e 
ujit dhe të telekomunikacionit; kontratat e përdorimit me afat të pasurive 
të paluajtshme; kreditë e konsumatorëve; kontratat e paketave të udhëtimit. 

Komisioni përbëhet nga 5 anëtarë: 2 përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për 
fushën e tregtisë, njëri prej të cilëve nga struktura përgjegjëse për mbrojtjen e 
konsumatorëve; 2 përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë dhe një përfaqësues 
nga shoqëria civile me përvojë në fushën e ekonomisë, dhe jurisprudencës.

Në rast paraqitjeje ankese pranë Komisionit, vendimmarrja e tij në lidhje me 
shkelje të konstatuara mund të përfshijnë masën administrative me gjobë 
dhe kompensim apo dëmshpërblim ndaj konsumatorëve. Konsumatorët 
mund ti drejtohen Komisionit për të kërkuar informacion, këshillim dhe 
të paraqesin ankimet e tyre në lidhje me problematikat e konstatuara në: 
http://kmk.financa.gov.al/ankesa/. 

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (Drejtoria)9 menaxhon sistemin e 
akreditimit të organeve të vlerësimit të konformitetit në sferën e detyrueshme 
dhe atë vullnetare në Republikën e Shqipërisë. Ajo është përgjegjëse për 
akreditimin e pajisjeve të ndryshme, në mënyrë që të arrihen shërbime më 
të mira dhe për të mbrojtur konsumatorët. Konsumatorët mund ti drejtohen 
Drejtorisë për të kërkuar informacion, këshillim apo të realizojnë një 
procedurë ankimimi për proceset e akreditimit nëpërmjet:
http://dpa.gov.al/

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit 

(Drejtoria)10 është organizmi kombëtar i standardizimit në Republikën e 
Shqipërisë për hartimin, adoptimin, miratimin dhe publikimin e standardeve 
në të gjithë sektorët e ekonomisë. Standardizimi nënkupton vendosjen e 
standardeve, që përmbajnë specifikime teknike për produkte apo shërbime 
të fushave të ndryshme dhe bazohen në rezultatet e zhvillimit bashkëkohor 
të teknologjisë. Konsumatorët mund ti drejtohen Drejtorisë për të marr 
informacion, këshillim apo të parashtrojnë problematika në lidhje me 
standardet e produkteve që konsumojnë, nëpërmjet:

9 http://dpa.gov.al/
10 https://dps.gov.al/sq/
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Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/cel: +355 4 222 62 55
Fax: +355 4 224 71 77
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Pranë ILDKPKI, Rruga Reshit Çollaku,Tiranë, Shqipëri.

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM) ka në misionin e saj: 

- të ruajë dhe përdorë etalonet kombëtare të njësive të matjeve;
- të mbrojë konsumatorët nëpërmjet organizimit të kontrollit të 

instrumenteve matës në fushat e transaksioneve zyrtare dhe tregtare, 
mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe sigurisë teknike, si dhe kontrollin 
sasior të parapaketimeve;

- të ofrojë shërbime të kalibrimit prodhuesve dhe përdoruesve të mjeteve 
matëse për të qenë konkurrues në tregun e brendshëm dhe të jashtëm.

DPM organizon së bashku me Inspektoratin e Mbikëqyrjes së Tregut fushata 
ndërgjegjësuese për konsumatorët dhe këta të fundit mund ti drejtohen 
Drejtorisë për të marr informacion, këshillim apo paraqitjen e ankimeve në 
lidhje me problematikat e hasura në:

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë
E-mail: metrology@dpm.gov.al
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 8

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT)

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) është institucion 
në varësi të Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë dhe është përgjegjës për 
inspektimin në fushën e sigurisë së produkteve jo ushqimore për përdorim 
nga konsumatorët dhe fushën e pronësisë intelektuale. ISHMT është ngritur 
si rezultat i rekomandimeve të vazhdueshme të BE në progres-raportet e 
viteve 2013-2017 të drejtuara shteti shqiptar. 

Misioni i ISHMT është të garantojë sigurinë e produkteve për konsumatorët 
dhe respektimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. Ky mision realizohet 
nëpërmjet veprimtarisë mbikëqyrëse në përputhje me legjislacionin 
përkatës në fuqi. Ai është përgjegjës për inspektimin e zbatimit të kërkesave 
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të detyrueshme ligjore në fushën e:

- mbrojtjes së konsumatorëve, sipas përcaktimit të ligjit për mbrojtjen e 
konsumatorëve;

- mbrojtjes së pronësisë industriale, sipas përcaktimit të legjislacionit për 
pronësinë industriale; 

- garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të autorit dhe të 
drejtave të tjera të lidhura me to, sipas përcaktimit të legjislacionit përkatës;

- inspektimit metrologjik, sipas legjislacionit për metrologjinë;
- etiketimit për konsumimin e energjisë dhe burimeve të tjera të 

produkteve me ndikim në energji, sipas përcaktimit të legjislacionit 
për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera të 
produkteve me ndikim në energji;

- kontrollit të detergjentëve të vendosur në treg sipas dispozitave të ligjit 
për detergjentet.

ISHMT11 realizon fushata ndërgjegjësimi për konsumatorët në mediat 
tradicionale e online. Në faqen e tij zyrtare ka një rubrikë të dedikuar në 
lidhje me produktet, të cilat përbëjnë rrezik për konsumatorin duke përfshirë 
këtu dhe produktet që i nënshtrohen sistemeve të alertit ndërkombëtar. 
Konsumatorët mund ti drejtohen ISHMT për të marr informacion, këshillim 
apo për të paraqitur ankimet e tyre në lidhje me problematikat e hasura në: 

Inspektorati i Mbikëqyrjes së Tregut 
E-mail: info@ishmt.gov.al 
Adresa: Rruga “Shyqyri Bërxolli, Nr 65, Tiranë, Shqipëri

Drejtoria e Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve

Drejtoria e Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve 
(DPZAM) është institucion qendror me statusin e personit juridik publik 
buxhetor, në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Misioni i 
DPZAM-së është të garantojë mbrojtjen e interesave të konsumatorëve 
në treg përmes zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve ndërmjet konsumatorit 
e tregtarit, që janë në fushën e saj të përgjegjësisë. Zgjidhja alternative e 
mosmarrëveshjes është tërësia e rregullave dhe procedurave, që shërben 
për zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjes, në lidhje me detyrimet 
kontraktore që rrjedhin nga kontrata e shitjes ose shërbimit, ndërmjet një 
tregtari dhe një konsumatori, përmes ndërmjetësimit të një strukture për 
11 http://ishmt.gov.al/
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zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, e cila propozon ose imponon 
një zgjidhje, ose i takon palët me njëra-tjetrën, me qëllim për të mundësuar 
gjetjen e një zgjidhjeje dhe që respekton kërkesat e parashikuara në këtë ligj.

DPZAM e ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit dhe ka 
fushë përgjegjësie zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të tjera nga ato 
që lidhen me shërbimet për interes publik, të përcaktuara sipas legjislacionit 
në fuqi për mbrojtjen e konsumatorit, e që rrjedhin nga kontratat e shitjes 
apo shërbimit ndërmjet konsumatorit dhe tregtarit. DPZAM kryen këto 
detyra:

- shqyrton dhe zgjidh mosmarrëveshjet në fushën e saj të përgjegjësisë, 
në zbatim të procedurave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për 
mbrojtjen e konsumatorëve;

- vendos, sipas rastit, dhe në përputhje me preferencat dhe vullnetin e 
shfaqur të konsumatorit, nëse do të propozojë apo detyrojë një zgjidhje, 
ose i takon palët me njëra-tjetrën, me qëllim që të mundësojë gjetjen e 
një zgjidhjeje, duke respektuar kërkesat e parashikuara në legjislacionin 
në fuqi për mbrojtjen e konsumatorit;

- realizon, nëse është rasti, takimin e palëve me njëra-tjetrën, duke 
siguruar, përmes ndërmjetësimit, gjetjen e një zgjidhjeje;

- krijon mekanizmat e nevojshëm për të siguruar që konsumatori të 
paraqesë një ankesë online në faqen ëeb, me postë apo, sipas rastit, në 
mënyrë të drejtpërdrejtë;

- krijon dhe përditëson faqen e internetit, me qëllim që t’u ofrojë 
palëve informacionin e nevojshëm për procedurën e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve, si dhe dhënien e këtij informacioni, me kërkesën e 
palëve, nëpërmjet një mjeti komunikimi të qëndrueshëm;

DPZAM është krijuar në vitin 2020 nëpërmjet vendimit të Këshillit të 
Ministrave nr. 1089, datë 24.12.2020 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit 
e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të 
Mosmarrëveshjeve, si dhe për përcaktimin e kritereve shtesë që duhet të 
përmbushin strukturat për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve” dhe 
ende pritet zbatimi i vendimit në lidhje me ngritjen e strukturave.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë12 është përgjegjëse për hartimin dhe 
zbatimin e politikës së përgjithshme shtetërore, në sektorin e planifikimit dhe 

12 https://www.infrastruktura.gov.al/
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zhvillimit urban, në sektorin e infrastrukturës dhe transportit, në sektorin e 
telekomunikacionit dhe shërbimit postar, në sektorin e energjisë, përdorimin 
e burimeve të energjisë dhe sektorit të minierave dhe industrisë. Kjo ministri 
u krijua në vitin 2017, si rezultat i bashkimit të dy Ministrive: Ministrisë së 
Zhvillimit Urban dhe Ministrisë së Energjitikës dhe Infrastrukturës dhe në 
varësi të saj është Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial.

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI)13 është krijuar që 
prej vitit 2015 dhe kryen inspektime në fushën e përpunimit, transportit 
dhe tregtimit të naftës dhe gazit dhe nënprodukteve të tyre, duke siguruar 
sigurinë e njerëzve dhe vlerave materiale nga rreziqet e shpërthimeve dhe 
shpërthimeve të shkaktuara nga pajisjet nën presion, si pajisje elektrike dhe 
instalime. Ai ushtron funksionin e tij rregullator në përputhje me nevojat e 
vendit, mbrojtjen kombëtare dhe sigurinë publike, duke respektuar parimet 
e ekonomisë së tregut.

Konsumatorët mund ti drejtohen ISHTI për të marrë informacion, për 
pyetje, këshillim apo paraqitjen e ankimeve në lidhje me problematikat e 
hasura në një rubrikë të dedikuar në faqen zyrtare të institucionit: https://
ishti.gov.al/kontakt/. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale14 u krijua në vitin 2017 si 
rezultat i bashkimit të dy ministrive ajo e Shëndetësisë me atë të Mirëqenies 
Sociale.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është përgjegjëse për hartimin 
dhe zbatimin e politikave dhe strategjive të zhvillimit në sektorin e kujdesit 
shëndetësor, është përgjegjëse për rregullimin e shërbimeve të kujdesit 
shëndetësor dhe për koordinimin e punës midis të gjithë aktorëve, brenda 
dhe jashtë sistemit të kujdesit shëndetësor dhe për të garantuar kushtetutën 
dhe të drejtat për mbrojtje dhe përfshirje sociale, përmes kujdesit shoqëror 
dhe mundësive të barabarta. Ajo ka në varësi të saj: Inspektoratin Shtetëror 
Shëndetësor; Institutin e Shëndetit Publik dhe Agjencinë Kombëtare të 
Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.

13 https://ishti.gov.al/
14 https://shendetesia.gov.al/
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Inspektorati Shtetëror Shëndetësor

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor (ISHSH)15 synon të garantojë zbatimin 
e kërkesave ligjore në fushën e shëndetit publik, përmes inspektimit dhe 
kompetencave të tjera vendimmarrëse. Ai është përgjegjës për të gjitha 
funksionet e inspektimit të ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë, me 
përjashtim të inspektimit të veprimtarive në fushën farmaceutike. ISHSH 
vepron në rast se konstaton probleme në lidhje me:

- Cilësinë dhe standardet e shërbimit të ofruar nga qendrat spitalore, 
spitalet publike apo private; administrimi prej tyre i mbetjeve spitalore, 
institucionet që veprojnë në fushën e marrjes së mostrës së gjakut të 
kordonit umbilikal, institucionet që veprojnë në fushën e riprodhimit 
mjekësor të asistuar (fekondimi in vitro), shërbimi i transfuzionit të 
gjakut dhe për zbatimin e ligjit për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit 
me gji; klinikat shëndetësore private apo publike.

- Duhanpirjen në ambientet publike e private në kundërshtim me ligjin 
nr. 9636, datë 6.11.2006 “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e 
duhanit” (i ndryshuar).

- Cilësinë dhe standardet e ofruara në shëndetin publik në të gjithë 
vendin.

- Kontrollin e sigurisë dhe cilësisë së dezinfektantëve dhe produkteve 
kozmetike.

Konsumatorët mund ti drejtohen ISHSH për të marr informacion, këshillim 
apo paraqitjen e ankimeve në lidhje me problematikat e hasura në një rubrikë 
të dedikuar në faqen zyrtare të institucionit: http://ins-shendetesor.gov.al/
kontakt/.

Instituti i Shëndetit Publik

Instituti i Shëndetit Publik (ISHP)16 synon të zhvillojë dhe zbatojë 
parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve. Misioni i Institutit të Shëndetit 
Publik, si qendra kombëtare në fushën e shëndetit publik, konsiston në:

- zhvillimin dhe aplikimin e parandalimit dhe kontrollit të sëmundjeve, 
dëmtimeve, paaftësive, e faktorëve dëmtues shëndetësorë të mjedisit, 
dhe 

- zhvillimin dhe aplikimin e promocionit të shëndetit, në bashkëpunim 

15 http://ins-shendetesor.gov.al/
16 http://www.ishp.gov.al/
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të ngushtë me agjenci/organizma/organizata kombëtare dhe 
ndërkombëtare.

Konsumatorët mund ti drejtohen ISHP për të marr informacion, këshillim 
apo paraqitur ankimin e tyre në lidhje me problematikat e hasura nëpërmjet: 

Instituti i Shëndetit Publik
E-mail: ishp@shendetesia.gov.al
Adresa: Rr.Aleksander Moisiu, nr 80, Tirane 
Tel: 042 374 756

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM)17

 është institucion në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale, i specializuar për analizën, regjistrimin, kontrollin e barnave 
dhe inspektimin e veprimtarive në fushën farmaceutike. AKBPM është 
përgjegjëse për zgjidhjen e problematikave në lidhje me: 

- vendosjen në treg të barnave, si dhe të pajisjeve mjekësore që dëmtojnë 
shëndetin e konsumatorëve;

- publicitetet jo të drejta që shpërndahen nga operatorët për barnat që 
hidhen në treg për konsumatorët;

- sigurimin e respektimin e sistemit të farmako-vigjilencës në Shqipëri.

Konsumatorët mund ti drejtohen AKBPM për të marr informacion, 
këshillim apo paraqitur ankimin e tyre në lidhje me problematikat e hasura 
nëpërmjet:

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore 
E-mail: akbpm@shendetesia.gov.al   
Adresa: Rr. E Dibrës, Nr 359/1 Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 42 376045

17 http://akbpm.gov.al/kontakt/ 
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Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Agjencia Kombëtare e Mjedisit

Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM)18 është përgjegjëse për: 
mosrespektimin e kushteve ligjore në kuadër të mbrojtjes së mjedisit; 
mosrepektimin e kushteve ligjore në kuadër të mbrojtjes së pyjeve; cilësinë 
e mjedisit duke filluar nga toka, ajri, bimësia etj. të ofruar për qytetarët; 
ndotjen e mjedisit nga operatorët industrialë dhe jo vetëm ata.

Konsumatorët mund ti drejtohen AKM për të marr informacion, këshillim 
apo paraqitur ankimin e tyre në lidhje me problematikat e hasura 
nëpërmjet kontaktit të drejtuesit të institucionit: https://akm.gov.al/rreth-
nesh/#drejtorite 

Institucionet shtetërore qendrore të pavarura

Banka e Shqipërisë19

Banka e Shqipërisë ka në objektivin e saj rritjen dhe ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve dhe garanton konsumatorët në zgjidhjen e problematikave për: 

- shërbimet e ofruara nga institucionet financiare që veprojnë në tregun 
bankar; 

- komisionet apo tarifat e shërbimeve të ofruara nga institucione 
financiare që veprojnë në tregun bankar; 

- cenimin e konkurrencës nga institucionet financiare dhe ekzistencën e 
kushteve të padrejta në kontratat me konsumatorët; 

- respektimin e detyrimit për informim nga ana e institucioneve bankare 
dhe jobankare në fazën parakontraktore dhe kontraktore, sipas 
modeleve të miratuara.

Konsumatorët mund ti drejtohen Bankës së Shqipërisë për të marrë 
informacion, këshillim apo paraqesin ankimet e tyre në lidhje me 
problematikat e hasura në: https://www.bankofalbania.org/ 

Banka e Shqipërisë
E-mail: public@bankofalbania.org
Adresa: Sheshi "Skënderbej", nr. 1, Tiranë
Tel: + 355 4 241 93 01

18 https://akm.gov.al/
19 https://www.bankofalbania.org/Kontakte/
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Enti Rregullator i Energjisë

Enti Rregullator i Energjisë (ERrE)20 është person juridik publik, i pavarur 
nga interesat e industrisë së energjisë dhe nga organet shtetërore. ERrE 
garanton:

- furnizimin e qëndrueshëm dhe të sigurt me energji elektrike të 
klientëve, nëpërmjet krijimit të një tregu funksional dhe konkurrues 
të energjisë elektrike, duke marrë në konsideratë interesat e klientëve, 
sigurinë e cilësinë e shërbimit të furnizimit me energji elektrike dhe 
kërkesat për mbrojtjen e mjedisit. 

- rregullimin e marrëdhënieve në veprimtaritë e prodhimit, transmetimit, 
shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike, i cili vendos rregullat 
lidhur me: a) hapjen, organizimin dhe funksionimin e një tregu 
konkurrues të energjisë elektrike; b) pjesëmarrjen në tregun e energjisë 
elektrike; c) dhënien e autorizimeve dhe licencave në sektorin e 
energjisë elektrike; ç) rregullimin e veprimtarive në sektorin e energjisë 
elektrike, mbrojtjen e klientëve, sigurinë e furnizimit dhe krijimin e 
strukturave konkurruese të tregut të energjisë elektrike; d) integrimin 
e tregut shqiptar në tregun rajonal dhe atë europian të energjisë 
elektrike.

Konsumatorët mund ti drejtohen ERrE për të marr informacion, parashtruar 
pyetje, këshillim apo të paraqesin ankimet e tyre për problematikat e hasura 
në:

Enti Rregullator i Energjisë 
Email: erealb@ere.gov.al
Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë 
Telefon: (+355) 042269590, 042222963

Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e 
Përpunimit të Ujërave të Ndotura

Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të 
Ujërave të Ndotura (ERRU) siguron që ofruesit e shërbimit të furnizimit me 
ujë dhe kanalizimeve të japin cilësinë më të mirë të mundshme, me një çmim 
të arsyeshëm dhe në një mënyrë të qëndrueshme financiarisht, nëpërmjet: 
20 https://www.ere.gov.al/rub.php?idr=261&lang=1
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- rregullimit të ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime 
në Shqipëri;

- inkurajimit të efikasitetit dhe përmirësimit të ofrimit të shërbimit në të 
mirë të konsumatorëve; 

- arritjes së synimit për t’i mbështetur shoqëritë e ujësjellës-kanalizime 
të arrijnë qëndrueshmërinë financiare dhe duke përdorur standardet 
e krahasimit për të përcaktuar objektiva performance sfiduese, por të 
arritshme; 

- marrjes parasysh të pikëpamjeve të gjithë aktorëve dhe bashkëveprimit 
me të gjitha palët e interesuara për të nxitur zhvillimin e sektorit të 
ujësjellës-kanalizime; 

- informacionit rreth situatës aktuale të shërbimeve të ujit dhe një 
analizë të zhvillimeve në sektor. 

Në faqen zyrtare të ERRU21 pasqyrohet një informacion i detajuar në lidhje 
me mbrojtjen e konsumatorëve dhe të drejtat e tyre, duke parashtruar dhe 
të gjithë legjislacionin e miratuar nga ERRU në lidhje me realizimin e të 
drejtave të konsumatorëve. Konsumatorët mund ti drejtohen ERRU për të 
marr informacion, këshillim apo të pasqyrojnë ankimet e tyre në lidhje me 
problematikat e hasura në:

Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e 
Përpunimit të Ujërave të Ndotura 
Email:  public@erru.al 
Adresa: Rr:"Viktor Eftimiu", Ndërtesa 1, K. IV, Tiranë, Shqipëri
Telefon : +355 42 258 046

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)22 është 
institucioni shtetëror publik përgjegjës për: 

- cilësinë, tarifat, politikat e vendosura nga sipërmarrësit e komunikimeve 
elektronike dhe postare; 

- konfliktet e lindura me sipërmarrësit e komunikimeve elektronike dhe 
postare;

- shkeljen e konkurrencës nga sipërmarrësit e shërbimeve të 
komunikimeve elektronike dhe postare;

21 http://www.erru.al/
22 https://akep.al/kontakt/
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- mosrespektimin e ofrimit të mundësive për kategori të veçanta, si p.sh. 
përdoruesit me aftësi të kufizuar, që të kenë përfitime maksimale në 
kuptimin e çmimit dhe cilësisë së shërbimit të ofruar; 

- mosgarantimin e aksesit të barabartë dhe mundësisë së zgjedhjes për 
përdoruesit me aftësi të kufizuar.

AKEP në faqen e tij zyrtare ka një rubrikë të dedikuar për konsumatorët 
dhe faqja ka interaktivitet me konsumatorët në lidhje me garantimin e të 
drejtave të tyre. Konsumatorët mund ti drejtohen

AKEP për marrjen e informacionit, këshillim apo paraqitjen e ankimeve të 
tyre në lidhje me problematikat e hasura në:

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Kodi postar 1001, Tiranë
E-mail: info@akep.al
Telefon: 00355 42259572

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA)23 kontrollon zbatimin e ligjit për 
median nga subjektet që ushtrojnë veprimtari në fushën audiovizive. AMA 
është institucioni shtetëror përgjegjës për:

- garantimin e konkurrencës së ndershme në fushën mediatike; 
- hartimin e strategjive për ofrimin e shërbimeve të transmetimit; 

miratimi i kodit dhe rregulloreve të transmetimit audioviziv dhe akteve 
të tjera nënligjore; 

- zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis ofruesve të shërbimeve të 
transmetimeve audio ose audiovizive, përfshirë mosmarrëveshjet me 
transmetuesin publik; 

- monitorimin e programeve të transmetuara nga Ofruesit e Shërbimit 
Mediatik Audioviziv;

- bashkëpunimin me institucione të tjera për përmbushjen e objektivave 
ligjore, si Autoritetin e Konkurrencës, Komisionin për Mbrojtjen e 
Konsumatorëve etj. hartimi dhe miratimi i rregulloreve për procedurat 
dhe kriteret e dhënies së licencave dhe/ose autorizimeve, sipas 
përcaktimeve të legjislacionit për mediat; 

- përcaktimin e pagesave për licencat. 

23 http://ama.gov.al/    
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Konsumatorët mund ti drejtohen AMA për marrjen e informacionit, 
këshillim apo paraqitjen e ankimeve të tyre në lidhje me problematikat e 
hasura në: 

Autoriteti i Mediave Audiovizive 
Email:  info@ama.gov.al 
Adresa:  Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15,Tiranë, Shqipëri
Telefon +355 67 303 3000; +355 4 223 3006.

Autoriteti i Konkurrencës

Autoriteti i Konkurrencës (AK)24 vepron për të siguruar një konkurrencë të 
lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” 
duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e 
konkurrencës: 

- abuzimin me pozitën dominuese; 
- marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe bashkimet ose 

përqendrimet e ndërmarrjeve, si dhe 
- të gjithë kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të 

pavarur në Republikën e Shqipërisë. 
Ky institucion e koncepton funksionimin e tij, si nxitës dhe avokat i 
konkurrencës dhe i interesave të konsumatorëve, me synimin final që tregu 
të gjenerojë zhvillimin dhe vepron në rast se konstaton problematika në 
lidhje me:

- Shkeljen e konkurrencës dhe interesave të konsumatorëve, si rezultat 
i abuzimit të pozitës dominuese të shoqërive tregtare që veprojnë në 
tregun shqiptar;

- Shkeljen e konkurrencës dhe interesave të konsumatorëve, si rezultat 
i realizimit të marrëveshjeve të ndaluara në formën e karteleve dhe 
bashkimet ose përqendrimet e ndërmarrjeve;

- Shkeljen e konkurrencës dhe interesave të konsumatorëve, në mënyrë 
të tillë që tregu nuk gjeneron zhvillim.

Konsumatorët mund ti drejtohen AK për marrjen e informacionit, këshillim 
apo paraqitjen e ankimeve të tyre në lidhje me problematikat e hasura, në:

Autoriteti i Konkurrencës 
Email: competition@caa.gov.al   
Adresa: rruga "sami frashëri", nr. 4, kati iv, tiranë 1004
Telefon: +355 42234504, +355 42234497

24 http://www.caa.gov.al/about/contact
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Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Funksioni i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF)25 është që me anë të 
mjeteve ligjore, administrative dhe të informacionit, të mbrojë konsumatorët, 
si dhe të ruajë stabilitetin e transparencën në fushën e sigurimeve, titujve 
dhe pensioneve private vullnetare. Aktiviteti i AMF duhet të karakterizohet 
nga profesionalizmi, transparenca dhe standardi i lartë i shërbimit për të 
gjitha grupet e interesit.

Ai është përgjegjës për rregullimin dhe mbikëqyrjen e: 

- tregut të sigurimeve dhe operatorëve të tij; tregut të titujve dhe 
operatorëve të tij; tregut të pensioneve private vullnetare dhe 
operatorëve të tij; 

- veprimtarive të tjera financiare jobankare. 

AMF në kuadër të mbrojtjes së konsumatorëve vepron në rast se konstaton 
probleme në lidhje me:

- Shërbimin, transparencën dhe cilësinë e ofruar në fushën e sigurimeve 
shoqërore nga institucionet financiare jobankare.

- Shërbimin, transparencën dhe cilësinë e ofruar në fushën e letrave me 
vlerë nga institucionet financiare jobankare.

- Shërbimin, transparencën dhe cilësinë e ofruar në fushën e fondeve të 
pensionit vullnetar të ofruar nga institucionet financiare jobankare.

Konsumatorët mund ti drejtohen AMF për marrjen e informacionit, këshillim 
apo paraqitjen e ankimeve të tyre në lidhje me problematikat e hasura, në:

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare 
Email: amf@amf.gov.al 
Adresa: Rruga "Dora D'Istria", Nr.10, Tiranë, Shqipëri
Telefon: + 355  42257560;  08006969; 

25 www.amf.gov.al 
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Mbrojtja e Konsumatorit në nivel vendor 
Në vetëqeverisjen vendore, mbrojtja e konsumatorëve është fokusuar 
tek bashkitë. Për herë të parë Zyra e Mbrojtjes së Konsumatorëve në 
vetëqeverisjen vendore u hap në vitin 2011 në Bashkinë e Tiranës dhe 
funksionon deri më sot, si Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit. 
Reforma që përfshiu vetëqeverisjen vendore në vitin 2015, u kulmua me 
Strategjinë e Decentralizimit të Qeverisjes Vendore 2015-2020 dhe Ligji 
nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar). Të dy dokumentet 
zyrtare rritën funksionet e bashkive, duke sjellë kështu më shumë shërbime 
për qytetarët e hapësirat për mbrojtjen e konsumatorëve, duke synuar 
një qeverisje sa më pranë tyre. Kjo strategji ka parashikuar specifikisht se 
bashkitë duhet të kenë parasysh rregullat e mbrojtjes së konsumatorëve 
në miratimin e taksave e tarifave vendore kundrejt konsumatorëve. Nga 
ana tjetër, Ligji nr. 9902, datë 17.4.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” (i 
ndryshuar) dhe Strategjia Ndërsektorale për Mbrojtjen e Konsumatorëve e 
Mbikëqyrjen e Tregut 2014-2020 përcaktojnë se bashkitë, në bashkëpunim 
me ministrinë përgjegjëse duhet:

- të ngrenë Zyrat e Mbrojtjes së Konsumatorëve (ZMK);
- të përmirësojnë ndërgjegjësimin qytetar në rolin e tyre si konsumator, 

si dhe;
- edukimin e tij.

Në kuadër të ndërveprimit qendror-vendor për mbrojtjen e konsumatorëve, 
pika 4 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 910, datë 21.12.2016 “Për 
çështjet, objekt konsultimi, dhe strukturën, procedurën, formën, mënyrën e 
organizimit e të funksionimit të Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore 
me Vetëqeverisjen Vendore” përcakton se mbrojtja e konsumatorëve është 
çështje objekt konsultimi mes qeverisjes qendrore dhe vetëqeverisjes 
vendore.

Nën shembullin e Bashkisë së Tiranës edhe një sërë bashki të tjera kanë ngritur 
zyrat për mbrojtjen e konsumatorëve dhe kanë pasqyruar informacionin në 
faqet zyrtare të bashkive, mbi rolin e këtyre zyrave dhe përgjegjësitë e tyre 
për mbrojtjen e konsumatorëve, si:

- Bashkia Pogradec - https://bashkiapogradec.gov.al/drejtorite/drejtoria-
e-mbrojtjes-dhe-kontrollit-te-territorit-8/inspektoriati-i-mbrojtjes-
se-konsumatorit-35/ 

- Bashkia Kamëz - https://kamza.gov.al/
- Bashkia Lezhë - https://lezha.gov.al/?s=konsumator
- Bashkia Kukës - https://kukesi.gov.al/prezantohet-zyra-per-mbrojtjen-

e-konsumatorit/ 
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Procesi i ankimimit për një produkt jo-ushqimor

Blerjet online janë kthyer në një përditshmëri për konsumatorët shqiptarë 
duke nisur nga rehatia, që ofrojnë në saj të realizimit të tyre në çdo vend 
që konsumatorët ndodhen dhe transportimi të produkteve nga shitësi tek 
konsumatori. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.615, datë 7.9.2011 “Për 
kontratat e tregtimit në largësi të shërbimeve financiare për konsumatorët” 
(i ndryshuar) bën të mundur përcaktimin e të drejtave të konsumatorëve 
dhe mekanizmat e mbrojtjes së tyre në lidhje me blerjet online – të njohura 
sipas legjislacionit në fuqi, si kontratat e tregtimit në largësi. 

Blerjet online duke nisur nga vitit 2020, si rezultat i izolimit të 
konsumatorëve nga pandemia e shkaktuar nga Covid-19 kanë pësuar një 
rritje të vazhdueshme në tregun shqiptar dhe kjo rritje është shoqëruar 
me problematika të shumta për konsumatorët, si: mungesa e të drejtës 
për të zgjidhur kontratën, për të kthyer produktin e marrë, komunikimi i 
problematikave ndaj tregtarit, cilësia jo e mirë e produkteve në momentin 
kur vjen tek konsumatori, mungesa e të dhënave online të tregtarit etj.

Legjislacioni i sipërpërmendur ka përcaktuar se në rast konstatimi të 
problematikave në lidhje me blerjet online të realizuara nga konsumatorët, 
këtyre të fundit i lind e drejta për tu ankuar. Komisionit i Mbrojtjes së 
Konsumatorëve është institucioni shtetëror përgjegjës për trajtimin e 
ankesave të konsumatorëve, të cilat mund të jenë: deklaratë pakënaqësie e 
konsumatorit ndaj një tregtari të veçantë, në lidhje me shitjen, furnizimin 
apo promovimin e një malli apo shërbimi, përdorimin e një malli apo 
shërbimi, etj.

1. Dokumentacioni i nevojshëm për realizimin e ankimit

Konsumatori para se të realizojë ankimin e tij, duhet të jetë i kujdesshëm 
që të ruajë të gjithë dokumentacionin apo prova të komunikimit online me 
tregtarin. Dokumentacioni duhet të përfshijë kuponin tatimor të marr nga 
tregtari. Marrja e kuponit tatimor është i vetmi detyrim që ka konsumatori 
në kuadër të legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorëve. Ankimi mund 
të realizohet vetë nga konsumatori apo përfaqësuesi i tij ligjor ose duke ju 
drejtuar shoqatave të mbrojtjes së konsumatorëve që veprojnë në Shqipëri.

2. Ankimi tek tregtari

Konsumatori mund të parashtrojë si fillim të gjitha problematikat e 
konstatuara tek tregtari, duke ia shpjeguar ato dhe në rast se tregtari nuk 
reagon ndaj ankesës, atëherë ankesa paraqitet pranë Komisionit të Mbrojtjes 
së Konsumatorëve. 
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3. Ankimi tek Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve

Ankesa paraqitet në rrugë elektronike, në përputhje me formularin standard 
të ankesës26 që gjendet tek faqja zyrtare e Komisionit. Gjithashtu, formulari 
standard, që gjendet në faqen zyrtare mund të shkarkohet, të plotësohet 
dhe të depozitohet në rrugë postare apo dhe drejtpërdrejt tek Komisioni i 
Mbrojtjes së Konsumatorëve. Në ankim duhet të jepet një përshkrim sa më 
i hollësishëm, që të jetë i mundur, lidhur me faktet, si dhe të bashkëlidhet 
kopje e dokumenteve shoqëruese.

Të gjitha ankesat, që adresohen pranë Komisionit të Mbrojtjes së 
Konsumatorëve regjistrohen nga sekretariati i tij. Në rast se ankesat 
janë të paplota apo të pashoqëruara me dokumentacionin e nevojshëm 
konsumatorit mund ti kërkohet plotësimi i tyre. Gjithashtu, gjatë shqyrtimit 
të ankesave Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve mund të kërkojë prova 
dokumentare në varësi të llojit të shkeljes, dëgjon palët apo përfaqësuesit e 
tyre ligjorë.

4. Vendimmarrja e Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve

Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve shqyrton shkeljen dhe merr 
vendimin përfundimtar brenda dy muajve nga data e marrjes dijeni për 
shkeljen. Ai në rast të konstatimit të shkeljes vendos:

- të nxjerrë paralajmërime për ndreqjen e shkeljes;
- të japë masa detyruese, për ndreqjen e shkeljes;
- të urdhërojë ndalimin e shkeljes ose të vendosë gjobat, në përputhje 

me dispozitat e ligjit nr.9902, datë 8.4.2008 “Për mbrojtjen e 
konsumatorëve” (I ndryshuar).

Gjithashtu, Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve mund të vendos, në 
rast konstatimi dëmi ndaj konsumatorit, dëmshpërblimin e konsumatorit.

26 http://kmk.financa.gov.al/ankesa/
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Mbrojtja e Konsumatorit dhe procesi i anëtarësimit në BE
Kapitulli 28 – Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shëndetit Publik

Më 5 shkurt 2020 u publikua Metodologjia e Re e Zgjerimit të BE-së 27

,e cila e përfshin Kapitullin 28 (Mbrojtja e Konsumatorit) në Grupimin 
Tematik 2 “Tregu i brendshëm”. Ky kapitull do të negociohet në bllok së 
bashku me (Kapitullin 1-Lëvizja e lirë e mallrave; Kapitullin 2- Lëvizja e 
lirë e punëtorëve; Kapitullin 3- E drejta e vendosjes dhe liria e ofrimit të 
shërbimeve; Kapitullin 4- Lëvizja e lirë e kapitalit; Kapitullin 6- Legjislacioni 
për shoqëritë tregtare; Kapitullin 7- E drejta e pronësisë intelektuale; 
Kapitullin 8- Politika e konkurrencës dhe Kapitullin 9- Shërbimet 
financiare). Ai trajton harmonizimin dhe zbatimin e legjislacionit në 
përputhje me Acquis e BE-së, sigurinë dhe cilësinë e produkteve, fuqizimin e 
konsumatorit dhe interesat ekonomikë si dhe fusha të tjera të prekshme në 
përditshmëri. Sigurimi i politikave për mbrojtjen e konsumatorit përmendet 
dhe në nenin 76 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, ndërsa Acquis 
përbëhet nga legjislacioni për sigurinë e produkteve dhe Sistemin e Alarmit 
të BE (RAPEX), standardet teknike të produkteve, kushtet e tregut, çështje 
të së drejtës private etj. Më 28-29 mars 2019, Komisioni Europian prezantoi 
Acquis për Kapitullin 28 si pjesë e procesit shpjegues të (pre) screening. 

Parimet dhe baza e procedurës për negociatat përcaktohet në Kornizën e 
Përgjithshme Negociuese të miratuar nga Këshilli Europian dhe Kornizën 
Negociuese nga pala shqiptare. Më 19 Korrik 2022 u mbajt Konferenca e 
Parë Ndërqeveritare duke shënuar dhe fillimin zyrtar të negociatave. Vendi 
ynë është në fazën ku prezantohen të gjithë grupkapitujt duke përfshirë dhe 
Grupin Tematik 2. Në tetor 2022 u mbajt në Bruksel takimi shpjegues për 
Kapitullin 28 ku u prezantuan ndryshimet ligjore të ndodhura pas takimit 
të parë shpjegues. Përgatitjet për Takimin Dypalësh vazhdojnë dhe pritet 
që në vijim institucionet koordinuese për Kapitullin 28 të prezantojnë gjatë 
takimit dypalësh nivelin e përafrimit të legjislacionit kombëtar me Acquis, 
fushat që mbulon kapitulli, shkallën e përgatitjes që ka vendi për zbatimin e 
tij si dhe planet e ardhshme për afatet e caktuara. 

27 EC ”Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western 
Balkans”
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Acquis i BE për Mbrojtjen e Konsumatorit

DIREKTIVA E TË DREJTAVE TË KONSUMATORIT 2011/83/EU që 
ka si objektiv të sigurojë një nivel të lartë të mbrojtjes së konsumatorit 
dhe funksionimin e tregut të brendshëm duke harmonizuar bazën 
ligjore të vendve anëtare të BE-së. 

DIREKTIVA E BE-SË MBI PRAKTIKAT E PADREJTA TREGTARE 
2005/29/KE  e cila ka hyrë në fuqi në vitin 2005 dhe përafron ligjet e 
shteteve anëtare duke përfshirë aktivitetet që dëmtojnë në mënyrë të 
drejtëpërdrejtë interesat ekonomikë të konsumatorëve. 

DIREKTIVA E PËRGJITHSHME TË SIGURISË SË PRODUKTEVE 
2001/95/KE  e cila vendos disa kërkesa sigurie që vendet e BE-së duhet 
të përmbushin për çdo produkt të hedhur në treg. 

DIREKTIVA E KËSHILLIT NË LIDHJE ME PRODUKTET ME 
DEFEKT 85/374/EEE  lidhur me konsumatorët që preken nga 
produktet e dëmtuara, të cilët  duhet të kompensohen pasi produktet e 
hedhura në tregun e BE-së duhet të jenë të sigurta. 

DIREKTIVA 2002/65/KE   e cila rregullon kontratat në distancë të 
shërbimeve financiare. 

DIREKTIVA 98/6/KE  mbi çmimin e shitjes të të gjitha produkteve të 
ofruara nga tregtarët për konsumatorët që duhet të jetë i qartë tregohen 
në mënyrë që të përmirësohet informacioni i konsumatorit dhe të 
mundësohet krahasimi i çmimeve. 

DIREKTIVA 2008/122/KE që lidhet me kontratat e përdorimit me 
afat, të produktiti të pushimit afatgjatë, rishitjes apo shkëmbimit 

DIREKTIVA (BE) 2019/770 që prezanton rregulla të reja për 
përmbajtjen dixhitale dhe shitjen e mallrave 

RREGULLORJA E BE-së 2018/302 që saktëson se marrja e shërbimit 
duhet të jetë pa diskriminim në bazë të kombësisë ose vendbanimit. 

DIREKTIVA EUROPIANE PËR SISTEMIN E PËRBASHKËT TË 
TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR 2006/112/KE e cila  zbatohet 
kur konsumatori blen diçka në një vend tjetër të be-së.
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Raporti i Komisionit Europian për Shqipërinë 2022 vlerësoi se vendi ynë 
mbetet në fazë të hershme të mbrojtjes së konsumatorit. Gjithashtu, progresi 
për këtë kapitull ka qenë i kufizuar. Raporti nxori në pah se legjislacioni 
kombëtar është harmonizuar pjesërisht me Acquis e BE-së për sa i përket 
sigurisë së produkteve. Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit ka mbajtur 
7 mbledhje dhe ka marrë 5 vendime në lidhje me praktikat e padrejta. Për 
sa i përket zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjve të konsumatorëve ka 
pasur zhvillime pozitive me miratimin e legjislacionit në korrik 2021 duke 
vendosur kriteret e funksionimit të strukturave përkatëse. Për çështje që nuk 
lidhen me sigurinë, u arrit progres drejt përafrimit të pjesshëm me Acquis e 
BE-së për tregtimin në distancë të shërbimeve financiare të konsumatorëve. 
Rekomandohet që harmonizimi i legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit 
të vazhdojë më tej dhe të zbatohen dispozitat e Vendimit të Komitetit të 
Përbashkët të CEFTA “për lehtësimin e tregtisë elektronike”. Gjithashtu, 
pritet forcimi dhe rritja e kapaciteteve administrative të institucioneve për 
mbrojtjen e interesave të konsumatorit. 

Përfshirja e grupeve të interesit në procesin e 
politikëbërjes dhe vendimmarrjes

Informacion mbi Ligjin për informimin dhe konsultimin publik

Mënyrat e përfshirjes së grupeve të interesit në procesin e vendimmarrjes 
janë të mbështetura në ligjet e mëposhtme: 

Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” rregullon të drejtën e njohjes 
me informacionin që prodhohet ose mbahet nga autoritetet publike. Ai 
garanton  njohjen e publikut me informacionin, në kuadër të ushtrimit të të 
drejtave dhe lirive të individit në praktikë. Ky ligj synon nxitjen e integritetit, 
transparencës e të përgjegjshmërisë së autoriteteve publike. Të drejtën për 
informacionin publik e gëzon çdo person pa u detyruar të shpjegojë motivet 
dhe të njihet më ketë informacion nëpërmjet dokumenteve përkatës (origjinal 
ose kopje). Autoriteti publik është i detyruar të informojë kërkuesin nëse 
ka ose jo në zotërim informacionin e kërkuar. Kërkesa për informim bëhet 
me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike. Duhet 
paraqitur saktë identiteti i kërkuesit dhe nënshkrimi i tij dhe duhet të 
përmbajë: emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;  adresën postare ose elektronike 
ku kërkohet të dërgohet informacioni; përshkrimin e informacionit që 
kërkohet; formatin në të cilin preferohet informacioni; çdo të dhënë që 
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kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të 
kërkuar.  Kërkesa regjistrohet në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve ku i 
caktohet një numër rendor. 

Ligji Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” rregullon 
procesin e njoftimit dhe të konsultimit publik të projektligjeve, projekt-
dokumenteve strategjike kombëtare dhe vendore, si dhe politikave me 
interes të lartë publik. Ai përcakton rregullat procedurale që duhen zbatuar 
për të garantuar transparencën dhe pjesëmarrjen e publikut dhe synon 
nxitjen e transparencës, të përgjegjshmërisë dhe integritetit të autoriteteve 
publike. Autoritetet publike kanë detyrimin (Neni 6) që të publikojnë në 
regjistrin elektronik projektaktin, njoftimin për konsultim dhe të dhënat 
e lidhura me konsultimin. Ato duhet të japin informacion në lidhje me 
procesin e njoftimit dhe të konsultimit publik në të gjitha fazat, duke filluar 
nga publikimi i projektaktit, marrja e komenteve dhe rekomandimeve për 
përmirësimin e tij, organizimi i debateve publike e deri te miratimi i aktit 
përfundimtar. Pas publikimit të njoftimit në regjistrin elektronik, mund 
të organizohen konsultime të drejtpërdrejta dhe takime publike me palët 
e interesuara, që duhet të dokumentohen me procesverbal (i konsideruar 
dokument zyrtar).

Shembull: 
“Politika Kombëtare Shqiptare për Sigurinë Agro-Ushqimore”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural hapi më 26.08.2022 procesin 
e konsultimit publik për dokumentin “Politika Kombëtare Shqiptare për 
Sigurinë Agro-Ushqimore”  ku një ndër objektivat kryesore ishte dhe 
fuqizimi i konsumatorit për të bërë zgjedhje të sigurta dhe të shëndetshme 
ushqimore. Në këtë rast palët e interesuara u inkurajuan të identifikohen 
në regjistrin online (https://konsultimipublik.gov.al/) dhe sugjerimet i 
lanë me koment ose i dërguan nëpërmjet postës elektronike. Ky njoftim 
pati 451 shikime dhe konsultimi u konsiderua i mbyllur më 26.09.2022 
pasi qëndroi 20 ditë pune i hapur. Raporti i gjashtëmujorit të dytë për 
2022 i Ministrisë së Bujqësisë për konsultimin publik do të japë të dhëna 
më të detajuara në lidhje me ecurinë e këtij drafti. 
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Informacion mbi Tryezën e Kapitullit 28 të PPIE
Platforma e Partneritetit për Integrimin Europian (PPIE) është pjesë 
e strukturave negociuese që mundëson informimin, konsultimin dhe 
përfshirjen e aktorëve jo-shtetërorë në procesin e negociatave. Ajo 
funksionon në bazë të urdhrit të Kryeministrit nr. 113, datë 30.08.2019  dhe 
ka pjesë përbërëse Bordin Drejtues dhe Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit 
që ngrihen në përputhje me 33 Kapitujt e Acquis. Bordi Drejtues kryesohet 
nga Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme dhe ka në përbërje të tij 15 
anëtarë ku 10 prej tyre janë nga përfaqësia e Tryezave të Këshillimit dhe 
Diskutimit. Tryezat kryesohen nga kryetari i Grupeve Ndërinstitucionale 
të Punës dhe koordinohen nga ministritë ose institucione të tjera publike në 
varësi të kapitullit. Ministria e Financave dhe Ekonomisë është institucioni 
përgjegjës për Kapitullin 28. 

Mbledhja e themelimit për Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër 
të PPIE për Kapitullin 28 u zhvillua në datën 25 qershor 2021, ndërsa takimi 
i dytë shpjegues mbi mënyrën e funksionimit të PPIE u mbajt më 22 korrik 
2021. Mbledhja e radhës për Kapitullin 28 u zhvillua në datën 1 nëntor 
2021 në versionin online dhe u fokusua te përgatitjet e palës shqiptare për 
hartimin e Planit Kombëtar të Integrimit Europian 2022-2024 ku u morën 
dhe propozime konkrete nga shoqëria civile. Takimet e tryezave gjatë vitit 
2021 për shkak të pandemisë u mbajtën online dhe në formë hibride. 

Aplikimi është i hapur për të gjithë organizatat e shoqërisë civile, pushtetit 
vendor, komunitetit të biznesit, shoqatat e punëmarrësve, përfaqësues të 
rretheve akademike, mediave dhe grupeve të interesit referuar përcaktimeve 
të kreut III, pika 4 të Urdhrit Nr. 113 datë 30/08/2019 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Platformës së Partneritetit për Integrimin Europian”. Të 
gjithë aktorët e shoqërisë të cilët kanë interes të veçantë dhe mund të japin 
ekspertizën e tyre në fushat që mbulohen nga kapitulli 28 mund të aplikojnë 
duke dorëzuar një letër interesi dhe një jetëshkrim të personit apo grupimit 
që përfaqëson, duke treguar se kanë ekspertizën apo interesin e mjaftueshëm 
për të kontribuar në tryezat specifike. Dokumentacioni i kërkuar duhet 
paraqitur brenda një date të caktuar pranë sekretariateve teknike të 
Grupeve Ndërinstitucionale të Punës për Integrimin Europian. Aplikimet 
vlerësohen nga GNPIE dhe janë ata që e miratojnë ose jo aplikimin ku në 
rast refuzimi ai duhet të argumentohet. Kjo tryezë deri më tani ka 19 anëtarë 
ku mbizotërojnë përfaqësuesit e shoqërisë civile, shoqatave të konsumatorit 
dhe universiteteve. 
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Shembull: 
Informimi dhe ndërgjegjësimi publik mbi sigurinë ushqimore dhe 
mbrojtjen e konsumatorit: roli i institucioneve zbatuese përgjegjëse, 
11 maj 2022

Në datë 11 maj 2022 u mbajt në formatin hibrid tryeza e diskutimit për 
informimin dhe ndërgjegjësimin publik mbi sigurinë ushqimore dhe 
mbrojtjen e konsumatorit: roli i institucioneve zbatuese përgjegjëse. Agim 
Rrapaj, Kryetar i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar dhe anëtar i tryezës 
së PPIE për Kapitullin 28 foli për sfidat e sektorit të agro-përpunimit 
në Shqipëri dhe bashkëpunimin ndërinstitucional dhe sektorial. Viera 
Baricicová nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Sllovaki  
shpjegoi sfidat e hasura sa i përket kuadrit ligjor dhe institucional gjatë 
dhe pas anëtarësimit të Sllovakisë në BE, procesin e harmonizimit të 
legjislacionit kombëtar për mbrojtjen e konsumatorit si dhe rolin e aktorëve 
jo-shtetërorë për informimin mbi sigurinë ushqimore. Sllovakia është 
anëtare e Bashkimit Europian që prej vitit 2004 dhe para anëtarësimit të 
saj, asnjë nga vendet nuk kishte përvojën e duhur në mënyrë që Sllovakia 
të mund të përfitonte. Në këtë takim morën pjesë anëtarët e Platformës 
së Partneritetit për Kapitullin 28 dhe grupe të tjera interesi të cilët i 
orientuan pyetjet e tyre drejt kostove të prodhimit, certifikimit, dhe rolin 
e institucioneve publike për sigurimin e cilësisë ushqimore. Së fundmi 
u diskutua roli i aktorëve jo-shtetërorë në informimin dhe garantimin e 
sigurisë ushqimore duke qenë se pjesa më e madhe e anëtarëve janë të tillë. 
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Rekomandime dhe sugjerime 
OSHC dhe grupet e interesit

• Organizatat e Shoqërisë Civile duhet të luajnë një rol të rëndësishëm 
në informimin dhe në realizimin e fushatave informuese dhe promovuese 
në lidhje me çështjet që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit dhe më 
konkretisht mbi të drejtat e konsumatorëve në Shqipëri dhe mbi procedurat 
që mund të ndiqen nga konsumatorët bazuar në këto të drejta

• Shoqëria civile e sidomos ato organizata e shoqata që kanë ekspertizë dhe 
eksperiencë në këtë fushë duhet të angazhohen me shumë në realizimin e 
trajnimeve dhe ngritjes së kapaciteteve të aktorëve dhe grupeve të interesit 
si dhe të qytetarëve.

• Këto trajnime mund të realizohen në bashkëpunim me institucionet 
shtetërore në nivel lokal dhe qendror për të përgatitur kurrikula dhe 
programe të mirëpërcaktuara në bazë të nevojave dhe mangësive të 
identifikuara të target grupeve për tu përfshirë në këto trajnime

• Një bashkëpunim më i madh duhet të krijohet mes shoqërisë civile 
dhe akademisë/universiteteve për realizimin e trajnimeve, duket qenë që 
në shumë raste përfaqësuesit e botës akademike kanë ekspertizën dhe 
njohuritë e nevojshme por nuk kanë hapësira për tu angazhuar në këtë 
fushë 

• Organizatat dhe shoqatat mund të luajnë një rol më të madh  sa i përket 
jo vetëm informimit por edhe mbështetjes që mund ti jepet konsumatorëve, 
duket dhënë suport të drejtpërdrejtë në mënyrën si mund të ndiqen 
procedurat për ankesë në raste kur ka shkelje të të drejtave të tyre, duke 
i orientuar cilat janë institucionet ku duhet të drejtohen, si të përgatisin 
dokumentacionin e nevojshëm, cilat janë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre 
si konsumatorë – kjo do të rriste nivelin e ndërgjegjësimit dhe reagimit të 
konsumatorëve. 

• Për një zë më të fuqishëm, sugjerohet që OSHC dhe aktivistët të 
organizohen në grupime joformale apo rrjete të mbrojtjes dhe mbështetjes 
së konsumatorëve që do të shërbente në shkëmbim të njohurive dhe 
eksperiencave dhe në rritje të vizibilitetit të këtyre rrjeteve dhe nismave 
të tyre 
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• Rekomandohet fuqizimi i rolit të tyre në procesin politikbërës dhe 
të konsultimit të politikave në kuadër të Mbrojtjes së Konsumatorit 
dhe të përdoren në mënyrë sa më aktive platformat e bashkëpunimit 
dhe konsultimit me institucionet shtetërore siç është dhe Platforma e 
Partneritetit për Integrimin Europian – ku është i nevojshëm një angazhim 
më aktiv në tryezat e realizuara në ofrimin e komenteve, sugjerimeve ndaj 
politikave të ndërmarra në kuadër dhe të procesit të integrimit europian. 

• OSHC duhet të rrisin bashkëpunimin dhe me shoqatat e prodhuesve 
dhe dhomat e tregtisë dhe biznesit si aktorë shumë të rëndësishëm në 
fushën e Mbrojtjes së Konsumatorit, duke realizuar takime të përbashkëta 
informuese por edhe trajnime dhe aktivitete me synim rritjen e kapaciteteve 
dhe informimit të këtij sektori mbi politikat, përgjegjësitë dhe të drejtat e 
tyre në këtë fushë. 

• Bashkëpunimi me OSHC rajonale dhe europiane/ndërkombëtare është 
një vlerë e shtuar e këtij procesi, ku mund të ndahen eksperienca dhe 
praktika të mira e të suksesshme

Institucionet përgjegjëse shtetërore qendrore dhe lokale
• Duhet vazhduar puna për realizimin e rekomandimeve të Komisionit 
Europian në lidhje me Kapitullin 28 të Acquis së BE ( Mbrojtja e 
Konsumatorit) i cili mbetet kapitulli i vetëm ku Shqipëria është në fazën e 
hershme të përgatitjes dhe progresi ka qenë i kufizuar në dy vitet e fundit. 

• Duke qenë që ka një numër strukturash të përfshira si ministritë, agjencitë 
publike dhe aktorët lokalë krijimi i urave të komunikimit duke përcaktuar 
personat përgjegjës për secilin sektor është element i nevojshëm për të 
pasur një proces pune sa më efektiv

• Duhet të rritet transparenca duke përdorur mjete të ndryshme informimi 
si në formatin online (faqet zyrtare të institucioneve përgjegjëse, kontakte 
të pasqyruara qartë, përditësim të politikave, rrjetet sociale, realizimi i 
videove informuese) por edhe realizimi i raporteve apo materialeve të 
aksesueshme nga të gjithë. 

• Institucionet publike duhet të promovojnë  zgjidhjet alternative ndaj 
mosmarrëveshjeve në fushën e konsumatorit- duke ofruar informacion 
të saktë e të detajuar mbi avantazhet e përdorimit të kësaj metode si një 
procedurë më efektive, më e shpejtë dhe fleksibël. 
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• Institucionet publike duhet të jenë sa më efektivë në përgjigje dhe 
zgjidhjen e problematikave të hasura nga konsumatorët – kjo do të rriste 
besimin që konsumatorët kanë ndaj institucioneve përgjegjëse e do ti 
nxiste të jenë më aktivë për të gjetur zgjidhje duke iu drejtuar atyre edhe 
në të ardhmen

• Rekomandohet si e nevojshme rritja e informimit nëpërmjet fushatave 
informuese mbi mbrojtjen e konsumatorëve dhe lidhja dhe me procesin 
e integrimit europian duke nxjerrë në pah në mënyrë të qartë rolin e 
institucioneve publike. 

• Duhet që eksperiencat dhe ekspertiza e shteteve të tjera që janë më para 
nesh të merren në konsideratë për të mësuar prej tyre e për të avancuar në 
bërjen e politikave dhe zbatimin e tyre

• Ministritë dhe institucionet përgjegjëse mund të identifikojnë dhe të 
krijojnë një rrjet të ekspertëve kombëtarë (nga shoqëria civile, universitetet 
dhe sektori privat)  për ti angazhuar më konkretisht gjatë pjesëve teknike 
dhe tematike mbi harmonizimin e legjislacionit dhe ngritjes së kapaciteteve 
për Kapitullin 28. 

• Siguria e produkteve ushqimore mbetet një nga hallkat më problematike. 
Sugjerohet që ligji për sigurinë ushqimore të jetë sa më i thjeshtë dhe 
të përmbajë parimet kryesore të sigurisë ushqimore që të jetë lehtë i 
kuptueshëm si nga konsumatorët ashtu dhe për tu zbatuar nga të gjitha 
institucionet e linjës. 

• Aktivitetet informuese dhe konsultuese nuk duhen realizuar vetëm 
në Tiranë por në të gjithë Shqipërinë. Për këtë kërkohet një rol më aktiv 
i pushtetit lokal (bashkive) dhe një bashkëpunim i strukturuar mes 
institucioneve qendrore dhe aktorëve lokalë. 

• E drejta e informimit është një nga të drejtat më të rëndësishme për 
konsumatorët dhe përgjegjësia kryesore për realizimin e saj bie mbi 
institucionet shtetërore. Institucionet shtetërore qoftë qendrore apo 
vendore duhet të marrin masat në kuadër të rritjes së informacionit në 
faqet zyrtare të tyre, por nga ana tjetër që ky informacion të jetë i detajuar 
dhe t’i vijë në ndihmë konsumatorëve. Kjo nënkupton jo vetëm hedhjen 
e informacionit në faqet zyrtare të institucioneve shtetërore por dhe 
përditësimin e tij si një element i rëndësishëm në kuadër të së drejtës së 
informimit. 
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• Institucionet shtetërore qendrore dhe vendore duhet të realizojnë fushata 
ndërgjegjësuese ndaj të rinjve, si grup vulnerabël i shoqërisë, në kuadër të 
të drejtave që gëzojnë si konsumatorë, duke pasur kështu konsumatorë të 
ndërgjegjësuar për të ardhmen.

• Njësitë e vetëqeverisjes vendore duhet të vazhdojnë me ngritjen e Zyrave 
për Mbrojtjen e Konsumatorëve dhe në ato njësitë vetëqeverisjes vendore 
që janë ngritur, duhet të rritet informacioni kundrejt konsumatorëve për 
ekzistencën e tyre. Shpërndarja e informacionit duhet të realizohet si në 
faqen zyrtare, rrjetet sociale por dhe në terren, në mënyrë të tillë që të 
gjithë konsumatorët të jenë të informuar.

Media tradicionale dhe online

• Media duhet të ketë rol informues, edukativ dhe ndërgjegjësues për të 
dhënë ato informacione të nevojshme për të pasur një konsumator sa më 
të informuar mbi të drejtat  për produkte të sigurta dhe për adresimin e 
ankesave.

• Sugjerohet që media të informohet edhe gjatë takimeve të ndryshme 
që zhvillohen në kuadër të konsultimeve të politikave dhe legjislacionit 
në fushën e mbrojtjes së konsumatorit në tema që lidhen me sigurinë 
ushqimore, blerja e produkteve online, ofrimi i shërbimeve të energjisë apo 
çështje të tjera që lidhen me përditshmërinë e konsumatorëve. 

• Problematikat që hasen sot në Shqipëri lidhen me faktin që media nuk 
e ka në fokus çështjet e konsumatorit, nuk ka informacionin e duhur sa i 
përket kuadrit ligjor dhe atij institucional për këto çështje si dhe në rastet 
që transmetojnë më shumë përçojnë panik te konsumatori sesa analizojnë 
rastin në mënyrë procedurale dhe objektive. Për këtë rekomandohet që të 
realizohen trajnime të dedikuara për gazetarë dhe përfaqësues të mediave 
sa i përket çështjeve dhe temave që lidhe me mbrojtjen e konsumatorit – në 
lidhje me konceptet kryesore, institucionet, legjislacionin dhe procedurat. 

• Media mund të përfshihet dhe në aktivitetet publike të realizuara në 
kuadër të integrimit europian dhe negociatave për Kapitullin 28 siç janë 
tryezat e diskutimit dhe këshillimit të PPIE, apo edhe aktivitete të tjera të 
realizuara nga organizata dhe shoqata. 

• Media duhet të shtojë programet dhe mbulimin e çështjeve me fokus 
edukimin dhe informimin e publikut dhe të drejtave të tyre si konsumatorë 
duke ofruar informacione të qarta dhe të thjeshta për tu kuptuar nga të 
gjithë, si dhe të ofrojë analiza mbi çështjet më problematike.
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• Rekomandohet një bashkëpunim më i ngushtë mes mediave dhe 
institucioneve publike përgjegjëse për të bërë të mundur jo vetëm 
informimin, por edhe rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe ndikimit të 
nevojshëm për zgjidhjen e problematikave dhe njoftimit mbi risqet e 
ndryshme. Për këtë edhe institucionet përgjegjëse duhet të jenë më të 
gatshme të publikojnë informacionet si dhe ti ndajnë ato me përfaqësues 
të medias në mënyrë efektive dhe të plotë.
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