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Ky raport është përgatitur nga Instituti për Studime Publike dhe Ligjore (ISPL) me 

mbështetjen financiare të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros. Mendimet e 

shprehura në këtë raport janë të ekspertëve të ISPL dhe nuk përfaqësojnë 

domosdoshmërisht edhe ato të Fondacionit Soros. 
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I. HYRJE 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë,Soros në kuadër të programit të tij “Shteti i së 

Drejtës dhe të Drejtat e Njeriut”, mbështeti projektin me titull “Ekzekutivi dhe gjyqësori: 

Përgjegjshmëria ndaj vendimeve gjyqësore” të Institutit për Studime Publike dhe Ligjore 

(ISPL). Qëllimi i programit të OSFA-s ishte përmirësimi i qeverisjes nëpërmjet 

transparencës dhe përgjegjshmërisë së administratës publike. Transparenca dhe 

përgjegjshmëria janë dy parime të rëndësishme të funksionimit të shtetit të së drejtës dhe 

respektimit të të drejtave të njeriut. 

ISPL përgatiti një projekt-propozim në këtë kuadër me fokus tek zbatimi i vendimeve 

gjyqësore me palë shtetin, më konkretisht qeverinë qendrore. Në zbatim të projektit, për një 

periudhë 8 - mujore (Gusht 2010 - Shkurt 2011), ISPL nëpërmjet një grupi ekspertësh të 

fushës, mori përsipër të kryejë një ushtrim identifikimi, monitorimi dhe analize të gjendjes së 

zbatueshmerisë së vendimeve gjyqësore me palë shtetin. 

I gjithë ky ushtrim, i ndërmarrë nga një organizatë e shoqërisë civile, duhet parë mbi të gjitha 

në këndvështrimin e rritjes së kontrollit të publikut të gjerë mbi sjelljen e administratës publike. 

ISPL është një organizatë jo-fitimprurëse, me statusin ligjor të Qendrës dhe e tipit think tank, e 

cila synon t‟i ofrojë shoqërisë shqiptare këndvështrime, ide objektive dhe të thelluara në 

çështje të ndryshme ligjore e politikash zhvillimore me interes publik. Misioni i saj është i 

dyfishtë:   

Ligjor – të ofrojë mbështetje në drejtim të krijimit të një sistemi ligjor adekuat për 

funksionimin e mirë të demokracisë dhe ekonomisë së tregut përmes veprimtarive kërkimore, 

draftuese, avokuese dhe edukuese.  

Politikbërës – të ofrojë analiza dhe rekomandime politikisht të paanshme për çështje të 

ndryshme të politikave publike, por dhe të ndihmojë në artikulimin e mirë dhe modern të 

politikave alternative mbështetur në shembujt më të mirë të konceptit të “qeverisjes së mirë”; 

të kontribuojë në ngritjen dhe përmirësimin e institucioneve publike dhe rritjen e kapaciteteve 

të tyre. 

Gjetjet  e siguruara nga ky projekt janë pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e qeverisjes, duke 

patur në fokus transparencën dhe përgjegjshmërinë e administratës publike. Kjo e fundit 

(përgjegjshmëria) është njëra prej parimeve të cilën shoqëria civile nuk e ka trajtuar sa duhet. 

Zgjedhja që u bë për të kqyrur zbatueshmërinë e vendimeve të gjykatës me palë shtetin, u krye 

jo thjesht për të evidentuar numrin e rasteve të vendimeve të pazbatuara, por kryesisht në 

funksion të evidentimit të problemeve që shoqëron këtë dukuri.  

Qëllimi kryesor i projektit është që, përmes evidentimit të problemeve, të sugjerojë disa 

rekomandime dhe zgjidhje konkrete për përmirësimin e situatës për t‟i ardhur sadopak në 

ndihmë si institucioneve shtetërore, ashtu edhe respektimit më të mirë të të drejtave të 

shtetasve për një proces të rregullt ligjor. Mosekzekutimi brenda një kohe të arsyeshme të 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë cenon drejtpërsëdrejti një ndër të drejtat themelore të 
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individëve për një proces të rregullt ligjor, të sanksionuar si në legjislacionin vendas ashtu dhe 

në Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut. 

 

 

II. KONTEKSTI I PROJEKTIT DHE METODOLOGJIA 

 

1. KONTEKSTI 

Prej kohësh në Shqipëri diskutohet shumë për gjendjen e zbatueshmërisë së vendimeve 

gjyqësore. Veçanërisht, vendimet e gjykatës kundër shtetit janë një çështje shumë e debatuar. 

Shoqëria civile, individë por edhe edhe shtetarë të ndryshëm raportojnë për një situatë jo 

normale në zbatueshmerinë e vendimeve. Presidenti i Republikës, por edhe qeveria, në disa 

dalje publike kanë pranuar se zbatueshmëria e vendimeve të gjykatave është ende 

problematike. Në vitin 2009 qeveria shqiptare hartoi një projektligj për përmbarimin privat, 

projekt i cili u miratua në Kuvendin e Shqipërisë. Gjatë procedurës për hartimin dhe miratimin 

e këtij ligji u pranua gjerësisht se, me sistemin aktual që konsiston në një zyrë të vetme publike 

të përmbarimit, gjendja e zbatimit të vendimeve gjyqësore është problematike. Fakti që qeveria 

“u detyrua” të marrë masa ligjore për këtë problem, si dhe vështirësia e gjetjes së statistikave 

zyrtare të sakta për gjendjen e zbatueshmërisë së vendimeve të gjykatave, përforcuan bindjen 

se situata është e rëndë dhe tepër problematike.  

Nga ana tjetër Raportet e Progresit që Bashkimi Europian nxjerr çdo vit për Shqipërinë e 

theksojnë vazhdimisht faktin se zbatimi i vendimeve të gjykatave mbetet një çështje 

problematike, ku “progresi është i ngadaltë”. Në mënyrë të veçantë zbatimi i vendimeve me 

palë shtetin mbetet një nga problemet kryesore të kësaj situate të përkeqësuar. Në disa raporte 

progresi, por edhe në raporte të ndërmjetme të nxjerra nga organizata jo-qeveritare dhe 

projekte të asistencës së huaj, është konstatuar ky problem si shqetësim real.  

Në mediat shqiptare është raportuar rregullisht se shteti ballafaqohet me vështirësi të 

konsiderueshme për zbatimin e këtyre vendimeve. Aty raportohen vazhdimisht raste konkrete 

të moszbatimit të vendimeve të gjykatave nga ana e administratës shtetërore. Duke iu referuar 

raportimeve mediatike krijohet ideja se moszbatimi i vendimeve gjyqësore të dhëna kundër 

Komisioneve të Kthimit të Pronave dhe institucioneve fiskale janë ato që dominojnë.  

Të gjitha këto arsye çuan, si fillim, në nevojën për të monitoruar situatën në terren për të 

krijuar një panoramë më të qartë mbi situatën reale të zbatueshmërisë së vendimeve që 

gjykojnë mosmarrëveshjet administrative të formës së prerë.  

Në këtë kontekst, ISPL me mbështetjen e programit të Shtetit të së Drejtës dhe të Drejtave të 

Njeriut të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë/Soros, ndërmori një projekt,i cili 

konsistoi, në thelbin e vet, në një ushtrim monitorimi të bazuar në të dhënat e Shërbimit 

Përmbarimor, në mbledhjen e informacioneve zyrtare nga institucionet e përfshira në vendimet 

gjyqësore dhe në analizën e raporteve te ekspertizës që u angazhuan për këtë qëllim.  
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2. OBJEKTIVAT DHE QËLLIMET E PROJEKTIT  

Synimi i projektit të zbatuar nga ISPL ishte të kontribuonte në përmirësimin e “transparencës 

dhe përgjegjshmërisë” së qeverisë qendrore në raport me detyrimin e saj ligjor për zbatimin e 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë.  

Këtë synim ISPL e planifikoi t‟a arrinte përmes realizimit të tri objektivave specifike: 

1. Matjen e shkallës së zbatueshmërisë së vendimeve gjyqësore me palë qeverinë 

qendrore.  

2. Përmirësimin e procesit administrativ që garanton zbatimin e vendimeve gjyqësore 

përmes ofrimit të rekomandimeve dhe sugjerimeve konkrete. 

3. Rritjen e ndërgjegjësimit të qeverisë, por edhe të aktorëve të tjerë me interes, lidhur me 

problematikat e evidentuara dhe mundësitë për zgjidhje. 

Duke vlerësuar faktin se vendimet e formës së prerë kundër shtetit, janë si ndaj qeverisjes 

qendrore ashtu edhe ndaj qeverisjes vendore, ISPL mendoi të monitorojë vetëm vendimet 

kundër qeverisë qendrore. Kjo u bë për arsye eficense dhe për arsye se vendimet e gjykatave 

ndaj qeverisë qendrore janë praktikisht në numër më të madh sesa vendimet kundër 

institucioneve të qeverisjes vendore dhe institucioneve të pavarura.  

 

3. METODA E PËRDORUR   

Ekipi realizues i projektit hartoi nje plan të detajuar veprimi sipas veprimtarive të parashikuara 

në projekt dhe në faza përkatëse. Nga ana metodike, u vlerësua se mënyra më e mirë për të 

analizuar gjendjen e zbatueshmërisë së vendimeve të gjykatës me palë shtetin ishte ndërmarrja 

e këtyre hapave: 

- Evidentimi i titujve ekzekutivë të regjistruar në regjistrin qendror të Shërbimit të 

Përmbarimit. 

- Dërgimi i kërkesave për marrje informacioni mbi zbatueshmërinë e titujve ekzekutivë 

të evidentuar, sipas institucioneve përgjegjëse. 

- Analiza e shkaqeve për rastet e moszbatuara të evidentuara në vijim të përgjigjeve 

zyrtare të marra dhe intervistave të drejtpërdrejta me titullarët apo zyrtarët e autorizuar 

prej tyre. 

- Angazhimi i ekspertëve përmbarues dhe financiarë për të bërë analiza të pavarura mbi 

gjendjen dhe vështirësitë e hasura në procesin e zbatimit të vendimeve gjyqësore me 

palë shtetin [kupto: qeverinë qendrore].  

Në bazë të këtyre shtysave metodologjike projekti filloi nga puna për të arritur objektivat 

përkatës.  

4. FAZAT E PROJEKTI   

Në funksion të qëllimit dhe objektivave specifikë që do të arriheshin, projekti u zbatua në tri 

faza: 
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Faza e parë: Evidentimi i vendimeve gjyqësore që kanë marrë formë të prerë në 

regjistrin qendror të Shërbimit të Përmbarimit. 

 

Në këtë funksion, dy ekspertë të projektit punuan në gjykatën e Tiranës dhe në regjistrin 

qendror të Shërbimit të Përmbarimit për të evidentuar të gjitha vendimet e formës së prerë.  

Nisur nga fakti se eksizton mundësia ligjore që jo të gjitha vendimet e formës së prerë të 

regjistrohen në shërbimin e përmbarimit, projekti e përqëndroi vëmendjen e tij në nxjerrjen e të 

gjithë titujve ekzekutivë të regjistruar që nga viti 2006. Këto tituj përfaqësojnë edhe një gamë 

më të gjerë vendimesh gjyqësore të marra jo vetëm nga gjykata e Tiranës. Vendimet e 

evidentuara u ndanë, më pas, sipas institucioneve përgjegjëse. 

Faza e dytë: Mbledhja e informacionit mbi zbatueshmërinë e tyre paraqitur 

institucioneve të detyruara për zbatim. Për këtë qëllim u kryen këto veprimtari: 

Bazuar në ligjin nr. 8503, datë 30.06. 1999, “Për informimin mbi dokumentat zyrtare”, çdo 

institucioni shtetëror që, sipas titujve të regjistruar në Përmbarim, rezultoi debitor, iu dërguan 

kërkesat me shkrim për marrje informacioni. Letrat zyrtare të dërguara përmbanin kërkesën për 

t‟u informuar mbi aktet e nxjerra nga titullarët e institucioneve përkatëse për zbatimin e këtyre 

vendimeve. Sipas ligjit të mësipërm dhe Kodit të Procedurave Administrative, institucionet 

publike janë të detyruara t‟u përgjigjen kërkesave për informacion brenda 30 ditëve nga dita e 

marrjes së kërkesës. Pas këtij afati ligji njeh edhe një afat 15 - ditor ekstra për sqarimin e 

paqartësive të mundshme. Pra, në total, projekti i la institucioneve 45 ditë kohë për të reaguar 

në lidhje me kërkesat e bëra specifikisht me numër rastesh për çdo institucion. 

Projekti caktoi një ekspert finance për të bërë në mënyrë të pavarur një analizë buxhetore të 

viteve 2008-2010. Fokusi i kësaj analize ishte për të të parë se sa reale është vështirësia 

buxhetore në zbatimin e këtyre vendimeve nga njëra anë dhe sa vlerësohet financiarisht nga 

qeveria çështja e zbatimit të vendimeve gjyqësore. Projekti e ndërmori këtë ushtrim sepse 

mungesa e fondeve mund të jetë një ndër problemet kryesore që vështirësojnë zbatimin e 

vendimeve. Për t‟i paraprirë kësaj situate të mundshme projekti vlerësoi se një analizë e tillë do 

të ndihmonte në nxjerrjen e konkluzioneve më të sakta. 

U evidentua problematika paraprake e zbatueshmërisë së vendimeve si dhe e vështirësive në 

zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit. 

Projekti caktoi edhe një ekspert përmbarues për të vlerësuar problematikën e vërejtur në punën 

e përditshme të përmbarimit në zbatimin e vendimeve. 

U pa e nevojshme që në pesë institucione, ku edhe numri i rasteve ishte më i madh, drejtuesit e 

projektit të bënin intervista të drejtpërdrejta me drejtuesit e institucioneve ose me zyrtarë të 

autorizuar prej tyre. Me gjithë vështirësitë, ekipi i projektit arriti t‟i zhvillojë ato intervista. 

Qëllimi i tyre ishte të sigurohej një kuptueshmëri e qartë e problematikës së vërejtur. 

Faza e tretë: Përgatitja e rekomandimeve për zgjidhje mbi bazën e gjetjeve të bëra.  

Gjatë kësaj faze u kryen këto veprimtari:   
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- Projekti renditi një seri gjetjesh, të cilat janë pjesë integrale e këtij raporti në vijim.  

- Gjetjet e identifikuara iu nënshtruan një analize ligjore të hollësishme nga ekspertët e 

projektit. 

- Pas analizës u hartuan edhe draft - sugjerimet për zgjidhje.  

- Gjetjet, së bashku me draft - sugjerimet, iu nënshtruan diskutimit në një tryezë me 

përfaqësues të institucioneve të përfshira në process, e cila u realizua në datën 11 mars 

2011 në mjediset e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros.  

 

 

III. GJETJET DHE ANALIZA E PROBLEMEVE 

GJETJET E PROJEKTIT 

Në përfundim të tij, mbi bazën e veprimtarive dhe metodologjisë së përshkruar më lart, projekti 

listoi gjetjet e mëposhtme: 

1. GJETJE STATISTIKORE 

 Në Regjistrin Qëndror të Përmbarimit për vitin 2010 gjenden 850 tituj ekzekutivë që 

përfaqësojnë vendime gjykatash të marra që prej vitit 2006. Të gjithë këta tituj ekzekutivë 

janë me palë qeverinë qendrore. Nuk ka raporte të sakta (së paku, projekti nuk arriti t„i 

gjente) mbi statusin e këtyre vendimeve në vijim. Edhe kur institucionet raportuan se 

kanë ekzekutuar vendimet e formës së prerë nuk arritën të konfirmojnë nëse vendimet që 

zbatuan ishin të listës së kërkuar nga ana e projektit ose jo. Arsyet kryesore që u paraqitën 

ishin se nuk i kishin regjistruar praktikat me numrin e titullit ekzekutiv, ose se nuk kanë 

burime të mjaftueshme njerëzore për t„i verifikuar të gjitha rastet në protokoll. 

 

 Janë 30 institucione publike, të cilat, sipas të dhënave të mësipërme, janë debitore. 

Drejtoria e Doganave me 75 raste, Drejtoria e Tatimeve me 78 raste dhe Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore me 80 raste janë debitorët më të mëdhenj të konstatuar. Nga 

raportimet e mëvonshme, rezultoi se numri i rasteve për këto institucione ka rënë si rezultat 

i zbatimit të disa prej vendimeve, por përsëri ato mbesin ende problematike.  

 

 Instituti i Sigurimeve Shoqërore sqaron në raportimin e tij se prania e një numri të madh të 

vendimeve të formës së prerë kundër shtetit ka ardhur si rezultat i ndryshimit të shpeshtë 

të ligjit për pagesën e pensionit suplementar ndaj ish-ushtarakëve. Kjo ishte dhe është një 

çështje e debatuar gjatë në publik. Ka patur procese për këto çështje në Gjykatën 

Kushtetuese dhe, paralelisht, edhe procese civile nga persona të interesuar.  

 

 Është shumë e vështirë të nxirret një statistikë e besueshme mbi gjendjen në tërësi të 

vendimeve të zbatuara dhe të pazbatuara. Kjo ndodh për këto arsye:   

 

Së pari, mungon një sistem i integruar i regjistrimit të rasteve dhe i ecurisë së tyre në 

procesin e zbatimit.  
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Së dyti, azhornimi i këtij regjistri me vendimet e zbatuara bëhet me vështirësi për shkak se 

institucionet e gjykuara nuk e informojnë në kohë Përmbarimin për zbatimin e 

vendimeve përkatëse.  

 

Së treti, Zyra e Përmbarimit në disa raste nuk e pushon çështjen pas ekzekutimit të tij, duke 

fryrë kështu artificialisht numrin e çështjeve të pazbatuara. Duhet thënë gjithashtu se 

Regjistri Përmbarimor nuk është elektronik, e aq më pak i aksesueshëm on line.  

 

 Për shkak të pamjaftueshmërisë financiare në vite, një pjesë e vendimeve të formës së prerë 

trashëgohen nga vitet e mëparshme. Çështjet përmbarimore me objekt të vlerësueshëm 

(d.m.th. vendimet që detyrojnë pagimin e një shume parash) janë të shumta dhe vijnë si 

shpërblime dëmi apo pagime page. 

 

 Problem kryesor përbën mungesa e fondeve për shlyerjen e detyrimeve të përcaktuara 

me vendim gjykate. Rezulton se sasia e fondeve buxhetore të alokuara në vit nuk e mbulon 

sasinë e detyrimeve të trashëshuara nga vitet e mëparshme. 

 

 Praktika administrative e deritanishme trajton me përparësi vendimet e formës së prerë që 

vijnë nga Gjykata e Strasburgut, si dhe vendimet e dëmshpërblimeve financiare, si rezultat i 

ndërprerjes së njëanshme të  marrëdhënies së punës. Kjo shpjegohet me faktin se vendimet 

e Strasburgut rëndojnë drejtpërdrejt mbi shtetin edhe në kuptimin politik, ndërsa vendimet 

e marrëdhënies së ndërprerë të punës, ndonëse janë shumë në numër, kushtojnë pak në 

vlerë financiare. 

 

 Nga një vështrim i përgjithshëm i çështjeve të evidentuara në Regjistrin e Përmbarimit, 

rezulton se mbi 55 për qind e rasteve janë vendime që përcaktojnë detyrime për pagim 

page si rezultat i ndërprerjes së marrëdhënieve të punës, si dhe vendime që përmbajnë 

detyrime të pavlerësueshme në para, pra kthimin në vendin e mëparshëm të punës. Çështjet 

përmbarimore me objekt të pavlerësueshëm paraqiten relativisht si më problematiket në 

zbatim. Këto lloj çështjesh ekzekutohen me shumë vështirësi dhe ka një përqindje shumë të 

ulët ekzekutimi. Më i parealizueshmi në këto lloj detyrimesh është rikthimi në vendin e 

mëparshëm të punës. Thuajse në të gjitha rastet kur në vendimin e gjykatës shprehet 

detyrimi për t‟u rikthyer në vendin e mëparshëm të punës, vendi i punës në fjalë ose është 

zënë, ose është suprimuar dhe, në këtë mënyrë, ka një pamundësi reale për t„a rikthyer.  

2. GJETJE LIGJORE 

 Administrata publike, për çështjen e zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, 

zbaton drejtpërdrejt dispozitat e Kodit të Procedurës Civile, Nenet 589 e në vijim. Ekziston 

një Vendim i Këshillit të Ministrave (VKM) me natyrë rregullatore, Nr.335, datë 

02.06.1998 “Për procedurat për zbatimin e vendimeve gjyqësore për detyrimet që prekin 

buxhetin e shtetit”. Me këtë vendim, qeveria vendos disa rregulla bazë, të cilat detyrojnë 

institucionet buxhetore të trajtojnë me përparësi vendimet gjyqësore të formës së prerë. 

Vendimi përcakton edhe disa rregulla bazë mbi detyrimet e institucioneve për të planifikuar 

në kohë fondet e nevojshme për këtë qëllim. Ky vendim vlerësohet të jetë i vjetëruar dhe 

ka nevojë për një rregullim të ri nënligjor, sipas kërkesave të neneve 581-589 të Kodit 



 

8 

të Procedurës Civile, tashmë i rishikuar. Arsyeja e rishikimit të këtij kuadri nënligjor 

është se, ndërkohë, vetë kuadri ligjor ka ndryshuar në këtë drejtim. Është miratuar një ligj i 

ri “Për hartimin edhe miratimin e buxhetit të shtetit” në vitin 2006, është ndryshuar edhe 

Kodi i Procedurës Civile në këtë drejtim në vitin 2007. Gjithashtu, institucionet publike 

janë riformatuar dhe riorganizuar disa herë në atë masë sa që sot është realisht e vështirë të 

gjesh një administrator publik që të dijë se ekziston një vendim kuadër i qeverisë së vitit 

1998. 

 

 Ligji për të Drejtën e Informimit mbi dokumentat zyrtare mbetet ende një ligj 

problematik në zbatim. Projekti ndeshi në vështirësi serioze në marrjen e përgjigjeve për 

letrat e dërguara në më shumë se 70 për qind të rasteve.  

 

 Problem tjeter i rëndësishëm është rasti (kryesisht për nëpunësit e Shërbimit Civil, pra me 

vendim të Komisionit të Shërbimit Civil, shkurt KSHC) kur vendimi gjyqësor shprehet për 

rikthimin në vendin e mëparshëm të punës dhe pagimin e pagës për të gjithë kohën e 

qëndrimit pa punë. Në këtë lloj detyrimi ia vlen të ndalemi për të saktësuar detyrimin e 

palës humbëse. Sipas vendimit të gjykatës ose të KSHC-së, gjyqfituesi nuk i ka shkëputur 

asnjëherë marrëdhëniet e punës, pra duhet të konsiderohet si i punësuar në vazhdimësi dhe 

në këtë mënyrë duhet të përfitojë të gjitha përfitimet që rrjedhin nga kjo vazhdimësi, duhet 

t‟i paguhen kontributet, pra sigurimet shoqërore, nga punëdhënësi, periudha e qëndrimit pa 

punë duhet t‟i njihet si vjetërsi në punë dhe të përfitojë nga rritja periodike e pagave. 

Ndërkohë që kthimi në punë, siç u theksua edhe më sipër, është mjaft i vështirë, 

institucionet, dhe në ato raste kur bëjnë pagimin e pagave, marrin për bazë pagën e personit 

në momentin e shkëputjes së marrëdhënies së punës duke bërë ndalesën në masën 10 për 

qind të shumës si tatim mbi të ardhurat në burim. Nga ana tjetër, kjo mënyrë veprimi 

shkakton një dëm të madh në buxhetin e shtetit, pasi ka persona që marrin pagën në këtë 

formë për vite të tëra,  ndërkohë që për të njëjtin vend pune paguhen dy paga. 

 

 Detyrimi për nxjerrje akti administrativ ose për futjen në listë pritjeje përbën një 

problem të rëndësishëm, pasi ka raste kur në vendimin e gjykatës së shkallës së parë 

përcaktohet një datë dhe një shtrirje kohore, e cila, në momentin e dhënies së vendimit nga 

gjykata e Apelit, pra, në momentin kur vendimi kthehet në “Titull ekzekutiv”, ka 

përfunduar. Zakonisht nuk përbëjnë problem regjistrimet në Zyrën e Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme (ZRPP), të cilat ekzekutohen brenda afateve të përcaktuara në 

Kodin e Procedurës Civile dhe rastet kur anullohet një vendim komisioni apo bëhen 

veprime mbi pasuritë. Ndërsa rastet ku palë është vetë ZRPP-ja, me detyrimin për të bërë 

një saktësim apo regjistrim, hasin në probleme. 

 

 Drejtoritë e Doganave pretendojnë se disa vendime gjyqësore janë të pazbatueshme sepse 

bien ndesh me ligjin dhe me vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë. Nga analiza e 

ekspertëve të projektit del se çdo vendim gjykate pavarësisht se si është marrë duhet 

zbatuar. Në mbështetje të këtij argumenti vjen si Kushtetuta e RSH-së ashtu edhe Kodi i 

Procedurës Civile. Kështu p.sh. neni 142/3 e Kushtetutës thotë se “organet e shtetit janë të 

detyruara të zbatojnë vendimet gjyqësore”. Kodi i Procedurës Civile gjithashtu përcakton 

garancitë e nevojshme për të korrektuar përmbajtjen dhe formën e çdo vendimi gjyqësor. 
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Për këto pretendime, pra, drejtoritë përkatëse do të duhej të shkonin në hallkat e tjera 

gjyqësore. 

 

 Zgjidhja ligjore që iu bë çështjes së statusit të ish-ushtarakëve nuk i jep dot zgjidhje 

përfundimtare vendimeve të formës së prerë të dhëna tashmë kundër shtetit. Ligji “Për 

trajtimin e statusit të ushtarakut”, pas vitit 2005, u amendua të paktën tri herë. Për çdo 

amendim është provokuar gjykim në Gjykatën Kushtetuese. Ndërkohë, vetë ish - ushtarakët 

filluan procese gjyqësore kundër Institutit të Sigurimeve Shoqërore (ISSH), si e vetmja palë 

ndërgjyqëse në gjykimet civile. Gjykimet civile u zhvilluan në bazë të ligjit të para 2005-së 

(edhe ai i pazbatuar), ndërkohë që ky ligj pësonte amendime dhe provokonte debate. 

Ndërkohë, ISSH-ja u shndërrua në një debitor “pa faj” për shkak se ai është thjesht një 

hallkë fundore që paguan pensionet që vendos ligji. Buxheti i shtetit nuk i alokonte në atë 

kohë fonde të mjaftueshme për të përmbushur vendimet gjyqësore. Fondi për statusin e 

ushtarakut duhej, sipas kërkesave të ligjeve që ndryshoheshin vazhdimisht, të alokohej 

posaçërisht nga buxheti i shtetit dhe ky fond i posaçëm vazhdimisht nuk i vihej në 

dispozicion ISSH-së. Kjo solli për pasojë moszbatimin e vendimeve gjyqësore në fjalë. 

Vetëm pas ndryshimeve të vitit të fundit në ligjin “Për statusin e ushtarakut”, buxheti i 

shtetit çeli fonde për të paguar këto pensione sigurisht sipas kritereve të reja. ISSH-ja pagoi 

detyrimet sipas këtyre kritereve të reja dhe në përputhje me fondet e vëna në dispozicion. 

Nuk raportohet nëse rastet e evidentuara nga projekti u zbatuan në këtë kuadër apo jo.  

3. GJETJE ADMINISTRATIVE 

 U konstatua një vëmendje e rritur e nivelit të lartë ekzekutiv, pra në nivel ministrash, të 

cilët thuajse të gjithë patën gatishmërinë të bashkëpunonin për dhënien e informacioneve të 

kërkuara. Disa prej tyre edhe raportuan menjëherë për situatën. Për t„u përmendur janë 

Ministri i Punës dhe Çështjeve  Sociale dhe Ministri i Mbrojtjes të cilët reaguan menjëherë. 

 

 Mungon dukshëm mekanizmi aministrativ për procesimin e zbatimit të vendimeve të 

formës së prerë. U konstatua konfuzion në regjistrimin protokollar të kërkesave tona për 

informacion. Në disa raste na u kërkua më shumë informacion mbi çështjet, pasi sipas tyre 

numri i titullit ekzekutiv nuk mjaftonte, ndërkohë që një gjë e tillë nuk ishte e 

domosdoshme në disa raste të tjera. Kjo na lë të kuptojmë se sistemi i regjistrimit të titujve 

ekzekutivë në protokollet e institucioneve nuk është unik ose zyrat e protokoll-arshivës nuk 

kanë kapacitetin e mjaftueshëm për gjetjen e rasteve të regjistruara. 

 

 Niveli i mesëm dhe i ulët drejtues nuk qenë në gjendje të informonin në kohë dhe 

madje në disa raste pati refuzim për t‘u përgjigjur. Shumica e vendimeve të pazbatuara 

janë në fakt edhe përgjegjësi e këtyre drejtorive apo agjensive në varësi të ministrave. 

Thuajse të gjitha drejtoritë nuk u përgjigjen në kohë për kërkesat e bëra. 

 

 Ka një tendencë që në periudhën e fundit të vitit, periudhë e cila përkon me presionin në 

rritje për të shpenzuar fondet e mbetura buxhetore, institucionet rrisin numrin e rasteve 

të vendimeve të zbatuara. Kjo tendecë u vu re në Drejtorinë e Doganave dhe Tatimeve. 

Në buxhetin e institucioneve buxhetore, detyrimet e lindura nga një vendim gjykate 

zbatohen nëpërmjet zërit 602, zë që mbulon shpenzimet e buxhetit për vitin në vazhdim, zë 
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i cili administrohet në diskrecionin e titullarit. Praktikisht konstatohet se përdorimi i zërit 

602 është më i përshtatshëm në fund të vitit, pasi titullarët vlerësojnë më mirë tepricat që ka 

institucioni, ose më mirë të themi me atë që ka mbetur në fund të vitit nga ajo që është 

përcaktuar në buxhet për shpenzime. 

 

 Në çështjet me palë debitore shtetin, afatet e përcaktuara në Kodin e Procedurës Civile 

thuajse nuk respektohen kurrë. Neni 589 i Kodit të Procedurës Civile, për sa kohë që në 

udhëzimin e Ministrit të Financave thuhet se sekuestro në llogarinë e institucionit buxhetor 

mund të vihet vetëm me pëlqimin e titullarit të institucionit përkatës, e vështirëson 

ndjeshëm punën e përmbaruesit gjyqësor. 

4. GJETJE NË PRAKTIKËN PËRMBARIMORE 

Nga analiza e ekspertit përmbarimor që u angazhua nga projekti rezulton se në terma praktike 

ndeshen këto vështirësi: 

 Duke bërë një krahasim të volumit të punës ndër vite, vërehet një rritje në vazhdim e 

volumit të punës përmbarimore me palë shtetin. Ka shumë praktika që prej vitesh gjenden 

në zyrat e Përmbarimit. Në vitet e fundit, më të shumtat dhe më problematiket janë ato me 

objekt “pagim page”.  

 

 Sipas llojit të detyrimit të titullit ekzekutiv në praktikën përmbarimore, detyrimi ndahet në: 

a. Shteti debitor me objekt të vlerësueshëm (detyrim monetar), 

b. Shteti debitor me objekt të pavlerësueshëm (detyrim për të kryer një veprim të caktuar). 

 

 Zbatimi i nenit  “589 i K.Pr.Civile” i cili përcakton si mënyrë ekzekutimi llogarinë bankare, 

llogarinë e thesarit, kreditë tek të tretët, ka këtë problematikë: 

a. Llogaritë bankare - Mbetet të themi që të vetmet institucione mbi të cilat vendimi 

mund të ekzekutohet në kohë janë ato të cilat kanë llogari në bankat e nivelit të dytë: 

KESH, Drejtori Rajonale Sigurimesh, ISKSH etj. Në këtë rast titulli ekzekutiv zbatohet 

me korrektësi dhe brenda afateve.  

 

b. Llogaritë në thesar - Neni përcakton se mënyra e vendosjes së sekuestros në llogaritë e 

thesarit, përcaktohet me një udhëzim të Ministrit të Financave për Drejtorinë e Thesarit, 

udhëzim i cili ka në përmbajtje frazën “Sekuestro mbi llogaritë e thesarit vendoset 

vetëm pas aprovimit të titullarit të institucionit” gjë që e bën të vështirë zbatimin e këtij 

neni dhe çdo gjë rikthehet në pikën fillestare.  

 

c. Kreditë tek të tretët – Kjo është një mënyrë që nuk funksionon. Përmbaruesit kanë 

vepruar sa herë që kanë pasur praktika me palë kreditore një institucion, i cili ka qenë 

më parë debitor, me vendim gjykate, ndaj të njëjtit subjekt. Në një këndvështrim më të 

gjerë, shumë prej dosjeve që rrinë me vite do të kishin patur zgjidhje nga vetë palët 

debitore, sidomos praktikat me palë doganat apo tatimet. Të tilla kanë qenë rastet kur 

nga vetë kreditori (p.sh, një biznes i caktuar) është kërkuar një formë kompesimi në 

detyrim nga ana e debitorit p.sh. kompensim për pagesë dogane apo tatimi për një 

veprim të caktuar, ndërkohë që po këto organe i detyrohen subjektit në fjalë 
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paraprakisht me vendim gjykate të formës së prerë. Një kompesim i tillë do t„i jepte 

zgjidhje të shpejtë shumë praktikave të mbartura prej kohësh. 

 

 Tjetër hap të cilin e parashikon ky nen është kërkesa ndaj eprorit financiar. Pas urdhërave 

të shumtë, titullari i institucionit debitor detyrohet të bëjë kërkesë tek thesari (llogaria 602) 

për çeljen e fondit për shlyerjen e detyrimit. Në rastin kur bëhet kjo kërkesë, përmbaruesi 

mbetet para faktit që nuk ka të bëjë me pengim ekzekutimi dhe, për pasojë, praktika duhet 

të flejë deri në çeljen e fondit në vitin që vjen. Në rast se kërkesa nuk bëhet nga titullari i 

institucionit, kjo është një situatë ku po pengohet ekzekutimi i vendimit gjyqësor e, për 

pasojë, vendoset masa e gjobës ndaj institucionit në fjalë. Në realitet vendosja e gjobës ndaj 

titullarëve të institucioneve publike nuk është e lehtë të zbatohet nga shërbimi publik 

përmbarimor. P.sh. një përmbarues publik që “financohet” nga Ministri i Financave e ka të 

vështirë t‟a gjobisë financuesin e tij për interes të një të treti. Nëse ky sanksion i vendosur 

kundërshtohet në gjykatë, normalisht duhet pritur vendimi i saj nëse kjo masë është e drejtë 

apo jo dhe në këtë rast procesi mund të zgjasë me vite, ndërkohë që çështja përmbarimore 

mbetet e pazgjidhur. Edhe në rast se nuk kundërshtohet, gjobat e vjela në zbatim të 

vendimit janë të ulta, sepse këto subjekte prapë nuk e paguajnë sanksionin për moszbatim 

vendimi. Pas mbylljes së këtij hapi mbetet kallzimi në bazë të nenit 320 të Kodit Penal për 

pengim ekzekutimi dhe në praktikë përsëri nuk zgjidhet problemi. 

 

 Institucionet që paraqiten si më problematike në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore janë: 

a. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Ndërtimore (sot INUK) është institucioni më 

problematik, i cili duhet të kryejë, përveç detyrimeve për pagim page, edhe shumë 

shpërblime dëmi.  

 

b. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, vitet e fundit ka shlyer një pjesë të mirë të 

detyrimeve, kryesisht pagim page, por ka mjaft vështirësi në shlyerjen e detyrimeve 

ndaj subjekteve fizike apo juridike për probleme të tjera. Llogaritë e tyre nuk mund të 

preken nga përmbaruesit pasi janë llogari të buxhetit.  

 

c. Ministria e Financave është për t„u përshendetur në rastin e burgimeve të padrejta, 

dëmshpërblimet e të cilave kryhen me kërkesë të palës. Por edhe në këto raste nuk 

mund të shpjegohet fakti i mbajtjes së tatimit 10 për qind. Pavarësisht se kjo është një e 

ardhur, nuk mund të thuhet se dikush që bëri 1000 ditë burgim, 100 i bëri për tatimet 

dhe 900 për vete. Mbajtja e 10 përqindshit nuk mund të shpjegohet edhe në rastet e 

pagimit të pagave ku për hir të së vërtetës, në ekzekutim, disa institucione e mbajnë dhe 

disa jo. Sanksioni nuk mund të tatohet sepse pagimi i pagës është sanksion ndaj 

punëdhënësit për zgjidhje pa shkaqe të arsyeshme të kontratës. Edhe në rast se duhet 

bërë ky shpenzim ai i duhet faturuar debitorit (neni 525 i K.Pr.Civile). Vlen të 

theksohet fakti se nuk ka patur raste kundërshtimi ndaj këtyre tatimeve, pasi kreditorët 

kanë qenë “të lumtur” që kanë marrë  90 për qind të së drejtës së tyre. 

 

d. Shërbimi Përmbarimor në veprimtarinë e tij të përditshme konstaton, në 

shumicën e rasteve, subjektivizëm, moskthim përgjigjeje dhe neglizhencë. Një 

pjesë të këtyre konstatimeve i ka konfirmuar edhe ky projekt gjatë ushtrimit të tij. 

Kështu, në korrespodencat me institucionet debitore moskthimi i përgjigjes del se është 
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“diçka normale”.  Përmbarimi konstaton gjithashtu edhe përgjigje të tipit “jemi në pritje 

të vendimit të Gjykatës së Lartë” apo kundërshtime pa bazë ligjore. Informacioni dhe 

informimi janë në nivele të ulëta. 

 

 

IV. ANALIZË E GJETJEVE LIGJORE DHE PËRMBARIMORE 

Projekti në tërësinë e gjetjeve të tij tregon qartësisht se zbatimi i vendimeve të gjykatës me palë 

shtetin mbetet një çështje problematike. Në mënyrë të përmbledhur, disa nga këto shqetësime 

janë si vijon:  

1. Nga pikëpamja statistikore numri i madh i rasteve të regjistruara në Shërbimin 

Përmbarimor koincidon me periudhën e post rotacionit politik. Pjesa më e madhe e 

vendimeve kundër shtetit në këtë kohë (pra si numër rastesh) janë konfliktet për shkak të 

marrëdhënies së punës, ndërsa çështjet e privatizimeve dhe e shpërblimeve të dëmit zënë 

një vend sasior me të vogël, por një masë financiare më të lartë. Ligji “Për statusin e 

nëpunësit civil” si dhe Kodi i Punës janë ligjet më të përdorura në këtë praktikë. Numrin e 

vendimeve të formës së prerë e shtoi edhe më shumë moszbatimi i ligjit “Për statusin e 

ushtarakut”. Ky ligj pati një debat të gjatë politik dhe juridik dhe ndërkohë, në bazë të tij, 

gjykatat shqiptare gjykuan mosmarrëveshjet me palë përfituesit dhe Institutin e Sigurimeve 

Shoqërore. Në këtë rast, ISSH-ja nuk ishte në substancë palë në këto mosmarrëveshje, por 

thjesht institucioni që paguan një faturë që ia imponon politika, e cila nuk i mbështet si 

duhet vendimet e saj në llogari financiare. Sikurse edhe në të kaluarën, koincidenca e 

rotacionit politik me shtimin e numrit të konflikteve të kësaj kategorie në gjykatë 

shpjegohet me përqasjet tradicionale të politikës shqiptare ndaj reformës administrative. Siç 

dihet, tipikisht, kjo përqasje shoqërohet me abuzime ndaj ligjit “Për statusin e nëpunësit 

civil” apo Kodit të Punës.  

 

2.  Sa herë që në mjediset e administratës publike shtrohet çështja e zbatimit të vendimeve të 

gjykatës me palë shtetin, vihet re një ngërç i përgjithshëm në paraqitjen e çdo shpjegimi të 

arsyeshëm. Në nivel ministrash, për këtë çështje ka një tendencë pozitive, pra kërkohet të 

gjendet një zgjidhje. Ndërsa në drejtoritë apo institucionet e vartësisë, aty ku problemi në 

fakt duhet të marrë zgjidhje, çështja vështirësohet. Ndoshta kjo është arsyeja se përse 

ministrat prej të cilëve u kërkua informacion reaguan menjëherë, ndërsa drejtorët e 

përgjithshëm reaguan pak ose aspak. Kjo mund të shpjegohet me largësinë relative të 

niveleve teknike të administratës nga presioni politik e publik. Për rrjedhojë kemi një 

sensibilitet politik e përgjegjshmëri ndaj qytetarit më të ultë se sa niveli i lartë, i cili është 

vazhdimisht në fokus të opinionit publik. Tradita shqiptare nga ana tjetër ka bërë të vetën. 

Pavarësisht ndryshimeve pozitive të ndodhura, ka ende shumë institucione që trashëgojnë 

kulturën e institucionit të mbyllur. 

 

3. Konfuzioni statistikor në regjistrimin dhe azhornimin e gjendjes së të gjitha vendimeve të 

formës së prerë vjen për këto arsye kryesore:  

Së pari, nuk ekziston një sistem unik protokollar, mundësisht elektronik, për regjistrimin e 

kërkesave përmbarimore ose të vetë personit të interesuar. Në disa raste numri i titullit 
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ekzektutiv është i vlefshëm për të gjetur rastin, ndërsa në shumicën e rasteve kjo ishte 

shumë e vështirë. Ndoshta për shkak të regjistrimit protokollar jo unik, disa institucione 

nuk arritën as t‟i identifikojnë këto çështje vetëm me numrin e titullit ekzekutiv. Ato 

preferojnë t‟u kërkohet informacioni duke treguar se kush ishin palët në gjykim.  

Së dyti, nuk ka një sistem adekuat azhornimi me informacion të Regjistrit të Shërbimit 

Përmbarimor. Në shumicën e cilësuar të rasteve nga Regjistri Përmbarimor nuk merr 

dot informacion të azhornuar për gjendjen e zbatueshmërisë së titujve ekzekutivë të 

regjistruar. 

4. Në kuptimin real të fjalës, shteti mbetet ende një palë ndërgjyqëse ideale ndaj të cilët gjyqet 

fitohen. Kjo vjen edhe për shkak të moszbërthimit hierarkik të parimit të përgjegjshmërisë. 

Ky parim parakupton bërjen përgjegjës të çdo individi në hierarkinë e administratës për çdo 

veprim në shkelje të ligjit. Në terma konkretë kjo do të thotë se, nëse merret një vendim në 

shkelje të ligjit kundër një subjekti privat, atëhere pasojat nuk ka pse t‟i përballojë 

gjithmonë buxheti i shtetit. Përkundrazi, parimi i përgjegjshmërisë kërkon që individi që 

sillet në kundërshtim me ligjin duhet të përballojë edhe këto pasoja. Administrata jonë 

duket që është shumë larg kësaj sjelljeje. Duke mos e ndjerë përgjegjësinë për 

vendimmarrje, nuk ka mundësi që të kufizohet edhe paligjshmëria. Nëse të gjithë mendojnë 

se do jetë buxheti i shtetit ai që përgjigjet për çdo vendim të padrejtë, atëherë rastet e 

vendimeve të padrejta vetëm rriten. Për pasojë, numri i konflikteve me palë shtetin rritet 

duke shtuar edhe ngarkesën buxhetore padrejtësisht. 

 

5. Nevoja për azhornim nënligjor të procesit të zbatimit të vendimeve të gjykatës me palë 

shtetin, megjithëse nuk e justifikon situatën, përsëri ekziston.  Dy vite më parë u ndryshuan 

dispozitat e Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë marrëdhëniet në fushën e 

përmbarimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Këto ndryshime synonin në thelbin 

e tyre të përmirësonin procesin e ekzekutimit të titujve ekzekutivë për kolateralin. Në këto 

ndryshime u përfshinë thuajse të gjitha nenet e kreut të ekzekutimit të vendimeve 

gjyqësore. Aktualisht ka vetëm një Vendim të Këshillit të Ministrave të vitit 1998 që 

rregullon marrëdhënien ndërinstitucionale në fushën e zbatimit të vendimeve gjyqësore. 

Duke u nisur nga përmbajtja e rishikuar e dispozitave të Kodit të Procedurës Civile lind 

nevoja për një Udhëzim të ri të Këshillit të Ministrave që të harmonizojë më mirë punën e 

çdo institucioni në këtë drejtim. Ky mund të jetë një rast shumë i mirë për të përcaktuar një 

kuadër rregullator të plotë që të rregullojë të gjithë mekanizmin e procesimit administrativ, 

për zbatimin e vendimeve të formës së prerë. Ky mekanizëm duhet të jetë kompleks dhe të 

sqarojë hapat procedurale të procesit, përgjegjësitë e çdo hallke në proces, rregullat mbi 

planifikimin buxhetor, përgjegjësitë financiare të secilit, si dhe mbylljen e ciklit informues 

për shërbimin e përmbarimit dhe publikun e gjerë. Ideja është që për çdo nënpunës të 

hierarkisë shtetërore duhet të ketë detyra të qarta dhe konkrete se çfarë duhet të bëjë me 

vendimet e gjykatës të formës së prerë. Në fakt, ligjet përcaktojnë detyrat e çdo institucioni, 

por nuk përcaktojnë përgjegjësitë brenda tyre.  

 

Nga ana tjetër, zbatimi i vendimeve gjyqësore duhet konsideruar si veprimtari 

administrative parësore, e cila kërkon veprim aktiv administrativ dhe planifikim të 

përshtatshëm. Në fund, çdokush duhet të ndjejë përgjegjësinë para buxhetit të shtetit për 
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veprimet apo mosveprimet e paligjshme që kryen. Ky parim duhet përthyer në detaje në 

kornizën e re nënligjore. Gjithashtu, rëndësi duhet t‟i kushtohet shkëmbimit të 

informacionit dhe koordinimit më të mirë ndërmjet institucioneve debitore dhe shërbimit 

përmbarimor lidhur me procesin e ekzekutimit të këtyre vendimeve. 

 

 

V. ANALIZA BUXHETORE 

 

Vendimet gjyqësore të paekzekutuara nga institucionet buxhetore, përveçse kanë efekte 

financiare të mëdha, të cilat medoemos kërkojnë mobilizimin e shumave të konsiderueshme 

financiare (barrë e rëndë për taksapaguesit shqiptarë dhe buxhetin e shtetit), kanë krijuar një 

precedent aspak të favorshëm në raport me standardet e kërkesat e Bashkimit Europian dhe në 

respekt të pavarësisë së pushtetit gjyqësor. 

 

Mbi të gjitha, efektet financiare kanë shtrirje kohore dhe përfaqësojne shuma kumulative në 

përputhje me vendimet e pushtetit gjyqësor. Ndërhyrja institucionale për ndalimin e efekteve 

financiare në rritje, por mbi të gjitha rivendosja e “një të drejte të mohuar”, nëpërmjet 

angazhimit të autoriteteve do të përbënte një precedent shumë të dobishëm për forcimin e 

shtetit ligjor dhe funksionimin e pavarur të gjyqësorit në Shqipëri. Njohja dhe veprimi i 

autoriteteve publike në përputhje me vendimet e gjykatave, do të shkonte në favor të 

mirëfunksionimit të pushtetit gjyqësor kaq shumë të përfolur kohët e fundit dhe rikthimit të 

besimit ndaj sistemit të drejtësisë në përgjithësi. 

 

Duke studiuar çështjen e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore në detaje dhe gjithë 

“konfigurimin e tyre”  duket se ekzistojnë të gjitha premisat ligjore e teknike, për një zgjidhje 

të favorshme të të gjitha vendimeve gjyqesore me palë shtetin të dhëna për ekzekutim deri në 

këtë moment. Çdo shtyrje, përtej afateve të përcaktuara nga vendimet gjyqësore, vetëm sa 

shtyn në kohë problemin, por nuk ofron zgjidhje dhe rrit koston financiare e jo vetëm atë. 

Përgjegjësia institucionale dhe individuale përbën një moment që kërkon vëmendje. 

Institucionet kryesore duhet të japin shembullin pozitiv në zgjidhje dhe jo shtyrjen në kohë. 

Gjetja e zgjidhjeve për ngërçin “ekzekutim të vendimeve gjyqësore” është në dorën e 

titullarëve të institucioneve publike, pasi baza ligjore ekziston. Kërkohet gjithashtu edhe 

ndërhyrje administrative e nënligjore për t„a zhbllokuar përfundimisht ekzekutimin e 

vendimeve gjyqësore.  

 

Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore kërkon përgjegjësi institucionale dhe individuale, edhe 

sepse efektet financiare bien në kurrizin e qytetarëve. Vendimet gjyqësore, ku palë janë 

institucionet buxhetore, shkojnë me qindra dhe me një spektër të gjerë, duke filluar nga 

rikthimi në vendin e punës tek kompesimet për burgim të padrejtë , privatizmi, etj .  

Në shumë raste, përgjegjësia e shprehur me vendim gjykate ka gjetur zbatim brenda fondeve të 

planifikuara për institucionet publike, por nga ana tjetër, ka dhe shumë vendime gjyqësore që 

prej vitesh nuk kanë gjetur zbatim dhe janë bërë një barrë e rëndë për buxhetin e institucioneve 

dhe për vetë buxhetin e shtetit. 
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1. BAZA LIGJORE 

 

Natyrisht kur flasim për bazë ligjore, kemi parasysh faktin se vendimet e gjykatës “nuk 

diskutohen”, por ekzekutohen. Nisur nga këndvështrimi i institucioneve publike ka një 

bashkësi aktesh ligjore dhe nënligjore që i jep zgjidhje çdo mëdyshjeje në raport me 

ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore në mjedisin 

shqiptar, shpeshherë justifikohet me mungesën e akteve nënligjore e udhëzimeve të lëshuara 

nga autoritetet qendrore apo mungesë burimesh financiare.   

 

Duke analizuar aktet ligjore e nënligjore del e qartë se ka nevojë për nxjerrjen e një udhëzimi 

konkret të Këshillit të Ministrave, si kërkesë apo detyrim që buron nga Kodi i Procedurave 

Civile, (ndryshuar në vitin 2008),  e pikërisht neni 589 dhe 581. Në të vërtetë mungesa e këtij 

udhëzimi nuk justifikon mosekzekutimin e vendimeve të gjyqësorit. Përfundimi i mësipërm 

konfirmohet nga fakti se shumë institucione publike kanë ekzektuar vullnetarisht vendimet e 

gjyqësorit edhe në mjedisin shqiptar, ku jo rrallëherë opinioni politik predominon mbi 

vendimet e drejtësisë.  

 

Por lëshimi i një udhëzimi të tillë jo vetëm si kërkesë e Kodit të Procedurave Civile, por edhe 

si impenjim i qeverisë për të zgjidhur një problem të tillë, do të rriste besimin e qytetarit ndaj 

institucioneve të drejtësisë dhe nga ana tjetër do të bënte me përgjegjësi zyrtarët e 

institucioneve që me veprimin apo mosveprimin e tyre kanë sjellë dëme ndaj qytetarëve, 

bizneseve, personave fizikë dhe juridikë, pasojat  e të cilave konvertohen në miliona lekë. 

 

Udhëzimi i Këshillit të Ministrave duhet të synojë të zgjidhë konfliktin që ekziston prej kohësh 

ndërmjet faktorëve “degë thesari - titullar institucioni - përmbarim”. Nga pikëpamja ligjore kjo 

do të shmangte mbivendosjet në legjislacionin tonë, i cili i trajton këto çështje (Kodi i 

Procedurave Civile, ligji “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, 

ligji vjetor i Buxhetit, si dhe aktet nënligjore).  

 

Gjatë këtyre viteve të tranzicionit është vënë re një “përplasje e fortë” midis Degëve të Thesarit 

dhe zyrave të përmbarimit në raport me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Kjo ka ndodhur si 

pasojë e referencave ndaj ligjeve te ndryshme (fjala vjen, degët e thesarit i referohen ligjit 

vjetor të buxhetit dhe të drejtës që ka titullari i institucionit për të urdhëruar përdorimin e 

fondeve, ndërkohë që përmbarimi i referohet kodit te lartëpërmendur dhe jo vetëm). 

 

Mungesa e Udhëzimit të Këshillit të Ministrave (UKM) në zbatim të nenit 581, të Kodit të 

Procedurave Civile (i ndryshuar) nuk mund të përbëjë një justifikim për mosekzekutimin. Por 

nga ana tjetër, nxjerrja e një udhëzimi do të tregojë seriozitetin e qeverisë dhe të strukturave të 

vartësisë, e, mbi të gjitha, do të bëjë të mundur ekzekutimin e munguar të vendimeve 

gjyqësore, si detyrim që buron edhe nga urdhërat e lëshuara nga Këshilli i Ministrave. 

 

Ministria e Financave si institucioni që përballet më shumë me vendimet e gjyqësorit, në 

udhëzimin për zbatimin e buxhetit të shtetit, i kushton një vëmendje të veçantë detyrimeve të 

gjyqësorit. Ajo  udhëzon strukurat e saj, por edhe institucionet e tjera buxhetore, për mënyrën e 

zgjidhjes së vendimeve të gjyqësorit, ku ata janë palë, apo janë “përgjegjës”. 
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Për vendimet gjyqësore do të veprohet në përputhje me Vendimin Nr.335 datë 

02.06.1998 “Për procedurat për zbatimin e vendimeve gjyqësore për detyrimet që 

prekin buxhetin e shtetit”, si dhe akte të tjera nënligjore në këtë drejtim. Të gjitha 

institucionet buxhetore janë të detyruara të marrin pjesë në të gjitha shkallët e gjykimit 

dhe të mbajnë përgjegjësi për rezultatin e tyre. Vendimet gjyqësore zbatohen me 

buxhetin e miratuar të institucioneve, pasi njoftohet titullari i Ministrisë/Institucionit 

Qendror nga varet institucioni. Në rast pamjaftueshmërie të fondeve, institucioni 

parashikon zbatimin pjesor të detyrimit në përputhje me mundësitë buxhetore duke 

vazhduar shlyerjen e detyrimeve me fondet e vitit/viteve në vijim. Përgjegjësia për 

zbatimin e vendimit gjyqësor është tërësisht e institucionit buxhetor, jo e degës së 

thesarit. 

Institucionet analizojnë të gjitha vendimet që sjellin dëm efektiv për buxhetin e shtetit 

dhe kërkojnë nxjerrjen e përgjegjësisë admininistrative. Vendimet gjyqësore që lidhen 

me privatizimin, ekzekutohen nga Ministria e Financave, nga të ardhurat nga 

privatizimi brenda vitit buxhetor, pavarësisht se të ardhurat nga shitja janë derdhur në 

vitet e mëparshme apo në favor të institucioneve të tjera në përputhje me legjislacionin 

e kohës kur është kryer privatizimi.  

 

2. EFEKTET FINANCIARE DHE BUXHETI I SHTETIT 

 

Efektet financiare që rëndojnë buxhetin e shtetit janë shumë të mëdha. Sipas informacioneve të 

ndryshme (të dhëna operative), vetëm vendimet e paekzekutuara në vite deri në fund të 2009 

mund të arrijnë në rreth 6-7 milionë euro. Por ato kanë tendencë në rritje në vartësi të 

vendimeve të gjyqësorit, p.sh. vendimet për rikthim në vendin e punës, pagesa deri në 

momentin e kthimit apo interesat nga vlerat financiare e monetare të  sekuestruara, etj.  

 

Në buxhetin e Ministrisë së Financave çdo vit parashikohen fonde për ekzekutimin e 

vendimeve gjyqësore, të cilat disbursohen në përputhje me kërkesat e Vendimit të Këshillit te 

Ministrave nr. 335, datë 02.06.1998 “Për procedurat për zbatimin e vendimeve gjyqësore për 

detyrimet qe prekin buxhetin e shtetit”. Fondet për këtë qëllim siç shikohen edhe nga tabela e 

mëposhtme, janë rritur progresivisht (përjashto vitin 2010 ku për efekte të vështirësive të 

buxhetit të shtetit u kufizua ekzekutimi i tyre). Ato jane tregues që dëshmojnë për rritje të 

çështjeve ku pala shtet është humbëse. 

 

Duke iu referuar tabelës së mëposhtme në strukturën e shpenzimeve buxhetore për ekzekutimin 

e vendimeve gjyqësore, më shumë se 50 për qind e shpenzimeve janë adresuar për zgjidhjen e 

çështjeve që burojnë nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut. Vendimet me “tematikë”, 

kompesim për burgim të padrejtë, zenë një vend të konsiderueshëm, i cili lëviz në kufijtë 20 – 

30 për qind të totalit të fondeve të planifikuara për këtë qëllim. 

 

Në buxhetin e shtetit të parashikuar për Ministrinë e Financave në këtë vit, për këtë qëllim janë 

programuar 75 milionë lekë (gr 10, tit 11, kap 1, art 606), nivel më i ulët ky po të kemi 

parasysh tërësinë e vendimeve që presin për t‟u zgjidhur. Sipas burimeve të Ministrisë së 
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Financave, parashikimi në ulje, përveç veshtirësive buxhetore, ka edhe një motiv që ka lidhje 

me uljen e përfitimit ditor për burgim të padrejtë nga 5 mijë lekë në ditë në 2 mijë lekë në ditë.   

        

Nr. Vendime gjyqësore  

                    

Viti 2008   

                    

Viti 2009   

                    

Viti 2010  Lekë 

Plan  Fakt Plan  Fakt Plan  Fakt 

1 
Për burgime të 

padrejta 

          

100,000,000  

             

92,341,626  

          

100,000,000  

             

61,044,800  

            

49,000,000  

              

35,536,773  

2 Për privatizime 

             

21,234,086  

                      

14,039,110  

               

55,801,755  

             

47,457,892  

            

36,946,224  

              

33,914,081  

3 

Nga Gjykata 

Europiane e të 

Drejtave të Njeriut 

           

129,606,876  

           

129,502,966  

             

137,656,517  

             

137,656,755  

             

21,676,468  

              

21,667,492  

4 Për largime nga puna 

                

2,710,952  

                

2,710,952  

             

23,435,182  

             

23,435,182  

                  

406,470  

                   

406,470  

  Totali 

    

253,551,914  

  

238,594,654  

   

316,893,454  

  

269,594,629  

   

108,029,162  

      

91,524,816  

 

Problemi i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore që kanë për “palë“ buxhetin e shtetit dhe që 

alokohen nga Ministria e Financave është një çështje e zgjidhur, megjithë vonesat e vërejtura. 

Problem kryesor vazhdon të mbetet zgjidhja e atyre vendimeve që kanë për “palë” institucionet 

e tjera buxhetore ose ministritë e linjës. Sipas udhëzimeve të Ministrisë së Financave, në 

zbatim të buxhetit të shtetit, efektet financiare për ekzekutimin e tyre do të përballohen nga 

fondet e planifikuara në buxhetin e institucionit, artikulli 606. Çdo vonesë ka një kosto extra 

dhe mbi të gjitha shmanget vendosjen e drejtësisë. 
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VI. REKOMANDIME 

Ky projekt, në tërësinë e tij, nuk synoi të jetë kritik e as konstatues, por mbi bazën e 

vëzhgimeve dhe gjetjeve të formulojë disa sugjerime që janë të dobishme për përmirësimin e 

procesit administrativ në zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. 

Bazuar në këtë qasje, projekti konstaton dy momente kryesore që vlejnë të theksohen:  

Së pari, çështja e moszbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë nuk pengohet nga 

vullneti politik. Ky vullnet mund të bëhet shkak për lindjen e konflikteve që përfundojnë në 

gjyq, por kur vjen çështja tek njohja e juridiksionit të gjykatave dhe e vendimeve të tyre, të 

gjithë pranojnë se vendimi duhet zbatuar.  

Së dyti, nuk është gjetur ende një mekanizëm administrativ adekuat që të zbatojë dhe të 

reduktojë rastet e vonesave apo moszbatimit të vendimeve të formës së prerë të gjykatave. 

I parë nën frymën e këtyre dy qasjeve kryesore, projekti paraqet disa rekomandime, të cilat 

besojmë se i zgjidhin këto çështje në mënyrë rutinë, të programuar dhe automatike. Në këtë 

funksion sugjerojmë si vijon: 

1. Hartimin e një kuadri rregullator nënligjor (Udhëzim i Këshillit të Ministrave), i cili të 

detajojë çdo etapë administrative të procesit për zbatimin e vendimit gjyqësor, që nga 

momenti i regjistrimit të tij në Regjistrin Përmbarimor e deri në regjistrimin e zbatimit të tij 

në kolonën e të njëjtit regjistër. Kjo do të kërkojë një analizë të plotë të procesit 

administrativ dhe të të gjithë kuadrit ligjor në fuqi. Si një masë tranzitore, deri në hartimin 

e kuadrit nënligjor, ndoshta duhet parashikuar një akt normativ që bën të mundur kostimin 

dhe afatet e alokimit të pagesave për vendimet gjyqësore të papaguara. 

 

2. Ndërtimin e një sistemi unik të Regjistrimit Protokollar të vendimeve të gjykatës së 

formës së prerë. Secili institucion duhet të regjistrojë në mënyrë unike titujt ekzekutivë 

sipas numrave që ata kanë marrë në protokollin e gjykatës. Kjo do të lehtësonte gjetjen dhe 

verifikimin e gjendjes së çdo titulli ekzekutiv, sa herë që kërkohet.  

 

3. Krijimin e një Regjistri Qendror elektronik të titujve ekzekutivë, i cili duhet të 

administrohet nga Ministria e Drejtësisë. Ai bëhet tejet i rëndësishëm në kushtet kur ka 

filluar shërbimi përmbarimor privat, krahas atij publik. Ky regjistër duhet të përmbajë të 

gjitha detyrimet ligjore që përbëjnë titull ekzekutiv për çdo debitor publik ose privat. Ideja 

është që ky regjistër krijohet si përmbledhje e të gjithë titujve ekzekutivë që vijnë nga 

vendimet e gjykatave. Ky regjistër është një burim informacioni për gjendjen debitore të 

çdo personi apo institucioni në vend. Ky regjistër shërben si një bazë e mirë të dhënash për 

të rritur efikasitetin në zbatimin e detyrimeve të pazbatuara.  

 

4. Vendosja e detyrimit për informim periodik të publikut për situatën e zbatimit të 

vendimeve gjyqësore dhe rritja e kapaciteteve organizative në institucione të ndryshme 

publike për zbatimin më të mirë të kërkesave të ligjit “Për të Drejtën e Informimit mbi 

Dokumentat Zyrtare”. Kjo parakupton vendosjen të paktën në faqen e internetit të çdo 
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institucioni të një rubrike që tregon statistikën vjetore për zbatimin e vendimeve të 

gjykatës. 

 

5. Hartimi i një akti nënligjor normativ të Këshillit të Ministrave për zbërthimin e 

parimit të përgjegjshmërisë së zyrtarëve publikë në raport me vendimet e paligjshme që 

marrin. Ideja është që duhet çliruar buxheti i shtetit nga ngarkesa financiare që provokohet 

nga zbatimi i vendimeve të gjykatave të marra kundër paligjshmërisë së akteve të caktuara 

nga institucione publike të caktuara. 

Duhet thënë, për të qenë të përditësuar e sa më objektivë, se qeveria ka bërë një numër hapash 

seriozë në adresimin e një pjese të problemeve të përmendura në këtë raport. Kështu, aktualisht 

është në përfundim e sipër një sistem elektronik i Shërbimit Përmbarimor, i cili pritet të 

ndikojë mjaft pozitivisht në drejtim të rekomandimeve 3 dhe 4 të sugjeruara më sipër. 

Gjithashtu, fillimi i funksionimit të përmbarimit privat pritet t‟a rrisë ndjeshëm kapacitetin 

ekzekutues të shtetit.  

 


