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R E L A C I O N 

 

 

 

PËR 

 

PROJEKTLIGJIN “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN                       

E SHËRBIMIT PËRMBARIMOR GJYQËSOR SHTETËROR” 

 

I. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË 

ARRIHEN 
 

Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit Përmbarimor 

Gjyqësor Shtetëror” ka si qëllim rregullimin dhe garantimin e mirëfunksionimit 

të shërbimit përmbarimor shtetëror, duke përcaktuar rregulla të reja për 

organizimin dhe funksionimin e këtij shërbimi.  

 

Projektligji synon të rregullojë çështjet thelbësore të organizimit dhe funksionimit 

të këtij shërbimi, duke vendosur parashikime për 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. 

Projektligji parashikon një shërbim përmbarimor garantues të drejtash dhe 

llogaridhënie, që synon ridimensionimin e këtij shërbimi në tërësinë e tij, në 

terma të rritjes së efektshmërisë së ekzekutimit përmbarimor, përgjegjshmërisë, 

profesionalizmit, llogaridhënies, besueshmërisë së publikut dhe të orientuar drejt 

një shërbimi cilësor ndaj qytetarit. 

 

Objektivat e këtij projektligji konsistojnë në hartimin e dispozitave ligjore, 

përcaktuese për rritjen e cilësisë së ekzekutimit nga shërbimi përmbarimor 

gjyqësor shtetëror nëpërmjet rritjes së performancës profesionale të përmbaruesit 

gjyqësor shtetëror dhe garantimit të 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.  

 

II.  VLERËSIMI I PROJEKTAKTIT NË RAPORT ME PROGRAMIN 

POLITIK TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, ME PROGRAMIN 

ANALITIK TË AKTEVE DHE DOKUMENTE TË TJERA 

POLITIKE 
 

Ky projektligj është i parashikuar në programin analitik të përgjithshëm të 

projektakteve, të miratuar me vendimin nr.850, datë 29.12.2021, të Këshillit të 
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Ministrave, “Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve 

që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë 2022”, për 

katërmujorin e II-të. 

 

III.  ARGUMENTIMI I PROJEKTAKTIT LIDHUR ME PËRPARËSITË, 

PROBLEMATIKAT, EFEKTET E PRITSHME 
 

Bazuar në analizën e sistemit të drejtësisë, e miratuar nga komisioni i posaçëm 

për reformën në sistemin e drejtësisë, me vendimin nr.14, datë 30.7.2015, 

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 dhe privat, 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. Që 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 26.6.2019). 

Bazuar mbi një analizë të detajuar të kuadrit ligjor në fuqi, që rregullon 

organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor Shtetëror, 

vërehet se: 

 

Që nga viti 2001, ku me miratimin e ligjit nr.8730, datë 18.1.2001, “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 2016, 

në nenin 12 të tij lidhur  me tarifat përmbarimore. 
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Kriteret për emërimin e përmbaruesit gjyqësor shtetëror nuk janë të parashikuara 

tërësisht nga ligji në përputhje me kërkesat e objektivitetit dhe meritokracisë. 

Në ligjin organik (ligji nr.8730/2001 i sipërcituar), neni 15 përcakton si kusht 

rekrutimi të përmbaruesit pas diplomimit në drejtësi. Neni 16 përcakton  ndjekjen 

e “trajnimit profesional”  në varësi të statusit  të tij, “periudhë 3-mujore prove” 

dhe nëse rezultati i kësaj periudhe prove është pozitiv, ai emërohet përmbarues 

gjyqësor. Gjatë periudhës së provës, përmbaruesi i emëruar përkohësisht lihet nën 

kujdesin e një përmbaruesi më me eksperiencë në detyrë. Gjithashtu, gjatë kësaj 

periudhe trajnimi është i detyrueshëm për përmbaruesin gjyqësor dhe në fund të 

saj vendoset emërimi përfundimtar ose largimi i tij, nga shërbimi i përmbarimit 

gjyqësor shtetëror. Në rastin e largimit, personi gëzon statusin e përmbaruesit 

gjyqësor vetëm gjatë periudhës së provës.  

 

Kjo periudhë prove është 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 përvojë 

pune, por kjo nuk duhet të kufizohet vetëm me eksperiencat profesionale që 

lidhen me ekzekutimin dhe procedurat përmbarimore.  

 

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.  

 

Forcimi i nivelit 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 

kapaciteteve profesionale dhe praktike.  

 

Ligji në fuqi nuk parashikon shprehimisht qartë dhe mjaftueshëm çështjen e 

trajnimit të vazhdueshëm për përmbaruesit gjyqësor shtetëror, prandaj i është 

kushtuar rëndësi e posaçme në dispozitat e këtij projektligji.  

 

Praktika ka evidentuar se procesi i rekrutimit të përmbaruesve gjyqësorë 

shtetërorë nuk ka rezultuar një proces efikas për shërbimin, kjo për faktin e 

mospjesëmarrjes së kandidatëve në procedurat konkurruese, e për rrjedhojë, 

mosplotësimin e vendeve vakante, kandidatët pjesëmarrës në konkurs kanë qenë 

me një nivel të pakët njohurish, kandidatët që evidentohen me një nivel të 

pranueshëm njohurish, konkurrojnë për ta pasur si eksperiencë pune për të kaluar 
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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. 

 

Në këtë drejtim, i është kushtuar një rëndësi e veçantë kushteve për emërim, si 

dhe provimit të pranimit, i cili do të përgatitet nga individë të kualifikuar, me 

qëllim përthithjen e kandidatëve që kanë potencial, energji dhe motivim për 

ushtrimin e funksioneve të përmbaruesit gjyqësor shtetëror.  

 

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. E 

njëjta problematikë shfaqet edhe me institutin e transferimit të përhershëm dhe të 

përkohshëm të tyre. 

 

Në këtë kontekst, projektligji përcakton rregulla të qarta për rastet e komandimit 

e të transferimit, procedurën, kohëzgjatjen e tyre, si dhe organin kompetent për 

dhënien e tyre.  

 

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.  

 

Në këtë kuadër, projektligji i ri ka parashikuar një kre më vete për shkeljet dhe 

masat disiplinore, të cilat janë proporcionale në raport me shkeljet e kryera ku 

këto të fundit janë sanksionuar në mënyrë të detajuar. Po kështu, janë vendosur 

parimet për përshkallëzimin dhe individualizimin e masave disiplinore, si dhe 

rregulla për shuarjen e masave disiplinore.  

 

Identifikimi i shkeljeve disiplinore dhe shqyrtimi i tyre duke rezultuar në një 

vendimmarrje konkrete do të kryhet mbi bazën e rregullave të qarta për 

përgjegjësinë disiplinore të përmbaruesit gjyqësor shtetëror, ku janë vendosur 

parashikime konkrete për hetimin disiplinor dhe vijimin e procedurave disiplinore 

nga Këshilli Përmbarimor.  

 

Në lidhje me trajtimin financiar është parashikuar përcaktimi i pagës së 

përmbaruesit gjyqësor shtetëror me vendim të Këshillit të Ministrave, por duke 

mbajtur në konsideratë që caktimi i pagës duhet të bëhet në përputhje me natyrën 
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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.  

 

Po kështu, mungojnë mekanizmat efikas të llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë 

për të shmangur ndërhyrjet e papërshtatshme në veprimtarinë përmbarimore.  

 

Bazuar në problematikat e evidentuara dhe të analizuara në dokumentin e analizës 

së sistemit të drejtësisë dhe problematikat e identifikuara dhe analizuara në ligjin 

aktual, ky projektligj parashikohet të ketë këto përparësi dhe efekte të pritshme:  

 

 Garanton një proces emërimi dhe promovimi të përmbaruesve gjyqësorë, të 

bazuar në kritere transparente, objektive dhe meritokracie; 

 

 Rikoncepton sistemin e rekrutimit të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë dhe 

të vazhdimësisë së tyre, duke zgjeruar e forcuar më tej kriteret objektive për 

rekrutimin dhe vlerësimin e aftësive profesionale, para dhe pas emërimit; 

 

 Rregullon në mënyrë të qartë dhe të plotë çdo aspekt që lidhet me 

veprimtarinë e përmbarimit gjyqësor shtetëror në të njëjtën linjë me 

përmbaruesin gjyqësor privat, të drejtat dhe detyrimet e tyre gjatë ushtrimit 

të veprimtarisë përmbarimore; 

 

 Rregullon në mënyrë të qartë komandimin dhe transferimin e tyre në zyra të 

tjera përmbarimore apo në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit; 

 

 Përcakton një sistem të mirëfilltë dhe transparent vlerësimi etik dhe 

profesional të përmbaruesve gjyqësorë privatë 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;  

 

 Rregullon në mënyrë të hollësishme përgjegjësinë disiplinore të përmbaruesit 

gjyqësor shtetëror, duke detajuar procedurën disiplinore, si dhe të drejtat e 

subjektit që i nënshtrohet procedimit, shkeljet disiplinore të kryera nga 

përmbaruesit dhe masat proporcionale në përputhje me shkeljet, duke e 

orientuar sistemin e përgjegjësisë disiplinore mbi kritere sa më objektive; 

 

 Ofron garancitë e nevojshme për ata përmbarues gjyqësorë shtetërorë, të cilët 

janë në detyrë në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të cilët vazhdojnë 

ushtrimin e funksionit të tyre në përputhje me përcaktimet e këtij projektligji.  
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IV. VLERËSIMI I LIGJSHMËRISË, KUSHTETUTSHMËRISË DHE 

HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI VENDAS E 

NDËRKOMBËTAR 

 

Në përputhje me nenin 26, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe 

funksionimin e Këshillit të Ministrave”, si dhe ligjin nr.8678, datë 14.5.2001, 

“Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar, 

ministri i Drejtësisë është autoriteti i deleguar me ligj për propozimin e këtij 

projektligji, ndaj edhe nisma e propozuar paraqitet si një iniciativë e kësaj 

ministrie për shqyrtim dhe miratim nga Këshilli i Ministrave, në mbështetje të 

neneve 78, 81 pika 1 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës. 

 

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 qenë referimi i standardeve ndërkombëtare 

në fushën e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore, të përcaktuara në: 

 

-  rekomandimin  nr.7, datë 9 shtator 2003, të Këshillit të Evropës, për shtetet 

anëtare “Për  ekzekutimin”; 

-  udhëzuesit, datë 17 dhjetor 2009, të Komisionit Evropian për Efiçencën 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: 

 

 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 

vazhdueshëm, të detyruar; 

 

 statusi i përmbaruesve gjyqësorë duhet të përcaktohet qartë për t’iu 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; 
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 përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, duhet t’u garantohet shpërblimi i duhur, 

sidomos duke pasur parasysh përvojën dhe vështirësitë që lidhen me 

ushtrimin e funksionit të tyre.  

 

V. VLERËSIMI I SHKALLËS SË PËRAFRIMIT ME ACQUIS TË 

BASHKIMIT EVROPIAN (PËR PROJEKTAKTET NORMATIVE) 
 

Projektligji nuk synon përafrimin e legjislacionit me ndonjë acquis të  Bashkimit 

Evropian.  

 

VI. PËRMBLEDHJE  SHPJEGUESE E PËRMBAJTJES SË 

PROJEKTAKTIT 
 

Projektligji është i strukturuar në 14 krerë dhe në 95 nene në total. Në mënyrë të 

përmbledhur, parashtrojmë informacionin, si më poshtë për përmbajtjen e 

projektligjit.  

 

Kreu I (nenet 1-5) përmban dispozita të përgjithshme në lidhje projektligjin, të 

cilat përbëjnë edhe pjesën hyrëse të tij që kanë të bëjnë me objektin, fushën e 

zbatimit, përkufizimin e koncepteve kryesore, si dhe parimet bazë të veprimtarisë.  

 

Kreu II (nenet 6-14) përmban dispozita që lidhen me shërbimin përmbarimor 

shtetëror në planin organizativ. Konkretisht, në këtë kre përcaktohet varësia e 

shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror nga ministri i Drejtësisë dhe 

organizimin në nivel qendror (Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit) dhe në 

nivel vendor (zyrat përmbarimore vendore). Në nivelin qendror, janë përcaktuar 

kriteret për emërimin e drejtorit të Përgjithshëm të Përmbarimit, si dhe 

përgjegjësitë e detyrat e tij. Në nivel vendor jemi ndalur në organizimin e 

brendshëm të zyrave vendore, e më pas në kriteret për përzgjedhjen e kryetarit të 

zyrës.  

 

Një tjetër organ i rëndësishëm për funksionimin e shërbimit përmbarimor 

shtetëror është edhe Këshilli i Përmbarimit, organ me natyrë kolegjiale, i cili 

përbëhet nga 5 anëtarë. Në terma konkrete, ky organ do të merret me rekrutimin, 

vlerësimin dhe procedimet disiplinore ndaj përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë. 

Në lidhje me organikën e shërbimit përmbarimor shtetëror, është parashikuar 

caktimi i numrit të përgjithshëm të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë me urdhër 

të ministrit.  

 

Për realizimin e detyrave, Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror ka buxhetin 

e vet, si pjesë e veçantë brenda buxhetit të Ministrisë së Drejtësisë. Një burim i të 

ardhurave do të jetë edhe nga veprimtaria përmbarimore, ku ndarja e tyre është 
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parashikuar të bëhet me urdhër të përbashkët të ministrit dhe ministrit përgjegjës 

për financat.  

 

Kreu III (nenet 15-19) përmban rregulla për pjesën e emërimit të përmbaruesve 

gjyqësorë shtetërorë, në drejtim të organit emërues (ministri i Drejtësisë), 

kushteve për emërimin e përmbaruesve, të cilat paraqesin risi në raport me kriteret 

aktuale për emërimin e tyre në mbështetje të parimit të meritokracisë, 

objektivitetit dhe në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimit të përmbarimit 

gjyqësor shtetëror, të rregullave për pranimin e kandidatëve në shërbimin 

përmbarimor, periudhës së provës që kryejnë, e cila është rritur me tre muaj të 

tjerë nga periudha e provës, që parashikohet aktualisht dhe që shoqërohet nga 

trajnimi i detyrueshëm.  

 

Kreu IV (nenet 20-30) përmban të drejtat dhe detyrimet e përmbaruesit gjyqësor 

shtetëror. Në kuadrin e detyrimeve që duhet të përmbushë përmbaruesi gjyqësor 

shtetëror, parashikohet edhe ndjekja dhe pjesëmarrja në trajnimet që janë pjesë e 

programit të formimit vazhdues, i cili ka për qëllim përditësimin e njohurive dhe 

zhvillimin e kompetencave të tyre.  

Po kështu, detyrime të tjera lidhen me mosushtrimin e funksioneve apo detyrave 

që bien ndesh me funksionin e përmbaruesit gjyqësor shtetëror, respektimin e 

detyrimit që lidhet me rastet e konfliktit të interesit, ku përmbaruesi gjyqësor 

shtetëror është i detyruar të mos pranojë ekzekutimin e çështjes ose të heqë dorë 

nga ekzekutimi, nëse ka filluar, nëse ai ka marrë dijeni ose duhet të kishte marrë 

dijeni për ekzistencën e një shkaku që tregon një konflikt interesi, moskryerjen e 

praktikave të ndaluara, parimin e konfidencialitetit, mbajtjes së dokumentit të 

identifikimit gjatë ushtrimit të detyrës etj.  

 

Kreu V (nenet 31-33) përmban rregulla që lidhen me përcaktimin e pagës dhe 

përfitimet e tjera që gëzojnë përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë. Përmirësimi i 

trajtimit financiar të përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë është një nga faktorët 

kryesorë me ndikim të madh në prurjet e reja, që synojnë të futen në shërbimin 

përmbarimor shtetëror, në motivimin e stafit, si dhe në mirëfunksionimin e këtij 

shërbimi në tërësi. Në këto kushte, në përcaktimin e pagave të përmbaruesve 

gjyqësorë shtetërorë duhet të mbahen në konsideratë edhe përgjegjësitë dhe 

vështirësitë e panumërta, me të cilat hasen përmbaruesit gjyqësorë shtetërorë 

gjatë ushtrimit të detyrave të tyre, si dhe nevojat për t’u mbrojtur nga presionet 

dhe ndikimet në veprimtarinë e tyre. 

 

Kreu VI (nenet 34-37) përmban rregulla mbi tarifat për ushtrimin e veprimtarisë 

përmbarimore, të cilat janë tarifa fikse dhe tarifat e suksesit. Në një dispozitë të 

veçantë përcaktohen edhe rastet e pakthyeshmërisë së tarifës.  
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Kreu VII (nenet 38-42) përmban rregulla që lidhen me bashkëpunimin e 

përmbarimit gjyqësor shtetëror me palët kreditore dhe debitore, institucionet dhe 

palët e tjera të interesuara, si p.sh. Policia e Shtetit, njësia për mbrojtjen e fëmijës 

pranë strukturës përgjegjëse për shërbimet shoqërore në bashki, psikologu, etj., 

në varësi të titullit ekzekutiv.  

 

Kreu VIII (nenet 43-45) përmban rregulla të rëndësishme në lidhje me dy 

institute, si komandimi dhe transferimi i përmbaruesit gjyqësor shtetëror. 

Komandimi bëhet si inspektor në strukturën përgjegjëse për inspektimin në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit ose për nevoja pune në zyrën 

përmbarimore më të afërt me të, për ekzekutimin e dosjeve përmbarimore të 

caktuara. 

Transferimi mund të jetë i përkohshëm apo i përhershëm. Në projektligj janë 

dhënë rastet dhe procedura për realizimin e tyre.  

 

Kreu IX (nenet 46-62) përmban rregulla për vlerësimin etik dhe profesional të 

përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë, si dhe për kryetarët e zyrave përmbarimore 

vendore, të cilët vlerësohen si përmbarues, por edhe për drejtimin dhe 

menaxhimin e zyrave. Qëllimi i vlerësimit etik dhe profesional të përmbaruesve 

gjyqësorë shtetërorë është të përmirësojë në mënyrë të vazhdueshme etikën dhe 

aftësitë profesionale të përmbaruesve, të vendosë standarde të qëndrueshme për 

cilësinë dhe sasinë e veprimtarisë së përmbaruesve, të informojë Drejtorinë e 

Përgjithshme të Përmbarimit në lidhje me nevojat për trajnim të përmbaruesve 

dhe për të lehtësuar planifikimin e trajnimit të tyre, të identifikojë përmbaruesit 

që mund të kenë aftësi të veçanta profesionale për sistemin e përmbarimit 

gjyqësor, si dhe të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të punës të 

përmbaruesve. 

Projektligji ka përcaktuar kriteret e vlerësimit, të cilat janë ato të: aftësive 

profesionale të përmbaruesit; aftësive organizative; etikës dhe angazhimit ndaj 

vlerave profesionale të përmbaruesit dhe aftësive personale dhe angazhimit 

profesional. Në projektligj jepet e detajuar procedura për kryerjen e vlerësimit 

etik dhe profesional, si dhe roli i autoriteteve kompetente në këtë proces.  

 

Kreu X (nenet 63-64) përcakton rregulla për pezullimin e përmbaruesit gjyqësor 

shtetëror, respektivisht rastet e pezullimit nga detyra, organi kompetent për 

pezullimin, e drejta e ankimit ndaj vendimit të pezullimit, si dhe efektet e 

pezullimit.  

 

Kreu XI (nenet 65-84) është një nga krerët më të rëndësishëm të këtij projektligji, 

për shkak të çështjeve që trajton, që lidhen me hetimin disiplinor dhe procedimin 

disiplinor.  

Për hetimin disiplinor është detajuar e gjithë procedura përkatëse që ndiqet kur 

administrohet një ankesë ose kur fillohet kryesisht nga drejtori i Përgjithshëm i 
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Përmbarimit, duke vendosur parashikime për bashkimin e hetimeve, shtimin ose 

ndryshimin e objektit të hetimit, pezullimin e hetimit, të drejtat e përmbaruesit 

gjatë hetimit, ecurinë e hetimeve, kërkesat e ndryshme, si ato për marrje në pyetje 

apo për mbledhje provash, përfundimin e hetimit, ridërgimin e çështjes drejtorit.  

E njëjta gjë është kryer edhe për procedurën përpara Këshillit të Përmbarimit, e 

cila është përgjegjëse për fazën e procedimit disiplinor dhe konkludon me 

vendimmarrje përfundimtare prej kësaj të fundit për pranimin ose jo të propozimit 

të drejtorit të Përgjithshëm të Përmbarimit për marrjen ose jo të masës disiplinore.  

 

Kreu XII (nenet 85-88) rregullon shkeljet disiplinore, masat disiplinore që jepen 

për kryerjen e tyre, parimet për përshkallëzimin dhe individualizimin e tyre, si 

dhe afatet për shuarjen e masave disiplinore.  

 

Kreu XIII (nenet 89-91) rregullon përfundimin e marrëdhënieve të punës së 

përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë nga shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror, 

ku rastet mund të jenë për shkak të dorëheqjes, për shkak të ligjit ku këtu 

përfshihen rastet e vdekjes, humbjes së zotësisë për të vepruar, plotësimit të 

moshës së pensionit, pavlefshmërisë së aktit të emërimit apo dënimit me vendim 

të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale, si dhe largimi nga detyra.  

 

Kreu XIV (nenet 92-95) përmban rregulla të kalimtare dhe të fundit. Në 

dispozitën kalimtare rregullohen çështje për kalimin tranzitor nga regjimi i vjetër 

në atë të ri juridik, sa i takon proceseve në këtë fazë.  

 

Hyrja në fuqi e këtij projektligji parashikohet 15 ditë pas botimit në “Fletoren 

zyrtare”, çka do të sjellë shfuqizimin e ligjit nr.8730, datë 18.1.2001, “Për 

organizimin dhe funksionimin e shërbimit të përmbarimit gjyqësor”, të 

ndryshuar, dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. Përjashtimisht, 

parashikimet ligjore përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji në lidhje me pagat, 

shfuqizohen në datën 1 janar 2023, pasi efektet financiare për zbatimin e neneve 

7, pika 5 dhe 31, të këtij projektligji lidhur me pagat, fillojnë në datën 1 janar 

2023.  

 

VII. INSTITUCIONET DHE ORGANET QË NGARKOHEN PËR 

ZBATIMIN E PROJEKTAKTIT 
 

Institucionet që ngarkohen me zbatimin e këtij projektligji 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.  
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VIII. PERSONAT DHE INSTITUCIONET QË KANË KONTRIBUAR NË 

HARTIMIN E PROJEKTAKTIT 
 

Projektligji është hartuar nga Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit.  

Në përputhje me ligjin nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe 

funksionimin e Këshillit të Ministrave”, si dhe rregulloren e Këshillit të 

Ministrave, miratuar me vendimin 584/2003, të Këshillit të Ministrave, të 

ndryshuar, projektligji i është nënshtruar procedurave të konsultimit me subjektet 

dhe palët e interesuara.  

Gjithashtu, në kuadër të konsultimit publik të projektligjit, në zbatim të nenit 7, 

të ligjit nr.146/2014, “Për njoftimin dhe konsultimin publik” projektligji është 

publikuar në portalin e regjistrit elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike, 

për periudhën 20.6.2022 – 18.7.2022. Gjatë kësaj periudhe nuk është përcjellë 

asnjë koment përmes platformës së regjistrit elektronik. 

 

IX. RAPORTI I VLERËSIMIT TË TË ARDHURAVE DHE 

SHPENZIMEVE BUXHETORE 

 

Ky projektligj 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. 

 

 

 

KËSHILLI I MINISTRAVE 

 


