
 
LIGJ Nr.7895, datë 27.1.1995 

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 
Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 "Përdispozitat kryesore 
kushtetuese", me propozim të Këshillit të Ministrave, 
  
KUVENDI POPULLOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË  V E N D O S I: 
...  
SEKSIONI V 
  
VEPRA PENALE QË RREZIKOJNË JETËN DHE SHËNDETIN NGA NDËRPRERJA 
E SHTATZANISË OSE MOSDHËNIA E NDIHMËS 
  
Neni 93 
Ndërprerja e shtatzanisë pa pëlqim të gruas 
Ndërprerja e shtatzanisë pa pëlqim të gruas, veç rastit kur ndërprerja diktohet nga një 
shkak shëndetësor i justifikuar, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet. 
  
Neni 94 
Ndërprerja e shtatzanisë e kryer në vende dhe nga persona të paautorizuar 
Ndërprerja e shtatzanisë e kryer jo në ambiente spitalore publike apo klinika private të 
lejuara posaçërisht, ose nga një person që nuk është mjek ose, tej kohës së lejueshme për 
ndërprerje veç rastit kur kjo diktohet nga një shkak shëndetësor i justifikuar, përbën 
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet. 
Kur nga vepra është shkaktuar rrezikimi i jetës ose vdekja, dënohet me gjobë ose me 
burgim gjer në pesë vjet. 
  
Neni 95 
Dhënia e mjeteve për ndërprerjen e shtatzanisë 
Dhënia e mjeteve që shërbejnë për ndërprerjen e shtatzanisë një gruaje me qëllim që kjo 
të kryejë vetë ose me ndihmën e ndonjë tjetri ndërprerje, përbën kundërvajtje penale dhe 
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit. 
  
Neni 96 
Mjekimi i pakujdesshëm 
Mjekimi i pakujdesshëm i të sëmurëve nga ana e mjekut ose e personelit tjetër mjekësor, 
si dhe moszbatimi i terapisë ose i porosive të mjekut nga personeli mjekësor apo 
farmacist, kur ka shkaktuar dëmtimin e rëndë të shëndetit, ka rrezikuar jetën e 
personit ose ka shkaktuar vdekjen e tij, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë 
vjet. 
Në nenin 96, shtohet një paragraf i dytë me këtë përmbajtje: 
"Po kjo vepër, kur ka shkaktuar infektimin e të sëmurëve me infeksionin HIV/AIDS, 
dënohet me burgim nga tre gjer në shtatë vjet."[1] 
  



 
Neni 97 
Mosdhënia ndihmë 
Mosdhënia e ndihmës, pa shkaqe të arsyeshme nga ana e personit që me ligj ose për 
shkak të detyrës detyrohej ta jepte atë, kur si pasojë e saj është shkaktuar dëmtimi i rëndë 
i shëndetit, rrezikimi i jetës ose vdekja, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë 
ose me burgim gjer në dy vjet. 
…  
Neni 128 
Ndërrimi i fëmijëve 
Ndërrimi i fëmijëve i bërë me pakujdesi nga personeli ku fëmijët mbahen për rritje, 
mjekim ose në shtëpi lindjeje, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me 
burgim gjer në dy vjet. 
  
Neni 128/a 
Fshehja ose ndërrimi me dashje i fëmijës 
Fshehja ose ndërrimi me dashje i fëmijës me një tjetër, i kryer nga personeli mjekësor, 
dënohet me burgim nga tre gjer në tetë vjet.[2] 
  
[1] Shtuar me ligjin nr 8733 dt 24.01.2001 
[2] Shtuar me ligjin nr 8733 dt 24.01.2001 


