
Këshilli Ministrave shfuqizon pezullimin e procedurave përmbarimore, të ndërmjetësimit dhe
falimentimit.
Këshilli i Ministrave ka miratuar aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 22, datë 27.05.2020 “Për
shfuqizimin e aktit normativ nr. 13, datë 2.4.2020, të Këshillit të Ministrave “Për marrjen e masave të
veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të 
procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”, 
miratuar me Ligjin nr. 34/2020” (Akti Normativ nr. 22).

Akti Normativ nr. 22 synon të shfuqizojë aktin normativ nr. 13, datë 02.04.2020 të Këshillit të 
Ministrave i miratuar me ligjin nr. 34/2020, i cili pezullonte afatet për kryerjen e veprimeve procedurale 
të përmbaruesit gjyqësor shtetëror apo privat, ndërmjetësit dhe administratorit në procedurat e 
falimentimit.

Akti Normativ nr. 22 hyn në fuqi menjëherë dhe është botuar me Fletoren Zyrtare nr. 98, datë 29 Maj
2020.

The Council of Ministers cancels the suspension of enforcement, mediation and bankruptcy 
procedures.
The Council of Ministers approved the normative act with the effect of the law no. 22, dated 
27.05.2020 “On the repeal of the normative act no. 13, dated 2.4.2020, of the Council of Ministers “On 
the enactment of special measures in the field of the judicial enforcement service, mediation and 
administration of insolvency procedures during the duration of the epidemic caused by the COVID-19”, 
approved by Law no. 34/2020” (Normative Act no. 22).

The Normative Act no. 22 aims to repeal the normative act no. 13, dated 02.04.2020, of the Council of
Ministers, approved by law no. 34/2020, which suspended the statute of limitations for the 
performance of procedural acts of the private and state judicial enforcement service, mediation and of 
the administrator in the insolvency procedures.

The Normative Act no. 22 entered into force immediately and was published with the Official Gazette 
no. 98, dated 29 May 2020.
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