
Katalogu i gjobave për kundërvajtje sipas ligjit për mbrojtjen 
kundër infeksioneve që lidhet me Corona-VO 

 
Corona- 

VO 

Kundërvajtja Marrësi i njoftimit të 

gjobës 

Diapazoni i 
gjobës 

§ 3 pika 

1 

Qëndrimi në ambient 

publik me më shumë se 

numri i lejuar i personave 

Çdo pjesëmarrës/e  100 Euro deri 

1.000 Euro 

§ 3 pika 

2 

Pjesëmarrja në një event 

ose në një tubim tjetër 

jashtë ambientit publik me 

më shumë se pesë 

persona 

Personi 

pjesëmarrës 

250 Euro deri 

1.000 Euro 

§ 3 pika 

6 

Mosrespektimi i 

kufizimeve për mbrojtjen 

kundër infeksioneve 

Organizatori, në 

rastin e 

personave juridik, 

administratorët 

500 Euro deri 

1.500 Euro 

§ 3a pika 

1 dhe 2 

Mosrespektimi i ndalimit të 
udhëtimeve 

Udhëtuesi 250 Euro deri 

1.000 Euro 

§ 3a pika 

3 

Shkelje e detyrimit të 

pasjes me vete të 

vërtetimit të udhëtimit 

Udhëtuesi 100 Euro deri 

500 Euro 

§ 4 pika 

1 

Operimi i një prej 

faciliteteve të 

përmendura  

Personi, i cili merr 

vendimin mbi 

hapjen 

2.500 Euro deri 

5.000 Euro 

§ 4 pika 

2 

Operimi i një faciliteti të 

ndaluar në përputhje me 

§ 4 pika 2 që lidhet me 

një urdhër të Ministrisë 

për Çështjet Sociale ose 

mosrespektimi i një 

kufizimi për operimin e 

një faciliteti 

Personi, i cili merr 

vendimin mbi 

hapjen 

2.500 Euro deri 

5.000 Euro 

§ 4 pika 

3 

Shkelja e rregullave për 

asortimentet e përziera 

Personi, i cili merr 
vendimin mbi hapjen 

200 Euro deri 

4.000 Euro 



 

§ 4 

pika 3a 

Ndërmarrjet e një faciliteti 

të ndaluar në përputhje me 

§ 4 pika 1 dhe 2, të cilat 

operohen së bashku me 

një zyrë postare ose një 

shërbim postar, nëse 

xhiroja e arritur e zyrës 

postare ose e shërbimit 

postar luan një rol dytësor. 

Shërbimet e 

domosdoshme dytësore 

për dërgimin e letrave dhe 

të paketave përjashtohen 

nga kjo gjë. 

Personi, i cili merr 

vendimin mbi 

hapjen 

2.500 Euro deri 

5.000 Euro 

§ 4 pika 

5 

Mosrespektimi i 

detyrimeve për 

mbrojtjen kundër 

infeksionit 

Operuesi 250 Euro deri 

1.000 Euro 

§ 6 pika 

1, 2 

Hyrja në një facilitet 
megjithëse një gjë e tillë 
është e ndaluar 

Vizitorët e facilitetit 

 

250 Euro deri 

1.500 Euro 

§ 6 pika 

4 

Hyrja e personave me 

rrezik të lartë infektimit në 

një facilitet megjithëse një 

gjë e tillë është e ndaluar 

Vizitorët e facilitetit 

 

500 Euro deri 

2.000 Euro 

§ 6 pika 

7 

Organizimi i eventeve në 

grup që kanë të bëjnë me 

kujdesin shëndetësor 

Organizatori 250 Euro deri 

1.000 Euro 

§ 7 Hyrja e personave me 

rrezik të lartë infektimit në 

një facilitet megjithëse një 

gjë e tillë është e ndaluar 

Personat, të cilët 

futen në facilitet 

250 Euro deri 

1.000 Euro 

 

Duhet pasur në vëmendje, nëse kemi të bëjmë me një kundërvajtje ose me një 

përsëritje të kundërvajtjes. Në rast përsëritje, në përputhje me § 17 të ligjit mbi 

kundërvajtjet (OWiG), § 73 pika 2 të ligjit për mbrojtjen kundrejt sëmundjeve infektive 

(IfSG) mund të akordohet një gjobë deri në 25.000 Euro. 

 
Nëse me anën e një veprimi kryhen disa shkelje, atëherë gjoba duhet të rritet në 

përputhje me rrethanat përkatëse. 


