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DIREKTIVË 

 

 

Lënda:                   Për Unifikimin dhe Zbatimin e Përkohshëm të Masës së Sekuestros Konservative  

                               mbi Pagën e Debitorit. 

 

 

 

Drejtuar:               Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë (persona fizikë)  

                               dhe Shoqërive Përmbarimore (persona juridikë) 

 

 

Për dijeni:         Bankave Tregtare në Tiranë 

 

   

Banka Raiffeisen (BR), Banka e Bashkuar e Shqipërisë (BBSH), Veneto Banka sh.a (VB), 

Banka Kombëtare Tregtare (BKT), Banka Tirana (BT), Banka Kombëtare e Greqisë  

(Dega Tiranë) (BKG),  Banka Ndërkombëtare Tregtare (BNT),  Banka Alpha Shqipëri (BA), 

Banka Intesa Sanpaolo - Shqipëri (BIS), Banka Procredit (BPC), Banka Credins (BC),  

Banka Societe Generale Albania (BP), Banka Union (BU) Banka e Parë e Investimeve (BPI), 

Banka Credit Agricole Shqipëri (CA), Banka e Kreditit Të Shqipërisë  (BKSH). 

 

Në vëmendje të:   Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT)  

                              dhe Inspektoriatit Shtetëror të Punësimit (ISHP) 

 

Referuar shqetësimeve dhe kërkesave të parashtruara nga përmbaruesit gjyqësorë privatë, të cilët në 

praktikën e deritanishme përmbarimore janë të paqartë dhe gjenden të pamundur të kenë një referencë të 

vetme dhe të saktësuar ligjore, konstatohet një interpretim aplikues i dyfishtë në lidhje me masën e 

sekuestros konservative të vendosur mbi pagën e debitorit, e cila duhet të përdoret për shlyerjen e 

detyrimeve - pa cënuar minimumin jetik, sikurse përcaktohet ne nenin 533 i Kodit të Procedurës Civile.   

 

Lidhur me këtë shqetësim të ngritur edhe si pasojë e referencave të ndryshme ligjore, të aplikuara nga 

subjektet përmbarimore, Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë brenda kompetencave të saj 

gjykon se është emergjente nevoja për të lëshuar këtë direktivë zbatuese.  

 

Kjo direktivë, përkohësisht, do të duhet të orientojë dhe sigurojë zbatimin e të njëjtit standard procedurial 

nga të gjithë subjektet përmbarimore, përgjatë kryerjes së veprimeve ekzekutive mbi pagat (të ardhurat nga 
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pagat) e subjekteve debitore, derisa në një moment të dytë, pas propozimit përkatës, të bëhet prezent një 

parashikim i qartë ligjor apo nënligjor “për përcaktimin e vlerës së pacënueshme të minimumit jetik” me 

qëllim zbatimin e plotë të nenit 533 të K.Pr.Civile.  

 

Deri sot, për zbatimin interpretativ të kësaj dispozite, subjektet përmbarimore janë ndarë në dy qëndrime: 

 

 Disa subjekte e kanë identifikuar “minimumin jetik” të barabartë me pagën minimale zyrtare të 

parashikuar me Vendimin Nr. 573, datë 3.7.2013 të Këshillit të Ministrave “Për Përcaktimin e 

Pagës Minimale në Shkallë Vendi”, në masën 22,000 (njëzet e dy mijë) Lekë.  

 Disa subjekte përmbarimore të tjera e kanë trajtuar “minimumin jetik” të barabartë me 8,000 

(tetëmijë) Lekë, referuar ndihmës ekonomike sipas Vendim Nr. 787, datë 14.12.2005 i Këshillit të 

Ministrave “Për Përcaktimin e Kritereve, të Procedurave dhe të Masës së Ndihmës Ekonomike” (të 

ndryshuar). 

Në zgjedhjen e këtyre dy referencave ligjore, të cilat megjithëse nuk shprehen në mënyrë të drejpërdrejtë, 

por që në mungesë të një akti të posaçëm janë të vetmet referenca të mundshme ligjore për t’u aplikuar në 

përcaktimin e “minimumit jetik”, vlerësojmë se subjektet përmbarimore duhet të mbajnë në konsideratë 

qëllimin dhe misionin e veprimtarisë së tyre, duke u referuar në parimet universale të të drejtave të njeriut, 

nën këndvështrimin e përgjegjshmërisë së pasojave sociale që mund të shkaktojnë veprimet e tyre 

ekzekutive. 

Mundësia e zbatimit të nenit 533 të K.Pr.Civile nuk duhet konsideruar e ndarë nga dispozita të tjera që 

paraprijnë me rregulla të përgjithshme veprime konkrete ekzekutive.  

 

Konkretisht, përpara se subjektet përmbarimore të vendosin se cilën nga vlerat e sipërpërmendura do të 

referojnë si minimum jetik: “pagën minimale” apo “ndihmën ekonomike”, duhet që fillimisht të analizojnë 

referueshëm një dispozitë e cila përmban terma të përgjithshëm, porse ruan në mënyrë të padiskutueshme 

paprekshmërinë e saj, dhe konkretisht: nenin 529 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në nenin 529 të K.Pr.Civile janë parashikuar në mënyrë të qartë sendet dhe të mirat materiale, për të cilat 

minimalisht ka nevojë për to një person-debitor dhe familja e tij, mbi të cilat nuk mund të vihet sekuestroja. 

 

Duke vlerësuar të gjithë përmbajtjen e kësaj dispozite, e cila në mënyrë të qartë parashikon kushtet 

minimale për jetesë, atëherë për analogji mund të vlerësojmë se “minimumi jetik” në vlerë monetare mund 

të jetë ajo e cila mbulon dhe i siguron debitorit apo familjes së tij, të mirat e paprekshme sipas nenit 529 të 

K.Pr.Civile. 

 

Duke vendosur këtë qëllim primar, pra respektimin e “minimumit jetik”, i cili as më shumë dhe as më pak 

materializohet me sendet dhe të mirat sipas nenit 529 të K.Pr.Civile, do të shohim se ky “minimum jetik” i 

përkthyer në vlerë monetare, nuk mundet të barazohet assesi me vlerën prej 8,000 (tetë mijë) Lekë, sa 

ndihma ekonomike që përfitojnë personat në nevojë.  

 

Po të referohemi vetëm në njërën prej pikave të nenit 529 të K.Pr.Civile, dhe konkretisht në pikën 2 të tij, 

do shohim sesi parashikohen si të pacënueshme “ushqimet dhe lëndët djegëse që i nevojiten debitorit dhe 

familjes së tij për tre muaj...” 

 

Pra, po të jemi të referuar në konteksin kohor aktual dhe të ndërgjegjshëm për realitetin e fakteve, do të 

vlerësojmë të gjithë me siguri se: “me çmimet që ka arritur tregu, sot, një vlerë prej 8,000 (tetë mijë) Lekë, 
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e përllogaritur si “minimum jetik”, do të cënonte rëndë këtë të drejtë themelore të debitorit dhe familjes së 

tij, duke e/i privuar nga pasja e garancisë për vetë jetën...” 

 

Ndërkohë që duke përllogaritur një vlerë të barabartë me pagën minimale ose 22,000 (njëzet e dy mijë) 

Lekë do të arrinim në një përfundim të arsyeshëm dhe real se: të gjitha kushtet e paprekshmërisë së të 

mirave të parashikuara në nenin 529 të K.Pr.Civile do të respektoheshin më së miri. 

 

Bazuar në arsyetimin sa më sipër, vlerësojmë se përcaktimi i minimumit jetik në vlerën 8,000 (tetë mijë) 

Lekë, referuar ndihmës ekonomike sipas Vendim Nr. 787, datë 14.12.2005 i Këshillit të Ministrave “Për 

Përcaktimin e Kritereve, të Procedurave dhe të Masës së Ndihmës Ekonomike” (të ndryshuar), cënon rëndë 

kushtet dhe të drejtat e debitorit të parashikuara nga neni 529 i K.Pr.Civile. 

 

Në këto kushte, përllogaritja e “minimumit jetik” për efekt zbatimi të nenit 533 të K.Pr.Civile duhet të 

bëhet i barazuar me pagën minimale prej 22,000 (njëzet e dy mijë) Lekë, referuar Vendim Nr. 573, datë 

3.7.2013 të Këshillit të Ministrave “Për Përcaktimin e Pagës Minimale në Shkallë Vendi”, si i vetmi Akt-

Nënligjor i cili mundëson realizimin e të drejtave të kreditorit pa cënuar të drejtat themelore të debitorit. 

 

Problemtika e shfaqur dhe e pretenduar nga disa subjekte kreditore, për pamundësinë e realizimit të masave 

të sekuestrove konservative, pasi një numër i konsiderueshëm i debitorëve janë të regjistruar me paga 

minimale, do të duhet të analizohet si një problem më i thellë.  

 

Për këtë do të duhet:  

 

 Së pari, të marrin përgjegjësitë që u takojnë subjektet kreditore, operatorët bankarë apo 

institucionet financiare jobankare të cilët/cilat, në mënyrë të pakontrolluar dhe të pastudiuar 

mirë kanë lëshuar produktet e tyre, pa siguruar një kolateral të arsyeshëm apo garanci të 

mjaftueshme për shlyrjen e kredisë apo huasë së dhënë. 

 Së dyti, duhet të kërkohet një ndërhyrje e fortë kontrolluese e institucioneve tatimore dhe 

inspektoriateve të punës, të cilët duhet të vërtetojnë deklarimet e bëra nga kompanitë apo 

subjektet tregtare për pagat e punonjësve. 

 Së treti, duhet të përcaktohen qartë rastet e veçantë kur subjekti përmbarimor mund të 

anashkalojë këtë direktivë dhe të veprojë edhe mbi pagën minimale të debitorit, por gjithmonë 

kur nuk arrihet që procesi i ekzekutimit të realizohet mbi një të ardhur apo pasuri tjetër të tij.   

Me këtë direktivë, Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, e cila  jo vetëm mbikëqyr 

ushtrimin e profesionit të përmbaruesit gjyqësor privat, por edhe e përfaqëson atë përpara të gjithë aktorëve 

në tregun përmbarimor, bazuar në nenin 25 të Ligjit Nr. 10031 datë 11.12.2008 “Për Shërbimin 

Përmbarimor Gjyqësor Privat”, kërkon të orientojë të gjithë përmbaruesit gjyqësorë privatë, të cilët gjatë 

kryerjes së veprimeve ekzekutive mbi të ardhurat e pagës së subjektit-debitor, do të duhet të respektojnë 

“minimumin jetik” në vlerën e pagës minimale sipas Vendim Nr. 573, datë 3.7.2013 të Këshillit të 

Ministrave “Për Përcaktimin e Pagës Minimale në Shkallë Vendi”. 

 

Në frymën orientuese dhe unifikuese të kësaj direktive zbatuese dhe të përkohshme deri në daljen e një akti 

ligjor apo nënligjor përcaktues dhe ekskluziv për këtë qëllim, do të parashikohen edhe dy rastet 

përjashtimore nga rregulli “i pagës minimale”, i cili nuk do të duhet të përdoret apo referohet si më sipër, 

dhe kjo vetëm për rastet e: 

 

 Detyrimeve ushqimore, pasi nuk mund që debitori të mos zbatojë një vendim që përmban një 

detyrim të tillë, duke vendosur se për këto raste duhet të aplikohet një masë sa gjysma e pagës 

minimale të sekuestruar, sikurse edhe, 
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 Për rastet kur ndaj debitorit nuk arrihet të kryhet asnjë sekuestrim tjetër pasurie, përveç atij të 

pagës, atëherë për këto raste qëndron me vend dhe do të duhet të aplikohet një masë sekuestrimi sa 

30% e saj (pagës) për nevoja te ekzekutimit.  

 

Kjo direktivë orientuese për të gjithë përmbaruesit gjyqësorë privatë, do t’i njoftohet të gjithë trupës 

përmbarimore aktive, e cila paskësaj do të duhet të unifikojë veprimtarinë e  saj në lidhje me këtë moment 

interpretimi procedurial, sikurse edhe të gjithë të interesuarve. 

 

Kjo direktivë zbatuese do të qëndrojë për konsultim e arkivuar elektronikisht, në rubrikën e akteve 

nënligjore (direktiva) të faqes zyrtare të Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë.  

 

 

 

KRYETARI I DHOMËS 

 

Tedi MALAVECI 

 

 


