KUADRI LIGJOR I SEKTORIT TE TRANSPORTIT RRUGOR
KONVENTA DHE MARRËVESHJE EVROPIANE NË TRANSPORTIN
RRUGOR, NË TË CILAT ADERON REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Marrëveshja Europiane plotësuese e Konventës për Trafikun Rrugor (1968), e 1 maj 1971;
ratifikuar me ligjin nr. 9360, datë 24.03.2005;
Konventa Doganore mbi Importimin e Përkohshëm të Mjeteve Rrugore Private; ratifikuar me
ligjin nr. 9088, datë 26.06.2003;
Marrëveshja Europiane e Transportit Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme, e 30
shtator 1957 (ADR); ratifikuar me ligjin nr. 9272, datë 16.09.2004;
Protokolli që ndryshon nenet 1(A) dhe 14(1),(3) B të Marrëveshjes Europiane të Transportit
Ndërkombëtar Rrugor te Mallrave te Rrezikshme, e 30 shtator 1957 (ADR), bërë në Gjenevë
më 28 tetor 1993; ratifikuar nga Parlamenti datë 28.04.2005;
Marrëveshja Europiane mbi Transportin Ndërkombëtar të Mallrave Ushqimore Delikate dhe
Pajisjet Speciale që përdoren në të tilla Transporte (ATP), e 1 shtatorit 1970; ratifikuar me
ligjin nr. 9289, datë 07.10.2004;
Marrëveshja mbi Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Rastit të Udhëtarëve me Autobus
(Marrëveshja Interbus); ratifikuar me ligjin nr. 9305, datë 04.11.2004;
Marrëveshja Europiane që lidhet me punën e ekuipazheve të angazhuar në transportin
ndërkombëtar rrugor, e vitit 1970 (AETR); ratifikuar me ligjin nr. 9514, datë 18.04.2006, hyrë
në fuqi me 20.07.06;
Konventa Protokolli që ndryshon nenet 1(A) dhe 14(1),(3)B të Marrëveshjes Europiane të
Transportit Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme, e 30 shtator 1957 (ADR),
ratifikuar me ligjin Nr.9378, datë 28.04.2005, hyrë në fuqi më 09.03.2006.
Konventa mbi Kontratën për Transportuesit Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave, e 1956 -ës
(CMR); ratifikuar me ligjin nr. 9503, datë 03.04.2006, hyrë në fuqi më 20.07. 2006
Marrëveshja Evropiane mbi arteriet kryesore të trafikut ndërkombëtar, e 15 Nëntor 1957
(AGR); ratifikuar me ligjin nr. 9511, datë 10.04.2006 hyrë në fuqi më 02.08.2006
Protokolli i Konventës mbi Kontratën për Transportuesit Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave, e
1978-ës (CMR); hyrë në fuqi më 12.01.2007
Marrëveshja Europiane mbi Linjat e Rëndësishme Ndërkombëtare të Transportit të Kombinuar
dhe Instalimet Përkatëse (AGTC), e 1 Shkurtit 1991.
Konventa për Taksimin e Automjeteve Rrugore ne Transportin Ndërkombëtar te Udhëtarëve,
ratifikuar me ligjin nr. 9922, date 26.05.2008.
Konventa evropiane për Trajtimin Doganor të Paletave të Përdorura ne Transportin
Ndërkombëtar, ratifikuar me ligjin nr. 9925, date 09.06.2008.

Konventa për Taksimin e Automjeteve Rrugore për Përdorimin Privat ne trafikun
Ndërkombëtar, ratifikuar me ligjin nr. 9926, date 09.06.2008.
Marrëveshja Evropiane për Zbatimin e nenit 23 të Konventës së vitit 1949 mbi Trafikun
Rrugor, në lidhje me dimensionet dhe peshat e mjeteve që lejohen të udhëtojnë në rruge të
caktuara të palëve kontraktuese.
Ligji nr.10088, datë 02.03.2009 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin shtesë
të konventës për lehtësitë doganore për turizmin, në lidhje me importimin e dokumenteve e të
materialeve publicitare turistike”.
Ligji nr.10089, datë 02.03.2009 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën për
lehtësitë doganore për turizmin”.

LIGJE
Ligji nr.8308, datë 18.3.1998 “Për transportet rrugore”, i ndryshuar me:
Ligjin Nr.8908, datë 06.06.2002; Ligjin Nr.9096, datë 03.07.2003; Ligjin Nr.9373, datë
14.04.2005; Ligjin Nr.9760, datë 21.06.2007; Ligjin, Nr.10137, datë 11.05.2009 (“Për
disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në
Republikën e Shqipërisë”); Ligjin Nr.10302, datë 15.7.2010; Ligjin Nr. 21/2013, datё
1.03.2013.
Ligji nr. 8378, dt. 22.7.1998, hyrë në fuqi më 21.7.1999 “Kodi Rrugor i Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar.
Ligji Nr. 118, datё 13.12.2012) “Për transportin e mallrave të rrezikshme”

VENDIME TE KËSHILLIT TE MINISTRAVE
Vendim nr.325, datë 19.3.2008 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave për
pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të mallrave dhe të udhëtarëve, si dhe
për njohjen e dokumenteve zyrtare, të caktuara për këta operatorë”, i ndryshuar me VKM
nr.194, datë 9.3.2011.
Vendim nr.101, datë 9.2.2011 “Mbi miratimin e rregullave për lejet e transportit dhe kryerjen e
operacioneve të transportit nga transportuesit e huaj, që nuk kanë selinë (jorezidentë), për
mallra dhe udhëtarë”.
Vendim nr.153, datë 7.4.2000 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për
zbatimin e Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
Vendim Nr.1243, datë 10.9.2008 “Për miratimin e rregullores për organizimin e kohës së
punës të personave, që kryejnë transport rrugor, për orët e drejtuesve të mjeteve dhe pajisjet e
regjistrimit”.
Vendim Nr. 1054, datë 22.12.2010 “Për miratimin e rregullores mbi pajisjet e regjistrimit në
transportin rrugor”.

Vendim Nr.207, datë 25.02.2009 “Për miratimin e rregullores mbi kontrollin në anë të rrugës
dhe në zyrat e ndërmarrjeve, për sa i përket zbatimit të rregullave të kohës së punës për
personat, që kryejnë transport rrugor, dhe për orët e drejtuesve të mjeteve”.
Vendim nr.270, date 10.05.2006 “Pёr miratimin e Planit Kombëtar të Transportit”.
Vendim Nr. 817, date 23.11.2011 “Për miratimin, nё parim, te Planit Kombëtar te Transportit
(rishikimi i parë pesëvjeçar)”.
Vendim NR. 1214, DATE 3.09.2008 “Për miratimin e Strategjisë Sektoriale tё Transportit”.

UDHËZIME
Udhëzim nr.12 datë 19.07.2007: "Për përcaktimin e numrit të auto veturave taksi, shtypjen dhe
emetimin e liçensave, bllokut të udhëtimit dhe regjistrit të shërbimit taksi".
Udhëzim nr.20, date 10.10.2007 “Për modelet e licencave, autorizimeve dhe certifikatave për
ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”.
Udhëzim nr.15, datë 24.07.2007: "Për kriteret dhe proçedurat e lëshimit të liçensave,
autorizimeve dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor", i ndryshuar
me:
Udhëzimin nr. 5, datë 29.04.2008, Udhëzimin nr. 8, datë 16.11.2009, Udhëzimin nr. 11,
datë 18.12.2009, Udhëzimin nr. 4, datë 23.04.2010, Udhëzimin nr. 5, datё 17.02.2011.
Udhëzim nr. 749, datë 28.12.1999 “Për transportin rrugor të mallrave të rrezikshme”, i
ndryshuar me udhëzimin Nr. 12, datë 19.7.2012.
Udhëzim nr. 3985/4, datë 24.6.2013 “Mbi procedurat e kontrollit në transportin rrugor të
mallrave të rrezikshme”.
Udhëzim nr. 12 19.07.2007 "Për përcaktimin e numrit te autoveturave taksi, shtypjen dhe
emetimin e bllokut të udhëtimit dhe regjistrit të shërbimit taksi" i ndryshuar me Udhëzimin
nr.4, datë 25.04.2008.
Udhëzim nr. 2348, datë 23/04/2008 “Për caktimin e çmimeve dhe tarifave në shërbimin taksi”.
Udhëzim nr. 1649, datë 16.08.1999 “Mbi plotësimin e disa kushteve të veçanta në transportin
rrugor të udhëtarëve”, i ndryshuar me:
Udhëzim nr. 14, datë 19.07.2007; Udhëzim i përbashkët me MF nr. 2348, datë
23.04.2008; Udhëzim nr. 9, datë 16.11.2009; Udhëzim nr. 14, datë 17.06.2010;
Udhëzim nr. 16, datë 25.08.2010.
Udhëzim nr.8, datë 29.4.2011 “Mbi kërkesat teknike dhe standardet e operimit të ofiçinës
(qendrës teknike) së autorizuar të tahografit”.

URDHËRA
Urdhër i ministrit nr.125, datë 26.02.2011 “Për "miratimin e hartave të azhurnuara të rrjetit
rrugor kombëtar dhe të distancave kilometrike ndërmjet qyteteve të Shqipërisë".

