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Neni 1 

Objekti  
 

Objekt i kësaj rregulloreje është klasifikimi, ruajtja dhe administrimi i 

informacionit jopublik në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. 

 
 

Neni 2 

Përkufizime  
 

Termat e përdorur në këtë rregullore, kanë kuptimin si më poshtë: 
 

“Autoriteti”, nënkupton Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare i përcaktuar 

në Ligjin nr. 9572, datë 3.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, i 

ndryshuar. 

 
“Informacion”, nënkupton çdo dokument zyrtar, si dhe çdo njohuri tjetër 

mbi dokumentin zyrtar të cilat Autoriteti i përfton në bazë të të drejtave të njohura 

me ligj nga subjektet e mbikëqyrura dhe subjektet e tjera. 
 

“Përdorimi i informacionit”, nënkupton njohjen, hartimin, 

daktilografimin, shumëfishimin, heliografimin, evidentimin, përpunimin, 

shfrytëzimin dhe posedimin e informacionit. 
 

“Person”, nënkupton individin, personin fizik dhe personi juridik, rezident 

ose jorezident, shqiptar ose i huaj, publik ose privat. 
 

“Subjekt”, nënkupton anëtarët e Bordit, personelin e përcaktuar në 

rregulloren e brendshme sipas detyrave funksionale në varësi të kërkesave të 

vendit të punës, inspektorët e kontrollit të brendshëm, dhe subjektet e tjera në 

marredhënie pune me Autoritetin. 



 
 

Neni 3 

Informacioni jopublik  
 

3.1 Autoriteti konsideron si informacion jo publik informacionin: 
 

a. Që cënon sigurinë kombëtare;  
b. Që cënon pavarësinë e Republikës së Shqipërisë; 

c. Që cënon mbrojtjen e integritetit territorial të Republikës së Shqipërisë; 
d. Që cënon rendin kushtetues; 
e. Që cënon interesat ndërkombëtare: 

i. Në marrëdhëniet e Republikës së Shqipërisë me çdo shtet tjetër; 
ii. Në marrëdhëniet e Republikës së Shqipërisë me organizatat  

 ndërkombëtare.  
f. Që cënon interesat ekonomike dhe tregtare të personave; 
g. Që cënon interesat financiare të administratës në Republikën e Shqipërisë; 
h. Që cënon interesat financiare të personave nëpërmjet spekullimeve në  
 monedha, letra me vlerë dhe në tregtimin e mallrave;  
i. Që cënon procesin hetimor dhe gjyqësor të çështjeve; 
j. Që cënon veprimtarinë mbikëqyrëse dhe kushtet e ushtrimit të  
 veprimtarisë mbi subjektet e mbikëqyrura;  
k. Që lidhet me raportet e ekzaminimit; 
l. Që cënon privatësinë dhe personalitetin e personave; 
m. Që cënon punën dhe veprimtarinë ndërmjet strukturave të brendshme  
 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare;  
n. Çdo informacion tjetër, përfshirë dhe vetë kërkesën për informacion, i  

përftuar nga institucionet vendase dhe të huaja, i klasifikuar nga këto 

institucione si informacion konfidencial. 
 
 

3.2 Informacioni “jopublik” në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 

klasifikohet si vijon: 
 

a. Informacion “sekret shtetëror” në të cilin përfshihet informacioni sipas  

pikës 3.1, shkronja (a) deri në (e), i cili trajtohet sipas Ligjit nr. 8457, 

datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror”; 
 
b. “Informacion konfidencial” në të cilin përfshihet informacioni sipas 

pikës 3.1, shkronja (f) deri në (n). 
 
 

Neni 4  

Procedurat e ruajtjes së informacionit jopublik  
 

4.1 Ruajtja e informacionit jopublik nënkupton tërësinë e masave dhe 

kontrolleve për mbrojtjen e tij. 
 
4.2 Në Autoritet zbatohen procedura uniforme të brendshme në mënyrë që 

sistemi elektronik i informacionit, ku përfshihet rrjeti dhe sistemet e 

telekomunikacionit që grumbullojnë, krijojnë, shpërndajnë, përpunojnë apo 

që depozitojnë informacionin e klasifikuar, të garantojë: 
 

a. Mbrojtje nga ndërhyrjet e personave të paautorizuar; 

b. Mbrojtje nga ndërhyrjet e jashtëligjshme që shkaktojnë ndryshimin   



 apo asgjesimin e informacionit. 
 

 
4.3 Një person mund të njihet me një informacionin jopublik, nëse ai siguron 

një të drejtë njohjeje nga një drejtues institucioni apo nga personi, të cilit 

me ligj i është njohur një e drejtë e tillë, kur: 
 

a. Personit i njihet e drejta me ligj për njohjen me informacionin;  
b. Personi ka firmosur një deklaratë që vërteton se informacioni i marrë 

do të mbetet konfidencial gjatë gjithë kohës që ky informacion 
klasifikohet si konfidencial nga Autoriteti dhe që personi është 
ligjërisht përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit gjatë kësaj 
periudhe;  

c. Personi ofron kushtet e nevojshme për mbrojtjen e informacionit të 

përcaktuara me ligj; 
 
 

4.4 Në Autoritet ngrihet “Komisioni i shqyrtimit të informacionit jopublik”, i 

cili shqyrton llojet e dokumentacionit që prodhon institucioni në përputhje 

me Ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar sekret 

shtetëror”, Ligjin nr. 9572, datë 3.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes 

Financiare”, legjislacionin që rregollon fushat e mbikëqyrura dhe këtë 

rregullore. Ky komision i propozon Bordit të Autoritetit kategorinë e 

dokumenteve që duhen klasifikuar jopublik; propozon nivelin e klasifikimit 

dhe afatin e ruajtjes së këtij niveli. Kryetar i këtij komisioni caktohet nga 

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së ose ndonjë person i autorizuar 

nga prej tij. Për të lehtësuar procesin e klasifikimit “Komisioni i shqyrtimit 

të informacionit të klasifikuar jopublik” harton listën e klasifikimit të 

informacionit jopublik, nivelet e klasifikimit dhe afatet e ruajtjes. Kjo listë 

miratohet nga Bordi i Autoritetit. 

 
 

4.5 Kur një shtetas apo një punonjës i Autoritetit, që nuk ka autoritet 

klasifikimi, çmon se një informacion i caktuar nën kontrollin e AMF ose 

jashtë saj, ka vlerat e nevojshme për t’u klasifikuar jopublik, ka të drejtën 

t’i propozojë “Komisionit të shqyrtimit të informacionit të klasifikuar” 

klasifikimin e këtij informacioni. Brenda 10 ditëve nga paraqitja e 

propozimit, Komisioni vendos nëse informacioni do të përfshihet ose jo në 

kategorizimin e informacionit të klasifikuar “jopublik” dhe njofton shtetasin 

apo punonjësin e Autoritetit për vendimin e marrë. 

 
 

4.6 “Informacioni jopublik” qëndron i tillë brenda një afati të caktuar. Ky afat 

llogaritet si më poshtë: 
 

a. Kur informacioni konsiderohet si i tillë, që nga data e klasifikimit  

 origjinal (fillestar) të tij; 

b. Kur ka si objekt, ngjarje apo ndodhi që nga data e ngjarjes apo e ndodhisë; 
 

4.7 Në përcaktimin e afatit të ruajtjes së informacionit jopublik merret për  

 bazë pasoja që mund t’i sjellë përdorimi i këtij informacioni sigurisë  

 kombëtare, interesit financiar dhe personal. 



Klasifikimi i informacionit “sekret shtetëror” bëhet për një kohë jo më 

pak se 10 vjet për çdo nivel të klasifikimit. 
 
Komisioni, me miratimin e Bordit, mund të zgjasë kohëzgjatjen e 

klasifikimit ose të riklasifikojë një informacion për periudha të 

vazhdueshme që nuk i kalojnë 10 vjetët, në përputhje me dispozitat e 

ligjit “Për informacionin e klasifikuar sekret shtetëror”. 
 
Personat që administrojnë informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror” 

në AMF, detyrohen të vënë në dijeni Drejtorin e Përgjithshëm Ekzekutiv 

të AMF-së 6 (gjashtë) muaj para përfundimit të afatit të ruajtjes për 

riklasifikimin, për deklasifikimin ose për zhvlerësimin e tij. 
 

4.8  Klasifikimi i informacionit konfidencial bëhet fillimisht për një periudhë  

jo më të vogël se 3 (tre) vjet. Komisioni me miratimin e Bordit mund të  

zgjasë afatin e klasifikimit për një periudhë të nevojshme në varësi të 

rastit. 
 

Informacioni konfidencial që merret nga Autoritet e huaja, përfshirë këtu 

edhe aplikimin e kërkesës për dhënien e informacionit AMF ose kërkesën 

e AMF-së për marrje informacioni nga Autoritetet e huaja, do të 

klasifikohet si informacion konfidencial. Ky informacion konfidencial do 

të mbetet konfidencial përgjithmonë, ose deri atëherë kur Autoriteti i huaj 

do t’i japë leje AMF-së për ta deklasifikuar inormacionoin si 

konfidencial. 
 

 

4.9 Në Autoritet ndalohet klasifikimi i një informacioni “jo publik” kur ai 

bëhet me qëllim që: 

 

a. Të fshehë dhunimin e ligjeve, paefektshmërinë apo gabimet e institucionit;  
b. T’í privojë të drejtën e njohjes një personi, një organizate apo një  
 institucioni;  
c. Të pengojë apo të vonojë dhënien e informacionit që nuk kërkon  

 mbrojtje në interes të sigurimit kombëtar. 
 

4.10 Klasifikimi i prejardhur i informacionit është i njëjtë me informacionin e   

klasifikuar më parë, por ndryshon nga i pari sepse gjatë administrimit nga 

personat e autorizuar ai mund të gjenerohet në forma të tjera, por 

gjithmonë duke ruajtur të gjitha “shenjëzimet” e informacionit të parë. 

Dublikimi apo riprodhimi i informacionit jopublik, bëhet vetëm kur një 

gjë e tillë është parashikuar nga Kryetari i Komisionit, pasi të 

dokumentohet në informacionin e parë sasia e kopjeve të riprodhuara dhe 

destinacioni i secilës prej tyre. 

  
 

Dublikimi apo riprodhimi i informacionit ekzistues jopublik nuk është 

klasifikim i prejardhur. 
 

4.11 Anëtarët e Bordit dhe punonjësit e AMF-së, me fillimin e marrëdhënieve  

të punës kanë detyrimin të nënshkruajnë deklaratën për ruajtjen e 

konfidencialitetit të informacionit për sa kohë që ky informacion do të 

jetë i klasifikuar si konfidencial në bazë të kësaj rregulloreje 



 
 

Anëtarët e Bordit dhe punonjësit e AMF-së, kur shkëputin marrëdhëniet e 

punës me institucionin, nënshkruajnë deklaratën se detyrohen të ruajnë 

konfidencialitetin e çfarëdo informacioni të përfituar gjatë ushtrimit të 

detyrës, për aq kohë sa konsiderohet si i tillë si dhe i ndalohet marrja me 

vete e informacionit dokumentar dhe elektronik i klasifikuar jopublik. 
 

4.12 Anëtarët e Bordit dhe punonjësit e AMF-së që aktualisht punojnë në  

institucion nënshkruajnë deklaratën për ruajtjen e konfidencialitetit, siç 

parashikohet më lart. 

  
 

 

 

Neni 5 

Përdorimi i informacionit i klasifikuar “Sekret Shtetëror” 
 

5.1 Në Autoritet kanë të drejtë të njihen, të administrojnë e të transferojnë informacion të 

klasifikuar “sekret shtetëror” vetëm personat që pajisen me “certifikatë sigurie”. Për 

punonjësit, të cilët duhet të pajisen me “certifikatë sigurie”. Departamenti i 

Zhvillimeve Strategjike dhe Operacioneve e Departamenti i Çështjeve Juridike zbaton 

procedurat e përcaktuara në vendimin nr. 122 datë 15.03.2001 të Këshillit të 

Ministrave “Për shqyrtimin e pastërtisë dhe për dhënien e “certifikatës të sigurisë” 

personave që do të njihen me informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”. 

 
 

5.2 Ambienti ku mbahet, sistemohet dhe përpunohet informacioni i klasifikuar “sekret 

shtetëror” në AMF si institucioni që prodhon dhe administron informacion të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, është Zyra e Arshivës së Autoritetit. Sipas detyrave të 

përcaktuara në ligjin përkatës për “sekretin shtetëror” dhe për aktet nënligjore të dala 

në zbatim të tij, kjo Zyrë ka këto detyra: 
 

a. Krijon sistemin më të mirë për marrjen, për regjistrimin, për 

shpërndarjen dhe për transmetimin e informacionit të klasifikuar 

“sekret shtetëror”; 

b. Verifikon nëse informacioni i klasifikuar “sekret shtetëror” që 
qarkullon, që prodhohet e që përpunohet, përmbush kërkesat 
përkatëse;  

c. Çel praktikat sipas listës së emërtesës për çeljen e tyre; 
d. Sistemon dhe përpunon të gjithë informacionin e klasifikuar “sekret 

shtetëror“, që qarkullon në AMF sipas nivelit të klasifikimit dhe 
afateve përkatëse;  

e. Sistemon dhe përpunon për shfrytëzim dokumentet që janë gjendje; 
f. Dorëzon në arkiv, sipas afatit, dokumentet me informacion të 

klasifikuar “sekret shtetëror “; 
g. Komunikon sipas rregullave me postën dhe me sekretaritë e tjera; 

h. Garanton cilësinë e dokumentit dhe zbaton afatet e përcaktuara për 

shfrytëzimin, për ruajtjen, për administrimin e informacionit të 

klasifikuar. 

 
 



5.3 Krijimi i dokumentit që përmban informacion të klasifikuar “sekret shtetëror”, në 

AMF u nënshtrohet rregullave të përgjithshëm, por duke marrë edhe shenjëzimet e 

elementet sipas akteve normative në fuqi. Kur prodhuesit të dokumentit nuk i lejohet 

nënshkrimi i tij, ai është i detyruar për çdo rast, të vendosë, në krahun e majtë, në 

fund të kopjes këto të dhëna: konceptoi, daktilografoi, printoi, emrin, mbiemrin, 

nënshkrimin, numrin e kopjes dhe datën. 
 
5.4 Shumëfishimi i dokumenteve të klasifikuara “sekret shtetëror”, bëhet me urdhër të 

Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv dhe regjistrohet në regjistër, duke shënuar 

numrin e kopjeve dhe adresën e marrësit. Kur prodhuesi ka vënë shënimin “të mos 

shumëfishohet” dokumenti, me informacion të klasifikuar “sekret shtetëror”, nuk 

shumëfishohet. Dokumentet me informacion të klasifikuar “sekret shtetëror” u 

nënshtrohen rregullave të përgjithshëm për arshivimin, sipas ligjit dhe akteve 

nënligjore në fuqi. 
 
5.5 Për çdo procedurë tjetër që nuk është parashikuar në këtë rregullore dhe që lidhet me 

klasifikimin dhe me mënyrën e administrimit të informacionit të klasifikuar “sekret 

shtetëror” në AMF, referohet ligjit nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e 

klasifikuar “sekret shtetëror” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij. 
 

 

Neni 6 

Rezervimi i informacionit konfidencial në Autoritet  
 

6.1 Informacioni konfidencial në bazë të përmbajtjes, të vlerave dhe të interesit të  
Autoritetit, renditet në njërin nga dy nivelet e mëposhtëm: 

 
a. Informacion “tepër i rezervuar” kur dhënia e paautorizuar shkakton 

dëme serioze, veçanërisht ne tregjet financiare jo bankare të 
mbikëqyrura nga Autoriteti;  

b. Informacion “i rezervuar” kur dhënia e paautorizuar shkakton dëme: 
 

i. Në një ose disa institucione financiare jobankare kombëtare apo 

ndërkombëtare; 
ii. Klientëve të subjekteve të mbikëqyrura apo të institucioneve 

financiare; 

iii. Nëpunësve të Autoritetit. 
 

 

Neni 7 

Përdorimi i informacionit 
 

7.1 Informacioni jopublik përdoret nga një ose disa persona sipas objektit të 

veprimtarisë së punës. Në rast se kërkohet pjesëmarrja e disa personave 

informacioni jopublik shoqërohet me listë. 
 
7.2 Informacioni jopublik është i ndaluar për personat e tretë të paautorizuar jashtë 

AMF. 
 
7.3 Përdoruesit e informacionit jopublik mbajnë përgjegjësi për shpërndarjen, 

përdorimin dhe mbikëqyrjen e informacionit që i’u është besuar. Riprodhimi 

dhe fotokopjimi lejohet vetëm për përdoruesit e listuar. 
 



7.4 Informacioni jopublik regjistrohet nga nëpunësi i arshivës sipas procedurave të 

arshivës. Informacioni jopublik mbahet në ambiente të mbyllura. 
 
7.5 Informacioni jopublik nuk diskutohet në ambiente publike. Personat sigurohen 

që informacioni jopublik nuk mund të dëgjohet nga të tretët. Diskutimi në 

telefon ose transmetimi me telefaks apo mjet tjetër elektronik i informacionit 

jopublik evitohet. 
 
7.6 Informacionet, që i bashkëngjiten informacionit jopublik, gëzojnë të njëjtin 

status pavarësisht se ata nuk janë cilësuar si të tillë. 
 
7.7 Të gjitha subjektet e kësaj rregulloreje janë të detyruara të verifikojnë 

paraprakisht klasifikimin e informacionit. 
 
7.8 Informacionet e marra ose të dhëna nga autoritetet e tjera private ose publike, 

kombëtare ose ndërkombëtare gëzojnë të njëjtin regjim juridik sipas 

klasifikimit korrespondues të AMF-së. 
 
7.9 Të gjitha subjektet e kësaj rregulloreje janë të ndaluar t`i japin informacionin jo 

publik personave. 
 

7.10 Të gjithë subjektet janë të detyruar të njoftojnë menjëherë AMF, kur ju kërkohet 

të deklarojnë informacionin në organet e drejtësisë, të cilëve u njihet kjo e 

drejtë. 
 

7.11 Informacionet e pamaterializuara gjatë procesit të përdorimit si dhe të dhënat 

elektronike gëzojnë të njëjtën mbrojtje ligjore sipas klasifikimeve të bëra në këtë 

rregullore. 
 

 
Neni 8 

Trajtimi i informacionit të klasifikuar jo publik me autoritetet e huaja  
 

8.1 Autoriteti duhet të bashkëpunojë me autoritetet e huaja për shkëmbimin e 

informacionit, përfshirë edhe atë konfidencial, duke marrë përsipër të gjitha 

përgjegjesite, brenda kompetencave të parashikuara në kuadrin ligjor. Auoriteti i 

ofron informacion Shtetit kërkues edhe për aktivitete të cilat janë në proces 

investigimi. 
 
8.2 Autoriteti, bazuar në kërkesën e palës së interesuar, duhet menjëherë t’i 

përgjigjet çdo informacioni të kërkuar me qëllim të paragrafit 8.1. Me marrjen e 

kërkesës Autoriteti duhet të marrë masat e duhura për mbledhjen e informacionit 

të kërkuar. Në rast pamundësie për dhënien e një përgjigje të menjëhershme të 

informacionit të kërkuar, Autoriteti njofton autoritetin kërkues të informacionit 

dhe i shpjegon arsyet. 

      Afati për dhënien e përgjigjes është brenda 10 ditë pune nga marrja e kërkesës.  

      Kur konkurrojnë disa kërkesa, AMF-ja cakton radhën e shqyrtimit. Për këtë 

qëllim ajo mban parasysh të gjitha rrethanat e çështjes dhe veçanërisht datën e 

marrjes së kërkesës dhe rëndësinë. 
 
 8.3 Shfuqizohet. 
 



8.4 Kërkesa për informacion do të bëhet vetëm me shkrim dhe do ti adresohet     

personave të kontaktit. Procedurat e shkëmbimit dhe trajtimit të informacionit   

me Autoritetet e huaja, mund të rregullohen dhe me marrëveshje të veçanta, dy 

ose shumëpalëshe, të hartuara për këtë qëllim. 
 
8.5 Kërkesa për informacion duhet të përmbajë: 

 
a. Një përshkrim të përgjithshëm të informacionit që kërkohet (përfshirë 

identitetin e personit); 
b. Arsyet për të cilat kërkohet informacioni; 
c. Përshkrim i rastit konkret dhe qëllimi i cili përbën arsyen e kërkesës; 
d. Kohën në të cilën preferohet të merret përgjigja; 

e. Nëse kërkesa rezulton nga konstatimi i shkeljes të një prej ligjeve ose  

 rregulloreve, një përshkrim të shkurtër të paragrafëve përkatëse që mund 

të jenë shkelur, dhe nëse njihen një listë të personave ose institucioneve 

që mendohet nga Autoriteti të kenë informacion. 
 

8.6 Çdo informacion i marrë nga autoritetet e huaja nuk mund të ndahet me palë të  

treta pa pëlqimin paraprak, me shkrim, të autoritetit të huaj i cili e ka dhënë 

informacionin. Nëse pëlqimi paraprak nuk jepet, AMF ka detyrimin të përdorë të 

gjitha mjetet ligjore ose mjetet e tjera për të mos e dhënë këtë informacion. 

 

8.7 Trajtimi me autoritetet e huaja i informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”,  

bëhet sipas Ligjit nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar 

“sekret shtetëror” i ndryshuar, neni 24 dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të 

tij. 
 
 

Neni 9 

Hyrja në fuqi  
 

Kjo rregullore hyn në fuqi gjashtë muaj pas miratimit të saj. 
 

 

Elisabeta GJONI  
KRYETAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


