
KREU I 

DISPOZITA TE PERGJITHSHME 

  

Neni 1 

Ky ligj ka për qëllim shpalljen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në territorin e 
Republikës së Shqipërisë. 

  

Neni 2 

Objekti i këtij ligji janë vlerat e trashëgimisë kulturore, parashikimi i rregullave për 
mbrojtjen e saj dhe detyrat e përgjegjësitë e organeve që veprijnë në këtë fushë. 

  

Neni 3 

Në këtë ligj, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime : 

1. “Ansambël arkitekturor” është tërësia e një numri ndërtesash, të cilat i lidh 
një koncept i njëjtë krijues. 

2. “Ansambël historik” është bashkësia e vlerave urbanistiko-arkitektonike me 
vlera historike. 

3. “Ansambël muzeal” është bashkësia e vlerave urbanistiko-arkitektonike që 
mbrohet nga shteti. 

4. “Ansambël urban” është bashkësia e vlerave urbanistiko-arkitektonike me një 
qendër qytetare, e cila mund të formohet prej një ose disa pjesëve të një 
zone banimi. 

5. “Ansambël urbanistik, arkitektonik, tradicional” është tërësia urbanistiko-
arkitektonike e një qendre të banuar, e formuluar sipas kritereve 
kompozicionale të së kaluarës. 

6. “Arkitekturë tradicionale” është arkitektura e së kaluarës me zbatim kohor 
relativisht të gjërë. 

7. “Dëmtim” është ndërhyrja në dëm të pasurisë kulturore, materiale ose 
jomateriale, që cënon funksionin ose pamjen origjinale të këtyre pasurive. 

8. “Folklor gojor” është teksti i krijimit popullor, i pashoqëruar me muzikë, i cili 
lexohet ose tregohet. 

9. “Folklor instrumental” është krijimi muzikor popullor i interpretuar me vegla 
muzikore popullore. 

10. “Folklor koreografik” janë valet dhe krijimet që kërcehen me ose pa shoqërim 
muzikor. 

11. “Folklor vokal” janë krijimet muzikore të kënduara ose të interpretuara me 
tekst dhe muzikë. 



12. “Institucione shtetërore të specializuara” janë Instituti i Monumenteve të 
Kulturës, Institutit i Arkeologjisë, Instituti i Kulturës Popullore, Drejtoria e 
Përgjithshme e Arkivave të Shtetit, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të 
Pasurisë Kulturore, Arkivi i Filmit dhe Qendra Kombëtare e Veprimtarive 
Folklorike Kulturore. 

13. “Inventarizim” është regjistrimi dhe identifikimi i objekteve të trashëgimisë 
kulturore. 

14. “Katalogim informatik” është regjistrimi i të dhënave, sipas kritereve të 
caktuara shkencore, për identifikimin dhe administrimin e shpejtë të pasurive 
kulturore. 

15. “Mbrojtje” është mënyra dhe forma e natyrës juridike ose jo të ruajtjes, 
mirëmbajtjes, rindërtimit, restaurimit ose konservimit të pasurisë së 
trashëgimisë kulturore. 

16. “Monument kulture” është objekti ose ndërtimi me vlera historiko-kulturore 
që mbrohet nga shteti. 

17. “Objekt në mbrojtje paraprake” është pasuria kulturore, materiale, në pritje 
për t’u shpallur monument kulture nga organi përgjegjës. 

18. “Objekt nën vrojtim” është pasuria kulturore e pashpallur monument kulture, 
në shqyrtim për t’u përfshirë në mbrojtje nga shteti. 

19. “Objekt unikal” është vepra arkitektonike me përdorim të zakonshëm ose me 
funksione artistike a zbukuruese dhe që, deri në çastin e dhënë, është 
identifikuar si e vetme në trashëgiminë kulturore e materiale. 

20. “Park arkeologjik” është hapësira me vlera mjedisore, në të cilën ruhen 
rrënoja ndërtimore, të zbuluara prej gërmimeve arkeologjike që mbrohen nga 
shteti. 

21. “Pasaporta e objektit” është kartela e identifikimit të një objekti të 
trashëgimisë kulturore, ku vendosen fotografia e objektit, filmimet, skicat, 
vendndodhja, përmasat, pesha, materiali, kodi komjuterik, autori, vendi i 
ruajtjes, përshkrimi dhe historiku. 

22. “Qendër arkeologjike” është hapësira ku ruhen mbi e nën tokë monumente 
dhe objekte arkeologjike. 

23. “Qendër historike” është ansambli qytetar ose fshatar me vlera historiko-
kulturore që mbrohet nga shteti.  

24. “Qytet muze” është qendra qytetare që mbrohet nga shteti për vlerat 
historiko-kulturore. 

25. “Restaurim” është vlerësimi i thelbit origjinal të monumenteve nëpërmjet 
ndërhyrjeve për ndalimin e degradimeve të mëtejshme dhe nxjerrjes në pah 
të vlerave të tyre. 

26. “Status i objektit” është gjendja juridike e një objekti. 
27. “Trashëgimi me vlera kombëtare” është pasuria kulturore, materiale ose 

shpirtërore me vlera historiko-kulturore për kombin. 
28. “Trashëgimi me vlera muzeale” është pasuria kulturore, materiale, e cila për 

vlerat e veta historiko-kulturore ose artistike, meriton të ruhet në muze të 
profileve të ndryshme. 

29. “Trashëgimi me vlera të veçanta” është pasuria kulturore, materiale ose 
shpirtërore me vlera të spikatura. 

30. “Trashëgimi me vlera unikale” është pasuria kulturore, materiale ose 
shpirtërore e vetme në llojin e vet. 

31. “Vlerë arkeologjike” janë monumente, vendbanime historike të llojeve të 
ndryshme, objekte ose pjesë veprash ndërtimore apo vendbanimesh, të dala 
prej gërmimeve arkeologjike, me vlera historiko-kulturore. 



32. “Vlerë etnologjike” janë vlerat e kulturës, materiale ose shpirtërore, të cilat 
lidhen me tiparet thelbësore të një kombi. 

33. “Zeje tradicionale” është pjesa materiale dhe përvoja e përqëndruar e 
mjeshtrave tanë popullor në shekuj. 

34. “Zonë arkeologjike” është sipërfaqja në të cilën gjenden monumente të 
zbuluara nga gërmimet arkeologjike ose është dëshmuar qenia e shtresave 
me përmbajtje arkeologjike. 

  

Neni 4 

Trashëgimia kulturore përbëhet nga vlera materiale dhe jomateriale, të cilat janë 
pjesë e pasurisë kombëtare. 

I.     Vlerat materiale të trashëgimisë kulturore janë : 

1. Objekte të trashëgimisë kulturore të paluajtshme, ku përfshihen :  
o a)  qendra, zona dhe rajone, të banuara ose të pabanuara, me vlerë 

arkeologjike, historike, etnologjike, arkitektonike dhe inxhinierike. Të 
tilla vlerësohen edhe objektet e kësaj natyre në gjendje rrënoje, me 
vjetërsi mbi 100-vjeçare ; 

o b)  ansamble urbane, arkitekturore dhe historike, ndërtime ose 
konstruksione ndërtimore me vlera të veçanta. Të tilla janë objektet e 
kësaj natyre në gjendje rrënoje, me vjetërsi mbi 100-vjeçare. 

2. Objekte të trashëgimisë kulturore të luajtshme, ku përfshihen :  
o a)   objekte, pjesë ose elementë të objekteve, të përfshira në 

shkronjën “b” të pikes 1 të këtij neni, si mozaikë, kolana, kapitele, 
skulptura, piktura murale, ikona, ikonostase, tavane karakteristike, 
mbishkrime, gurë varresh, me vjetërsi mbi 100-vjeçare; 

o b)   materiali i lëvizshëm arkeologjik, që del nga gërmimet 
arkeologjike, grumbullohen nga gjurmimet arkeologjike, ose vjen si 
gjetje rastësore apo që ruhet në koleksione ose fonde të tjera të 
ndryshme; 

o c)   krijimet artistike të të gjitha llojeve dhe gjinive. Këtu nuk 
përfshihen krijimet e autorëve të gjallë; 

o ç)   dokumente arkivore me rëndësi historike kombëtare; 
o d)   dorëshrkime dhe botime, libra dhe periodikë me vlera të veçanta, 

historike dhe bibliografike; 
o dh)  koleksionet e ndryshme filatelike, numizmatike të artit, me 

vjetërsi mbi 25 vjeçare; 
o e)   pajisje tradicionale pune, mjeshtërie dhe jetese. Mekanizmat, 

makineritë ose objekte të përdorimit të përditshëm ose ceremonial, 
me vlera artizanale, etnografike ose historike, objektet e prodhuara në 
mënyrë artizanale, me vjetërsi mbi 50-vjeçare dhe objektet e 
fabrikuara me vjetërsi mbi 75-vjeçare; 

o ë)   teknologji të prodhimit të produkteve të traditës; 
o f)   armët e ftohta dhe të zjarrit, të prodhimit artizanal ose të 

fabrikuara përpara fillimit të Luftës së Dytë Botërore; 
o g)    objekte personale të figurave të shquara historike; 



o gj)  objektet e përfshira në inventarët e pasurive, të shpallura në 
ruajtje ose në mbrojtje, të rrjetit muzeal e të galerive të artit dhe të 
institucioneve shtetërore të vendit deri në vitin 1991. 

II.    Vlerat jomateriale të trashëgimisë kulturore janë : 

1. Përdorimi i gjuhës shqipe në veprat letrare. 
2. Folklori gojor i ruajtur në kujtesë, i shkruar ose i regjistruar. 
3. Folklori vokal, koreografik dhe instrumental. 
4. Zakone dhe doke tradicionale. 
5. esime dhe bestytni të traditës. 
6. Zejet e ndryshme tradicionale. 

  

Neni 5 

1. Vlerat materiale dhe jomateriale të trashëgimisë kulturore, që zbulohen ose 
krijohen, pavarësisht nga pronësia, mbrohen nga shteti. 

2. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve shpall Ditën Kombëtare të 
Trashëgimisë Kulturore. 

  

Neni 6 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Akademia e Shkencave, Drejtoria e 
Përgjithshme e Arkivave të Shtetit, universitetet, si dhe organet e qeverisjes 
vendore, sipas fushave përkatëse, bëjnë gjurmimin. Mbrojtjen, konservimin, 
restaurimin, trajtimin, studimin, inventarizimin dhe katalogimin informatik të 
objekteve të trashëgimisë kulturore. 

  

Neni 7 

1. Instituti i Monumenteve të Kulturës, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të 
Pasurive Kulturore, Instituti i Arkeologjisë, Instituti i Kulturës Popullore dhe 
Drejtoria e Përegjithshme e Arkivave të Shtetit, sipas kritereve shkencore, 
bëjnë përcaktimin e vlerave të objekteve të trashëgimisë kulturore të 
luajtshme e të paluajtshme, të shpallura të tilla, prone e çdo personi fizik ose 
juridik, si dhe dokumentimin e tyre. 

2. Këto objekte, në mënyrë të detyrueshme, duhet të regjistrohen në Qendrën 
Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore, e cila lëshon pasaportën e 
objektit në bazë të këtyre të dhënave. 

3. Çdo ndryshim i pronësisë së objektit duhet të regjistrohet në Qendrën 
Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore. 

  



Neni 8 

Çdo person fizik ose juridik është i detyruar të ruajë, sipas kritereve të caktuara në 
këtë ligj dhe të akteve nënligjore, të nxjerra në zbatim të tij, tërësinë e vlerave të 
trashëgimisë kulturore e historike që zotëron ose merr në përdorim. 

  

Neni 9 

1. Objektet e trashëgimisë kulturore me vlera të veçanta kombëtare dhe 
unikale, që nuk janë në pronësi shtetërore, mund të koleksionohen, shiten, 
blihen, lihen trashëgim ose dhurohen ndërmjet shtetasve shqiptarë që jetojnë 
brenda vendit. 

2. Shteti shqiptar gëzon të drejtën e parablerjes së objekteve me vlera të 
veçanta kombëtare dhe unikale të trashëgimisë kulturore, që ndodhen në 
pronësi private. 

3. Çdo pronar që dëshiron të shesë një object të trashëgimisë kulturore, është i 
detyruar të paraqesë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve pasaportën 
e objektit. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, pas këshillimit me 
organet e specializuara sipas fushave përkatëse, i kthen përgjigje pronarit të 
objektit brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës. Nëse Ministria është e 
interresuar për blerjen e këtij objekti, fillon proçedurën e vlerësimit. Në rast 
të kundërt, pronari ka të drejtë të bëjë shitjen, duke i bashkëlidhur 
dokumentacionit të objektit mendimin me shkrim të institucionit që ka bërë 
vlerësimin e tij. 

4. Për vlerësimin e objekteve në pronësi private të trashëgimisë kulturore të 
luajtshme, që nxirren jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ngrihet një 
komision i përhershëm me ekspertë nga institucionet e specializuara 
shkencore, i cili në përfundim të vlerësimit të objekteve, i rekomandon 
Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve lëshimin ose jo të autorizimit për 
nxjerrjen e këtyre objekteve jashtë territorit të vendit. 

5. Funksionimi i komisionit, proçedurat e vlerësimit dhe kriteret shkencore, 
përzgjedhja e anëtarëve dhe shpërblimi i tyre përcaktohen me vendim të 
Këshillit të Ministrave. 

  

Neni 10 

1. Zhvendosja e vlerave të trashëgimisë kulturore, për ruajtjen e vlerave të tyre 
në mjedise të përshtatëshme, nga pikpamja e sigurisë ose mikroklimës, në 
varësi të natyrës së objektit, bëhet nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, 
Instituti i Arkeologjisë, Instituti i kulturës Popullore ose Drejtoria e 
Përgjithshme e Arkivave të Shtetit. 

2. Zhvendosja realizohet pasi këto institucione të kenë përgatitur 
dokumentacionin dhe studimet përkatëse dhe të kenë bërë regjistrimin e 
zhvendosjes në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore. 

  



Neni 11 

Shumëfishimi dhe riprodhimi i çertifikuar i objekteve të trashëgimisë kulturore bëhet 
në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për të drejtën e autorit, pasi është 
marrë leja e Qendrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore. 

  

Neni 12 

Objektet e trashëgimisë kulturore në pronësi private, me vlera të veçanta kombëtare 
dhe unikale, kur e kërkon interesi publik, mund të shpronësohen në mbështetje të 
dispozitave ligjore në fuqi për shpronësimet. 

  

Neni 13 

Personat fizikë ose juridikë që kanë në pronësi objekte të regjistruara me vlera të 
trashëgimisë kulturore, të luajtshme e të paluajtshme, janë të detyruar të krijojnë 
kushte mirëmbajtjeje për këto objekte. Për restaurimin e këtyre objekteve ata janë 
të detyruar t’I drejtohen Institutit të Monumenteve të Kulturës, Institutit të 
Arkeologjisë, Institutit të Kulturës Popullore ose subjekteve të liçensuara sipas nenit 
17 pika 3. 

  

Neni 14 

Në rastin e fatkeqësive natyrore, të shembjes ose të djegjes së objekteve me vlera 
të trashëgimisë kulturore, kur nuk vendoset kryerja e rikonstruksionit, mbi truallin e 
mbetur ose mbi pasurinë rrënojë, lejohet ndërtimi vetëm në sipërfaqen dhe vëllimin 
e mëparshëm, duke respektuar kategorinë dhe llojin e monumentit të dëmtuar. 

  

Neni 15 

1. Instituti i Monumenteve të Kulturës, Instituti i Arkeologjisë, Instituti i Kulturës 
Popullore ose Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shtetit, me leje të 
pronarit dhe në prani të tij, kanë të drejtë të kontrollojnë gjendjen fizike të 
objektit ose të objekteve në pronësi private. 

2. Pronarët e çdo objekti, pas kërkesës së bërë nga institucionet e mësipërme, 
janë të detyruar të lejojnë kontrollin e gjendjes fizike të objektit. 

  

Neni 16 



1. Institucionet e specializuara shtetërore, në marrëveshje me pronarët dhe 
zotëruesit e objekteve të trashëgimisë kulturore, krijojnë kushte për 
ekspozimin e këtyre objekteve për publikun. 

2. Fotografimi, filmimi ose regjistrimi kompjuterik dhe publikim i objekteve të 
trashëgimisë kulturore, të ekspozuara në muzetë vendorë, bëhet pasi të jetë 
marrë leje nga institucioni shtetëror, në varësi të të cilit është muzeu. Për 
objekte të tilla, të ekspozuara në muzetë kombëtarë, leja miratohet nga 
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. 

  

Neni 17 

1. Restaurimi i objekteve të trashëgimisë kulturore bëhet nga institucione 
shtetërore të specializuara dhe nga personat fizikë ose juridikë të liçensuar 
për këtë qëllim. 

2. Personat fizikë ose juridikë, kandidatë për marrjen e liçencës së ushtrimit të 
preofesionit të restaurotorit në fushën e trashëgimisë kulturore, testohen nga 
Këshilli Kombëtar i Restaurimeve. 

3. Këshilli Kombëtar i Restaurimeve ngrihet me urdhër të Ministrit të Kulturës, 
Rinisë dhe Sporteve dhe ka në përbërje përfaqësues të institucioneve të 
specializuara dhe personalitete të fushës përkatëse. Organizimi dhe 
funksionimi i këtij Këshilli përcaktohet në rregulloren e miratuar nga Ministri i 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. 

4. Leja e ushtrimit të profesionit në këtë fushë miratohet nga Ministri i Kulturës, 
Rinisë dhe Sporteve. 

5. Punimet e restaurimit, të cilat kryhen nga organizma jashtë sistemit të 
institucioneve shtetërore, të ngarkuara për mbrojtjen, konservimin, 
restaurimin e studimin, mbikëqyren detyrimisht nga këto institucione. 

6. Projektet e restaurimit në çdo rast miratohen nga Këshilli Kombëtar i 
Restaurimeve. 

  

Neni 18 

Fondet për mirëmbajtjen, restaurimin, zbulimin dhe studimin e vlerave të 
trashëgimisë kulturore sigurohen nga buxheti i shtetit i miratuar për Ministrinë e 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, nga të ardhurat e përdorimit të tyre, si dhe nga çdo e 
ardhur tjetër e ligjshme, që sigurohet nga fondacione, organizata dhe institucione, 
vendase ose të huaja, shtetërore ose private apo nga persona fizikë ose juridikë. 

Fondet e siguruara nga përdorimi i monumenteve të kulturës vihen tërësisht në 
dispozicion të restaurimit e mirëmbajtjes së tyre. 

 
 


