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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KUVENDI 

 

L I G J 

Nr.     Datë 

 

PËR URDHRIN E PSIKOLOGËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, me 

propozim të Këshillit të Ministrave, 

 

KUVENDI 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 

VENDOSI: 

 

KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

 

 

Neni 1 

Qëllimi i ligjit 

 

Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i profesionit tё psikologut për të ofruar standarte të njehsuara e 

transparente, që garantojnë nivel ekspertize dhe cilësi profesionale dhe etike, për të mbrojtur përfituesit 

e shërbimeve psikologjike nga ofrimi i shërbimit nga persona të pakualifikuar dhe për të mbrojtur këta 

përfitues dhe publikun në tërësi nga sjellja joprofesionale e personave që kanë të drejtën për të  ushtruar 

profesionin e psikologut, dhe përcaktimi i kushteve dhe kritereve për ushtrimin e profesionit të 

psikologut, si dhe i rregullave për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të profesionit të 

psikologut në Republikën e Shqipërisë. 

 

Neni 2 

Statusi  

 

Urdhri i Psikologëve të Shqipërisë është Ent Publik profesional dhe i pavarur, i cili përfaqëson dhe 

mbron interesat e përbashkëta të anëtarëve të Urdhrit të individëve që ushtrojnë profesionin e 

psikologut në Republikën e Shqipërisë, që ofrojnë shërbime psikologjike dhe rregullon veprimtaritë 

dhe marrëdhëniet midis tyre në funksion të individëve dhe përfituesve të tjerë të shërbimeve 

psikologjike. 
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Neni 3 

Fusha e ushtrimit të profesionit të psikologut 

 

Ky ligj e shtrin veprimtarinë e tij në të gjithë territorin e vendit dhe zbatohet për të gjithë psikologët 

që ushtrojnë profesionin në Republikën e Shqipërisë në sistemin publik ose privat. 

Psikologu e ushtron profesionin në veprimtaritë që kanë të bëjnë me ndërhyrjet e tij në situata 

individuale, në grup apo institucionale dhe që bazohen në një shumësi praktikash si p.sh. mbështetja 

psikologjike, këshillimi, vlerësimi, ekspertiza, formimi, psikoterapia, puna në institucione, ose në çdo 

veprimtari ose procedurë tjetër sipas rrethanave, për aq sa kjo veprimtari ose procedurë është e bazuar 

ne rezultate dhe metoda të vërtetuara shkencore dhe nuk cënon integritetin dhe shëndetin mendor e 

individit që i nënshtrohet fushave ku psikologu ushtron profesionin. 

 

Psikologu ofron shërbime në sistemin publik dhe privat, në nivelin vendor dhe qëndror, brenda fushave 

të mëposhtme: 

a) Në sistemin e shëndetësisë: si psikologё nё spitale dhe maternitete; nё spitalet psikiatrike dhe 

qendrat e shёndetit mendor; nё promocionin shёndetsor pranё Institutit tё Shёndetit Publik; nё 

poliklinika dhe pranё shёrbimit parёsor si konsultoret e fёmijёve; pranё qendrave speciale shёndetsore 

si qendrat e trajtimit tё varёsisё, dhe në përgjithësi në të gjitha strukturat e sistemit shëndetësor ku 

ndihet nevoja e shërbimeve të psikologut; 

b) Në sistemin arsimor: si psikologë nё arsimin parashkollor, çerdhe dhe kopshte; nё shkollat 9-vjeçare 

dhe tё mesme; nё arsimin e lartё, si kёshillues nё institucionet e arsimit të lartë; si trajnues pёr 

psikologё, mёsues, stafin shkollor dhe prindёrit; si psikologё edukimi duke bashkёpunuar si ekspertё 

nё politikat arsimore, nё hartimin dhe pёrgatitjen e kurrikulave, tё teksteve shkollore, si psikolog në 

institutet arsimore për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe në përgjithësi në të gjitha strukturat e sistemit 

arsimor ku ndihet nevoja e shërbimeve të psikologut; 

c) Në sistemin e drejtësisë: rajonet e policisë, institucione të vuajtjes së dënimit (burgimi dhe 

paraburgimi), pranë gjykatave, prokurorisë, institucioneve të përmbarimit, nё shёrbimin e provёs, në 

institucione të edukimit për të miturit, dhe në shërbime komunitare të riintegrimit;  

ç) Në shërbimet e përkujdesit për familjet, për fëmijët dhe moshën e tretë, si psikologë të njësive për 

mbrojtjen e fëmijëve dhe të njësive për të drejtat e fëmijëve, si psikologë për çështjet e trajtimit të 

dhunës në familje dhe të trafikimit, në qendrat rezidenciale dhe ditore për fëmijët dhe si psikologë në 

shërbimet e kujdestarisë alternative dhe të birësimit; 

d) Në shërbimin ushtarak; 

dh) Nё komunitet: nё OJF, qendra dhe institute me fokus fёmijёt, dhunёn ndaj fёmijёve dhe grave, tё 

drejtat e njeriut, sigurinё shёndetsore, ekonomike; të drejtat eLGBT-ve, të drejtat e grupeve të 

margjinalizuara si komuniteti rom, nё institucionet me fokus Aftёsinё e Kufizuar;  

e) Psikolog nё organizata dhe biznes: psikolog nё burimet njerёzore; psikolog pёr kёshillimin e 

karrierёs; në planifikim strategjik; nё ergonomi; si trajnues stafi; në marketing dhe sjellje konsumatore; 

ё) Në shërbimet që lidhen me migrimin; 

g) Në mënyrë individuale kundrejt klientëve/pacientëve që kërkojnë shërbimin e tij profesional; 

g) Në çdo fushë ose shërbim tjetër të përcaktuar me ligj.  
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Psikologu i ofron shërbimet në nivel individual, çifti, grupi, familjeje, institucioni. Fusha e aktivitetit 

të psikologut përcaktohet nga kualifikimet profesionale, dëshmitë e aftësisë ose përvojat profesionale. 

 

 

Neni 4 

Përkufizimet 

 

Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime: 

(a). “Profesion i rregulluar” është ai profesion, i cili përfshihet në listën e profesioneve të rregulluara 

sipas Ligjit për Profesionet e Rregulluara, ose për të cilin ekziston një ligj i posaçëm që rregullon 

veprimtarinë e tij. 

(b). “Kualifikime profesionale” janë kualifikimet e certifikuara me një titull studimi, një dëshmi aftësie 

ose një përvojë profesionale. 

(c). "Autoritet kompetent" është çdo autoritet, i ngarkuar me akt ligjor apo nënligjor, si përgjegjës për 

mbikëqyrjen e një apo më shumë profesioneve të rregulluara, për njohjen e së drejtës së ushtrimit të 

tyre, për pranimin e aplikimeve, të deklarimeve dhe marrjen e vendimeve për këtë qëllim. 

(ç). “Ushtrim profesioni” konsiderohet tërësia e veprimtarive që ofrohen në kuadër të dhënies së 

shërbimit psikologjik. 

(d) “Provim i shtetit” është kontrolli i njohurive profesionale të kandidatit, që organizohet në përputhje 

me përcaktimet e parashikuara në Ligjin për Profesionet e Rregulluara, me qëllim vlerësimin e 

njohurive të kandidatit për ushtrimin e një profesioni të rregulluar. 

(dh) “Praktika e pavarur si psikolog” i referohet ushtrimit të profesionit si psikolog drejtpërdrejt me 

klientin/pacientin/përfituesit e shërbimit psikologjik pa nevojën e mbikqyrjes profesionale të 

drejtpërdrejtë nga mbikqyrës të tjerë.   

(e) “Praktika e mbikqyrur” i referohet ushtrimit të profesionit si psikolog me 

klientin/pacientin/përfituesit e shërbimit psikologjik nën mbikqyrjen profesionale të drejtpërdrejtë nga 

psikologë të tjerë, cilët janë të kualifikuar për si mbikqyrës të praktikës profesionale në një kontekst të 

caktuar.  

(ё) “Psikolog” është individi, i cili ёshtё i regjistruar pranё Urdhrit tё Psikologёve dhe pajiset me 

certifikatё duke qёnё se pёrmbush kriteret pёr ushtrimin e profesionit tё psikologut sipas pёrcaktimeve 

tё kёtij ligji 

(f) Regjistri i Psikologëve është regjistri që mban dhe përditson periodikisht të dhënat e psikologëve 

të rregjistruar në Urdhrin e Psikologëve.  

(g) “Edukimi në vazhdim” është arsimimi dhe trajnimi i orientuar për të ruajtur, përmirësuar ose rritur 

praktikën e punës së psikologut. 

(gj) “Ofruesi i miratuar i edukimit në vazhdim” është individi, grupi, organizata profesionale ose 

organizatë jofitimprurëse, shkollë, institucion, universit, agjenci publike apo private e miratuar sipas 

legjislacionit në fuqi për të kryer programe edukative, zhvilluese dhe profesionale. 

(h) “Kodi i Etikës dhe Deontologjisë së Psikologëve të Republikës së Shqipërisë” është rregullorja 

profesionale për psikologët, cilado qoftë mënyra e tyre e ushtrimit të profesionit dhe kuadri i tyre i 

referencës, duke përfshirë edhe veprimtarinë e mësimdhënies dhe kërkimin shkencor.  

(i) “Protokoll praktike” është dokumenti që përmban procedurat që ndiqen për mirëadministrimin dhe 

trajtimin e nevojave psikologjike në sektorë të ndryshëm. 
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(j) “Klient/pacient/përfitues i shërbimit psikologjik” është individi, çifti, familja, grupi, organizata, 

institucioni ose komuniteti që kërkon ose merr shërbime psikologjike nga një psikolog, organizatë, 

institucion që ka fituar të drejtën të ofrojë shërbime psikologjike.  

(k) “Asambleja e Përgjithshme” është përfaqësia e të gjithë psikologëve të regjistruar pranë Urdhrit të 

Psikologëve. 

(l) “Bordi i Psikologëve” është organi ekzekutiv dhe vendimmarrës i Urdhrit të Psikologëve; 

(m) “Ligji për Profesionet e Rregulluara” është ligji nr. 10171, datë 22.10.2009 "Për profesionet e 

rregulluara në Republikën e Shqipërisë". 

 

 

 

 

KREU II 

KUSHTET DHE KRITERET PËR USHTRIMIN E PROFESIONIT TË PSIKOLOGUT 

 

 

Neni 5 

E drejta e ushtrimit të profesionit të Psikologut 

 

Deri në bërjen efektive të këtij ligji, dhe ngritjen e strukturave përkatëse për zbatimin e tij, profesioni 

i psikologut do të ushtrohet gjithashtu nga kategoritë e mëposhtme:  

a. persona, të cilët në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë arsimin në nivelin Bachelor dhe 

Master në vijimësi ose ekuivalent me të në psikologji dhe që dëshirojnë të ushtrojnë profesionin e 

psikologut; 

 

b. personi, i cili pas hyrjes në fuqi të këtij ligji ka arsimin në nivelin Bachelor dhe Master në 

vijimësi në psikologji ose ekuivalent me të dhe që dëshiron të ushtrojë profesionin e psikologut, pasi 

ka përmbushur kriteret e përcaktuara në nenin 6 të këtij ligji dhe është regjistruar pranë Urdhrit të 

Psikologut.  

 

Leja për të drejtën e ushtrimit të profesionit të Psikologut bëhet pranë regjistrit të Bordit të Psikologëve 

duke paraqitur dokumentet përkatëse profesionale. Pas regjistrimit ai pajiset me certifikatёn e 

regjistrimit. Certifikata e regjistrimit ka afat 5 vjeçar dhe formati i saj miratohet nga Urdhri i 

Psikologëve. 

Asnjë individ nuk mund të ushtrojë profesionin e psikologut në Republikën e Shqipërisë, pa qënë 

anëtar i Urdhrit të Psikologëve.  

Shtetasit e huaj, për të ushtruar profesionin e psikologut në Republikën e Shqipërisë, detyrohen të 

anëtarësohen paraprakisht në Urdhrin e Psikologëve. 

Punëdhënësve në institucionet publike dhe private u ndalohet në mëënyrë kategorike të mbajnë të 

punësuar apo të punësojnë si psikologë, psikologë në kundërshtim me këtë dispozitë. 
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Neni 6 

Leja për të drejtën e ushtrimit të profesionit të Psikologut 

 

Çdo psikolog, paraqitet pranë regjistrit të Bordit të Psikologëve dhe kryen aplikimin për lejen e 

ushtrimit tё profesionit tё psikologut, qё ёshtё certifikata e regjistrimit, duke paraqitur dokumentat 

profesionale të përcaktuara në rregulloren përkatëse.  

 

Për lëshimin e lejes së Ushtrimit të Profesionit të Psikologut, e cila mundëson fitimin e të drejtës për 

ushtrimin e profesionit të Psikologut siç përcaktohet në nenin 5 më sipër, Psikologu duhet të 

përmbushë të gjitha kushtet e mëposhtme:  

a) zotërimi i arsimit psikologjik në nivelin bachelor dhe master nё vijimёsi nё psikologji ose 

ekuivalent me të; 

b) një vit praktikë profesionale të mbikqyrur/ose 1000 orë praktikë të mbikëqyrur dhe 40 orё 

mbikqyrje profesionale individuale gjatё kёtij viti 

c) kalimin e provimit të shtetit.  

 

Me përmbushjen e të gjitha kushteve të mësipërme, aplikantit i lëshohet leja e ushtrimit të profesionit 

të Psikologut pranë Urdhrit të Psikologut pasi ka kryer pagesën.  

 

Gradat, titujt ose përvojat e punës profesionale, që psikologёt i kanё fituar nё veprimtari tё tjera brenda 

ose jashtë vendit mund tё pёrdoren sipas kushteve tё përcaktuara për përdorimin e tyre në përputhje 

me legjislacionin shqiptar.  

 

Neni 7 

Përdorimi nga psikologёt i emrit “Psikolog” 

 

E drejta e psikologёve për të përdorur emrin “Psikolog” bëhet në përputhje me statutin e tyre sipas 

përcaktimeve të këtij ligji dhe ata mund ta pёrdorin kёtё me gojё e me shkrim, sipas parimit të 

ndershmërisë dhe transparencës dhe në përputhje me etikën profesionale.  

 

 

 

KREU III 

ORGANIZIMI DHE DREJTIMI I URDHËRIT TË PSIKOLOGUT 

 

Neni 8 

Autoriteti kompetent 

 

Autoriteti kompetent për zbatimin e këtij ligji është Urdhri i Psikologëve. 

Organet drejtuese të Urdhërit të Psikologut janë: 

a) Asambleja e Pёrgjithshme 

b) Bordi i Psikologëve  

c) dhe komisionet disiplinore pranë tij.  
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Neni 9 

Misioni i Urdhërit të Psikologëve 

 

Misioni i Urdhërit të Psikologëve është të kontribuojë në ruajtjen e standardeve të larta në formimin 

dhe ushtrimin e profesionit të psikologut në vend, të zhvillojë standardet e cilësisë në ushtrimin e 

profesionit prej psikologëve, të kujdeset për mbrojtjen e klientëve/pacientëve/përfituesve të shërbimit 

psikologjik dhe të qytetarëve nga kequshtrimi i profesionit duke balancuar respektimin e interesave të 

përfituesve me ato të psikologëve, të kujdeset për rritjen e vetëdijes publike për profesionin dhe për 

prestigjin e tij në shoqëri. 

 

1. Në përmbushje të këtij misioni, Urdhri i Psikologëve: 

a. Të vendosë standarde etike dhe deontologjike, të detyrueshme për çdo psikolog dhe të 

monitorojë zbatimin e tyre në praktikën profesionale; 

b. Të nxisë  dhe të bashkëpunojë për sigurimin e standardeve të larta në edukimin dhe formimin 

profesional dhe etik të anëtarëve të Urdhrit; 

c. Të nxisë dhe të ndihmojë për marrjen e masave të domosdoshme të përshtatshme për mbrojtjen 

individёve qё pёrfitojnё shёrbimin psikologjik dhe mbrojtjen e tyre nga kequshtrimi i profesionit tё 

psikologut. 

d. Të mbrojë të drejtat e anëtarëve të Urdhrit, integritetin moral dhe profesional të tyre dhe të 

profesionit tё psikologut. 

 

2. Për të përmbushur synimet dhe objektivat e tij, Urdhri 

a) Krijon regjistrin Themeltar të Urdhrit dhe mban të përditsuar regjistrin e psikologëve për ushtrimin 

e profesionit të tyre; 

b) Mbikqyr zbatimin e punës profesionale në përputhje me kërkesat e shkencës së psikologjisë, me 

Kodin e Etikës dhe Deontologjisë; 

c) Siguron udhëheqjen etike të psikologëve, pavarësinё e ushtrimit të profesionit të psikologut sipas 

standardeve dhe mbron interesat morale dhe profesionale të psikologut; 

ç) Mbron interesat e klientëve/pacientëve dhe publikut nga kequshtrimi dhe keqpërdorimi i profesionit 

të psikologut dhe shkeljet e Kodit të Etikës dhe Deontologjisë ; 

d) Bashkëpunon për sigurimin e zhvillimit progresiv të standardeve profesionale në ushtrimin e 

profesionit të psikologut, për zhvillimin e programeve të formimit në psikologji dhe të edukimit e 

kualifikimit të vazhdueshëm të psikologëve në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetsisë, me 

institucione të tjera shkencore dhe arsimore; 

dh) Jep dhe heq të drejtën individuale për ushtrimin e profesionit të psikologut. 

 

Neni 10 

Bashkёpunimet 

 

Urdhëri i Psikologëve, gjatë kryerjes së detyrave mban lidhje të vazhdueshme me Ministrinë e 

Shëndetësisë dhe institucionet e saj vartëse si dhe me ministritë, institucionet qendrore dhe organizma 

të tjerë, të krijuara sipas legjislacionit në fuqi, publikë ose jopublikë  brenda dhe jashtë vendit. 
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Neni 11 

Buxheti 

 

Buxheti i Urdhërit të Psikologëve ka buxhet të pavarur që formohet dhe shpenzohet për realizimin e 

misionit sipas legjislacionit në fuqi dhe Rregullores së Bordit. Burimet financiare të Urdhrit të 

Psikologëve janë: 

a) Kuotizacionet e anëtarëve; 

b) Tarifat e Regjistrimit dhe të dhënies së të drejtës individuale për ushtrimin e profesionit; 

c) Donacione të ndryshme dhe të ardhura të tjera të ligjshme; 

Të ardhurat që realizon gjatë ushtrimit të veprimtarisë, Urdhri i Psikologëve i përdor për të përmbushur 

synimet dhe objektivat e tij në përputhje me këtë ligj. 

 

Neni 12 

Veprimtaria e Urdhërit të Psikologëve 

 

Veprimtaria e Urdhërit të Psikologëve dhe e organeve të tij drejtuese rregullohet nga Statuti i Urdhrit 

të Psikologëve, i cili hartohet nga Bordi i Urdhërit të Psikologëve dhe miratohet nga Asambleja e 

Pёrgjithshme. 

 

Për përmbushjen e detyrave të funksionimit të Urdhërit të Psikologëve, Bordi i Psikologëve harton 

kode etike, protokolle praktike dhe rregullore, në pajtim me legjislacionin në fuqi.  

 

Neni 13 

Asambleja e Pёrgjithshme e Urdhrit të Psikologëve 

 

Asambleja e Përgjithshme përbëhet nga të gjithë Anëtarët e Urdhrit të Psikologëve. Asambleja e 

Përgjithshme zgjedh anёtarёt dhe kryetarin e Bordit tё  Psikologёve me votim të fshehtë.  

Zgjedhjet për Bordin e Psikologёve bëhen çdo 4 vjet, me të drejtën e një rizgjedhjeje. 

 

 

 

Neni 14 

Bordi i Psikologëve 

 

Bordi i Psikologëve përbëhet nga një kryetar dhe 10 anëtarë. Anëtarësia në Bord respekton kombinimin 

e përvojës në fushën e ushtrimit të profesionit dhe të mësimdhënies e trajnimeve. Vendimet e Bordit 

të Psikologëve merren me shumicë të thjeshtë dhe të pranishëm duhet të jenë të paktën 2/3 e anëtarëve 

të tij. 

 

Anëtarë të Bordit të Psikologëve janë: 

a. 3 pedagogë të psikologjisë me tituj akademikë; 

b. 8 psikologë që përfaqësojnë secili dhe që punojnë në arsim, shëndetsi, në gjykata, në shërbime 

sociale/komunitare dhe zyra apo agjensi private; 



8 

 

 

 

Ky Bord ngarkohet me detyra të përkohshme si:  

a. përgatitja e formularëve të veprimtarisë së Urdhrit të Psikologëve; 

b. përgatitja e Statutit, Kodit të Etikës dhe deontologjisë dhe protokolleve të praktikës 

profesionale; 

c. përgatitja e rregullores për regjistrimin dhe anëtarësimin në Urdhrin e Psikologëve; 

d. përgatitja e rregullores së shërbimeve që do të regjistrojë Urdhri i Psikologëve; 

e. Përgatitja e rregullores për praktikën e mbikqyrur 

Detyrat e përhershme të Bordit të Psikologëve: 

a. Kryen regjistrimin e individëve, të organizatave, shoqatave, instituteve dhe të agjencive që 

ofrojnë shërbime psikologjike ose synojnë të ofrojnë shërbime të tilla; 

b. Nxjerr vendime që kanë të bëjnë me rregullimin e shërbimit psikologjik dhe dokumentet, 

procedurat që duhet të vërtetojnë kompetencat profesionale; 

c. Lëshon vërtetimet e lejeve për ushtrimin e profesionit dhe shërbimeve,  

d. Harton dhe miraton rregullat për vlerësimin e kompetencave të Mbikqyrësve Profesionalë dhe 

listёn e psikologёve qё mund tё ofrojnё mbikqyrje individuale, si dhe listën e organizatave që ofrojnë 

praktikë profesionale (ushtrim i mbikëqyrur i profesionit). 

e. Mbikqyr respektimin e kërkesave profesionale që shprehen në dokumentat bazë të tij; 

f. Shqyrton kërkesat për rinovim dhe transferim të lejeve për ushtrimin e profesionit; 

g. Përcakton koston e pagesës për rregjistrimin në Urdhrin e Psikologëve 

h. Përgatit dokumente që rregullojnë veprimtarinë e Urdhërit të Psikologëve; 

i. Përgatit dhe bën publik raportin vjetor të veprimtarisë së tij;  

j. Përgatit dhe publikon listën e kurrikulave të miratuara për edukimin akademik në psikologji, 

duke përfshirë dhe ciklin e studimeve,  

k. Bashkëpunon për zhvillimin e standardeve profesionale në shërbimet psikologjike, për 

përmirësimin e programeve të formimit dhe zhvillimit në profesion; 

l. Bashkëpunon për të realizuar vlerësime periodike për prirjet e fushave të psikologjisë lidhur 

me tregun e punës;  

 

Neni 15 

Kriteret për anёtarёsi nё Bordin e Psikologëve 

 

Anëtari i Bordit duhet të plotësojë këto kritere:  

1. Të jetë shtetas shqiptar ose i huaj me banim të përhershëm në Shqipëri; 

2. Të jetë anёtar i Urdhrit tё Psikologёve;   

3. Të ketë përvojë pune mbi 5 vjeçare në shërbime psikologjike/psikoterapi, ose/dhe kërkim 

psikologjik dhe konsulencë, ose/dhe mësimdhënie/trajnime, ose/dhe aktivitete të ngjashme në 

përputhje me ushtrimin e profesionit të psikologut. 
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Neni 16 

Zgjedhja e anëtarëve të Bordit të Psikologëve 

 

Pёr formimin e Bordit, Asambleja e Pёrgjithshme e Urdhrit të Psikologëve shpall fushatё publike 

aplikimesh nё tё cilёn informon pёr kriteret dhe procedurat pёrkatёse. 

Mandati i zakonshëm i anëtarit të Bordit zgjat 4 vjet. Anëtari qëndron në detyrë deri në momentin që 

një anëtar i ri zgjidhet në vend të tij.  

Anëtari i Bordit mund të rikandidojë deri në dy herë. Bordi duhet të rinovohet me të paktën 2 anëtarë 

të rinj çdo 4 vjet.   

Kryetari i Bordit zgjidhet me shumicë të cilësuar nga anëtarët e Bordit.  

 

 

Neni 17 

Komisionet Disiplinore tё Bordit të Psikologëve 

 

Pёr pёrmbushjen e misionit tё tij, me propozim tё Bordit tё Psikologёve, ngre komisione disiplinore tё 

pёrkohshme ose tё pёrhershme, veprimtaria e tё cilave rregullohet me akte/vendime të Bordit.  

Komisioni verifikon dhe shqyrton ankesat për shkelje të Kodit Etik dhe Deontologjik, si dhe gabimet 

profesionale nga anëtarët e Urdhrit tё Psikologёve. 

 

Neni 18 

Organizimi 

 

Veprimtaria e Bordit, funksionet e anёtarёve, shpёrblimet, ankesat, dhёnia dhe heqja e masave 

disiplinore, rregullohen me rregullore tё veçantё, e cila miratohet nga Bordi. 

             

             Neni 19 

Komisionet disiplinore 

 

Komisioni Disiplinor heton dhe gjykon në bazë të fakteve dhe provave të administruara në seancë 

dëgjimore. Kur Komisioni Disiplinor vërteton se anëtari i Urdhrit ka kryer shkelje të etikës 

profesionale, të Kodit të Etikës dhe Deontologjisë, ai me vendim të arsyetuar jep këto masa: 

a) Vërejtje me shkrim. 

b) Vërejtje me paralajmërim. 

c) Gjobë, nga 10.000 – 100.000 lekë. 

ç) Pezullim nga e drejta e zgjedhjes në organet drejtuese të Urdhrit të Psikologëve deri në 3 vjet. 

d) Përjashtim i përkohshëm nga Urdhri i Psikologëve për një periudhë deri në 3 vjet. 

 

Përveç masave të parashikuara në paragrafin e parë të këtij neni, si masë plotësuese, Komisioni ka të 

drejte t’iu caktojë të ndëshkuarve kryerjen e një rikualifikimi ose të studimeve plotësuese. Masat e 

mësipërme disiplinore mund të shlyhen, nëse brenda 1 viti nga data e dhënies së tyre per shkronjat “a” 

dhe “b” të këtij neni dhe brenda 3 vjetësh nga data e dhënies së tyre për shkronjat “c”, “ç”, dhe “d”, 

ndaj anëtarit nuk është marrë ndonjë masë tjetër. 
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           Neni 20 

Ankesat ndaj vendimeve të Komisioneve Disiplinore 

 

Ankesat kundër vendimeve për marrjen e masave disiplinore, paraqiten në Komisionin Disiplinor të 

Urdhrit të Psikologut, brenda 30 ditëve nga komunikimi me shkrim i vendimit. 

 

Komisioni Disiplinor, brenda 60 ditëve nga marrja e ankesës, detyrohet të japë vendimin për ankesën 

e paraqitur. Vendimi i Komisionit Disiplinor është i formës së prerë. Për masat disiplinore të 

parashikuara në germat ‘c’ dhe ‘d’ të nenit 19 të këtij ligji, personi ka të drejtë t’i drejtohet Gjykatës. 

 

 

 

KREU IV 

E DREJTA PËR USHTRIMIN E PROFESIONIT 

 

Neni 21 

 

E drejta pёr ushtrimin e profesionit tё psikologut përftohet pёrmes përmbushjes sё katër kritereve:  

a. Zotërimi i lejes së aplikimit për regjistrim në Urdhërin e Psikologut; 

b. Kryerja e 12 muajve praktikë profesionale të mbikqyrur institucionalisht në profilin e dëshiruar 

dhe dokumentimi i 40 seancave tё mbikqyrura individualisht nga psikologё të miratuar për ushtrimin 

e mbikëqyrur të profesionit; 

c. Dalja kalues nё provimin e shtetit; 

d. Deklarimi i pranimit të kodit të etikës dhe deontologjisë të psikologëve. 

 

Nëse kandidati i plotëson këto kritere, Bordi i Psikologëve lëshon lejen për ushtrimin e profesionit. 

Me dhënien e kësaj lejeje regjistruesi i Bordit të Psikologëve regjistron lejen përkatëse në regjistër dhe 

lëshon vërtetimin përkatës. 

 

 

 

Neni 22 

Edukimi i vazhduar dhe ndikimi i tij në statusin e psikologëve  

 

Psikologët kanë të drejtën e përfitimeve të caktuara në statusin e tyre. Ky ligj ngarkon Bordin e 

Psikologëve të bashkëpunojë me Ministrisë e Shëndetsisë dhe të bashkëpunojë me organizata 

homologe jashtë vendit. Bordi i Psikologëve harton dhe miraton rregullat dhe kriteret që psikologët 

duhet të plotësojnë në përmbushje të edukimit të vazhduar. Bordi i Psikologëve regjistron dhe 

institucionet, qendrat, organizatat që kanë të drejtë të ofrojnë edukim të vazhduar në përputhje me 

legjislacionin shqiptar.  
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Neni 23 

Provimi i shtetit për fitimin e lejes për ushtrimin e profesionit 

 

Autoriteti pёrgjegjёs pёr organizimin e provimit tё shtetit për psikologët ёshtё Agjencia Kombёtare e 

Provimeve. Pёrmbajtja dhe procedurat e zhvillimit tё provimit tё shtetit pёrcaktohen nёpёrmjet 

bashkёpunimit tё Urdhёrit tё Psikologёve dhe Agjencisё Kombёtare tё Provimeve. 

 

Neni 24 

Praktika e mbikqyrur institucionalisht 

 

Autoriteti pergjegjës pёr zhvillimin e praktikёs sё mbikqyrur institucionalisht janё agjenci publike dhe 

private qё ushtrojnё shërbime psikologjike tё regjistruara, të akredituara dhe të licensuara sipas 

legjislacionit shqiptar. Kushtet specifike pёr zhvillimin e praktikёs institucionale tё mbikqyrur 

përcaktohen nё rregulloren e Bordit tё Psikologёve.  

 

Praktika e mbikqyrur institucionalisht zgjat 12 muaj. Për praktikën e mbikqyrur institucionalisht, 

organizatat duhet të kenë si tutorë psikologë, që të kenë përvojë profesionale prej të paktën 3 vjetësh 

si psikologë. Një mentor psikolog nuk duhet të ketë më shumë se 3 praktikantë të profesionit të 

psikologut. 

 

Neni 25 

Praktika e mbikqyrur individualisht 

 

Praktika e mbikqyrur individualisht pёrbёhet nga orë mbikqyrjeje, nё tё cilat ofrohet mbikqyrja e 

praktikës profesionale dhe tё cilat mbikqyren individualisht nga njё psikolog i miratuar për të 

mbikëqyrur ushtrimin e profesionit. Kushtet specifike pёr zhvillimin e praktikёs individuale tё 

mbikqyrur përcaktohen nё rregulloren e Bordit tё Psikologёve. Praktika e mbikqyrur individualisht 

ёshtё 40 orё në vit. 

 

Psikologët që kanë të drejtë të ushtrojnë mbikqyrjen e profesionit, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet 

të jenë psikologë të rregjistruar në Urdhër dhe që ushtrojnë prej të paktën 3 vjetësh në 5 vitet e fundit 

praktikën e pavarur si psikologë. 

 

KREU V 

DISPOZITA TË FUNDIT 

 

Neni 26 

Për anёtarёsimin e parё nё Urdhrin e Psikologёve dhe ngritjen e Bordit tё parё tё Psikologёve 

 

Pёr anёtarёsimin e parё nё Urdhrin e Psikologёve do tё lihet njё periudhё 6 mujore pas botimit nё fletoren 

zyrtare, pёr regjistrimin e psikologёve qё pёrmbushin kriteret pёr anёtarёsimin nё Urdhrin e Psikologёve.  
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Anёtarёt e parë nё Bordin e Psikologëve emërohen me vendim tё posaçёm tё Kёshillit tё Ministrave. 

Mandati i Bordit të parë të Psikologëve zgjat dy vjet. 

 

 

            Neni 27 

   Pёr tё drejtёn e ushtrimit tё mbikqyrjes sё praktikёs profesionale 

Psikologët e regjistruar nё Urdhrin e Psikologёve, që në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, vërtetojnë 

që kanë përfunduar studimet Bachelor dhe Master nё vijimёsi nё psikologji ose ekuivalente me të dhe 

që kanë punuar prej të paktën 3 vitesh në këto dhjetë vitet e fundit, si ushtrues të profesionit të 

psikologut, kanë të drejtën e lejes sё ushtrimit tё mbikqyrjes sё praktikёs profesionale. 

 

Neni 28 

Nxjerrja e akteve nënligjore 

 

Ngarkohet Këshilli i Ministrave që brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji të nxjerrë aktet 

nënligjore në zbatim të neneve të këtij ligji. 

 

Ngarkohen ministritё e linjёs qё, brenda tre muajve nga hyrja nё fuqi e kёtij ligji, tё nxjerrin aktet 

nёnligjore pёrkatёse nё zbatim tё kёtij ligji. 

 

Ngarkohet Ministria e Financave me nxjerrjen e akteve nënligjore që rregullojnë pagesën e periudhës 

së praktikës së mbikëqyrur në institucion si dhe për aspektet administrative dhe financiare të 

funksionimit të Bordit të Psikologëve. 

 

 

 

 

Neni 29 

Hyrja në fuqi 

 

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

 


