
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 
 
 
 
 
 
 
 

LIGJ 
 

Nr. 27/2015 
 

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8097, DATË 21.3.1996, “PËR 
PENSIONET SHTETËRORE SUPLEMENTARE TË PERSONAVE QË KRYEJNË 

FUNKSIONE KUSHTETUESE DHE TË PUNONJËSVE TË SHTETIT”,  
TË NDRYSHUAR 

 
 Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 
Ministrave,  
 

K U V E N D I 
 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

  V E N D O S I: 
 
 Në ligjin nr. 8097, datë 21.3.1996, “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që 
kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, të ndryshuar, bëhen këto 
ndryshime dhe shtesa: 
 

Neni 1 
 
 Në nenin 1 bëhen ndryshimi dhe shtesat e mëposhtme: 

1. Në pikën 7, fjalët “dhe e rillogaritjes” hiqen. 
2. Në pikën 8, shkronja “a”, pas fjalëve “Prokurori i Përgjithshëm” shtohen fjalët “Shefi i 

Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura”.  
 3. Në pikën 8, shkronja “b”, shtohen funksionet: “Komisioneri për të Drejtën e Informimit 
dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, “Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, 
“Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”, “Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë” dhe “Gjeneralët e Forcave të Armatosura dhe punonjësit e Policisë së Shtetit të 
rolit madhor”. 
 4. Pas pikës 10 shtohen pikat 11 dhe 12 me këtë përmbajtje: 
 “11. Me termin “pagesë kalimtare” kuptohet pagesa që përfitojnë personat, subjekt i këtij 
ligji, pas ndërprerjes së funksionit ose kur punësohen në një funksion me pagë më të ulët se 
paga pararendëse. 



 12. Në kuptim të pikës 9, të këtij neni, institucionet qendrore buxhetore, që do të 
përfshihen në këtë skemë, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.”. 
 

 
 
 

Neni 2 
 
 Neni 5 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 5 
 

Masa e kontributeve 
 
 Kontributet, që paguajnë personat e punësuar në fondin e sigurimit shtetëror suplementar, 
janë: 
 a) 5 për qind të shumës bruto të listëpagesave për personat e grupit të parë; 
 b) 4 për qind të shumës bruto të listëpagesave për personat e grupit të dytë, që përmenden 
në shkronjat “a”, “b” dhe “c”, të pikës 9, të nenit 1, të këtij ligji; 
 c) 3 për qind të shumës bruto të listëpagesave për personat e grupit të dytë, që përmenden 
në shkronjën “d”, të pikës 9, të nenit 1, të këtij ligji.”. 
 

 Neni 3 
 

 Titulli i kreut II “Shpërblime dhe pensione” bëhet “Përfitimet” 
  

Neni 4 
 
 Në nenin 7 bëhen këto shtesa dhe ndryshime: 
 1. Në paragrafin e parë, pas fjalëve “50 për qind e pagës referuese” shtohet fjala “bruto”. 
 2. Në paragrafin e dytë, pas fjalëve “50 për qind e pagës referuese” shtohet fjala “bruto”. 
 3. Në paragrafin e tretë, pas fjalëve “40 për qind e pagës referuese” shtohet fjala “bruto”. 
 4. Në paragrafin e pestë, fjalët “shpërblim të menjëhershëm” zëvendësohen me fjalët 
“pagesë pas ndërprerjes së funksionit të fundit”. 
 5. Paragrafi i shtatë ndryshohet si më poshtë: 
 “Në rastet kur gjatë trajtimit me pagesë kalimtare lind e drejta për një përfitim nga skema e 
detyrueshme e sigurimeve shoqërore, përfituesi nga ky ligj ka të drejtën e zgjedhjes së njërit 
prej tyre.”. 
 

Neni 5 
 

 Neni 8 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 8 
 

Kushtet e përfitimit për grupin e parë 
 

 Kushtet e përfitimit për personat e grupit të parë, sipas këtij ligji, janë: 
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 1. Të kenë mbushur moshën 60 vjeç ose para kësaj moshe, kur deklarohet invalid i plotë, 
sipas ligjit për sigurimet shoqërore të detyrueshme. Duke filluar nga data 1.1.2032, mosha e 
përfitimit rritet me nga 6 muaj për çdo vit, deri në arritjen e moshës 63 vjeç. 
 2. Të kenë periudha të njohura shërbimi në një nga funksionet e përcaktuara në shkronjat 
“a” dhe “b”, të pikës 8, të nenit 1.  
 3. Të ketë ndërprerë veprimtarinë ekonomike.”.  
 

 
Neni 6 

 
 Neni 9 riformulohet si më poshtë: 
                     

“Neni 9 
 

Masa e pensionit 
 
 Masa e pensionit shtetëror suplementar është: 
 a) për Presidentin e Republikës, Kryetarin e Kuvendit dhe Kryeministrin, 25 për qind e 
pagës referuese, edhe nëse periudha e shërbimit është më e vogël se dy vjet, dhe 5 për qind më 
shumë për çdo vit shërbimi mbi dy vjet; 
 b) për grupin e parë, përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 8, të nenit 1, përjashtuar 
personat e përmendur në shkronjën “a”, të këtij neni, 25 për qind e pagës referuese për 2 vjet 
shërbim dhe 5 për qind më shumë për çdo vit shërbim mbi këta 2 vjet. Kur këta persona nuk 
plotësojnë periudhën e shërbimit prej dy vjetësh, përfitojnë pension suplementar të reduktuar 
në masën 1 për qind të pagës referuese për çdo muaj shërbimi;  
 c) për grupin e parë, përcaktuar në  shkronjën “b”, të pikës 8, të nenit 1,  20 për qind e 
pagës referuese për 2 vjet shërbim dhe 5 për qind më shumë për çdo vit shërbim mbi këta 2 
vjet. Kur këta persona nuk plotësojnë periudhën e shërbimit prej dy vjetësh, përfitojnë pension 
suplementar të reduktuar, në masën 0,8 për qind të pagës referuese për çdo muaj shërbimi.  
 Masa e pensionit nuk duhet të jetë më e madhe se:  
 a) 60 për qind e pagës referuese për personat e grupit të parë, përcaktuar në shkronjën “a”, 
të nenit 1; 
 b) 50 për qind e pagës referuese për personat e grupit të parë, përcaktuar në shkronjën “b”, 
të nenit 1. 
 Masa e pensionit shtetëror suplementar, plus pensionin e përfituar nga ligji nr. 7703, datë 
11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën Shqipërisë”, të ndryshuar, nuk mund të 
jetë më e madhe se 75 për qind e pagës referuese mesatare të funksioneve.”. 
 

Neni 7 
 

 Neni 10 riformulohet si më poshtë: 
 

“Neni 10 
 

Kushtet e përfitimit për grupin e dytë 
 
 Kushtet e përfitimit për personat e grupit të dytë, sipas këtij ligji, janë: 
 a) të kenë kryer 35 vite shërbimi në detyrat ose funksionet e parashikuara nga ky ligj; ose 
 b) të kenë arritur moshën për pension pleqërie, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për 
sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;  ose 
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 c) para kësaj moshe, kur deklarohet invalid i plotë, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, 
“Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Personat, të cilët plotësojnë njërin nga kushtet e sipërpërmendura, duhet të kenë ndërprerë 
veprimtarinë ekonomike.”. 

 
 
 
 

Neni 8 
 
 Neni 11 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 11 
 

Masa e pensionit 
 

 Masa e pensionit shtetëror suplementar në kushtet e nenit 10 është: 
 a) për personat e grupit të dytë, sipas shkronjës “a”, të pikës 9, të nenit 1, të këtij ligji, 1,5 
për qind në vit të pagës referuese, për çdo vit shërbimi; 
 b) për personelin drejtues të grupit të dytë, sipas shkronjave “b” dhe “c”, të pikës 9, të nenit 
1, të këtij ligji,1,3 për qind në vit të pagës referuese, për çdo vit shërbimi; 
 c) për personelin specialist të grupit të dytë, sipas shkronjës “d”, të pikës 9, të nenit 1, të 
këtij ligji, 1,1 për qind në vit e pagës referuese, për çdo vit shërbimi. 
 Pensioni shtetëror suplementar maksimal, sipas këtij neni, nuk duhet të jetë më i madh se 
40 për qind e pagës referuese. 
 Masa e pensionit shtetëror suplementar, plus pensionin e përfituar nga ligji nr.  7703, datë 
11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën Shqipërisë”, të ndryshuar, nuk mund të 
jetë më e madhe se 75 për qind e pagës referuese të funksionit.”. 

 
Neni 9 

 
 Në nenin 15 bëhen këto shtesa: 
 1. Në paragrafin e parë, pas fjalëve “vitet e punuara” shtohen  fjalët “në funksionet apo 
detyrat e përcaktuara nga ky ligj”. 
 2. Pas paragrafit të dytë shtohen dy paragrafë me këtë përmbajtje: 
 “Procedurat dhe institucionet kompetente për njësimin e funksioneve dhe të pagës 
referuese, kur emërtimet e funksioneve kanë ndryshuar, përcaktohen me vendim të Këshillit të 
Ministrave.  
 Paga referuese, për efekt të llogaritjes së pensionit suplementar, sipas këtij ligji, për 
deputetët e legjislaturës 1991-1992, që në të njëjtën kohë punonin në funksione dhe detyra të 
tjera, do të jetë paga referuese e deputetit, në momentin e daljes së tyre në pension.”. 

 
Neni 10 

 
 Neni 17 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 17 
 

Indeksimi 
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 Pensionet shtetërore suplementare indeksohen. Koha dhe masa e indeksimit përcaktohen 
me vendim të Këshillit të Ministrave.”. 
 

 
 
 
 
 
 

Neni 11 
 

 Neni 19 ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 19 
 

E drejta për përfitim 
 

 E drejta për përfitim shtetëror suplementar nuk parashkruhet. 
 Personit, që kërkon përfitim shtetëror suplementar brenda një viti nga data që i ka lindur e 
drejta, i jepet ky përfitim që nga kjo datë. Në raste të tjera, përfitimi do të paguhet nga data e 
regjistrimit të kërkesës.  
 Përfitimet e njohura nga ky ligj, por të patërhequra, do të paguhen në çdo kohë, por jo më 
shumë se tre vjet.  
 Përfitimet e caktuara, por të paguara më pak, jepen në çdo kohë, por jo më shumë se për tre 
vjet. 
 E drejta për të kërkuar shumat e marra tepër gjatë një viti ushtrohet jo më vonë se tre vjet 
nga marrja e tyre, por jo më vonë se gjashtë muaj nga data e konstatimit dhe masa e ndalesës, 
për çdo muaj, është 20 për qind e këstit mujor të përfitimit.”.  
 
 

Neni 12 
 

 Pas nenit 19 shtohet neni 19/1 me këtë përmbajtje: 
 

“Neni 19/1 
 

Të drejtat e fituara 
 
 Pensionet shtetërore suplementare me datë fillimi deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, përfshirë edhe këtë datë, caktohen sipas dispozitave ligjore që kanë qenë në fuqi deri në 
atë datë dhe nuk janë objekt ndryshimi apo rillogaritjeje, përveç indeksimit, sipas 
përcaktimeve me vendim të Këshillit të Ministrave. 
 Personat, që kanë fituar të drejtën për pension shtetëror suplementar në moshën 55 vjeç e 
lart, do të vazhdojnë të paguhen, pavarësisht se nuk e kanë arritur moshën e përcaktuar në këtë 
ligj. 
 Personat, që janë trajtuar me pension shtetëror suplementar dhe e kanë ndërprerë atë për 
arsye punësimi, kanë të drejtën e rikthimit në skemën e pensioneve suplementare edhe përpara 
moshës 60 vjeç.”.  
 

Neni 13 
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Neni 24  ndryshohet si më poshtë: 
 

“Neni 24 
 
Pensioni shtetëror suplementar ndërpritet vetëm me vendim gjykate të formës së prerë dhe, 

në këtë rast, vendoset edhe për kthimin e kontributeve.”. 
 

 
Neni 14 

 
 Neni 25 riformulohet si më poshtë: 
 

“Neni 25 
 

 Pensioni shtetëror suplementar, sipas këtij ligji, përfitohet edhe në rastet kur personi 
përfiton pension të posaçëm shtetëror, pension nga një skemë tjetër suplementare ose trajtim të 
veçantë, me kusht që periudhat e shërbimit të mos mbivendosen.”. 
 

Neni 15 
 

 Neni 29 riformulohet si më poshtë: 
 

“Neni 29 
 

 1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e  ligjit, të nxjerrë 
aktet nënligjore në zbatim të neneve 1, 15 dhe 17  të këtij ligji. 
 2. Ngarkohen Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministria e Financave të 
nxjerrin aktin nënligjor të përbashkët për procedurat e pagimit të kontributeve dhe të 
përfitimeve që rrjedhin nga ky ligj.”. 
 

Neni 16 
 

 Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
 
                           

                                                                                   ZËVENDËSKRYETARI 
 
                                                                                                        Vangjel DULE 

 
Miratuar në datën 26.3.2015 
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