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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1 Urdhri i ekzekutimit Gjykata e Rrethit Gjyqësor Po

2 Titulli ekzekutiv

Gjykata / Noterët / Operatori i 

Shpërndarjes së Energjisë 

Elektrike (OSHEE) / Banka, etj

Po

3
Mandatpagesën e tarifës 

për vënien në ekzekutim
Banka Po

4
Kërkesa për vënien në 

ekzekutim
Aplikanti Po

5
Prokurën e personit që 

përfaqeson palën kreditore
Noteri Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Zyrat Përmbarimore Shtetërore

Berat, Dibër, Durrës, 

Elbasan, Fier, Gjirokastër, 

Kavajë, Korçë, Krujë, 

Kukës, Kurbin, Lezhë, 

Lushnje, Mat, Pogradec, 

Pukë, Sarandë, Shkodër, 

Tiranë, Tropojë, Vlorë, 

Përmet

1. Berat - Lagjja “10 Korriku”

2. Dibër - Lagjja “Nazmi Rushiti”

3. Durrës - Rruga “Tregtare”, pranë 

Portit Detar

4. Elbasan - Pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor

5. Fier - Lagjja “29 Nëntori”

6. Gjirokastër - Lagjja “18 Shtatori”

7. Kavajë - Ish Banka Bujqësore 

8. Korçë - Bulevardi “Republika , 

Shtëpia e Ushtarakëve

9. Krujë - Lagjja Nr.1, pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë

10. Kukës - Sheshi “Skënderbej”, 

Lagjja 15

11. Kurbin - Lagjja Nr. 4 Laç

12. Lezhë - Pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Lezhë

13. Lushnje - Lagjja "Çlirimi"

14. Mat - Sheshi “Ahmet Zogu”, 

Burrel

15. Pogradec - Rruga “Andon 

Xoxe”, Lagjja Nr. 3

16. Pukë - Pranë gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor

17. Sarandë - Rruga "Lefter Tale" 

18. Shkodër - Rruga “Don Bosko”, 

pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Shkodër

E hënë - e premte, ora 08:00 

- 16:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe mundësi 

për dorëzimin e aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

KARTELË INFORMATIVE

Ekzekutimi i titujve ekzekutivë

Ky shërbim i vlen qytetarit pasi zbatohen dhe ekzekutohen 

a) vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që përmbajnë një detyrim, vendimet e dhëna prej saj për sigurimin e padisë, si 

dhe për ekzekutimin e përkohshëm;

b) vendimet penale të formës së prerë në pjesën që bëjnë fjalë për të drejta pasurore;

c) vendimet e gjykatave e të gjykatave të arbitrazhit të shteteve të huaja që u është dhënë fuqi sipas dispozitave përkatëse të 

këtij Kodi;

ç) vendimet e një gjykate arbitrazhi në Republikën e Shqipërisë;

d) aktet noteriale që përmbajnë detyrim në të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare ose aktet për dhënien e kredive 

nga institucionet financiare jobankare;

dh) kambialet, çeqet e letrat me urdhër që barazohen me ato;

e) aktet e tjera që sipas ligjeve të veçanta quhen tituj ekzekutivë dhe ngarkohet zyra e përmbarimit për ekzekutimin e tyre.

Ekzekutimin e titujve ekzekutivë

Pala kreditore, sipas titullit ekzekutiv (i cili mund të jetë person fizik, juridik apo institucion)

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?



Tarifa e përcaktuar në 

Udhëzimet e mëposhtme:

1. Udhëzim i Ministrit të 

Drejtësisë dhe Ministrit të 

Financave Nr. 1276/5, datë 

27.7.2017, "Për caktimin e 

tarifave për shërbimet e ofruara 

nga shërbimi përmbarimor 

gjyqësor shtetëror"  

2. Udhëzim i Ministrit të 

Drejtësisë dhe Ministrit të 

Financave Nr. 1276/6, datë 

27.7.2017, "Për përcaktimin e 

nivelit minimal dhe maksimal të 

zbatimit të vlerës së tarifës së 

suksesit për veprimet 

përmbarimore të ofruara nga 

shërbimi përmbarimor gjyqësor 

shtetëror"

Nuk ka
Në një bankë (ose në disa 

banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Në varësi të objektit që përmban titulli ekzekutiv

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                  Web-i i Institucionit                               Me e-mail

��• Ligji Nr. 8116, datë 29.03.1996, "�Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë"�, i ndryshuar (nenet 510 - 617)

�• Ligji Nr. 8730, datë 17.01.2001, "�Për Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor"�

�• Urdhër Nr. 6508, datë 07.10.2004, "�Për Miratimin e Rregullores së Brendshme të Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor�"

��• Ligji Nr. 9062, datë 8.5.2003, "�Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë"�, i ndryshuar 

�• Udhëzim i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave Nr. 1276/5, datë 27.7.2017, "�Për caktimin e tarifave për shërbimet e 

ofruara nga shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror"“  

��• Udhëzim i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave Nr. 1276/6, datë 27.7.2017, "�Për përcaktimin e nivelit minimal dhe 

maksimal të zbatimit të vlerës së tarifës së suksesit për veprimet përmbarimore të ofruara nga shërbimi përmbarimor gjyqësor 

shtetëror“"

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ekzekutimin e titujve ekzekutivë

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                                     Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit (DPP)

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania: e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

DPP web: www.dpp.gov.al

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 

E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00


