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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Dinamika e shpejt e zhvillimit ekonomik dhe e ndryshimeve shoqërore, në botën bashkëkohore 

edhe në vendin tonë, në këto vitet e fundit është e karakterizuar nga rritja e numrit të 

mosmarrëveshjeve dhe  konflikteve midis individëve. Në një kuptim të përgjithshëm mund të 

themi se mosmarrëveshja përkufizohet si një situatë në të cilën individët nuk pajtohen apo kanë 

nevoja, interesa apo vlera të ndryshme, të cilat rezultojnë me mospajtim, mosbesim dhe tensione 

në mes tyre. Në situata të tilla, individët kanë shpesh tendencë që të mendojnë se forma më e 

zakonshme e zgjidhjes së mosmarrëveshjes është përmes procedurës formale gjyqësore. 

Megjithatë, procedura gjyqësore nuk është mjeti i vetëm, dhe në disa raste as mjeti me i 

përshtatshëm, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis palëve të ndryshme.  

Prej vitesh tashmë, kuadri ligjor i shumë vendeve ofron mundësinë e përdorimit të mjeteve 

alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të cilat, krahasuar me procedurën gjyqësore, 

paraqesin disa avantazhe për palët si, zvogëlimi i konfliktit midis palëve, ulja e ngarkesës në 

çështje dhe ekonomizimi në burime njerëzore e financiare të gjykatës, kosto e ulët dhe kohëzgjatja 

e procesit etj.  Një ndër mjetet alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve është edhe 

ndërmjetësimi si një një veprimtari jashtëgjyqësore që realizohet nga një person i tretë 

(ndërmjetësi) për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis palëve në fusha të ndryshme.  

Në Shqipëri, ligji i parë i posaçëm për veprimtarinë e ndërmjetësimit daton në vitin 19991 ndërkohë 

që ligjvënësi është përpjekur në mënyrë të vazhdueshme të sjellë përmirësime në këtë veprimtari 

nëpërmjet miratimit të ligjit nr. 9090/20032 e më pas të ligjit aktual në fuqi nr.10385/20113. Ky i 

fundit solli disa risi të karakterit institucional, konceptual e funksional.  Megjithatë, pavarësisht 

qëllimit dhe përmbajtjes së ligjit, ai nuk arriti të përmbushte qëllimin e tij dhe vlerësimet e kryera 

në kuadër të Reformës në Drejtësi evidentuan disa problematika që kërkonin ndërhyrjen e 

ligjvënësit. U vlerësua që ligji nr.10385/2011 nuk kishte arritur qëllimin e tij dhe nuk kishte gjetur 

zbatimin e duhur në fushën e të drejtës si dhe nuk ishte i harmonizuar me pjesën tjetër të 

legjislacionit, kryesisht me Kodet, pasi këto akte nuk i jepnin hapësirën e duhur ndërmjetësimit. 

Gjykatat nuk ishin treguar aktive për të thirrur ndërmjetësuesit dhe adresuar atyre zgjidhjen e disa 

lloj çështjeve të caktuara, veçanërisht ato të karakterit familjar dhe pasuror. Së fundi, formimi 

vazhdues, për rritjen e shkallës së kualifikimit të personave të licencuar, paraqiste mangësi4. 

1Ligji nr. 8465, datë 11.3.1999, “Për ndërmjetësimin për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve”; 
2Ligji nr. 9090, datë 26.06.2003 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”; 
3Ligji nr. 10 385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”; 
4Analiza e Sistemit të Drejtësisë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë,viti 2015,  

http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf 

http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf


5 

Pavarësisht problematikës së evidentuar, konstatohet një tendencë në rritje e zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim, e cila ndikon në uljen e volumit të punës në gjykata, në 

zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në një kohë sa më të shpejtë dhe pa kosto të lartë financiare për 

palët. Megjithatë, numri i rasteve të referuara nga gjykata, dhe pas ndryshimeve të Kodit të 

Procedurës Civile (në vijim KPrC) dhe miratimit të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur është 

ende shumë i ulët5.  

Ndryshimet e reja të sjella me ligjin nr. 26/20186 fokusohen kryesisht në modernizimin e statusit 

të ndërmjetësve duke forcuar dhe konsoliduar njëkohësisht standardet etike sipas Kodit Evropian 

të Etikës të Ndërmjetësit (në vijim KEEN). Ndryshimet kanë për qëllim që të përmirësojnë kuadrin 

ligjor, të bëjnë më efikas profesionin e ndërmjetësit, si dhe të shmangin disa vështirësi që janë 

hasur në praktikë në zbatimin e ligjit nr.10385/2011. Një tjetër synim është dhe harmonizimi i këtij 

ligji me legjislacionin në fuqi, me Direktivën e Bashkimit Evropian (në vijim BE) 2008/52/EC 

“Për disa aspekte të ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare” dhe me rekomandimet e 

Këshillit të Europës për disa aspekte të ndërmjetësimit në çështjet civile, tregtare, dhe në çështjet 

administrative midis organeve të administratës publike dhe subjekteve private.7

Nisur nga problematikat e evidentuara, nga ndryshimet e shpeshta dhe risitë që synojnë të sjellin 

këto ndryshime por edhe nga fakti që numri i rasteve të referuara nga gjykatat është ende shumë i 

ulët, është me interes të analizohet kuadri ligjor për ndërmjetësimin me qëllim që të identifikohen 

ndryshimet ligjore të vazhdueshme, qëllimi i këtyre ndryshimeve, problematikat që kanë synuar të 

zgjidhin, përputhshmëria me Kodet Procedurale si dhe vështirësitë e mundshme në zbatimin 

efektiv të këtyre dispozitave. Gjithashtu, duke pasur në konsideratë që një nga qëllimet e 

ndryshimeve të bëra me ligjin nr. 26/2018 është dhe harmonizimi i ligjit për ndërmjetësimin me 

KEEN, aktet e BE-së dhe rekomandimet e KE-së atëherë analiza do të ndalet edhe tek përmbajtja 

e këtyre akteve duke sjellë edhe një këndvështrim krahasimor të zbatimit të këtyre akteve në vende 

të ndryshme të Evropës.  

Kjo Analizë u mundësua në kuadër të projektit "Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të 

ndërmjetësimit nëpërmjet identifikimit të problematikave dhe propozimit të zgjidhjeve të 

nevojshme!”, zbatuar nga Qendra ALTRI me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për 

Shqipërinë, i cili ka për qëllim të kontribuojë në përmirësimin e ofrimit të shërbimit të 

5Përcjellë nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit me e-mailin e datës 13.12.2018 në përgjigje të kërkesës për 

informacion të Qendrës ALTRI. 
6Ligj nr. 26/2018  “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10 385, datë 24.2.2011, “Për ndërmjetësimin në 

zgjidhjen e mosmarrëveshjeve””.  
7Raport për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10385, datë 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin në 

zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të 

Drejtat e Njeriut, datë 14.5. 2018, fq.2  
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ndërmjetësimit dhe rritjen e numrit të rasteve të referuara nga gjykatat/prokurorët nëpërmjet 

identifikimit të problematikave dhe propozimit të zgjidhjeve të nevojshme. 
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I. KONCEPTI I NDËRMJETËSIMIT

Ndërmjetësimi është veprimtari jashtëgjyqësore, në të cilën palët kërkojnë zgjidhjen e një 

mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës, ndërmjetësit, për të arritur një zgjidhje 

të pranueshme të mosmarrëveshjes dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin8. Si zgjidhje 

jashtëgjyqësore e çështjeve, alternativa e ndërmjetësimit paraqet interes në konfliktet me natyre 

civile, tregtare, të punës dhe familjare, pronësisë intelektuale, të drejtave të konsumatorëve, si dhe 

të mosmarrëveshjeve midis organeve të administratës publike dhe subjekteve private. 

Ndërmjetësimi në fushën penale zbatohet për mosmarrëveshjet që shqyrtohen nga gjykata me 

kërkesën e viktimës akuzuese,ose me ankim të të dëmtuarit9. 

Ndërmjetësimi bazohet në pjesëmarrjen vullnetare të palëve. Karakteristikat kryesore janë 

konfidencialiteti i procedurës dhe asnjanësia e ndërmjetësit. Ndërmjetësimi u ofron palëve një 

mekanizëm më të shpejtë, më pak të kushtueshëm dhe më transparent për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve midis tyre. Palët në këtë proces vendosen në pozita të barabarta dhe procedura 

zhvillohet në mënyrë të tillë që të sigurojë trajtimin e njëjtë të tyre, duke marrë parasysh të gjitha 

rrethanat e çështjes, si ato ligjore ashtu edhe ato sociale, psikologjike, etj10.  

Zgjidhja e çështjeve të natyrave të ndryshme me marrëveshje është e njohur në legjislacionin 

vendas e atë ndërkombëtar dhe njihet si zgjidhja jashtëgjyqësore e konflikteve. Po ashtu, procesi 

ndërmjetësues u jep mundësinë palëve që të jenë vetë ata të cilët vendosin për kushtet e zgjidhjes 

së mosmarrëveshjeve ndërmjet tyre. Avantazhet që ofron kjo alternativë për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve në rrugë jashtëgjyqësore, kalvari i gjatë i pritjeve nëpër dyert e gjykatave dhe 

zvarritjet e shumta të seancave gjyqësore, ka bërë që palët në konflikt t’i drejtohen sot institutit të 

ndërmjetësimit11. Zgjidhja e konflikteve me ndërmjetësim ka një ndikim të madh në numrin e 

rasteve, të cilat do duhet të gjykojnë gjykatat. Kështu, ky shërbim mund të përmirësoje efikasitetin 

e drejtësisë duke zvogëluar ngarkesën e punës së gjykatave si dhe duke përmirësuar cilësinë e 

përgjigjes ndaj qytetarëve12. 

Në historinë e vendit tonë ndërmjetësimi si mënyrë për zgjidhjen e konflikteve nuk është një institut 

i ri. Në të drejtën zakonore gjejmë modele e shembuj të shumtë tradicionalë të zbatimit të metodave 

8Neni 1 i ligjit nr.10 385/2011; 
9Neni 2 i ligjit nr.10 385/2011; 
10“Ndërmjetësimi tregtar si një mundësi bashkëkohore e zgjidhjes së konfliktit”,  Erjona Canaj dhe Emiliano Aliu, 

fq.1,https://www.academia.edu/8203240/Erjona_Canaj_Ph.D_Fakuteti_Juridik_Universiteti_Europian_i_Tiran%C3

%ABs 
11 Po aty fq.2 
12 Konventa për Integrimin Europian, vlerësime dhe rekomandime”, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), 2016, 

fq. 13 http://eurokonventa.al/p-content/uploads/2015/01/Konventa-p%C3%ABr-Integrimin-Europian-Vleresime-

dhe-Rekomandime.pdf 

https://www.academia.edu/8203240/Erjona_Canaj_Ph.D_Fakuteti_Juridik_Universiteti_Europian_i_Tiran%C3%ABs
https://www.academia.edu/8203240/Erjona_Canaj_Ph.D_Fakuteti_Juridik_Universiteti_Europian_i_Tiran%C3%ABs
http://eurokonventa.al/p-content/uploads/2015/01/Konventa-p%C3%ABr-Integrimin-Europian-Vleresime-dhe-Rekomandime.pdf
http://eurokonventa.al/p-content/uploads/2015/01/Konventa-p%C3%ABr-Integrimin-Europian-Vleresime-dhe-Rekomandime.pdf
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pajtuese e ndërmjetësuese. Ndërmjetësimi, si një formë moderne dhe bashkëkohore e zgjidhjes 

alternative të mosmarrëveshjeve, është praktikuar edhe në shoqërinë shqiptare pas viteve 90. 

II. ZHVILLIMI NDËR VITE I ZGJIDHJES SË MOSMARRËVESHJEVE ME

NDËRMJETËSIM

Procesi i ndërmjetësimit në formën e një strukture institucionale të zgjidhjes alternative të 

mosmarrëveshjeve erdhi në kontekstin shqiptar për herë të parë në vitet 1995 në kuadër të 

bashkëpunimit ndërmjet Gjykatës së Lartë me Programin DANIDA (Qeveria Daneze) për të 

themeluar një strukturë jo qeveritare për promovimin e ndërmjetësimit si një alternativë e zgjidhjes 

së mosmarrëveshjeve. Pavarësisht se në vitin 1995 u hodhën hapat e parë për institucionalizimin e 

këtij mjeti ligjor alternativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, në fakt ndërmjetësimi njihej edhe 

më herët në shoqërinë shqiptare, konkretisht në të drejtën zakonore, fetare apo pozitive, gjejmë 

modele e shembuj të ngjashëm të zgjidhjeve alternative13. 

Ligji i parë i posaçëm për veprimtarinë e ndërmjetësimit përkon me ligjin nr. 8465, datë 11.3.1999, 

“Për ndërmjetësimin për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve”, i cili solli krijimin e qendrave 

të ndërmjetësimit të cilat funksionuan si organizata të shoqërisë civile, të fokusuara në promovimin, 

institucionalizimin dhe zbatimin e kësaj alternative në zgjidhjen e konflikteve në fushën civile, 

familjare dhe penale. Ligji për secilën fushë detajonte edhe objektin e mosmarrëveshjes që mund 

të zgjidhej me ndërmjetësim. Organizatat e shoqërisë civile mund të ushtronin veprimtari 

ndërmjetësimi pas miratimit paraprak nga Ministri i Drejtësisë. Veprimtaria e ndërmjetësimit 

parashikohej të ishte pa shpërblim. Ligji parashikonte se në rastet kur gjykata ose prokuroria 

çmonin se konflikti mund të zgjidhej me ndërmjetësim dhe palët nuk kishin kundërshtim, 

pezullonin shqyrtimin e çështjes dhe ia dërgonin çështjen për shqyrtim ndërmjetësit14.  

Në vitin 2003, ligji i ri nr. 9090, datë 26.06.2003 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve”, i cili shfuqizoi të parin, solli një risi në përmbajtje pasi sipas parashikimeve 

të këtij ligji ofrimi i shërbimit të ndërmjetësimit nuk ishte më ekskluzivitet i subjekteve 

jofitimprurëse por edhe i subjekteve fitimprurëse të cilat do të regjistroheshin si subjekte tregtare. 

Ndër të tjera ky ligj përfshiu ndërmjetësimin edhe si alternative të zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve 

me natyrë tregtare të cilat nuk ishin parashikuar në ligjin 8465/1999. Megjithatë ky ligj nuk 

rezultoi efektiv në zbatim dhe nuk e zgjidhi në themel funksionimin e këtij instituti. Vlerësohej 

se ligji nuk e kishte  bërë të qartë thelbin e shërbimit të ndërmjetësimit, pra, çfarë është shërbimi 

i ndërmjetësimit, shërbim publik, shërbim privat apo miks? Ligji nuk parashikonte në do të 

13 Kanuni i Lekë Dukagjinit konfliktet dhe problemet shoqërore i rregullonte me anë të figurave si pleqnia (me karakter 

gjyqi), dorëzanët e gjakut (bestari), pajtimi, ku si ndërmjetës ka qenë edhe ai që "ka hy për me da fjalët e kqia", më 

pas prifti si ndërmjetësues në emër të "Famullisan`emër të flamurit".  
14 Neni 13 i ligjit nr. 8465, datë 11.3.1999, “Për ndërmjetësimin për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve”.  
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krijohej një regjistër i ndërmjetësve dhe kush do ta administronte atë. Gjithashtu, ligji nuk 

përmbante parashikime të konsideruara të domosdoshme si krijimi i Dhomës Kombëtare të 

Ndërmjetësve ose Mediatorëve dhe statusi i saj. Së fundi, vleresohej që ligji nuk parashikonte 

rastet e ndërmjetësimit të detyrueshëm në mënyrë specifike të tillë si për çështjet familjare e disa   

çështje civile etj15;    

Nisur nga sa më sipër, por edhe në kuadër të përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të BE-së 

dhe presionit të ushtruar nga shoqëria civile dhe ekspertët e huaj për të pasur një ligj i cili 

rregullonte si duhej veprimtarinë e ndërmjetësimit, në vitin 2011 miratohet ligji nr. 10 385 “Për 

ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”. Ky ligj u hartua me asistencën e BE-së 

nëpërmjet Misionit EURALIUS në përputhje me Direktivën 2008/52/EC “Mbi disa aspekte të 

ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare” dhe KEEN. Ligji nr. 10385/2011 e sanksionon 

ndërmjetësimin si një veprimtari të pavarur jashtëgjyqësore, që ndërmerret vullnetarisht nga palët 

për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të tyre. Ky ligj u arsyetua se kishte si qëllim të shkarkonte 

gjykatat civile nga një mbingarkesë në çështje me natyrë civile nëpërmjet procesit të 

ndërmjetësimit të detyruar duke siguruar kështu zgjidhje të shpejtë, efektive dhe me kosto më të 

ulët. Siç e theksuam, ndërmjetësimi ka ekzistuar edhe përpara se ligji ta bënte të detyrueshëm për 

çështje të caktuara, por në vendin tonë ky institut nuk ka pasur sukses të madh për shkak të një 

njohjeje të dobët të tij nga ana e palëve dhe nga mungesa e besimit të tyre tek kjo mënyrë e 

zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Ligjvënësi, me reformën e ndërmjetësimit, vendosi një palë të 

tretë, të paanshëm dhe pa ndonjë fuqi vendimmarrëse dhe gjykuese, me detyrën që t’i vendosë 

palët përballë njëri-tjetrit në mënyrë që vetë ata të gjejnë zgjidhjen e mosmarrëveshjes së tyre 

(ndërmjetësimi lehtësues) ose të pranojnë propozimin e ndërmjetësit për një marrëveshje 

(ndërmjetësimi vlerësues). Padyshim që, si njëra zgjidhje ashtu edhe tjetra, duhet të ketë pëlqimin 

e të dyja palëve që të jetë efektive dhe detyruese.  

Ligji nr.10385/2011 solli si risi kryesore organizimin e ndërmjetësve në Dhomën Kombëtare të 

Ndërmjetësve (në vijim DHKN) si person juridik që ushtron veprimtarinë e saj në mënyrë të 

pavarur nga shteti dhe licencimin nga Komisioni i Licencimit pranë Ministrisë së Drejtësisë si 

kusht për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit.16 DHKN, në bazë të ligjit, do të organizonte 

punën e saj të pavarur nga shteti, me misionin për të mbështetur ndërmjetësit si dhe për të bërë të 

mundur funksionimin dhe fuqizimin e procesit të ndërmjetësimit, si një alternativë e re e zgjidhjes 

jashtëgjyqësore së mosmarrëveshjeve. Krijimi i DHKN është cilësuar si një arritje e sistemit të 

drejtësisë dhe një hap përpara në pranimin e standardeve ndërkombëtare që rregullojnë mjetet 

alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Ligji nr. 10385/2011 parashikon, gjithashtu, 

përfundimin e programit të trajnimit dhe të formimit profesional të ndërmjetësve, të miratuar nga 

DHKN, si kusht për marrjen e licencës së ndërmjetësit, si dhe detyrimin e ndërmjetësve për t’iu 

15“Relativizmi”i lirisë së profesioneve të lira në funksion të një shërbimi“absolutisht”në të mirë të qytetarëve dhe në 

përputhje me ligjin: zgjidhjet alternative të mosmarrëveshjeve:ndërmjetësimi dhe arbitrazhi”, Prof. As. Dr. Arta 

Mandro, Konferenca vjetore 2008.  
16 Neni 7 i Ligjit nr. 10 385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar. 
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nënshtruar trajnimit vazhdues të përgatitur nga DHKN, trajnim i cili nuk duhet të jetë më pak se 

20 ditë në vit.17 

Ndryshimet ligjore të sjella me ligjin e 2011 ishin të karakterit institucional, konceptual e 

funksional. Ndërmjetësimi u konsiderua si një veprimtari e pavarur, që ushtrohej nga subjekte 

jofitimprurës ose fitimprurës, nën kujdesin e Ministrisë së Drejtësisë. Edhe në këtë ligj, theksohen 

parimet që udhëheqin ushtrimin e kësaj veprimtarie si parimi i barazisësë palëve, i 

konfidencialitetit të të dhënave,  i transparencës, i drejtësisë dhe i paanshmërisë si dhe parimi i 

ofrimit të këtij shërbimi në mënyrë profesionale e pa paragjykime ndaj palëve apo çështjes - objekt 

ndërmjetësimi18. Ligji e parashikon në mënyrë të shprehur ndërmjetësimin si një alternativë dhe si 

një mundësi.  

Ligji nr.10385/2011, parashikon kushtet që duhet të plotësojë një person për të ushtruar profesionin 

si ndërmjetës. Shtetasi shqiptar ose i huaj, që dëshiron të ushtrojë profesionin e ndërmjetësit, duhet 

të përmbushë njëkohësisht disa kushte të sanksionuara shprehimisht në ligjin në fjalë19. Ndryshe 

nga ligji i mëparshëm i viti 2003, ligji aktual parashikon gjithë procedurën për ngritjen e 

Komisionit të Licencimit të Ndërmjetësve, mënyrën e marrjes së licencës, regjistrimin e personit 

që kryen një aktivitet të tillë, rastet kur hiqet licenca etj. Po ashtu, në ligjin nr.10385/2011 

ndërmjetësit që e ushtrojnë këtë veprimtari si profesion, kanë të drejtë të shpërblehen për punën si 

dhe për shpenzimet e kryera gjatë procedurës së ndërmjetësimit, sipas marrëveshjes për 

ndërmjetësim të nënshkruar me palët.  

Gjithashtu, ligji nr.10385/2011, parashikon konceptin e ndërmjetësimit të detyrueshëm në raste të 

caktuara20. Kur vihet në lëvizje për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje në fushën e së drejtës civile, 

tregtare, të punës apo familjare, gjykata ose organi përkatës shtetëror, brenda kompetencave të 

parashikuara në ligj, detyrimisht ftojnë palët për zgjidhjen me ndërmjetësim, veçanërisht, por pa e 

kufizuar vetëm në to, të mosmarrëveshjeve:  

a) në çështjet civile dhe familjare, kur ndërthuren interesat e të miturve;

b) në çështjet e pajtimit në rastet e zgjidhjes së martesës, të parashikuar nga neni 134 i Kodit të

Familjes; 

c) me karakter pasuror me objekt padie deri në 500 mijë lekë, si dhe për paditë për kërkimin e

sendit, për paditë mohuese e për paditë për pushimin e cenimit të posedimit. 

Në rastin e mosmarrëveshjeve në fushën penale, kur procedimi penal ka nisur, gjykata detyrimisht 

fton palët për zgjidhjen me ndërmjetësim të mosmarrëveshjeve që shqyrtohen nga gjykata me 

kërkesën e të dëmtuarit akuzues, ose me ankim të të dëmtuarit. 

17 Po aty, neni 9. 
18 Po aty, neni 3. 
19 Po aty, neni 5. 
20 Po aty, neni 2. 
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Ligji fut për herë të parë termin “ftesë për ndërmjetësim”, ku mospërgjigja brenda 30 ditëve duhet 

të konsiderohet si mospranim i ftesës për ta zgjidhur mosmarrëveshjen me ndërmjetësim21. Në 

procesin civil dhe penal, gjykata fton palët për zgjidhjen me ndërmjetësim të mosmarrëveshjes 

objekt gjykimi dhe kur palët bien dakord pezullon gjykimin duke u caktuar palëve një afat në 

përputhje me natyrën e mosmarrëveshjes22. Përveçse kur vendoset ndryshe nga palët, ndërmjetësi 

mund të takojë ose të komunikojë me palët, së bashku ose veçmas me secilën prej tyre. 

Ndërmjetësi, pasi njihet me rrethanat dhe të dhënat e ofruara nga njëra palë në mosmarrëveshje, 

mund t'i parashtrojë palës tjetër çështjet thelbësore që rezultojnë nga këto rrethana23. 

Kur palët bien dakord për zgjidhjen e pranueshme të mosmarrëveshjes ndërmjet tyre, 

aktmarrëveshja e nënshkruar është e detyrueshme dhe e ekzekutueshme në të njëjtën shkallë me 

vendimet e arbitrazhit24. Në rast të zgjidhjes së mosmarrëveshjes me ndërmjetësim, organet 

gjyqësore vendosin, sipas rastit, miratimin e zgjidhjes me pajtim të çështjes civile ose pushimin e 

çështjes penale apo mosfillimin e procedimit penal. Nëse aktmarrëveshja respekton kushtet e 

parashikuara në ligj, përbën titull ekzekutiv dhe, në këtë rast, ngarkohet shërbimi përmbarimor për 

ekzekutimin e tij25. 

Megjithatë, pavarësisht qëllimit dhe përmbajtjes së ligjit ai nuk arriti ta përmbushte qëllimin e tij 

dhe vlerësimet e kryera në kuadër të Reformës në Drejtësi evidentuan disa problematika që 

kërkonin ndërhyrjen e ligjvënësit.  

III. NDËRMJETËSIMI NË KUADËR TË REFORMËS NË DREJTËSI

Në kuadër të vlerësimit të problematikave në zbatimin e ligjit nr. 10385/2011 dhe në ushtrimin e 

veprimtarisë së ndërmjetësimit, Analiza e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri26 (në vijim Analiza) 

evidenton disa gjetje të rëndësishme.  

Së pari, në Analizë vlerësohet se zbatimi i ligjit nr.10385/2011 nuk ka arritur qëllimin e tij. 

Megjithëse ky institut mbetet relativisht i ri,veçanërisht në aspektin institucional të tij, konstatohet 

se nuk ka gjetur zbatimin e duhur në fushën e të drejtës. Ligji është një përkthim i thjeshtë i 

Direktivës 2008/52/EC, duke mos analizuar praktikën e ndërmjetësimit në Shqipëri. Pavarësisht 

përpjekjeve ndër vite për të fuqizuar këtë institut, nuk është arritur të bëhet e mundur 

21 Po aty, neni 12 
22 Po aty, neni 13 dhe 14 
23 Po aty, neni 18. 
24 Po aty, neni 22. 
25 Po aty, neni 23. 
26Analiza e Sistemit të Drejtësisë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë,viti 2015, fq. 248-249, 

http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf 

http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/dokumenti_shqip_0.pdf
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zbatueshmëria efektive e tij në praktikë. 

Së dyti, ligji nr. 10385/2011 nuk është harmonizuar me pjesën tjetër të legjislacionit, kryesisht me 

Kodet, pasi këto akte nuk i japin hapësirën e duhur ndërmjetësimit. Kjo bën që edhe praktika 

gjyqësore të kufizohet në njohjen dhe zbatimin e institutit të ndërmjetësimit. Zgjidhja me 

ndërmjetësim e mosmarrëveshjeve tregtare ndërkombëtare nuk është rregulluar në përputhje me 

kërkesat e Ligjit Model UNCITRAL “Për ndërmjetësimin tregtar ndërkombëtar”, i cili ofron një 

sërë udhëzimesh të rëndësishme për shtetet sa i takon përkufizimit të marrëdhënieve me natyrë 

tregtare, atyre tregtare ndërkombëtare si dhe sa i takon disa elementëve proceduralë që lidhen 

ngushtësisht me natyrën e  mosmarrëveshjeve tregtare. Nuk ka parashikime ligjore që sigurojnë  

njohjen dhe zbatimin e aktmarrëveshjeve të huaja në territorin e Republikës së Shqipërisë (RSH). 

Së treti, gjykatat nuk janë treguar aktive për të thirrur ndërmjetësuesit dhe adresuar atyre zgjidhjen 

e disa lloj çështjeve të caktuara, veçanërisht ato të karakterit familjar dhe pasuror. Ato nuk kanë 

orientuar individët/palët në zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve të tyre dhe rrjedhimisht, 

nuk e kanë bërë këtë një normë të detyrueshme në veprimtarinë e gjyqësorit.  

Së katërti, formimi vazhdues, për rritjen e shkallës së kualifikimit të personave të licencuar, kishte 

mangësi. Formimi fillestar dhe i vazhdueshëm i ndërmjetësve paraqitej ende në fazat e para të 

zhvillimit dhe forcimi i strukturave të trajnimit fillestar dhe vazhdues të tyre mbetej një nga 

prioritet kryesore të DHKN27. Arsimi juridik në profesionet e lira, avokatia, noteria, shërbimi 

përmbarimor dhe ndërmjetësimi është një komponent që ndikon drejtpërdrejtë në cilësinë dhe 

mbarëvajtjen  e  veprimtarisë   së  tyre.  Prandaj,  pajisja  me  njohuritë  e domosdoshme garanton 

integritetin dhe respektimin e normave deontologjike të ushtrimit të profesionit. 

Megjithatë, pavarësisht problematikave të evidentuara, ishte konstatuar edhe një tendencë 

lehtësisht në rritje e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim, e cila ndikonte në uljen e 

volumit të punës në gjykata, në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në një kohë sa më të shpejtë dhe 

pa kosto të lartë financiare për palët.  

Në Strategjinë e Reformës në Sistemin e Drejtësisë28, që pasoi Analizën, parashikohen “shërbimet 

ligjore dhe profesionet e lira” si një nga 7 shtyllat bazë të reformës në sistemin e drejtësisë. Lidhur 

me shërbimin e ndërmjetësimit, në Strategji parashikohet si objektiv kryesor  “Rritja e përdorimit 

të dhe nivelit të shërbimit të ndërmjetësimit si dhe profesionalizmit, përgjegjshmërisë dhe 

llogaridhënies së ndërmjetësve”. Për përmbushjen e këtij objektivi parashikohet marrja e masave 

të mëposhtme të cilat synojnë: 

27 Po aty, fq 221-222.  
28 Strategjia e reformës në sistemin e drejtësisë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë,viti 2015, fq. 35-36, 

http://www.euralius.eu/images/Justice-Reform/Strategjia-ne-Refomen-e-Sistemit-te-Drejtesise_24-07-2015.pdf , 

http://www.euralius.eu/images/Justice-Reform/Strategjia-ne-Refomen-e-Sistemit-te-Drejtesise_24-07-2015.pdf
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✓ Përmirësimin e ligjit për ndërmjetësimin dhe zbatimin efektiv të tij duke e harmonizuar 

atë me Kodet e procedurave dhe ligjet e tjera; 

✓ Përmirësimin e nivelit të shërbimit të ndërmjetësve duke forcuar kualifikimin e tyre me 

anë të trajnimeve më të mira fillestare dhe vazhduese, si dhe promovimi i standardeve të 

etikës dhe sjelljeve antikorruptive; 

✓ Fuqizimin e profesionit të ndërmjetësit duke rritur kapacitetet e dhomës, dhe duke 

përmirësuar  bashkëpunimin me institucionet e tjera etj. 

Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë u shoqërua nga Plani i Veprimit, ku në pjesën e V 

parashikohen masat që duhet të ndërmerreshin gjatë vitit 2015-2016 për përmbushjen e 

objektivave të sipërpërmendur29. 

IV. LIGJI NR.26/2018 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.

10385, DATË 24.2.2011 “PËR NDËRMJETËSIMIN NË ZGJIDHJEN E

MOSMARRËVESHJEVE.

Nisur nga konstatimet e Analizës së Sistemit të Drejtësisë, por edhe nga parashikimet e përcaktuara 

në Strategjinë e Reformës në Sistemin e Drejtësisë, u konsiderua e domosdoshme ndërhyrja ligjore 

në ligjin “Për ndërmjetësimin e mosmarrëveshjeve” për të adresuar të gjitha problematikat që 

evidentonte Analiza. Në muajin maj të vitit 2018, Kuvendi miratoi Ligjin nr.26/2018 “Për disa 

shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve.  

Ndryshimet e ligjit nr.26/2018 fokusohen kryesisht në modernizimin e statusit të ndërmjetësve 

duke forcuar dhe konsoliduar njëkohësisht standardet etike sipas KEEN. Ndryshimet kanë për 

qëllim që të përmirësojnë kuadrin ligjor, të bëjnë më efikas profesionin e ndërmjetësit, si dhe të 

shmangin disa vështirësi që janë hasur në praktikë në zbatimin e ligjit nr.10385/2011. Një tjetër 

synim është dhe harmonizimi i këtij ligji me legjislacionin në fuqi, me direktivën e BE 

2008/52/EC dhe me rekomandimet e KE-së për disa aspekte të ndërmjetësimit në çështjet civile, 

tregtare, dhe në çështjet administrative midis organeve të administratës publike dhe subjekteve 

private.30 

Ligji nr. 26/2018 përmban 33 nene dhe përcakton qartësisht: a) parimet e përgjithshme të 

ndërmjetësimit; b) mosmarrëveshjet ku mund të aplikohet ndërmjetësimi; ç) organizimin dhe 

funksionimin e organeve të parashikuara nga ky ligj;   d) të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e 

ndërmjetësuesve. Gjithashtu, ligji përcakton edhe detyrat e Ministrit të Drejtësisë, i cili ushtron 

29https://reformanedrejtesi.al/sites/default/files/draft_strategjia_versioni_shqip.pdf 

30 Raport për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10385, datë 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin 

në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, Kuvendi i Shqipërisë, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe 

të Drejtat e Njeriut, datë 14.5. 2018, fq.2  

https://reformanedrejtesi.al/sites/default/files/draft_strategjia_versioni_shqip.pdf
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fuksionet  e mëposhtme: a) jep  licencën e ndërmjetësit; b) fillon procedimin disiplinor, sipas 

shkronjës “b”, të nenit 11/3, të këtij ligji, si dhe vendos në lidhje me masën disiplinore për heqjen 

e licencës për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit; c) kontrollon, nëpërmjet strukturave të 

Ministrisë së Drejtësisë, zbatimin e këtij ligji dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore, lidhur me 

veprimtarinë e ndërmjetësve; ç) miraton rregullat dhe procedurat për njohjen e titullit ndërmjetës 

të fituar në një shtet të huaj.”. 

Risitë e sjella nga ky ligj konsistojnë në: 

1. Harmonizimin e ligjit aktual të ndërmjetësimit me ndryshimet e miratuara në KPrC, Kodin

e Procedurës Penale (në vijim KPrP), Direktivën e BE-së për ndërmjetësimin si dhe me

Rekomandimet e KE-së për ndërmjetësimin në fusha të veçanta;

2. Shtimin e disa fushave të tjera ku mund të ushtrohet ndërmjetësimi: si pronësia intelektuale,

të drejtat e konsumatorëve, si dhe mosmarrëveshjet midis organeve të administratës

publike dhe subjekteve privatë; çështjet penale për të miturit, në përputhje me Kodin e

Drejtësisë Penale për të Mitur;31

3. Licenca e ndërmjetësit jepet në mënyrë nominative, individuale, për çdo individ që

plotëson kushtet për t’u licencuar dhe regjistruar si ndërmjetës;

4. Fuqizimin e DHKN, nëpërmjet rritjes së numrit të anëtarëve të saj pasi në ligj parashikohet

që anëtarë mund të jenë vetëm persona fizikë/individë dhe jo subjektet juridike siç

parashikohej më parë; parashikimi i kompetencave të organeve drejtuese të Dhomës32;

rritjen e rolit të DHKN në trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm të ndërmjetësve, në

propozimine rregullave për përzgjedhjen e trajnerëve, në trajnimin dhe vlerësimin e

performancës së tyre, në përcaktimin e rregullave për organizimin dhe vlerësimin e

provimit kualifikues, në propozimin e tarifave të ndërmjetësimit si dhe në kontrollin

disiplinor të ndërmjetësve33.

5. Përcaktimin e Ministrit të Drejtësisë si institucioni përgjegjës për licencimin e

ndërmjetësve duke hequr Komisionin e Licencimit si një strukturë e tepërt dhe me kosto të

panevojshme;34

31 Konkretisht, neni 4 i Ligjit nr.26/2018 bën ndryshime në nenin 2 të Ligjit nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për 

ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”duke sanksionuar në pikën 2  – “Ndërmjetësimi zbatohet për 

zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve në fushën e së drejtës civile, tregtare, të punës dhe familjare, pronësisë 

intelektuale, të drejtave të konsumatorëve, si dhe të mosmarrëveshjeve midis organeve të administrates publike dhe 

subjekteve private”; pika 3 – “Ndërmjetësimi në fushën penale zbatohet për mosmarrëveshjet që shqyrtohen nga 

gjykata me kërkesën e viktimës akuzuese, ose me ankim të të dëmtuarit, sipas neneve 59 dhe 284, të Kodit të 

Procedurës Penale, si dhe në çdo rast kur ligji I veçantë e lejon atë. Për ndërmjetësimin në çështjet penale me të mitur 

zbatohen dispozitat e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur”; 
32 Neni 15i Ligjit nr.26/2018; 
33 Neni 9/1 i Ligjit nr.26/2018; 
34 Neni 7/3 i Ligjit nr.26/2018; 
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6. Forcimin e kritereve të licencimit të ndërmjetësve duke përcaktuar ciklin e studimeve të

nivelit të dytë, rritjen e moshës nga 25 në 28 vjeç, si dhe kushtin e pasjes të paktën tre vjet

eksperience profesionale35;

7. Forcimin e rolit kontrollues dhe mbikëqyrës të Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me

licencimin dhe procedimin disiplinor të ndërmjetësve36.

8. Saktësimin e procedurës disiplinore dhe përcaktimi i masave disiplinore për çdo shkelje37.

9. Përcaktimin e disa profesioneve të caktuara që duhet të kenë ndërmjetësit për çështje të

veçanta si p.sh.për çështjet ku përfshihen interesat e të miturve, duhet të jenë, mundësisht,

të  diplomuar  si juristë, psikologë, punonjës social ose  të  kenë eksperiencën dhe trajnimin

e duhur, të specifikuar e të specializuar në këto fusha;

10. Vendosjen e kushtit që ndërmjetësi e humbet licencën nëse nuk e ushtron veprimtarinë si

ndërmjetës për dy vjet të njëpasnjëshëm.

11. Saktësimin dhe detajimin e detyrimit që kanë gjykatat në dërgimin e çështjeve për zgjidhje

me ndërmjetësim të mosmarrëveshjes. Me qëllim rritjen e efiçencës së institucionit të

ndërmjetësimit, në përputhje me kodet e procedurave, gjykatat kanë detyra më të qarta

lidhur me njoftimin,  udhëzimin dhe informimin e palëve në proces, me qëllim që të

përfshijnë sa më shumë ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, pasi në këtë mënyrë

do të ulet dhe volumi i punës së gjykatave, sidomos në trajtimin e çështjeve familjare apo

ato tregtare.

V. KUADRI LIGJOR QË RREGULLON VEPRIMTARINË E NDËRMJETËSIMIT

Ligji nr. 10385/2011, i ndryshuar, përbën ligjin kuadër të organizimit dhe funksionimit të institutit 

të ndërmjetësimit, por ky ligj nuk mund të lexohet i veçuar nga ligjet e tjera, kryesisht Kodet, të 

cilët përmbajnë dispozita lidhur me këtë shërbim ligjor apo llojin e mosmarrëveshjeve që mund të 

zgjidhen me ndërmjetësim. 

Ligji nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar, në nenin 25 të tij (ndryshuar me ligjin 38/2017) parashikon se “është detyrë e gjykatës 

që të bëjë përpjekje për të pajtuar palët në mosmarrëveshje dhe/ose të njoftojë e të udhëzojë palët 

për mundësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjes me ndërmjetësim”. Ndryshimet në këtë nen të 

KPrC janë bërë përpara ndryshimeve në ligjin nr. 10385/2011 me ligjin nr.26/2018 i cili, e ka 

përkthyer këtë detyrë të gjykatës në një detyrim për të njoftuar dhe udhëzuar palët për zgjidhjen 

me ndërmjetësim të disa lloj mosmarrëveshjesh të parashikuara në këtë ligj, por pa u kufizuar 

vetëm në to.  

35 Neni 8 i Ligjit nr.26/2018; 
36 Neni 11 i Ligjit nr.26/2018; 
37 Neni 21 i Ligjit nr.26/2018; 
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Në nenin 158/ç të KPrC, lidhur me veprimet e pajtimit (shtuar me ligjin nr.38/2017),  parashikohet 

se “1. Gjyqtari, gjatë veprimeve përgatitore, bën të gjitha përpjekjet për të zgjidhur 

mosmarrëveshjen me pajtim, kur e lejon natyra e çështjes. Për këtë qëllim, kur është rasti, 

urdhëron edhe paraqitjen e vetë palëve. 2. Në çdo fazë të gjykimit, gjykata vë në dijeni palët lidhur 

me mundësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjes me ndërmjetësim dhe nëse ato pranojnë e kalon 

çështjen për ndërmjetësim. 3. Kur arrihet pajtimi pa filluar seanca gjyqësore, mbahet 

procesverbal, i cili nënshkruhet nga palët. Gjyqtari me vendim miraton pajtimin. 4. Në rast të 

paraqitjes së aktmarrëveshjes për pajtim ose për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim, 

gjykata vendos miratimin e saj, nëse kjo e fundit nuk është në kundërshtim me ligjin. 5. Kur pajtimi 

arrihet në seancë gjyqësore, kushtet e marrëveshjes pasqyrohen në procesverbalin gjyqësor. 

Gjykata jep vendim për miratimin e tij, por në çdo rast ai nuk duhet të jetë në kundërshtim me 

ligjin. 6. Kundër vendimit për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me pajtim ose me ndërmjetësim, ose 

mospranimin e pajtimit, mund të bëhet ankim i veçantë”.  

Në nenin 297 të KPrC, lidhur me pezullimin e gjykimit (shtuar me ligjin nr.38/2017), parashikohet 

se, gjykata vendos pezullimin e gjykimit, kur njëra nga palët paraqet kërkesën për zgjidhje të 

çështjes me ndërmjetësim dhe gjykata e vlerëson të arsyeshme. Gjatë pezullimit nuk mund të 

kryhen veprime procedurale. Në këtë rast, gjykimi i çështjes rifillon kur marrëveshja për 

ndërmjetësim të mosmarrëveshjes nuk arrihet dhe/ose është plotësuar afati prej 30 ditësh. 

Përpjekjet e gjykatës për të zgjidhur cështjen me pajtim (ndërmjetësim) parashikohen edhe gjatë 

shqyrtimit të çështjes në apel38.   

Ligji nr.7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës se Shqipërisë”, i ndryshuar, përmban 

parashikime të cilat lidhen me kontratën e ndërmjetësimit (nenet 973-981) duke dhënë kështu një 

kuadër të plotë të përmbajtjes, shpërblimit dhe detyrimeve të palëve në një proces ndërmjetësimi. 

Ligji nr. 9062, datë 08.05.2003 “Kodi i Familjes”, i ndryshuar, përmban disa dispozita ku 

ndërmjetësimi në çështjet familjare është i mundur si neni 66 (marrëveshja për regjimin pasuror 

martesor),neni 125 (zgjidhja e martesës me marrëveshje), nenet 134-136 (pajtimi për zgjidhjen e 

martesës), neni 221 (konfliktet për fëmijën). Në të njëjtën mënyrë, ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 

“Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, përmban parashikime lidhur me 

ndërmjetësimin dhe zgjidhjen e çështjeve të punës me ndërmjetësim. 

Ligji nr.7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar,në nenin 338, lidhur me përpjekjen për pajtim,  parashikon se “në rastin e veprave që 

ndiqen me kërkesën e viktimës akuzuese, gjykata thërret viktimën dhe atë kundër të cilit është bërë 

38 Neni 461 i KPrC, paragrafi 1, “Fillimisht gjykata verifikon paraqitjen e rregullt të palëve, bën bashkimin e ankimeve 

të bëra kundër të njëjtit vendim dhe bën përpjekje për zgjidhjen e çështjes me pajtim”.  
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kërkesa për gjykim dhe u propozon zgjidhjen e çështjes me pajtim. Në qoftë se viktima akuzuese e 

tërheq kërkesën dhe ai që akuzohet e pranon tërheqjen, gjykata vendos pushimin e çështjes. Në të 

kundërtën. ajo cakton datën e seancës dhe u bën të njohur atyre se mund të ndihmohen nga 

mbrojtës”. Siç është parashikuar në ligjin nr. 10385/2011, të ndryshuar39, ndërmjetësimi  në fushën  

penale zbatohet  për mosmarrëveshjet  që shqyrtohen  nga gjykata me kërkesën e viktimës 

akuzuese, ose me ankim të të dëmtuarit, sipas neneve 5940dhe 28441, të Kodit të Procedurës Penale. 

Në rast se i referohemi Kodit Penal, veprat penale të parashikuara në nenet 59 dhe 284 të KPrP 

janë nenet 90-92, 112/1, 119-122,  125, 127, 148, 149, 254 (rrahja, plagosja e rëndë dhe e lehtë 

nga pakujdesia, dhunimi i banesës, fyerja, shpifja) si dhe nenet 85, 89, 102/1, 105, 106, 130, 239-

241, 243, 264, 275 dhe 318, (kur procedimi penal fillon nga prokuroria ose policia gjyqësore vetëm 

duke u bazuar në kërkesën e viktimës akuzuese, ose në ankimin  e të dëmtuarit, si shkelja e 

rregullave të qarkullimit rrugor, plagosja e lehtë me dashje,etj).  

Në nenin 2, pika 3, e ligjit nr. 10385/2011, të ndryshuar parashikohet se “Për ndërmjetësimin në 

çështjet penale me të mitur zbatohen dispozitat e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur”. Ligji 

nr. 37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”e përkufizon “ndërmjetësimin” si procesin e 

zgjidhjes jashtëgjyqësisht dhe përmes dialogut mes një të mituri që ka kryer veprën penale dhe 

viktimës, i cili realizohet nga ndërmjetësi dhe synon të zgjidhë mosmarrëveshjen mes tyre dhe 

pasojat që vijnë nga vepra penale, si dhe të përmirësojë marrëdhëniet midis tyre, pavarësisht nëse 

zbatohet ose jo si masë shmangieje42. Gjithashtu, ndërmjetësi konsiderohet si organ kompetent në 

administrimin e drejtësisë penale për të mitur43. Ligji nr. 37/2017 në Kreun VII “Shmangia nga 

ndjekja penale dhe nga dënimi përmes masave alternative” parashikon, ndër të tjera, edhe 

programet e drejtësisë restauruese dhe/ose ndërmjetësimin44. Organi procedues vendos për 

zbatimin e programit të drejtësisë restauruese, në përputhje me legjislacionin për ndërmjetësimin, 

me qëllim krijimin e mundësive për të miturin që të korrigjojë pasojat e veprës penale të kryer 

prej tij ndaj viktimës, komunitetit dhe/ose shoqërisë45. Ndërmjetësimi familjar dhe në grup, 

përkufizohet si një masë alternative për shmangien e ndjekjes penale, ku marrin pjesë bashkërisht 

me viktimën dhe të miturin në konflikt me ligjin, edhe të afërmit e tyre, persona nga rrethi i tyre 

39 Neni 2 i ligjitnr. 10385/2011, i ndryshuar.  
40 Neni 59 i KPrP “Ai që është dëmtuar nga veprat penale të parashikuara nga nenet 90, 91, 92, 112 paragrafi i parë, 

119, 119/b, 120, 121, 122, 125, 127 dhe 254 të Kodit Penal ka të drejtë të paraqesë kërkesë në gjykatë dhe të marrë 

pjesë në gjykim si palë për të vërtetuar akuzën dhe për të kërkuar shpërblimin e demit”. 
41 Neni 284 i KPrP “Për veprat penale të parashikuara nga nenet 84, 89, 102 paragrafi i parë, 105, 106, 130, 148, 

149, 243, 254, 264, e viktimës, i cili mund ta tërheqë atë në çdo fazë të procedimit. Ankimi bëhet nga viktima te 

prokurori ose 275, 290, paragrafi i parë, dhe 318 të Kodit Penal, ndjekja penale mund të fillojë vetëm me ankimin në 

policinë gjyqësore me anën e një deklarate, në të cilën personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të posaçëm, shfaqet 

vullneti që të procedohet në lidhje me një fakt të parashikuar nga ligji si vepër penale”.   
42 Neni 3 pika 13 e ligjit nr. 37/2017; 
43 Po aty neni 3 pika 15 dhe neni 32; 
44Po aty neni 63; 
45Po aty neni 63, pika 1; 
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shoqëror, përfaqësues nga agjenci publike për mbrojtjen e të miturve, mbikëqyrjen e tyre dhe 

parandalimin e kriminalitetit për të miturit. Në këtë proces i akuzuari dhe familja e tij pritet të 

arrijnë një marrëveshje me viktimën, e cila përfshin kompensimin e dëmit, kryerjen e detyrimeve 

që janë të pranueshme prej viktimës dhe që pritet të mbajnë të akuzuarin larg situatave 

konfliktuale të ngjashme në të ardhmen46. 

Ligji nr. 37/2017, detajon në nenin 64 mënyrën se si zhvillohet ndërmjetësimi në çështjet penale 

me të mitur duke vendosur disa kërkesa si: 

✓ pëlqimin e lirë për ndërmjetësim të shprehur si nga i mituri i akuzuar për veprën penale 

ashtu dhe nga pala e dëmtuar;  

✓ pjesëmarrjen personale të të miturit autor të veprës penale dhe të palës së dëmtuar;  

✓ mundësinë e pjesëmarrjes së përfaqësuesit ligjor të të miturit, psikologut, punonjësit të 

Njësisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës, prokurorit dhe/ose personat e tjerë të caktuar 

prej tij.  

Ndërmjetësimi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, sipas rastit, mund të zbatohet edhe si masë 

shmangieje por edhe si një mundësi që çon në përmirësimin e marrëdhënieve midis të miturit autor 

dhe viktimës së veprës penale47. Prokurori gjatë hetimit dhe gjyqtari gjatë gjykimit mund të 

propozojnë ndërmjetësimin nëse vlerësojnë se kjo alternativë është më e përshtatshme, duke pasur 

parasysh natyrën e veprës penale, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, historinë e të 

miturit, mundësinë e kthimit të raporteve normale mes të miturit dhe palës së dëmtuar, mundësinë 

e zvogëlimit të dëmit të palës së dëmtuar, mundësinë e rehabilitimit të të miturit dhe riintegrimin 

e tij në shoqëri48. Në rast se propozimi i prokurorit/gjyqtarit për ndërmjetësim pranohet nga palët, 

atëherë prokurori/gjyqtari vendos pezullimin e procesit penal për një afat jo më shumë se 45 ditë. 

Nëse marrëveshja e ndërmjetësimit arrihet, atëherë prokurori/gjyqtari vendos pushimin e çështjes. 

Nëse marrëveshja e ndërmjetësimit nuk arrihet me kalimin e 45 ditëve, pezullimi bie dhe vazhdon 

hetimi/gjykimi i çështjes49.  

VI. STANDARTET EVROPIANE DHE NDËRKOMBËTARE NË OFRIMIN E

NDËRMJETËSIMIT

Ndryshimet e sjella me ligjin nr.26/2018 fokusohen kryesisht në modernizimin e statusit të 

ndërmjetësve, duke forcuar dhe konsoliduar njëkohësisht standardet etike sipas KEEN. Një tjetër 

synim është dhe harmonizimi i këtij ligji me direktivën e BE 2008/52/EC “Për disa aspekte të 

ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare” dhe me rekomandimet e Këshillit të Europës (në 

46Po aty neni 63, pika 6; 
47Po aty neni 64, pika 5; 
48Po aty neni 64, pika 6; 
49Po aty neni 64, pika7; 



19 

vijim KE) për disa aspekte të ndërmjetësimit në çështjet civile, tregtare, dhe në çështjet 

administrative midis organeve të administratës publike dhe subjekteve private. Do të ishte me 

interes të analizohej kuadri evropian dhe ndërkombëtar që ka shërbyer si bazë për hartimin e 

ndryshimeve në ligjin  nr. 10385/2011 me qëllim vlerësimin e nivelit të harmonizimit të këtij të 

fundit  me standartet e parashikuara në këto akte.  

VI.1 Kodi Evropian i Etikës së Ndërmjetësit

KEEN i hartuar në 2004 nën kujdesin e Bashkimit Evropian50 përcakton një sërë parimesh të cilat 

ndërmjetësit mund të vendosin, vullnetarisht dhe nën përgjegjësinë e tyre, të pajtohen dhe ti 

zbatojnë. Këto parime mund të zbatohen nga ndërmjetësit e përfshirë në fusha të ndryshme të 

zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Së pari, në këtë Kod përcaktohen disa parime që lidhen me, 

profesionalizmin/aftësitë e ndërmjetësve, takimet dhe tarifat e tyre, me promovimin e shërbimit të 

ndërmjetësimit etj.  

Në KEEN, lidhur me aftësitë profesionale të ndërmjetësve, parashikohet se, ndërmjetësit duhet të 

jenë të aftë dhe me njohuri të thella lidhur me procesin e ndërmjetësimit. Në këtë mënyrë ata duhet 

të marrin trajnimin e duhur dhe të përditësojnë në mënyrë të vazhdueshme njohuritë e tyre teorike 

dhe praktike lidhur me veprimtarinë e ndërmjetësimit, duke mbajtur në konsideratë strandartet apo 

skemat e akreditimit përkatëse51. 

Lidhur me mënyrën e zhvillimit të takimeve në KEEN parashikohet se, ndërmjetësit duhet të bien 

dakord me palët në lidhje me datat e përshtatshme në të cilat mund të zhvillohet procesi i 

ndërmjetësimit. Ndërmjetësit, përpara se të pranojnë takimin,  duhet të verifikojnë nëse kanë 

aftësitë e duhura për të kryer ndërmjetësimin në një çështje të caktuar. Me kërkesë të palëve, 

ndërmjetësit duhet tu përcjellin atyre të gjithë informacionin lidhur me kualifikimet dhe aftësitë e 

tyre52.  

Për sa i përket tarifave, kur këto të fundit nuk janë të parashikuara, ndërmjetësit duhet gjithmonë 

të informojnë palët lidhur me tarifat që aplikohen dhe për mënyrën e shpërblimit që ata do të 

zbatojnë. Ata nuk duhet të veprojnë me procedurën e ndërmjetësimit për sa kohë parimet e 

shpërblimit të tyre nuk janëtë pranuara nga të gjitha palët53.  

Ndërmjetësit mund të promovojnë shërbimin54 e tyre me kusht që ta bëjnë këtë në një mënyrë 

profesionale, të besueshme dhe dinjitoze. 

50Kodi Evropian i Etikës së Ndërmjetësit, http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf 
51 Po aty, neni 1.1 
52 Po aty, neni 1.2 
53 Po aty, neni 1.3 
54 Po aty, neni 1.4 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf
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Lidhur me pavarësinë dhe paanësinë e ndërmjetësve, KEEN parashikon se, nëse ka ndonjë rrethanë 

që mund  të ndikojë në pavarësinë e një ndërmjetësi ose ta vendosë atë në situatën e konfliktit të 

interesave, atëherë ai duhet t’ia paraqesë këto rrethana palëve, përpara se të veprojë apo se të 

vazhdojë të veprojë (në rastet kur ndërmjetësimi është në proces). Rrethanat e tilla përfshijnë: 

✓ çdo marrëdhënie personale ose biznesi me një ose më shumë nga palët; 

✓ çdo interes financiar ose tjetër, i drejtpërdrejtë ose i tërthortë, në rezultatin e 

ndërmjetësimit; 

✓ ndërmjetësi, ose një anëtar i firmës së tij, ka vepruar në cilësi të tjera nga 

ndërmjetësimi për një, ose më shumë, nga palët. 

 

Në raste të tilla, ndërmjetësi mund të pranojë të veprojë ose të vazhdojë të veprojë vetëm nëse 

është i sigurt se mund të kryejë ndërmjetësimin në pavarësi të plotë me qëllim që të sigurohet 

paanshmëria dhe kur palët janë dakordësuar shprehimisht. Ky detyrim ekziston përgjatë gjithë 

procedurës së ndërmjetësimit55.  

 

Gjithashtu, ndërmjetësit duhet që në çdo kohë të veprojnë me paanshmëri ndaj palëve dhe të jenë 

të përkushtuar t'u shërbejnë të gjitha palëve në mënyrë të barabartë në kuadër të procesit të 

ndërmjetësimit56. 

 

Lidhur me marrëveshjen midis palëve dhe procesin e ndërmjetësimit, KEEN parashikon se, 

ndërmjetësi duhet të sigurohet që palët të kuptojnë karakteristikat e procesit të ndërmjetësimit dhe 

rolin e ndërmjetësit dhe palëve në këtë proces. Përpara fillimit të procesit të ndërmjetësimit, 

ndërmjetësi duhet të sigurohet që palët kanë kuptuar dhe kanë rënë dakord shprehimisht me termat 

dhe kushtet e marrëveshjes midis tyre, përfshirë çdo dispozitë të zbatueshme lidhur me 

konfidencialitetin. Me kërkesë të palëve, marrëveshja mund të hartohet me shkrim. Ndërmjetësi 

duhet të zhvillojë procedurat në një mënyrë të përshtatshme, duke marrë parasysh rrethanat e 

çështjes, përfshirë edhe pabarazitë e mundshme, si dhe çdo dëshirë që palët mund të shprehin në 

përputhje më ligjin dhe nevojën për një zgjidhje të shpejtë të mosmarrëveshjes. Palët mund të bien 

dakord me ndërmjetësin për mënyrën në të cilën ndërmjetësimi do të zhvillohet, duke iu referuar 

rregullave të përcaktuara apo duke i përcaktuar vetë ato.  Ndërmjetësi mund t'i dëgjojë palët 

veçmas, nëse e gjykon të dobishme57. 

 

Lidhur me parashikimet mbi rregullësinë e procesit të ndërmjetësimit, KEEN parashikon se, 

ndërmjetësi duhet të sigurojë që të gjithë palët të kenë mundësi për t'u përfshirë në proces. 

Ndërmjetësi duhet të informojë palët dhe mund të ndërpresë ndërmjetësimin, nëse: 

 
55 Po aty, neni 2.1 
56 Po aty, neni 2.2 
57 Po aty, neni 3.1 
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✓ po arrihet një zgjidhje që për ndërmjetësin konsiderohet e pazbatueshme ose e 

paligjshme, duke marrë parasysh rrethanat e çështjes dhe aftësinë e ndërmjetësit 

për të bërë një vlerësim të tillë; 

✓ ndërmjetësi konsideron se vazhdimi i ndërmjetësimit nuk ka gjasa të rezultojë në 

një zgjidhje58. 

 

Ndërmjetësi duhet të marrë të gjitha masat e duhura për të siguruar që një marrëveshje të jetë 

arritur nga të gjitha palët të cilat japin pëlqimin e tyre dhe qe kuptojnë të gjithë kushtet e 

marrëveshjes. Palët mund të tërhiqen nga ndërmjetësimi në çdo kohë pa dhënë asnjë justifikim. 

Me kërkesë të palëve, dhe brenda kufijve të tij të kompetencës, ndërmjetësi duhet të informojë 

palët se si mund të zyrtarizojnë marrëveshjen dhe mbi mundësitë për ta bërë marrëveshjen të 

zbatueshme59. 

 

Së fundi në KEEN parahikohet se, ndërmjetësi duhet të ruajë konfidencialitetin për të gjithë 

informacionet lidhur me procesin e ndërmjetësimit, përveç kur legjislacioni vendas e detyron ta 

zbulojë informacionin. Informacioni i dhënë ndërmjetësuesit në mirëbesim nga njëra nga palët nuk 

duhet ti përcillet palëve të tjera pa lejen paraprake të tyre, përveç kur është parashikuar ndryshe 

nga legjislacioni në fuqi60.  

 

VI.2 Kodi Evropian i Etikës për Ofruesit e Ndërmjetësimit 

 

Në vitin 2018, Komisioni Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë (në vijim CEPEJ)  miratoi61 Kodin 

Evropian i Etikës për Ofruesit e Ndërmjetësimit (në vijim KEEON) i cili, përcakton një sërë 

parimesh të cilat qendrat e ndërmjetësimit, institutet ose të tjerë ofrues të shërbimit të 

ndërmjetësimit mund të vendosin vullnetarisht të zbatojnë. Këto parime mund të përdoren nga të 

gjithë ofruesit e shërbimit të ndërmjetësimit (përfshirë të gjithë punonjësit e tyre dhe personat e 

lidhur) që e ofrojnë këtë shërbim në fusha të ndryshme të mosmarrëveshjeve siç janë çështjet civile, 

tregtare, familjare, administrative dhe penale. Ky Kod vlerësohet të jetë në përputhje me KEEN, 

të hartuar në 2004. Ligjvënësit e vendeve anëtare të KE-së mund të përfshijnë rregullat e këtij Kodi 

në legjislacionin vendas si një standard minimal për ofruesit e ndërmjetësimit62. 

 

Parashikimet e KEEON janë më të detajuara se ato të KEEN. Në nenin 1 të KEEON përkufizohet 

"ofruesi i ndërmjetësimit" si çdo entitet publik ose privat i cili administron një proces 

ndërmjetësimi të kryer nga një palë e tretë, ndërmjetëse e neutrale, pavarësisht emërtimit apo 

 
58 Po aty, neni 3.2 
59 Po aty, neni 3.3 
60 Po aty, neni 4. 
61 Kodi Evropian i Etikës për Ofruesit e Ndërmjetësimit, miratuar në mbledhjen e 31-të plenare të CEPEJ, Strasburg, 

3-4 Dhjetor 2018, https://rm.coe.int/cepej-2018-24-en-mediation-development-toolkit-european-code-of-

conduc/1680901dc6 
62 Po aty fq.2 

https://rm.coe.int/cepej-2018-24-en-mediation-development-toolkit-european-code-of-conduc/1680901dc6
https://rm.coe.int/cepej-2018-24-en-mediation-development-toolkit-european-code-of-conduc/1680901dc6
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profesionit, e cila ofron shërbimin e saj për t'i ndihmuar palët të zgjidhin miqësisht 

mosmarrëveshjen e tyre. 

 

Në KEEON parashikohet se ofruesit e ndërmjetësimit duhet të përmbushin disa kërkesa që lidhen 

me cilësinë dhe kompetencat në ofrimin e shërbimit të ndërmjetësimit. Në pikën 2 të KEEON 

parashikohet se ofruesit e ndërmjetësimit duhet të ndërmarrin të gjithë hapat e nevojshëm për të 

siguruar një nivel të përshatshëm të cilësisë në ofrim të shërbimeve duke siguruar: 

✓ fonde të mjaftueshme, aftësi administrative, dhe një numër të mjaftueshëm  ndërmjetësish 

për të ofruar shërbimet përkatëse; 

✓ ushtrimin e veprimtarisw në përputhje me legjislacionin vendas;  

✓ ndërmjetës të kualifikuar që ofrojnë shërbim cilësor, të cilët i janë nënshtruar trajnimeve të 

nevojshme dhe të vazhdueshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, për përvetësimin e 

teknikave të ndërmjetësimit, si edhe që respektojnë rregullat e çertifikimit dhe/ose 

standardet në fuqi; 

✓ ndërmjetës të aftë e të kualifikuar për të trajtuar llojet specifike të mosmarrëveshjeve që 

mund t'u referohen atyre; 

✓ procedura transparente, të drejta dhe efikase për përzgjedhjen dhe caktimin e ndërmjetësve; 

✓ monitorimin e veprimtarisë për të siguruar performancën e duhur dhe efikase të ofruesit të 

ndërmjetësimit dhe ndërmjetësve të tij duke përdorur sondazhet mbi kënaqshmërinë e 

klientit; 

✓ të dhëna statistikore mbi treguesit kryesorë; 

✓ personel mbështetës të ndërmjetësve të trajnuar për të ndihmuar palët dhe ndërmjetësit 

gjatë gjithë procesit të ndërmjetësimit; 

✓ ambiente dhe zyra që janë lehtësisht të aksesueshme, të pajisura me sinjalistikën e 

nevojshme dhe pajisje të përshtatshme dhe të rehatshme për të mbajtur seancat e 

ndërmjetësimit; 

✓ që palët mund të aksesojnë lehtësisht shërbimin e ndërmjetësimit duke plotësuar kërkesat 

online ose nëpërmjet mjeteve të tjera të komunikimit; 

✓ një sistem të përshtatshëm të menaxhimit të cilësisë, që monitorohet dhe zbatohet në 

mënyrë efektive. 

 

Lidhur me rregullat mbi transparencën dhe komunikimin, KEEON parashikon në pikën 3 se 

ofruesit e ndërmjetësimit duhet të kenë një faqe interneti të përditësuar dhe lehtësisht të 

aksesueshme dhe/ ose mjete të tjera komunikimi të disponueshme në mënyrë që t'u sigurohet 

përdoruesve të ndërmjetësimit informacion i saktë dhe lehtësisht i kuptueshëm për: 

✓ natyrën e veprimtarisë dhe historinë e ofruesit të shërbimit, emrat e partnerëve, personave 

të lidhur, administratorëve etj;  

✓ emrat, CV-të e plota dhe të përditësuara me aftësitë profesionale dhe kualifikimet e 

ndërmjetësve që ofrojnë shërbim nën kujdesin e tij; 
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✓ procesin e ndërmjetësimit, rregullat e ndërmjetësimit dhe legjislacioni përkatës i zbatuar 

në procesin e ndërmjetësimit; 

✓ tarifat, kriteret e llogaritjes së tarifës dhe mënyra e ndarjes së kostos midis palëve; 

✓ kodi i etikës i miratuar nga ndërmjetësit. 

 

Ofruesi i ndërmjetësimit nuk duhet të bëjë deklarata të rreme në komunikimet e tij ose gjatë 

promovimit të shërbimeve të tij.  

 

Për sa i përket rregullave dhe etikës në ofrimin e shërbimit të ndërmjetësimit, KEEON referon në 

parashikimet e KEEN duke i konsideruar këto parime si një standard minimal në ofrimin e 

shërbimeve të ndërmjetësimit63. Ofruesit e ndërmjetësimit respektojnë rregullat e parashikuara nga 

legjislacioni vendas në lidhje me performancën e tyre dhe ofrimin e shërbimit të ndërmjetësimit. 

 

Ofruesit e ndërmjetësimit duhet të jenë të pavarur dhe të paanshëm ndaj palëve dhe profesionistëve 

të së drejtës. Ofruesit e ndërmjetësimit nuk mund të ofrojnë shërbime të ndërmjetësimit së bashku 

me veprimtari të tjera profesionale apo tregtare që nuk kanë lidhje me zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve. Punonjësit, aksionerët, ndërmjetësit nuk mund të veprojnë si avokatë, 

këshilltarë, konsulentë, trajnerë ose gjyqtarët në të njëjtën mosmarrëveshje ose për njërën nga palët 

para përfundimit të mosmarrëveshjes ose brenda një kohe të arsyeshme pas përfundimit të 

mosmarrëveshjes64. 

 

Ofruesit e ndërmjetësimit duhet të parashikojnë procedura për të identifikuar dhe eliminuar rastet 

e mundshme të konfliktit të interesit. Ofruesit e ndërmjetësimit duhet të zbulojnë ekzistencën e 

fakteve, interesave ose marrëdhënieve të cilat mund të ndikojnë në paanshmërinë ose pavarësinë 

e tyre, ose që, në mënyrë të arsyeshme të krijojnë përshtypjen që ofruesi i shërbimit është i 

njëanshëm ndaj një pale ose në favor të një pale tjetër, duke përfshirë: 

✓ çfarëdo interesi ekonomik ose burimi të ardhurash (p.sh. pronësi, sponsorizime,kontributet 

vjetore, fondet, etj.) me ndonjë nga palët; 

✓ çdo interes në rezultatin e procesit të ndërmjetësimit; 

✓ çdo fakt ose marrëdhënie me palët që mund të ndikojë në paanshmërinë ose që krijon 

përshtypje të njëanshmërisë.65 

Ofruesit e ndërmjetësimit duhet të krijojnë dhe  zhvillojnë mekanizma të drejtë dhe efektivë për 

trajtimin e ankesave dhe për ecurinë  disiplinore të ndërmjetësve. Këto mekanizma do të shërbejnë 

për të trajtuar mosmarrëveshjet midis ndërmjetësve ose administratorëve të procesit të 

ndërmjetësimit.66. 

 

 
63 Po aty, pika 4.  
64 Po aty, pika 5. 
65 Po aty, pika 6. 
66 Po aty, pika 7.  
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Për sa i përket konfidencialitetit të të dhënave, standarti i përgjithshëm i vendosur është që të gjithë 

informacionet që lidhen me procesin e ndërmjetësimit janë konfidenciale. Ofruesit e 

ndërmjetësimit duhet të ndërmarrin të gjithë hapat e arsyeshëm për të mbrojtur nivelin e 

konfidencialiteti të parashikuar nga legjislacioni vendas dhe/ ose të rënë dakord midis palëve67. 

 

VI.3 Rekomandimet e Këshillit të Evropës për Ndërmjetësimin 

 

Në vitin 2006, CEPEJ ngriti një grup pune mbi ndërmjetësimin për të promovuar dhe mbështetur 

zbatimin e rekomandimeve të mëposhtme të Komitetit të Ministrave: 

 

VI.3.1 Rekomandimi (98) 1 për ndërmjetësimin në cështjet familjare68; 

 

Komiteti i Ministrave, për hartimin e këtij rekomandimi është mbështetur në një sërë elementesh 

të  rëndësishëm si, numri në rritje i mosmarrëveshjeve me natyre familjare, nevojën për të siguruar 

mbrojtjen e interesit më të mirë të fëmijës, karakteristikat e veçanta të mosmarrëveshjeve me 

natyre familjare, parashikimet e Konventës Evropiane për të Drejtat e Fëmijës, përvojën pozitive 

të disa vende në këtë fushë etj. Gjithashtu, konsiderohet se ndëmjetësimi në çështjet familjare 

paraqet disa avantazhe si: 

✓ Përmirësimin e komunikimit midis anëtarëve të familjes; 

✓ Zvogëlimin e konfliktit midis palëve në mosmarrëveshje; 

✓ Sigurimin e vazhdimësisë se kontakteve ndërmjet prindërve dhe fëmijëve; 

✓ Uljen e kostove sociale dhe ekonomike të divorcit për vetë palët dhe për shtetetetj; 

✓ Zvogëlimin e kohëzgjatjes që kërkohet për të zgjidhur konfliktin; 

 

Duke mbajtur në konsideratë gjithë sa më sipër, Komiteti i Ministrave rekomandon Qeveritë e 

shteteve anëtare: 

✓ për të përfshirë ose promovuar ndërmjetësimin në çështjet familjare ose, kur është 

e nevojshme, për të forcuar ndëmjetësimin ekzistues në këtë fushë;  

✓ për të marrë ose forcuar të gjitha masat që ata konsiderojnë të nevojshme në 

funksion të zbatimit të parimeve të përcaktuara në këtë rekomandim për 

promovimin dhe përdorimin e ndërmjetësimit në çështjet familjare si një mjet i 

përshtatshëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në këtë fushë. 

 

Siç e theksuam, Rekomandimi përcakton disa parime që shtetet duhet ti referohen gjatë rregullimit 

të veprimtarisë së ndërmjetësimit në çështjet familjare. Në rekomandim përcaktohet fusha e 

 
67 Po aty, pika 8.  
68https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804ecb6e 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804ecb6e
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veprimit të tij në të gjitha mosmarrëveshjet midis anëtarëve të së njëjtës familje, me lidhje gjaku 

apo jo, duke përfshirë edhe ata që janë duke jetuar ose kanë jetuar në marrëdhënie familjare69.  

 

Ndërmjetësimi, sipas parashikimeve në rekomandim, në parim, nuk duhet të jetë i detyrueshëm. 

Shtetet janë të lira të organizojnë dhe ofrojnë ndërmjetësimin në mënyrën që e konsidërojnë më të 

arsyeshme, qoftë përmes sektorit publik apo privat. Pavarësisht organizimit të ndërmjetësimit, 

shtetet duhet të sigurojnë mekanizmat e duhur për procedurat e përzgjedhjes/licencimit, trajnimit 

dhe kualifikimit të ndërmjetësve si dhe standardet që duhet të arrihen nga ndërmjetësit70. 

 

Për sa i përket procesit të ndërmjetësimit, shtetet duhet të sigurojnë ekzistencën e mekanizmave të 

duhur për të mundësuar që procesi i ndërmjetësimit të zhvillohet sipas parimeve të mëposhtme. 

Më konkretisht, ndërmjetësi duhet të: 

✓ jetë i paanshëm; 

✓ jetë neutral për sa i përket rezultatit të procesit të ndërmjetësimit; 

✓ respektojë këndvështrimin e palëve dhe të ruajë barazinë e pozicioneve të tyre gjatë 

negociimit; 

✓ mos imponojë një zgjidhje për palët; 

✓ sigurojë që ndërmjetësimi zhvillohet në kushte që garantojnë privatësinë; 

✓ garantojë që diskutimet gjatë procesit të ndërmjetësimit janë konfidenciale dhe nuk mund 

të përdoren në procese të tjera, përveç kur palët me marrëveshje e lejojnë ose në ato raste 

kur legjislacioni i brendshëm e lejon; 

✓ informojë palët për mundësinë që ata kanë për të përdorur këshillimin për martesë ose 

forma të tjera të këshillimit, si një mjet për të zgjidhur problemet e tyre martesore ose 

familjare; 

✓ kushtojë vemendje të veçantë mirëqënies dhe interesit më të lartë të fëmijëve si dhe duhet 

të inkurajojë prindërit të përqëndrohen në nevojat e fëmijëve; 

✓ kushtojë vëmendje të veçantë rasteve të dhunës që mund të kenë ndodhur në të kaluarën 

ose mund të ndodhin në të ardhmen midis palëve, efektin që mund të ketë në pozicionet e 

palëve gjatë negociatave si dhe të vlerësojë nëse në këto rrethana procesi i ndërmjetësimit 

është i përshtatshëm; 

✓  informojë palët për mundësinë që ata të këshillohen me një avokat ose me ndonjë person 

tjetër në profesionin e juristit71.  

 

Gjithashtu, rekomandimi parashikon se shtetet duhet të krijojnë mundësinë e miratimit të 

përmbajtjes së marrëveshjeve të ndërmjetësimit nga një autoritet gjyqësor ose një autoritet tjetër 

kompetent, kur palët e kërkojnë një gjë të tillë si dhe të sigurojnë mekanizmat për zbatimin e 

 
69Rekomandimi (98) 1 për ndërmjetësimin në cështjet familjare, Komiteti i Ministrave, Keshilli i Evropes, Pika I, 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804ecb6e 
70 Po aty, pika II.  
71 Po aty, pika III.  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804ecb6e
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marrëveshjeve të tilla të miratuara72. Rekomandimi e paraqet ndërmjetësimin në çështjet familjare 

si një procedurë që mund të ndodhë para ose gjatë një procesi gjyqësor apo administrativ. Në këtë 

rast, procesi duhet të ndërpritet dhe ti lërë vend zgjidhjes së mosmarreveshjes me ndërmjetësim 

por gjithmonë, duke u siguruar që gjykata ose autoriteti tjetër kompetent të ruajë fuqinë për të 

marrë vendime urgjente për të mbrojtur palët, fëmijët e tyre, ose pronën e tyre73.  

 

Promovimi i këtij shërbimi konsiderohet i rëndësishëm, veçanërisht përmes programeve 

informative publike, për të mundësuar një kuptim më të mirë të kësaj mënyre të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve74. 

 

VI.3.2 Rekomandimi (99) 19 për ndërmjetësimin në çështjet penale75; 

 

Në rekomandim theksohen përfitimet dhe objektivat e ndërmjetësimit në çështjet penale. Një nga 

objektivat e ndërmjetësimit është që ti sigurojë palëve një mundësi që të trajtojnë konfliktin "e 

tyre" dhe ta zgjidhin atë bashkërisht. Kjo nënkupton që palët luajnë një rol më aktiv dhe 

konstruktiv. Pjesëmarrja në procedurat e ndërmjetësimit i mundëson viktimës të marrë një falje 

dhe një shpjegim, çfarë ndihmon për të qetësuar zemërimin, duke kontribuar kështu në një zgjidhje 

më afatgjatë. Për më tepër, gjatë një procedure ndërmjetësimi, viktima është në gjendje të 

negociojë dëmshpërblimin në një kontekst më gjithëpërfshirës dhe rrjedhimisht, ti përgjigjet më 

mirë nevojave të tij. Ndërmjetësimi është një proces që e afron komunitetin pranë sistemit të 

drejtësisë penale nëpërmjet pjesëmarrjes së tyre në këtë proces dhe ndihmon sistemin e drejtësisë 

penale në përmbushjen e një prej qëllimeve themelore të tij, përkatësisht, kontribuimin për një 

shoqëri më paqësore dhe të sigurt duke rivendosur ekuilibrin dhe paqen sociale pas kryerjes së një 

vepre penale76. 

 

Referenca në rekomandim në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut thekson rëndësinë e 

mbrojtjes së të drejtave themelore të individëve. Për më tepër, në preambul, rekomandimi i 

referohet instrumenteve të tjera të Këshillit të Evropës, të cilët në situata të caktuara duhet të 

shërbejnë si referencë.  

 

Në preambul theksohet se, parimet e përfshira në rekomandim kanë karakter udhëzues dhe 

shërbejnë si burim frymëzimi për shtetet gjatë hartimit të rregullave të brendshme lidhur me 

ndërmjetësimin, në çështjet penale.  

 

 
72 Po aty, pika IV. 
73 Po aty, pika V. 
74 Po aty, pika VI. 
75https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168062e02b 
76Rekomandimi (99) 19 për ndërmjetësimin në çështjet penale, Komiteti i Ministrave, Keshilli i Evropes, Preambula, 

https://rm.coe.int/native/09000016804ddf2b 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168062e02b
https://rm.coe.int/native/09000016804ddf2b
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Në rekomandim, ndërmjetësimi në çështjet penale përkufizohet si një proces përmes të cilit 

viktimës dhe të akuzuarit i mundësohet, në mënyrë vullnetare, pjesëmarrja aktive në zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes penale, me ndihmën e një pale të tretë të paanshëme (ndërmjetësit)77. Referenca 

vetëm tek viktima dhe i akuzuari, si palë, nuk përjashton pjesëmarrjen e personave të tjerë (juridikë 

dhe fizikë) në ndërmjetësim. 

 

Parimet e përgjithshme, janë elementët thelbësorë të ndërmjetësimit në çështjet penale dhe 

paraqesin karakteristikat kryesore të këtij procesi (pjesëmarrje vullnetare dhe konfidencialiteti). 

Duke marrë në konsideratë që ndërmjetësimi nuk mund të jetë i suksesshëm nëse palët nuk janë të 

gatshme të marrin pjesë,  atëherë pjesëmarrja vullnetare e palëve është parakusht për të gjitha 

format e ndërmjetësimit. Vullnetarizmi dallon ndërmjetësimin nga procedurat e tjera  tradicionale 

të drejtësisë penale. Pëlqimi i palëve për t’iu nënshtruar procedurës së ndërmjetësimit duhet të 

jepet që në fillim të procesit dhe tërheqja nga ky proces mund të bëhet në çdo kohë78.  Respektimi 

i parimit të konfidencialitetit është gjithashtu thelbësor në procesin e ndërmjetësimit në përgjithësi, 

dhe vecanërisht në çështjet penale.  Diskutimet gjatë ndërmjetësimit nuk duhet të bëhen publike, 

përveç rasteve kur palët bien dakord ndryshe. Konfidencialiteti vlen jo vetëm përballë publikut të 

gjerë por edhe në lidhje me sistemin e drejtësisë penale. Megjithatë, në paragrafin 30 të 

rekomandimit parashikohet një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm, sipas të cilit “pavarësisht 

parimit të konfidencialitetit, ndërmjetësi duhet të përcjellë, tek autoritetet përkatëse ose tek 

personat e rrezikuar, çdo informacion në lidhje me krime të rënda të menjëhershme të cilat mund 

të dalin në dritë gjatë procesit të ndërmjetësimit,”79.  

 

Rekomandimi u bën thirrje shteteve anëtare që të promovojnë ndërmjetësimin, publik ose privat, 

si një shërbim të disponueshëm për të gjithë. Kjo nënkupton që ndërmjetësimi duhet të njihet 

zyrtarisht nga shtetet, si një alternativë ndaj procedurave tradicionale penale. Rekomandimi nuk 

shkon aq larg sa të karakterizojë ndërmjetësimin si një "e drejtë" megjithatë, ky proces duhet të 

njihet si alternativë ligjore dhe të merret në konsideratë nga autoritetet e drejtësisë penale80. 

 

Ndërmjetësimi mund të zbatohet në faza të ndryshme të procesit penal. Ky parashikim merr në 

konsideratë faktin që, palët (veçanërisht viktima), mund të mos jenë të gatshme të shfrytëzojnë 

ndërmjetësimin që në fazat e hershme të procesit penal81. Gjithashtu, ofrimi i shërbimit të 

ndërmjetësimit ka nevojë për një autonomi të mjaftueshme për të vepruar në mënyrë fleksibël dhe 

të përgjegjshme ndaj palëve. Sigurisht, shërbimi i ndërmjetësimit nuk mund të funksionojë 

 
77 Po aty, pika I.  
78 Po aty, pika II/1;  
79 Po aty, pika II/2 e Rekomandimit Nr. R (99) 19, kuparashikohet se: “Diskutimet gjatë ndërmjetësimit janë 

informacion i rezervuar dhe nuk mund të përdoren më pas, përveç se me pëlqimin e palëve.”. 
80 Po aty, pika II/3;   
81 Po aty, pika II/4;   
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tërësisht i shkëputur nga sistemi i drejtësisë penale ndaj dhe organet kompetente të drejtësisë 

penale duhet të gëzojnë kompetencat e nevojshme për të çertifikuar ligjshmërinë e procesit82. 

 

Legjislacioni vendas duhet të përmbajë udhëzime që përcaktojnë përdorimin e ndërmjetësimit në 

çështjet penale. Këto udhëzime duhet të adresojnë në veçanti, kushtet për referimin e çështjeve 

penale në shërbimin e ndërmjetësimit dhe trajtimin e këtyre çështjeve pas ndërmjetësimit. 

Gjithashtu, legjislacioni vendas duhet të parashikojë mekanizmat që garantojnë respektimin e të 

drejtave themelore gjatë një procedure ndërmjetësimi83.  

 

Në rekomandim theksohet se, vendimi për të referuar një çështje penale në procedurën e 

ndërmjetësimit si dhe vlerësimi i rezultatit të kësaj procedure duhet t'i rezervohen autoriteteve të 

drejtësisë penale. Përpara se palët të bien dakord për t’iu drejtuar ndërmjetësimit, ato duhet të jenë 

plotësisht të informuara për të drejtat e tyre, natyrën e procesit të ndërmjetësimit dhe pasojat e 

mundshme të vendimit të tyre.Vendimi për t'iu drejtuar ndërmjetësimit për një çështje penale të 

caktuar duhet të shoqërohet me një afat të arsyeshëm brenda të cilit, autoritetet kompetente të 

drejtësisë penale duhet të informohen lidhur me ecurinë e procedurës së ndërmjetësimit. Vendimet 

e marra nga autoritetet e drejtësisë penale në kuadër të një marrëveshjeje ndërmjetësimi, duhet të 

kenë të njëjtin status si vendimet gjyqësore dhe rrjedhimisht, të kufizojnë ndjekjen penale në lidhje 

me të njëjtat fakte (ne bis in idem). Kur një çështje i kthehet autoriteteve të drejtësisë penale pa një 

marrëveshje ndërmjetësimi midis palëve atëherë vendimi se si do të procedohet me çështjen duhet 

të merret menjëherë84.  

 

Për sa i përket standarteve, rekomandimi parashikon se ndërmjetësimi në çështjet penale duhet të 

qeveriset nga të njëjtat standarte që zbatohen për ndërmjetësimin në përgjithësi (lidhur me 

kompetencat e ndërmjetësve, rregulla e etikës, procedurat për përzgjedhjen, trajnimin dhe 

vlerësimin e ndërmjetësve etj)85. Rekomandimi parashikon se ndërmjetësit duhet të përzgjidhen 

nga të gjithë nivelet e shoqërisë dhe në përgjithësi, duhet të kenë njohuri të mira të kulturave dhe 

komuniteteve lokale. Ata duhet të jenë në gjendje të demonstrojnë gjykim të shëndoshë dhe aftësi 

personale të nevojshme për ndërmjetësimin. Ndërmjetësit duhet ti nënshtrohen trajnimeve 

fillestare para se të marrin detyrën si dhe trajnimeve vazhduese gjatë ushtrimit të veprimtarisë. 

Trajnimi duhet të synojë sigurimin e një niveli të lartë të profesionalizmit të tyre86. Ndërmjetësimi 

duhet të kryhet në mënyrë të paanshme, bazuar në faktet e çështjes dhe në nevojat e vullnetin e 

palëve.  

 

Rekomandimi parashikon se, marrëveshja e ndërmjetësimit duhet të arrihet në mënyrë vullnetare 

nga palët. Ajo duhet të përmbajë vetëm detyrime të arsyeshme dhe proporcionale. Ndërmjetësi 

 
82 Po aty, pika II/5;   
83 Po aty, pika III;   
84 Po aty, pika IV;   
85 Po aty, pika V.I 
86 Po aty, pika V.II 
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duhet t'i raportojë autoriteteve të drejtësisë penale për hapat e ndërmarrë dhe rezultatin e 

ndërmjetësimit. Raporti i ndërmjetësit, nuk duhet të zbulojë përmbajtjen e seancave të 

ndërmjetësimit, as të shprehë ndonjë gjykim mbi sjelljen e palëve gjatë ndërmjetësimit87. 

 

Së fundi rekomandimi i bën thirrje shteteve anëtare që të nxisin konsultimet midis autoriteteve të 

drejtësisë penale dhe ndërmjetësve me qëllim që të forcohet bashkëpunimi dhe mirëkuptimi midis 

tyre si dhe të promovohen kërkimet/vlerësimet lidhur me ndërmjetësimin në çështjet penale88. 

 

VI.3.3 Rekomandimi (2001) 9 për alternativat e procesit gjyqësor ndërmjet autoriteteve 

administrative dhe palëve private89; 

 

Në preambulën e këtij rekomandimi Komiteti i Ministrave thekson një sërë faktorësh mbi të cilët 

është mbështetur për hartimin e tij si: 

✓ numri i  madh i çështjeve gjyqësore që mund të cënojë aftësinë e gjykatave administrative 

për të shqyrtuar çështjet brenda në një afati të arsyeshëm90; 

✓ papërshtatshmëria e procedurave gjyqësore në zgjidhjen e disa lloj mosmarrëveshjesh 

administrative; 

✓ avantazhet që paraqet përdorimi i mjeteve alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. 

 

Rekomandimi thekson se, përdorimi i mjeteve alternative nuk duhet t'u shërbejë autoriteteve 

administrative ose palëve si një mjet për të shmangur detyrimet e tyre dhe në të gjitha rastet, 

përdorimi i mjeteve alternative duhet të lejojë rishikimin gjyqësor, pasi kjo përbën garancinë 

përfundimtare për mbrojtjen e të drejtave të palëve.  

 

Mbështetur në gjithë elementët e mësipërm, Komiteti i Ministrave rekomandon Qeveritë e shteteve 

anëtare që të promovojnë përdorimin e mjeteve alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 

midis autoriteteve administrative dhe palëve private duke u mbështetur në parimet e parashikuara 

në shtojcën e këtij rekomandimi. 

 

Në shtojcën e rekomandimit parashikohen parimet që duhet të mbajnë në konsideratë shtetet 

anëtare gjatë hartimit të rregullave për përdorimin e mjeteve alternative për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve ndërmjet autoriteteve administrative dhe palëve private. Gama e mjeteve 

altenative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve është e gjerë dhe përfshin jo vetëm ndërmjetësimin 

por edhe arbitrazhin, pajtimin, negociimin etj91. Mjetet alternative për zgjidhjen e 

 
87 Po aty, pika V.IV 
88 Po aty, pika VI 
89https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2b59 
90Në kuptimin e nenit 6.1 tëKonventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut; 
91Rekomandimi (2001) 9 për alternativat e procesit gjyqësor ndërmjet autoriteteve administrative dhe palëve private, 

Komiteti i Ministrave, Keshilli i Evropes, Pika I/1 dhe I/2, 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2b59 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2b59
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2b59
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mosmarrëveshjeve mund të parashikohen për disa lloj çështjesh, veçanërisht ato çëshje që kanë si 

objekt aktet administrative individuale, kontratat, përgjegjësinë civile si dhe pretendimet që kanë 

të bëjnë me shuma parash92. 

 

Rregullimi i mjeteve alternative në legjislacionin vendas duhet të sigurojë ose institucionalizimin 

e tyre ose përdorimin e tyre rast pas rasti, sipas vendimit të palëve të përfshira. Ky rregullim duhet:  

 

✓ të sigurojë që palët marrin informacionin e duhur për përdorimin e mundshëm të mjeteve 

alternative; 

✓ të sigurojë pavarësinë dhe paanshmërinë e pajtuesve, ndërmjetësve dhe arbitrave; 

✓ të garantojë procedura të ndershme që lejojnë respektimin e të drejtave të palëve dhe 

parimin e barazisë; 

✓ të garantojë, për aq sa është e mundur, transparencën në përdorimin e mjeteve alternative; 

✓ të sigurojë zbatimin e marrëveshjeve të arritura;  

✓ të promovojë përfundimin e procedurave alternative brenda një kohe të arsyeshme duke 

caktuar edhe afate kohore;  

✓ të parashikojë edhe mundësinë që përdorimi i mjeteve alternative, në disa raste, mund të 

rezultojë në pezullimin e ekzekutimit të një akti automatikisht, ose, pas një vendimi nga 

autoriteti kompetent. 

 

Rekomandimi parashikon mundësinë që disa mjete alternative të mund të përdoren përpara fillimit 

të procedurave gjyqësore/ligjore. Përdorimi i këtyre mjeteve, mund të bëhet i detyrueshëm dhe të 

jetë kusht për fillimin e procedurave gjyqësore/ligjore. Për sa i përket ndërmjetësimit, 

rekomandimi parashikon se ky shërbim mund të përdoret edhe gjatë procedurave gjyqësore/ligjore. 

Në të gjitha rastet, përdorimi i mjeteve alternative duhet të lejojë rishikimin e gjyqësor që përbën 

garancinë përfundimtare për mbrojtjen e të drejtave të palëve. Në parim, dhe në përputhje më 

parashikimet e legjislacionit vendas, përdorimi i mjeteve alternative duhet të rezultojë në 

pezullimin ose ndërprerjen e afateve të procedurave ligjore93. 

 

Lidhur me karakteristikat e secilit mjet, rekomandimi thekson se ndërmjetësimi mund të iniciohet 

nga palët, nga gjykata ose të parashikohet në legjislacion përdorimi i detyrueshëm i tij. Në 

përfundim të procesit të ndërmjetësimit, ndërmjetësit mund të ftojnë një autoritet administrativ që 

të shfuqizojë, tërheqë ose ndryshojë një akt94. 

 

VI.3.4 Rekomandimi (2002) 10 për ndërmjetësimin në çështjet civile95. 

 

 
92 Po aty, pika I/3.  
93 Po aty, pika II. 
94 Po aty, pika III.  
95https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e1f76 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e1f76
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Në të njëjtën mënyrë si në rekomandimet e sipërcituara, Komiteti i Ministrave evidenton në 

preambulën e këtij rekomandimi, një sërë faktorësh mbi të cilët është mbështetur për hartimin e tij 

dhe i rekomandon Qeverive të shteteve anëtare që të lehtësojnë përdorimin e ndërmjetësimit në 

çështjet civile si dhe të marrin masat apo të forcojnë masat ekzistuese me qëllim zbatimin progresiv 

të parimeve udhëzuese të ndërmjetësimit në çështjet civile, të përcaktuara në rekomandim.  

 

Ky rekomandim është i vlefshëm për mosmarrëveshjet e natyrës civile dhe mund të zhvillohet 

brenda ose jashtë procedurave gjyqësore. Shtetet janë të lira të organizojnë shërbimin e 

ndërmjetësimit në çështjet civile në mënyrën më të përshtatshme, përmes sektorit publik ose privat. 

Zbatimi i ndërmjetësimit për çështje civile nuk i pengon palët që ti drejtohen gjykatës për cështjen 

në fjalë si garancia përfundimtare për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Gjatë organizimit të shërbimit 

të ndërmjetësimit, shtetet duhet t'i kushtojnë vëmendje nevojës për të shmangur (i) vonesat e 

panevojshme dhe (ii) përdorimin e ndërmjetësimit si një taktikë vonuese. Ndërmjetësimi mund të 

jetë i dobishëm kur procedurat gjyqësore janë më pak të përshtatshme për palët, veçanërisht lidhur 

me kostot e procesit, aspektin formal të procedurës ose kur është i nevojshëm dialogu apo kontaktet 

midis palëve. Shtetet duhet të marrin në konsideratë mundësinë e sigurimit të një ndërmjetësimi 

plotësisht ose pjesërisht falas ose ofrimit të ndihmës juridike për ndërmjetësim, veçanërisht nëse 

interesat e njërës nga palët kërkojnë mbrojtje të veçantë. Kur ndërmjetësimi shoqërohet me kosto, 

ato duhet të jenë të arsyeshme dhe proporcionale me rëndësinë e çështjes në fjalë dhe me sasinë e 

punës së kryer nga ndërmjetësi96. 

 

Lidhur me procesin e ndërmjetësimit rekomandimi parashikon se ndërmjetësit duhet të veprojnë 

në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Ata duhet të sigurojnë që parimi i barazisë së “armëve” të 

respektohet gjatë procesit të ndërmjetësimit. Ndërmjetësi nuk ka fuqi të imponojë një zgjidhje për 

palët. Informacioni mbi procesin e ndërmjetësimit është konfidencial dhe nuk mund të përdoret në 

proceset e mëvonshme, përveç nëse palët bien dakord ndryshe dhe lejohet nga legjislacioni i 

brendshëm. Proceset e ndërmjetësimit duhet të sigurojnë që palëve t'u jepet kohë e mjaftueshme 

për të shqyrtuar çështjet në fjalë97. 

 

Si të gjithë rekomandimet e tjera, edhe në këtë rekomandim parashikohet se shtetet duhet të marrin 

masat për të promovuar miratimin e standardeve të përshtatshme për përzgjedhjen, përgjegjësitë, 

trajnimin dhe kualifikimin e ndërmjetësve98. 

 

Rekomandimi parashikon se aktmarrëveshja, si rregull, duhet të hartohet me shkrim në fund të çdo 

procedure ndërmjetësimi dhe palëve duhet t'u lihet një kohë e caktuar për reflektim, pasi dokumenti 

të jetë përpiluar dhe para nënshkrimit të tij. Ndërmjetësit duhet të informojnë palët për efektet e 

 
96Rekomandimi (2002) 10 përndërmjetësiminnëçështjet civile, Komiteti i Ministrave, Keshilli i Evropes, Pika IIII, 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e1f76 
97 Po aty, pika IV 
98 Po aty, pika V 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e1f76
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aktmarrëveshjes së arritur dhe hapat që duhet të marrin palët për ta bërë të zbatueshme 

aktmarrëveshjen e tyre99. 

 

Shtetet duhet t'i ofrojnë publikut informacion të përgjithshëm mbi ndërmjetësimin përfshirë, ndër 

të tjera, informacionin mbi  kostot dhe avantazhet e ndërmjetësimit. Rekomandimi nxit shtetet që 

të marrin hapat e nevojshëm për të krijuar një rrjet të qendrave rajonale dhe/ose lokale ku individët 

mund të marrin drejtpërdrejt këshilla dhe informacion për ndërmjetësimin, përfshirë përmes 

telefonit, korrespondencës ose postës elektronike. Gjithashtu, shtetet duhet të ofrojnë informacion 

për ndërmjetësimin në çështjet civile edhe për profesionistë të së drejtës100. 

 

Rekomandimet e mësipërme jo vetëm nxisin shtetet anëtare për të përfshirë apo promovuar 

ndërmjetësimin në çështje të ndryshme por edhe të marrin apo forcojnë të gjitha masat që ata 

konsiderojnë të domosdoshme, me qëllim,  zbatimin e parimeve të parashikuara në këto 

rekomandime.  

 

Gjatë mandatit të parë, CEPEJ realizoi një studim mbi impaktin e këtyre rekomandimeve dhe 

hartoi Udhëzimet e CEPEJ për ndërmjetësimin civil, familjar, penal dhe administrativ duke 

miratuar një sërë mjetesh konkrete për të ndihmuar shtetet anëtare të zhvillojnë zbatimin e 

ndërmjetësimit, si dhe për të mbështetur aktorët e ndërmjetësimit në praktikën e tyre të 

përditshme101. 

 

Pas një ndërprerje prej gati dhjetë vitesh, grupi i punës për ndërmjetësimin CEPEJ (CEPEJ-GT-

MED) rifilloi punën e tij në 2017. Nën mandatin e tij të ri, CEPEJ ka si qëllim të lehtësojë zbatimin 

e rekomandimeve të Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare si dhe të Udhëzimeve të CEPEJ 

lidhur me ndërmjetësimin. CEPEJ vendosi të mos ndryshojë Udhëzimet, por përkundrazi t'i 

plotësojë ato me mjete praktike të zhvillimit të ndërmjetësimit të cilat mund t'i ndihmojnë shtetet 

anëtare në përdorimin e ndërmjetësimit sipas konteksteve të ndryshme lokale. 

 

VI.4 Direktiva 2008/52/EC për ndërmjetësimin në çështjet civile dhe tregtare. 

 

Direktiva 2008/52/EC (në vijim Direktiva) e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit “Për disa aspekte 

të ndërmjetësimit në çështjet civile dhe tregtare”102, ka hyrë në fuqi në 13 qershor 2008 dhe 

kërkonte që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian (përveç Danimarkës) ta transpozonin atë në 

legjislacionin e brendshëm deri më 20 maj 2011. 

 

 
99 Po aty, pika VI 
100 Po aty, pika VII 
101https://www.coe.int/en/ëeb/cepej/cepej-ëork/mediation 
102Direktiva 2008/52 / EC e ParlamentitEvropiandhe e Këshillit e 21 majit 2008 “Për disa aspekte të ndërmjetësimit 

në çështjet civile dhe tregtare”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/? uri = CELEX: 32008L0052 

https://www.coe.int/en/ëeb/cepej/cepej-ëork/mediation
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Qëllimi i kësaj Direktive është të lehtësojë qasjen e shteteve anëtare në zgjidhjen alternative të 

mosmarrëveshjeve, të promovojë zgjidhjen miqësore të tyre duke inkurajuar përdorimin e 

ndërmjetësimit dhe duke siguruar një marrëdhënie të ekuilibruar ndërmjet ndërmjetësimit dhe 

procedurave gjyqësore. Kjo Direktivë parashikohet të zbatohet për mosmarrëveshjet ndërkufitare, 

për çështjet civile dhe tregtare.  

 

Direktiva është e strukturuar si më poshtë: 

 

- Fusha e zbatimit (neni 1 - 3); 

- Cilësia e ndërmjetësimit (neni 4); 

- Gjykatat dhe ndërmjetësimi (neni 5); 

- Zbatueshmëria e marrëveshjeve që vijnë nga ndërmjetësimi (neni 6); 

- Konfidencialiteti (neni 7); 

- Efektete ndërmjetësimit (neni 8); 

- Informimi për ndërmjetësimin (neni 9-10). 

 

Përmbajtja e neneve të Direktivës pasqyron qasjet e ndryshme rregullatore të shteteve anëtare dhe 

faktin që ndërmjetësimi, si një mekanizëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, është ende në proces 

zhvillimi. Disa nene të Direktivës përmbajnë rregulla konkrete dhe të detajuaraqë shtetet anëtare 

duhet të transpozojnë në legjislacionin e brendshëm (siç është neni 6 mbi zbatueshmërinë e 

marrëveshjeve të ndërmjetësit ose neni 7 mbi konfidencialitetin). Nenet e tjerë shprehin më shumë 

një dëshirë sesa rregulla të qarta për zbatim (siç është neni 4 për sigurimin e cilësisë së 

ndërmjetësimit dhe neni 5 për marrëdhëniet midis procedurave gjyqësore dhe ndërmjetësimit). 

Disa çështje të tjera nuk trajtohen drejtpërdrejt nga Direktiva, si për shembull përgjegjësia e 

ndërmjetësve ose rregullimi i shoqatave të ndërmjetësve profesionistë103. 

✓ Fusha e zbatimit (neni 1 - 3); 

 

Fusha e zbatimit të Direktivës kufizohet nga tre elementë:  

 

Së pari, Direktiva trajton vetëm ndërmjetësimin104  i cili në nenin 3 përkufizohet si një proces i 

strukturuar, pavarësisht emërtimit, në të cilin  dy ose më shumë palë në një mosmarrëveshje bëjnë 

përpjekje, mbi baza vullnetare, që të arrijnë një marrëveshje për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së 

tyre me ndihmën e një ndërmjetësi. Në të njëjtin nen, ndërmjetësi përkufizohet si çdo person i tretë 

të cilit  i kërkohet të kryejë një ndërmjetësim në mënyrë efektive, të paanshme dhe kompetente, 

pavarësisht nga emërtimi, profesioni, mënyra e emërimit apo caktimit të personit të tretë. 

 

 
103Ndërmjetësimi në Bashkimin Evropian, Dr Felix Steffek LLM (Cambridge), Qershor 2012, fq 8, 

file:///C:/Users/Eda%20Nocka/Doënloads/Introduction_to_Mediation_in_the_European_Union_EU_en%20(5).pdf 
104Direktiva 2008/52 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 21 Maj 2008 “Për disa aspekte të ndërmjetësimit 

në çështjet civile dhe tregtare”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/? uri = CELEX: 32008L0052, Neni 

3.  

file:///C:/Users/Eda%20Nocka/Downloads/Introduction_to_Mediation_in_the_European_Union_EU_en%20(5).pdf
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Së dyti, Direktiva zbatohet vetëm për çështjet civile dhe tregtare. 

 

Së treti, Direktiva zbatohet vetëm për mosmarrëveshjet ndërkufitare.  

 

✓ Cilësia e ndërmjetësimit (neni 4); 

 

Direktiva kërkon nga shtetet anëtare të inkurajojnë, me çdo mënyrë që ata e konsiderojnë të 

përshtatshme, zhvillimin dhe aderimin në kodet vullnetare të etikës së ndërmjetësve dhe në 

organizatat që ofrojnë shërbime të ndërmjetësimit si dhe në mekanizma të tjerë efektivë të 

kontrollit të cilësisë në ofrimin e shërbimit të ndërmjetësimit. Gjithashtu, Direktiva  kërkon që, 

shtetet anëtare të inkurajojnë trajnimin fillestar dhe vazhdues të ndërmjetësve, në mënyrë që të 

sigurohet që ndërmjetësimi kryhet në mënyrë efektive, të paanshme dhe profesionale. Por 

Direktiva nuk specifikon se si duhet të jetë pikërisht ky "inkurajim".  

 

 

✓ Gjykatat dhe ndërmjetësimi (neni 5); 

 

Marrëdhënia e vështirë midis procesit gjyqësor dhe ndërmjetësimit trajtohet në nenin 5 të 

Direktivës në të cilin parashikohet se gjykata mund t'i ftojë palët që të përdorin ndërmjetësimin 

për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të tyre ose të marrin pjesë në një seancë informuese mbi 

ndërmjetësimin. Direktiva nuk përmban parashikime lidhur me ndërmjetësimin e detyrueshëm të 

urdhëruar nga gjykata për çështje të ndryshme por përkundrazi, ajo i jep përparësi autonomisë së 

palëve dhe parimit të vullnetarizmit. Sidoqoftë, neni 5 (2) i Direktivës parashikon se kjo e fundit 

nuk i kufizon shtetet anëtare që të parashikojnë ndërmjetësimin e detyrueshëm apo stimuj për të 

përdorur ndërmjetësimin apo sanksione për mospërdorimin e ndërmjetësimit. Sigurisht, masa të 

tilla nuk duhet të kufizojnë të drejtën e palëve për të patur akses në sistemin gjyqësor. Shembuj 

për incentiva apo sanksionet të përdorura në shtetet anëtare janë: urdhrat e detyrueshëm të gjykatës 

për zgjidhjen me ndërmjetësim të mosmarrëveshjes (Norvegjia), ndihmë financiare për të përdorur 

ndërmjetësimin (Austri: çështje familjare) ose sanksione të mundshme për refuzimin e 

ndërmjetësimit pa ndonjë arsye (Mbretëria e Bashkuar) 105. 

 

✓ Zbatueshmëria e aktmarrëveshjeve që rezultojnë nga ndërmjetësimi (neni 6); 

 

Konsiderohet se, duke qenë se zgjidhja e mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim mbështetet në 

vullnetin e lirë të palëve atëherë, edhe mundësitë që aktmarrëveshjet që rezultojnë nga procesi i 

ndërmjetësimit të kenë zbatueshmëri më të lartë, janë më të mëdha krahasuar me vendimet 

gjyqësore.  

 

 
105 Ndërmjetësimi në Bashkimin Evropian, Dr Felix Steffek LLM (Cambridge), Qershor 2012, fq 10, 

file:///C:/Users/Eda%20Nocka/Doënloads/Introduction_to_Mediation_in_the_European_Union_EU_en%20(5).pdf 

file:///C:/Users/Eda%20Nocka/Downloads/Introduction_to_Mediation_in_the_European_Union_EU_en%20(5).pdf
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Sipas nenit 6 të Direktivës, shtetet anëtare duhet ti mundësojnë palëve që të kërkojnë që përmbajtja 

e një aktmarrëveshje me shkrim që rezulton nga ndërmjetësimi të mund të bëhet e zbatueshme 

nëpërmjet çertifikimit të përmbajtjes së saj nga një institucion (gjykatë apo tjetër). Kjo kërkon që 

përmbajtja e aktmarrëveshjes të jetë në përputhje me legjislacionin vendas dhe që kjo procedurë 

të parashikohet nga ky i fundit. Shtetet anëtare janë të lira në zgjedhjen e institucionit kompetent 

(gjykatë apo autoritet tjetër) dhe formës (vendim gjykate apo vendim i institucionit kompetent etc).  

 

✓ Konfidencialiteti (neni 7); 

 

Gatishmëria e palëve për të dhënë të gjithë informacionet e nevojshme lidhur me çështjen, është 

themeli i zgjidhjes së suksesshme të mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim. Rregullat e 

konfidencialitetit synojnë të shmangin tendencën e palëve për të mos dhënë të gjithë informacionin 

që ato disponojnë nga frika se ky informacion mund të përdoret kundër tyre në procedurat që mund 

të vijojnë (në gjykatë ose në arbitrazh). 

 

Sipas nenit 7 (1) të Direktivës, shtetet anëtare duhet të sigurojnë që as ndërmjetësit dhe as personat 

e përfshirë në administrimin e procesit të ndërmjetësimit (përkthyesit, këshilltarët, ekspertët, etj.) 

nuk do të detyrohen të paraqesin prova/dëshmojnë në proceset gjyqësore ose në arbitrazh në lidhje 

me informacione që ata disponojnë në kuadër të procesit të ndërmjetësimit. Ky parashikim nuk 

zbatohet nëse: 

✓ palët bien dakord ndryshe;  

✓ kur është e nevojshme për arsye thelbësore të politikave publike të shtetit anëtar, 

veçanërisht kur kërkohet të sigurohet mbrojtja e interesit më të mirë të fëmijëve ose për të 

parandaluar dëmtimin e integritetit fizik apo psikologjik të një personi;  

✓ kur nxjerrja e informacionin mbi përmbajtjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit është e 

nevojshme për të siguruar zbatimin e marrëveshjes.  

 

Në nenin 7(2) parashikohet se shtetet anëtare duhet të miratojnë/marrin masa të rrepta për të 

mbrojtur konfidencialitetin e ndërmjetësimit. Masa të tilla mund të jenë rregulla që kufizojnë të 

drejtat e palëve për të dëshmuar apo paraqitur prova në proceset gjyqësore/arbitrazh. 

 

✓ Pasojat e ndërmjetësimit (neni 8); 

 

Neni 8 i Direktivës kërkon që shtetet anëtare të sigurojnë që palët që zgjedhin ndërmjetësimin për 

të zgjidhur një mosmarrëveshje nuk do të kufizohen nga e drejta për të filluar një proces gjyqësor 

ose arbitrazhi në lidhje me atë mosmarrëveshje. Në mënyrë të ngjashme me rregullat për 

konfidencialitetin, palët do të duhet të pajisen me një kornizë ligjore në të cilën ata mund të 
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përqëndrohen në kërkimin e procedurës më të dobishme reciprokisht, pa u shqetësuar se mund të 

pësojnë disavantazhe nga përpjekja për zgjjidhjen e mosmarrëveshjes me  ndërmjetësim106. 

 

✓ Informimi për ndërmjetësimin (neni 9-10). 

 

Vlerësohet se një nga vështirësitë kryesore që paraqet zbatueshmëria  e gjërë e procedurës së 

ndërmjetësimit në Evropë është mungesa e informacionit, si nga ana e profesionistëve të së drejtës 

(gjyqtarët, avokatët, këshilltarët etj) ashtu edhe e palëve, të cilët shpesh marrin vendimet e tyre pa 

qënë plotesisht të informuar mbi karakteristikat e procesit të ndermjetësimit, kërkesat, pasojat, 

zbatueshmëria etj.  Për të zgjidhur këtë deficit të informacionit, neni 9 i Direktivës kërkon që 

shtetet anëtare të inkurajojnë disponueshmërinë për publikun e gjerë, veçanërisht në internet, të 

informacionit se si mund të kontaktohen ndërmjetësuesit dhe organizatat që ofrojnë shërbime të 

ndërmjetësimit.  

 

VI.5 Direktiva 2013/11/BE e Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 21 Maj 2013 “Për 

zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve”107; 

 

Një nga objektivat e Direktivës 2013/11/BE ishte promovimi i skemave cilësore të zgjidhjes 

alternative të mosmarrëveshjeve (në vijim ZAM) të konsumatorëve në BE përmes krijimit të 

proceseve të licencimit dhe monitorimit të rregullt nga shtetet anëtare. Për të përfituar licencën, 

ofruesit e ZAM duhet të respektojnë vazhdimisht disa kërkesa detyruese të përcaktuara në 

Direktivë, duke dëshmuar, ndër të tjera, për paanshmërinë, profesionalizmin, transparencën, 

aksesin, si dhe për ndershmërinë dhe efektivitetin e procedurave të tyre108. Parashikimet e 

Direktivës kanë synuar t'iu përgjigjen kritikave të deriatëhershme lidhur me mënyrën e 

funksionimit të ofruesve të ZAM.  Qëllimi i Direktivës ishte që, përmes arritjes së një niveli të 

lartë të mbrojtjes së konsumatorit, të kontribuonte në funksionimin e duhur të tregut të brendshëm, 

duke siguruar që konsumatorët, mbi baza vullnetare, të mund të paraqisnin ankesa kundër 

tregtarëve tek subjektet që ofrojnë ZAM. Zbatimi i kësaj Direktive nuk cënonte zbatimin e 

legjislacionit vendas lidhur me pjesëmarrjen e detyrueshme në procedura të tilla, me kusht që 

legjislacioni vendas të mos përmbajë parashikime që kufizojnë palët të ushtrojnë të drejtën e tyre 

për akses në sistemin gjyqësor109. 

 

 
106 Po aty, fq.12. 

107 Direktiva 2013/11/BE e Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 21 Maj 2013 “Për zgjidhjen alternative të 

mosmarrëveshjeve të konsumatorëve, e cila ndryshon Rregulloren (KE) Nr. 2006/2004 dhe Direktivën 2009/22/KEC, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011 

108 Ndikimi i Direktivës 2013/11 / BE në Cilësinë e ZAM të Konsumatorit: Dëshmi nga Franca dhe Mbretëria e 

Bashkuar, Shkolla e Drejtësisë Erasmus, Universiteti Erasmus Rotterdam Netherlands, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10603-018-9394-z 

109 Direktiva 2013/11/BE e Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 21 Maj 2013 “Për zgjidhjen alternative të 

mosmarrëveshjeve të konsumatorëve, e cila ndryshon Rregulloren (KE) Nr. 2006/2004 dhe Direktivën 2009/22/KEC, 

Neni 1,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011
https://link.springer.com/article/10.1007/s10603-018-9394-z
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011
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Direktiva ndërton dhe konsolidon më tej arkitekturën e krijuar nga dy rekomandime të Komisionit 

Evropian në 1998110 dhe 2001111, të cilët përcaktonin kërkesat minimale të cilësisë për procedurat 

jashtëgjyqësore. Ajo ka ndjekur një qasje të pjesshme të harmonizimit, duke i lënë  shtetet anëtare 

të lira që të plotësojnë më tej kuadrin e tyre ligjor, me qëllim që ato të reflektonin veçoritë e secilit 

shtet. Si rrjedhojë, licencimi dhe monitorimi i ZAM ka tendencë të jetë i ndryshëm në vendet e 

BE-së. Disa shtete anëtare (p.sh. Italia, Mbretëria e Bashkuar) kanë caktuar disa "autoritete 

kompetente" për licencimin dhe monitorimin e ofruesve të ZAM, ndërsa të tjerët (p.sh. Franca, 

Belgjika) kanë caktuar një autoritet të vetëm përgjegjës për të gjitha fushat e ndërhyrjes. 

Gjithashtu, fusha e veprimtarisë së këtyre autoriteteve ndryshon112.  

 

Kjo Direktivë zbatohet në procedurat për zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve, vendase 

dhe ndërkufitare, lidhur me detyrimet kontraktuale që rrjedhin nga kontratat e shitjes ose kontratat 

e shërbimit midis një tregtari të vendosur në BE dhe një konsumatori rezident në BE, përmes 

ndërhyrjes të një autoriteti për ZAM i cili, propozon ose imponon një zgjidhje ose i bashkon palët 

me qëllim lehtësimin e një zgjidhje miqësore113. 

 

Direktiva parashikon disa kërkesa që shtetet anëtare duhet të sigurojnë, si:  

✓ konsumatorët duhet të kenë qasje në procedura cilësore të ZAM; 

✓ entitetet që veprojnë në ZAM duhet të plotësojnë disa kritere cilësore si paanshmëria, 

profesionalizmi, transparenca, aksesi, ndershmëria dhe efektiviteti i procedurave të tyre;  

✓ tregtarët informojnë klientët e tyre në lidhje me subjektet/skemat ZAM që mbulojnë 

sektorin e tregtarit si dhe nëse ky tregtar është pajtuar apo jo në ato skema; 

✓ të caktojë një autoritet kompetent për mbikëqyrjen e funksionimit të ofruesve të ZAM që 

veprojnë në territorin e tij; 

✓ subjektet e kualifikuara për të ofruar ZAM duhet të zgjidhin mosmarrëveshjet brenda 90 

ditësh dhe procedurat e ZAM duhet të jetë pa pagesë ose me kosto të moderuar për 

konsumatorët; 

 

Kapitulli II i Direktivës përcakton edhe parimet e cilësisë të zbatueshme për subjektet që ofrojnë 

ZAM, si: 

 
110 Komisioni i BE-së (1998). Rekomandimi 98/257 / EC i 30 Mars 1998 mbi parimet e zbatueshme për organet 

përgjegjëse për ZAM të konsumatorit, www.eur-lex.europa.eu / legal-content / EN / TXT /? Uri = CELEX% 

3A31998H0257; 

111 Komisioni i BE-së (2001). Rekomandimi 2001/310 / EC i 4 Prillit 2001 mbi parimet për organet jashtë gjykatës 

të përfshirë në zgjidhjen konsensuale të mosmarrëveshjeve të konsumatorit, www.eur-lex.europa.eu / legal-content / 

EN / TXT / HTML /? Uri = CELEX: 32001H0310 &from = FR;  
112 Disa shtete anëtare u kanë dhënë këtë rol Ministrive të Ekonomisë (p.sh., Belgjika, Luksemburgu, Rumania), 

Ministritë e Drejtësisë (p.sh., Finlanda) ose institucioneve të posaçme (p.sh., Italia, Mbretëria e Bashkuar). 
113Direktiva 2013/11/BE e Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 21 Maj 2013 “Për zgjidhjen alternative të 

mosmarrëveshjeve të konsumatorëve, e cila ndryshon Rregulloren (KE) Nr. 2006/2004 dhe Direktivën 2009/22/KEC, 

Neni 2,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011
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1. Profesionalizëm, pavarësi dhe paanshmëri: (Neni 6) shtetet anëtare sigurojnë që subjektet 

përgjegjëse për procesin ZAM disponojnë ekspertizën e nevojshme, janë të pavarur dhe të 

paanshëm; 

2. Transparenca: (neni 7) shtetet anëtare sigurojnë që subjektet përgjegjëse për procesin ZAM 

publikojnë në faqen e tyre të internetit informacione në lidhje me subjektin dhe procedura e tij 

lidhur me ZAM; 

3. Efektiviteti: (neni 8) shtetet anëtare sigurojnë që procedurat e ZAM janë efektive nëpërmjet 

përmbushjes së kërkesave të parashikuara, përfshirë, ndër të tjera, që procedura e ZAM të jetë 

lehtësisht e aksesueshme, falas ose me kosto të moderuar dhe të përfundojë brenda një afati 90 

ditor. 

4. Drejtësia: (neni 9) përcakton kriteret për të siguruar një proces të drejtë të ZAM; 

5. Liria: (neni 10) shtetet anëtare sigurojnë që një marrëveshje midis një konsumatori dhe një 

tregtari për të paraqitur mosmarrëveshjet e tyre tek një subjekt që ofron ZAM, nuk është detyruese 

për konsumatorin nëse ajo është konkluduar përpara se mosmarrëveshja të ishte materializuar dhe, 

nëse kjo marrëveshje ka për pasojë kufizimin e konsumatorit nga e drejta e tij për t’iu drejtuar 

gjykatës;   

6. Legjitimiteti: (neni 11) procedurat që kanë për qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjes duke 

imponuar një zgjidhje nuk duhet të rezultojnë në privimin e konsumatorit nga mbrojtja që i ofron 

atij legjislacioni në rrethana të caktuara.  

 

VI.6 Ligji Model i UNCITRAL-it për ndërmjetësimin e konflikteve me natyrë tregtare; 

 

Komisioni i Kombeve të Bashkuara për të Drejtën e Tregtisë Ndërkombëtare ("UNCITRAL") ka 

hartuar një Ligj Model114 për të ndihmuar shtetet në reformimin dhe modernizimin e ligjeve të tyre 

të ndërmjetësimit në çëshje me natyrë tregtare. Ligji Model, ofron rregulla uniforme në lidhje me 

procesin e ndërmjetësimit dhe synon të inkurajojë përdorimin e ndërmjetësimit. 

 

Ligji Model fillimisht u miratua në vitin 2002 dhe u njoh si "Ligji Model për Pajtimin 

Ndërkombëtar Tregtar". Ky ligj është ndryshuar në vitin 2018 dhe në të është shtuar një pjesë e re 

mbi marrëveshjet ndërkombëtare të ndërmjetësimit dhe zbatimin e tyre. Ligji Model është 

riemërtuar "Ligji Model për Ndërmjetësimin Tregtar Ndërkombëtar dhe Marrëveshjet 

Ndërkombëtare të Ndërmjetësimit". Në versionet e mëparshme të tij përdorej termi "pajtim" 

ndërkohë që me ndryshimet e bëra ky term u zëvendësua me termin "ndërmjetësim", në përpjekje 

për t'iu përshtatur terminologjisë aktuale.  

 

Për të shmangur pasigurinë që vjen nga mungesa e dispozitave ligjore, Ligji Model adreson 

aspektet procedurale të ndërmjetësimit, duke përfshirë emërimin/licencimin e ndërmjetësve, 

fillimin dhe përfundimin e ndërmjetësimit, zhvillimin e ndërmjetësimit, komunikimin midis 

 
114https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/modellaë/commercial_conciliation 

https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation
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ndërmjetësit dhe palëve, konfidencialitetin dhe pranueshmërinë e provave në procedurat e tjera, 

zbatueshmërinë e aktmarrëveshjeve etj. Ligji Model adreson gjithashtu, të drejtën e një pale për të 

kërkuar zgjidhjen e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim gjatë një procedure gjyqësore/ligjore. Ai 

siguron një listë gjithëpërfshirëse të rasteve kur një palë mund të kërkojë gjatë një procedure 

zgjidhjen e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim. 

 

VII. KËNDVËSHTIM KRAHASIMOR I ZGJIDHJES SË MOSMARRËVESHJEVE 

ME NDËRMJETËSIM NË VENDET E EVROPËS 

 

Ndërmjetësimi është një institut që njihet dhe zbatohet në shumë vende të BE-së dhe të rajonit, 

modelet e të cilëve, janë mbajtur në konsideratë edhe gjatë hartimit/përmirësimit të ligjit për 

ndërmjetësimin në Shqipëri. 

 

Ndërmjetësimi ka qenë një temë e nxehtë diskutimi në 20 vitet e fundit dhe avantazhet që paraqet 

kjo procedurë janë tashmë të ditura dhe të pranuara. Megjithatë, edhe pse ndërmjetësimi tashmë 

është një veprimtari e parashikuar nga legjislacioni dhe praktikohet në disa shtete, ai konsiderohet 

ende si një veprimtari që ka gjithmonë nevojë për përmirësime të vazhdueshme ligjore ose si një 

veprimtari për të cilën zbatimi në praktikë lë për të dëshiruar. 

 

Siç e theksuam më sipër, grupi i punës për ndërmjetësimin (CEPEJ-GT-MED) u ngarkua me 

detyrën që të hartonte mjete të mëtejshme (udhëzues) që synonin sigurimin e zbatimit efektiv të 

Rekomandimeve dhe Udhëzimeve të KE-së për ndërmjetësimin. Në këtë kontekst, CEPEJ-GT-

MED hartoi Manualin Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit115 i cili, është një dokument udhëzues 

për ligjvënësit në kuadër të hartimit të ligjeve për ndërmjetësimin. Ky dokument synon të shërbejë 

si model për të përmirësuar efektivitetin e legjislacionit kombëtar për ndërmjetësimin. Për të 

hartuar këtë dokument u studiua legjislacioni kombëtar i 18 vendeve (Austri, Azerbajxhani, 

Belgjika, Kroacia, Qipro, Republika Çeke, Finlanda, Franca, Gjermania, Irlanda, Italia, Lituania, 

Polonia, Serbia, Sllovenia, Spanja, Zvicra, Turqia) si dhe u indentifikuan, sipas elementëve të 

ndryshëm të procesit të ndërmjetësimit, praktikat më të mira të përdorura nga vendet anëtare të 

Këshillit të Evropës. Ky dokument demonstron se si Rekomandimet dhe Udhëzimet e KE-së për 

ndërmjetësimin mund të zbatohen në mënyrë efikase në praktikë.  

 

Për të identifikuar praktikat më të mira, kjo pjesë e analizës i referohet konkluzioneve të Manualit 

Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit i cili, përveç studimit të legjislacionit të 18 vendeve anëtare 

të KE, është mbështetur edhe në aktet evropiane të sipërpërmendura (Kodet e Etikës, Direktivat, 

Rekomandimet dhe Udhëzimet e KE-së) .  

 
115 Manual Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit, CEPEJ (2019) 9, Strasburg, 13 dhe 14 Qershor 2019, 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928 

 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928
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VII.1 Përkufizimi i ndërmjetësimit 

 

Nuk ka një përkufizim të vetëm të ndërmjetësimit megjithatë, hulumtimet vlerësojnë se në thelb 

ata janë relativisht të ngjashëm. Kjo tregon se ekziston një kuptim i përbashkët mbi tiparet kryesore 

të procesit të ndërmjetësimit. Përkufizimet kryesisht i referohen një procesi të strukturuar, ku 

marrin pjesë dy ose më shumë palë, në përpjekje për të gjetur një zgjidhje miqësore për 

mosmarrëveshjen e tyre, nën kujdesin/lehtësimin e një pale të tretë neutrale pa fuqi 

vendimmarrëse. Gjithashtu, përkufizimet shpesh përfshijnë parimet e paanshmërisë, pavarësisë, 

dhe konfidencialitetit të procesit. 

 

VII.2 Ndërmjetësimi jashtëgjyqësor dhe ndërmjetësimi i referuar nga gjykata 

 

Si rregull, të njëjtat parime të përgjithshme vlejnë si për ndërmjetësimin vullnetar jashtëgjyqësor 

(në vijim ndërmjetësimi jashtëgjyqësor) ashtu edhe për atë të referuar nga gjykata. Megjithatë, 

ekzistojnë disa dallime të dukshme, pasi ky i fundit zhvillohet kur mosmarrëveshja është paraqitur 

tashmë në gjykatë dhe diferenca qëndron në disa elementë si, karakteri më formal i procedurës, 

kohëzgjatja e ndërmjetësimit, pezullimi i procedurave gjyqësore etj. Për sa i përket ndërmjetësit, 

në rastin e ndërmjetësimit të referuar nga gjykata, modelet e vendeve të ndryshme tregojnë zgjidhje 

të ndryshme. Në disa raste ndërmjetësimi kryhet nga një gjyqtar apo një nënpunës i gjykatës 

ndërkohë që në raste të tjera gjykata referon mosmarrëveshjen tek një ndërmjetës i pavarur jashtë 

sistemit gjyqësor. Ka edhe raste kur të dy modelet kombinohen. Për shembull, në Slloveni, gjykatat 

mund të ofrojnë vetë shërbimin e ndërmjetësimit, si një veprimtari e përfshirë në shërbimet që 

ofron gjykata, ose mund ti referojë palët tek një ndërmjetës jashtë sistemit gjyqësor, mbi bazën e 

një marrëveshjeje midis gjykatës dhe ndërmjetësit116. 

  

Shumë vende të Evropës i janë përmbajtur kërkesave të rekomandimeve të sipërpërmendura të 

Këshillit të Evropës, duke parashikuar rregulla që zbatohen si për ndërmjetësimin jashtëgjyqësor 

ashtu edhe për ndërmjetësimin e referuar nga gjykata ose, së paku, nuk e përjashtojnë shprehimisht 

ndërmjetësimin e referuar nga gjykata (p.sh., Belgjika, Kroacia, Qipro, Republika Çeke, Franca, 

Irlanda, Lituania, Polonia, Serbia, Zvicra, Turqia). Ndërkohë ka vende që rregullojnë vetëm 

ndërmjetësimin e referuar nga gjykata, duke lënë jashtë fushës së zbatimit të ligjit, ndërmjetësimin 

jashtëgjyqësor (për shembull, ligji Finlandez)117. 

 

Një model i mirë për tu referuar në këtë drejtim është ligji Belg dhe Lituanez që parashikojnë në 

mënyrë të shprehur se ligji zbatohet si për ndërmjetësimin jashtëgjyqësor ashtu edhe për atë të 

 
116Manual Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit, CEPEJ (2019) 9, Strasburg, 13 dhe 14 Qershor 2019, fq 37, 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928 
117 Po aty, fq 37. 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928
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referuar nga gjykata, përveç kur parashikohet ndryshe. Këto ligje i kushtojnë një kapitull të veçantë 

ndërmjetësimit të referuar nga gjykata, ku përshkruhen edhe procedurat përkatëse.  

 

Për sa i përket kohës/momentit se kur mund të referohet një mosmarrëveshje për ndërmjetësim, 

siç e theksuam më lart, pothuajse të gjithë rekomandimet apo direktivat kërkonin që legjislacioni 

vendas të siguronte referimin për ndërmjetësim në çdo fazë të procesit gjyqësor. Në Udhëzuesin e 

CEPEJ “Për Referimin Gjyqësor për Ndërmjetësim”118 parashikohet se palët duhet të referohen në 

procedurën e ndërmjetësimit që në fazat e para të procesit gjyqësor dhe kur ato të jenë të mirë 

informuara për të marrë një vendim mbi pjesëmarrjen në ndërmjetësim. Megjithatë, edhe referimi 

në faza të mëvonshme të procesit gjyqësor paraqet avantazhe në drejtim të uljes së ngarkesës në 

çështje të gjykatës apo në drejtim të ekonomizimit të burime njerëzore e financiare. Ndaj edhe 

rekomandimi në këtë rast, është parashikimi ligjor i referimit për ndërmjetësim në çdo fazë të 

procesit gjyqësor (p.sh. Belgjika, Franca, Polonia, Serbia, Zvicëra). Disa vende të tjera e kufizojnë 

referimin për ndërmjetësim nga gjykata në një moment të caktuar të procesit gjyqësor, si për 

shembull në momentin e përgatitjes së konkluzioneve të çështjes (p.sh Finlanda) ose në seancën e 

parë përgatitore (p.sh  Irlanda)119.  

 

Në disa vende, dhe në kuadër të ndërmjetësimit të referuar nga gjykata, gjyqtarët mund të veprojnë 

si ndërmjetës së bashku me ndërmjetësit e tjerë të regjistruar në regjistrin e ndërmjetësve. Në 

Lituani, ekziston një regjistër i veçantë për gjyqtarët që veprojnë si ndërmjetës i cili, mbikqyret 

nga Administrata e Gjykatës Kombëtare. Gjyqtarët që veprojnë si ndërmjetës mund të kryejnë 

vetëm ndërmjetësimine referuar nga gjykata120. Një qasje e tillë inkurajohet pasi gjyqtarët, të 

trajnuar që të veprojnë edhe si ndërmjetës, mund të jenë më të gatshëm t'i rekomandojnë palëve që 

të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me ndërmjetësim. Nga ana tjetër, ka vende (p.sh Finlanda) të 

cilat nuk lejojnë ndërmjetësit jashtëgjyqësor, të cilët nuk janë gjyqtarë, që të kryejnë 

ndërmjetësime të referuar nga gjykata. Një qasje e tillë nuk rekomandohet pasi ndërmjetësi i 

jashtëm në disa raste mund të jetë më i përshtatshëm për të kryer një ndërmjetësim në një cështje 

të caktuar (p.sh nëcështjet familjare)121.  

 

Ndërmjetësimi i referuar nga gjykata dhe ai jashtëgjyqësor mund të fillojë me kërkesë të njërës 

palë dhe me  pëlqimin e palës tjetër ose me kërkesë të të dy palëve. Ligjvënësit inkurajohen të 

 
118 Udhëzues për kërkesën gjyqësore për ndërmjetësim. Nga Manuali i Zhvillimit të Ndërmjetësimit Sigurimi i zbatimit 

të Udhëzimeve të CEPEJ për ndërmjetësimin, CEPEJ (2018) 7 REV, https://rm.coe.int/mediation-development-

toolkit-ensuringimplementation-of-the-cepej-gui/16808c3f52 , fq. 14-18, pika. 1. 
119Manual Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit, CEPEJ (2019) 9, Strasburg, 13 dhe 14 Qershor 2019, fq 

38,https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928 
120 Republika e Lituanisë, Ligji për Ndërmjetësimin, Valstybėsžinios, 2008, Nr 87-3462; Teisėsaktųregistras, No. 

2017- 12053, Neni 23 (2). 
121Manual Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit, CEPEJ (2019) 9, Strasburg, 13 dhe 14 Qershor 2019, fq 38, 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928
https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928
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përcaktojnë hapat se si duhet të bëhet një kërkesë e tillë122. Ndërmjetësimi gjithashtu mund të 

sugjerohet nga një person i tretë (p.sh një bankë ose një shoqëri sigurimi) nëse palët në 

mosmarrëveshje bien dakord. Megjithatë, ndryshe nga ndërmjetësimi jashtëgjyqësor, 

ndërmjetësimi i referuar nga gjykata mund të fillojë me një rekomandim ose një urdhër të gjyqtarit 

të çështjes.  

 

Pasi palët shprehin pëlqimin e tyre për t’iu drejtuar ndërmjetësimit për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes ose pasi ndërmjetësimi urdhërohet nga gjyqtari, rekomandohet të dokumentohet 

kërkesa përmes një akti të gjyqtarit ose një dokumenti tjetër, në përputhje me dispozitat e 

legjislacionit vendas. Në këtë akt duhet të paktën të përfshihet pezullimi i procedurës gjyqësore, 

kohëzgjatja e ndërmjetësimit, ndërmjetësi dhe data e seancës tjetër pas përfundimit të 

ndërmjetësimit. 

 

Kohëzgjatja maksimale e ndërmjetësimit të referuar nga gjykata duhet të përcaktohet nga 

legjislacioni vendas. Shumica e vendeve lejojnë një kohëzgjatje deri në 3 muaj për zhvillimin e 

procedurës së ndërmjetësimit gjyqësor. Megjithatë, duhet të merret në konsideratë mundësia e 

zgjatjes së afatit në raste të caktuara, veçanërisht duke marrë parasysh numrin e palëve në 

mosmarrëveshje, kompleksitetin e çështjes dhe natyrën e mosmarrëveshjes. Për shembull, disa 

vende lejojnë zgjatjen e afatit me kërkesën e ndërmjetësit (p.sh Franca) ose palëve (p.sh Qipro, 

Polonia, Turqia)123. 

 

Pas përfundimit të ndërmjetësimit, gjyqtari duhet të marrë informacion mbi ecurinë ose rezultatin 

e ndërmjetësimit. Legjislacioni vendas duhet të parashikojë një procedurë të tillë, mundësisht duke 

i kërkuar ndërmjetësit që të depozitojë një dokument për përfundimin e procesit të ndërmjetësimit 

si dhe të informojë gjyqtarin mbi rezultatin e ndërmjetësimit ( p.sh Në Belgjikë).  

 

Rezulton nga hulumtimet se, pjesa më e madhe e ligjeve të hartuara për ndërmjetësimin i referohen 

vetëm ndërmjetësimit në fushën civile (p.sh Qipro, Republika Çeke, Irlanda, Italia, Lituania, 

Sllovenia, Spanja), duke përjashtuar ndërmjetësimin në çështjet penale ose administrative nga 

fushëveprimi i ligjit dhe duke i lënë ato të parregulluar ose të rregulluar nga akte/ligje të tjera. Disa 

vende nuk kanë një ligj të posaçëm për ndërmjetësimin dhe kanë zgjedhur që dispozitat për këtë 

shërbim ti integrojnë kryesisht, në Kodet procedurale (p.sh Belgjika, Polonia, Franca, Zvicra).  

 

VII.3 Ndërmjetësit 

 

 
122Për shembull, një kërkesë mund të paraqitet me shkrim ose verbalisht me kusht që të përfshihet në procesverbalin 

e seancës; 
123Manual Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit, CEPEJ (2019) 9, Strasburg, 13 dhe 14 Qershor 2019, fq 39, 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928
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Udhëzimet për ndërmjetësimin theksojnë rëndësinë e vendosjes së kritereve të përbashkëta 

ndërkombëtare për licencimin e ndërmjetësve. Parashikimi i kërkesave të qarta lidhur aftësitë 

profesionale dhe kualifikimet e një ndërmjetësi, si kusht për licencimin dhe rregjistrimin e tij, janë 

një mjet i dobishëm për të siguruar një cilësi të lartë të ndërmjetësimit. Mungesa e kualifikimit të 

duhur të ndërmjetësve dëmton reputacionin e profesionit në sytë e publikut të gjerë dhe zvogëlon 

numrin e kërkesave për ndërmjetësim. Për të zvogëluar mundësinë e përzgjedhjes së ndërmjetësve 

të cilët nuk zotërojnë ende aftësitë e duhura profesionale por edhe pjekurinë e nevojshme, 

ligjvënësit kanë tendencë të parashikojnë kritere si, pasja e një diplome universitare (p.sh Qipro, 

Lituania, Serbia, Sllovenia, Spanja), të zotërojë një diplome masteri (p.sh Republika Çeke), të jetë 

diplomuar në drejtësi (p.sh Turqia) ose të vendosin një kriter bazuar mbi moshën (p.sh  në Poloni 

vetëm një person jo më i ri se 26 vjeç mund të futet në listën e ndërmjetësve ndërkohë që në Austri 

kriteri i moshës është deri në 28 vjeç) etj.  

 

Për sa i përket kualifikimit, modelet e vendeve të ndryshme demostrojnë se pavarëshisht se 

ndërmjetësit jo domosdoshmërisht duhet ti përkasin profesioneve ligjore, kërkesa të kësaj natyre 

ekzistojnë në legjislacionet e  vendeve të ndryshme (p.sh në Poloni vetëm gjyqtarët që kanë dalë 

në pension mund të shërbejnë si ndërmjetës, në Serbi gjyqtarët janë të detyruar jo vetëm të kryejnë 

ndërmjetësimin pa pagesë por edhe jashtë orarit të punës). Në disa vende juristët inkurajohen të 

praktikojnë ndërmjetësimin (p.sh në Itali të gjithë avokatët e licencuar janë edhe ndërmjetës, në 

Qipro avokatët e licencuar  mund të regjistrohen në Regjistrin e Ndërmjetësve dhe të kryejnë 

ndërmjetësim në çështjet tregtare)124.  

 

Një ndërmjetës duhet të ketë standarde të larta morale si dhe të karakterizohet nga paanshmëria 

dhe neutraliteti.  Shumica e vendeve konsiderojnë se një person i cili ka një precedent penal nuk 

duhet të ketë të drejtë të licencohet si ndërmjetës. Megjithatë, standardet ndryshojnë nga një vend 

në tjetrin. Disa vende në mënyrë të qartë ndalojnë licencimin si ndërmjetës të personave të dënuar 

për krime të rënda ose për veprën penale të korrupsionit (p.sh Lituania), ose të personave të dënuar 

me burgim (p.sh Serbia), ose të personave të dënuar për vepra penale të kryera me dashje (p.sh 

Sllovenia), ose të personave të dënuar për vepra penale të kryera nga pakujdesia dhe gjatë ushtrimit 

të profesionit të ndërmjetësit  (p.sh Republika Çeke). Në vende të tjera si Austria, nuk lejohet që 

një ndërmjetës të ushtrojë veprimtarinë në rast se është dënuar për një vepër që “cënon 

besueshmërinë e veprimtarisë së tij”. Lituania, Franca dhe Belgjika shkojnë më tej, duke 

parashikuar shkarkimin e ndërmjetësit jo vetëm për dënime penale por edhe për shkelje të natyrës 

administrative apo disiplinore125.  

 

Udhëzimet për ndërmjetësimin theksojnë rëndësinë e respektimit të kodeve të etikës, duke 

rekomanduar zbatimin e KEEN, në çështjet civile dhe tregtare, si një standard minimal i pranuar 

 
124Manual Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit, CEPEJ (2019) 9, Strasburg, 13 dhe 14 Qershor 2019, fq 52, , 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928 
125 Po aty, fq. 46 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928
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ndërkombëtarisht. Gjithashtu, shtetet anëtare inkurajohen në hartimin e kodeve specifike të etikës 

për ndërmjetësit në çështjet administrative dhe penale. Respektimi i kodeve të etikës, kombëtare 

apo ndërkombëtare, është një kërkesë relativisht e zakonshme për ndërmjetësit në vende të 

ndryshme (p.sh Belgjika, Kroacia, Qipro, Irlanda, Lituania, Serbia, Spanja).  

 

i. Trajnimi i ndërmjetësve 

Sigurimi i një procesi trajnimi gjithëpërfshirës dhe cilësor për ndërmjetësit ka një rëndësi 

thelbësore për cilësinë e ndërmjetësimit. Ndaj konsiderohet e rëndësishme që legjislacioni i 

brendshëm të përmbajë parashikime të qarta lidhur me trajnimin e ndërmjetësve. Një parashikim i 

përgjithshëm si “ndërmjetësit i nënshtrohen trajnimit” nuk konsiderohet i mjaftueshëm pasi nuk 

siguron cilësinë e trajnimit. Një mundësi për të siguruar cilësinë e trajnimit për ndërmjetësit është 

parashikimi i: 

✓ licencimit të ofruesve të trajnimit ose përcaktimi i disa kërkesave lidhur me kualifikimet 

që ata duhet të përmbushin; 

✓ krijimit të listës zyrtare të ofruesve të trajnimit;  

✓ rasteve kur trajneret hiqen nga lista e ofruesve të trajnimeve;  

✓ hartimit të programeve të trajnimit;  

✓ kohëzgjatjes minimale të trajnimit; 

✓ monitorimit të seancave të trajnimit ose kërkimi i raporteve nga ofruesit e trajnimeve. 

 

Trajnimi i specializuar në tema të caktuara duhet gjithashtu të parashikohet në dritën e fushave të 

ndryshme të ndërmjetësimit, veçanërisht në çështje delikate, siç është interesi më i mirë i fëmijës 

ose ndërmjetësimi në çështjet penale. Për shembull, ligji Çek kërkon trajnime të specializuara për 

ndërmjetësit për çështjet familjare si dhe parashikon një testim të vecantë për ata. Serbia 

parashikon gjithashtu, një mundësi për të kërkuar trajnim të dyfishtë (fillestar dhe specifik) nga 

ndërmjetësit që dëshirojnë të kryejnë ndërmjetësime në disa lloje mosmarrëveshjesh. Një 

diferencim i tillë, konsiderohet  një praktikë e mirë për tu ndjekur pasi ndikon pozitivisht në 

cilësinë e ndërmjetësimit. 

 

ii. Testimi  

Testimi i detyrueshëm i kandidatëve për ndërmjetës lejon që të sigurohet një nivel më i lartë i 

kualifikimit të tyre. Testimi i detyrueshëm parashikohet në disa vende si Belgjika, Republika Çeke, 

Lituania, Turqia.  Rekomandohet që ky testim të kryhet si për aspektet teorike ashtu edhe për ato 

praktike. Gjithashtu, pjesëmarrësve në testim i duhet siguruar e drejta e ankimit dhe tarifa e zbatuar 

duhet të mbulojë vetëm kostot administrative dhe nuk duhet të kufizojë individët me të ardhura të 

ulta nga pjesëmarrja në testim126.  

 

 
126 Po aty fq. 48 
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iii. Trajnimi Vazhdues  

Për të siguruar që ndërmjetësit e licencuar të jenë në gjendje të ofrojnë një shërbim sa më cilësor 

dhe të jenë të përditësuar me ndryshimet/zhvillimet më të fundit, legjislacioni duhet të parashikojë 

trajnimin vazhdues të tyre (p.sh 24 orë çdo 3 vjet në Qipro, 20 orë akademike çdo 5 vjet në Lituani, 

10 orë në vit në Serbi, 50 orë çdo 5 vjet në Austri, një herë në 2 vjet në Turqi), ose kryerjen e një 

numri të caktuar ndërmjetësimesh në një periudhë të caktuar kohe (p.sh 5 ndërmjetësime në 3 vjet 

në Serbi). Nëse numri i ndërmjetësimeve në nivel kombëtar është i ulët atëherë ndërmjetësuesve 

mund tu kërkohet të realizojnënjë numër të caktuar ndërmjetësimesh në vit. Një kërkesë e tillë 

është në përputhje me udhëzimet për ndërmjetësimin, që rekomandojnë që trajnimi fillestar "të 

ndiqet nga mbikëqyrja, mentorimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional"127. 

 

iv. Detyrimet e ndërmjetësit  

Shumë detyrime të një ndërmjetësi tashmë janë pjesë e legjislacionit të të gjithë vendeve (p.sh 

pavarësia, paanshmëria dhe konfidencialiteti i procesit, shmangia e konfliktit të interesit, sigurimi 

i  informacionit për palët në lidhje me procesin e ndërmjetësimit, formimi profesional i tij,etj). 

Megjithatë, detyrime të tjera shfaqen në legjislacionin e disa vendeve të cilat janë më shumë të 

natyrës procedurale. Disa vende kërkojnë që ndërmjetësit, përpara se të fillojnë një procedurë 

ndërmjetësimi, të nënshkruajnë një marrëveshje ndërmjetësimi me palët (p.sh Qipro, Republika 

Çeke, Finlanda, Serbia, Turqia).  Në disa vende të tjera legjislacioni vendas parashikon që në 

përfundim të procesit të ndërmjetësimit, ndërmjetësi harton një dokument që vërteton përfundimin 

e procesit (p.sh Qipro, Irlanda, Polonia, Spanja, Turqia). Një dokument i tillë mund të jetë i 

dobishëm për qëllime statistikore por edhe si një provë që procesi i ndërmjetësimit ka ndodhur.  

Gjithashtu, një dokument i tillë duhet të mbajë gjithmonë në konsideratë që të mos cenojë 

konfidencialitetin e procesit të ndërmjetësimit. Një detyrim tjetër për ndërmjetësit ekziston në 

kuadër të ndërmjetësimit të referuar nga gjykata, dhe konkretisht, detyrimi për të njoftuar gjykatën 

në lidhje me rezultatin e ndërmjetësimit128.  

 

v. Përgjegjësitë e ndërmjetësit 

Çështja e përgjegjësisë së ndërmjetësit, përveç përgjegjësisë disiplinore, nuk është parashikuar  

gjerësisht në ligjet kombëtare për ndërmjetësimin. Përveç përgjegjësisë disiplinore, ndërmjetësit 

zakonisht i nënshtrohen përgjegjësisë civile (p.sh në Serbi ndërmjetësi është përgjegjës për çdo 

dëm që i ka shkaktuar palëve, me dashje ose nga pakujdesia, në përputhje me rregullat e 

përgjithshme lidhur me përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara; në Kroaci ndërmjetësi është 

përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga shkelja e detyrimit të konfidencialitetit). Sanksione më të 

rrepta për ndërmjetësit mund të gjenden në Austri, Belgjikë dhe Turqi. Në Turqi ndërmjetësit, si 

dhe palët, mund të përballen me dënim me burgim deri në 6 muaj për shkelje të rregullave të 

 
127 Po aty fq. 49 
128 Po aty, fq. 50 
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konfidencialitetit. E njëjta gjë është parashikuar edhe në ligjin austriak i cili përveç burgimit 

parashikon edhe gjobë. Në Belgjikë, ndërmjetësit mund të dënohen me burgim nga 1 deri në 3 vjet 

ose gjobë që varion nga 100 deri në 1000 Euro për shkeljen e rregullave të konfidencialitetit. 

Sanksionet më të zakonshme në lidhje me përgjegjësinë disiplinore të ndërmjetësit janë vërejtje, 

pezullim ose heqje e licencës (p.sh Belgjika, Lituania). Në ligjin belg parashikohen edhe sanksione 

të tjera si detyrimi për bashkë-ndërmjetësim dhe për të ndjekur praktikën e detyrueshme në një 

fushë të caktuar të ndërmjetësimit për një periudhë të caktuar kohore129.  

 

VII.4 Ofruesit e shërbimit të ndërmjetësimit (organizata, shoqëri tregtare) 

 

Aktiviteti i ofruesve të shërbimit të ndërmjetësimit është po aq i rëndësishëm sa edhe ai i 

ndërmjetësve. Sic e theksuam më sipër, ofruesit e shërbimit të ndërmjetësimit kanë disa detyra që 

duhet të përmbushin si, informimi i palëve mbi procesin e ndërmjetësimit, caktimi i një ndërmjetësi 

të pavarur, të paanshëm dhe të kualifikuar, transparenca dhe informimi i palëve lidhur me tarifat e 

aplikuara, krijimi i kushteve të përshtatshme për të zhvilluar një proces ndërmjetësimi,  mbledhja 

e të dhënave statistikore, punësimi i personelit administrativ kompetent, monitorimi i 

vazhdueshëm i performancës së ndërmjetësve etj.  

 

Rezulton se pavarësisht rëndësisë që paraqet veprimtaria e ofruesve të shërbimit të ndërmjetësimit, 

ky aktivitet nuk rregullohet plotësisht ose aspak në legjislacionet e vendeve të ndryshme. Ndaj 

edhe rekomandohet që ofruesit e shërbimit të ndërmjetësimit të hartojnë rregullat e tyre, pasi jo të 

gjitha aspektet procedurale janë ose duhet të jenë të adresuara në ligjet kombëtare për 

ndërmjetësimin si dhe në kodet e etikës të ndërmjetësit.  

 

Në lidhje me rregullimin e veprimtarisë së ofruesve të ndërmjetësimit, modeli italian është një 

shembull i mirë praktik. Ministria e Drejtësisë e Republikës së Italisë mban një regjistër të ofruesve 

të shërbimit të ndërmjetësimit. Për tu regjistruar në regjistër, ofruesit duhet t'i paraqesin Ministrisë 

rregullat e tyre procedurale (përfshirë publikimet në internet), kodin e etikës dhe një tabelë me 

tarifat e aplikuara. Përpara se të vijojë me regjistrimin, Ministria e Drejtësisë vlerëson 

përputhshmërinë e këtyre dokumenteve me legjislacionin vendas130. Një model i tillë mund të 

sigurojë që standardet e cilësisë janë përmbushur dhe mundëson verifikimin e përputhshmërisë së 

rregullave të procedurës dhe të etikës me legjislacionin vendas. Për më tepër, ky model siguron 

një transparencë më të madhe për palët të cilët, kanë mundësi të njihen me këto dokumente dhe 

me çfarë ato duhet të presin nga procedura e ndërmjetësimit.  

 

VII.5 Organi disiplinor 

 

 
129 Po aty, fq. 51 
130Republika e Italisë, Dekreti Legjislativ i 4 Marsit 2010, n. 28, Art. 16 (3) 



 

 

 

 
47 

Nëse krijohet një listë ose një regjistër i ndërmjetësve, duhet të ketë një autoritet publik që është 

përgjegjës për administrimi i tij (mbledhja e informacionit për kandidatët, informacion mbi 

trajnimet, pranimi/licencimi i ndërmjetësit, pezullimi ose heqja e licencës, pagesa e tarifës vjetore 

etj).  

 

Gjithashtu, konsiderohet i rëndësishëm krijimi i një organi disiplinori cili mund të aplikojë 

sanksione disiplinore (p.sh për shkelje të rregullave të etikës, për mospërmbushje të detyrimeve si 

asnjanësia ose paanshmëria etj). Organi disiplinor mund të jetë i njëjtë me atë që administron 

regjistrin e ndërmjetësve por mund të jetë edhe një autoritet i ndryshëm nga ky i fundit. Çfarë është 

e rëndësishme që të parashikohet në legjislacionin vendas është e drejta e ankimit të ndërmjetësit 

ndaj vendimeve të organit disiplinor pranë një autoriteti më të lartë në hierarki ose në gjykatë131. 

 

VII.6 Ndërmjetësimi vullnetar dhe ai i detyrueshëm 

 

Procesi i ndërmjetësimit mund të fillohet ose vullnetarisht ose përmes një kërkese të detyrueshme 

për t’iu drejtuar ndërmjetësimit.  

 

i. Ndërmjetësimi vullnetar 

Ndërmjetësimi vullnetar parashikohet pothuajse nga legjislacioni i të gjthë vendeve dhe ai 

paraqitet në tre forma kryesore: 

✓ ekzistenca e një klauzole që parashikon zgjidhjen me ndërmjetësim të mosmarrëveshjes në 

një kontratë të nënshkruar midis palëve;  

✓ me vullnetin e lirë të palës/palëve, pasi të kenë demostruar se i kanë përmbushur detyrimet 

ligjore për t’iu drejtuar ndërmjetësimit;  

✓ referimit për ndërmjetësim nga një gjyqtar ose tjetër (p.sh Belgjika, Republika Çeke, 

Franca, Gjermania, Irlanda, Lituania, Zvicra, Turqia);  

 

ii. Ndërmjetësimi i detyruar 

Një nga mënyrat e mundshme për të promovuar përdorimin e ndërmjetësimit është që palëve tu 

kërkohet të marrin pjesë në një takim fillestar me një ndërmjetës, si kusht për tu plotësuar përpara 

se ti drejtohen gjykatës. Gjatë kësaj seance fillestare, palët duhet të marrin një vendim, me vullnetin 

e tyre të lirë, që të heqin dorë nga ndërmjetësimi ose të përfshihen plotësisht në të. Palët janë të 

detyruara të marrin pjesë në këtë takim fillestar por nuk kanë asnjë detyrim që ti nënshtrohen 

ndërmjetësimit. Një model i tillë ka provuar të jetë një mjet efikas për të nxitur përdorimin e 

ndërmjetësimit në disa vende (p.sh Itali,Turqi dhe Serbi, zbatimi i këtij modeli ka rritur ndjeshëm 

numrin e mosmarrëveshjeve që zgjidhen me ndërmjetësim).132 

 

 
131 Po aty, fq. 49 
132 Po aty, fq. 55. 
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Një mënyrë tjetër e ndërmjetësimit të detyruar është referimi për ndërmjetësim nga një gjyqtar. Ky 

model konsiderohet si më i përshtatshëm pasi, në këtë rast,është gjyqtari që ka mundësi të vlerësojë 

paraprakisht nëse çështja  mund të zgjidhet me ndërmjetësim dhe më pas, ti drejtojë palët tek 

ndërmjetësimi. Por zbatimi i këtij modeli kërkon që të bëhet kujdes në dy pika. Së pari, referimi 

për ndërmjetësim nga gjyqtari nuk do të thotë që palët gjatë procesit të ndërmjetësimit duhet ti 

përmbahen vetëm objektit të çështjes gjyqësore. Palët janë të lira të shkojnë përtej duke marrë 

parasysh interesat dhe nevojat e tyre. Së dyti, referimi për ndërmjetësim nga gjyqtari nuk do të 

thotë që palët duhet patjetër ta zgjidhin çështjen e tyre me ndërmjetësim. Palët mund ti drejtohen 

në çdo kohë procedurës gjyqësore. Zakonisht, gjyqtarët inkurajohen t'i referojnë palët për 

ndërmjetësim që në fazat e hershme të procesit gjyqësor (p.sh Belgjika, Lituania)133. Megjithatë, 

dhe pavarësisht këtij rekomandimi,  palët kanë mundësi të kërkojnë apo të referohen në procedurën 

e ndërmjetësimit në çdo fazë të procesit gjyqësor. Gjyqtarët, në këtë rast, duhet të ndërmarrin hapa 

të mëtejshëm procedural si, informimi i palëve mbi procedurën e ndërmjetësimit, afatet, procedurat 

për shtyrjen e afatit, seanca gjyqësore e radhës etj. Afati kohor për kryerjen e procedurës së 

ndërmjetësimit të referuar nga gjykata, me përjashtime të rralla, parashikohet të jetë 3 muaj (p.sh 

Qipro, Republika Çeke, Franca, Italia, Polonia, Sllovenia, Turqia), megjithatë, ky afat mund të 

lihet në diskrecionin e gjyqtarit134. Urdhri i gjyqtarit për t’iu referuar ndërmjetësimit mund të jetë 

objekt i ankimimit (p.sh Sllovenia) ose jo (p.sh Belgjika ose Republika Çeke).  

 

VII.7 Caktimi i ndërmjetësit 

 

Si rregull, palët janë të lira të zgjedhin një ndërmjetës (p.sh Belgjika, Kroacia, Gjermania, Franca, 

Lituania, Polonia, Serbia, Turqia). Në praktikë, palët jo gjithmonë bien dakord se kush do të jetë 

ndërmjetësi që do të ndërmjetësojë zgjidhjen e mosmarrëveshjes së tyre. Në raste të tilla, 

legjislacionet kombëtare zakonisht parashikojnë mundësinë e ndërhyrjes së një palë të tretë që do 

të mund të përzgjedhë ose rekomandojë ndërmjetësin. Pala e tretë mund të jetë një autoritet publik 

përgjegjës për ndërmjetësimin (p.sh në Lituani, në kuadër të ndërmjetësimit të detyruar, palët 

mund të zgjedhin vetë një ndërmjetës ose në rast mosmarrëveshje, ndërmjetësi mund të përzgjidhet 

nga Zyra e Ndihmës Juridike Publike që është institucion përgjegjës për administrimin e listës së 

ndërmjetësve; në Itali brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës për ndërmjetësim, drejtori i ofruesit 

të shërbimit të ndërmjetësimit cakton një ndërmjetës dhe takimin e parë midis palëve). Në rastet e 

ndërmjetësimit të referuar nga gjykata, palët përgjithësisht janë të lira të përzgjedhin ndërmjetësin 

që ato dëshirojnë por në rast mosmarrëveshje midis palëve, ky i fundit përzgjidhet nga gjyqtari që 

referon çështjen për ndërmjetësim (p.sh Belgjika)135. 

 

VII.8 Shpenzimet e ndërmjetësimit 

 

 
133 Po aty, fq. 57. 
134 Po aty, fq. 58.  
135 Po aty, fq. 59 
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Vendimi për ndarjen e shpenzimeve të ndëmjetësimit varet nga palët dhe pasqyrohet në 

marrëveshjen midis tyre dhe ndërmjetësit.  Në shumicën e ligjeve kombëtare parashikohet se palët 

duhet të përballojnë shpenzimet e tyre, ndërsa shpenzimet e ndërmjetësimit do të duhet të ndahet 

në mënyrë të barabartë (p.sh Kroacia, Republika Çeke, Irlanda, Serbia, Sllovenia, Turqia). Në 

rastet e ndërmjetësimit të referuar nga gjykata, gjyqtari mund të shpërndajë shpenzimet në një 

mënyrë tjetër që mban në konsideratë situatën ekonomike të palëve. Në raste të tjera, shpenzimet 

e ndërmjetësimit mund të përfshihen në kostot e procedurës gjyqësore (p.sh Poloni). Legjislacioni 

vendas duhet të parashikojë në mënyrë të qartë rastet/kriteret kur ndarja e kostove mund të mos 

jetë e barabartë136.  

 

VII.9 Marrëveshja e ndërmjetësimit 

 

Marrëveshja e ndërmjetësimit ka një rëndësi thelbësore në vendet ku ndërmjetësimi është i 

parregulluar ose kur rregullimi nuk është i plotë. Kjo marrëveshje i mundëson palëve të vendosin 

së paku standardet kryesore të procesit të tyre. Megjithatë, edhe në vendet ku procesi i 

ndërmjetësimit është rregulluar në detaje parashikohet nënshkrimi i një marrëveshjeje 

ndërmjetësimi midis palëve  (p.sh Belgjika, Republika Çeke, Qipro, Irlanda, Polonia, Spanjë). 

Legjislacioni i këtyre vendeve parashikon se çfarë duhet të përmbajë marrëveshja e 

ndërmjetësimit, pasi konsiderohet që një qasje e tillë shmang mosmarrëveshjet që mund të lindin 

lidhur me procesin e ndërmjetësimin dhe veçanërisht, për tarifat e aplikuara. Gjithashtu, kjo 

marrëveshje mund të përdoret si provë në të ardhmen që ndërmjetësimi ka ndodhur (për shembull 

kur ekziston nevoja për të demonstruar se ndërmjetësi ka ndërmjetësuar mosmarrëveshjen dhe ndaj 

nuk mund të detyrohet të dëshmojë në gjykatë). Shpesh dispozitat e ligjeve kombëtare lejojnë që 

palët të bien dakord për disa aspekte në marrëveshjen e lidhur mes tyre (p.sh në Kroaci palët mund 

të zgjedhin bashkë-ndërmjetësim në vend të ndërmjetësimit; në Serbi palët janë të lira që në 

marrëveshje të parashikojnë ndarjen e shpenzimeve; në Gjermani palët mund të parashikojnë 

pjesëmarrjen e palëve të treta në procesin e ndërmjetësimit, etj)137. Megjithatë, parashikimet për të 

cilat palët bien dakord në marrëveshjen e ndërmjetësimit duhet të jenë në përputhje me dispozitat 

ligjore në fuqi. Hartimi i një modeli të marrëveshjes së ndërmjetësimit të cilës palët dhe 

ndërmjetësit mund ti referohen, do të siguronte jo vetëm përputhshmërinë me ligjin, por edhe me 

standartet që duhet të përmbushë ky proces.  

 

VII.10 Fillimi dhe përfundimi i procedurës së ndërmjetësimit 

 

Në disa vende procesi i ndërmjetësimit është i shoqëruar me një afat për realizimin e tij. Në këtë 

kontekst, është e rëndësishme që të saktësohet se kur procedura e ndërmjetësimit konsiderohet e 

filluar dhe kur përfundon ajo.  Fillimi i procedurës mund të lidhet me disa momente si, momenti i 

nënshkrimit të marrëveshjes së ndërmjetësimit (p.sh Republika Çeke), takimi i parë me një 

 
136 Po aty, fq. 59 
137 Po aty, fq. 59-60 
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ndërmjetës në të cilin është arritur një marrëveshje për të vazhduar ndërmjetësimin (p.sh Turqia), 

pranimi i propozimit për ndërmjetësim (p.sh Slovenia, Kroacia); paraqitja e kërkesës për 

ndërmjetësim tek ofruesi i ndërmjetësimit (p.sh Italia) ose tek ndërmjetësi (p.sh Turqia), data e  

vendimit/urdhërit të gjykatës për ndërmjetësim  (p.sh Qiproja)138. Në lidhje me ndërmjetësimin e 

referuar nga gjykata, dispozitat kombëtare që rregullojnë momentin e fillimit të ndërmjetësimit 

janë relativisht të ngjashme. Shumica e tyre e lidhin ditën e fillimit të ndërmjetësimit me ditën e 

vendimit/urdhrit të gjykatës për ndërmjetësim. Gjyqtari mund të vendosë në vendimin/urdhrin e 

gjykatës për ndërmjetësim afate kohore për të filluar dhe përfunduar ndërmjetësimin. Gjithashtu, 

sanksione mund të parashikohen nëse ndërmjetësimi nuk fillon në kohën e përcaktuar. 

 

Momenti i përfundimit është gjithashtu i rëndësishëm  ndaj  ligjvënësit duhet të specifikojë në ligj 

se kur përfundon ndërmjetësimi. Përfundimi i procedurës mund të lidhet me disa momente si, 

nënshkrimi i aktmarrëveshjes për zgjidhjen e çështjes midis palëve, deklarata/dokumenti që 

vërteton se çështja u zgjidh me ndërmjetësim, deklarata nga një ndërmjetës që ndërpret 

ndërmjetësimin, deklarata nga palët ose nga njëra palë që njofton tërheqjen e tyre nga 

ndërmjetësimi, përfundimi i kohës së caktuar për të zhvilluar procesin e ndërmjetësit etj.  

 

VII.11 Procesi i ndërmjetësimit 

 

Përgjithësisht rekomandohet që ndërmjetësit të kenë mundësi të rregullojnë vetë procesin në 

mënyrën që ata e gjykojnë më të përshtatshme dhe për aq sa palët bien dakord. Megjithatë, 

ekzistojnë disa çështje në lidhje me vetë procesin e ndërmjetësimit që duhet të trajtohen në ligjet 

kombëtare si: 

 

✓ përdorimi i mjeteve elektronike parashikohet nga legjislacioni i disa vendeve (p.sh., Qipro, 

Italia, Lituania, Spanja). Përdorimi i mjeteve elektronike mund të rrisë mundësitë që palët 

ti referohen ndërmjetësimit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të tyre. Avantazhet e 

përdorimit të mjeteve elektronike lidhen kryesisht me zvogëlimin e kostove dhe 

kohëzgjatjes së procesit.  

✓ palët në një proces ndërmjetësimi duhet të jenë të lira të vendosin nëse do të përfaqësohen 

nga avokatët e tyre dhe deri në çfarë mase. Megjithatë, përfaqësimi i palëve nga avokatët 

e tyre konsiderohet të paraqesë disa avantazhe në drejtim të mbrojtjes së interesave të tyre 

ndaj edhe rekomandohet që legjislacioni vendas të përmbajë parashikime edhe në këtë 

drejtim.  

✓ përfshirja e palëve të treta në procesin e ndërmjetësimit (ekspertëve) mund të kërkojë 

rregullim për sa i përket përfshirjes së ekspertëve në çështjet familjare, kualifikimeve të 

tyre, shpërblimit apo edhe detyrave dhe detyrimeve që ata mund të kenë. Megjithatë, 

përfshirja e ekspertëve në procesin e ndërmjetësimit është në vullnetin e lirë të palëve.  

 
138 Po aty, fq. 61 
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VII.12 Garancitë procedurale 

 

Konfidencialiteti gjatë procesit të ndërmjetësimit është një element i domosdoshëm për ndërtimin 

e besimit të palëve në këtë proces. Prandaj është e rëndësishme që ligjet kombëtare të përcaktojnë 

standartin minimal për zbatimin e detyrimit të konfidencialitetit, ndërkohë palët janë të lira ta 

rishikojnë më tej këtë detyrim në marrëveshjen e tyre të ndërmjetësimit. Standardi minimal kërkon 

që edhe të gjithë personat e përfshirë në këtë proces ti përmbahen këtij detyrimi. Megjithatë, ky 

detyrim në disa vende i njihet vetëm ndërmjetësit dhe jo të gjithë pjesëmarrësve në proces (p.sh 

Finlanda, Republika Çeke). Në legjislacionin e disa vendeve të tjera gjenden dispozita të 

përgjithshme të cilat parashikojnë se procesi i ndërmjetësimit është konfidencial, pa identifikuar 

saktësisht se ndaj kujt zbatohet ky detyrim (p.sh.Belgjika, Irlanda, Sllovenia). Në këtë kontekst, 

ligjvënësit inkurajohen të shprehin qartë se detyrimi i konfidencialitetit duhet të zbatohet ndaj të 

gjithë personave të përfshirë në procesin e ndërmjetësimit (psh. Austri, Kroaci, Gjermani, Lituani, 

Poloni, Serbi, Spanjë, Turqi)139.  

 

Gjithashtu, pjesëmarrësit në një proces ndërmjetësimi, të cilët i nënshtrohen detyrimit të 

konfidencialitetit, nuk mund të përdorin informacionet dhe dokumentet e përfituara dhe 

administruara gjatë procesit të ndërmjetësimit në një proces gjyqësor apo në arbitrazh. Ky rregull 

ka për qëllim të evitojë që palët të përdorin procedurën e ndërmjetësimit si një mundësi për të 

marrë informacion të vlefshëm që mund të përdoret më vonë në procedura të tjera.  I njëjti qëllim 

mund t'i atribuohet ndalimit për të detyruar pjesëmarrësit në një proces ndërmjetësimi për të 

dëshmuar gjatë zhvillimit të procedurave të tjera. Këto ndalime janë thelbësore për të siguruar 

besimin e palëve në një proces ndërmjetësimi ndaj edhe parashikimi i tyre në ligjet kombëtare 

inkurajohet. Dy qasje kryesore mund të gjenden në legjislacionet kombëtare. Disa vende (p.sh 

Belgjika, Franca, Irlanda, Spanja, Zvicra) e shohin këtë ndalim si një shtrirje të detyrimit të 

konfidencialitetit dhe rrjedhimisht, dokumentet dhe komunikimet që përftohen gjatë një procesi 

ndërmjetësimi janë konfidenciale dhe nuk mund të përdoren në ndonjë proces tjetër të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve. Disa vende të tjera (p.sh., Kroacia, Lituania, Sllovenia, Turqia) e konsiderojnë 

këtë ndalim si një garanci të veçantë procedurale duke listuar në detaje dokumentet, informacionet, 

komunikimet apo veprimet që nuk mund të përdoren dhe nuk do të pranohen në një proces tjetër.  

 

Parimi i vullnetarizmit është një nga elementët kryesorë që e bën ndërmjetësimin të ndryshëm nga 

procedurat gjyqësore dhe arbitrazhi. Palët janë të lira të bien dakord për përmbajtjen e 

marrëveshjes së ndërmjetësimit, përzgjedhjen e ndërmjetësit dhe për detaje organizative. Pothuajse 

në të gjithë modelet e studiuara, ligjvënësit shprehin në mënyrë të qartë se cilat dispozita 

procedurale nuk janë të detyrueshme dhe mund t’i nënshtrohet vullnetit të lirë të palëve. 

Megjithatë, parimi i vullnetarizmit është vënë në disa raste në pikëpyetje, veçanërisht në kuadër të 

 
139 Po aty, fq. 64 
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një takimi fillestar të detyrueshëm me ndërmjetësin si kusht për fillimin e procedurës gjyqësore 

apo në rastet e referimit të detyruar nga gjykata. Kjo pyetje iu shtrua Gjykatës Evropiane të 

Drejtësisë (GJED) e cila në një prej vendimeve të saj bëri një dallim të qartë midis natyrës 

vullnetare të procesit të ndërmjetësimit dhe referimit për ndërmjetësim. GJED deklaroi se “natyra 

vullnetare e ndërmjetësimit qëndron jo në lirinë e palëve për të zgjedhur nëse do ti nënshtrohen 

apo jo këtij procesi, por në faktin se palët janë vetë përgjegjës për procesin dhe mund ta 

organizojnë ashtu siç dëshirojnë dhe ta përfundojnë atë në çdo kohë”140.  

 

Gjithashtu, udhëzimet për ndërmjetësimin shprehen qartë që ligjvënësit inkurajohen të 

parashikojnë garancitë e duhura që i mundësojnë palëve që në rast të moszgjidhjes së çështjes me 

ndërmjetësim të kenë gjithmonë mundësinë ti drejtohen gjykatës.  

 

VII.13 Aktmarrëveshja për zgjidhjen e mosmarrëveshjes 

 

Kur palët bien dakord për zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet tyre, së bashku me ndërmjetësit, 

nënshkruajnë aktmarrëveshjen përkatëse. Kjo aktmarrëveshje, përgjithësisht, ka  statusin e një 

kontrate, ndaj palët janë të lira të bien dakord për gjithçka që ato e gjykojnë të arsyeshme. 

Gjithashtu, palët mund të zgjidhin me ndërmjetësim një gamë më të gjerë çështjesh nga sa ishin 

paraqitur në gjykatë në momentin kur kjo e fundit ka referuar çështjen për ndërmjetësim. Duke iu 

përmbajtur standarteve ndërkombëtare, shumica e vendeve parashikojnë që kjo aktmarrëveshje 

duhet të jetë me shkrim dhe të nënshkruhet nga palët (p.sh Belgjika, Qipro, Republika Çeke, 

Finlanda, Italia, Serbia, Spanja). Në Serbi dhe Itali, në disa raste, aktmarrëveshja nënshkruhet 

gjithashtu nga avokatët141.  
 

Si rregull, palët në ndërmjetësim arrijnë një konsensus për çdo klauzolë që ato përfshijnë në 

aktmarrëveshjen e ndërmjetësimit. Rrjedhimisht, respektimi vullnetar i detyrimeve të 

parashikuara në të ka më shumë të ngjarë sesa në rastet kur vendimi merret nga një palë e tretë. 

Megjithatë, edhe në rrethana të tilla, individët kanë tendencë të ndryshojnë mendim ndaj 

ligjvënësit duhet të sigurojnë zbatimin e aktmarrëveshjes midis palëve.  Në Kroaci dhe Itali një 

aktmarrëveshje e lidhur si rezultat i një procedure ndërmjetësimi përbën titull ekzekutiv ndërsa 

në vende të tjera aktmarrëveshja paraqitet në gjykatë, në rastet kur ndërmjetësimi është referuar 

nga gjykata, në kuadër të përfundimit të çështjes gjyqësore (p.sh Belgjika, Kroacia, Qipro, 

Republika Çeke, Finlanda, Franca, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Serbia, Spanja dhe Zvicra) 

ose nënshkruhet përpara noterit (p.sh Kroacia, Serbia, Spanja) ose është e detyrueshme dhe e 

ekzekutueshme në të njëjtën shkallë me vendimet e arbitrazhit (p.sh Kroacia, Gjermania)142.  

 

 
140 GJED, akt gjykim i 14 qershorit 2017 në çështjen C-75/16 Menini dhe Rampanelli kundër Banco Popolare 

Società Cooperativa, para. 50. 
141Manual Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit, CEPEJ (2019) 9, Strasbourg, 13 and 14 June 2019, pg 70, 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928 
142 Po aty, fq. 70-71 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928
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VII.14 Mjetet për të stimuluar përdorimin e ndërmjetësimit 

 

Mjetet që përdoren për të stimuluar përdorimin e ndërmjetësimit në legjislacionin e vendeve të 

ndryshme mund të përmblidhen në tre drejtime kryesore: 

 

1. Detyrimi për të informuar individët për ndërmjetësimin dhe për përfitimet që sjell kjo 

procedurë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Udhëzimet për ndërmjetësimin theksojnë 

qartë rëndësinë e rolit të gjyqtarëve dhe avokatëve në këtë drejtim.  

2. Individët mund të motivohen pozitivisht ose negativisht përmes subvencioneve monetare 

ose sanksioneve. Ligjvënësit kombëtar mund të garantojnë përdorimin e ndërmjetësimit 

falas ose me tarifa të reduktuara për individë me të ardhura të pakta. Sanksionet me të cilat 

palët mund të përballen në lidhje me refuzimin e ndërmjetësimit mund të marrin formën e 

gjobës ose të rritjes së kostove procedurale. Në disa vende, në rast mospjesëmarrje në 

procedurat e ndërmjetësimit, pa shkaqe të arsyeshme, gjyqtari mund të parashikojë për 

palën që ka refuzuar pagesën për buxhetin e shtetit, të një shume që korrespondon me 

shumën e tarifave gjyqësore (psh Irlanda, Sllovenia, Lituania, Polonia, Turqia dhe 

Italia)143. 

3. Referimi i detyrueshëm në takimin fillestar me ndërmjetësin si kusht për të filluar 

procedurën gjyqësore;  

 

VIII. PËRFUNDIME LIDHUR ME PËRMBAJTJEN E LIGJIT NR.10385/2011, TË 

NDRYSHUAR 

 

VIII.1 Përkufizimi i ndërmjetësimit 

 

Në nenin 1 të ligjit nr.10385/2011, ndërmjetësimi përkufizohet si“veprimtari jashtëgjyqësore, në 

të cilën palët kërkojnë zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës 

(ndërmjetësit), për të arritur një zgjidhje të pranueshme të mosmarrëveshjes dhe që nuk bie në 

kundërshtim me ligjin. Ndërmjetësimi për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve është 

veprimtari e pavarur, që ushtrohet në përputhje me këtë ligj dhe nën monitorimin dhe mbikqyrjen 

e Ministrisë së Drejtësisë. Ndërmjetësit nuk kanë të drejtë të urdhërojnë apo të detyrojnë palët të 

pranojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjes”. Me ndryshimet e bëra me ligjin nr. 26/2018, në nenin 1 

shtohet një nen 1/2 “përkufizime” në të cilin ndërmjetësimi përkufizohet si “procedura e zgjidhjes 

jashtëgjyqësore të konflikteve, ku dy ose më shumë palë në mosmarrëveshje, mbi bazë të vullnetit 

të lirë, përpiqen për të zgjidhur mosmarrëveshjet me mbështetjen e ndërmjetësit”144.  

 

Nga leximi i dispozitave të mësipërme rezulton se, përkufizimi i ndërmjetësimit, tashmë i dhënë 

 
143 Po aty, fq. 74 
144Neni 1/1.2/a i ligjit ndryshues nr. 26/2018; 
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në mënyrë të përsëritur,  përmban elementët kryesorë që e karakterizojnë atë, të cilët i gjejmë 

edhe në aktet evropiane të sipërpërmendura.  

 

VIII.2 Ndërmjetësimi jashtëgjyqësor dhe ndërmjetësimi i referuar nga gjykata 

 

Në Shqipëri, ndërmjetësimi jo vetëm rregullohet nga një ligj i posaçëm, por ky i fundit i referohet 

ndërmjetësimit në fushën civile, tregtare, të punës dhe familjare, pronësisë intelektuale, të drejtave 

të konsumatorëve,si dhe të mosmarrëveshjeve midis organeve të administratës publike dhe 

subjekteve private. 

 

Ligji nr.10385/2011 parashikon të dy llojet e ndërmjetësimit, si atë jashtëgjyqësor, ashtu edhe atë 

të referuar nga gjykata. Në fakt, ndërmjetësimi jashtëgjyqësor dhe ai i referuar nga gjykata kanë 

qenë të parashikuar edhe në versionet e mëparshme të ligjeve për ndërmjetësimin në Shqipëri, por 

ndryshimet e njëpasnjëshme kanë plotësuar fushat e ndërhyrjes dhe kanë qartësuar veprimet e 

gjyqtarit, prokurorit apo organit përkatës shtetëror. Me ndryshimet e bëra me ligjin nr. 26/2018 në 

ligjin për ndërmjetësimin, ekzistenca e të dy llojeve të ndërmjetësimit është pranuar që në nenin 

1/1.2/a/b “përkufizime”. Përveç përkufizimit të ndërmjetësimit, në nenin 1/1.2/b jepet edhe 

përkufizimi i “ndërmjetësimit të referuar nga gjykata ose prokurori” i cili cilësohet si “një 

procedurë ndërmjetësimi e filluar pas vënies në dijeni të palëve ndërgjygjëse nga gjykata mbi 

mundësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjes me ndërmjetësim, pranimit të palëve dhe kalimit nga 

gjykata të çështjes për ndërmjetësim,në përputhje me këtë ligj, Kodin e Procedurës Civile dhe 

Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur”. Gjithashtu, në nenin 2 pika 1 e ligjit nr.10385/2011145 

parashikohet ndërmjetësimi jashtëgjyqësor dhe ai i referuar nga gjykata apo organi përkatës 

shtetëror146. Në rastin e ndërmjetësimit të referuar nga gjykata, ligji nr.10385/2011 parashikon në 

nenin 2 pika 4 se “gjykata ose organi përkatës shtetëror, brenda kompetencave të parashikuara 

në ligj, detyrimisht njofton, udhëzon dhe, sipas rastit, informon në  mënyrë të  qartë  dhe  të 

kuptueshme palët për zgjidhjen me ndërmjetësim, veçanërisht, por pa u kufizuar vetëm në to, të 

mosmarrëveshjeve: 

a)në çështjet civile dhe familjare, kur ndërthuren interesat e të miturve; 

b)në çështjet e pajtimit në rastet e zgjidhjes së martesës, të parashikuar nga neni 134 i 

Kodit të Familjes; 

c)me karakter pasuror, që lidhen me të drejtat e pronësisë ose të bashkëpronësisë, pjesëtimin 

e pasurisë, paditë për kërkimin e sendit, për paditë mohuese e për paditë për pushimin e 

cenimit të posedimit, mosmarrëveshjet që rrjedhin nga mospërmbushjet e detyrimeve 

 
145Ndryshuar me ligjin nr. 26/2018. 
146Neni 2 pika 1 e ligjit nr. 10385/2011 “Ndërmjetësimi,sipas këtij ligji, zbatohet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 

të parashikuara nga pikat 2 dhe 3, të këtij neni, në çdo kohë që palët në konflikt, me vullnetin e tyre të lirë, kërkojnë 

dhe pranojnë ndërmjetësimin si alternativë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, pavarësisht nëse mosmarrëveshja është 

paraqitur përpara organit të përcaktuar nga ligji për zgjidhjen e saj. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe në ato 

raste kur gjykata apo organi përkatës shtetëror, pas vënies në lëvizje për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, njofton dhe 

udhëzon palët drejt ndërmjetësimit, sipas pikave 4 dhe5 të këtij neni”; 
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kontraktuese, si dhe ato që kanë si objekt shpërblimin e dëmit jashtëkontraktues”. 

 

Ndërmjetësimi  në fushën  penale zbatohet  për mosmarrëveshjet  që shqyrtohen  nga gjykata me 

kërkesën e viktimës akuzuese, ose me ankim të të dëmtuarit, ndërsa për ndërmjetësimin në çështjet 

penale me të mitur zbatohen dispozitat e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur147. Në rastin e 

mosmarrëveshjeve në fushën penale, kur procedimi penal ka nisur, gjykata detyrimisht njofton 

dhe udhëzon palët për zgjidhjen me ndërmjetësim të mosmarrëveshjeve të parashikuara nga 

ligji148.  

 

Nga leximi i dispozitave të mësipërme vëmë re se ligji jo vetëm rregullon të dy llojet e 

ndërmjetësimit (jashtëgjyqësor dhe ndërmjetësimin e referuar nga gjykata) por i ka dhënë edhe 

një karakter detyrues njoftimit dhe udhëzimit të palëve për zgjidhjen me ndërmjetësim të 

mosmarrëveshjeve. Dispozita lidhur me ndërmjetësimin e referuar nga gjykata, gjejmë edhe në 

KPrC, KPrP apo Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur. Megjithatë,  vihen re disa mangësi në 

formulimin e dispozitave. Ndërkohë që në disa nene të ligjit nr. 10385/2011 parashikohet edhe 

referimi nga “organi përkatës shtetëror”149 ose “organe të tjera kompetente”150  ky parashikim 

nuk reflektohet në përkufizimin e nenit 1/1.2/b i cili flet për “ndërmjetësim të referuar nga gjykata 

ose prokurori” duke përjashtuar nga përkufizimi referimin e organeve të tjera kompetente, 

veçanërisht në kuadër të ndërmjetësimit të mosmarrëveshjeve midis organeve të administratës 

publike dhe subjekteve private. Gjithashtu, neni 1/1.2/b i referohet vetëm Kodit të Procedurës 

Civile dhe Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur duke lenë të papërfshirë Kodin e Procedurës 

Penale.  

 

Për sa i përket subjektit që mund të kryejë ndërmjetësimin e referuar nga gjykata, prokurori ose  

organi përkatës shtetëror, ligji nr.10385/201 parashikon se janë ndërmjetësit e licencuar sipas 

kërkesave të këtij ligji që do të ofrojnë këtë shërbim. Pra, ligji shqiptar ka zgjedhur modelin ku 

shërbimi i ndërmjetësimit ofrohet nga ndërmjetës që veprojnë jashtë sistemit gjyqësor pavarësisht 

se qasja që inkurajohet është ajo ku gjyqtarët të mund të veprojnë si ndërmjetës së bashku me 

ndërmjetësit e tjerë të licencuar. Një qasje e tillë inkurajohet pasi gjyqtarët, të trajnuar që të 

veprojnë edhe si ndërmjetës, mund të jenë më të gatshëm t'i rekomandojnë palëve që të zgjidhin 

mosmarrëveshjen e tyre me ndërmjetësim dhe rrjedhimisht, të ndikojë në rritjen e numrit të 

mosmarrëveshjeve të zgjidhura me ndërmjetësim. 

 

Siç e theksuam më lart, pothuajse të gjithë rekomandimet apo direktivat kërkonin që legjislacioni 

vendas të siguronte referimin për ndërmjetësim në çdo fazë të procesit gjyqësor. Ligji nr. 

10385/2011, në nenin 13 dhe 14 të tij151  parashikon procedurat për ndërmjetësim në procesin civil 

 
147Neni 2 pika 3 e ligjit nr. 10385/2011. 
148Neni 2 pika 5 e ligjit nr. 10385/2011; 
149Neni 2 i ligjit nr. 10385/2011. 
150Neni 12 i ligjit nr. 10385/2011. 
151Ndryshuar me ligjin nr. 26/2018; 



 

 

 

 
56 

dhe atë penal. Në nenin 13 dhe 14 parashikohet se gjykata njofton dhe udhëzon palët për zgjidhjen 

me ndërmjetësim të mosmarrëveshjes objekt gjykimi dhe kur palët bien dakord pezullon gjykimin 

duke u caktuar palëve një afat në përputhje me natyrën e mosmarrëveshjes, por jo më shumë se 

30 ditë. Për sa i përket kohës/momentit se kur mund të referohet një mosmarrëveshje për 

ndërmjetësim, ligji nr. 10385/2011 referon në KPrC, KPrP dhe Kodin e Drejtësisë Penale për të 

Mitur. KPrC në nenin 158/ç të tij, lidhur me veprimet e pajtimit152 parashikon se “ 1. Gjyqtari, 

gjatë veprimeve përgatitore, bën të gjitha përpjekjet për të zgjidhur mosmarrëveshjen me pajtim, 

kur e lejon natyra e çështjes. Për këtë qëllim, kur është rasti, urdhëron edhe paraqitjen e vetë 

palëve. 2. Në çdo fazë të gjykimit, gjykata vë në dijeni palët lidhur me mundësinë e zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes me ndërmjetësim dhe nëse ato pranojnë e kalon çështjen për ndërmjetësim. 3. 

Kur arrihet pajtimi pa filluar seanca gjyqësore, mbahet procesverbal, i cili nënshkruhet nga palët. 

Gjyqtari me vendim miraton pajtimin. .........”. Në KPrP, neni 338 që parashikon edhe “përpjekjen 

për pajtim” përfshihet në veprimet procedurale përgatitore ndaj rezulton se detyra e gjykatës për 

të njoftuar dhe udhëzuar palët për zgjidhjen me ndërmjetësim të mosmarrëveshjes lind që në 

veprimet e para të procedurës gjyqësore. Ligji nr. 37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”  

parashikon në nenin 64 të tij se ‘prokurori gjatë hetimit dhe gjyqtari gjatë gjykimit mund të 

propozojnë ndërmjetësimin nëse vlerësojnë se kjo alternativë është më e përshtatshme, duke pasur 

parasysh natyrën e veprës penale, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, historinë e të 

miturit, mundësinë e kthimit të raporteve normale mes të miturit dhe palës së dëmtuar, mundësinë 

e zvogëlimit të dëmit të palës së dëmtuar, mundësinë e rehabilitimit të të miturit dheriintegrimin 

e tij në shoqëri”. 

 

Nga analiza e dispozitave të mësipërme rezulton se në procesin civil, përpjekjet e gjyqtarit për të 

referuar mosmarrëveshjen tek ndërmjetësimi duhet të përqëndrohen gjatë veprimeve përgatitore 

megjithatë, KPrC parashikon mundësinë që në çdo fazë të gjykimit gjykata të vërë në dijeni palët 

lidhur me mundësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjes me ndërmjetësim dhe nëse ato pranojnë e 

kalon çështjen për ndërmjetësim. Ky parashikim i KPrC është pikërisht edhe ai që rekomandohet 

nga aktet evropiane të sipërcituar.  E njëjta situatë paraqitet edhe për çështjet penale me të mitur 

pasi neni 64 i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur parashikon propozimin për ndërmjetësimin 

nga ana e prokurorit gjatë gjithë fazës së hetimit dhe nga ana e gjyqtarit gjatë gjithë gjykimit. 

Situata nuk paraqitet e njëjtë në procesin penal pasi KPrP e parashikon “përpjekjen për pajtim” të 

gjyqtarit vetëm gjatë veprimeve procedurale përgatitore.  

 

VIII.3 Ndërmjetësit 

 

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë e përkufizon ndërmjetësin si personin që vë në lidhje dy 

ose më shumë palë për përfundimin e një marrëveshjeje, pa qenë i lidhur me asnjërin prej tyre në 

marrëdhënie bashkëpunimi, varësie ose përfaqësimi153. Ndryshimet e bëra në ligjin 

 
152 Shtuar me ligjin nr.38/2017; 
153 Neni 973 i Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë; 
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nr.10385/2011 me ligjin nr.26/2018, shtuan në listën e përkufizimeve edhe atë për ndërmjetësin 

si personin e licencuar dhe të regjistruar në Regjistrin e Ndërmjetësve, i zgjedhur vullnetarisht 

nga palët midis ndërmjetësve të përfshirë në listën e ndërmjetësve të licencuar, të cilit i kërkohet 

të zhvillojë ndërmjetësimin në mënyrë të paanshme, të përshtatshme dhe të efektshme, në 

përputhje me parashikimet e ligjit për ndërmjetësimin154.  

 

Lidhur me aftësitë profesionale të ndërmjetësit, ligji nr.10385/2011 në nenin 5155 parashikon 

“Kushtet për licencim” duke përcaktuar se shtetasi shqiptar duhet të përmbushë njëkohësisht këto 

kushte për t’u licencuar si ndërmjetës: 

a) të ketë kryer programet e studimeve të ciklit të dytë, sipas përcaktimeve të legjislacionit        

për arsimin e lartë; 

b) të ketë mbushur moshën 28 vjeç; 

b/1) të ketë eksperiencë profesionale jo më pak se tre vjet; 

c) të mos jetë dënuar për kryerjen me dashje të veprave penale, me vendim gjyqsor të formës  

së prerë; 

ç) të ketë kaluar me sukses provimin kualifikues për ndërmjetës, pas  përfundimit të 

programit të trajnimit fillestar. 

 

Nga parashikimet e nenit 5 vërejmë se edhe ligji shqiptar ashtu si edhe legjislacioni i vendeve të 

tjera parashikon disa kërkesa që duhet të përmbushin kandidatët për ndërmjetës. Ndërkohë që 

përfundimi i studimeve universitare të ciklit të dytë (master) është një nga kërkesat, vihet re se ligji 

nr. 10385/2011 nuk e përcakton degën e studimeve duke lënë të hapur që subjekte nga kualifikime 

të ndryshme të mund të pajisen me licencë. Arsimi juridik nuk është një domosdoshmëri për tu 

licencuar si ndërmjetës. Ky parashikim është në përputhje edhe me çfarë parashikohet në aktet 

evropiane lidhur me kualifikimin e ndërmjetësve. Gjithashtu, për çështje specifike (çështjet ku 

përfshihen interesat e të miturve apo çështjet me natyrë tregtare) ligji vendos kërkesa më të 

detajuara lidhur me kualifikimin e ndërmjetësve156.Kriteri i arsimit të lartë kombinohet edhe me 

kritere të tjera si kriteri i bazuar mbi moshën (të ketë mbushur moshën 28 vjeç)157 apo kriteri  i 

eksperiencës profesionale (jo më pak se tre vjet)158 duke bërë që ligji shqiptar për ndërmjetësimin 

të përmbajë një listë të plotë të të gjitha kërkesave të parashikuara në Manualin Evropian për Ligjin 

e Ndërmjetësimit. Ndryshimi që vihet re në ligjin shqiptar për ndërmjetësimin, krahasuar me 

eksperiencën e vendeve të tjera, është që profesioni i ndërmjetësit nuk shihet i lidhur me 

profesionet e tjera ligjore (gjyqtarët apo avokatët) të cilët mund të shërbenin si ndërmjetës pa patur 

nevojë për licencim të dyfishtë (p.sh në Itali avokatët e licencuar  janë edhe ndërmjetës). Një 

ndërmjetës duhet të ketë standarde të larta morale dhe shumica e vendeve konsiderojnë se një 

 
154 Neni 1/2 i ligjit nr.26/2018; 
155 Ndryshuar me ligjin nr. 26/2018; 
156 Shtuar me ligjin nr. 26/2018; 
157 Ndryshuar me ligjin nr. 26/2018, nga 25 vjeç në 28 vjeç; 
158 Shtuar me ligjin ndryshues nr. 26/2018. 



 

 

 

 
58 

person i cili ka një precedent penal nuk duhet të ketë të drejtë të licencohet si ndërmjetës. Të njëjtin 

parashikim përmban edhe ligji shqiptar për ndërmjetësimin i cili kërkon që kandidati të mos jetë 

dënuar për kryerjen me dashje të veprave penale, me vendim gjyqësor të formës së prerë.  

 

Konsiderohet e rëndësishme që legjislacioni i brendshëm të përmbajë parashikime të qarta lidhur 

me trajnimin e ndërmjetësve. Një nga synimet e ndryshimeve të sjella me ligjin nr. 26/2018 ishte 

edhe parashikimi i trajnimit vazhdues të ndërmjetësve. Në këtë kontekst, neni 5/1 i ligjit nr.  

10385/2011 ndryshon duke parashikuar kërkesa të qarta për trajnimin e ndërmjetësve. Në këtë nen 

parashikohet detyrimi që ndërmjetësit ti nënshtrohen trajnimit fillestar (përpara licencimit të tyre) 

dhe trajnimit vazhdues (pas licencimit të tyre). Trajnimi fillestar ofrohet, të paktën një herë në vit, 

nga DHKN dhe mund të ofrohet edhe nga institucione të arsimit të lartë, të akredituara sipas ligjit, 

programi i të cilave miratohet paraprakisht nga Ministria e Drejtësisë. Në përfundim të trajnimit 

fillestar, zhvillohet provimi kualifikues për ndërmjetës. Provimi i kualifikimit organizohet të 

paktën njëherë në vit nga Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me DHKN. Pas licencimit dhe 

regjistrimit në Regjistrin e Ndërmjetësve, ndërmjetësi ka detyrim ndjekjen e programeve të 

trajnimit vazhdues. Rregulla të hollësishme mbi kohëzgjatjen, përmbajtjen dhe organizimin e 

trajnimit fillestar dhe vazhdues, përzgjedhjen e trajnerëve, trajnimin e trajnerëve, vlerësimin e 

performancës së tyre, organizimin dhe vlerësimin e provimit kualifikues, përcaktohen me urdhër 

të Ministrit të Drejtësisë, pas propozimit të DHKN. Në nenin 6 të ligjit nr. 10385/2011 është shtuar 

edhe një dispozitë me ndryshimet e bëra me ligjin nr. 26/2018 sipas të cilës ndërmjetësit i hiqet 

licenca dhe çregjistrohet nga regjistri në rast se nuk e ushtron veprimtarinë si ndërmjetës për 2 vjet 

të njëpasnjëshëm. Ndryshimet në ligjin nr. 10385/2011 kanë si synim të rrisin rolin e DHKN në 

trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm të ndërmjetësve, në propozimin e rregullave për 

përzgjedhjen e trajnerëve, në trajnimin dhe vlerësimin e performancës së tyre, në përcaktimin e 

rregullave për organizimin dhe vlerësimin e provimit kualifikues159.   

 

Nga analiza e dispozitave lidhur me trajnimin fillestar dhe vazhdues rezulton se ndryshimet e 

sjella me ligjin nr. 26/2018 kanë qartësuar detyrimin për ndërmjetësit për t’iu nënshtruar 

trajnimit fillestar dhe atij vazhdues si dhe institucionet përgjegjëse për ofrimin e programeve dhe 

trajnimit. Megjithatë, rezulton se pothuajse të gjithë rregullat lidhur me organizimin dhe 

funksionimin e procesit të trajnimit i janë lënë rregullimit nga Ministria e Drejtësisë me 

propozimin e DHKN160. Në këtë kontekst, një vlerësim më i thelluar mund të jepet pasi të jetë 

publikuar urdhri i Ministrit të Drejtësisë mbi kohëzgjatjen, përmbajtjen dhe organizimin e 

trajnimit fillestar dhe vazhdues, përzgjedhjen e trajnerëve, trajnimin e trajnerëve, vlerësimin e 

performancë së tyre, organizimin dhe vlerësimin e provimit kualifikues. Megjithatë, gjatë procesit 

të hartimit të këtyre rregullave nga DHKN dhe Ministria e Drejtësisë duhen mbajtur në 

konsideratë udhëzimet e dhëna më sipër me qëllim që të sigurohet cilësia e trajnimit për 

 
159 Ndryshimet e bëra në nenin 7 të ligjit nr. 10385/2011 me ligjin nr. 26/2018;  
160Aktet nënligjore në zbatim të ligjit nr. 26/2018 nuk janë miratuar ende; 
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ndërmjetësit. Gjithashtu, vihet re se ligji për ndërmjetësit nuk përmban parashikime lidhur me 

trajnimin e specializuar në tema/fusha të caktuara rrjedhimisht, sugjerohet që DHKN dhe 

Ministria e Drejtësisë duhet të mbajë në konsideratë edhe këtë nevojë me qëllim që të rrisë 

cilësinë e ndërmjetësimit në çështje specifike (p.sh çështjet familjare). Në të njëjtën mënyrë  

ndryshimet në ligjin nr. 10385/2011 përfshijnë parashikime lidhur me detyrimin e kandidatëve për 

ndërmjetës për t’iu nënshtruar provimit kualifikues161 si kusht paraprak për licencimin e tyre 

ndërkohë që rregullat për organizimin dhe vlerësimin e provimit kualifikues përcaktohen me 

urdhër të Ministrit të Drejtësisë, pas propozimit të DHKN.  

 

Ligji shqiptar për ndërmjetësimin parashikon në nenin  9 të tij “Të drejtat e ndërmjetësit” dhe 

në nenin 10 të tij “Detyrimet e ndërmjetësit”. Formulimi i këtyre neneve është  prekur nga 

ndryshimet e bëra me ligjin nr. 10385/2011. Në nenin 9, të ndryshuar, parashikohet se “1. 

Ndërmjetësit, që e ushtrojnë këtë veprimtari si profesion, kanë të drejtë të kërkojnë dhe të 

shpërblehen për punën, si dhe për shpenzimet e kryera në procedurën e ndërmjetësimit, sipas 

marrëveshjes për ndërmjetësim, të nënshkruar me palët. 2.Ndërmjetësi i përzgjedhur nga palët në 

mosmarrëveshje nuk është i detyruar të lidhë marrëveshje ndërmjetësimi. Në këtë rast, ndërmjetësi 

nuk është idetyruar të arsyetojë vendimin etij”. 

 

Në nenin 10 të ligjit nr. 10385/2011 përcaktohen detyrat e ndërmjetësit si më poshtë:  

 

1. Ndërmjetësi e ushtron profesionin e vet në mënyrë të paanshme, me ndershmëri dhe 

profesionalizëm, respekton rregullat e etikës profesionale dhe përdor të gjitha mjetet e ligjshme 

për zgjidhjen e drejtë të mosmarrëveshjeve. 

2. Ndërmjetësi nuk ofron këshillim ligjor. 

3. Ndërmjetësi ruan konfidencialitetin për të dhënat, për të  cilat ka dijeni për shkak të një 

procedure ndërmjetësimi, në raport me secilën prej palëve apo me persona të tjerë jashtë 

procedurave të ndërmjetësimit, me përjashtim të rastit kur pala, të dhënat e së cilës bëhen publike 

ose përpunohen sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, ka dhënë miratimin e 

saj me shkrim. 

4. Ndërmjetësi ruan sekretin profesional dhe nuk mund të detyrohet të dëshmojë për fakte dhe 

rrethana, për të cilat vihet në dijeni gjatë ushtrimit të veprimtarisë së ndërmjetësimit, përveç 

rasteve kur ka detyrimin me ligj që faktet t'i referojë tek autoritetet proceduese shtetërore. 

5. Përveçse kur palët kanë rënë dakord ndryshe, ndërmjetësi nuk duhet të veprojë si arbitër për 

zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje që ka qenë ose është subjekt i procedurave të ndërmjetësimit ose 

për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje tjetër, që rrjedh nga e njëjta marrëdhënie, e cila i është 

nënshtruar procedurës së ndërmjetësimit. 

6.  Me përfundimin  e procedurës  së  ndërmjetësimit,  ndërmjetësi  njofton  me shkrim,  brenda 

afateve të përcaktuara në këtë ligj gjykatën ose arbitrazhin, me qëllim fillimin e procedurave të 

 
161 Neni 4, neni 5, neni 5/1, të ligjit nr. 10385/2011 me ligjin nr. 26/2018; 
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pezulluara për efekt të ndërmjetësimit. 

 

Nga analiza e dispozitave të mësipërme lidhur me të drejtat dhe detyrat e ndërmjetësit rezulton se 

për sa i përket detyrave të tij, ato janë të ngjashme me çfarë kërkohet nga aktet evropiane por edhe 

me modelet e ligjeve të ndërmjetësimit në vende të ndryshme (p.sh paanshmëria, ndërshmëria, 

profesionalizmi dhe etika, konfidencialiteti i procesit etj). Megjithatë, vihet re se për sa i përket 

detyrimeve të tjera të natyrës procedurale që shfaqen në legjislacionin e disa vendeve, ligji shqiptar 

për ndërmjetësimin nuk kërkon që ndërmjetësit, përpara se të fillojnë një procedurë ndërmjetësimi, 

të nënshkruajnë domosdoshmërisht një marrëveshje ndërmjetësimi me palët. Përkundrazi, ky 

detyrim lind me përfundimin  e procedurës  së  ndërmjetësimit,  ndërmjetësi  njofton  me shkrim,  

gjykatën ose arbitrazhin, me qëllim fillimin e procedurave të pezulluara për efekt të 

ndërmjetësimit. 

 

Për sa i përket përgjegjësisë së ndërmjetësit, legjislacioni shqiptar parashikon si përgjegjësinë 

disiplinore të tij ashtu edhe atë civile. Përgjegjësia disiplinore e ndërmjetësit është përfshirë në 

ligjin për ndërmjetësimin me ndryshimet e bëra me ligjin nr. 26/2018. Në ligjin nr. 10385/2011 

në nenin 11/1 parashikohet se “Veprimtaria e ndërmjetësve i nënshtrohet kontrollit për verifikimin 

e respektimit të kërkesave ligjore nga Ministria së Drejtësisë, në përputhje me këtë ligj dhe me 

legjislacionin në fuqi për inspektimin në Republikën e Shqipërisë, duke garantuar në çdo rast të 

drejtën për t'u informuar, për të kërkuar sqarime rreth fakteve, për t’u dëgjuar dhe për t’u 

mbrojtur”. Procedimi disiplinor ndaj një ndërmjetësi fillon mbi bazën e një ankimi të bërë ndaj tij 

që klasifikohet si “sjellje jo profesionale” ku përfshihen veprime në kundërshtim me dispozitat 

ligjore apo nënligjore, Statutin dhe Kodin e Etikës të Ndërmjetësve dhe/ose “shërbime të 

papërshtatshme profesionale”, ku përfshihen veprime apo mosveprime ndaj palëve në 

ndërmjetësim, të cilat janë në kundërshtim me këtë ligj162. Bordi Disiplinor, në proporcion me 

natyrën dhe rëndësinë e shkeljes, vendos një nga masat e mëposhtme disiplinore: 

a) vërejtje me shkrim; 

b) urdhërim ndërmjetësit për të kryer trajnim vazhdues shtesë, përfshirë trajnim në etikë 

profesionale dhe/ose trajnim në një fushë të veçantë të ndërmjetësimit, si dhe kohën e trajnimit; 

c) gjobë nga 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë deri në 300 000 (treqind mijë) lekë; 

ç) pezullim i përkohshëm i ushtrimit të aktivitetit për një periudhë deri në një vit. 

Gjoba mund të shoqërohet në mënyrë kumulative, me masa të tjera disiplinore si, urdhërim 

ndërmjetësit për të kryer trajnim vazhdues shtesë apo pezullim i përkohshëm i ushtrimit të 

aktivitetit për një periudhë deri në një vit163. 

Për shkeljet e parashikuara në nenin 6 të ligjit nr.10385/2011164, Bordi Disiplinor i rekomandon 

 
162 Neni 11/4 i ligjit nr. 10385/2011 me ligjin nr. 26/2018; 
163 Neni 11/6 i ligjit nr. 10385/2011 me ligjin nr. 26/2018; 
164 Neni 6 pika 2 e ligjit nr.10385/2011;  

2. Ndërmjetësit i hiqet licenca dhe çregjistrohet nga regjistri në rastet kur: 
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Ministrit të Drejtësisë heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit. 

 

Nga analiza e dispozitave mbi përgjegjësinë disiplinore vihet re se me ndryshimet e fundit në ligjin 

për ndërmjtësimin është shtuar një Kre i veçantë mbi “mbikëqyrjen dhe procedimin disiplinor”. 

Për sa i përket sanksioneve ato mund të konsiderohen si sanksione që gjenden gjerësisht në ligjet 

e vendeve të tjera për ndërmjetësimin. Përveç përgjegjësisë disiplinore, ndërmjetësit i nënshtrohen 

edhe përgjegjësisë civile për dëmet që i kanë shkaktuar palëve, me dashje ose nga pakujdesia, në 

përputhje me rregullat e përgjithshme të Kodit Civil. Nga studimi i legjislacionit të vendeve të 

tjera evropiane rezulton se ekzistojnë sanksione të rrepta penale si burgim për shkelje të rregullave 

të konfidencialitetit (p.sh Turqi, Austri). Në Shqipëri, një parashikim i tillë nuk ekziston në ligjin 

për ndërmjetësimin por atë mund ta gjejmë në Kodin Penal, në nenin 313/b të tij, lidhur me 

“Ndalimin e dhënies dhe të shpalljes së të dhënave në kundërshtim me ligjin. Në këtë nen 

parashikohet se kur dhënia ose publikimi me çfarëdo lloj forme, në kundërshtim me ligjin, e të 

dhënave me karakter të klasifikuar dhe konfidencial, kryhet nga njëri prej personave që kanë 

përgjegjësinë për të ruajtur karakterin e klasifikuar dhe konfidencial të të dhënave, dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në tre vjet.  

 

Nga analiza e dispozitave të mësipërme rezulton se legjislacioni shqiptar paraqitet i plotë, 

vecanërisht pas ndryshimeve me ligjin nr. 26/2018, për sa i përket parashikimeve lidhur me aftësitë 

dhe kualifikimet e ndërmjetësve, standartet morale që duhet të plotësojnë ata, testimit të tyre, 

trajnimit fillestar dhe vazhdues si dhe lidhur me detyrimet dhe përgjegjësitë e tyre. Megjithatë, dhe 

duke marrë në konsideratë që pritet që së shpejti të hartohet urdhëri i Ministrit të Drejtësisë mbi 

kohëzgjatjen, përmbajtjen dhe organizimin e trajnimit fillestar dhe vazhdues, përzgjedhjen e 

trajnerëve, trajnimin e trajnerëve, vlerësimin e performancës së tyre, organizimin dhe vlerësimin e 

provimit kualifikues, atëherë sugjerohet që gjatë procesit të hartimit të këtyre rregullave nga 

DHKN dhe Ministria e Drejtësisë duhen mbajtur në konsideratë udhëzimet e dhëna më sipër 

me qëllim që të sigurohet cilësia e trajnimit për ndërmjetësit. Gjithashtu, vihet re se , ligji për 

ndërmjetësit nuk përmban parashikime lidhur me trajnimin e specializuar në tema/fusha të 

caktuara, rrjedhimisht, sugjerohet që DHKN dhe Ministria e Drejtësisë duhet të mbajnë në 

konsideratë edhe këtë nevojë me qëllim që të rrisë cilësinë e ndërmjetësimit në çështje specifike 

(p.sh çështjet familjare).  

 

VIII.4 Ofruesit e shërbimit të ndërmjetësimit (organizata, shoqëri tregtare) 

 

Lidhur me veprimtarinë e ofruesve të shërbimit të ndërmjetësimit, ligji shqiptar për 

 

c)dënohet me vendim të formës së prerë për një vepër penale të kryer me dashje; 

ç) kryen shkelje të dispozitave të këti jligji ose të Kodit të Etikës. 

d) nuk e ushtron veprimtarinë si ndërmjetës për 2 vjet të njëpasnjëshëm. Për efekt të vlerësimit të ushtrimit të 

veprimtarisë merren në konsideratë të dhënat e organeve tatimore, ekzistenca e çështjeve të trajtuara si ndërmjetës dhe 

ndjekja e trajnimeve të vazhdueshme”. 
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ndërmjetësimin nuk ka një rregullim të posaçëm. Më konkretisht, me ndryshimet e bëra në ligjin 

në ligjin nr. 10385/2011 me ligjin nr. 26/2018 u bë kujdes që të saktësohej se licenca e 

ndërmjetësit jepet në mënyrë nominative, individuale, për çdo individ që plotëson kushtet për t’u 

licencuar dhe regjistruar si ndërmjetës. Ligji nr. 10385/2011 parashikon në nenin1/2 të tij se 

“Anëtar i Dhomës” është çdo individ i licencuar dhe regjistruar si ndërmjetës, që e ushtron 

profesionin në mënyrë individuale si person fizik, ose si pjesë përbërëse e një personi juridik, dhe 

paguan kuotizacionin periodik vjetor pranë DHKN. Në nenin 4 pika 3.1 parashikohet se licenca e 

ndërmjetësit jepet në mënyrë nominative, individuale, për çdo individ që plotëson kushtet për t’u 

licencuar dhe regjistruar si ndërmjetës. Pranë Ministrisë së Drejtësisë krijohet Regjistri i 

Ndërmjetësve që ushtrojnë veprimtarinë e ndërmjetësimit, si profesion, së bashku me listat e 

ndërmjetësve përkatës. Regjistri i Ndërmjetësve duhet të përmbajë: 

a) identitetin, vendbanimin, numrin e licencës, datën e fillimit të veprimtarisë së ndërmjetësit 

dhe adresën e vendit ku zhvillohet veprimtaria e ndërmjetësit; 

b) emërtimin, llojin dhe selinë e personit juridik, të krijuar sipas legjislacionit për tregtarët 

dhe shoqëritë  tregtare,  ku ndërmjetësi  ushtron  veprimtarinë  në  cilësinë  e  ortakut, 

administratorit ose si i punësuar. 

 

Ky parashikim lidhet me një nga problematikat që ekzistonte përpara ndryshimeve me ligjin nr. 

26/2018 që lidhej drejtpërdrejt me cilësinë e ofrimit të shërbimit të ndërmjetësimit. Ndodhte në 

praktikë, që shërbimi i ndërmjetësimit të ofrohej nga subjekte juridike (shoqëri tregtare) të krijuara 

nga ndërmjetës të cilët më pas punësonin stafin mbështetës të tyre që angazhohej edhe në ofrimin 

e shërbimit të ndërmjetësimit në emër të subjektit tregtar. Nisur nga kjo problematikë lindi nevoja 

që të parashikohej qartë në ligjin për ndërmjetësimin që licenca e ndërmjetësit të jepet në mënyrë 

nominative, individuale, për çdo individ që plotëson kushtet për t’u licencuar dhe regjistruar si 

ndërmjetës. Në këtë mënyrë ligji saktësoi që shërbimi i ndërmjetësimit nuk i njihet subjektit 

tregtar por individëve të licencuar si ndërmjetës të cilët janë të vetmit që mund të ofrojnë 

shërbimin e ndërmjetësimit, pavarësisht, mënyrës së organizimit të tyre dhe statusit që kanë në 

subjektin tregtar. Megjithatë ligji për ndërmjetësimin parashikon detyrimin për të regjistruar 

personin juridik të krijuar, ku ndërmjetësi  ushtron  veprimtarinë  në  cilësinë  e  ortakut, 

administratorit ose si i punësuar në Regjistrin e Ndërmjetësve pranë Ministrisë së Drejtësisë. 

 

Gjithashtu, ligji shqiptar për ndërmjetësimin nuk përmban parashikime lidhur me detyrat dhe 

përgjegjësitë e këtyre subjekteve duke u kufizuar vetëm në ato të ndërmjetësit. Aktet evropiane të 

studiuara me sipër që trajtojnë këtë çështje e konsiderojnë aktivitetin e ofruesve të shërbimit të 

ndërmjetësimit po aq të rëndësishëm sa edhe ai i ndërmjetësve. Këto akte identifikojnë disa 

detyrime që ofruesit e shërbimit të ndërmjetësimit duhet të përmbushin. Në kushtet e mungesës së 

parashikimeve ligjore rekomandohet që, ofruesit e shërbimit të ndërmjetësimit të hartojnë rregullat 

e tyre dhe kodet e tyre të etikës. Modeli italian i sipërcituar165 do të ishte një shembull i mirë që 

 
165 Shih pjesën VII.4 të kësaj Analize, fq. 54; 
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mund të sigurojë që standardet e cilësisë janë përmbushur dhe mundëson verifikimin e 

përputhshmërisë së rregullave të  procedurës dhe të etikës me legjislacionin vendas. Përkthyer në 

kontekstin shqiptar, çfarë mund të mbahet në konsideratë në të ardhmen është që ndër të dhënat që 

i kërkohet përsonit juridik të përfshihen edhe rregullat e tyre procedurale, kodin e etikës dhe një 

tabelë me tarifate aplikuara. Gjithashtu, ligjvënësi duhet të mbajë në konsideratë edhe parashikimet 

e akteve evropiane të sipërcituara lidhur me standartet që duhet të plotësojnë shoqëritë tregtare në 

fushën e ndërmjetësimit.  

 

VIII.5 Organi disiplinor 

 

Ligji nr.10385/2011 parashikon në nenin 4 të tij krijimin e Regjistrit të Ndërmjetësve pranë 

Ministrisë së Drejtësisë. Forma,  përmbajtja dhe rregullat  e administrimit  të Regjistrit  të 

Ndërmjetësve dhe dosjes personale përcaktohen me urdhër të Ministrit të Drejtësisë. Ministria e 

Drejtësisë përditëson të paktën njëherë në vit këtë regjistër dhe siguron publikimin e tij. 

 

Për sa i përket organit disiplinor në ligjin nr. 10385/2011 me ndryshimet e bëra me ligjin nr. 

26/2018 parashikohet në nenin Neni 11/2 të tij krijimi i Bordit Disiplinor të përbërë  nga  5  anëtarë,  

nga  të  cilët  4  anëtarë zgjidhen nga Mbledhja e Përgjithshme e ndërmjetësve166, ndërsa 1 anëtar 

zgjidhet nga Ministri i Drejtësisë. Mandati i anëtarëve të Bordit Disiplinor është 5 vjet. 

 

Procedimi disiplinor ndaj një ndërmjetësi fillon mbi bazën e një ankese të paraqitur përpara Bordit 

Disiplinor të Ndërmjetësimit nga: 

a)  organet drejtuese të Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve; 

b)  Ministri i Drejtësisë; 

c)  një nga palët që kanë marrë pjesë në ndërmjetësimin e kryer nga ndërmjetësi në fjalë; 

ç)  organet e tjera shtetërore të parashikuara me ligj të veçantë167. 

 

Ligji për ndërmjetësimin përcakton edhe mënyrën se si zhvillohet procedimi disiplinor si dhe të 

drejtën e ndërmjetësit për të bërë ankim kundër vendimeve të Bordit Disiplinor të Ndërmjetësimit, 

brenda 45 ditëve, në gjykatën kompetente për çështjet administrative168. 

 

Nga analiza e dispozitave të mësipërme rezulton se me ndryshimet në ligjin nr. 10385/2011 me 

ligjin nr. 26/2018 është forcuar roli kontrollues dhe mbikëqyrës i Ministrisë së Drejtësisë, lidhur 

me licencimin dhe procedimin disiplinor të ndërmjetësve, si dhe është saktësuar procedura 

disiplinore dhe përcaktimi i masave disiplinore për çdo shkelje. Këto dispozita janë në përputhje 

me çfarë kërkohet nga aktet evropiane. 

 
166 Neni 7/1 i ligjitnr. 26/2018 “1.Mbledhja e Përgjithshme e ndërmjetësve përbëhet nga të gjithë anëtarët e Dhomës 

dhe është organi vendimmarrës më i lartë i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve”; 
167 Neni 11/3 i ligjit nr. 26/2018 
168Neni 11/7 i ligjit nr. 26/2018 
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VIII.6 Ndërmjetësimi vullnetar dhe ai i detyrueshëm 

 

Ne ligjin shqiptar për ndërmjetësimin përveç ndërmjetësimit vullnetar, ka tentativa që të 

parashikohet edhe ndërmjetësimi i detyrueshëm dhe kjo për arsye të numrit ende të ulët të çështjeve 

që i drejtohen ndërmjetësimit. Siç e kemi shpjeguar më sipër të tre format e ndërmjetësimit 

vullnetar parashikohen nga ligji për ndërmjetësimin dhe parimi i vullnetarizimit parashikohet në 

nenin 3 të ligjit nr. 10385/2011.  

 

Për sa i përket ndërmjetësimit të detyrueshëm, me ndryshimet e bëra në ligjin për ndërmjetësim 

me ligjin nr. 26/2018 u parashikua detyrimi për gjykatën ose organin përkatës shtetëror për të 

njoftuar, udhëzuar dhe, sipas rastit, informuar në  mënyrë të qartë  dhe  të kuptueshme palët për 

zgjidhjen me ndërmjetësim169. Megjithatë, pavarësisht terminologjisë së përdorur në ligj170 nuk 

mund të themi që ligji për ndërmjetësimin parashikon ndërmjetësimin e detyrueshëm sipas 

modeleve të ligjeve të vendeve të tjera të sipërpërmendura.  

 

Ligji shqiptar për ndërmjetësimin nuk parashikon detyrimin që palëve tu kërkohet të marrin pjesë 

në një takim fillestar me një ndërmjetës, si kusht për tu plotësuar përpara se ti drejtohen gjykatës. 

Gjithashtu, ligji për ndërmjetësimin nuk parashikon as referimin e detyruar për ndërmjetësim nga 

një gjyqtar sipas të cilit palët jo vetëm njoftohen/udhëzohen/informohen por edhe referohen 

detyrimisht tek ndërmjetësimi.  Siç e theksuam më sipër, referimi i detyruar për ndërmjetësim nga 

një gjyqtar konsiderohet si modeli më i përshtatshëm për t’iu referuar, dhe një model efikas për të 

nxitur përdorimin e ndërmjetësimit në disa vende.  

 

VIII.7 Caktimi i ndërmjetësit 

 

Lidhur me caktimin e ndërmjetësit ligji nr. 10385/2011 në nenin 15171 të tij parashikon lirinë e 

palëve, së bashku me ndërmjetësin, për të vendosur rregullat dhe mënyrën e zhvillimit të 

ndërmjetësimit. Palët zgjedhin vullnetarisht një ose më shumë ndërmjetës prej Regjistrit të 

Ndërmjetësve pranë Ministrisë së Drejtësisë. Në nenin 16172 te ligjit nr. 10385/2011 parashikohet 

se kur palët bien dakord për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim, ato bashkërisht 

caktojnë ndërmjetësin nga lista e ndërmjetësve të licencuar, duke marrë parasysh natyrën e 

 
169 Neni 2 i ligjit nr. 10385/2011; 
170 “detyrimisht”; 
171 Ndryshuar me ligjin nr. nr. 26/2018, Në nenin 15, pika 1, pas fjalës “Palët” shtohen fjalët “së bashku me 

ndërmjetësin”. 
172 Ndryshuar me ligjin nr. nr. 26/2018, Në nenin 16 bëhen këto ndryshime: 

1. Në fund të pikës 1 shtohen fjalët “duke marrë parasysh natyrën e mosmarrëveshjes”. 

2. Në pikën 2, fjalët  “pranë dhomave të ndërmjetësve” zëvendësohen me fjalët “në faqen zyrtare të internetit të 

Ministrisë së Drejtësisë, pranë Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve dhe degëve vendore,”. 

3. Në fund të pikës 2 hiqen fjalët “si gjykata”. 
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mosmarrëveshjes. Lista e ndërmjetësve të licencuar duhet të jetë e njohur për publikun dhe e 

afishuar në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Drejtësisë, pranë Dhomës Kombëtare të 

Ndërmjetësve dhe degëve vendore, në zyrat e ndërmjetësve që e ushtrojnë ndërmjetësimin, si 

subjekte juridike ose fizike, si dhe pranë institucioneve të tjera. 

 

Ligji shqiptar për ndërmjetësimin nuk parashikon rastet kur palët nuk bien dakord për përzgjedhjen 

e ndërmjetësit dhe mundësinë e ndërhyrjes së një palë të tretë që do të mund të përzgjedhë ose 

rekomandojë ndërmjetësin. Në të njëjtën mënyrë, edhe për ndërmjetësimin e referuar nga gjykata 

nuk parashikohet mundësia e përzgjedhjes së ndërmjetësit nga gjykata/gjyqtari i cështjes në rast 

mosmarrëveshje midis palëve, lidhur me përzgjedhjen e ndërmjetësit. 

 

VIII.8 Shpenzimet e ndërmjetësimit 

 

Lidhur me kostot e ndërmjetësimit, ndryshimet e bëra në ligjin nr. 10385/2011 me ligjin nr. 

26/2018 saktësuan disa elementë të rëndësishëm lidhur me shpenzimet e ndërmjetësimit. “Tarifa 

ndërmjetësimi”173 përkufizohet si tarifa e shpërblimit për punën e ndërmjetësit gjatë zhvillimit të 

procedurës së ndërmjetësimit. DHKN është përgjegjëse për të propozuar  tarifat  e  shpërblimit,  

për  punën  e  ndërmjetësit,  të  cilat  miratohen  me udhëzim të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë 

dhe Ministrit të Financave174. “Shpenzimet e ndërmjetësimit” përkufizohen si shpenzimet e kryera 

nga ndërmjetësi si rezultat i veprimtarisë së ndërmjetësimit175. Ndërmjetësit, që e ushtrojnë këtë 

veprimtari si profesion, kanë të drejtë të kërkojnë dhe të shpërblehen për punën, si dhe për 

shpenzimet e kryera në procedurën e ndërmjetësimit, sipas marrëveshjes për ndërmjetësim, të 

nënshkruar me palët176. Me ndryshimet e sjella në ligjin nr. 10385/2011 me ligjin nr. 26/2018, 

shtohet neni 24/1 në të cilin parashikohet se shpenzimet e procedurës së ndërmjetësimit paguhen 

proporcionalisht nga palët, nëse në marrëveshjen midis tyre nuk është parashikuar ndryshe. 

Në ligjin shqiptar për ndërmjetësimin, vendimi për ndarjen e shpenzimeve të ndëmjetësimit varet 

nga palët dhe pasqyrohet në marrëveshjen midis tyre.  Në këtë mënyrë ligji shqiptar është në të 

njëjtën linjë me shumicën e modeleve të ligjeve për ndërmjetësimin. Ligjin shqiptar për 

ndërjetësimin, parashikon ndarjen proporcionale të shpenzimit midis palëve dhe në këtë mënyrë 

nuk mban në konsideratë situatën ekonomike të palëve.  

 

VIII.9 Marrëveshja e ndërmjetësimit 

 

Me ndryshimet e bëra në ligjin nr. 10385/2011 me ligjin nr. 26/2018, pika 2 e nenit 9 të ligjit 

ndryshohet, dhe tashmë parashikon se, “Ndërmjetësi i përzgjedhur nga palët në mosmarrëveshje 

nuk është i detyruar të lidhë marrëveshje ndërmjetësimi. Në këtë rast, ndërmjetësi nuk është i 

 
173 Neni 1/2, shkronja “ç” e ligjit nr. 10385/2011 ndryshuar me ligjin nr. 26/2018;  
174 Neni 7 pika 3 shkronja “d” e ligjit nr. 10385/2011 ndryshuar me ligjin nr. 26/2018;  
175 Neni ½, shkronja “d”  e ligjit nr. 10385/2011 ndryshuar me ligjin nr. 26/2018;  
176 Neni 9 i ligjit nr. 10385/2011;  
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detyruar të arsyetojë vendimin e tij”. Në nenin 17 të ligjit nr. 10385/2011 parashikohet se palët 

dhe ndërmjetësi nënshkruajnë bashkërisht, me shkrim, marrëveshjen për realizimin e procesit të 

ndërmjetësimit, ku duhet të përcaktohen: 

a) gjeneralitetet e palëve të kësaj marrëveshjeje dhe të përfaqësuesve të tyre; 

b) përshkrimi i objektit të mosmarrëveshjes; 

c) pranimi i parimeve të ndërmjetësimit, sipas këtij ligji dhe të ndërmjetësit të caktuar; 

ç) vendi i ndërmjetësimit; 

d) shpenzimet e ndërmjetësimit dhe shpërblimi i ndërmjetësit. 
 

Nga analiza e dispozitave të mësipërme rezulton se nënshkrimi i një marrëveshje ndërmjetësimi 

nuk është i detyrueshëm sipas ligjit shqiptar për ndërmjetësimin, dhe palët së bashku me 

ndërmjetësin, janë të lira të vendosin rregullat dhe mënyrën e zhvillimit të ndërmjetësimit177.  

Megjithatë, edhe në rast të nënshkrimit të një marrëveshje të tillë, ligji parashikon përmbajtjen 

minimale të kësaj marrëveshjeje. Gjithashtu, ligji nr. 10385/2011 parashikon se në mungesë të 

një marrëveshjeje për mënyrën e zhvillimit të ndërmjetësimit, ndërmjetësit mund ta zhvillojnë 

ndërmjetësimin në mënyrën më të përshtatshme për palët, mbështetur në rrethanat e çështjes, 

në çdo kërkesë që mund të paraqesin palët dhe në çdo  nevojë për një zgjidhje të shpejtë të 

mosmarrëveshjes. Në çdo rast, në zbatimin e procedurave të ndërmjetësimit, ndërmjetësi duhet të 

kujdeset për të siguruar trajtimin e drejtë dhe të paanshëm të palëve, duke marrë parasysh të gjitha 

rrethanat e çështjes178. 

 

Siç e theksuam më lart, në Manualin Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit179 rekomandohet 

hartimi i një modeli të marrëveshjes së ndërmjetësimit, të cilës palët dhe ndërmjetësit mund ti 

referohen, çfarë do të siguronte jo vetëm përputhshmërinë me ligjin por edhe me standartet që 

duhet të përmbushë ky proces.  

 
 

VIII.10 Fillimi dhe përfundimi i procedurës së ndërmjetësimit 

 

Ligji nr. 10385/2011, për sa i përket fillimit të procedurës së ndërmjetësimit,  parashikon në nenin 

12180 të tij se “procedura për ndërmjetësim fillon pas datës së paraqitjes së ftesës për 

ndërmjetësim nga të paktën njëra nga palët në konflikt palës tjetër sipas këtij ligji,,ose nga data 

e referimit të çështjes nga gjykata, prokurori ose organe të tjera kompetente, për zgjidhjen e saj 

me ndërmjetësim”. Neni 12 bën një dallim të qartë të mënyrës së si mund të fillojë një procedurë 

ndërmjetësimi jashtëgjyqësor dhe e referuar nga gjykata, prokurori ose organe të tjera 

kompetente. Në rastin e ndërmjetësimit jashtëgjyqësor, ligji nr. 10385/2011 ka parashikuar 

 
177 Neni 15 pika 1e ligjit nr. 10385/2011;  
178 Neni 17 pika 3 dh 4 e ligjit nr. 10385/2011;  
179 Manual Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit, CEPEJ (2019) 9, Strasburg, 13 dhe 14 Qershor 2019, fq 60, 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928 
180Ndryshuar me ligjin nr. 26/2018. 

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/1680951928
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mundësinë për njërën nga palët që të ftojë në ndërmjetësim palën tjetër, ku mos përgjigjia brenda 

30 ditëve duhet të konsiderohet si mospranim i ftesës për ta zgjidhur mosmarrëveshjen me 

ndërmjetësim. Ndërkohë që procedura e ndërmjetësimit të referuar fillon në datën e referimit të 

çështjes nga gjyqtari, prokurori apo organi tjetër kompetent.  
 

 

Në Manualin Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit të CEPEJ, ligjvënësit inkurajohen të 

përcaktojnë mënyrën se si dokumentohet kërkesa (përmes një akti të gjyqtarit ose një dokumenti 

tjetër midis palëve). Në këtë akt duhet të paktën të përfshihet pezullimi i procedurës gjyqësore, 

kohëzgjatja e ndërmjetësimit, ndërmjetësi dhe data e seancës tjetër pas përfundimit të 

ndërmjetësimit. Për sa i përket këtij rekomandimi mund të themi që legjislacioni shqiptar por edhe 

ndryshimet e fundit të ligjit për ndërmjetësimin shkojnë në këtë drejtim. Në ndërmjetësimin 

jashtëgjyqësor fillimi i procedurës së ndërmjetësimit dokumentohet nëpërmjet ftesës për 

ndërmjetësim të paraqitur nga njëra palë. Ndërkohë që dokumentimi i fillimit të ndërmjetësimit 

të referuar nga gjykata, prokurori apo organ tjetër kompetent parashikohet në Kodet e Procedurave 

dhe konkretisht, referimi i palëve tek ndërmjetësimi dokumentohet nëpërmjet procesverbaleve 

përkatëse.  

 

Ndryshimet në ligjin nr. 10385/2011 kanë ndërhyrë edhe tek kohëzgjatja maksimale e 

ndërmjetësimit në çështjet civile të referuara nga gjykata, duke parashikuar një afat maksimal prej 

30 ditësh nga dita e referimit. Ky parashikim i ligjit për ndërmjetësimin është në përputhje edhe 

me nenin 297 të KPrC që parashikon të njëjtin afat. Për sa i përket ndërmjetësimit të referuar nga 

gjykata apo prokurori për çështje penale me të mitur, në nenin 64 të Kodit të Drejtësisë Penale për 

të Mitur parashikohet një afat 45 ditor. Nga analiza e dispozitave lidhur me afatin e procesit të 

ndërmjetësimit të referuar nga gjykata, prokurori apo një organ tjetër kompetent, vihen re dy 

mangësi:  

✓ së pari, që për çështjet penale nuk parashikohet një afat maksimal brenda të cilit çështja t’i 

referohet ndërmjetësimit;  

✓ së dyti, nuk ka asnjë parashikim lidhur me mundësinë e zgjatjes së afatit në raste të 

caktuara, veçanërisht duke marrë parasysh numrin e palëve në mosmarrëveshje, 

kompleksitetin e çështjes dhe natyrën e mosmarrëveshjes. 

 

Momenti i përfundimit të procedurës së ndërmjetësimit parashikohet qartë në nenin 21 të ligjit nr. 

10385/2011 në të cilin parashikohet se procedura e ndërmjetësimit përfundon në: 

a) ditën e nënshkrimit të marrëveshjes për zgjidhjen e mosmarrëveshjes; 

b) ditën e nënshkrimit të deklaratës me shkrim të ndërmjetësit, pas këshillimit me palët që 

ndërmjetësohen, sepse përpjekjet për ndërmjetësim të mëtejshëm nuk janë të justifikuara; 

c) ditën e nënshkrimit të deklaratës me shkrim të palëve ndërmjetëse, me anë të së cilës i 

drejtohen ndërmjetësit, ku i njoftojnë se procedura e ndërmjetësimit ka përfunduar; 

ç) ditën e nënshkrimit të deklaratës me shkrim të njërës palë, drejtuar palës tjetër, ndërmjetësit, 

ku njoftohen se procedura e ndërmjetësimit ka përfunduar; 
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d) me vdekjen e ndonjërës nga palët në proces; 

dh) me likuidimin e personit juridik, palë në proces. 

 

Në Manualin Evropian për Ligjin e Ndërmjetësimit të CEPEJ rekomandohet se pas përfundimit të 

ndërmjetësimit, gjyqtari, prokurori apo organi tjetër kompetent duhet të marrë informacion mbi 

ecurinë ose rezultatin e ndërmjetësimit. Një parashikim të tillë e gjejmë në nenin 23 të ligjit nr. 

10385/2011181 në të cilin parashikohet se “1. Kur çështja është referuar për ndërmjetësim nga 

gjykata ose prokurori, ndërmjetësi, në përfundim të procedurës së ndërmjetësimit, ose në afatin e 

përcaktuar në këtë ligj, i njofton ato për zgjidhjen ose jo të mosmarrëveshjes, duke dërguar edhe 

aktet përkatëse. 2. Në rastin kur është zgjidhur çështja me anë të ndërmjetësimit, organet gjyqësore 

vendosin, sipas rastit, miratimin e zgjidhjes me pajtim të çështjes civile ose pushimin e çështjes 

penale apo mosfillimin  e  procedimit  penal,  përveç  rasteve  kur  arrihet  në  përfundimin  se  

vërehet pavlefshmëri. 2/1. Në rastin kur çështja penale ku përfshihen të mitur në konflikt me ligjin 

është zgjidhur me anë të ndërmjetësimit, prokurori ose gjyqtari vendos pushimin e çështjes.”. 

 

Në një vlerësim të përgjithshëm mund të themi se, legjislacioni shqiptar ezauron në mënyrë 

pothuajse të plotë të gjithë kërkesat/rekomandimet e akteve evropiane lidhur me fillimin dhe 

përfundimin e procesit të ndërmjetësimit. Megjithatw, nga analiza e dispozitave lidhur me afatin e 

procesit të ndërmjetësimit të referuar nga gjykata, prokurori apo një organ tjetër kompetent, vihen 

re dy mangësi:  

✓ së pari, që për çështjet penale nuk parashikohet një afat maksimal brenda të cilit çështja t’i 

referohet ndërmjetësimit;  

✓ së dyti, nuk ka asnjë parashikim lidhur me mundësinë e zgjatjes së afatit në raste të 

caktuara, veçanërisht duke marrë parasysh numrin e palëve në mosmarrëveshje, 

kompleksitetin e çështjes dhe natyrën e mosmarrëveshjes. 

 

VIII.11 Procesi i ndërmjetësimit 

 

Siç është theksuar më sipër, ekzistojnë disa çështje në lidhje me vetë procesin e ndërmjetësimit që 

rekomandohet të trajtohen në ligjet kombëtare si: 

✓ përdorimi i mjeteve elektronike gjatë procedurës së ndërmjetësimit; 

✓ përfaqësimi i palëve nga avokatët e tyre;  

✓ përfshirja e palëve të treta në procesin e ndërmjetësimit (ekspertëve).  

 

Nga analiza e dispozitave të ligjit nr. 10385/2011 vihet re se asnjë nga çështjet e sipërpërmendura 

nuk trajtohet, duke i lënë ndërmjetësve dhe palëve liri të plotë që të rregullojnë vetë procesin në 

mënyrën që ata e gjykojnë më të përshtatshme dhe për aq sa palët bien dakord.  

 

 
181 Ndryshuar me ligjin nr. 26/2018. 
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VIII.12 Garancitë procedurale 

 

Parimi i konfidencialitetit të procesit të ndërmjetësimit parashikohet në nenin 19 të ligjit nr. 

10385/2011 në të cilin parashikohet se përveçse kur palët kanë rënë dakord ndryshe, tërësia e të 

dhënave dhe e rrethanave për procedurat e ndërmjetësimit duhet të mbeten konfidenciale. 

Megjithatë, ligji nuk parashikon se ndaj kujt rëndon detyrimi i konfidencialitetit ( ndaj të gjithë 

palëve në proces apo vetëm ndaj ndërmjetësit). Siç është shpjeguar më sipër, ligjvënësit 

inkurajohen të shprehin qartë se detyrimi i konfidencialitetit duhet të zbatohet ndaj të gjithë 

personave të përfshirë në procesin e ndërmjetësimit duke mos lënë paqartësi në këtë drejtim. 

Megjithatë, ligji parashikon se pavarësisht nga rregulli i ruajtjes së konfidencialitetit, bëhen 

publike të dhënat dhe përmbajtja e marrëveshjes së arritur në rastet kur: 

a) është e nevojshme për shkaqe të cenimit të interesave themelorë të shtetit dhe/apo interesit 

publik; 

b) është e nevojshme për parandalimin apo ndalimin e dhunës fizike apo psikologjike ndaj 

çdo personi, veçanërisht ndaj fëmijëve apo personave me aftësi të kufizuara; 

c) është e nevojshme për parandalimin apo ndalimin e keqtrajtimit, të dhunës fizike apo psikike 

të personave me aftësi të kufizuara; 

ç) nëpërmjet bërjes publike të të dhënave dhe/apo marrëveshjes së ndërmjetësimit sigurohet 

zbatimi i kësaj marrëveshjeje. 

 

Gjithashtu, pjesëmarrësit në një proces ndërmjetësimi, të cilët i nënshtrohen detyrimit të 

konfidencialitetit, nuk mund të përdorin informacionet dhe dokumentet e përfituara dhe 

administruara gjatë procesit të ndërmjetësimit në një proces gjyqësor apo në arbitrazh. Ligji nr. nr. 

10385/2011 në nenin 20 të tij parashikon se përveçse kur palët kanë rënë dakord ndryshe, një palë 

që merr pjesë në procedurën e ndërmjetësimit ose një person i tretë, përfshirë dhe ndërmjetësin, 

nuk mund të kërkojnë ose të përdorin në një proces gjyqësor, arbitrazhi apo në ndonjë procedurë 

tjetër të ngjashme, prova ose dëshmi, pavarësisht nga forma e tyre, si më poshtë: 

a) ftesën e një pale për të marrë pjesë në një procedurë ndërmjetësimi ose veprimin me të cilin 

njëra nga palët ka shprehur vullnetin për të marrë pjesë në procedurën e ndërmjetësimit; 

b) mendimet e shprehura ose sugjerimet e bëra nga njëra palë gjatë ndërmjetësimit ose nga 

ndërmjetësi për zgjidhjen e mundshme të mosmarrëveshjes; 

c) deklaratat ose pohimet e bëra nga njëra palë gjatë zhvillimit të procedurës së ndërmjetësimit; 

ç) propozimet e bëra nga ndërmjetësi; 

d) faktin që njëra nga palët në procedurën e ndërmjetësimit ka shprehur vullnetin për të pranuar 

propozimin e bërë nga ndërmjetësi ose zgjidhjen e mosmarrëveshjes; 

dh) një dokument të përgatitur vetëm për qëllim të procedurës së ndërmjetësimit. 
 

Rregulli i mësipërm zbatohet nga gjykata, arbitrazhi dhe në procedura të tjera të ngjashme, 

pavarësisht nëse këto organe e shqyrtojnë një mosmarrëveshje që ka qenë ose është në procedurën 

e ndërmjetësimit.  
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Lidhur me detyrimin e mospërdorimit të të dhënave të përftuara gjatë një proces ndërmjetësimi, 

duket se ligji nr. 10385/2011 e konsideron këtë ndalim si një garanci të veçantë procedurale duke 

listuar në detaje dokumentet, informacionet, komunikimet apo veprimet që nuk mund të përdoren 

dhe nuk do të pranohen në një proces tjetër.  

 

Parimi i vullnetarizmit është një nga elementët kryesorë që e bën ndërmjetësimin të ndryshëm nga 

procedurat e tjera. Palët janë të lira të bien dakord për përmbajtjen e marrëveshjes së 

ndërmjetësimit, përzgjedhjen e ndërmjetësit dhe për detaje organizative. Edhe ligji shqiptar për 

ndërmjetësimin parashikon në nenin 3 pika 3 të tij se ndërmjetësimi është vullnetar dhe palët në 

mosmarrëveshje janë të lira: 

a) të zgjedhin ndërmjetësimin, si mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të përcaktuara në 

këtë ligj; 

b) të përcaktojnë kushtet, procedurën, si dhe afatet për aq sa ato janë të lejueshme; 

c) të heqin dorë, në çdo kohë, nga zgjidhja e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim. 

 

Nga analiza e dispozitave të mësipërme rezulton se ligji nr. 10385/2011 ka parashikuar dhe ofron 

garancitë procedurale kryesore. Megjithatë vihet re se formulimi i nenit 19 lidhur me 

konfidencialitetin e procesit të ndërmjetësimit është i përgjithshëm dhe nuk shpreh qartë se ndaj 

kujt rëndon detyrimi i konfidencialitetit.  

 

VIII.13 Aktmarrëveshja për zgjidhjen e mosmarrëveshjes 

 

Ligji shqiptar për ndërmjetësimin parashikon se kur palët bien dakord për zgjidhjen e 

pranueshme të mosmarrëveshjes ndërmjet tyre, së bashku me ndërmjetësit, nënshkruajnë 

marrëveshjen përkatëse, në kuptim dhe në zbatim të kushteve, rasteve dhe të procedurave 

të parashikuara në ligj. Kjo  marrëveshje është e detyrueshme dhe e ekzekutueshme në të 

njëjtën shkallë me vendimet e arbitrazhit182. Ligji përcakton edhe përmbajtjen e 

aktmarrëveshjes183 e cila duhet të përmbajë detyrime të qarta dhe saktësisht të përcaktuara. Afati 

për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në marrëveshje vendoset nga palët në mirëkuptim 

me njëra-tjetrën.  Aktmarrëveshja lidhet me shkrim, përveç rasteve kur ndërmjetësi dhe palët 

 
182 Neni 22 i ligjit nr. 10385/2011; 
183Neni 22 pika 2 e ligjit nr. 10385/2011,   

2. Në aktmarrëveshje përcaktohen: 

a) palët; 

b) përshkrimi i mosmarrëveshjes; 

c) detyrimet e kushtet që palët i vënë njëra-tjetrës dhe mënyra e afati i përmbushjes së tyre; 

ç) nënshkrimi i palëve dhe i ndërmjetësit. 

Afati për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në marrëveshje vendoset nga palët në mirëkuptim me njëra-

tjetrën. Aktmarrëveshja duhet të përmbajë detyrime të qarta dhe saktësisht të përcaktuara. 
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vlerësojnë se ajo mund të lidhet me gojë, nisur nga natyra e mosmarrëveshjes, si dhe kur ligji nuk 

e ndalon një gjë të tillë.  

 

Për sa i përket zbatimit të aktmarrëveshjes së ndërmjetësimit184, kur çështja është referuar për 

ndërmjetësim nga gjykata ose prokurori, ndërmjetësi, në përfundim të procedurës së 

ndërmjetësimit, ose në afatin e përcaktuar në ligj, i njofton ato për zgjidhjen ose jo të 

mosmarrëveshjes, duke dërguar edhe aktet përkatëse. Në rastin kur çështja penale ku përfshihen 

të mitur në konflikt me ligjin është zgjidhur me anë të ndërmjetësimit, prokurori ose gjyqtari 

vendos pushimin e çështjes. Nëse aktmarrëveshja respekton kushtet e përcaktuara në nenin 22 të 

këtij ligji, përbën titull ekzekutiv dhe në këtë rast, ngarkohet shërbimi përmbarimor për 

ekzekutimin e tij. 

 

Nga analiza e dispozitave lidhur me aktmarrëveshjen e ndërmjetësimit dhe zbatueshmërinë e saj 

rezulton se ligji shqiptar për ndërmjetësimin përmban të gjithë parashikimet e nevojshme si për sa 

i përket  formës dhe përmbajtjes së saj ashtu edhe për sa i përket sigurimit të zbatueshmërisë së 

saj.  

 

 
 

VIII.14 Mjetet për të stimuluar përdorimin e ndërmjetësimit 

 

Për sa i përket mjeteve që mund të përdoren për të stimuluar përdorimin e ndërmjetësimit në 

legjislacionin shqiptar mund të themi se: 

 

1. Ligji nr.10385/2011 në mënyrë të përsëritur përmban detyrimin për institucionet dhe 

ndërmjetësit për  të informuar individët për ndërmjetësimin dhe për përfitimet që sjell kjo 

procedurë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Megjithatë numri i ulët i subjekteve që i 

drejtohen ndërmjetësimit është tregues se ka ende shumë për tu bërë në drejtim të 

informimit të individëve.  

2. Motivimi i individëve përmes subvencioneve monetare ose sanksioneve nuk parashikohet 

në legjislacionin shqiptar. Ofrimi i ndërmjetësimit falas ose me tarifa të reduktuara për 

individë me të ardhura të pakta apo sanksione me të cilat palët mund të përballen në rast 

refuzimi të ndërmjetësimit të referuar nga gjykata pa shkaqe të arsyeshme (gjobë ose të 

rritjes së kostove procedurale), nuk parashikohet në legjislacionin shqiptar.  

3. Referimi i detyrueshëm në takimin fillestar me ndërmjetësin si kusht për të filluar 

procedurën gjyqësore, nuk parashikohet në legjislacionin shqiptar.  

 

 
184 Neni 23 i ligjit nr. 10385/2011; 
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Për sa më sipër, dhe duke marrë në konsideratë numrin ende të ulët të rasteve që zgjidhen me 

ndërmjetësim në Shqipëri, rezulton se ligji për ndërmjetësimin nuk parashikon në mënyrë 

shteruese të gjithë mjetet e sipërpërmendura të cilat mund të  nxisin përdorimin e ndërmjetësimit.  




