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PËRMBARIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE DHE TË 
DOKUMENTEVE TJERA QE PËRMBAJNË DETYRIM

ABSTRAKT

Përmes hulumtimeve në punim do të paraqes zhvillimet në vitet e fundit 
të sistemit të përmbarimeve si dhe fillimin e privatizimit të shërbimeve të 
përmbarimit në Kosove duke bërë krahasime me sistemet në vendet në rajon.

Reforma e sistemit të përmbarimit të vendimeve të gjykatës dhe të dokumenteve 
tjera të detyrueshme është më e rëndësishmja në kuadër të reformës së drejtësisë. 
Shteti ynë ka bërë hapa të rëndësishëm në reformimin e sistemeve ligjore dhe 
gjyqësore si rrjedhojë e procesit të anëtarësimit në BE duke paraparë që legjislacioni, 
procedurat dhe praktikat të harmonizohen me standardet ndërkombëtarisht të 
pranueshme, siç janë rekomandimet e Këshillit të Evropës.

Raporti i progresit të Komisionit Evropian vëren se sistemet përmbarimore 
ekzistuese në Kosovë dhe shtetet në rajon nuk përmbushin më kërkesat e së 
sotmes. Gjykatat kanë numër të madhe të lëndëve të mbetura kryesisht lëndë 
të përmbarimit. Mundësia e tepërt e përdorimit të mjeteve juridike, shkakton 
procedura të gjata dhe të panevojshme nëpër gjykata.

Duhet të identifikohen disa shkaqe që lidhen me kornizën legjislative, ku ligjet kanë 
pasur shkallë të lartë të mbrojtjes së debitorit në lëndët e përmbarimit. Performanca 
dhe standardet e larta të llogaridhënies, vlerësimit dhe performancës janë absolutisht 
me rëndësi kritike për arritjen e një sistemi të përmirësuar të përmbarimit.

Fjalët kyqe; Detyrueshme, performanca, standardet, përmbarimi, llogaridhënie

1. Hyrje

Në shoqëritë e organizuara në shtete, vetëgjyqësia parimisht është e ndaluar 
dhe e dënuar. Shteti është ai qe u jep mbrojtje juridike subjekteve të së drejtës 
për të drejtat subjektive qe u janë shkelur nga të tjerët. Shteti e bënë këtë me 
anë të organeve të cilat veprojnë në bazë të ligjeve.1 Mbrojta e të drejtave 

* Autori i këtij shkrimi, Ma. Sc Isa Shala, është gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gjykatën Themelore 
në Mitrovicë, dega në Skënderaj
1Brestovci, Faik E drejta Procedurale Civile II, Prishtine 1997 faqe 17.
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subjektive të shkelura bëhet në procedurë që zhvillohet në gjykatat e rregullta, 
në organet administrative apo përmes agjencioneve private të specializuara 
të përmbarimit. Detyrimi i shtetit në mbrojtjen juridike të subjekteve nuk 
përfundon vetëm me marrjen e vendimit, apo konstatimin e shkeljeve të të 
drejtave subjektive dhe detyrimin e palës së kundërt për të kryer veprimin e 
caktuar, apo për tu përmbajtur në veprime të caktuara.

Në qoftë se pala e cila ka detyrim nuk e përmbush detyrimin në mënyrë 
vullnetare atëherë pala tjetër për realizimin e kësaj të drejtë duhet tu drejtohet 
gjykatave kompetente apo përmbaruesve privat.

Përmbarimi efikas, i shpejt dhe efektiv i aktgjykimeve është çelës për besimin 
publik në gjykata, përderisa përmbarimi i suksesshëm i aktgjykimeve krijon 
dhe ruan kredibilitetin e gjykatave. Sistemet efektive për përmbarimin e 
vendimeve gjyqësore paraqesin elementin jetësorë për rritje ekonomike, 
krijimin e vendeve të punës, investime të huaja dhe rritjen e prosperitetit.

Viteve të fundit, shumë shtete në rajon, po edhe më gjerë, kane bërë përpjekje 
dhe kanë paraqitur zgjidhje më efektive lidhur me këto procese jo efektive të 
përmbarimit, edhe vendi ynë ka qene pjesë e këtyre proceseve.

Vonesat e mëdha në përmbarimin e vendimeve gjyqësore në Kosovë dëmtojnë 
rëndë të drejtën për gjykim korrekt brenda kohës së arsyeshme duke dëmtuar 
në përgjithësi sundimin e ligjit.

Rastet më problematike paraqiten kur kemi të bëjmë me përmbarimin 
e vendimeve në bazë të dokumenteve të besueshme siç janë faturat e 
kompensimeve publike për shkak të numrit të madhe të lëndëve dhe rastet kur 
debitor janë organet shtetërore si komunat apo ministritë.

Thomas Hammarberg, Komisionar për të Drejtat e Njeriut pran Këshillit 
të Evropës në vitin 2009 kishte thënë: “përmbarimi i mangët i vendimeve 
përfundimtare gjyqësore duhet të shihet si refuzim për të pranuar sundimin e 
ligjit dhe është një problem serioz për të drejtat e njeriut”.2

Komisioni Evropian lidhur me Raportin e progresit për Kosovën për vitin 2010 
thekson “aktgjykimet e pa ekzekutuara kanë shkelur besimin e publikut, në 

2 Thomas Hammarberg, Komisionar për të Drejtat e Njeriut pranë Këshillit të Evropës Zbatimi me të meta i 
vendimeve gjyqësore zbeh besimin ne drejtësinë e shtetit” 31 gusht 2009. Ne dispozicion ne internet përmes 
faqes http://www.coe.int/t/commissiner/viewpoints//090831 en.asp. e qasur në internet me 27 shtator 2011.
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aftësinë, profesionalizmin dhe korrektësinë e gjyqësorit duke kufizuar në ketë 
mënyrë qasjen efektive në drejtësi .3

2. Zbatimi i akteve ndërkombëtare në përmbarimin e vendimeve gjyqësore

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), e cila gjykon çështjet 
ligjore që dalin nga rastet vendore dhe që përfshijnë çështjet penale dhe civile, 
ka gjetur se procedurat përmbarimore duhet të shihen si pjese integruese e 
gjykimit për qëllime të nenit 6 të konventës.

Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut është shumë e qartë në interpretimin 
e kësaj dispozite: “Do të ishte e pa konceptueshme që neni 6 paragrafi 1 
të përshkruajë në detaje garancitë procedurale që i akordohen palëve në 
procedurë që të jenë të drejta, publike dhe ekspeditive, nëse nuk mbrohet 
zbatimi i aktvendimeve gjyqësore. Nëse interpretohet neni 6 se ka të bëj vetëm 
me qasjen në gjykatë dhe kryerjen e procedurave, kjo do të çojë në situatë 
të papërputhshme me parimin e sundimit të ligjit që është marrë përsipër 
nga shtetet kontraktuese e që duhet respektuar gjatë ratifikimit të konventës. 
Përmbarimi i aktvendimit të nxjerrë nga cilado gjykatë duhet të shihet si pjesë 
integrale e “gjykimit” për qëllime të nenit 6, dhe gjykata tanimë ka pranuar 
këtë parim në rastet në lidhje me kohëzgjatjen e procedurës.”4

Ne çështjen Delcourt kundër Belgjikës, gjykata deklaroi se: “në një shoqëri 
demokratike brenda kuptimit të konventës, e drejta për një ushtrim të drejtë të 
drejtësisë në një vend kaq të rëndësishëm sa një interpretim i kufizuar i nenit 
6(1) nuk do ti korrespondojë synimit dhe qëllimit të asaj dispozite.5

Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 22 parasheh “Të drejtat dhe 
liritë e njeriut të garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare, 
garantohen me këtë Kushtetutë, zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e 
Kosovës dhe kane prioritet në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe 
akteve të tjera të institucioneve publike”.6

Në bazë të kësaj, mund të përmendet në veçanti neni 6, paragrafi 1 i Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut i cili ka të bëjë edhe me çështjet civile.

3Komisioni Evropian, Raporti i progresit për Kosovën për vitin 2010, Bruksel 9 nëntor 2010. 
4 Raporti i OSBE-së, Vonesat ne ekzekutimin e vendimeve përfundimtare gjyqësore paraqesin shkelje te ligjit 
vendor dhe te drejtën për një gjykim korrekt, shtator 2007 faqe 3-4. E qasesh me ne internet përmes faqes 
http://www.osce.org/sq/kosovo/ 28298 (e qasur 25 korrik 2011).
5 Nuola Mole dhe Catharina Harby, Manualet e të drejtave të njeriut, nr.3.
6 Neni 22 i Kushtetutës së Kosovës [Zbatimi i drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve 
Ndërkombëtare] Të drejtat dhe liritë e njeriut të garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare 
në vijim, garantohen me këtë Kushtetutë, zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet,
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Vendi ynë gjatë reformimit të sistemit të drejtësisë ka bërë harmonizimin 
e ligjeve me ato të BE-së dhe në kuadër të kësaj në Ligjin për procedurën 
përmbarimore nr.04/L-139 ka marrë për bazë rekomandimet e Këshillit të 
Evropës për përmbarimin, duke parapare ndryshime organizative, duke ofruar 
mekanizma me efikas të përmbarimit, zhvillim gradual të infrastrukturës 
ligjore dhe logjistike, duke besuar se standardet e llogaridhënës, vlerësimit dhe 
performances janë te një rëndësie jetike për një sistem efikas të përmbarimit.

Më 17 dhjetor 2009, Komisioni Evropian për efikasitet CEPEJ ka botuar një 
udhëzues për zbatim më të mirë të rekomandimit të Këshillit të Evropës për 
përmbarimin.7

Rekomandimi (dhe udhëzimet) bazohet në efikasitet, transparencë dhe kuptim 
të lehtë të tij. Por ai nuk përshkruan sistemin ideal. Nuk ekziston sistemi ideal 
për përmbarim. Por ajo çka është e mundshme, është parashikimi i bazës dhe 
parimeve të përmbarimit. Si të tilla, këto rekomandime dhe udhëzime mund të 
shfrytëzohen për të vlerësuar procedurat dhe praktikat  e përmbarimit. Është e 
qartë se rekomandimi REC(2003)17 dhe udhëzimet nuk kanë forcë obliguese. 
Megjithatë ai mund të merret si pikë referente për përkufizimin e mëtejmë të 
një sistemi efektiv dhe efikas të përmbarimit. Rekomandimi dhe udhëzimet 
parashkruajnë një numër të parimeve udhëzuese në lidhje me përmbarimin. 
Më veçanërisht, ai parashkruan disa parime dhe standarde në lidhje me 
përkufizimin, gamën ligjore të aplikimit të rekomandimit, procedurën e 
përmbarimit dhe zyrtarët përmbarimor.

Ndoshta rekomandimet dhe udhëzimet mund të konsiderohen si “Rregullore” 
apo udhëzues. Sistemet kombëtare janë aq te ndryshme sa qe është shume 
vështire për te krijuar një sistem ideal përmbarimor apo zyrtar ideal përmbarimor.

në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve publike:
(1) Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;
(2) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj;
(3) Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj;
(4) Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare;
(5) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor;
(6) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas;
(7) Konventa për të Drejtat e Fëmijës;
(8) Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese.
7 Udhëzimet për zbatim më të mirë të rekomandimit ekzistues të Këshillit të Evropës për përmbarim, 
Komisionit evropian për efikasitet të drejtësisë (CEPEJ), CEPEJ (2009) rishikimi i 11-të, në tekstin e mëtejmë 
CEPEJ (2009) rishikimi i 11-të (shih shtojcën).
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Por çfarë është sistemi adekuat i përmbarimit? Si funksionon ai? A kemi 
sistemi ideal? A ekziston sistemi ideal për përmbarim? Nuk ka ende përgjigje. 
Kjo është utopi. Megjithatë, përmes rekomandimeve dhe udhëzimeve, mund 
të jetë e mundshme që të zbatohen bazat dhe parimet e caktuara në një sistem.8

Në rezolutën nr. 3 të Konferencës së 24-të të Ministrave të drejtësisë në Moskë 
(4 dhe 5 tetor 2001) është theksuar se “përmbarimi i duhur, efektiv dhe efikas 
i aktvendimeve të gjykatës është i rëndësisë kapitale për shtetet me qëllim 
që të krijojnë, zbatojnë dhe zhvillojnë një sistem të fortë dhe të respektuar 
gjyqësor”. Në bazë të këtij përfundimi, Komisioni i ministrave të Këshillit të 
Evropës ka miratuar rekomandimin për përmbarim.9

3. Përmbarimi i vendimeve gjyqësore nga organet gjyqësore

Ne praktiken gjyqësore sa i përket kompetencës ka pasur interpretime të 
ndryshme, se me hyrjen në fuqi të Ligjit të ri për procedurë përmbarimore nr. 
04/L-139 kreditoret a kane të drejtë që për të gjitha çështjet prape ti drejtohen 
gjykatës.

Në nenin 5 parg.2 të këtij ligji citohet “Gjykata kompetente ka kompetence 
lëndore për të urdhëruar dhe për të kryer përmbarimin si dhe për të vendosur 
për çështjet gjatë procedurës në pajtim me dispozitat e këtij Ligji përveç nëse 
gjykatat dhe autoritetet tjera përmbaruese kanë juridiksionin për të urdhëruar 
dhe për të kryer përmbarimin si dhe për të vendosur për çështjet gjatë procedurës.

Ndërsa në nenin 5, parag. 6, citohet “Gjykata është kompetente të vendos në 
procedurën e përmbarimit dhe të zbatoj përmbarimin e vendimeve gjyqësore 
lidhur me:

 - të gjitha çështjet nga e drejta familjare
 - kthimin e punëtoreve dhe shërbyesve civil në punë dhe kompensimet 
    tjera

Kjo dispozite është dispozitë përjashtuese, që gjykata të vendos në çështje tjera 
përveç nëse është parapare që me ligj të vendose për çështje si p.sh. për të 

8 Agjenti përmbarimor në Evropë: Utopi apo realitet, Kluwer 2004, faqe 313, në mars të vitit 2004 në Utrecht 
të Holandës u mbajt një Konferencë ndërkombëtare e titulluar: “Agjenti përmbarimor në Evropë: Utopi apo 
realitet?”. Agjendi përmbarimor Douwe Striksma, një nga folësit, kishte thëne: “Kur agjentët përmbarimor në 
Evropë mund të punojnë në bazë të modelit të njëjtë të punës, mund të arrihet një sistem adekuat përmbarimor 
në mënyrë ligjërisht të shëndoshë dhe pragmatike”.
9 Rekomandimi 17/2003, i miratuar më 09 shtator 2003.
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vendosur çështjet që kanë të bëjnë me çdo prapësim, ankesë, parregullsi në 
procedurën përmbaruese sipas nenit 52 dhe 67 të këtij ligji, ose çfarëdo lloj 
procedure kundër veprimeve të ndërmarra nga Përmbaruesi privat, kompetencë 
ka Gjykata kompetente në territorin e së cilës debitori ka vendbanimin apo nëse 
nuk ka vendbanim në Kosovë, atëherë në territorin në të cilin ka vendqëndrimin 
nëse është person fizik.

Nëse debitori është person juridik, kompetencë territoriale ka Gjykata 
kompetente ku gjendet selia e debitorit. Nëse debitori nuk ka vendbanim 
të përkohshëm ose seli në Kosovë, kompetencë ka Gjykata kompetente në 
territorin e se cilës gjinden sendet e luajtshme dhe të paluajtshme e të cilat janë 
objekt përmbarimi10.

Sa i përket çështjes se vendosjes ku ne procedurën e përmbarimit në shkallë të 
parë e udhëheqë dhe për të vendosë përmbaruesi privat, ndërsa përjashtimisht 
gjyqtari individual (i vetëm) kur me këtë Ligj është caktuar se përmbarimin e 
cakton dhe zbaton gjykata (organi i shkallës së parë), është përcaktuar edhe një 
afat ku organi përmbarues vendosë për propozimin e përmbarimit brenda afatit 
prej 7 ditëve pas pranimit të propozimit.11

Sipas dispozitës se lartcekur “në shkallën e dytë vendimet i nxjerrë gjyqtari 
individual”, që nuk ka qenë praktikë e deri tashme kur dihet se në shkallen e 
dytë vendos kolegji për shqyrtimin e ankesës.

4. Përmbarimi i vendimit për kthimin ne vendin e punës dhe dorëzimin e 
fëmiut

Çështjet me te rëndësishme dhe me te ndjeshme kane mbetur ne kompetencë 
të gjykatës. Gjykata ka kompetenca ekskluzive për përmbarimin e vendimeve 
lidhur me kthimin e punëtorit dhe shërbyesve civil në punë.

Për vendosje për propozimin për përmbarim në bazë të dokumentit përmbarues, 
me të cilin punëdhënësi është urdhëruar që punëtorin ta kthejë në punë, apo 
që ta sistemoj në vendin përkatës të punës dhe për zbatimin e përmbarimit, 
e kompetencës territoriale është Gjykata në territorin e së cilës është krijuar 
marrëdhënia e punës.12

Propozimi për përmbarim në bazë të dokumentit përmbarimor për kthim në 

10 Shih nenin 5 parg.5 i LPP-es nr.04/L-139
11 Shih nenin 3 parg.1 i LPP-së nr.04/L-139
12 Shih nenin 312 i LPP-së nr.04/L-139
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vendin e punës, me të cilin punëdhënësi është urdhëruar që punëtorin ta kthejë 
në punë, mund të paraqitet brenda afatit prej nëntëdhjete (90) ditësh, nga dita 
kur vendimi është bërë i formës së prerë.

Përmbarimi në bazë të dokumentit përmbarues sipas të cilit punëdhënësi është 
i detyruar që punëtorin ta kthejë në punë, apo që ta sistemoj në vendin përkatës 
të punës, zbatohet me anë të caktimit të gjobave në të holla kundër punëdhënësit 
dhe personit përgjegjës në të.

Dënimi me të holla caktohet sipas dispozitave të nenit 15 dhe 16 të këtij ligji 
dhe dispozitave për përmbarimin me qëllim të realizimit të kredisë për veprimin 
të cilin mund ta kryejë vetëm debitori. 13

Sipas nenit 317 te LPP-es propozuesi i përmbarimit rezervon të drejtën e tij 
për pagesë ose kompensimin e pagave mujore ose pagesave tjera përderisa 
ka qenë i papunësuar për shkak të një vendimi të paligjshëm të punëdhënësit 
për largimin e tij nga puna dhe mund të kërkojë që rasti i tij të trajtohet në 
procedurë kontestimore.

Në qoftë se Gjykata përmbarimore vetëm pjesërisht e ka miratuar kërkesën për 
pagimin e pagave mujore, atëherë ajo do ta udhëzojë kreditorin e përmbarimit 
që pjesën tjetër të kërkesës ta realizojë në procedurën gjyqësore kontestimore.14

Te instituti sa i përketë dorëzimit dhe marrjes së fëmiut këto dispozita 
pershtatshmerisht zbatohen edhe në rastet e kontaktit të femiut sepse në 
praktikë gjykata vepron sipas këtyre propozimeve.

Për të vendosur për propozimin për përmbarimin e vendimit të Gjykatës me 
të cilin urdhërohet dorëzimi i fëmijës prindit, apo personit tjetër, respektivisht 
institucionit të cilit i është besuar fëmija në ruajtje dhe edukim, është kompetente 
Gjykata e cila është e kompetencës së përgjithshme territoriale për palën që e 
kërkon përmbarimin, por edhe Gjykata në territorin e së cilës ndodhet fëmija.
Për zbatimin e përmbarimit, kompetente në pikëpamje territoriale është Gjykata 
në territorin e së cilës ndodhet fëmija në kohën e përmbarimit.15

Propozimin për përmbarimin e vendimit mund ta paraqesë prindi, apo personi 
tjetër të cilit fëmija   i   është   besuar   në   ruajtje   dhe   edukim,   si   dhe   

13 Shih nenin 314 i LPP-së nr.04/L-139 
14 Shih nenin 317 parg.2 i LPP-së nr.04/L-139
15 Shih nenin 318 i LPP-së nr.04/L-139
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organi   i   kujdestarisë. Rendësi e posaçme i është kushtuar mënyrës se zbatimit 
të përmbarimit ku gjykata kujdeset për  nevojën  që  të  mbrohen  interesat  e  
fëmijës  në  masën  më  të  madhe  të mundshme.

5.	Roli	i	Gjyqtarëve	dhe	zyrtareve	përmbarimor

Ne sistemin tonë është kompetence e gjyqtarit që ta lejojë përmbarimin por 
kjo nuk do të thotë se edhe në këtë fazë të procedurës të mos ketë ndihmën e 
zyrtarit përmbarues sidomos në rastet që nuk janë të ndërlikuara.

Gjyqtari ka përgjegjësi sipas ligjit për këto veprime përmbarimore:

• Të bëjë verifikimin e propozimit për përmbarim,
• Të vendos mbi kundërshtimin dhe ankesat dhe mbi kontestet që dalin  
   gjatë procedurës përmbarimore,16

• Si dhe punë tjera të përcaktuara me ligj që janë në kompetence të 
   gjyqtarit përmbarues p.sh. dorëzimi i fëmijës.

Zyrtari i përmbarimit përveç që ka detyra administrative të cilat përfshin:

• Mbajtjen e regjistrave të përmbarimit,
• Procedimin e njoftimeve për palët
• Si dhe përpilimin e procesverbaleve sa i përket regjistrimit dhe 
  sekuestrimit të sendeve të luajtshme, sekuestrimin e pengut, zbrazjen 
dhe dorëzimin e palujtshmërise.

Obligimet të gjyqtarit dhe zyrtarit të përmbarimit janë:

• Respektimi i dinjitetit të debitorit,
• Procedimi me kohë i propozimeve për përmbarim dhe sipas radhës së 
   pranimit të tyre.

Në procedurën e përmbarimit gjykata ka për detyrë të veprojë me 
ngutshmëri.17Gjykata ka për detyrë që lëndët t’i marrë në procedim sipas 
radhës me të cilën i kanë ardhur propozimet për përmbarim, përpos kur natyra 
e kredisë ose rrethanat e posaçme kërkojnë që gjykata të veprojë ndryshe.

Ligji nuk ka përcaktuar qarte se cilat janë këto rrethana te posaqë por gjykata 
do të veprojë duke vlerësuar secilin rast veç e veç, përveç rasteve kur janë me 

16 Neni 73 i Ligjit të Procedurës Përmbarimore Nr.04/L-139.
17 Neni 6 i Ligjit të Procedurës Përmbarimore Nr.04/L-139.
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prioritet si në çështjet familjare apo te kthimi i punëtorit në vendin e punës.

6. Detyrimet e personave tjerë në proces

Roli i personave të tretë në procedurë është veçanërisht dhënia e informacioneve 
të ndryshme p.sh. shërbimi kadastral, qendra e regjistrimit civil, qendra për 
regjistrimin e automjeteve, Shërbimi Policor i Kosovës.

Një tjetër kategori e personave të tretë në procedurë janë debitorët e debitorëve 
ku në raste praktike janë të shumta sidomos sa i përket procedurës përmbarimore 
të sekuestrimit të kolateralit. Palë të treta mund të jenë bankat komerciale ku 
në shumtën e rasteve debitorët kanë llogari të hapura në banka ku marrin të 
ardhura personale përmes këtyre llogarive bankare, apo veprimtari të ndryshme 
të biznesit ku pagesat e ndryshme kryhen përmes llogarive bankare.

Rol të rëndësishëm për zhvillimin e procedurës përmbarimore ka Shërbimi 
Kadastral, do të ishte e pamundur të zhvillohet një procedurë përmbarimore 
sa i përket palujtshmërisë pa ndihmën e këtyre shërbimeve në dhënien e 
informacioneve të nevojshme. Të njëjtën vlerë për identifikimin e personave, 
adresave të ndryshme ka shërbimi i regjistrit civil. Për sigurinë e gjyqtarëve 
dhe personelit tjetër nëse është e nevojshme kërkohet asistencë nga Policia e 
Kosovës.18

7. Përmbarimi i vendimeve nga përmbaruesi privat

Sipas Ligjit të Procedurës Përmbarimore Nr.04/L-139 Kosova si edhe vendet 
tjera të rajonit nga viti 2014 ka funksionalizuar sistemin privat të përmbarimit. 
Ky sistem përmes agjentëve privat të përmbarimit pritet të ofrojë zgjidhje 
për të gjitha problemet tashmë që ekzistojnë në Kosovë. Agjentët privat të 
përmbarimit kanë tendencë të jenë tejet të motivuar dhe profesionist në punën 
e tyre, dhe ofrojnë nivel të lartë të shërbimeve për të siguruar suksesin e tyre 
konkurrues. Ata kanë kontroll të drejtpërdrejtë në menaxhimin e zyrave që 
i udhëheqin dhe përfitojnë personalisht nga performanca e tyre, duke sjellë 
një nivel të lartë të përgjegjësisë për çështjet siç janë: angazhimi dhe largimi, 
buxhetimi, sistemet e teknologjisë informative për të mbështetur punën e tyre 
dhe menaxhimin e zyrës.19

18 Neni 53.3 i LPP-se citon” Gjatë procedurës së përmbarimit organet e policisë kanë për detyrë që personit 
zyrtar të gjykatës t’i japin ndihmën e duhur për kryerjen e veprimeve të përmbarimit. Personi zyrtar i gjykatës, 
në   rast nevoje mund ta urdhërojë marrjen e masave përkatëse ndaj personit që e pengon kryerjen e veprimeve 
të përmbarimit. 53.4 Me rastin e veprimit të organeve të policisë sipas urdhrit të personit zyrtar të gjykatës, në 
mënyrë të përshtatur aplikohen dispozitat e ligjit për punët e brendshme respektivisht të policisë gjyqësore.
19 Shih Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve ne Kosove (SEAD), Shtimi i 
efikasitetit te përmbarimit te kontratave, 30 prill 2010 faqe 34.
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Përveç kësaj, për shkak se procesi i përmbarimit bëhet biznes privat në vend 
të funksionit publik, shpenzimet e furnizimit dhe mirëmbajtjes së zyrave 
të përmbarimit dhe të trajnimeve të agjentëve dhe punonjësve të tyre janë 
hequr krejtësisht nga buxheti i shtetit edhe pse shteti mbanë shumicën prej 
shpenzimeve të monitorimit të agjentëve të përmbarimit për të siguruar 
ligjshmërinë e funksionimeve të tyre, dhe disponueshmërinë e tyre atëherë 
kur kërkohet.20 Sistemi privat i përmbarimit ka gjithashtu përparësinë e heqjes 
se përgjegjësisë së menaxhimit të procesit të përmbarimit nga gjyqtaret dhe 
zyrtarët përmbarues të gjykatave. Këto përgjegjësi i kalojnë agjentëve privat. 
Roli i gjykatave mbetet mjaftë i rëndësishëm sepse çështjet më të ndjeshme 
siç janë çështjet familjare mbesin kompetencë ekskluzive e gjykatave, po 
ashtu mjetet juridike mbesin në vendosje të gjykatave si dhe funksion tjetër i 
rëndësishëm është mbikëqyrja sepse palët të cilët mendojnë se agjenti privat ka 
shkelur ndonjë të drejtë të tyre mund ti drejtohen gjykatës. 21

Megjithatë përfshirja e përditshme e drejtpërdrejtë e gjyqtarëve në procesin e 
përmbarimit mbaron duke i lënë gjyqtaret me përgjegjësi të tyre themelore të 
gjykimit të konteksteve gjyqësore mes palëve dhe duke ua hequr atyre barrën 
e disa përgjegjësive menaxhuese që shpesh marrin një pjesë të rëndësishme të 
kohës së tyre.
Për këto arsye sistemet e përmbarimit të bazuar rreth agjentëve privat të 
përmbarimit janë bërë standarde në pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore 
dhe në shtetet ish socialiste dhe në Evropën Qendrore si dhe Evropën Lindore. 
Është po ashtu e drejtë të thuhet se edhe Shtetet e Bashkuara si dhe shumë 
shtete që zbatojnë ligjin zakonor kanë sistem të përmbarimit privat edhe pse 
të paktën në SHBA është i strukturuar shumë më ndryshe se në sistemet e 
Shteteve Ballkanike.22

Profesioni i agjentit privat nuk është profesion i rehatshëm por shumë i 
rëndësishëm. Se sa i rëndësishëm është ky profesion tregon fakti se në disa 
shtete si është Bullgaria përmbaruesi i parë privat është emëruar ish Ministri i 
Drejtësisë, ndërsa në Belgjikë numri i përmbaruesve është i kufizuar dhe për 
t’u emëruar në këtë pozitë duhet të presësh shumë vite, ndërsa procedura është 
shumë e veçantë sepse emërimet bëhen nga mbreti.

20 Shih Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve ne Kosove (SEAD), Shtimi i 
efikasitetit te përmbarimit te kontratave, 30 prill 2010 faqe 34.
21  Shih nenin 5, parag.5 I LPP-es, nr 04/L-139.
22 Shih Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve ne Kosove (SEAD), Shtimi i 
efikasitetit te përmbarimit te kontratave, 30 prill 2010 faqe 23.
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LPP i vitit 2012 ka paraparë kritere të rrepta për emërimin e përmbaruesve 
privat që në dukje janë identike me kriteret që kërkohen për emërimet për 
gjyqtar duke i dhënë një rëndësi dhe tretman të posaçëm këtij profesioni.23

Vetëm Kosova në rajon ka paraparë në ligj që përmbaruesit privat të kenë 
të kryer edhe provimin e jurisprudencës. Përmbaruesi privat në Kosovë nuk 
guxon që të refuzoj kërkesat për përmbarim, vetëm nëse plotësohen kriteret 
për përjashtim e që zbatohen përshtatshmërisht dispozitat që vlejnë edhe për 
përjashtimin e gjyqtarëve. 24

Përmbaruesi privat në Kosovë, nuk ka të drejtë të kryej veprime tjera shtesë gjatë 
ushtrimit të profesionit25 si në disa vende tjera, p.sh në Holandë përmbaruesi 
privat ka të drejtë të kryej edhe rolin e avokatit për kreditorin nëse shuma e 
cila duhet të realizohet nuk kalon 5000 euro e që është duke u diskutuar qe ai 
të kryej rolin e avokatit edhe për rastet ku shuma është deri në 25000 euro, 
ndërsa në Belgjike përmbaruesit mund të bëjnë edhe vlerësimin e objekteve 
para se të behet shitblerja e tyre, apo vlerësimi objekteve afër rrugëve të cilat 
do të ndërtohen.

Disa studiues besojnë së një treg konkurrues në shërbimet profesioniste siç 
është përmbarimi, funksionon më mirë se një strukturë qeveritare për ofrimin 
e atij qëllimi, por me kujdes të mjaftueshëm ai mund të funksionoi mjaft mirë.

Ligji i Procedurës Përmbarimore ka pas për qëllim që përmbarimi të jetë 
më efikas, mirëpo ende ekzistojnë shumë pengesa për një përmbarim më 
efektiv. Është e domosdoshme për të potencuar që nuk mund të arrihet deri te 

23 Neni 326 i LPP 2012 parasheh kushtet për emërimin e përmbaruesit privat
1. Përmbarues privat mund te emërohet personi i cili plotëson kushtet si në vijim:
1.1. të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
1.2. të ketë zotësi të plotë për të veprua r, dhe duhet të jetë i aftë në aspektin shëndetësor;
1.3. të jetë jurist i diplomuar në fakultetin juridik, apo të ndonjë fakulteti juridik të ndonjë vendi tjetër, pas 
nostrifikimit të diplomës në Republikën e Kosovës;
1.4. të ketë të kryer provimin e jurisprudencës;
1.5. të ketë së paku tri (3) vjet përvojë pune juridike;
1.6. të ketë dhënë provimin për përmbarues;
1.7. që kundër tij nuk zhvillohet procedurë hetimore për vepër penale, përkatësisht që nuk është i dënuar për 
vepër penale me dënim me burg e cila vepër është e dënueshme më së paku gjashte (6) muaj, apo për vepër 
penale e cila e bënë të padenjë në ushtrimin e punës së përmbaruesit;
1.8. të paraqes deklaratë te noteri për gjendjen e tij material, me të gjitha pasojat nga dhënia e deklaratës së 
rrejshme.
2. Në qoftë se kundër kandidatit që ka dorëzuar kërkesë për emërim për përmbarues është duke u zhvilluar 
procedurë penale, vendimi për emërim shtyhet deri sa të arrihet vendimi në procedurën penale.
24 Neni 325 i LPP-së (2012) Dispozitat e ligjit të procedurës kontestimore për përjashtimin e gjyqtarëve vlejnë 
përshtatshmërisht edhe për përjashtimin e përmbaruesve privat.
25 Shih nenin 341 të LPP-së nr.04/L-139
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përmbarimi efikas vetëm me ligjet e procedurës përmbarimore. Pas analizës së 
bërë në fushën e përmbarimeve është konstatuar se domosdosmërisht duhet të 
merren parasysh edhe:

- ligji për gjykatat nr.03/L-199
- ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore nr.03/L-154
- ligji mbi hipotekën 2002/4
- ligji për marrëdhëniet e detyrimeve 04/L-077
- ligji mbi regjistrat e gjendjes civile nr.2004/46
- ligji për procedurën kontestimore 2009/03-L-006
- ligji për procedurën kontestimore – ndryshimet dhe plotësimet 2012/04-
   L-118
- ligji për procedurën jokontestimore 2008/03-L-007
- ligji për Bankën Qendrore te Republikës se Kosovës 2010/03-L-209
- ligji për regjistrimin e pengut në regjistër për sendet e luajtshme 2012/04-
  L-083
- ligji për arbitrazhin nr.02/L-75,26

- ligji për ndërmjetësimin nr.03/L-057,27

- Konventa Evropiane për Mbrojtjen e te Drejtave te Njeriu

8. Vendimet e organit përmbarues

Nga 1 janari 2014, vendimet në procedurën e përmbarimit organi përmbarues 
i nxjerrë në formë të aktvendimit ose urdhrit për përmbarim. Ligji këtu ka 
bërë një dallim në terminologjinë e vendimeve duke përcaktuar se si titullohet 
vendimi i gjykatës dhe si ai i përmbaruesit privat, por në esence ka dhënë 
sqarime të mjaftueshme se çka kuptohet me këto vendime dhe çka duhet të 
përmbajnë këto vendime. Urdhri për përmbarim është vendimi i përmbaruesit 
privat me të cilin pranohet plotësisht apo pjesërisht propozimi për kryerjen e 
përmbarimit.28

Aktvendimi për përmbarim është vendimi i Gjykatës përmes së cilit propozimi 
për përmbarim pranohet plotësisht apo pjesërisht apo përmbarimi urdhërohet 
sipas detyrës zyrtare.

26 neni 38 i ligjit te arbitrazhit” Vendimi i arbitrazhit i cili është nxjerrë nga një tribunal i arbitrazhit 
brenda Kosovës ekzekutohet pasi që të shpallet i ekzekutueshëm nga gjykata. Kërkesa që vendimi i 
arbitrazhit të shpallet i ekzekutueshëm hidhet poshtë nëse gjykata konstaton se ekzistojnë një ose më 
shumë arsye për anulimin e vendimit sipas nenit 36. Kërkesës për ekzekutimin e vendimit të arbitrazhit i 
bashkëngjitet vendimi i tribunalit të arbitrazhit ose një kopje e vërtetuar e tij.
27 neni 14.4 i ligjit për ndërmjetësimin lidhur me përmbarimin gjyqësor te vendimeve te ndërmjetësimit 
parasheh “pajtimi i arritur në procedurën e ndërmjetësimit kur është aprovuar nga gjykata apo vërtetuar 
nga organi kompetent .
28 Shih nenin 2, par.1 nenp.1.12 të Ligji Nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore.
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Përmbaruesi i Gjykatës është i punësuari në sistemin gjyqësor i cili drejtpërdrejt 
kryen veprime përmbaruese të caktuara, ndërsa Përmbaruesi privat është 
personi fizik i emëruar nga Ministri i Drejtësisë në pajtim me dispozitat e 
këtij ligji, i cili në kryerjen e autorizimeve publike të besuara sipas këtij ligji, 
vendos për veprimet nga kompetenca e tij në zbatimin e përmbarimit të lejuar 
dhe ndërmerr veprime për përmbarim.29 Si urdhri për përmbarim po ashtu edhe 
aktvendimi duhet të kenë përmbajtje të njëjtë.

9. Lëndët e papërfunduara në gjykata

Nëse në tërësi, në Gjykatat në Kosovë presin rreth 200,000 lëndë për tu zgjidhur 
të të gjitha natyrave, atëherë gjysma prej tyre janë në procedurën përmbarimore. 
Nga kjo rrjedhë se gjykatat në Kosovë ende nuk janë efikase, sepse është 
shqetësuese që vetëm për 3 muaj rritet numri i lëndëve të pazgjidhura mbi 500 
lëndë.

Gjykata Themelore në Prishtine në tremujorin e tretë të vitit 2012 ka pranuar 
457 lëndë në bazë të dokumentit përmbarimor, në fillim të kësaj periudhe 
raportuese kishte 24861 lëndë të pazgjidhura ndërsa në fund të periudhës 
raportuese kishte 24895 lëndë të pazgjidhura, ndërsa lëndë në bazë të 
dokumentit të besueshëm, në fillim të kësaj periudhe raportuese kishte 6915 
lëndë të pazgjidhura ndërsa në fund të periudhës raportuese kishte 6988 lëndë 
të pazgjidhura, kurse kishte pranuar 661 lëndë. Nga këto të dhëna rezulton se 
numri i lëndëve të pazgjidhura është në rritje. Kjo gjykatë për këtë periudhe 
kohore ka kryer 554 lëndë të të gjitha natyrave.30

Ndërsa nëse e shikojmë raportin e ish Gjykatës Ekonomike atëherë të dhënat 
janë shumë shqetësuese sepse gjatë tremujorit të tretë 2012 kjo gjykate ka 
pranuar 211 lëndë ndërsa ka zgjidhur 88 dhe kane mbetur 2603 lëndë pa 
zgjidhur.31

10.	Sfidat	në	zgjidhjen	e	lëndëve	të	mbetura

Rritja e numrit të lëndëve të grumbulluara në baze të dokumenteve përmbarimore 
dhe autentike mori hov nga mesi i viteve të dekadës se fundit.32Por pavarësisht 
rritjes se numrit të lëndëve të grumbulluara në ato vite, si dhe akumulimi i 
vazhdueshëm gjate këtyre viteve, sot është e qartë se ekzistojnë disa faktor që 

29 Shih nenin 2 par.1 nenp.1.10 dhe nenp.1.11  te Ligji  Nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore.
30 Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, statistika e gjykatave të rregullta tremujori -III- 2012, fq. 34. 
31  Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, statistika e gjykatave te rregullta  tremujori -III- 2012, fq 8. 
32   Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve në Kosovë (SEAD), 30 prill 2010 fq 14.
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vështirësojnë përfundimin e lëndëve të mbetura dhe zgjidhjen e rasteve të reja.

Në vijim janë paraqitur pengesat qe kontribuan në ekzistimin e lëndëve të 
grumbulluara të parashtruara në bazë të dokumenteve përmbarimore dhe 
autentike në Kosovë.

11.	Resurset	e	pamjaftueshme

Tani është shumë e qartë se ka resurse të pa mjaftueshme në zyrat e 
përmbarimit në Gjykatat Themelore në Kosove për të bërë shqyrtimin e rasteve 
të grumbulluara në baze të këtyre dokumenteve. Bazuar ne legjislacionin në 
fuqi ka shumë raste të tjera në zyrat e   përmbarimit që janë caktuar si prioritete 
më të rëndësishme sesa rastet civile të përmbarimit, të cilat konsumojnë një 
përqindje të madhe të kohës në dispozicion të zyrtarëve të përmbarimit.33

Ne Gjykatën Themelore të Prishtinës që është gjykata me numrin më të 
madhe të lëndëve në Kosovë punojnë dy gjyqtar përmbarues dhe shtate zyrtar 
përmbarues. Në zyrën e përmbarimit në vit arrijnë përafërsisht 10.000 lëndë të 
reja, ndërsa as gjysma e tyre nuk mund të përmbarohen gjate vitit.

Si në këtë gjykate po ashtu edhe në gjykatat tjera nga numri i lëndëve të reja, 
një numër i tyre janë lëndë me prioritet dhe se duhet të procedohen menjëherë 
siç janë lëndët lidhur me dorëzimin e fëmijëve, kthimin e punëtorit në pune, 
alimentacion, pengim posedimi dhe në ketë mënyrë shumë lëndë të vjetra për 
shkak numrit të vogël të përmbaruesve nuk mund të procedohen e numri i tyre 
vetëm rritet.

Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale ka paraparë që për ekzekutimin e 
dënimit me gjobë të zbatohen dispozitat e ligjit të procedurës përmbarimore.34 

Dënimi me gjobe është prioritet dhe se për shkak të afatit të parashkrimit 
gjykata duhet urgjentisht të merret me këto lende. Koha e punës së zyrtarëve të 
përmbarimit konsumohet plotësisht nga këto raste me prioritet dhe ata thjeshte 
nuk kanë kohë që të merren me përmbarimet në çështje civile. Në këtë mënyrë 
lëndët e reja civile i shtohen grumbullit të lëndëve tjera, duke përfshirë të gjitha 
lëndët e reja nga dokumentet autentike.35

33 Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve ne Kosovë (SEAD), 30 prill 2010 fq 14.
34 Në nenin 143 të Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale parashihet „ dispozitat e ligjit të procedurës 
përmbaruese në fuqi zbatohen për kompetencën dhe procedurën e ekzekutimit të dënimit me gjobë, përveç 
nëse me këtë ligj parashihet ndryshe.
35 Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve ne Kosove (SEAD), 30 prill 2010 fq. 15.
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12. Problemet lidhur me sigurimin e adresave të debitorëve

Njëra ndër arsyet për grumbullimin e lëndëve është edhe sigurimi i adresave 
të sakta për debitorët. Zyrtaret e përmbarimit gjatë procedimit lidhur me këto 
lëndë, për të dërguar njoftimet për përmbarim hasin ne adresa të pa sakta. Për 
shkak të numrit të madhë të rasteve që paraqiten, ata procedojnë për njoftime 
lidhur me rastet që janë paraqitur për afërsisht para tri viteve, prandaj nuk është 
e çuditshme nëse adresat kanë ndryshuar dhe natyrisht gjatë kësaj dekade ka 
pasur lëvizje të mëdha të popullsisë në drejtim të zonave urbane dhe se palët në 
procedurë nuk banojnë aty ku kane banuar në kohën kur janë paditur.36

Gjykata e as kreditori nuk kanë ndonjë metodë të lehte për ti gjetur ata. 
Regjistri i gjendjes civile, të cilin gjykata mund të kontaktoj është i vetmi 
burim i informatave në dispozicion për verifikimin e adresave të debitorëve. 
Në fakt ky nuk përmban informacionet për adresat aktuale të individëve, edhe 
pse kërkesat për këto të dhëna shpesh i dërgohen Regjistrit Civil, ku zyrtaret 
vendor përgjegjës për mbajtjen e regjistrit ka raste kur edhe nuk i pranojnë 
kërkesat e gjykatës për dhënien e informacioneve, ose i pranojnë por nuk 
kthejnë kurrë përgjigjeje.37

Mund të konstatojmë se Regjistri Civil në Kosovë nuk ofron asnjë ndihmë 
lidhur me këtë problem. Regjistri Civil është më sa duket duke bërë projekte 
për të rregulluar këtë çështje dhe thuhet se ndoshta do të jenë në gjendje që 
të japin informacione rreth adresave në këtë vit. Në disa raste si justifikim i 
shpeshtë për mungesë të suksesit të zyrtarëve të përmbarimit në përmbarimin 
e rasteve nga dokumentet autentike është se debitorët kanë lëvizur dhe nuk 
mundë të gjenden.

13. Mungesa e sendeve që ligji lejon të sekuestrohen

Arsye tjetër që lëndët e grumbulluara për përmbarim nuk janë përmbaruar me 
sukses është mungesa e sendeve të debitorët qe do të ishin objekt përmbarimi 
ashtu si e kërkon ligji.Në shumicën e rasteve ku është lejuar përmbarimi në 
bazë të dokumenteve të besueshme-faturave nuk ka asgjë për të sekuestruar 
sepse te debitori nuk gjenden sende, nëse përdorim shprehjen e SHBA-ve, 
debitori është rezistent ndaj aktvendimit.38

Ky problem është evident në një vend si Kosova që ka shkallë të lartë 
të papunësisë dhe varfërisë. Dispozitat e Ligjit aktual mbi Procedurën e 

36 Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve ne Kosove (SEAD), 30 prill 2010, fq.17. 
37 Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve ne Kosove (SEAD), 30 prill 2010 fq 17.
38 Programi sistemi i përmbarimit te marrëveshjeve dhe vendimeve ne Kosove (SEAD), 30 prill 2010 fq 17.
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Përmbarimit, nuk ndryshojnë shumë nga ligjet e mëhershme të vitit 1978 
dhe 2008, ku i kanë dhënë një mbrojtje të tepruar debitorit duke parashikuar 
shumë sende që nuk mund të jenë lëndë të përmbarimit që në fakt vetëm e kanë 
vështirësuar përmbarimin.39

Mjetet e lëvizshme si automobilat, lehtë mund të transferohen për të shmangur 
sekuestrimin dhe Kosova nuk ka mjete efektive për të lehtësuar zbulimin dhe 
sekuestrimin e tyre.40

14. Përfundim

Reforma e sistemit të përmbarimit të vendimeve të gjykatës dhe të dokumenteve 
të tjera të detyrueshme është me e rëndësishmja, në kuadër të reformës së 
drejtësisë. Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut thekson “ të drejtat e 
njohura për një proces gjyqësor janë iluzione nëse sistemi juridik i vendit lejon 
qe vendimi detyrues gjyqësor i formës së prerë të mbetet jofunksional në dëm 
të palës.

Kosova si dhe shtetet tjera në rajon synojnë që të bëhen anëtare të Bashkimit 
Evropian. Disa kanë bërë hapa të rëndësishëm në reformimin e sistemeve 
ligjore dhe gjyqësore si rrjedhojë e procesit të anëtarësimit në BE.

Në bazë të raporteve të progresit nga ana e Komisionit Evropian konstatohet 
se sistemet përmbarimore gjyqësore në Kosove nuk përmbushin më kërkesat 
e së sotmes. Gjykatat kanë numër të madhe të lëndëve të shumta të mbetura 
kryesisht lëndë të përmbarimit. Mundësia e tepërt e përdorimit të mjeteve 
juridike në procedurën e përmbarimit shkakton procedura të gjata dhe të 
panevojshme nëpër gjykata.

Në disa shtete mund të identifikohen disa shkaqe që kanë sjellë vonesa si ato që 
lidhen me kornizën legjislative ku ligjet kanë pasur shkallë të lartë të mbrojtjes 
së debitorit në lëndët e përmbarimit.

Privatizimi është bërë tepër i suksesshëm në disa vende përkundër alternativave 
të shumta në sektorin publik. Ne rast se respektohen parimet e definimit 
dhe përforcimit të një kornizë të qartë ligjore, që përcakton kompetencat, të 
drejtat dhe përgjegjësitë e palëve, palëve t’iu mundësohet qe të kuptojnë në 

39 Shih nenin 85 të Ligji  për Procedurën Përmbarimore i vitit 2012.
40 Programi sistemi i përmbarimit të marrëveshjeve dhe vendimeve ne Kosove (SEAD), 30 prill 2010 fq 18.
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mënyrë më efektive rolet e tyre dhe t’u përmbahen përgjegjësive të tyre që 
të bashkëpunojnë si duhet në procesin përmbarimor atëherë do të ndalohej 
keqpërdorimi dhe abuzimi i procedurave përmbarimore nga palët, kjo është 
paraparë me Rekomandimet e Këshillit të Evropës për përmbarimin 17/2003.

Kur Kosova të bëjë përmirësime, atëherë do të jetë e qartë që është e preferuar 
që të ecet në hapin tjetër, dhe të përvetësohet një sistem privat i përmbarimit si 
pjesë e këtij procesi të plotë reformues.

Ndryshimet organizative në Kosovë të planifikuara mirë, prezantimi i 
mekanizmave të rinj, efikas të përmbarimit dhe zhvillimi gradual i infrastrukturës 
dhe ndërgjeshmërisë së nevojshme do të prodhojnë përmirësime në sistemin e 
përmbarimit.

Po ashtu rekomandohet që Banka Qendrore e Kosovës duhet të themelojë një 
Departament të veçantë për përmbarimin e vendimeve gjyqësore, duke përfshirë 
një bazë të dhënash të llogarive bankare, në të cilën llogaritë identifikohen 
dhe janë të kërkueshme nga numrat personal të identifikimit, ose për personat 
juridikë në bazë të numrit të regjistrimit të biznesit.
Legjislacioni ynë duhet të përkufizojë qartë titujt ekzekutiv si dhe mënyrën e 
dërgimit të dokumenteve.

Është paraparë qe përmbaruesit privat duhet te posedoi standardet morale dhe 
njohurit ligjore në të drejtën dhe procedurë.

Legjislacioni ne përgjithësi duhet të ofroi sigurinë dhe transparencën ligjore 
të procesit duke vendosur balancimin e interesave të kreditorit, debitorit dhe 
palëve të treta.

Rekomandohet që gjykatat të krijojnë një mekanizëm për të kërkuar 
informacion drejtpërdrejt prej administratës tatimore, Fondit për Pensione dhe 
agjencive tjera (duke përfshirë qendrën për regjistrimin e bizneseve, kadastrën 
dhe departamentin për regjistrimin e automjeteve dhe patentë-shoferëve) që 
kanë informacione të dobishme për procedimin e rasteve.

Gjate procesit të përmbarimit duhet të respektohet edhe parimi mbrojtjes së 
debitorit dhe përmbarimi duhet të arrihet vetëm kur debitori i ka mjetet apo 
mundësinë për të përmbushur detyrimin.
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