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PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË 

MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË 

REPUBLIKËS SË KROACISË PËR NJOHJEN E NDËRSJELLË TË LEJEVE TË 

DREJTIMIT 

 

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e 

Këshillit të Ministrave, 

KUVENDI I 

REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

VENDOSI: 

 

Neni 1 

 

Ratifikohet marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë për njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit. 

 

Neni 2 

 

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

Miratuar në datën 10.5.2012 

 

Shpallur me dekretin nr. 7493, datë 24.5.2012 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, 

Bamir Topi 

 

MARRËVESHJE 
NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE 

QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KROACISË MBI NJOHJEN E NDËRSJELLË TË 

LEJEVE TË DREJTIMIT 

 

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Republikës së Kroacisë 

(në vijim të quajtura “palë kontraktuese”), 

me qëllim përmirësimin e sigurisë rrugore, si dhe lehtësimin e qarkullimit rrugor në 

territoret e Palëve Kontraktuese, 

kanë rënë dakord për sa më poshtë 

 

Neni 1 

 

Palët kontraktuese njohin reciprokisht konvertimin e lejeve të rregullta të drejtimit të 

lëshuara nga autoritetet kompetente të palës tjetër kontraktuese, në pajtim me legjislacionin e 

tyre të brendshëm, në favor të mbajtësve të lejeve të drejtimit të cilëve u është dhënë leja e 

qëndrimit ose e qëndrimit të përkohshëm në territoret e tyre. 

Palët kontraktuese njohin gjithashtu për qëllime qarkullimi në territoret e tyre lejet 

kombëtare të drejtimit të lëshuara nga pala tjetër kontraktuese brenda periudhës së 

vlefshmërisë së tyre. 

 

Neni 2 



Leja e drejtimit e lëshuar nga një prej autoriteteve të palëve kontraktuese, pushon së 

qenuri e vlefshme për qëllim qarkullimi në territorin e palës tjetër kontraktuese, pas një viti 

nga data e dhënies së lejes së qëndrimit ose qëndrimit të përkohshëm mbajtësit të saj në 

territorin e palës tjetër kontraktuese. 

 

Neni 3 

Në interpretim të neneve të kësaj marrëveshjeje, termi “qëndrim” dhe “qëndrim i 

përkohshëm” ka kuptimin e përcaktuar dhe rregulluar nga kuadri përkatës ligjor në fuqi i 

palëve kontraktuese. 

 

Neni 4 

Nëse një mbajtës i lejeve të drejtimit të lëshuara nga një prej autoriteteve të palëve 

kontraktuese i është dhënë leja e qëndrimit ose qëndrimit të përkohshëm në territorin e palës 

tjetër kontraktuese, ata konvertojnë lejet e tyre të drejtimit pa iu nënshtruar provimeve teorike 

dhe praktike. 

Autoritetet kompetente kërkojnë një certifikatë mjekësore, e cila vërteton se një person 

ka kaluar provimin e cilësive psikofizike, të kërkuara për kategorinë specifike. 

Për zbatimin e paragrafit të parë të këtij neni, mbajtësi i lejes së drejtimit duhet të ketë 

moshën e parashikuar nga legjislacionet e brendshme përkatëse të palëve kontraktuese për 

lëshimin e kategorisë për të cilën kërkon konvertimin. 

 

Neni 5 

Konvertimi i lejeve të drejtimit të Republikës së Shqipërisë të hartuara sipas modelit 

prej letre në fuqi që nga 1 nëntori 1999, do të lejohet për periudhën prej një viti pas hyrjes në 

fuqi të kësaj marrëveshjeje. Për këto leje drejtimi është e nevojshme që në çdo rast të 

kërkohet një certifikatë, e përmendur në nenin 8 të marrëveshjes, e cila provon vlefshmërinë e 

tyre. 

 

Neni 6 

Në kohën e konvertimit të lejeve të drejtimit, kategoritë e barazvlefshme të lejeve të 

drejtimit të palëve kontraktuese njihen në bazë të tabelave teknike të barasvlefshmërisë, që i 

bashkëlidhen kësaj marrëveshjeje, pjesë përbërëse të së cilës ato janë. Këto tabela dhe një 

listë e modeleve të lejeve të drejtimit përbëjnë shtojcat teknike që mund të ndryshohen me anë 

të një njoftimi me shkrim ndërmjet autoriteteve kompetente të palëve kontraktuese. 

Autoritetet qendrore kompetente për konvertimin dhe verifikimin e lejeve të drejtimit 

janë si më poshtë: 

a) në Republikën e Shqipërisë, Ministria e Punëve Publike dhe Transportit – Drejtoria 

e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor; 

b) në Republikën e Kroacisë, Ministria e Brendshme – Departamenti për Çështjet e 

Shërbimeve Administrative. 

Palët kontraktuese përdorin gjuhën angleze në zbatimin e kësaj marrëveshjeje dhe 

gjithashtu mund të bien dakord mbi përdorimin e gjuhëve të tjera për komunikim. 

 

Neni 7 

Gjatë procedurës së konvertimit të lejeve të drejtimit, autoritetet kompetente të palëve 

kontraktuese tërheqin lejet që duhet të konvertohen dhe ua kthejnë ato autoriteteve 

kompetente të palës tjetër kontraktuese, bashkë me një listë të këtyre lejeve dhe një njoftim. 

 

Neni 8 



Autoriteti kompetent i secilës prej palëve kontraktuese që kryen konvertimin, kërkon 

përkthimin zyrtar të lejes së drejtimit. Ky autoritet u kërkon informacion autoriteteve 

kompetente të palës tjetër kontraktuese, në rastet kur lindin dyshime në lidhje me 

vlefshmërinë e lejes së drejtimit dhe të dhënave të treguara në të. 

Informacioni i konvertimit kryhet nëpërmjet telefaksit, duke përdorur modelin e 

“Certifikatës së vlefshmërisë të lejes së drejtimit”, bashkëlidhur kësaj marrëveshjeje. Kjo 

certifikatë përbën një shtojcë teknike që mund të ndryshohet nga autoritetet kompetente të 

palëve kontraktuese me anë të një njoftimi me shkrim. 

Të dhënat i dërgohen drejtpërdrejt autoritetit kompetent kërkues. 

 

Neni 9 

Autoriteti qendror kompetent i një pale kontraktuese që merr lejen e drejtimit të 

tërhequr, pas konvertimit, njofton autoritetin qendror kompetent të palës tjetër kontraktuese 

nëse dokumenti përmban parregullsi në lidhje me vlefshmërinë dhe të dhënat e treguara në të. 

 

Neni 10 

Kjo marrëveshje do të zbatohet përkohësisht nga data e nënshkrimit dhe do të hyjë në 

fuqi gjashtëdhjetë ditë pas datës së marrjes së njoftimit të fundit me shkrim, me anë të të cilit 

palët kontraktuese kanë njoftuar njëra-tjetrën, nëpërmjet kanaleve diplomatike, mbi 

përmbushjen e procedurave të tyre të brendshme ligjore të nevojshme për hyrjen në fuqi të 

kësaj marrëveshjeje. 

Kjo marrëveshje do të ketë një kohëzgjatje prej pesë vjetësh. Secila palë kontraktuese 

mund ta denoncojë këtë marrëveshje me shkrim në çdo kohë me anë të një njoftimi me shkrim 

drejtuar palës tjetër kontraktuese, nëpërmjet kanaleve diplomatike. Në këtë rast, denoncimi do 

të hyjë në fuqi pas gjashtë muajsh nga data e marrjes së këtij njoftimi. 

Çdo diskutim në lidhje me interpretimin ose zbatimin e kësaj marrëveshjeje do të 

zgjidhet me anë të konsultimeve dhe bisedimeve ndërmjet Palëve Kontraktuese. 

Kjo marrëveshje mund të ndryshohet me miratim të ndërsjellë me shkrim të palëve 

kontraktuese. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi në përputhje me dispozitat e paragrafit 1 të këtij 

neni. 

Bërë në Tiranë, më 23.1.2012, në dy kopje origjinale, në gjuhën shqipe, kroate dhe 

angleze, ku të gjitha tekstet janë njëlloj autentike. Në rast të ndonjë mosmarrëveshjeje në 

interpretim, teksti në gjuhën angleze do të ketë përparësi. 

 

SHTOJCË E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË 

REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KROACISË MBI 

NJOHJEN E NDËRSJELLË TË LEJEVE TË DREJTIMIT 

 

SHTOJCA 1 

MODELET E LEJEVE TE DREJTIMIT 

 

Modelet e lejeve të drejtimit të lëshuara në Republikën e Kroacisë 

Një model prej letre i lejes së drejtimit (ku futen kategoritë e mjeteve A, B, C, D dhe E 

dhe tipave të mjeteve F, G dhe H) lëshuar deri më 20 nëntor 2004. Këto leje drejtimi janë të 

vlefshme dhe afati i konvertimit të tyre është deri më 20 gusht 2009. 

Një model prej letre i lejes së drejtimit, ku futen kategoritë e mjeteve A1, A, B, B+E, 

C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, F, G, H dhe M, lëshuar nga data 20 nëntor 2004 deri më 1 shkurt 

2009. Këto leje drejtimi janë të vlefshme deri në datën e përfundimit të tyre. 

Një model prej letre i lejes së drejtimit, ku futen kategoritë e mjeteve A1, A2, A, B, 

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, F, G, H dhe M, lëshuar që nga data 1 shkurt 2009. 



Modelet e lejeve të drejtimit të lëshuara në Republikën e Shqipërisë Një model prej kartoni i 

lejes së drejtimit të lëshuar në Shqipëri nga data 1 korrik 2005. Një model prej letre i lejes së 

drejtimit, i vlefshëm nga data 1 nëntor 1999 dhe që mund të konvertohet në Republikën e 

Kroacisë një vit nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje. 

 

SHTOJCA 2 

TABELAT E EKUIVALENCËS 

 

I. Për konvertimin e lejeve të drejtimit të lëshuara në Republikën e Shqipërisë deri në 

1 korrik 2005 me leje drejtimi kroate 

 
Leje 

drejtimi 

shqiptare 

Leje drejtimi kroate 

A1 A2 A B B+E C1 C1+E C C+E D D+E F G H M 

A X X X         X X  X 

B    X        X X  X 

C    X  X  X    X X  X 

D    X  X  X  X  X X  X 

E     X*  X*  X*  X*     

F            X X  X 

* Përzgjedhja e kombinimit të kategorive varet se në cilën prej kategorive, me 

përjashtim të E-së, është lëshuar leja e drejtimit shqiptare. 

II. Për konvertimin e lejeve të drejtimit të lëshuara në Republikën e Shqipërisë nga 

data 1 korrik 2005 me leje drejtimi kroate 

 
Leje 

drejtimi 

shqiptare 

Leje drejtimi kroate  

A1 A2 A B B+E C1 C1+E C C+E 

X X 

D D+E F G H M 

A X X X        X X  X 

B    X       X X  X 

C    X  X  X   X X  X 

D    X  X  X X  X X  X 

BE    X X      X X  X 

CE    X X X X X   X X  X 

DE    X X X X X X X X X  X 

 

III. Për konvertimin e lejeve të drejtimit të lëshuara në Republikën e Kroacisë deri më 

20 nëntor 2004 me leje drejtimi shqiptare 

 
Leje drejtimi 

kroate 

 Leje drejtimi shqiptare   

 A B C D BE CE DE 

A X       

B  X      

C  X X     

D  X X X    

E     X* X* X* 



F*        

G*        

H*        

* Kategoria e barazvlefshme nuk ekziston. 

X* - Përzgjedhja e kombinimit të kategorive varet se në cilën prej kategorive, me 

përjashtim të E-së, është lëshuar leja e drejtimit kroate. 

IV. Për konvertimin e lejeve të drejtimit të lëshuara në Republikën e Kroacisë nga data 

20 nëntor 2004 deri më 1 shkurt 2009 me leje drejtimi shqiptare 

 
Leje drejtimi 

kroate 

  Leje drejtimi shqiptare   

 A B C  D BE CE DE 

A1         

A X        

B  X       

B+E  X    X   

C1  X       

C1+E  X    X   

C  X X      

C+E  X X   X X  

D  X X  X    

D+E  X X  X X X X 

F*         

G*         

H*         

M*         

* Kategoria e barazvlefshme nuk ekziston. 

V. Për konvertimin e lejeve të drejtimit të lëshuara në Republikën e Kroacisë nga data 

1 shkurt 2009 me leje drejtimi shqiptare 

 
Leje drejtimi 

kroate 

  Leje drejtimi shqiptare   

 A B C D BE CE DE 

A1        

A2        

A X       

B  X      

B+E  X   X   

C1  X      

C1+E  X   X   

C  X X     

C+E  X X  X X  

D  X X X    

D+E  X X X X X X 

F*        

G*        

H*        

M*        

* Kategoria e barazvlefshme nuk ekziston. 

SHËNIM 

Prej 9 janarit 2012, për drejtuesit e mjeteve që kanë kaluar një test të lejes së drejtimit 

për mjetet e kategorisë AM, kategoria M certifikohet në lejen e tyre të drejtimit dhe për 

drejtuesit e mjeteve që kanë kaluar një test të lejes së drejtimit për mjetet e kategorisë D1, 

domethënë mjetet D1+E, kategoria D, domethënë kategoria D+E certifikohet në lejen e tyre 



të drejtimit. Në të njëjtën kohë teksti në vijim futet si shënim: “I vlefshëm vetëm për 

kategorinë D1”, domethënë teksti “I vlefshëm vetëm për kategorinë D1+E”. 

Lloji në fjalë parashikohet të përdoret deri sa rregullat e reja për lejet e drejtimit të 

miratohen, të cilat do të paraqesin leje drejtimi stili i kartave të kreditit me një mikrocip të 

integruar. 

 

SHTOJCA 3 

 

Ministria e Brendshme 

Departamenti për Çështjet e Shërbimeve Administrative 

Republika e Kroacisë 

Faks: 0385 1 3788753 

Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit 

Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor 

Republika e Shqipërisë Faks: 0035542238175 

 

CERTIFIKATË VLEFSHMËRIE E LEJES SË DREJTIMIT 

NR.  _____________________________________  

Lutemi informohuni se leja e drejtimit të automjetit me numër  __________  është e rregullt 

dhe përmban të dhënat e mëposhtme: 

A. Të dhëna të mbajtësit të lejes së drejtimit 

- Emri:   

- Mbiemri:  __________  

- Datëlindja:  __________  

- Vendlindja:  __________  

- Data e lëshimit:  __________  

- Data e skadimit:  __________  

- Numri i lejes:  __________  

- Kategoritë:  ___________  

- Adresa:  ___________ 

B. Kërkesa të tjera të detyrueshme (për shembull, syze të detyrueshme, protezë akustike etj.): 

C. Leja e drejtimit është lëshuar*/nuk është lëshuar* nga konvertimi i një lejeje tjetër të huaj 

të lëshuar nga: 

_______________________________________________________________  

VENDI DHE DATA VULA DHE FIRMA E NËPUNËSIT 

(*) Me përjashtim të rastit që nuk është i zbatueshëm. 

 

SHTOJCA 3 

Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor Republika e Shqipërisë Faks: 0035542238175 

Ministria e Brendshme 

Departamenti për Çështjet e Shërbimeve Administrative 

Republika e Kroacisë 

Faks: 0385 1 3788753 

 

CERTIFIKATË VLEFSHMËRIE E LEJES SË DREJTIMIT 

NR.  ___________________________________  

Lutemi informohuni se leja e drejtimit të automjetit me numër  _________  është e rregullt 

dhe përmban të dhënat e mëposhtme: 

A. Të dhëna të mbajtësit të lejes së drejtimit 



- Emri:  
- Mbiemri:  
- Datëlindja:  
- Vendlindja:  
- Data e lëshimit:  
- Data e 

skadimit: 

 
- Numri i lejes:  
- Kategoritë:  
- Adresa:  

B. Kërkesa të tjera të detyrueshme (për shembull, syze të detyrueshme, protezë akustike, etj.): 

C. Leja e drejtimit është lëshuar*/nuk është lëshuar* nga konvertimi i një lejeje tjetër të huaj 

të lëshuar nga: 

_______________________________________________________________  

VENDI DHE DATA VULA DHE FIRMA E NËPUNËSIT 

(*) Me përjashtim të rastit që nuk është i zbatueshëm. 


