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Në mbështetje të neneve 81 pika 1, dhe 83 pika 1, të Kushtetutës së 
Republikës së Shqipërisë, me propozim të deputetit Erjon Braçe 
 

K U V E N D I  
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
 

V E N D O S I: 
 

 
Neni 1 

 
Në titullin e ligjit pas fjalëve “nga përdorimi i alkoolit” shtohen fjalët 
“pijeve energjike dhe pijeve të gazuara që përmbajnë sheqer të shtuar”. 
 

Neni 2 
 

Neni 1 “Qëllimi i ligjit” riformulohet si vijon” 
“Ky ligj ka si qëllim parandalimin e pasojave shëndetësore nga konsumi i 
alkoolit, pijeve energjike dhe pijeve të gazuara që përmbajnë sheqer të 
shtuar nëpërmjet përdorimit të tyre nga të miturit.”  



 
Neni 3 

 
Në nenin 2 “Objekti i ligjit” bëhen këto ndryshime: 
 
1. Në paragrafin e parë pas fjalëve “të pijeve alkoolike” shtohen fjalët “dhe 

pijeve energjike” 
2. Pas paragrafit të dytë shtohen paragrafi i tretë dhe i katërt me këtë 

përmbajtje: 
“Në kuptim të këtij ligji, “pije energjike” konsiderohen ato pije joalkoolike, 
në të cilat përmbajtja totale e kafeinës tejkalon sasinë 150mg/l dhe që në 
përbërje të tyre kanë të paktën një ose më shumë substanca stimuluese ose 
tonike të tilla si: taurinë, D-glukuronon y-lakton, guaranë, maltodekstrin, 
xhensen, karnitinë, kreatinë dhe gingko biloba.” 
 
“Në kuptim të këtij ligji, “pije të gazuara që përmbajnë sheqer të shtuar” 
konsiderohen ato pije jo-alkoolike, të gazuara që përmbajnë sheqer, agjentë 
të tjerë ëmbëlsues apo aromatizuese, natyral apo artificial, si dhe acid 
ushqimor, përjashto ujin mineral dhe ujërat e gazuar, lëngjet e frutave dhe 
pijet e bëra me qumësht ose produktet e qumështit.” 
 

Neni 4 
 

Në nenin 3 “Reklama e pijeve alkoolike” në titull dhe kudo në nen pas 
fjalëve “e pijeve alkoolike” dhe “e përdorimit të alkoolit” shtohen fjalët 
“pijeve energjike dhe pijeve të gazuara që përmbajnë sheqer të shtuar”   
 

Neni 5 
 
Në nenin 4 “Ndalime për përdorimin e alkoolit” bëhen këto ndryshime:  
 
1. Në titull dhe në paragrafin e parë pas fjalëve “e alkoolit” dhe “i pijeve 

alkoolike” shtohen fjalët “dhe pijeve energjike”. 
2. Pas paragrafit të parë shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: 
“Ndalohet ofrimi i pijeve alkoolike dhe energjike të miturve nga personi 
madhor që e shoqëron atë në vende publike.” 

 
 
 



Neni 6 
 
Në nenin 5 “Frekuentimi i lokaleve të natës”, kudo në nen pas fjalëve “pije 
alkoolike” shtohen fjalët “dhe pijeve energjike”.  

 
Neni 7 

 
Në nenin 7 “Detyrimi për kontroll të dokumentit identifikues” bëhen 
ndryshimet: 
 
1. Në  pikat 1 dhe 3 pas fjalëve “pije alkoolike” shtohen fjalët “dhe pije 

energjike”. 
2. Në pikën 3, në fund të fjalisë shtohen fjalët “dhe “Ndalohet shitja e 

pijeve energjike personave nën 18 vjeç”. 
3. Në pikën 4, fjalët “Tabela treguese”  zëvendësohet me fjalët “Tabelat 

treguese”.  
 

Neni 8 
 

Në nenin 8 “Ndalimi i pijeve alkoolike në institucionet arsimore” bëhen 
këto ndryshime: 
1. Në titull dhe kudo në nen pas fjalëve “i pijeve alkoolike” shtohen fjalët 

“dhe pijeve energjike” 
2. Në fund të nenit shtohet fjalia me këtë përmbajtje: 

“Ndalohet çdo lloj reklamimi i pijeve të gazuara që përmbajnë sheqer të 
shtuar në institucionet arsimore për të mitur.” 

 
Neni 9 

 
Në nenin 9 “Ndalimi i publicitetit për pijet alkoolike në median vizive”, në 
titull dhe kudo në nen pas fjalëve “i publicitetit për pijet alkolike” dhe 
“konsumojnë pije alkolike” shtohen fjalët “pijet energjike dhe pijet e 
gazuara që përmbajnë sheqer të shtuar” 
 

Neni 10 
 
Në nenin 10 “Reklamat e pijeve alkoolike” në titull dhe kudo në nen pas 
fjalëve reklamë e pijeve alkoolike shtohen fjalët “pijeve energjike dhe 
pijeve të gazuara që përmbajnë sheqer të shtuar” 



 
Neni 11 

 
 Në nenin 11 “Kundërvajtjet administrative” bëhen këto ndryshime: 
 
1. Në pikat 1, 2 dhe 3 pas fjalëve “i pijeve alkoolike” shtohen fjalët “dhe 

pijeve energjike” 
2. Pas pikës 2 shtohen pikat 2/1 dhe 2/2 me këtë përmbajtje: 

“2/1. Ofrimi  i pijeve alkolike dhe pijeve energjike nga personat 
madhor  që shoqërojnë të miturit në njësi tregtare, përbën kundërvajtje 
administrative dhe dënohet me gjobë nga 10 mijë deri në 20 mijë lek.” 
“2/2. Ofrimi  i pijeve alkolike dhe pijeve energjike nga personat 
madhor që shoqërojnë të miturit në baret, restorantet apo klubet e natës 
përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë nga 20 mijë 
deri në 30 mijë lek.” 

3. Në pikën 5, pas fjalëve “Ndalohet shitja e alkoolit personave nën 18 
vjeç” shtohen fjalët “dhe “Ndalohet shitja e pijeve energjike personave 
nën 18 vjeç””. 

4. Në pikën 5 pas fjalëve “i pijeve alkoolike” shtohen fjalët “pijeve 
energjike dhe pijeve të gazuara që përmbajnë sheqer të shtuar” 

 
Neni 12 

 
Në nenin 12 “Dispozita për mediat vizive” pas fjalëve “pijeve alkolike” 
shtohen fjalët “pijeve energjike dhe pijeve të gazuara që përmbajnë sheqer 
të shtuar” 
 

Neni 13 
Dispozitë kalimtare 

 
1. Radiotelevizionet, mediat e shkruara publike ose private, si edhe 

agjencitë publicitare, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, 
miratojnë rregulla për përmbajtjen e mesazheve publicitare që kanë të 
bëjnë me pijet energjike dhe pijet e gazuara që përmbajnë sheqer të 
shtuar.  

2. Për zbatimin e nenit 11 pikave 2/1 dhe 2/2 ngarkohet inspektorati që 
mbulon fushën e shëndetit.  

 
 



Neni 14 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
 

 
 

K R Y E T A R I 
 
 

GRAMOZ RUÇI 
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