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Drejtësia e Re” ka qenë parashikuar fokusimi 

i qeverisë shqiptare në reformimin e thellë të 

sistemit të ekzekutimit të vendimeve 

gjyqësore nëpërmjet shërbimit përmbarimor, 
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PJESA 1: PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

1.    Sikurse dihet tashmë, përcaktimi i rregullave ligjore për ushtrimin e profesionit të 

përmbaruesit gjyqësor shtetëror është një nga prioritetet e shtetit shqiptar, Këshillit të 

Ministrave dhe Ministrisë së Drejtësisë në drejtim të konsolidimit të shtetit të së drejtës dhe 

reformimit të shërbimeve publike, pasi synohet ofrimi i shërbimeve publike sa më cilësore, 

profesionale dhe transparente për qytetarët e Republikës së Shqipërisë, duke siguruar 

standarde profesionale për ofrimin e shërbimit të përmbarimor gjyqësor.  

2.    Në programin e qeverisë shqiptare 2021-2025 parashikohet si një nga objektivat e këtij 

mandati qeverisës “Shqipëria e së Drejtës”, e cila konsiston në vazhdimësinë e Reformës në 

Drejtësi, e cila mbetet ende një luftë për t’u fituar deri në implementimin e plotë të saj. Po 

kështu, në programin qeverisës paraardhës 2017-2021, në pikën 3.1 “Shteti ligjor dhe 

Drejtësia e Re” ka qenë parashikuar fokusimi i qeverisë shqiptare në reformimin e thellë të 

sistemit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore nëpërmjet shërbimit përmbarimor, ku një 

nga mjetet për kryerjen e këtij reformimi konsistonte në rishikimin e mënyrës së 

funksionimit dhe organizimit të sistemit të përmbarimit gjyqësor shtetëror, përpos 

përmbarimit të organizuar mbi baza private. Konkretisht, në nënparagrafin 5 të kësaj pike 

citohet si vijon: 

Reformim të thellë do të pësojë edhe sistemi i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore nëpërmjet 

shërbimit përmbarimor. Së pari, do të synojmë thjeshtimin dhe qartësimin e procedurave të 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Së dyti, do të rishikohet mënyra e  

funksionimit dhe organizimit të sistemit të shërbimit shtetëror dhe atij privat të 

përmbarimit, duke përmirësuar mekanizmat kontrollues të këtij shërbimit të ofruar tek 

qytetarët. Qëllimi ynë është që gangrena e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore të 

formës së prerë të marrë fund. 

 

3.   Ekzekutimi brenda një afati të arsyeshëm i një vendimi të formës së prerë të gjykatës 

konsiderohet si pjesë përbërëse e të drejtës për një proces të rregullt ligjor në kuptim të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

(shih vendimin nr.27, datë 20.06.2007 të Gjykatës Kushtetuese). Ekzekutimi i vendimit 

përbën një element thelbësor të shtetit të së drejtës e të vetë nocionit të gjykimit të drejtë 

(shih vendimin nr.6, datë 31.03.2006 të Gjykatës Kushtetuese). 

4.    Gjykata Kushtetuese ka theksuar në mënyrë konstante se ekzekutimi i vendimit të formës 

së prerë të gjykatës konsiderohet si faza përfundimtare e realizimit të një të drejte të fituar 

gjyqësisht. Vetëm pas realizimit të kësaj faze mund të konsiderohet se individi e ka vendosur 

plotësisht në vend të drejtën e tij të fituar. Procesi i vendosjes në vend të një të drejte të 

shkelur përfshin jo vetëm vendimmarrjen e gjykatave, por edhe veprimet konkrete të 

organeve përgjegjëse të ngarkuara me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë 

(shih vendimin nr. 68/2017 të Gjykatës Kushtetuese).  

5.   Bazuar në sa më sipër, nisur nga rëndësia e ushtrimit të veprimeve përmbarimore procedurale 

në funksion të ekzekutimit të detyrueshëm të vendimeve gjyqësore (titujve ekzekutivë), 

ofrimi i shërbimeve përmbarimore shtetërore cilësore dhe profesionale ka rëndësi thelbësore 
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dhe përmbushja e këtij qëllimi ka qenë në mbikëqyrjen e vazhdueshme të Ministrit të 

Drejtësisë, për shkak të kompetencave që Ministria e Drejtësisë gëzon nga ligji. Sipas ligjit 

nr. 8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i 

ndryshuar, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Përmbarimor është institucion në varësi të 

Ministrisë së Drejtësisë që, sipas ligjit, ndjek dhe realizon organizimin dhe funksionimin e 

sistemit të ekzekutimit të vendimeve civile dhe të titujve ekzekutivë (shih nenin 17 të ligjit).  

6.    Duke marrë shkas nga ndryshimet e rëndësishme që kanë pësuar rrethanat politike, 

ekonomike, sociale dhe juridike në vend në raport me periudhën në të cilën është miratuar 

ligji nr. 8730, datë 18.1.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit të përmbarimit 

gjyqësor”, i ndryshuar (në vijim ligji nr. 8730/2001) si dhe duke mbajtur në konsideratë 

nevojën për reformimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror me qëllim përshtatjen 

me kërkesat e përmbarimit gjyqësor të organizuar mbi baza private, i cili pësoi reformim me 

ligjin nr. 26/2019, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, Ministria e Drejtësisë ka 

vlerësuar gjerësisht mundësitë për ndërhyrje ligjore duke konkluduar në miratimin e një ligji 

të ri për shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror.  

7.    Hartimi dhe propozimi i një nisme të re ligjore për shërbimin përmbarimor gjyqësor vjen 

pas studimit të opsioneve të përshtatshme, nga vlerësimi i të cilave rezultoi se ndërhyrja me 

një ligj të ri në këtë drejtim përmbush maksimalisht objektivin e Ministrisë së Drejtësisë dhe 

Këshillit të Ministrave për reformimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror me 

ndikim thelbësor në ushtrimin e veprimtarisë përmbarimore për ekzekutimin e detyrueshëm   

të titjve ekzekutivë dhe realizimin e së drejtave të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë të 

fituar gjyqësisht.   

8.   Në këtë kuadër, kjo nismë u parashikua në Programin e Përgjithshëm Analitik të 

Projektakteve për vitin 2022, miratuar me vendimin nr. 850, datë 29.12.2021, të Këshillit të 

Ministrave, duke u materializuar në një detyrim që duhet të përmbushet nga Ministria e 

Drejtësisë brenda katërmujorit të dytë të vitit 2022.  

9.   Hartimi dhe miratimi i një kornize të re ligjore i shërben: (i) përmbaruesve gjyqësorë 

shtetërorë që ushtrojnë aktualisht detyrat e tyre në drejtim të të drejtave dhe garancive që 

synohen të ofrohen për ta, për shkak të natyrës dhe llojit të veprimtarive që ushtrojnë; (ii) 

shtetasve që synojnë të përfshihen dhe të jenë pjesë e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor 

Shtetëror, pasi synohet sigurimi i tyre me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme profesionale 

përpara rekrutimit të tyre, duke vendosur kritere dhe kushte të caktuara për emërimin e tyre 

si përmbarues gjyqësorë shtetërorë; (iii) qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, në drejtim 

të ekzekutimit efektiv dhe brenda afateve ligjore e të arsyeshme të vendimeve gjyqësore që 

janë tituj ekzekutivë në kuptim të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile nga përmbaruesit 

gjyqësorë shtetërorë, duke konkurruar denjësisht shërbimin përmbarimor gjyqësor privat. 

10. Jo vetëm sa më sipër, por një kuadër ligjor i ri vlerësojmë se i shërben forcimit të kushteve 

dhe kritereve profesionale për subjektet që e ofrojnë këtë shërbim publik, si dhe 

mekanizmave kontrollues me qëllim shmangien e abuzimeve dhe veprimeve në kundërshtim 

me dispozitat ligjore në fuqi.  

PËRKUFIZIMI I PROBLEMIT 

Cili është problemi në shqyrtim dhe cilat janë shkaqet e tij? Jepni arsyet e nevojës së ndërhyrjes së 

qeverisë. (jo më shumë se 10 rreshta)  
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1.    Problematikat që lidhen me shërbimin përmbarimor shtetëror, në kuadër edhe të 

funksioneve që ushtrojnë lidhur me ekzekutimin e titujve ekzekutivë, janë evidentuar 

kryesisht në Analizën e Sistemit të Drejtësisë, të miratuar nga Komisioni i Posaçëm për 

Reformën në Sistemin e Drejtësisë me vendimin nr. 14, datë 30.07.2015.  

2.    Analiza në fjalë thekson se  ka mangësi në shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror, 

zgjatje të pajustifikuara në ekzekutimin e titujve ekzekutivë, mungesë transparence dhe 

përkushtimi në ushtrimin e detyrave, si dhe vonesa të mëdha në ekzekutim.Veprimtaria e 

përmbaruesve gjyqësorë nuk karakterizohet nga profesionalizmi dhe paanshmëria në 

procesin e ekzekutimit të titujve ekzekutivë. Në vijim të kësaj Analize, shërbimi 

përmbarimor gjyqësor privat mori vëmendje të veçantë nga legjislatori, proces në të cilën u 

theksua se do të merrej edhe nisma ligjore  që do të garantojë rritjen e cilësisë së ofrimit të 

shërbimeve edhe nga shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror (shih raportin e Komisionit 

përgjegjës për çështjet ligjore të datës 26.06.2019). 

3.    Në vijim të sa më sipër, përmirësimi i kuadrit ligjor që rregullon shërbimin përmbarimor 

gjyqësor shtetëror ka qenë dhe vijon të mbetet një nga prioritetet e shtetit shqiptar dhe 

qeverisë shqiptare, pasi përbën një shërbim publik që lidhet ngushtësisht me sistemin e 

drejtësisë. Sikurse u shpjegua më sipër, ekzekutimi i vendimit të formës së prerë të gjykatës 

nga shërbimi përmbarimor konsiderohet si faza përfundimtare e realizimit të një të drejte të 

fituar gjyqësisht. 

 

OBJEKTIVAT 

Cilat janë objektivat dhe rezultatet e synuara të propozimit? (jo më shumë se 7  rreshta) 

 

Objektivat kryesorë që synohen nëpërmjet kësaj iniciative paraqiten si më poshtë vijon: 

1.    Garantimi i parimit të meritokracisë në rekrutimin e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, si 

dhe të promovimit të atyre përmbaruesve që kanë aftësitë e duhura profesionale, nëpërmjet 

forcimit të kritereve dhe kushteve për rekrutimin e tyre; 

2.    Përcaktimi i qartë i statusit të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, duke sanksionuar 

garancitë e nevojshme për ushtrimin e funksionit të tyre brenda vitit 2023; 

3.    Sigurimi i vlerësimit etik dhe profesional të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë që ushtrojnë 

funksionet e tyre përmes kritereve dhe burimeve të vlerësimit të përcaktuara në mënyrë të 

qartë dhe shteruese brenda vitit 2023;  

4.    Garantimi i hapësirës ligjore të nevojshme për të mundësuar transferimin apo komandimin 

e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë në pozicione të caktuara duke ndikuar pozitivisht në 

zhvillimin e karrierës së tyre, përmes përcaktimit qartë të rregullave për komandimin dhe 

transferimin e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë brenda vitit 2023;  

5.    Rritja e përgjegjshmërisë së përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë nëpërmjet forcimit të 

procedurave dhe masave disiplinore;  

6.    Garantimi i një procesi të rregullt ligjor me natyrë administrative në kuptim të nenit 42 të 

Kushtetutës dhe nenit 6 të Konventës Europiane për të  Drejtat e Njeriut, në procedimet 

disiplinore; 

7.    Ofrimi, brenda vitit 2023, i një trajtimi financiar dinjitoz dhe në përputhje me natyrën e 

përgjegjësisë së funksionit të përmbaruesit gjyqësor, shkallën e vështirësisë në përmbushjen 

e tij, numrin e lartë të papajtueshmërisë dhe ndalimeve të posacme për të kryer veprimtari të 

tjera që sjellin të ardhura, nevojën për t’u mbrojtur nga presionet dhe ndikimet në 

veprimtarinë e ekzekutimit, si dhe nevojat e integrimit social të tij dhe familjes në shoqëri. 
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OPSIONET E POLITIKAVE 

Cilat janë opsionet kryesore të politikave, duke përfshirë mënyrat ndaj rregullimit? Duhet të bëni 

krahasimin e avantazheve/përfitimeve kryesore dhe të dizavantazheve/kostove të opsioneve të 

mundshme. Duhet të përcaktoni detajet në lidhje me opsionin e preferuar. 

 

Për arritjen e objektivave të politikës janë shqyrtuar opsionet e mëposhtme: 

- Opsioni 0 (status quo): - nuk do të ndërhyjmë me ndryshim apo politikë të re; 

- Opsioni 1: Kryerja e ndërhyrjeve ligjore, duke ndryshuar ligjin nr.  8730, datë 18.1.2001, “Për 

organizimin dhe funksionimin e shërbimit të përmbarimit gjyqësor”, i ndryshuar; 

- Opsioni 2: Hartimi dhe miratimi i një ligji për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror, i 

cili pas hyrjes në fuqi lë pa pasoja juridike ligjin në fuqi, duke e shfuqizuar tërësisht atë.  

 

Opsioni 0 – Ruajtja e status quo-së dhe mosbërja e ndryshimeve ligjore, duke pritur që situata të 

vetërregullohet, pa ndërhyrjen e pushtetit legjislativ. Kjo situatë nuk ka kosto financiare dhe nuk 

kërkon burime njerëzore, përveç fazës së monitorimit, por nga ana tjetër, nuk jep zgjidhje të 

menjëhershme të problematikave të evidentuara për organizimin dhe funksionimin e shërbimit 

përmbarimor gjyqësor shtetëror. Aplikimi i këtij opsioni nënkupton që situatat e ndryshme juridike 

që kërkojnë ndërhyrje nëpërmjet ndryshimeve ligjore, ngelen të parregulluara dhe të patrajtuara 

sipas nevojave të sotme praktike.  

 

Opsioni 1 - Kryerja e ndërhyrjeve ligjore, duke ndryshuar ligjin nr.  8730, datë 18.1.2001, “Për 

organizimin dhe funksionimin e shërbimit të përmbarimit gjyqësor”, i ndryshuar, prima facie 

rezulton si një opsion që mund të aplikohet me më pak kosto kohore dhe organizative në raport me 

opsionin 2, duke kryer ndërhyrje vetëm në problematikat kryesore që janë evidentuar gjatë zbatimit 

në praktikë të ligjit. Adresimi vetëm i disa prej problematikave nuk i shërben përmbushjes së 

qëllimit të ligjbërësit (të evidentuar më sipër), si dhe mund të krijojë dyshime mbi stabilitetin e ligjit 

dhe të lëkundë besimin në të. 

Për të zbatuar objektivat që synohen të arrihen është e nevojshme të ndryshohen parimet kryesore 

të ligjit ekzistues dhe në tërësi e gjithë struktura e tij, ndryshime të cilat tejkalojnë masën 70 përqind. 

Këto ndryshime prekin thelbin e ligjit nr. 8730/2001 dhe nuk rregullojnë vetëm disa aspekte të tij, 

ndaj vlerësohet mbi mundësinë e miratimit të një ligji të ri. 

Në rast se do të vijohej me ndryshime në ligjin ekzistues, vlerësohet se nuk do të arrihej objektivi 

kryesor për përmirësimin dhe forcimin e kushteve për emërimin, funksionimin, trajtimin financiar 

të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, promovimin e tyre, si dhe përmirësimin e mekanizmit 

kontrollues të tyre dhe ushtrimit të përgjegjësisë disiplinore.  

 

Opsioni 2 – Hartimi dhe miratimi i një ligji, i cili do të rregullonte këtë fushë ushtrimi veprimtarie 

në mënyrë të plotë dhe shteruese, duke përshtatur kërkesat e ushtrimit të këtij funksioni me ato të 

shërbimit përmbarimor gjyqësor privat, i reformuar tërësisht në vitin 2019, me qëllim konkurrimin 

denjësisht me shërbimin që ofrojnë këta të fundit.  

Ndryshimet ligjore në fjalë synojnë garantimin e motivimit të duhur të përmbaruesve gjyqësorë 

shtetërorë për ushtrimin e detyrave të tyre konform legjislacionit në fuqi dhe në mënyrë efektive, si 
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dhe rregullimin e veprimtarisë së tyre në raport me përmbarimin gjyqësor privat. Në lidhje me këtë 

të fundit, sqarojmë se sipas ligjit nr. 26/2019, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, 

përmbaruesit gjyqësorë privatë ushtrojnë përpos funksionit të tyre parësor që lidhet me ekzekutimin 

e titujve ekzekutivë, edhe veprimtari dytësore që përfshijnë: 

   kryerjen e njoftimit të akteve gjyqësore dhe dokumenteve zyrtare; 

   njoftimin dhe kryerjen e mbledhjes së detyrimeve financiare me mirëkuptim, me kërkesë të 

të  interesuarve; 

   kryerjen e konstatimeve të fakteve, sendeve dhe dukurive lehtësisht të verifikueshme, që nuk 

kërkojnë njohuri specifike teknike sipas legjislacionit në fuqi, me kërkesë të të interesuarve; 

   kryerjen e shitjes së sendeve në ankand publik me kërkesë të të interesuarve. 

Ndërkohë për përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë nuk parashikohet kryerja e veprimtarive të tilla, por 

vetëm ushtrimi i funksionit të ekzekutimit të detyrueshëm të titujve ekzekutivë. Në këtë drejtim 

është i domosdoshëm hartimi dhe miratimi i të gjithë kuadrit ligjor të nevojshëm për lejimin dhe 

ushtrimin e veprimtarive dytësore të mësipërme edhe nga përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë, duke 

përcaktuar rregulla të veçanta që lidhen me ofrimin e këtyre shërbimeve.  

Po kështu, ridimensionimi i përgjegjësisë disiplinore të përmbaruesit gjyqësor shtetëror nuk mund 

të realizohet vetëm nëpërmjet kryerjes së disa ndryshimeve ligjore, pasi në thelb preket çdo 

përcaktim i ligjit në fuqi që rregullon këtë çështje thelbësore.  

Për sa më sipër, miratimi i një ligji të ri është opsioni i preferuar. Miratimi është i domosdoshëm për 

të arritur objektivat e vendosura, në raport dhe me llogaritjen e përfitimeve në buxhetin e shtetit apo 

ndikimet sociale.  

ANALIZA E NDIKIMEVE 

Cilat janë ndikimet e opsionit të preferuar? Kjo duhet të përfshijë ndikimet me vlerë monetare të 

përcaktuar dhe ndikimet pa vlerë monetare të përcaktuar mbi buxhetin dhe bizneset. 

 

Kosto në buxhetin e shtetit: Përzgjedhja e opsionit të preferuar - opsioni 2, sjell ndikim me vlerë 

monetare, në drejtim të fondeve monetare për pagat e punonjësve të shërbimit të përmbarimit 

shtetëror. Në këtë kontekst, sqarojmë se një nga opsionet e vlerësuara nga hartuesi në drejtim të 

përmirësimit të trajtimit financiar për përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë ka qenë sanksionimi në 

projektligj i pagës së përmbaruesit gjyqësor shtetëror, e cila do të ishte e barabartë me 60% të pagës 

bruto fillestare të gjyqtarit që ushtron funksionet në gjykatat e juridiksionit të përgjithshëm të 

shkallës së parë, sipas legjislacionit në fuqi për statusin e gjyqtarëve.  Përcaktimi i pagës në raport 

me pagën që përfiton gjyqtari (60% të pagës që aktualisht merr gjyqtari) është vlerësuar si alternativë 

fillimisht për shkak të funksionit të përmbaruesit i cili është i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me 

sistemin e drejtësisë dhe me dhënien e saj (ekzekutimi i titujve ekzekutivë është hallka e fundit e 

rivendosjes në vend të të drejtës së fituar me vendim gjykate - procesi i rregullt ligjor). Megjithatë, 

në konsultim edhe me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë u përcaktua si opsioni më i 

përshtatshëm sanksionimi i pagës së punonjësve të Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror me 

akt nënligjor, duke përcaktuar në projektligj se paga e përmbaruesit gjyqësor shtetëror duhet të jetë 

në përputhje me natyrën e përgjegjësisë së detyrës së përmbaruesit dhe e përshtatshme për të 

garantuar pavarësinë dhe mbrojtjen nga ndërhyrjet e jashtme në ushtrim të funksionit të tyre. 
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Përfitime në buxhetin e shtetit: Me anë të kësaj nisme synohet përmirësimi i Shërbimit 

Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror, duke inkurajuar qytetarët e Republikës së Shqipërisë për të 

zgjedhur shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror për të ekzekutuar dosjet gjyqësore çka 

përkthehet në më shumë të ardhura shtetërore nga kryerja e veprimtarisë shtetërore. E njëjta logjikë 

është e vlefshme edhe për të ardhurat që do të sigurohen nga veprimtaritë dytësore që do të kryhen 

nga përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë, nëpërmjet kompetencave që nisma e re ligjore synon t’u 

japë.  

Ndikimet sociale: 

   Rritje e standardeve në ushtrimin e veprimtarisë përmbarimore gjyqësore shtetërore nga 

profesionistët e fushës; 

   Rritja e ndërgjegjësimit të shoqërisë për shërbimin përmbarimor gjyqësor të ofruar nga 

institucionet shtetërore (zyrat përmbarimore vendore); 

   Rritja e efektshmërisë në ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutivë nga shërbimi 

përmbarimor shtetëror;  

   Rritja e besimit të publikut në rolin e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë dhe aftësitë e tyre 

për të ekzekutuar titujt ekzekutivë duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme ligjore 

procedurale për këtë qëllim, e cila passjell rritjen e besimit në sistemin e drejtësisë shqiptare.  

 

ARSYETIMI I OPSIONIT TË PREFERUAR  

Shpjegoni arsyet për zgjedhjen e opsionit të preferuar. Ju lutemi jepni nëse është e mundur koston 

dhe përfitimin me vlerë të përcaktuar monetare. (jo më shumë se 7 rreshta) 

 

Pas shqyrtimit të alternativave, opsioni i preferuar përzgjidhet opsioni 2 - hartimi dhe propozimi i 

një ligji të ri që ka për qëllim të rregullojë çështjet thelbësore të organizimit dhe funksionimit të 

këtij shërbimi, duke vendosur parashikime mbi kushtet që duhet të përmbushin individët për të 

ushtruar detyrën e përmbaruesit gjyqësor shtetëror, statusin, vlerësimin etik dhe profesional të tyre, 

procedimin disiplinor, përfundimin e marrëdhënies në shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror, 

si dhe marrëdhëniet me institucionet shtetërore dhe me subjektet e tjera publikë dhe privatë.  

Arsyet kryesore për zgjedhjen e këtij opsioni renditen si vijon: 

   rritja e cilësisë së ekzekutimit nga shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror; 

   rritja e performancës profesionale të përmbaruesit gjyqësor shtetëror; 

   garantimi i një kuadri të drejtash dhe llogaridhënie që synon një shërbim përmbarimor 

gjyqësor shtetëror të përgjegjshëm, profesional, të besueshëm dhe të orientuar drejt 

shërbimit ndaj qytetarit. 

Miratimi i një ligji të ri, duhet të bëhet edhe për të shmangur ndërhyrjet e shpeshta në ligjin ekzistues 

si dhe duke qenë se ndryshimet e propozuara prekin më shumë se 70% të ligjit ekzistues. 

Një trajtim financiar i mjaftueshëm në raport me vështirësitë e ushtrimit të funksioneve 

përmbarimore si dhe me presionet që hasen përgjatë përditshmërisë, rrit motivimin e këtij shërbimi, 

duke ofruar një shërbim cilësor në interes të qytetarit, në zbatim të kërkesave parimore dhe 

përgjegjësisë ligjore. Kjo nënkupton rritje të besimit të publikut ndaj përmbarimit shtetëror, e për 
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rrjedhojë rritjen e besimit tek drejtësia. Më konkretisht, synohet rritja e përgjegjshmërisë së 

përmbaruesve në ekzekutimin të titujve ekzekutivë sa i takon: 

   Respektimit të procedurave përmbarimore dhe kryerjes së tyre sipas ligjit; 

   Respektimit të afateve procedurale; 

   Rritjes së standardeve të komunikimit me palët kreditore dhe debitore si dhe të tretët; 

   Zbatimit të detyrimeve për argumentimin dhe arsyetimin ligjor dhe profesional të 

akteve/vendimeve që japin përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë; 

    Uljes së numrit të ankimeve kundër veprimeve të përmbaruesit gjyqësor, duke shfrytëzuar 

mjetin procedural të sanksionuar në nenin 610 të Kodit të Procedurës Civile, rrjedhimisht 

edhe uljen e ngarkesës së gjykatave. 

Ndikimi pozitivisht në elementët e mësipërm nënkupton rritjen dhe forcimit e besimit të publikut në 

dhënien e drejtësisë nga institucionet e vendit dhe në rivendosjen në vend të të drejtave të cenuara, 

të fituara gjyqësisht. 

KONSULTIMI 

Jepni një përmbledhje të çdo konsultimi të kryer (me kë dhe si jeni konsultuar?), çfarë pikëpamjesh 

janë shprehur, si janë trajtuar ato, domethënë çfarë ndryshimesh janë pranuar dhe çfarë janë 

refuzuar dhe arsyet pse?) 

 

Në zbatim të ligjit nr.146/2014, “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”, Ministria e Drejtësisë ka 

publikuar në portalin e Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike draftin e 

projektligjit për organizimin dhe funksionimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror, së 

bashku me dokumetacionin shoqërues (relacioni shpjegues dhe raporti i vlerësimit të ndikimit).  

Projektligji është publikuar në portalin e Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet 

Publike për periudhën 20.06.2022 – 18.07.2022 (20 ditë pune). Gjatë kësaj periudhe nuk është 

përcjellë asnjë koment përmes platformës së regjistrit elektronik. 

ZBATIMI DHE MONITORIMI 

Si do të organizohen zbatimi dhe monitorimi?(jo më shumë se 5 rreshta) 

 

Pas hyrjes në fuqi të ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor 

shtetëror”, institucionet shtetërore përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin e projektligjit janë: 

Ministria e Drejtësisë,  Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë, 

si dhe çdo autoritet publik funksionet e të cilëve lidhen apo ndikohen nga veprimtaria e përmbarimit 

gjyqësor shtetëror.  

Zbatimi i plotë dhe efektiv i projektligjit varet nga nxjerrja dhe miratimi i akteve nënligjore në bazë 

e për zbatim të këtij ligji. Autoritetet shtetërore që synohen të ngarkohen me miratimin e tyre jane 

Ministri i Drejtësisë për pjesën më të madhe të akteve, ministri përgjegjës për financat dhe 

ekonomisë - në bashkëpunim me Ministrin e Drejtësisë - për aktet nënligjore normative që lidhen 

me tarifat e veprimtarive përmbarimore dhe për përjashtimin e kategorive të caktuara të subjekteve 

nga parapagimi i këtyre tarifave, si dhe Këshillin e Ministrave për rregullimin e çështjeve më të 

rëndësishme që kërkojnë vullnet më të gjerë politik për sanksionimin ligjor të tyre.  
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PJESA 2: BAZA KRYESORE E ANALIZËS DHE E PROVAVE  

 

Historik 

Jepni kontekstin e politikës. 

Që nga viti 2001, ku me miratimin e ligjit nr. 8730, datë 18.01.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e 

shërbimit të përmbarimit gjyqësor”, përmbarimi gjyqësor nga një funksion organik në strukturën e gjykatës, 

merr një formë tjetër organizimi dhe funksionimi, unik të centralizuar, me shtrirje në të gjithë territorin e 

Republikës së Shqipërisë dhe në varësi të Ministrit të Drejtësisë, nuk ka pësuar asnjë ndryshim edhe pse në 

vitin 2008, është miratuar ligji për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat. I vetmi ndryshim është ai i 

miratuar në vitin 2017, në nenin 12, të tij lidhur  me tarifat përmbarimore. 

Në fazën e diskutimit të ligjit nr. 26/2019, vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe nevojës për reformimin 

e shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror, duke theksuar se do të merret nisma ligjore që do të garantojë 

rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimeve edhe nga shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror (shih raportin 

e Komisionit përgjegjës për çështjet ligjore të datës 26.06.2019). Në këtë kuadër, hartimi dhe miratimi i 

një ligji të ri për shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror përbën një prioritet për qeverinë shqiptare.  

Reflektimi i dispozitave ligjore për zgjidhjen e problematikave të konstatuara në Analizën e Sistemit të 

Drejtësisë dhe harmonizimi me paketën e ligjeve të reformës në sistemin e drejtësisë, është komponenti 

bazë i këtij projektligji. Projektligji është në përputhje të plotë me legjislacionin vendas dhe objektivat e 

strategjisë së drejtësisë dhe planit të saj të veprimit. Një komponent i rëndësishëm i procesit të përgatitjes 

së këtij projektligji ka qënë referimi i standarteve ndërkombëtare në fushën e ekzekutimit të vendimeve 

gjyqësore, të përcaktuara në: 

    Rekomandimin nr.17, datë 09 Shtator 2003, të Këshillit të Evropës, për shtetet anëtare “Për  

ekzekutimin”. 

   Udhëzuesin datë 17 Dhjetor 2009, të Komisionit Europian për Eficencën e Drejtësisë (CEPEJ) “Për 

implementimin e rekomandimit të Këshillit të Evropës për ekzekutimin”. 

Sipas Rekomandimit 17/2003, të Këshillit të Evropës, në mënyrë që shërbimi i ekzekutimit të jetë efikas 

nevojitet: 

Miratimi i këtyre akteve nënligjore synohet të bëhet brenda një periudhe prej 6 muajsh nga hyrja në 

fuqi e ligjit, kohë e cila çmohet e mjaftueshme për hartimin e akteve nënligjore normative cilësore 

dhe shteruese për aq sa ligji autorizon.   

Monitorimi në nivel makro do të realizohet nga struktura përkatëse përgjegjëse në Ministrinë e 

Drejtësisë për monitorimin e institucioneve të varësisë, e cila është Drejtoria e Përgjithshme 

Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë. Pranë kësaj Drejtorie vepron Sektori i Monitorimit të 

Institucioneve të Varësisë, i cili ka dhe do të vijojë të ketë përgjegjësinë për të kontrolluar dhe 

monitoruar veprimtarinë e Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit dhe zyrave përmbarimore 

vendore. 

Kontrolli për zbatimin e ligjit dhe akteve nënligjore që nxirren në bazë dhe në zbatim të tij ushtrohet 

nga subjektet sipas detyrave, të drejtave dhe  përgjegjësive të përcaktuara në projektligjin e ri.       
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   rekrutimi/akreditimi i përmbaruesve gjyqësorë të një standardi dhe trajnimi të përshtatshëm me 

kompleksitetin e detyrës. Një trajnim cilësor i profesionistëve është i rëndësishëm për dhënien e 

drejtësisë dhe për të rritur besimin e përdoruesve në sistemin e tyre të drejtësisë; 

   përmbaruesve gjyqësorë duhet t’u kërkohet ndjekja e trajnimit të vashdueshëm, të detyruar; 

   statusi i përmbaruesve gjyqësorë duhet të përcaktohet qartë për t’ju ofruar palëve të mundshme në 

procedurat e ekzekutimit një profesionist të paanshëm, të kualifikuar, të përgjegjshëm, të motivuar 

dhe të efektshëm; 

   përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë duhet të kenë kushte të përshtatshme pune dhe burime të 

mjaftueshme materiale dhe njerëzore; 

   përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, duhet t’u garantohet shpërblimi i duhur, sidomos duke pasur 

parasysh nivelin e tyre të trajnimit, përvojën dhe vështirësitë që lidhen me ushtrimin e funksionit të 

tyre. 

Problemi në shqyrtim 

1. Përshkruani natyrën e problemit. 

2. Identifikoni shkaqet e problemit. 

3. Përshkruani shtrirjen e problemit. 

4. Identifikoni grupet e prekura nga ky problem - qeveria / biznesi / shoqëria civile / qytetarët. 

5. Vlerësoni nëse problemi mund të trajtohet ose jo përmes një ndryshimi të politikave. 

Bazuar në Analizën e Sistemit të Drejtësisë e miratuar nga Komisioni i Posacëm Për Reformën në Sistemin 

e Drejtësisë me vendimin nr. 14, datë 30.07.2015, rezulton se janë identifikuar një sërë problematikash sa 

i takon ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të titujve ekzekutivë nga shërbimi përmbarimor. Konkretisht, 

Analiza e Sistemit të Drejtësisë evidenton se ka mangësi në shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror, 

zgjatje të pajustifikuara në ekzekutimin e titujve ekzekutivë, mungesë transparence dhe përkushtimi në 

ushtrimin e detyrave, si dhe vonesa të mëdha në ekzekutim. Veprimtaria e përmbaruesve gjyqësorë nuk 

karakterizohet nga profesionalizmi dhe paanshmëria në procesin e ekzekutimit të titujve ekzekutivë. Në 

këtë drejtim, bazuar në gjetjet përkatëse, u ndërmor nisma dhe u miratua ligji nr. 26/2019, “Për shërbimin 

përmbarimor gjyqësor privat”, në kuadër të Reformës në Drejtësi, duke reformuar shërbimin përmbarimor 

privat dhe duke lënë mënjanë shërbimin përmbarimor shtetëror, ndërkohë nevoja për reformim u shfaq tek 

të dyja llojet e shërbimit përmbarimor.                                                                                                        

Bazuar mbi një analizë të detajuar të kuadrit ligjor në fuqi, që rregullon organizimin dhe funksionimin e 

Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Shtetëror, janë konstatuar problematikat vijuese:  

(a) Kriteret për emërimin e përmbaruesit gjyqësor shtetëror nuk janë të parashikuara tërësisht nga ligji në 

përputhje me kërkesat e objektivitetit dhe meritokracisë. Periudha 3 mujore e provës e parashikuar nga ligji 

në fuqi ka rezultuar e pamjaftueshme që përmbaruesi gjyqësor shtetëror të fitojë njohuritë dhe eksperiencën 

bazë për të ushtruar apo t’u përballur me funksionin me përgjegjshmërinë, dhe profesionalizmin që kërkon.  

Personat e rinj në profesion, normalisht, përpara rekrutimit, duhet të kenë përvoje pune, por kjo nuk duhet 

të kufizohet vetëm me eksperiencat profesionale që lidhen me ekzekutimin dhe procedurat përmbarimore.  

(b) Nga ana tjetër, është thelbësore përditësimi i njohurive dhe forcimi i kompetencave dhe aftësive 

profesionale, përmes trajnimeve vazhduese të përshtatshme për përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë pas 

emërimit përfundimtar në detyrë, por nuk gjendet e rreguulluar nga legjislacioni në fuqi. Forcimi i nivelit 
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të njohurive përmes edukimit të vazhdueshëm është pjesë e rëndësishme e përmirësimit, sidomos të aftësisë 

për të zbatuar njohuritë e fituara në praktikën profesionale. Ndonëse një profesionist nuk mund t’i fitojë të 

gjitha aftësitë që i duhen, përmes trajnimit, duke qenë se sfidat me të cilat përballet çdo ditë ndryshojnë nga 

njëra tjetra, por ndihmon në mënyrë thelbësore në forcimin e kapataciteteve profesionale dhe praktike.  Ligji 

në fuqi nuk parashikon shprehimisht qartë dhe mjaftueshëm çështjen e trajnimit të vazhdueshëm për 

përmbaruesit gjyqësor shtetëror.  

(c) Praktika ka evidentuar se procesi i rekrutimit të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë nuk ka rezultuar një 

proces efikas për shërbimin, kjo për faktin e mospjesmarrjes së kandidatëve në procedurat konkuruese e 

për rrjedhojë mosplotësimin e vendeve vakante, kandidatët pjesëmarrës në konkurs kanë qënë me një nivel 

të pakët njohurish, kandidatët që evidentohen më një nivel të pranueshëm njohurish konkurrojnë për ta 

patur si eksperiencë pune për të kaluar më pas në një profesion tjetër dhe përmbaruesit e rinj të rekrutuar 

janë larguar nga detyra me dorëheqje, për shkak të ngarkesës së punës, dinamikës së ekzekutimit të titujve 

ekzekutivë dhe kohës së pamjaftueshme për të fituar njohuritë dhe eksperiencën për tu përballur me 

përgjegjësinë e funksionit të përmbaruesit gjyqësor si subjekt i marrëdhënies juridike civile.  

(ç) Ligji nuk parashikon procedura të qarta lidhur me komandimin e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë për 

nevoja pune në pozicionin e inspektorit në strukturën përgjegjëse të inspektimit në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Përmbarimit ose në zyra të tjera përmbarimore për ekzekutimin e një apo disa titujve 

ekzekutivë.  

(d) E njëjta problematikë shfaqet edhe me institutin e transferimit të përhershëm dhe të përkohshëm të tyre, 

pasi mungojnë rregulla të qarta për rastet e komandimit e të tranferimit, procedurën, kohëzgjatjen e tyre, si 

dhe organin kompetent për dhënien e tyre.  

(dh) Ligji në fuqi përmban një renditje dhe klasifikim konfuz të shkeljeve disiplinore, të cilat nuk i 

përgjigjen parashikimit të përshkallëzuar, ezaurues e të qartë të shkeljeve disiplinore sipas llojit dhe 

rëndësisë së tyre. Gjithashtu, gama e sanksioneve disiplinore është relativisht e vogël dhe, si e tillë nuk 

lejon përcaktimin e sanksioneve proporcionale.  

(e) Paga dhe trajtimi financiar aktual i përmbaruesit gjyqësor shtetëror jo vetëm që nuk i përgjigjet nevojave 

të integrimit social të tij dhe të familjes së tij në shoqëri, por as statusit të përmbaruesit, natyrës së 

përgjegjësisë së funksionit, vështirësive në përmbushjen e tij, ngarkesën e madhe të çështjeve për 

ekzekutim, numrin e lartë të papajtueshmërive me funksionin, si dhe nevojës për t’u mbrojtur nga presionet 

që për vetë dinamikën e çështjeve nuk janë të pakta dhe nga sjelljet e tyre në tërësi.  

(ë) Po kështu, mungojnë mekanizmat efikas të llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë për të shmangur 

ndërhyrjet e papërshtashme në veprimtarinë përmbarimore.  

Grupet e prekura nga problematikat e shtjelluara më sipër janë:  

(i) përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë që aktualisht ushtrojnë detyrat e tyre; 

(ii) shteti (kupto:institucionet shtetërore dhe publike) për shkak të ngërçeve dhe problematikave ligjore në 

lidhje me organizimin dhe funksionimin e shërbimit përmbarimor shtetëror dhe bashkëpunimit ndërmjet 

tyre dhe përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë në ekzekutimin e titujve ekzekutivë dhe: 
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(iii) qytetarët - me anë të kësaj nisme ligjore synohet që rritja e besimit të shoqërisë për rolin e përmbaruesit 

gjyqësorë shtetërorë dhe në aftësitë e tyre për kryerjen e të gjitha veprimeve ligjore në funksion të 

ekzekutimit të dosjeve të tyre gjyqësore dhe realizimit të së drejtave të palëve kreditore  

Qeveria- Miratimi i këtij projektligji vjen në kuadër të përmbushjes së prioritetit të qeverisë shqiptare për 

reformimin në tërësi të shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror dhe konsolidimit të Reformës në Drejtësi, 

duke synuar eliminimin e problematikave që vijnë nga zvarritja e procesit të ekzekutimit të vendimeve 

gjyqësore dhe mosjetësimit të së drejtave të fituara gjyqësisht nga qytetarët e këtij vendi. Problematikat e 

evidentuara më sipër që shfaqen në shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror mund dhe duhet të trajtohen 

përmes miratimit të një ligji të ri që rregullon në tërësi çështjet e organizimit dhe funksionimit të duhur të 

këtij shërbimi, duke i kushtuar rëndësinë e duhur legjislative sikurse është kryer edhe për shërbimin 

përmbarimor privat.   

Arsyeja e ndërhyrjes  

6. Shpjegoni pse qeveria e sheh të nevojshme të ndërhyjë. 

7. Shpjegoni se çfarë shpreson të trajtojë qeveria nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje. 

8. Shpjegoni se si i mbështet kjo ndërhyrje objektivat e nivelit të lartë të qeverisë. 

9. Rendisni punën ekzistuese që është realizuar tashmë. 

Arsyet e ndërhyrjes së qeverisë dhe nevojshmëria: Sikurse është parashtruar edhe në seksionet e 

mësipërme të këtij Raporti, shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror rregullohet nga një ligj i miratuar në 

vitin 2001 (ligji nr. 8730/2001 i sipërcituar), i cili i është nënshtruar ndryshimeve ligjore vetëm një herë, 

përmes ligjit nr. 108/2016, datë 27.10.2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8730, datë 

18.1.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit të përmbarimit gjyqësor””. Propozimi i kësaj 

nisme vjen dhe si nevojë e përshtatjes së kërkesave të ushtrimit dhe organizimit të profesionit të shërbimit 

përmbarimor gjyqësor shtetëror me rrethanat aktuale ligjore, ekonomike, sociale dhe politike, duke mbajtur 

në konsideratë ndryshimet që janë kryer ndër vite në Kodin e Procedurës Civile lidhur me rregullat 

procedurale për ekzekutimin e titjve ekzekutivë, si dhe reformimit që i është kryer këtij shërbimi të ofruar 

nga përmbaruesit gjyqësorë privatë. Pavarësisht natyrës së organizimit (mbi baza shtetërore apo private), 

në thelb përmbaruesit gjyqësorë ushtrojnë të njëjtin funksion primar dhe u nënshtrohen të njëjtave 

rregullave për ushtrimin e detyrave të tyre (Kodit të Procedurës Civile, Kodit Civil, akteve të tjera ligjore 

dhe nënligjore për ekzekutimin e titujve ekzekutivë etj).  Në këtë kuadër, është e domosdoshme hartimi i një 

kuadri ligjor të ri për përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë, duke ndjekur linjën e ligjit të shërbimit 

përmbarimor gjyqësor privat, për aq sa korrespondon me organizimin e këtij shërbimi, duke siguruar të 

gjitha të drejtat dhe garancitë e duhura ligjore për ofrimin e shërbimit publik të ekzekutimit të vendimeve 

gjyqësore në mënyrë cilësore dhe profesionale.  Ky kuadër ligjor i ri synon të krijojë kushtet dhe kriteret 

profesionale për shtetasit që do të synojnë të jenë në rradhët e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, si dhe 

mekanizmat kontrollues me qëllim shmangien e abuzimeve dhe veprimeve joligjore përgjatë ushtrimit të 

veprimtarive përmbarimore.  Nëpërmjet kësaj ndërhyrje synohet të trajtohen problematikat lidhur me 

kushtet që duhet të plotësojnë shtetasit për t’u pranuar në shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror, për 

t’u emëruar përfundimisht në detyrë nga ministri përgjegjës, të drejtat, detyrimet, masat disiplinore, 

rregullat e caktimit të tarifave, si dhe marrëdhëniet me të tretët. Kjo ndërhyrje është thelbësore nisur edhe 

nga interesi publik që paraqet veprimtaria përmbarimore pasi lidhet ngushtësisht me të drejtat e qytetarëve, 

të cilat janë fituar përmes një kalvari procesesh gjyqësore, ekzekutimi i të cilave paraqitet jetësor për 

mirëqenien e tyre fizike, sociale, ekonomike. Shkalla e ndërhyrjes së qeverisë: Për zgjidhjen efektive dhe 

adresimin e problematikave të evidentuara gjerësisht më sipër, si dhe përmbushjen reale të objektivave, 

shfaqet e nevojshme hartimi i një projektligji të ri për organizimin dhe funksionimin e shërbimit 



   

 

13 

 

 

përmbarimor gjyqësor shtetëror. Objektivat e nivelit të lartë të qeverisë që mbështeten nga kjo 

ndërhyrje: Hartimi i këtij projektligji do të jetë në kuadër të fokusimit të vazhdueshëm të qeverisë shqiptare 

për përmbushjen e objektivit që lidhet me zbatimin e Reformës në Drejtësi në drejtim të përmirësimit të 

shërbimeve dhe funksioneve me natyrë publike, si dhe reformimit institucional të subjekteve që ofrojnë 

këtë shërbim (shih programin qeverisës 2017-2021 dhe 2021-2025). Punët ekzistuese që janë realizuar: 

Siç është parashtruar më sipër, kjo ndërhyrje e qeverisë vjen në linjë të drejtë me shtyllat e fokusimit të 

qeverisë shqiptare gjatë këtij mandati qeverisës (2021-2025), ku njëra prej tyre lidhet me forcimin e shtetit 

të së drejtës dhe vazhdimin e betejës për implementimin e Reformës në Drejtësi. Po kështu, projektligji 

gjendet i parashikuar në programin analitik të projektakteve të planifikuara për Ministrinë e Drejtësisë për 

vitin 2022, miratuar me miratuar me vendimin nr. 850, datë 29.12.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për 

miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve, që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin 

e Ministrave gjatë vitit 2022”. Vetë procesi i hartimit të projektligjit ka marrë një kohë të gjatë studimi dhe 

vlerësimi të alternativave të ndryshme të rregullimit të çështjeve të caktuara që lidhen me organizimin dhe 

funksionimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror, nëpërmjet bashkëpunimit efektiv dhe të 

vazhdueshëm të strukturës juridike në Ministrinë e Drejtësisë me Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit. 

Në mbështetje të nenit 24, të ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit 

të Ministrave”, dhe të Kreut IV, të Rregullores së Këshillit të Ministrave, miratuar me vendimin nr. 584, 

datë 28.8.2003, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, Ministria e Drejtësisë ka vijuar me procesin e 

konsultimit me institucionet e interesuara. Në zbatim të ligjit nr.146/2014, “Për Njoftimin dhe Konsultimin 

Publik”, Ministria e Drejtësisë ka publikuar në portalin e Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe 

Konsultimet Publike draftin e projektligjit respektiv shoqëruar me dokumentet përkatëse.   

Objektivi i politikës 

1. Vendosni objektiva që korrespondojnë me problemin dhe shkaqet e tij. 

2. Sigurohuni që objektivat e vendosur të korrespondojnë me ato të dhëna në përmbledhjen ekzekutive, 

por më të detajuara.  

3. Sigurohuni që objektivat janë specifikë, të matshëm, të arritshëm, realë dhe në kohë. 

Objektivat kryesorë që synohen të arrihen janë:  

1.    Garantimi i parimit të meritokracisë në rekrutimin e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, si dhe të 

promovimit të atyre përmbaruesve që kanë aftësitë e duhura profesionale, nëpërmjet forcimit të 

kritereve dhe kushteve për rekrutimin e tyre; 

2.    Përcaktimi i qartë i statusit të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, duke sanksionuar garancitë e 

nevojshme për ushtrimin e funksionit të tyre brenda vitit 2023; 

3.    Sigurimi i vlerësimit etik dhe profesional të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë që ushtrojnë 

funksionet e tyre përmes kritereve dhe burimeve të vlerësimit të përcaktuara në mënyrë të qartë dhe 

shteruese brenda vitit 2023;  

4.    Garantimi i hapësirës ligjore të nevojshme për të mundësuar transferimin apo komandimin e 

përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë në pozicione të caktuara duke ndikuar pozitivisht në zhvillimin 

e karrierës së tyre, përmes përcaktimit qartë të rregullave për komandimin dhe transferimin e 

përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë brenda vitit 2023;  

5.    Rritja e përgjegjshmërisë së përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë nëpërmjet forcimit të procedurave 

dhe masave disiplinore;  

6.    Garantimi i një procesi të rregullt ligjor me natyrë administrative në kuptim të nenit 42 të 

Kushtetutës dhe nenit 6 të Konventës Europiane për të  Drejtat e Njeriut, në procedimet disiplinore. 
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Përshkrimi i opsioneve të shqyrtuara 

1. Përshkruani opsionin e status quo-së.  

2. Identifikoni dhe përshkruani të gjitha opsionet e politikave që keni marrë parasysh. 

3. Shpjegoni se si janë identifikuar opsionet e politikës.   

Opsioni 0 – status quo-ja  dhe mosbërja e ndryshimeve ligjore, duke pritur që situata të vetërregullohet, pa 

ndërhyrjen e pushtetit legjislativ. Kjo situatë nuk ka kosto financiare dhe nuk kërkon burime njerëzore, 

përveç fazës së monitorimit, por nga ana tjetër, nuk jep zgjidhje të të problemit. Të gjitha ato situata juridike 

që kërkojnë ndërhyrje nëpërmjet ndryshimeve ligjore, ngelen të parregulluara dhe të patrajtuara sipas 

nevojave të sotme praktike.  

Opsioni 1: - Ndryshimi i ligjit nr.  8730, datë 18.1.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit të 

përmbarimit gjyqësor”, i ndryshuar. Zbatimi i këtij opsioni në praktikë nga institucionet ligjbërëse 

(Ministria e Drejtësisë), ligjpropozuese (Këshilli i Ministrave) dhe ligjmiratuese (Kuvendi) sjell kosto të 

ulëta në burime, por nuk i shërben adresimit efektiv dhe real të problematikave që janë evidentuar gjatë 

zbatimit të këtij ligji nga institucionet zbatuese. Përmbushja e qëllimeve që synohen në rastin konkret 

kërkojnë ndryshime rrënjësore të parashikimeve ligjore në fuqi të miratuara që në vitin 2001, që lidhen me 

aspekte të organizimit dhe të funksionimit të këtij shërbimi, dhe duke qenë se preket më shumë se 70% e 

përmbajtjes së ligjit në kuadër të teknikës legjislative, vlerësohet si e pamundur zgjedhja e këtij opsioni. Në 

këto kushte, ndonëse ky opsion paraqet kosto të ulëta kohore dhe monetare, zbatimi i tij do të shoqërohej 

me kosto negative dhe të pafavorshme në drejtim të risive dhe përshtatjes së kërkesave të ofrimit të këtij 

shërbimi nga përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë me rrethanat aktuale ligjore, politike, sociale dhe 

ekonomike.  

Opsioni 2 – Miratimi i një ligji të ri, i cili do të reformonte Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror i 

cili parashikohet të ketë efekte pozitive të pritshme në zhvillimin e veprimtarisë përmbarimore, për shkak 

të rregullimit në mënyrë të qartë dhe të plotë të çdo aspekti që lidhet me organizimin dhe funksionimin e 

veprimtarisë përmbarimore shtetërore (shih për më shumë rubrikën “Objektivi i politikës”).  

Vlerësimi i opsioneve/analizimi i ndikimeve      

1. Identifikoni grupet e prekura. 

2.Identifikoni llojet e ndikimeve për secilin grup të prekur, bëni dallimin midis ndikimeve të 

drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta. 

3. Për ndikimet e drejtpërdrejta: 

  

1. Përshkruani nga ana cilësore ndikimet e drejtpërdrejta mbi grupet e prekura. 

2. Analizoni nga ana sasiore ndikimet më të rëndësishme të drejtpërdrejta. 

3. Përcaktoni vlerën monetare të ndikimeve më të rëndësishme të drejtpërdrejta aty ku është e 

mundur (përdor tabelën në Aneksin 2/a të këtij dokumenti). 

4. Analizoni ndikimin mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (nëse ka). 

4. Për ndikimet jo të drejtpërdrejta: 

1. Përshkruani nga ana cilësore ndikimet jo të drejtpërdrejta mbi grupet e prekura. 

2. Analizoni ndikimin mbi konkurrencën.   

5. Diskutoni kufizimin e analizës: 

1. Jepni supozimet në të cilat janë bazuar parashikimet dhe risqet, të cilave ato u nënshtrohen. 

2. Tregoni se çfarë mund të pengojë realizimin e përfitimeve, të rrisë kostot ose të sjellë pasoja 

të papritura. 
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6. Përmblidhni vlerësimin e opsioneve: 

1. Paraqisni një pasqyrë përmbledhëse të të gjitha ndikimeve të opsioneve të analizuara. 

2. Shpjegoni se si ndikimet e të gjitha opsioneve të analizuara krahasohen me njëra-tjetrën. 

3. Paraqisni përllogaritjet më të mira të përgjithshme neto të ndikimit me vlerë monetare të 

përcaktuar për çdo opsion (përdor tabelën në Aneksin 2/b të këtij dokumenti). 

Grupet e prekura: Miratimi i një projektligji të ri për shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror do të ketë 

impakt pozitiv tek përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë, tek institucionet dhe subjektet të cilët janë të detyruar 

ligjërisht të bashkëpunojnë me përmbaruesit gjyqësorë duke ofruar të gjithë ndihmën dhe mbështetjen e 

nevojshme për ekzekutimin e titujve ekzekutivë, si dhe tek qytetarët që do të kërkojnë/sigurojnë shërbimin 

përmbarimor gjyqësor shtetëror. Në mënyrë më të detajuar, sa i takon përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë 

që aktualisht ushtrojnë detyrat e tyre, projektligji do të sjellë impakt shumë pozitiv, për shkak të forcimit të 

të drejtave dhe garancive për ushtrimin e këtij profesioni me përkushtim dhe profesionalizëm, nisur edhe 

përfitimet që projektligji synon të sanksionojë për ta.  

Qeveria shqiptare ka pasur në fokus të vazhdueshëm reformimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor 

Shtetëror (përpos atij privat të cilin e realizoi në vitin 2019). Kështu, në programin qeverisës paraardhës 

2017-2021, në pikën 3.1 “Shteti ligjor dhe Drejtësia e Re” ka qenë parashikuar fokusimi i qeverisë shqiptare 

në reformimin e thellë të sistemit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore nëpërmjet shërbimit përmbarimor, 

ku një nga mjetet për kryerjen e këtij reformimi konsistonte në rishikimin e mënyrës së funksionimit dhe 

organizimit të sistemit të përmbarimit gjyqësor shtetëror, përpos përmbarimit të organizuar mbi baza 

private. Konkretisht, në nënparagrafin 5 të kësaj pike citohet si vijon: Reformim të thellë do të pësojë edhe 

sistemi i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore nëpërmjet shërbimit përmbarimor. Së pari, do të synojmë 

thjeshtimin dhe qartësimin e procedurave të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Së dyti,  

do të rishikohet mënyra e  funksionimit dhe organizimit të sistemit të shërbimit shtetëror dhe atij privat të 

përmbarimit, duke përmirësuar mekanizmat kontrollues të këtij shërbimit të ofruar tek qytetarët. Qëllimi 

ynë është që gangrena e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë të marrë fund. 

Një trajtim financiar në raport me natyrën e përgjegjësisë së detyrës së përmbaruesit dhe e përshtatshme 

për të garantuar pavarësinë dhe mbrojtjen nga ndërhyrjet e jashtme në ushtrim të funksionit të tyre del në 

pah duke mbajtur në konsideratë edhe përgjegjësitë dhe vështirësitë e panumërta me të cilat janë hasur 

përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë gjatë ushtrimit të detyrave të tyre, si dhe të nevojës për t’u mbrojtur nga 

presionet dhe ndikimet në veprimtarinë e tyre.  

Problematikat kryesore vijnë kryesisht për shkak të mungesës së bashkëpunimit me efikasitet dhe interes 

të përbashkët me institucionet shtetërore si: Drejtoritë Rajonale të Kadastrës, të cilat refuzojnë vënies e 

masës së sekuetros mbi pasuritë e paluajtshme të rezultuara në pronësi të debitorëve.  

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor, gjithashtu, me pretendime të pabaza administrative, 

nuk zbatojnë masat e sekuestrove të përmbaruesve gjyqësorë dhe nuk ofrojnë informacionin e kërkuar mbi 

pasuri të luajtshme që mund të rezultojnë në emër të debitorëve. Po kështu, mosvënia në dispozicion e 

mjeteve (fadromë etj) nga ana e Institutit Kombetar të Mbrojtjes së Territorit për shkak të angazhimeve të 

mjeteve në përmbushje të detyrave funksionale të institucionit, ka çuar në zvarritje të procedurave për 

ekzekutim të titujve ekzekutivë me objekt «lirim dorëzim», «prishje objekti» etj. Vështirësi paraqesin 

shpeshherë edhe dispozitivet e vendimeve gjyqësore, që e bëjnë të vështirë punën e përmbaruesve gjyqësorë 

si, për çështjet ‘’kthim kredie’’, të cilat, kanë kolateral të  mangët ose inekzistent, të dhëna të pasakta në 

identitetin e debitorëve, vendimet gjyqësore që kanë të bëjnë pikërisht me respektimin e parimit “interesi 

më i lartë i fëmijës”, të cilat derivojnë në vështirësi në ekzekutim dhe deri në pamundësi të ekzekutimit të 
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çështjeve me objekt takim fëmije. Nuk janë të pakta, gjithashtu rastet kur masat e mbrojtjes në vendimin e 

gjykatës nuk janë të qarta apo rastet kur dhunuesi ose debitori detyrohet të dalë nga banesa dhe Gjykata ka 

përcaktuar si detyrim të Shërbimit Social për të gjetur strehim për të dhunuesin/debitorin, të cilat e bëjnë të 

vështirë ekzekutimin për shkak të pamundësisë për të garantuar strehim. Të gjitha këto janë problematika 

dhe vështirësi që përmbaruesi shtetëror shtetëror përballet çdo ditë në punën e tij. 

Institucionet e mësipërme kanë detyrimin ligjor të bashkëpunimit me përmbaruesit gjyqësorë, privatë apo 

shtetërorë, për ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutivë dhe rivendosjen e së drejtës së cenuar të 

kreditorit (shih nenin 523 “Detyrimi për bashkëpunim” të Kodit të Procedurës Civile, përpos përcaktimeve 

në ligje të veçanta). Mungesa e bashkëpunimit me përmbaruesit gjyqësorë shtetërore ka krijuar pengesa për 

këta të fundit në kryerjen e veprimeve procedurale përmbarimore për ekzekutimin e titujve ekzekutivë, 

duke vështirësuar shumë punën e tyre pasi prezenca, ndihma dhe mbështetja e subjekteve të tjera shtetërorë 

gjatë procesit të ekzekutimit është i domosdoshëm, mungesa e të cilave sjell pasoja jo vetëm për 

përmbarusin gjyqësor por edhe për të drejtat e kreditorit që janë fituar gjyqësisht për shkak të zvarritjes apo 

mosrealizimit të procesit të ekzekutimit të detyrueshëm.  

Në këtë kontekst, vështirësitë me të cilat hasen pëmbaruesit gjyqësorë shtetërorë gjatë punës së përditshme, 

nënkuptojnë parashtrimin e zgjidhjeve prej tyre për trajtimin efektiv të tyre, kryerjen e veprimeve 

procedurale të përsëritura, si psh. ridërgimin e shkresave këtyre institucioneve për 

ndihmë/mbështetje/prezencë për ekzekutimin e titujve ekzekutivë, adresimin e shkeljes së ligjit pranë 

institucioneve mbikëqyrëse/qendrore nga të cilat varen instutucionet apo subjektet që kanë detyrimin e 

bashkëpunimit, shtyrjen e procesit të ekzekutimit të detyrueshëm deri në marrjen e masave për 

bashkëpunimin e tyre etj.  

Gjithashtu, Shërbimi i Përmbarimit Shtetëror, gjatë këtyre viteve, edhe pse me mungesë të plotë të 

infrastrukturës (ambjente, mjete logjistike etj, dhe për më tepër me një shërbim paralel që ofron ekzekutimin 

e titujve ekzekutivë mbi baza private, ka provuar përmes statistikave: 

 rritje të cështjeve të regjistruara nga viti në vit; 

 garantimin e ekzekutimit 100% të cdo vendimi gjyqësor më objekt urdhër mbrojtje dhe urdhër i 

menjëhershëm mbrojtjeje; 

 ndjekjen e ekzekutimit për 9059 çështje me objekt pension ushqimor, takim me fëmijë dhe 

kujdestari fëmije, çështje të cilat sikurse vendimet për masat ndaj dhunës dhe parandalimin e saj, 

janë çështje të kthyera, tashmë si zgjedhje e vetë qytetarëve, ekskuzivitet i përmbarimit shtetëror,  

 ndjekjen e çështjeve të cilat kanë qenë të regjistruara për ekzekutim në shërbimin përmbarimor 

privat dhe për shkak të vështirësive që kanë paraqitur në ekzekutim dhe me besimin që në 

përmbarimi shtetëror garanton zgjidhje, qytetarët i kanë risjellë për ekzekutim pranë përmbarimit 

shtetëror;  

 sigurimin e më shumë të ardhurave për buxhetin e shtetit se shërbimi përmbarimor privat; 

 sigurimin e më pak kostove për buxhetin e shtetit për ekzekutimin e çështjeve me palë shteti debitor. 

Në këtë kontekt, duhet mbajtur në konsideratë fakti që Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror garanton 

ekzekutimin e vendimeve gjyqësore për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë pa përzgjedhje, 

paragjykime apo diskriminime, duke garantuar zgjidhje edhe për ato çështje që refuzohen nga Shërbimi 

Përmbarimor Privat. Në këto kushte, forcimi i këtij Shërbimi është një detyrim moral dhe ligjor i secilit prej 

nesh ndaj qytetarëve dhe shtetit. 
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Garantimi i ekzekutimit të një vendimi gjyqësor nuk është vetëm mision i përmbaruesit gjyqësor, por 

njëkohësisht një detyrim për këdo që ushtron pushtet, për më tepër kur ky pushtet i ka bazat tek publiku, që 

çdo ditë pret një drejtësi të shpejtë dhe të barabartë për të gjithë. 

Projektligji garanton edhe përditësimin dhe përforcimin e kompetencave dhe aftësive të tyre profesionale 

nëpërmjet organizimit të trajnimeve vazhduese në mënyrë të vazhdueshme sipas një programi trajnimi që 

do të miratohet me akt nënligjor të Ministrit.  

Në institucionet shtetërore, ndikimi paraqitet si vijon: 

• Shmanget zbatimi i rregullave dhe standardeve të dyfishta gjatë bashkëpunimit të përmbaruesve me 

institucionet shtetërore. 

•  Rritet bashkepunimi nder institucional veprimeve procedurale mbështetëse në funksion të 

ekzekutimit të titujve ekzekutivë, pasi tani e tutje mënyra e procedimit të tyre do të bëhet konform 

këtyre rregullave, sa herë që përmbaruesi gjyqësor shtetëror do të ketë nevojë për ndihmën, 

prezencën apo mbështetjen nga një institucion shtetëror. 

Sikurse është sqaruar edhe më sipër, subjektet shtetërore përkatëse kanë detyrimin ligjor të bashkëpunimit 

me përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë gjatë procesit të ekzekutimit të detyrueshëm, moszbatimi i të cilit 

pengon realisht punën e përmbaruesit, zvarrit procesin e ekzekutimit të detyrueshëm dhe dëmton kreditorin, 

i cili kërkon realizimin e së drejtës së tij, të fituar gjyqësisht, përmes një kalvari të gjatë procesesh gjyqësore 

derisa vendimi të ketë marrë formë të prerë. Në kushtet kur Kodi i Procedurës Civile ka parashikuar vetëm 

në mënyrë të përgjithshme detyrimin e subjekteve shtetërorë përkatës për mbështetjen e përmbaruesit gjatë 

procedurave të ekzekutimit, si dhe duke mbajtur në konsideratë modelin ligjor të Shërbimit Gjyqësor 

Përmbarimor Privat, i cili ka përcaktuar rregulla për marrëdhëniet me të tretët si dhe ka trajtuar në veçanti 

ndihmën që duhet të japë Policia e Shtetit, duke përcaktuar edhe nxjerrjen e një akti nënligjor më të detajuar 

lidhur me këtë çështje, projektligji ka vendosur rregulla të qarta në këtë drejtim, duke përcaktuar gjithashtu 

se rregulla më të detajuara për kriteret dhe procedurat e bashkëpunimit dhe mbështetjes do të përcaktohen 

me akt nënligjor të ministrit të Drejtësisë si dhe ministrave respektivë, sipas fushës së përgjegjësisë.  

Ky përcaktim synon shmangien e zbatimit të rregullave apo standardeve të ndryshme apo të dyfishta gjatë 

bashkëpunimit të përmbaruesve me institucionet shtetërore. Në këtë kuadër, përcaktimi i këtyre rregullave 

ndikon drejtpërdrejtë në veprimtarinë e këtyre institucioneve sa i takon ndërmarrjes së veprimeve 

procedurale mbështetëse në funksion të ekzekutimit të titujve ekzekutivë, pasi tani e tutje mënyra e 

procedimit të tyre do të bëhet konform këtyre rregullave, sa herë që përmbaruesi gjyqësor shtetëror do të 

ketë nevojë për ndihmën, prezencën apo mbështetjen nga një institucion shtetëror.  

Projektakti nënligjor synon të përcaktojë kriteret dhe rregullat e zbatueshme procedurale, mbi bazën e të 

cilave kërkohet dhe jepet mbështetja nga strukturat shtetërore përkatëse për përmbaruesit gjyqësorë 

shtetërorë, në ndihmë të përmbushjes së shërbimit publik për kryerjen e veprimeve procedurale në 

realizimin e një procesi përmbarimor, si dhe të përcaktojë mënyrën e bashkëpunimit dhe të mbështetjes së 

përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë nga këto institucione, para, gjatë dhe pas kryerjes së veprimeve 

përmbarimore përkatëse. Në terma më praktikë, ky projektakt synon të rregullojë kriteret për dhënien e 

mbështetjes përmbaruesit gjatë ekzekutimit të detyrueshëm si dhe të gjithë procedurën përkatëse, duke 

filluar nga paraqitja e kërkesës për ndihmë/mbështetje nga përmbaruesi gjyqësor shtetëror deri tek 

detyrimet që do të ketë struktura përkatëse shtetërore para, gjatë apo pas procesit të ekzekutimit të 

detyrueshëm, si dhe masat që do të duhet të merren në rast të moszbatimit të përcaktimeve që do të përmbajë 

ky akt nënligjor nga palët që u adresohet (përmbaruesi/institucioni shtetëror).  
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Në lidhje me ndikimin në shoqëri në tërësi, vlerësojmë se shoqëria është një nga grupet e prekura nga 

ndërmarrja e kësaj politike. Ndikimi më i rëndësishëm është ai i rritjes së besueshmërisë në ekzekutimin e 

vendimeve gjyqësore në mënyrë efektive, pa kaluar në procedura abuzuese apo në tejkalim të afateve, duke 

realizuar dhe përfituar të drejtat e tyre që u janë dhënë gjyqësisht, si dhe në sistemin e drejtësisë shqiptare. 

Besimi i publikut, si forma më e mirë e kontrollit dhe vlerësimit të punës së përmbaruesve gjyqësore 

shtetërore, na vë përballë një detyrimi, që vlerësimi i rritjes së pagës së përmbaruesit gjyqësor shtetëror,  

është një këmbanë, për të gjithë strukturat përgjegjëse, jo vetëm për të garantuar integritetin e tij, por si një 

detyrim ligjor për kryerjen e një shërbimi kundrejt një shpërblimi të duhur.  

Garantimi i procesit gjyqësor, të përfunduar, nuk është vetëm mision i përmbaruesit gjyqësor, por 

njëkohësisht një detyrim për këdo që ushtron pushtet, për më tepër kur ky pushtet i ka bazat tek publiku, që 

çdo ditë pret një drejtësi të shpejtë dhe të barabartë për të gjithë. 

Kosto në buxhetin e shtetit: Projektligji parashikohet të ketë efekte financiare për buxhetin e Shërbimit 

Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror. Efektet financiare, që mund të dalin nga zbatimi i tij, do të parashikohen 

në aktet nënligjore, që do të miratohen pas hyrjes në fuqi të ligjit. 

Sektori përgjegjës në Ministrinë e Drejtësisë për të monitoruar veprimtarinë e Drejtorisë së Përgjithshme 

të Përmbarimit dhe zyrave vendore përmbarimore do të jetë sektori i monitorimit të institucioneve të 

varësisë, i cili aktualisht i ushtron këto kompetenca në bazë të ligjit organik të Ministrisë së Drejtësisë. 

Rrjedhimisht, sa i takon organizimit të këtij sektori, nuk do të ketë ndryshime në strukturë apo në natyrën 

e punës që kryejnë.  

Përfitime në buxhetin e shtetit: Me anë të kësaj nisme synohet forcimi i veprimtarisë përmbarimore 

shtetërore sa i takon ekzekutimit të detyrueshëm të titujve ekzekutivë, si dhe shtimi i kompetencave sa i 

takon ushtrimit të veprimtarive që lidhen me: (a) kryerjen e njoftimit të akteve gjyqësore dhe dokumenteve 

zyrtare; (b) njoftimin dhe kryerjen e mbledhjes së detyrimeve financiare me mirëkuptim, me kërkesë të të 

interesuarve; (c) kryerjen e konstatimeve të fakteve, sendeve dhe dukurive lehtësisht të verifikueshme, që 

nuk kërkojnë njohuri specifike teknike sipas legjislacionit në fuqi, me kërkesë të të interesuarve;  (ç) 

kryerjen e shitjes së sendeve në ankand publik me kërkesë të të interesuarve. Ushtrimi i këtyre veprimtarive 

sipas tarifave që do të vendosen me akt nënligjor të Ministrit të Drejtësisë dhe ministrit përgjegjës për 

financat pasjell ndikim pozitiv në buxhetin e shtetit dhe për rrjedhojë edhe në ekonominë e vendit.  

Ndikimet sociale:  

(a) rritje e standardeve në ushtrimin e veprimtarisë përmbarimore gjyqësore shtetërore nga profesionistët e 

fushës;  

(b) rritja e ndërgjegjësimit të shoqërisë për shërbimin përmbarimor gjyqësor të ofruar nga institucionet 

shtetërore (zyrat përmbarimore vendore);  

(c) rritja e efektshmërisë në ekzekutimin e titujve ekzekutivë nga shërbimi përmbarimor shtetëror;  

(ç) rritja e besimit të publikut në rolin e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë dhe aftësitë e tyre për të 

ekzekutuar titujt ekzekutivë duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme ligjore procedurale për këtë qëllim, 

e cila passjell rritjen e besimit në sistemin e drejtësisë. 

Arsyetimi i opsionit të preferuar 

1. Zgjidhni opsionin e preferuar, bazuar në analizë.  
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2. Shpjegoni arsyetimin tuaj. 

Opsioni i rekomanduar/i preferuar është:  Opsioni i preferuar është përzgjedhur opsioni 2 - hartimi dhe 

miratimi i një ligji të ri për shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror, sikurse është kryer për shërbimin 

përmbarimor gjyqësor privat përmes ligjit nr. 26/2019, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, duke 

vendosur një shërbim përmbarimor gjyqësor shtetëror garantues të drejtash dhe llogaridhënie që synon 

ridimensionimin e këtij shërbimi në tërësinë e tij, në terma të rritjes së eficencës së ekzekutimit 

përmbarimor, përgjegjshmërisë, profesionalizmit, llogaridhënies, besueshmërisë së publikut dhe të 

orientuar drejt një shërbimi cilësor ndaj qytetarit.  

Zbatimi i këtij opsioni garanton:  

(a) rritje të performancës profesionale të përmbaruesit gjyqësor shtetëror;  

(b) trajtim financiar në përputhje me natyrën e përgjegjësisë së detyrës së përmbaruesit dhe e përshtatshme 

për të garantuar pavarësinë dhe mbrojtjen nga ndërhyrjet e jashtme në ushtrim të funksionit të tyre;  

(c) një kuadër të drejtash dhe llogaridhënie që synon një shërbim përmbarimor gjyqësor shtetëror të 

përgjegjshëm dhe profesional;  

(ç) rregullime në mënyrë të qartë dhe të plotë të çdo aspekti që lidhet me veprimtarinë e përmbarimit 

gjyqësor shtetëror duke mbajtur në konsideratë linjën e ndjekur për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat;  

(d) një sistem të mirëfilltë dhe transparent vlerësimi etik dhe profesional të përmbaruesve gjyqësorë 

shtetërorë dhe kryetarëve të zyrave përmbarimore, duke përcaktuar kritere të qarta vlerësimi, burimet e 

vlerësimit, nivelet e vlerësimit, si dhe procedurën e vlerësimit që ndiqet përkatësisht në të dy rastet, etj. 

Ky vlerësim rezulton edhe nga analiza me shumë kritere, pasqyruar më poshtë si vijon: 

Analiza me shumë kritere 

Opsionet që merren në konsideratë janë:  

Opsioni 0 – status quo-ja dhe mosbërja e ndryshimeve ligjore, duke pritur që situata të vetërregullohet, pa 

ndërhyrjen e pushtetit legjislativ.  

Opsioni 1 - Kryerja e ndërhyrjeve ligjore, duke ndryshuar ligjin nr.  8730, datë 18.1.2001, “Për organizimin 

dhe funksionimin e shërbimit të përmbarimit gjyqësor”, i ndryshuar.  

Opsioni 2 – Miratimi i një ligji të ri, i cili do të reformonte Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror dhe 

që do të sillte efekte pozitive të pritshme në zhvillimin e veprimtarisë përmbarimore, për shkak të rregullimit 

në mënyrë të qartë dhe të plotë të çdo aspekti që lidhet me organizimin dhe funksionimin e veprimtarisë 

përmbarimore shtetërore 

Kriteret për vlerësimin e opsioneve dhe pesha e secilit sipas rëndësisë relative: 

1. Garantimi i parimit të meritokracisë në rekrutimin e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, si dhe të 

promovimit të atyre përmbaruesve që kanë aftësitë e duhura profesionale, nëpërmjet forcimit të 

kritereve dhe kushteve për rekrutimin e tyre. - 5  
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2. Garantimi i një kuadri të drejtash dhe llogaridhënie që synon një shërbim përmbarimor gjyqësor 

shtetëror të përgjegjshëm dhe profesional. - 4 

3. Sigurimi i një sistemi të mirëfilltë dhe transparent vlerësimi etik dhe profesional të përmbaruesve 

gjyqësorë shtetërorë që ushtrojnë funksionet e tyre përmes rregullave të përcaktuara në mënyrë të 

qartë dhe shteruese. - 3  

4. Përmirësimi i mekanizmave kontrollues të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë dhe rritja e 

përgjegjshmërisë së këtyre të fundit, nëpërmjet forcimit të procedurave dhe rregullave që ndiqen 

në rastet e përgjegjësisë disiplinore, duke garantuar në çdo rast procesin e rregullt ligjor. - 4 

5. Garantimi i eficiencës dhe transparencës në ushtrimin e veprimtarisë përmbarimore shtetërore 

konfom legjislacionit procedural në fuqi – 4 

6. Kosto-efektiviteti - 4 

Shkalla e performancës është nga 0 në 5, ku 0 përfaqëson opsionin më pak të preferuar dhe 5 atë më të 

preferuarin.  

 

Kriteret Pesha  Opsioni 0 Opsioni 1 Opsioni 2 

Garantimi i parimit të meritokracisë në rekrutimin 

e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, si dhe të 

promovimit të atyre përmbaruesve që kanë aftësitë 

e duhura profesionale, nëpërmjet forcimit të 

kritereve dhe kushteve për rekrutimin e tyre 

5 0 (0) 2 (10) 5 (25) 

Garantimi i një kuadri të drejtash dhe 

llogaridhënie që synon një shërbim përmbarimor 

gjyqësor shtetëror të përgjegjshëm dhe 

profesional 

4 0 (0) 3 (12) 4 (16) 

Sigurimi i një sistemi të mirëfilltë dhe transparent 

vlerësimi etik dhe profesional të përmbaruesve 

gjyqësorë shtetërorë që ushtrojnë funksionet e tyre 

përmes rregullave të përcaktuara në mënyrë të 

qartë dhe shteruese 

3 0 (0) 1 (3) 4 (12) 

Përmirësimi i mekanizmave kontrollues të 

përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë dhe rritja e 

përgjegjshmërisë së këtyre të fundit, nëpërmjet 

forcimit të procedurave dhe rregullave që ndiqen 

në rastet e përgjegjësisë disiplinore 

4 0 (0) 3(12) 3 (12) 

Garantimi i eficiencës dhe transparencës në 

ushtrimin e veprimtarisë përmbarimore shtetërore 

konfom legjislacionit procedural në fuqi 

4 0 (0) 2 (8) 3 (12) 

Kosto-efektiviteti 4 2 (8) 3(12) 5(20)  

Pikët  - 8 57 97 

Çështje të zbatimit 

1. Shpjegoni se cila strukturë do të jetë përgjegjëse për zbatimin e opsionit të zgjedhur. 

2. Shpjegoni pengesat e mundshme për zbatimin e opsionit të zgjedhur. 

3. Përshkruani masat që do të ndërmerren gjatë zbatimit për të arritur qëllimet e politikës. 
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Pas hyrjes në fuqi të projektligjit “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor 

shtetëror”, institucionet shtetërore përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin e projektligjit janë: Ministria 

e Drejtësisë,  Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë, si dhe çdo 

autoritet publik funksionet e të cilëve lidhen apo ndikohen nga veprimtaria e përmbarimit gjyqësor 

shtetëror.  

Zbatimi i plotë dhe efektiv i projektligjit varet nga nxjerrja dhe miratimi i akteve nënligjore në bazë e për 

zbatim të këtij ligji. Autoritetet shtetërore që synohen të ngarkohen me miratimin e tyre jane Ministri i 

Drejtësisë për pjesën më të madhe të akteve, ministri përgjegjës për financat dhe ekonomisë - në 

bashkëpunim me Ministrin e Drejtësisë - për aktet nënligjore normative që lidhen me tarifat e veprimtarive 

përmbarimore dhe për përjashtimin e kategorive të caktuara të subjekteve nga parapagimi i këtyre tarifave, 

si dhe Këshillin e Ministrave për rregullimin e çështjeve më të rëndësishme që kërkojnë vullnet më të gjerë 

politik për sanksionimin ligjor të tyre. Miratimi i këtyre akteve nënligjore synohet të bëhet brenda një 

periudhe prej 6 muajsh nga hyrja në fuqi e ligjit, kohë të cilën e çmojmë të mjaftueshme për hartimin e 

akteve nënligjore normative cilësore dhe shteruese për aq sa ligji autorizon.  

Përzgjedhja e opsionit të preferuar-hartimi i një ligji të ri për shërbimin përmbarimor gjyqësor shtetëror-

mund të shoqërohet me pengesa, të cilat identifikohen kryesisht në momentin e fillimit të zbatimit të tij (pas 

hyrjes në fuqi). Pengesat kryesore paraqiten në mënyrë të përmbledhur si më poshtë vijon: 

1.   Vonesa në nxjerrjen e akteve nënligjore, pra përtej afatit të vendosur në projektligj për miratimin e 

tyre. Në lidhje me këtë aspekt, sqarojmë se puna për hartimin e akteve nënligjore fillon paralisht me 

procesin e shqyrtimit dhe miratimit të kësaj nisme nga Kuvendi i Republikës, me qëllim shmangien 

e kësaj problematikës së vonesës. Megjithatë, mund të ndodhë që hartimi i disa prej akteve 

nënligjore të jetë kompleks apo i vështirë, nisur nga natyra dhe përmbajtja e çështjeve që duhet të 

rregullohen sipas delegimeve ligjore respektive. Nga ana tjetër, mund të ndodhë që procesi i 

konsutimit të tyre të marrë kohë më shumë për shkak të angazhimit të disa palëve në proces, 

vonesave në dërgimin e mendimit prej tyre, procesit të vazhdueshëm të bashkërendimit deri në 

rakordimin e qëndrimeve për rregullimin e çështjeve të caktuara.  

2.   Përshtatja me regjimin ligjor të ri që synohet të vendoset në Shërbimin Përmbarimor Shtetëror, i cili 

mund të vonojë si proces, për shkak të risive dhe procedurave të reja që sjell kjo nismë e re ligjore 

në rekrutimin e përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, vlerësimin e veprimtarisë së tyre, mbikëqyrjen 

dhe kontrollin e tyre nga organi kompetent, shtimin e detyrave dhe veprimtarive të reja 

përmbarimore etj. Megjithatë, zbatimi i përcaktimeve ligjore të reja në mënyrë të drejtë dhe të saktë, 

në përputhje me qëllimin e ligjvënësit, është i rëndësishëm, me qëllim trajtimin e praktikave dhe 

kryerjen e detyrave drejt, duke shmangur krijimin e precedentëve të rrezikshëm që eventualisht 

mund të sjellin cenimin e të drejtave dhe interesave të ligjshëm të subjekteve përkatës.  

Përshtatja me legjislacionin e ri mund të shfaqet disi e vështirë edhe për institucionet shtetërore të 

cilat kanë detyrimin e bashkëpunimit dhe mbështetjes së përmbaruesit gjyqësor shtetëror gjatë 

procedurave të ekzekutimit të detyrueshëm, për shkak të rregullave të reja që synohen të vendosen 

në këtë drejtim për përmirësimin në praktikë të procedurave të mbështetjes dhe ndihmës që 

përmbaruesi gjyqësorë ka të drejtë të kërkojë nga institicionet respektive (për më shumë shih 

seksionin “Vlerësimi i opsioneve/analizimi i ndikimeve”).  
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3.   Koha që nevojitet për përshtatjen e institucionit të DPP me rregullat e reja mund të sjellë edhe vonesa 

në plotësimin e vakancave për përmbarues gjyqësor shtetëror, si dhe në ngritjen e Këshillit të 

Përmbarimit për ushtrimin e kompetencave që i jepen përmes kësaj nisme ligjore.  

4.   Rikuperimi i besimit të publikut në Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror mund të jetë i 

ngadaltë si proces dhe kërkon kohë pasi logjikisht synohet forcimi i përmbaruesve gjyqësorë 

shtetërorë në ushtrimin e detyrave të tyre me përgjegjshmëri, profesionalizëm dhe përkushtim 

maksimal për të arritur më pas rritjen e besimit të shoqërisë në sistemin e drejtësisë. Eliminimi 

gradual i kësaj pengese do të vërehet kryesisht nga numri dhe lloji i çështjeve që publiku do t’i 

besojë Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror për ekzekutimin  e tyre dhe të ardhurat që do t’i 

vijnë buxhetit të shtetit nga e gjithë veprimtaria përmbarimore në tërësi.  

Faza e monitorimit dhe vlerësimit 

4. Jepni një përshkrim të përmbledhur të masave të monitorimit dhe të vlerësimit. 

5. Identifikoni kriteret/treguesit për të matur arritjen e objektivave ose progresin drejt tyre. 

Monitorimi i zbatimit të këtij projektligji do të bëhet nga struktura përkatëse në Ministrinë e Drejtësisë, 

përkatësisht nga Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, ku pranë kësaj Drejtorie 

vepron Sektori i Monitorimit të Institucioneve të Varësisë, i cili ka dhe do të vijojë të ketë përgjegjësinë 

për të kontrolluar dhe monitoruar veprimtarinë e Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit dhe zyrave 

përmbarimore vendore, si dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit për zyrat përmbarimore vendore 

të cilat varen administrativisht nga Drejtoria. Për monitorimin e zbatimit të këtij ligji, do të kryhen 

inspektime mbi veprimtarinë procedurale, administrative dhe financiare të përmbaruesve gjyqësorë 

shtetërorë nga Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit (struktura përgjegjëse për inspektimin), Ministria e 

Drejtësisë (Sektori i Monitorimit të Institucioneve të Varësisë), si dhe nga organet kompetente përgjegjëse 

të caktuar me akte të tjera ligjore si psh. KLSH. Inspektimet do të konsistojnë kryesisht në kontrollin e 

veprimtarisë përmbarimore shtetërore, nëse kjo e fundit është kryer konform kërkesave ligjore dhe 

nënligjore përkatëse. Këto raporte inspektimi do të shërbejnë edhe si burim formal për vlerësimin etik dhe 

profesional të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë.   

Si kriter matje do të shërbejnë:  

(a) mangësitë e evidentuara përgjatë ushtrimit të veprimtarisë nga përmbaruesit gjyqësorë 

shtetërorë, të cilat do të pasqyrohen në raportet e inspektimit;  

(b) numri i dosjeve gjyqësore të ekzekutuara brenda afatit krahasuar me periudhën para zbatimit të 

politikës;  

(c) numri i vendimeve për vlerësimin etik dhe profesional të përmbaruesve, si dhe rezultatet e këtyre 

të fundit krahasuar me periudhën para zbatimit të politikës;  

(ç) numri i ankimeve gjyqësore ndaj vendimeve të Këshillit të Përmbarimit për vlerësimin etik dhe 

profesional të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, si dhe numri i çështjeve gjyqësore të fituara prej këtyre 

të fundit; 

(d) numri i shkeljeve disiplinore të kryera nga përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë;  

(dh) numri i hetimeve dhe procedimeve disiplinore;  

(e) numri dhe llojet e masave disiplinore që do të jepen me vendim përfundimtar ndaj përmbaruesve 

gjyqësorë 

(ë)  numri i ankimeve gjyqësore ndaj vendimeve të Këshillit të Përmbarimit për marrjen e masave 

disiplinore përkatëse ndaj përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, si dhe numri i çështjeve gjyqësore të fituara 

prej këtyre të fundit; etj. 
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Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca 2/a 

 

Tabela: Vlera aktuale neto në total (VAN) - kostot dhe përfitimet me vlerë monetare të përcaktuar në milionë lekë e zbritur për 10 vjet (Vlera aktuale e 

kostos dhe vlera aktuale e përfitimit); krahasuar me status quo-në.     

 

   Viti  1   Viti 2   Viti 3   Viti 4   Viti 5   Viti 6   Viti 7   Viti 8   Viti 9   Viti 10  

Faktori 

zbritës  

                                                                                                                                                                                                        

Kosto për 

buxhetin - 

një herë 

                                  

Kosto për 

buxhetin - 

në 

vazhdimësi 

                                                                                                 

Kosto për 

bizneset - 

një herë  

                                 

Kosto për 

bizneset - 

në 

vazhdimësi 

                                                                                                                          

Kosto për 

grupet e 

tjera - një 

herë 

                    

Kosto për 

grupet e 

tjera - në 

vazhdimësi 
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Kosto në 

total  

                                                                                                           

Kosto e 

zbritur= 

Kosto në 

total x 

Faktori 

zbritës 

                                                                                                                          

Përfitimet 

për 

buxhetin – 

një herë 

                    

Përfitimet 

për 

buxhetin – 

në 

vazhdimësi 

              
         

Përfitimet 

për grupet 

e tjera – 

një herë 

                    

Përfitimet 

për grupet 

e tjera – në 

vazhdimësi 

                    

Përfitimet 

për 

biznesin – 

një herë 

                                  

Përfitimet 

për 
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biznesin – 

në 

vazhdimësi 

Përfitimet 

totale 

              
         

Përfitimi i 

zbritur= 

Përfitimi 

në total x 

faktori 

zbritës 

              
 

                                  
  

                                          

Vlera 

prezente 

aktuale e 

përfitimit 

në total 

     

Vlera 

prezente 

aktuale e 

kostos në 

total 

 
  

Vlera 

Prezente 

Neto 

Aktuale 

(VAN) = 

Vlera 

aktuale e 

përfitimit 

në total – 

Vlera 
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aktuale e 

kostos në 

total 
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Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca 2/b  

 

Tabelë: Vlera aktuale neto në total e çdo opsioni    

 

Opsioni Vlera aktuale në milionë lekë Vlera aktuale neto në milionë 

lekë Kosto Përfitimi 

Opsioni 1    

Opsioni 2   0 

 

 

MINISTËR 
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