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FJALA E AUTORËVE 
 

Reformat e thella legjislative të sistemit juridik në Kosovë dhe ndryshimet esenciale 
demokratike në çdo aspekt, qoftë ato politike, ekonomike apo ndryshimet e tërësishme 
shoqërore, do të duhej të kishin si synim kryesor sigurimin e një sistemi të avancuar 
ligjor në pajtim me standardet më të larta demokratike evropiane dhe ndërkombëtare, 
zhvillimin e të drejtave dhe lirive të njeriut si dhe sundimin e ligjit. 
Arritja e këtyre synimeve duhet të bëhet përmes krijimit jo vetëm të një sistemi të 
avancuar ligjor, por njëkohësisht edhe nëpërmjet krijimit të mekanizmave efikas për 
zbatimin e drejtë të dispozitave juridike. E gjithë kjo mund të bëhet vetëm nëse 
respektohen kriteret dhe standardet ndërkombëtare gjatë procesit legjislativ.  
Sistemi juridik i ndërtuar dhe i reformuar do të ndihmonte ose do të duhej të ndihmonte 
në krijimin e një rendi të qëndrueshëm juridik dhe ndërtimi i një rendi të avancuar 
juridik do t´i shërbente sigurisë juridike dhe rrjedhimisht siguria juridike do t´i 
ndihmonte ruajtjes së paqes sociale.  
Këto postulate do të mund të realizoheshin, nëse normat juridike që janë në fuqi 
respektohen dhe zbatohen drejt. Zbatimi i drejtë dhe adekuat i normës juridike siguron 
stabilitet, qëndrueshmëri dhe konsistencë juridike.  
Por, zbatimi i drejtë i normave juridike është i mundur, nëse vetë përmbajtja e normës 
kuptohet dhe zbërthehet drejtë. Në disa raste, kuptimi i normës del nga vetë përmbajtja 
e një norme duke u bazuar në interpretimin gjuhësor. Por, ligjvënësi nuk mund të 
ofrojë shtjellime dhe shpjegime për përmbajtjen e një norme të caktuar brenda për 
brenda tekstit ligjor, sepse ligji nuk shtjellon, por urdhëron, ndalon ose autorizon.  

 Për këtë arsye, në të shumtën e rasteve është i nevojshëm, ose ndoshta edhe i 
domosdoshëm, sqarimi dhe shtjellimi i një ligji, si në rastin tonë, Ligji për procedurën 
kontestimore. Këtë detyrë të rëndë, por të rëndësishme e merr përsipër teoria juridike 
dhe praktika gjyqësore, të cilat në forma të ndryshme ofrojnë ose do të duhej të ofronin 
ndihmë për zbatimin e drejtë dhe adekuat të ligjit. Sqarimi dhe shtjellimi i këtij ligji 
arrihet nëpërmjet komentarit, me të cilin jo vetëm shtjellohen dhe sqarohen institutet 
juridike të këtij ligji, por edhe ofrohen udhëzime për zbatimin adekuat të normave 
juridike. Edhe më tutje ekziston një sfidë e madhe, me të cilën janë duke u ballafaquar 
organet dhe institucionet e Republikës së Kosovës sa i përket zbatimit të ligjeve në 
përgjithësi, sfidë kjo e cila konstatohet në vazhdimësi në raportet vjetore të Progresit të 
Komisionit Evropian. Duke pasur parasysh problemet e shumta rreth zbatimit të 
ligjeve, apo zbatimit të gabuar të dispozitave ligjore për shkak të moskuptimit të drejtë 
të tyre, është më se e domosdoshme komentimi i dispozitave ligjore dhe nxjerrja e 
domethënies së drejtë të normës juridike me aq sa është e mundur. Kjo do t’i 
kontribuonte krijimit të sigurisë juridike dhe mbrojtjes së interesave të palëve në 
procedurë. Po ashtu, si rezultat i komentimit të dispozitave ligjore do të kemi zbatim 
unik të tyre nga ana e organeve të drejtësisë.    
Hapat e shpejtë në reformimin dhe ndërtimin e sistemit juridik në Kosovë nuk kanë 
mundur të përcillen nga teoria juridike. Dhe si rrjedhojë, ligjet në përgjithësi, por edhe 
ligjet bazike në veçanti ose nuk po zbatohen sa e si duhet ose një pjesë e dispozitave 
ligjore po zbatohen gabimisht. Kjo për faktin e keqinterpretimit ose mosnjohjes së 
instituteve të reja juridike, të cilat kanë hyrë në legjislacionin e ri. Edhe teoria e 
deritanishme juridike në gjuhën shqipe nuk ka pasur mundësi të profilizohet ose edhe 
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të ofrojë ndihmën e saj në sqarimin e ligjeve, të cilat do të ndihmonin në zbatimin e 
drejtë dhe adekuat të normave të ligjit.  
Duke u mbështetur në raportin e fundit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në 
Evropë, (këtu e tutje: OSBE), (OSBE, Misioni në Kosovë-Departamenti për të Drejta të 
Njeriut dhe Komunitete, Seksioni për Monitorimin e Sistemit Juridik, Raport Mujor – 
Shkurt 2009, http://www.osce.org/documents/mik/2009/08/ 39175 _sq.pdf) në Kosovë 
ekziston një realitet mbase edhe jo shumë shpresëdhënës, se edhe në kohën e fillimit të 
zbatimit të Ligjit mbi procedurën kontestimore ka një numër jashtëzakonisht të madh të 
rasteve civile, që presin tash e një kohë të gjatë për t’u zgjidhur. Kjo situatë është 
shqetësuese edhe lidhur me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, meqë, 
sipas nenit 6 paragrafi 1, të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, qytetarëve u 
garantohet e drejta për gjykim publik e korrekt brenda kohës së arsyeshme. Qëllimi 
final  i kësaj dispozite është që të mbrohen qytetarët nga zvarritjet e zgjidhjes së 
kontesteve të tyre civile. 
Mungesa e komentarëve të ligjeve bazike ka ndikuar që shumë dispozita ose janë 
interpretuar gabimisht ose jo në nivel të kënaqshëm dhe si pasojë e kësaj ka qenë e 
pamundur që të avancohet sistemi ligjor dhe të ofrohen praktika të mira gjyqësore.  
Me komentimin e ligjeve bazike synohet të arrihet unifikimi i së drejtës, unifikimi i 
terminologjisë juridike, mënjanimi i zbrazëtive ligjore dhe krijimi i koherencës ligjore 
të qëndrueshme. Të gjitha këto do të ndihmojnë në zbatimin adekuat të ligjit dhe me 
këtë do të realizohet siguria juridike. Me këtë komentar nuk mund të pretendohet se 
janë ofruar të gjitha zgjidhjet për të gjitha situatat. Natyrisht, nuk mund të jepen të 
gjitha përgjigjet në të gjitha pyetjet, që mund të shfaqen në praktikë si dhe në pyetjet 
hipotetike. Por, me këtë botimin e parë është tentuar që të ofrohen zgjidhje praktike për 
zbatuesin e ligjit. Shpresojmë dhe dëshirojmë që zbatuesi i Ligjit  në përgjithësi dhe 
secili jurist në Kosovë do të mund të gjejë në këtë komentar një udhërrëfyes për shumë 
situata të ndryshme juridike.  
Për t’u realizuar këto synime, si bazë është marrë natyrisht e drejta e deritashme 
procedurale civile, e cila ishte mishëruar edhe në LPK e vjetër, Ligj i cili është 
abroguar me LPK i ri. Gjithashtu, në konsideratë janë marrë edhe përvojat e të së 
drejtës komparative, me të cilat e drejta procedurale civile e Kosovës ka ngjashmëri 
dhe ka trashëguar të njëjtën të drejtë. Këtu mendohet në rend të parë në të drejtat 
procedurale civile të rajonit. Komentari i është referuar në masë të madhe doktrinës 
juridike dhe praktikës gjyqësore të Austrisë, për shkak të faktit se kjo e drejtë ka 
shërbyer si model i LPK së vjetër dhe natyrisht edhe të LPK të ri. Inspirim është 
kërkuar edhe në të drejtën procedurale civile të Gjermanisë dhe të Suedisë. Natyrisht, 
në Komentar është trajtuar edhe praktika gjyqësore ekzistuese e Kosovës.  
 

Iset Morina 
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Udhëzues për përdorimin e komentarit 
 

Komentari i Ligjit për procedurën kontestimore ka një strukturë të qartë sistematike 
dhe edhe në aspektin teknik. Pas secilit nen, të markuar me font të zi, fillohet me 
komentimin. Ndarja formale e komentarit në një nen sipas numrave rendor (1, 2 etj.) 
bëhet vetëm në aspektin përmbajtësor dhe jo sipas numrit të paragrafëve. Referencat 
dhe citatet si dhe fjalët e huaja janë të shënuara me font kursiv. Nëse theksi i ndonjë 
pasuesi bie në ndonjë fjalë apo nocion ose institut të veçantë, atëherë ato janë theksuar 
me font të zi. Në parim përdoren shkurtesat për ligje. Natyrisht, në masë të madhe 
përdoret Ligji aktual për procedurën kontestimore (LPK). Dispozitat ligjore pa 
referim në ndonjë ligj të veçantë janë dispozita të LPK aktual. Komentari i 
referohet shpesh edhe LPK paraprake dhe ky Ligj emërtohet ose si “LPK i vjetër” ose 
si “LPK i mëparshëm”. Si shtojcë është bashkëngjitur edhe Projektligji për 
ndryshimin e LPK, që në fakt janë paraparë vetëm disa ndryshime josubstanciale. 
Gjithashtu është bashkëngjitur edhe teksti i ligjit të ri për Gjykatat. Në fund të 
komentarit është bashkëngjitur edhe një indeks i instituteve qendrore procedurale. Në 
këtë indeks mund të gjendet orientimi i shpejtë për institutet qendrore.  

 
 
 Komentari është hartuar nga: 
  Iset Morina: Hyrje, Nenet 1 – 318 dhe 511 – 531 
  Selim Nikçi: Nenet 319 – 510 dhe 532 - 538 
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Die ganze Dunkelheit der Welt reicht nicht aus, 
das Licht einer einzigen Kerze zu löschen. 

 
[Krejt terri i botës nuk mjafton për të shuar dritën e një qiriri të vetëm.] 
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Hyrje 
 

Zhvillimet politike në kohën e pasluftës kanë pasur për rrjedhojë logjike edhe 
ndryshimet substanciale në sistemin juridik në përgjithësi. Reformimi, ose edhe 
ndërtimi i sistemit juridik në Republikën e Kosovës është i ndikuar në masë të madhe 
nga sisteme të ndryshme juridike, të cilat kanë sjellë me vete edhe institute të 
ndryshme. 
Ligji (Nr. 03/L-006) për procedurën kontestimore (këtu e tutje LPK) i ka rrënjët në 
legjislacionin austriak mbi procedurën kontestimore, i cili është pjesë e procedurës 
civile (Zivilprozessordnung). LPK dhe Procedura civile e Austrisë është bazuar në 
ideologjinë e Franz Klein i cili njihet edhe si babai i procedurës civile austriake1.  
Synimi i Franz Klein për reformimin e procedurës civile austriake fokusohej në 
krijimin e rregullave procedurale, që do të ndikonin në zhvillimin e procesit gjyqësor të 
shpejtë, efikas dhe të lirë, sepse kontesti është një fenomen negativ shoqëror i 
ndërlidhur me probleme shoqërore2. Synimi kryesor i Franz Klein ishte të sigurohej 
realizimi i funksionit social të procedurës civile. Funksioni social ka dy elemente 
përbërëse dhe se zgjidhja e mosmarrëveshjeve mes palëve nuk është qëllim i vetëm i 
procedurës civile, gjithashtu zgjidhja e kontesteve i shërben interesave publike. 
Megjithatë, procedura civile duhet të këtë parasysh gjithashtu këndin ekonomik. Në 
lidhje me perspektivën ekonomike, procesi ligjor nuk duhet të jetë një mënyrë për të 
shtyrë pagesën e borxheve3. 
Karakteristikat më të rëndësishme lidhur me procedurën civile moderne janë si në 
vijim: 
 
- kompetenca e gjyqtarit lidhur me menaxhimin e çështjeve, i cili ex officio 

garanton kushtet për kryerjen e hapave të ndryshme procedurale dhe i cili ka 
kompetenca të rëndësishme në fushën e hetimit në faktet e rastit; 

- një ndarje të procedurës në një fazë përgatitore dhe në një fazë kryesore, mund 
të zhvillohet në një seancë gjyqësore; 

- veprime të veçanta procedurale nuk mund të merren, pasi të ketë skaduar 
periudha e caktuar kohore; 

- njoftimi ex officio i palëve lidhur me parashtresat e ndryshme procedurale që 
janë paraqitur në gjykatë4. 
 

Procedura civile moderne duhet të sigurojë një balancë në mes të drejtave dhe detyrave 
të gjykatës dhe palëve me qëllim të arritjes së zgjidhjes së kontestit, meqë procesi 
gjyqësor është një e keqe e paevitueshme, që shkakton humbje të kohës, të mundit dhe 
shpenzime.  
Për t´u siguruar mbarëvajtja e procesit gjyqësor, gjykatësi duhet të ketë një rol shumë të 
rëndësishëm në gjykimin civil. Për këtë arsye, gjykata bëhet faktor vendimtar në 
zhvillimin e procesit të filluar, në të cilin ka rol vendimtar për mënyrën e zhvillimit të 
                                                            
1 Shih Rhee, Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation, p. 11-25. 
2 Rhee, European Traditions in Civile Procedure, p. 12-13. 
3 Shih Rhee, European Traditions in Civile Procedure, p. 11-12 dhe Jauernig, Zivilprozessrecht, S. 2. 
4 Shih Rhee, Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation, p. 11-25. 
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procesit (veprimet drejtuese natyrisht se i ndërmerr gjykata). Gjykata ka gjithashtu për 
detyrë caktimin dhe shtyrjen e seancës gjyqësore si dhe komunikimin e parashtresave, 
letërthirrjeve dhe vendimeve gjyqësore. Ajo i cakton afatet, të cilat nuk janë paraparë 
me ligj dhe  i vazhdon afatet e tilla, nëse për një gjë të tillë ekzistojnë shkaqe të 
arsyeshme. Gjykata ka për të detyrë të kujdeset për sqarimin e çështjes dhe në këtë 
drejtim me pyetjet e veta i nxit palët që të parashtrojnë të gjitha faktet dhe provat. 
Gjykata mundet edhe vet t’i marrë provat, të cilat nuk i ka propozuar asnjëra palë5. 
Palët nuk guxojnë ta pengojnë gjykatën, që në mënyrë sa më efikase të vërtetojë 
gjendjen faktike. Për këtë arsye ligji i detyron palët që të flasin të vërtetën dhe t’i 
shfrytëzojnë me mirëbesim të drejtat e veta procedurale.  

 Gjatë komentimit të LPK do të kemi parasysh këtu edhe parimet e Franz Klein-it të 
cekura më lartë. Gjithashtu, do të merren në konsideratë praktika gjyqësore lidhur me 
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Lirive Themelore. Në këtë akt është 
theksuar se vendimi gjyqësor duhet të jepet brenda një afati të arsyeshëm dhe 
procedura duhet të jetë publike. Në mënyrë indirekte këto e parashikojnë parimin gojor. 
Përveç këtyre parimeve, konventa e thekson edhe parimin e pavarësisë së gjykatës dhe 
të drejtën e palës në dëgjim. Disa parime janë pjesë përbërëse të sistemit proceduralo-
juridik të gjitha vendeve dhe janë të garantuara me Konventën Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut dhe Lirive Themelore. Në Republikën e Kosovës, kjo konventë vlen dhe është 
pjesë përbërëse e sistemit ligjor të Kosovës dhe duhet të zbatohet siç është e paraparë 
edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

 
   

Ligji (nr. 03/L-006) për procedurën kontestimore 
 

Në procedurën kontestimore ekzistojnë tri subjekte kryesore, e të cilat janë: paditësi, i 
padituri dhe gjykata. Paditësi, është ai apo ajo i cili parashtron kërkesën pranë gjykatës 
për t’i dhënë mbrojtje juridike, kurse ndaj të paditurit kërkohet kjo mbrojtje. Subjekti i 
tretë është gjykata, e cila duhet të vendosë, nëse kërkesa për mbrojtje juridike është e 
themeltë ose e pathemeltë dhe varësisht nga rezultatet e shqyrtimit me aktgjykim 
konstaton se a ka vend për dhënien e mbrojtjes juridike apo / ose kërkesa e paditësit 
është e pa bazë. Nëse i padituri e ka shkelur një të drejtë të paditësit përmes një veprimi 
ose mosveprimi, gjykata e urdhëron të paditurin përmes vendimit të akordojë sjelljen e 
tij me të drejtën e paditësit brenda një afati të caktuar në vendim.  
Rregullat e procedurës civile kanë për qëllim mbrojtjen e të drejtave subjektive civile. 
Gjykata duhet të ketë një rol aktiv dhe detyrim për të siguruar zhvillimin e procesit 
civil në mënyrë të shpejtë dhe efikase, por pa e dëmtuar qëllimin kryesor të gjykimit 
dhe arritjen te e vërteta materiale. Mbarëvajtja e procesit gjyqësor civil sigurohet 
përmes parimeve fundamentale, të cilat janë inkorporuar në mënyrë lapidare në 
dispozitat e përgjithshme të Ligjit. 
 

                                                            
5 Tanimë me LPK e ri është ngushtuar në masë të madhe kjo mundësi e gjykatës. 
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1. Historiku i nxjerrjes së LPK 
 
 Më 6 tetor 2008, gjykatat dhe institucionet e ndryshme të drejtësisë në Kosovë filluan 

të zbatojnë Ligjin e ri për procedurën kontestimore6, i cili si model kishte Ligjin për 
procedurën kontestimore e vitit 1982. Shumica e dispozitave të Ligjit të ri për 
procedurë kontestimore mbeten të njëjta ose në substancë të ngjashme me Ligjin e 
procedurës kontestimore të vitit 19827. 

 Ligji i procedurës kontestimore i vitit 1982 ishte i vjetruar në shumë aspekte dhe si i 
tillë ndikonte në zvarritjen e procedurës, siç janë: dështimi i ligjit në përcaktimin e 
afateve kohore,problemet lidhur me përgjigjen në padi, si dhe mungesa e dispozitave, 
që rregullojnë çështjen e shtyrjeve të seancave gjyqësore etj. 

 Nevoja për këtë ligj është e pakontestueshme, pasi që Kosova po kalon në një ekonomi 
të tregut të lirë, ku edhe rregullat juridike për zgjedhjen e kontesteve civile duhen t’i 
përshtaten rrethanave të krijuara, ndërsa Ligji i vjetër për procedurën kontestimore, 
ishte në disa aspekte i ngarkuar me zgjidhje juridike që i kanë takuar një sistemi të 
tejkaluar ekonomik socialist dhe nuk është i standardizuar me standarde ndërkombëtare 
dhe direktivat e BE-së. Ligji i vjetër i procedurës kontestimore nuk mund t’i përshtatej 
nevojave të kohës, prandaj si i tillë duhej të zëvendësohej me ligj të  ri8. 
Synim i ligjvënësit është mënjanimi i pengesave procedurale, me të cilat janë ballafaquar 
gjykatat dhe palët me LPK të vjetër dhe kështu synon ofrimin e zgjidhjeve të reja alternative 
për probleme të ndryshme, për të cilat LPK e vjetër nuk kishte zgjidhje adekuate. 
Duke pasur parasysh argumentet e lartpërmendura, me datën 16.07.2007 Ministria e 
Drejtësisë e Qeverisë së Kosovës dorëzoi në Agjencinë për Integrime Evropiane (më 
tej AIE) kërkesën për shqyrtimin e Projektligjit për procedurën kontestimore sipas nenit 
32 paragrafi 8 të Rregullores së Punës së Qeverisë nr. 1/2007. Në pajtim me 
procedurën e paraparë sipas nenit 32 paragrafi 9 të Rregullores së Punës së Qeverisë, 
më 2.8.2007 AIE lëshoi një deklaratë dhe dha opinionin duke cekur se nuk mund të 
konsiderohet se parimet e legjislacionit të Bashkimit Evropian, duke përfshirë 
dispozitat themelore të cilat parashohin bashkëpunimin gjyqësor në fushën civile dhe 
tregtare në kuadër të shteteve anëtare, janë plotësisht të aplikueshme në kuadër të 
legjislacionit të Kosovës. Në këtë kuptim është konstatuar nga AIE, se Projektligji për 
procedurën kontestimore nuk i cenon parimet themelore të Acquis Communitaire9. 
Pastaj Zyra për Shërbimet e Ndihmës Juridike me 17.8.2007, është deklaruar se Drafti i 
projektligjit për procedurën kontestimore, i iniciuar nga Ministria e Drejtësisë, është 
përgjithësisht në pajtim me nenin 36 mbi “Kriteret themelore teknike dhe përmbajtësore 
për projektligjet dhe aktet e tjera ligjore” dhe si i tillë mund të procedohet për aprovim10. 

                                                            
6 Lidhur me hyrjen në fuqi të këtij ligji shih komentimin e nenit 538 nr. 3. 
7 Shih OSBE, Misioni në Kosovë-Departamenti për të Drejta të Njeriut dhe Komunitete, Seksioni për 
Monitorimin e Sistemit Juridik, Raport Mujor–Shkurt 2009, http://www.osce.org/documents/mik/2009/ 
08/ 39175_sq.pdf. 
8 Shih Memorandumin shpjegues të Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me Projektligjin për 
procedurën kontestimore. 
9 Informatat lidhur me këtë procedurë janë siguruar në Nëntor 2009 në Departamentin për çështje ligjore 
në Ministrinë e Drejtësisë së Republikës së Kosovës dhe me këtë rast dhe në këtë rrugë autori shpreh 
falënderimin për bashkëpunim dhe ndihmë. 
10 Ligji është aprovuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës me nr.03/L-006, datë 30.6.2009 dhe është 
shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-04502008, datë 29.7.2008. 
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2. Struktura e LPK 
 

Ligji për procedurën kontestimore është i ndarë në tri pjesë, ndërsa gjithsejtë përfshinë 
32 kapituj dhe ka 538 nene. 

   
Pjesa e parë e Ligjit për procedurën kontestimore, e cila ka të bëj me dispozitat e 
përgjithshme është e ndarë në 14 krerë. 
 
Kreu I i Ligjit për procedurë kontestimore përfshinë dispozitat ligjore, me anë të të 
cilave përcaktohen kushtet, nën të cilat gjykata vendos lidhur me kontestet nga 
marrëdhëniet e ndryshme juridiko-civile të subjekteve të së drejtës, përkatësisht 
personave fizik dhe juridik në pajtim me dispozitat ligjore. Po ashtu në këtë kapitull 
përcaktohen kushtet, nën të cilat palët mund të marrin pjesë në procesin kontestimor 
duke i përcaktuar në mënyrë të përgjithshme të drejtat dhe detyrimet e tyre.  
Kreu II i ligjit rregullon kompetencën e gjykatës, e cila ka të bëj me të drejtën dhe 
detyrën e gjykatës kompetente që të vendos çështjet që bien në kompetencën e saj, 
duke përfshirë edhe kushtet nën të cilat gjykata mund të shpallet inkompetente. Këtu 
rregullohet edhe materia e cila ka të bëj me kompetencën e gjykatave në kontestet me 
element ndërkombëtar,  me të drejtën kompetente e cila do të zbatohet me rastin e 
lindjes së një kontesti me element ndërkombëtar. Këtu rregullohet edhe kompetenca 
lëndore e cila përcaktohet në bazë të vlerës së objektit të kontestit, në pajtim me 
dispozitat ligjore. Përveç kompetencës lëndore trajtohet edhe kompetenca territoriale 
dhe llojet e saj, duke përfshirë edhe marrëveshjen mbi caktimin e kompetencës 
territoriale nga ana e palëve kontraktuese nëse me ligj nuk është caktuar kompetenca 
territoriale ekskluzive, e po ashtu trajtohet në mënyrë të veçantë dhe specifike edhe 
kompetenca funksionale. 
Kreu III i ligjit rregullon çështjen e përcaktimit të kushteve, nën të cilat mund të bëhet 
përjashtimi i gjyqtarit nga gjykimi i një çështjeje konkrete, në rast se për arsyet e 
parapara me ligj mund të vihet në pikëpyetje objektiviteti i tij.  
Kreu  IV i ligjit përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me palët, zotësinë 
procedurale të palëve ndërgjyqësore, si dhe dispozitat ligjore të cilat kanë të bëjnë me 
përfaqësuesit e tyre ligjor, si dhe përfaqësuesit të personit juridik në procedurën 
kontestimore.  
Kreu  V përmban dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me përfaqësuesit me prokurë, 
duke përcaktuar kushtet dhe përgjegjësitë e tij në procedurën kontestimore. 
Kreu  VI përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me gjuhën e palëve në 
procedurën kontestimore, të cilën palët mund ta përdorin gjatë komunikimit me 
gjykatën, qoftë komunikimit të drejtpërdrejtë apo komunikimit të tërthortë me anë të 
parashtresave. 
Kreu  VII parasheh rregullat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me parashtresat, të cilat janë 
mjet komunikimi midis palëve në procedurë dhe gjykatës. 
Kreu  VIII ka të bëj me dërgimin e shkresave, përkatësisht me mënyrën e dërgimit të 
shkresave në përgjithësi, përmes të cilave palët në procedurë njoftohen lidhur me 
rrjedhat e procesit kontestimor.  
Kreu  IX përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me seancat gjyqësore, afatet 
dhe rastet kur çështja mund të kthehet në gjendjen e mëparshme (restitutio in integrum).  



Iset Morina 

 5 

Kreu  X parasheh dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me procesverbalet që janë 
dokumente zyrtare të përpiluara nga gjykata në seancë gjyqësore, e po ashtu edhe 
procesverbalin mbi këshillim dhe votim, rast ky në të cilin gjykata merr vendim me të 
cilin vendoset çështja. 
Kreu XI ka të bëjë me dispozitat ligjore, të cilat rregullojnë çështjen e vendimeve 
gjyqësore, duke përfshirë këtu aktgjykimet e të gjitha llojeve, me të cilin vendoset 
çështja kryesore si, dhënien, hartimin me shkrim dhe dërgimin e aktgjykimit. 
Kreu XII ka të bëj me dispozitat ligjore, të cilat flasin për aktvendimin si akt juridik, të 
cilin e nxjerr gjykata sidomos për çështje procedurale, me qëllim të zhvillimit të 
procedurës kontestimore. 
Kreu XIII përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me procedurën sipas 
mjeteve të goditjes. Këtu kemi të bëjmë me mjetet e rregullta juridike të goditjes së 
Aktgjykimit, duke filluar nga e drejta e ankimit, pastaj përmbajtja e ankesës, shkaqet 
mbi bazën e të cilave mund të goditet aktgjykimi, pastaj procedura sipas ankesës e deri 
te nxjerrja e vendimit të gjykatës së shkallës së dytë në lidhje me ankesën. Në kuadër të 
këtij kreu trajtohet edhe çështja e ankesës kundër Aktvendimit si dhe procedura sipas 
ankesës dhe vendimet e shkallës së dytë lidhur me ankesën. 
Kreu XIV përfshinë dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me mjetet e jashtëzakonshme 
të goditjes, siç janë Revizioni, përsëritja e procedurës, kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë, duke përcaktuar kushtet nën të cilat mund të ushtrohet secila prej tyre. 

 
Pjesa e dytë e Ligjit për procedurën kontestimore, e cila ka të bëj me gjykimin në 
shkallë të parë, pjesë kjo e cila është e ndarë në 10 krerë, nga Kreu 15 deri 25. 

  
Kreu XV përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me ngritjen e padisë, e cila 
është akt me të cilën iniciohet procedura kontestimore. Po ashtu në këtë kapitull 
rregullohen edhe llojet e ndryshme të padisë, duke përfshirë edhe kundërpadinë, të 
cilën e paraqet pala e paditur kundër palës paditëse. Në këtë kapitull rregullohet edhe 
ekzistimi i gjyqvarësisë (litispendencës). 
Kreu XVI ka të bëj me dispozitat ligjore, të cilat rregullojnë bashkëndërgjyqësinë, e 
cila nënkupton faktin se me një padi mund të paditen më shumë persona, apo më 
shumë persona të ngrenë një padi të përbashkët. 
Kreu XVII përfshin dispozitat ligjore, me të cilat rregullohet pjesëmarrja e personave 
të tretë (ndërhyrësit) në procesin kontestimor. 
Kreu XVIII rregullon çështjet, të cilat kanë të bëjnë me ndërprerjen dhe pushimin e 
gjykimit. 
Kreu XIX përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me ofrimin e ndihmës 
juridike reciproke në mes gjykatave në procesin kontestimor. 
Kreu XX përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me rastet e mosrespektimit të 
gjykatës nga ana e palëve apo pjesëmarrësve tjerë në procedurën kontestimore, duke 
përfshirë edhe shqiptimin e sanksioneve për shkak të mosrespektimit të gjykatës. 
Kreu XXI përmban rregullat juridike, të cilat kanë të bëjnë me sigurimin e kërkesëpadisë. 
Kreu XXII përfshinë dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me mjetet provuese dhe 
marrjen e provave si veprim procedural, të cilin e bën gjykata me qëllim të nxjerrjes së 
aktgjykimit të bazuar në prova. Këtu përfshihen edhe dispozitat, që kanë të bëjnë me 
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këqyrjen e vendit të ngjarjes, fuqinë provuese të shkresave, dëgjimin e dëshmitarëve si 
provë, dhënia e mendimit të ekspertit, dëgjimin e palëve, si dhe sigurimin e provave. 
Kreu XXIII përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me përgatitjen e 
shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjykatës, duke filluar nga shqyrtimi paraprak i padisë, 
përgjigjja në padi, seanca përgatitore, ndërmjetësimi dhe pajtimi gjyqësor dhe së fundi 
në këtë kapitull trajtohet konvokimi i seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes. 
Kreu XXIV përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me shqyrtimin kryesor të 
çështjes, ku vinë në shprehje parimet e njohura të procedurës civile, duke filluar nga 
parimi gojor, parimi i kontradiktoritetit e deri te shqyrtimi e marrja e provave dhe 
vendosja e çështjes me aktgjykim. 
Kreu XXV përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me shpenzimet procedurale, 
të cilat krijohen gjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe të cilat me aktgjykim i vihen në barrë palës 
e cila e humb gjykimin, apo në barrë të gjykatës, nëse pala e cila ka obligim pagimin e 
shpenzimeve nuk posedon mjete të mjaftueshme materiale. 

 
Pjesa e tretë e Ligjit për procedurën kontestimore, e cila ka të bëjë me procedurat e 
posaçme kontestimore, është e ndarë në 7 krerë, nga Kreu 26 deri 32.  

 
Kreu XXVI përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me procedurën në 
kontestet nga marrëdhënia e punës, përkatësisht me zgjidhjen e kontesteve të cilat 
lindin si pasojë e mosmarrëveshjeve gjatë marrëdhënies se punës. 
Kreu XXVII parasheh rregulla lidhur me procedurën e veçantë kontestimore për shkak 
të pengimit posedimit. 
Kreu XXVIII përcakton rregullat juridike, të cilat kanë të bëjnë me procedurat në 
kontestet e vlerës së vogël. 
Kreu XXIX përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me procedurat e dhënies 
së urdhërpagesës. 
Kreu XXX përfshin dispozitat ligjore, të cilat kanë të bëjnë me procedurat në kontestet 
tregtare. 
Kreu XXXI rregullon procedurën e veçantë civile para tribunalit të arbitrazhit. 
Kreu XXXII përfshin rregullat për dispozitat kalimtare dhe ato të fundit. 
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KREU I  
 
Neni 1 

 
Me Ligjin për procedurën kontestimore caktohen rregullat procedurale në 
bazë të të cilave gjykata i shqyrton dhe i zgjidhë kontestet nga marrëdhëniet 
juridiko-civile të personave fizikë dhe juridikë, poqëse me ligj të posaçëm nuk 
është përcaktuar ndryshe. 

 
1 Si normë fillestare dhe qendrore paraqitet dispozita e nenit 1. Me këtë normë 

tentohet të arrihet përkufizimi i fushëveprimtarisë të këtij ligji. Natyrisht me një 
klauzolë të përgjithshme dhe që objekt i shqyrtimit të këtij ligji janë kontestet nga 
marrëdhëniet juridiko-civile të personave fizikë dhe juridikë. Të dy këto 
komponenta, d.m.th. “kontestet nga marrëdhëniet juridiko-civile” dhe “personat 
fizikë dhe juridikë” përbëjnë vijën kufizuese dhe ndarëse me kontestet e tjera tipike 
të ngjashme, pikërisht atyre administrative. 

2 Kontestet nga marrëdhëniet juridiko-civile ndërlidhen me çështjen qendrore se 
cilën detyrë të veçantë ka për të përmbushur procedura civile. Kjo varet nga 
objektivat e së drejtës materiale. Në përgjithësi mund të thuhet se detyrë e 
procedurës civile është zgjidhja e një kontesti civil në një proces të rregulluar, i cili 
proces zhvillohet para gjykatave shtetërore11. “Zbulimi” i procedurës për jetësimin 
rendit juridik paraqet performancën ose të arriturën më të madhe të mendjes 
njerëzore12. Rrjedhimisht lind pyetja, çka nënkuptohet me marrëdhënie juridiko-
civile. Përgjigjja në këtë pikë është me rëndësi themelore për faktin se 
marrëdhëniet e tjera jo juridike-civile i nënshtrohen rregullave të tjera. Rast tipik 
mund të merren marrëdhëniet juridiko-publike, më konkretisht marrëdhëniet 
administrative. Për këto marrëdhënie ekzistojnë rregulla të veçanta dhe zgjidhen 
nga organet administrative (Se dallimi, nëse një çështje është me karakter juridiko-
civil ose juridiko-publik është e një rëndësie të veçantë shihet edhe në një rast para 
Gjykatës Supreme. Me aktgjykimin në bazë të revizionit, Rev. Nr. 302/2007 të 
datës 10 qershor 2010, Gjykata supreme kishte konstatuar se: Gjykata Supreme e 
Kosovës i vlerëson si te pabazuara thëniet e cekura ne revizion se kjo procedure 
nënshtrohet procedurës administrative se me provat te lartpërmendura paditësi ne 
mënyrë legale ka bere shendrrimin e hapësirës te nenkulmit ne banesën 
hapësinore, prandaj kontesti për vërtetimin e pronësisë ne baze te ndërtimit është 
juridiko-pasuror, për gjykimin e te cilit kompetent është gjykata e rregullt e jo 
organi administrativ). 

3 Varësisht nga natyra e marrëdhënieve, qofshin ato publiko-juridike ose civilo-
juridike vlejnë edhe rregulla të veçanta dhe natyrisht në rast të kontestit ekzistojnë 
edhe procese të veçanta. Nëse kemi një kontest administrativ, atëherë vlejnë 
rregullat e së drejtës administrative dhe këto konteste zgjidhen në procedurën 
administrative, të rregulluar me Ligjin për procedurë administrative (këtu e tutje: 
LPA). Marrëdhëniet juridiko-civile rregullohen përmes normave të së drejtës 
materiale dhe të së drejtë materiale private në kuptimin e gjerë. Këto marrëdhënie 

                                                            
11 Në këtë kuptim shih Jauernig, Zivilprozessrecht, S. 2, 5. 
12 Jauernig, Zivilprozessrecht, S. 2. 
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mund të jenë marrëdhënie të së drejtës së detyrimeve, sendore, familjare, 
trashëgimore si të drejtat tjera klasike civile. E drejta materiale private përfshin 
edhe të drejtat e tjera private të veçanta, siç janë p. sh. e drejta tregtare, e drejta e 
konsumatorit etj. Nëse kemi raste të kontesteve lidhur me marrëdhëniet juridiko-
civile, vlejnë rregullat e së drejtës së procedurës civile dhe të cilat gjenden në ligje 
përkatëse, si p.sh. Ligji për procedurën kontestimore, jokontestimore etj. Prandaj, 
nëse një kontest do të zgjidhet në një proces civil ose në ndonjë proces tjetër 
administrativ, me rëndësi vendimtare është identifikimi i një marrëdhënie juridiko-
civile. Teoria juridike deri më tani ka dhënë shpjegime të ndryshme, se kur një 
marrëdhënie juridike është me karakter juridiko-civil dhe kur është me karakter 
juridiko-publik. Definimi i qartë i kësaj materie është me rëndësi edhe për faktin 
se me ligjin e ri për gjykatat, që hynë në fuqi më 01.01.2013 për herë të parë 
parashihet themelimi i gjykatave administrative13. 
Ligji i vjetër për Procedurën Kontestimore kishte si duket në konsideratë faktin e 
problematikës së kësaj çështje dhe ishte munduar, që të përshkruaj sa më qartë 
rastin, se kur do të zhvillohej një proces gjyqësor lidhur me marrëdhëniet juridiko-
civile. Për fat të keq, LPK e re në këtë sens është më pak përmbajtësore. Prandaj, 
LPK nuk bën ndonjë dallim të qartë, se kur një marrëdhënie juridike është me 
karakter publiko-juridik dhe kur një marrëdhënie është me karakter privat-
juridik. Kjo çështje është me rëndësi substanciale, sepse kjo edhe determinon se 
cili departament do të jetë kompetent për të vendosur lidhur me këtë çështje. Nëse 
një çështje është me karakter privato-juridik, atëherë ajo çështje do të shqyrtohet 
në Departamentin e përgjithshëm, që do të funksionoj në secilën Gjykatë 
themelore. Nëse një çështje është me karakter publiko-juridik, atëherë ajo çështje 
do të shqyrtohet vetëm në Departamentin për çështje administrative. Rëndësia e 
dallimit të kësaj çështjeje shihet edhe në faktin, se Departamenti për çështje 
administrative do të funksionojë nga 1.1.2013 vetëm në Gjykatën Themelore me 
seli në Prishtinë. Se kur një çështje është me karakter juridik-privat dhe kur me 
karakter publik-juridik, pra nuk është përcaktuar me ligj. Kjo edhe është e 
kuptueshme, sepse deri më tani nuk ka ndonjë kufizim të prerë formal, se kur një 
çështje është me karakter publiko-juridik dhe kur një çështje është me karakter 
juridiko-privat. Por, deri më tani përgjigjen në këtë pyetje është munduar të jap 
doktrina juridike, në të cilën do referohemi poshtë në vazhdim. 

4 Në teorinë juridike të deritanishme janë identifikuar tri pikëpamje të ndryshme 
lidhur me çështjen, nëse një marrëdhënie juridike ka karakter juridiko-publik ose 
juridiko-civil: 
Teoria e interesit: Teoria më e vjetër dhe natyrisht më e përhapura është e 
ashtuquajtura teoria e interesit, e përfaqësuar nga juristi i famshëm romak 
Ulpianus. Lidhur me këtë, ai kishte dhënë këtë definicion:  
“Huius studii duae funt posiotiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod 
ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim 
quaedam publice utilia, quaedam privatim.[në shqip do të dukej përafërsisht 
kështu: Për studimin e së drejtës ekzistojnë dy pika fillestare, e drejta publike dhe e 
drejta private. E drejta publike është ajo e drejtë, e cila i referohet rendit të së 

                                                            
13 Në fakt do të funksionon si një Departament dhe vetëm në Gjykatën Themelore të Prishtinës; shih 
nenin 11 par. 3 në lidhje me nenin 12 par. 1 nënpar. 3 të LGJ. 
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drejtës shtetërore romake, kurse e drejta private është ajo e drejtë, e cila i 
referohet interesave të individëve] Digesten 1.1.2 dhe Institucionet 1.1.414. 

5 Në kuptim të këtij definicioni, dallimi duhet të bëhet nëse një marrëdhënie juridike 
i mbron interesat publike apo ato private. Kjo pikëpamje, edhe pse në thelb e 
drejtë, ka dështuar të zgjidh rastet tipike në marrëdhëniet juridike që kanë karakter 
si juridiko-publik, ashtu edhe juridiko-privat (si shembuj praktik mund të merren 
sidomos marrëdhëniet juridiko-familjare). Në shumicën e vendeve me sistem 
kontinental është bërë një dallim i tillë në mes të së drejtës private dhe publike. 

6 Teoria e subordinimit: Sipas kësaj teorie, një marrëdhënie juridike ka natyrë 
juridiko-publike, nëse ekziston një raport subordinimi (nënshtrimi). Nëse ekziston 
një raport barazie, atëherë ajo marrëdhënie juridike i takon të drejtës private. 

7 Teoria e së drejtës subjektive të modifikuar (teori mbizotëruese): Sipas kësaj 
teorie ekziston e drejta publike, nëse norma përkatëse i jap të drejtë ose e detyron 
ekskluzivisht një bartës të pushtetit shtetëror. Në të kundërtën ekziston e drejta 
private. Pikëpamja e tretë, mbase edhe më përhapura në të drejtat e vendeve 
gjermanofolëse paraqet një argumentim shumë efikas për të tërhequr vijën ndarëse 
në mes të asaj që quhet marrëdhënie juridiko-publike dhe juridiko-civile. Vetëm në 
ato raste kur me norma të caktuara një bartës i pushtetit shtetëror pajiset 
ekskluzivisht me të drejta dhe detyrime, mund të flasim për marrëdhënie juridiko-
publike. Në të gjitha rastet e tjera, kemi të bëjmë me marrëdhënie juridiko-civile, të 
cilat i nënshtrohen normave përkatëse të së drejtës civile15. 

8 Nga sa u tha më lartë mund të arrihet në përfundim për disa karakteristika të 
veçanta të procedurës civile. Ato, në mes të tjerash janë: 

 
- Procedura civile ka të bëjë me procesin për njohjen, konstatimin dhe 

realizimin e të drejtave subjektive private; 
- Fillimin e procedurës civile mbetet ekskluzivisht në duart e palës;  
- Paditësi vepron në interes të tij.  

 
9 Në teorinë e vendeve të ndryshme, sidomos në vendet skandinave16 tentohet të 

tërhiqet vija ndarëse në mes të marrëdhënieve juridiko-publike dhe juridiko-civile 
përmes normës fundamentale lidhur me realizimin e të drejtave subjektive private 
dhe të nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për të gjetur një 
përgjigje. Ky nen është i zbatueshëm në shqyrtimin e të drejtave civile dhe 
detyrimet e individit.  

10 Neni 6 i konventës përcakton se: 
Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe 
brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar 
ligjërisht, e cila do të vendosë qoftë për mosmarrëveshjet mbi të drejtat dhe 
detyrimet e tij me karakter civil, qoftë për bazueshmërinë e çdo akuze të natyrës 

                                                            
14 Marrë në Behrends/Knütel/Kupisch/Seiler, Corpus iuris civilis, Die Institutionen, Text und 
Übersetzung, fq. 2; përkthimi në gjuhën shqipe nga gjuha gjermane është i autorit. 
15 Lidhur me këto teori shih Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, GVG, § 13 Rn. 7 ff.; 
Jauernig, Zivilprozessrecht, S. 10 ff.). 
16 Ehrenkrona, Europakonventionens betydelse för den svenska rättegångsordningen, SvJT 1999 sid. 
486. 
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penale të drejtuar kundër tij. Vendimi duhet të jepet publikisht, por prania në 
sallën e gjykatës mund t’i ndalohet shtypit dhe publikut gjatë të gjithë procesit ose 
gjatë një pjese të tij, në interes të moralit, të rendit publik ose të sigurimit 
kombëtar në një shoqëri demokratike, kur interesat e të miturve ose mbrojtja e 
jetës private të palëve në proces e kërkon këtë, ose në masën e gjykuar krejtësisht 
të domosdoshme nga gjykata, kur në rrethana të veçanta publiciteti do të ishte i një 
natyre që do të dëmtonte interesat e drejtësisë.  

11 Sipas këtij neni, të drejtat civile dhe detyrimet kanë një kuptim autonom dhe 
përcaktohen duke iu referuar përmbajtjes substanciale dhe të kësaj dispozite dhe jo 
sipas klasifikimit të tij në ligjin vendas.  

12 Kontesti juridik është një dallim në mendime në mes të dy ose më shumë 
personave që kanë një lidhje të caktuar me të drejtë ose detyrim në çështje dhe kjo 
është e vërtetë dhe të një natyre serioze. Me kontest duhet kuptuar situata, në të 
cilën një person pretendon se i takon një e drejtë subjektive civile ndaj një personi 
tjetër e ky e mohon ekzistimin e saj apo për ndonjë shkak tjetër e mohon detyrimin 
e tij që të sillet në mënyrën e caktuar. Bazuar në praktikat e zhvilluara nga Gjykata 
Evropiane mund të thuhet se neni është i aplikueshëm në lidhje me çështje të 
vërtetë dhe një mosmarrëveshje serioze në lidhje me një të drejtë (ose obligim) të 
natyrës civile, lidhur me para. Mund të jetë në çështjet aktuale dhe ligjore17. 

13 Idetë e ndryshme që paraqiten në teori për dallimin në mes të marrëdhënieve me 
karakter juridiko-publik ose juridiko-privat ndihmojnë në zgjidhjen e këtij 
problemi. Do të mund të sugjerohej që në aspektin e tërheqjes së vijës ndarëse në 
mes të këtyre marrëdhënieve juridike të merret për bazë teoria e re mbizotëruese në 
të drejtat e vendeve gjermanofolëse, dhe pikërisht teoria e së drejtës subjektive të 
modifikuar18. Komponenta ligjore Personat juridikë dhe fizikë19 paraqet 
përcaktimin ligjor lidhur me ato subjekte, që kanë të drejtë të kërkojnë realizimin e 
një të drejte të tyre subjektive private. 

14 Si duket, ligjvënësi me një normim të tillë ka krijuar një restrikcion gjuhësor ndaj 
dispozitës së nenit 1 të LPK së vjetër. Kjo për shkak të faktit, se shumë më mirë do 
të ishte, që kjo normë të përmbante komponentën ligjore “subjekte të së drejtës”. 
Nën këtë komponentë ligjore subsumohen (përmblidhen) edhe bashkësitë e tjera të 
personave, që nuk e kanë cilësinë e personave juridik20. Në fakt, këto bashkësi të 
personave konsiderohen si persona fizikë në sensin e detyrimeve të tyre. Por, ky 
fakt nuk zgjidh problemin e subjekteve juridike, që mund të jenë palë në procedurë 
ose mund të ndërmarrin veprime të përcaktuara procedurale. LPK i vjetër ishte i 
vetëdijshëm për këtë dhe kishte normuar dhe paraparë edhe subjektet e tjera. Nëse 
nisemi nga interpretimi i ngushtë gjuhësor, kjo normë i përjashton entitetet 

                                                            
17 Për më tepër shih Ehrenkrona, Europakonventionens betydelse för den svenska rättegångsordningen, 
SvJT 1999 sid. 487 e në vazhdim. 
18 (lidhur me këto teori shih Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, GVG, § 13 Rn. 7 ff.; 
Jauernig, Zivilprozessrecht, S. 10 ff.; lidhur me diskursin akademik në doktrinën juridike gjermane 
për këtë çështje shih edhe në gjuhën shqipe Morina, Iset, 110-vjetori i Kodit civil Gjerman, E Drejta, 
Revistë për çështje juridike dhe shoqërore, Nr. 1/2010, fq. 49, 50 e në vazhdim). 
19 Lidhur me personat fizikë dhe juridikë shih më konkretisht komentimin e nenit 76. 
20 Raste tipike janë: ndërmarrja individuale, shoqëria kolektive, shoqëria komandite; shih nenin 48 
paragrafi 5, nenin 49 paragrafin 4 si dhe nenin 66 paragrafin 2 të Ligjit për shoqëritë tregtare, nr..02/L-
123; këtu e tutje: LSHT. 
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(subjektet e tjera), që mund të realizojnë të drejtat e tyre subjektive private. Në 
këtë aspekt nuk ndihmon as fjalia e fundit e dispozitës së këtij neni “po që se me 
ligj të posaçëm nuk është përcaktuar ndryshe”21. Kjo për shkakun se ky pasues i 
referohet komponentës tjetër të kësaj norme, dhe lidhur me çështjen se për cilat 
marrëdhënie juridiko-civile, do të ishte kompetente ndonjë gjykatë tjetër ose 
autoritet tjetër administrativ. Te ky përfundim arrihet, nëse merret parasysh 
dispozita e nenit 1 të LPK së vjetër, në të cilin përcaktohet se përveç në qoftë se 
disa nga kontestet e theksuara janë vënë me ligj të veçantë në kompetencë të 
gjykatës tjetër ose të organit shtetëror, respektivisht të organit shoqëror. Duke 
krahasuar dispozitën e nenit 1 të LPK të ri dhe dispozitën e nenit 1 të LPK të vjetër 
nuk vërehet ndonjë synim i ligjvënësit për ndonjë ndryshim radikal të traditës 
juridike. E tërë intenca e ligjvënësit është mënjanimi i elementeve socialiste, të 
cilat i mbante LPK i vjetër. Si duket, ka një shkurtim fizik të dispozitës së vjetër, e 
cila tanimë duhet t’i nënshtrohet një interpretim më të gjerë. Dispozita e nenit 73, 
paragrafi 2 përcakton se me ligj të veçantë mund të parashihet se kush tjetër mund 
të jetë palë në procedurë22. Dhe norma të tilla mund të gjenden siç u cek edhe më 
lartë sidomos në LSHT, sipas të cilave ekzistojnë entitete (subjekte juridike), të 
cilat nuk kanë cilësinë e personit juridik, por të cilat kanë aftësinë për të qenë palë 
dhe aftësinë procedurale. Rrjedhimisht, dispozita e nenit 1 duhet t’i nënshtrohet 
interpretimit të gjerë me konsekuencë se ky ligj përcakton rregulla procedurale, në 
bazë të të cilave gjykata zgjidh konteste nga marrëdhënia juridiko-civile jo vetëm 
të personave juridikë dhe fizikë, siç ceket shprehimisht në LPK, por edhe të 
bashkësive të tjera të personave.  

15 Përjashtimisht duhet të merret parasysh edhe një fakt i tillë, që në raste të 
caktuara edhe pse kemi një kontest nga një marrëdhënie juridiko-civile, 
prapëseprapë kompetent do të ishte organi i administratës ose në një të ardhme të 
afërt, Gjykata administrative. Kjo për faktin se ligji parasheh shprehimisht se me 
LPK do të zgjidhen të gjitha kontestet nga një marrëdhënie juridiko-civile, po që se 
me ligj të posaçëm nuk është përcaktuar ndryshe23. Nga kjo rrjedh, se së pari do të 
duhej të bëhet dallimi nëse një kontest ka të bëjë me një marrëdhënie juridiko-
civile. Kjo arrihet përmes sqarimeve që bëhen në bazë të pikëpamjeve të ndryshme 
në doktrinën juridike komparative. Nëse konstatohet ekzistimi i një kontesti nga 
një marrëdhënie juridiko-civile, do të duhej të tërhiqej vija tjetër ndarëse, nëse 
lidhur me këtë kontest do të duhej të zbatohej LPK ose ndonjë ligj tjetër specifik. 
Këtu mendohet në rend të parë në kontestet jokontestimore, të cilat konteste 
zgjidhen në një proces të veçantë civil, duke u bazuar në Ligjin për procedurën 
jokontestimore (këtej e tutje: LPJK).  

16 Duke u bazuar në parimin e territorialitetit, juridiksionit të gjykatave të 
Republikës së Kosovës i nënshtrohen në parim të gjithë personat dhe të gjitha 
sendet, që ndodhen në territorin e saj. Nga ky juridiksion mund të përjashtohen 
vetëm nëse me rregullat ligjore parashihet diçka tjetër. Rregulla të tilla ligjore 
mund të gjenden në të drejtën ndërkombëtare publike dhe në të drejtën pozitive. 

                                                            
21 Shih në këtë drejtim edhe preambulën e LPK. 
22 Shih më konkretisht komentimin e nenit 73 nr. 1 e në vazhdim. 
23 LPK i vjetër përcaktonte edhe faktin se në këtë rast do të ishte kompetent ndonjë gjykatë tjetër ose 
edhe autoritet administrativ. 
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Kështu në të drejtën ndërkombëtare publike gjenden rregulla për imunitetin e 
subjekteve të caktuara24 në kuptim të së drejtës ndërkombëtare publike. Subjektet e 
tilla janë të përjashtuara nga juridiksioni i gjykatave të Kosovës25. Në të drejtën 
tonë pozitive parashihen edhe rregulla lidhur me të ashtuquajturin imunitetin 
profesional, në bazë të cilit imunitet disa subjekte të caktuara mund të përjashtohen 
nga juridiksioni i gjykatave. E drejta komparative e trajton çështjen e imunitetit 
profesional në mënyra të ndryshme dhe se në vërehen dallime të shumta lidhur me 
imunitetin e subjekteve dhe shtrirjen e imunitetit në subjekte të caktuara. Derisa në 
disa vende, imuniteti shtrihet në shumë subjekte dhe shkon përtej imunitetit 
funksional, në disa vende kemi imunitet të kufizuar për subjekte të caktuara dhe i 
kufizuar thjeshtë në funksion. Tek ne, kjo çështje natyrisht nuk është e rregulluar 
me LPK. Por rregulla të tilla gjenden edhe në KRK dhe çështja e imunitetit të 
subjekteve të caktuara është deklaruar si kategori kushtetuese. Kështu duke u 
bazuar në dispozitat e KRK, imunitet profesional kanë këto subjekte: 

 
- Deputetët e Republikës së Kosovës (shih nenin 75 të KRK dhe nenin 9 par. 1 

nëpar. 1 të Ligjit Nr. 03/L-111 për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit); 
- Presidenti i Republikës së Kosovës (shih nenin 89 të KRK dhe nenin 8 par. 1 i 

Ligjit Nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës); 
- Anëtarët e Qeverisë së Republikës së Kosovës (shih nenin 98 të KRK); 
- Gjyqtarët dhe gjyqtarët porotë (shih nenin 107 të KRK dhe nenin 31 i LGJ); 
- Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese (shih nenin 117 të KRK) dhe 
- Avokati i popullit (shih nenin 134 par. 4 të KRK dhe nenin 11 par. 1 të Ligjit 

për Avokatin e Popullit). 
 
Imunitet profesional ka edhe Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar në bazë të nenit 146 
të KRK26. 
 

17 Siç mund të konstatohet, imunitet të tillë profesional kanë vetëm deputetët, 
Presidenti, anëtarët e qeverisë, gjyqtarët dhe gjyqtarët porotë, gjyqtarët e Gjykatës 
Kushtetuese si dhe Avokati i Popullit. Këto rregulla kanë karakter numerus clausus 
dhe nuk gëzojnë imunitet profesional subjektet e tjera, që nuk janë përcaktuar me 
KRK. Nga kjo rezulton se nuk gëzojnë imunitet profesional as këshilltarët e 
kuvendeve komunale dhe as kryetarët e komunave.  

18 Subjektet, të cilat sipas KRK kanë imunitet, gëzojnë vetëm imunitet funksional. 
Kjo nënkupton se ata nuk mund të përgjigjen as penalisht dhe as në aspektin e së 
drejtës civile për veprimet e ndërmarra ose për deklarimet brenda 
fushëveprimtarisë së tyre profesionale. Për veprimet ose deklarimet e tyre brenda 
fushëveprimtarisë profesionale, këto subjekte kanë imunitet edhe pas përfundimit 
të mandatit të tyre. Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës me vendimin nr. 
KO 98/11, datë 20.09.2011, ka vendosur tash vonë, se këto subjekte gëzojnë vetëm 
imunitet funksional. Këtij vendimi i ka paraprirë një kërkesë e Qeverisë së 

                                                            
24 P. sh. shteteve të huaja, diplomatëve, personelit të huaj etj. 
25 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 28 nr. 1 e në vazhdim. 
26 Në lidhje me imunitetin e këtij subjekti dhe subjekteve të tjera ndërkombëtare dhe imunitetin në 
kuptim të së drejtës ndërkombëtare publike shih komentimin e nenit 28 nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
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Republikës së Kosovës drejtuar Gjykatës Kushtetuese për sqarimin e imunitetit. 
Me këtë kërkesë ishte parashtruar çështja e imunitetit të deputetëve të Republikës 
së Kosovës, Presidentit të Republikës së Kosovës dhe anëtarëve të Qeverisës së 
Republikës së Kosovës.  

19 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës kishte vendosur në bazë të kërkesës 
dhe në princip kishte bërë këto sqarime:  
Sipas teorisë dhe praktikës kushtetuese, sistemet e ndryshme juridike njohin dhe 
zbatojnë dy kategori të konceptit të imunitetit parlamentar. 
 

Kategoria e pare është lirimi nga përgjegjësia ne procedura gjyqësore te çfarëdo 
natyre mbi pikëpamjet e shprehura, mënyrën e votimit apo vendimet e marra 
gjatë punës se tyre si deputetë dhe veprimet e tjera te ndërmarra gjate kohës qe 
janë duke kryer detyrat e tyre. Ky lloj imuniteti vazhdon edhe pasi mandati i tyre 
te mbarojë dhe ka kohëzgjatje te pakufizuar. Ata kurrë nuk do te jenë te detyruar 
t'i përgjigjen askujt apo ndonjë gjykate për veprime dhe vendime te tilla. Kjo 
është përcaktuar ne mënyrë të qartë në KRK. Por, imuniteti funksional nuk i 
mbron për veprimet jashtë fushëveprimit të tyre të përgjegjësive si deputetë të 
Kuvendit të Republikës së Kosovës.  
 
Gjykata Kushtetuese ka vendosur lidhur me pyetjen, që Qeveria e Republikës së 
Kosovës ka parashtruar, nëse deputetet e Kuvendit te Republikës se Kosovës 
gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, paditë civile, shkarkimi dhe arrestimi apo 
ndalimi, për veprimet dhe vendimet e tyre te ndërmarra jashtë fushëveprimit te 
përgjegjësive te tyre si deputetë, pra nëse deputeti gëzon imunitet nga paditë 
civile për veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit te 
përgjegjësive te tij/saj? Gjykata Kushtetuese ka konstatuar me këtë vendim se 
“sa i përket veprimit brenda fushëveprimit të përgjegjësive të deputeteve, duhet 
të theksohet që deputetet e Kuvendit të Republikës së Kosovës gëzojnë imunitet 
funksional. Kjo do te thotë se ata gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, padite 
civile dhe shkarkimi për veprimet dhe vendimet e tyre duke u bazuar në nenin 
75 (1), fjalinë e parë) të KRK. Në vendim po ashtu theksohet më tutje se neni 75 
(1) i Kushtetutës përcakton qe deputetet e Kuvendit te Kosovës gëzojnë imunitet 
funksional lidhur me mendimet e shprehura, mënyrën e votimit, ose veprimet 
apo vendimet e ndërmarra brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si 
deputetë. Vërtet, për shkak të karakteristikave dhe rëndësisë së të drejtave dhe 
detyrave të deputetëve, ata kanë pozitë të privilegjuar brenda fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre. Për shkak të këtij statusi të posaçëm, si përfaqësues të 
zgjedhur që kryejnë mandatin e tyre kushtetues, ata gëzojnë imunitet i cili u 
mundëson liri, siguri dhe pavarësi më të madhe nga ekzekutivi dhe gjyqësori, 
por vetëm deri në masën që veprimet dhe vendimet e tyre ndërmerren brenda 
fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. Kushtetuta përcakton në mënyrë të qartë 
fushëveprimin e përgjegjësive të deputetëve. Ato janë veprime dhe vendime që 
ndërmerren për t'i kryer kompetencat e Kuvendit të Kosovës, të përcaktuara në 
nenin 65 të Kushtetutës. 
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Nga kjo rezulton se imuniteti nuk i mbron nga paditë civile për veprimet dhe 
vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. Duke pasur 
parasysh kërkesën e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Gjykata Kushtetuese 
ka vendosur edhe lidhur me çështjen e imunitetit të Presidentit dhe anëtarëve të 
Qeverisës së Republikës së Kosovës. Në këtë vendim është shprehur qartë 
mendimi, se edhe Presidenti edhe anëtarët e Qeverisë kanë imunitet funksional, 
dhe se ajo që vlen për deputetët e Republikës së Kosovës, vlen edhe për 
imunitetin e presidentit të Republikës së Kosovës dhe për anëtarët e Qeverisë. 
 

20 Gjykata Kushtetuese nuk është lëshuar në shqyrtimin e çështjes së imunitetit të 
gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë, Avokatit të Popullit dhe të vetë gjyqtarëve 
të Gjykatës Kushtetuese27. Gjykata Kushtetuese deri më tani nuk është 
ballafaquar me një situatë të tillë për të sqaruar imunitetin e gjyqtarëve, gjyqtarëve 
porotë, Avokatit të Popullit dhe të vetë gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese. 
Imuniteti i këtyre subjekteve është paraparë me dispozitat e neneve 107, 117 dhe 
134 par. 4 të KRK dhe me dispozita të veçanta të ligjeve respektive. Formulimi i 
këtyre normave është pothuajse identik me formulimin e dispozitave, me të cilat 
parashihet imuniteti i deputetit, Presidentit dhe anëtarëve të Qeverisë. Dhe siç u 
konstatua më lart, këto subjekte kanë vetëm imunitet funksional dhe se kjo është 
vendosur edhe me vendim autoritativ të Gjykatës Kushtetuese. Për mendimin tim, 
nuk mund të vij në konsiderim trajtimi i diferencuar i imunitetit të deputetit, 
Presidentit dhe anëtarëve të Qeverisë në njërën anë dhe imunitetit të gjyqtarit, 
Avokatit të Popullit dhe gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Nga formulimi i 
dispozitave lidhur me imunitetin e këtyre subjekteve rezulton se këto subjekte 
gëzojnë vetëm imunitet funksional, ashtu siç gëzojnë imunitet funksional edhe 
deputeti, Presidenti dhe anëtarët e Qeverisë. Prandaj, lidhur me imunitetin krejt ajo 
që vlen për deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës vlen edhe për këto 
subjekte. Kjo rezulton nga dispozitat e neneve 107, 117 dhe 134 par. 4 të KRK dhe 
vetë vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për mendimin 
tim, një qasje tjetër lidhur me këtë çështje vështirë se do të mund të argumentohej.  

 
 
Neni 2 
 
2.1 Në procedurë kontestimore gjykata vendos brenda kufijve të kërkesave 

që janë parashtruar nga palët ndërgjyqëse. 
2.2 Gjykata i zbaton rregullat e të drejtës materiale sipas çmuarjes së saj dhe 

nuk është e lidhur me thëniet e palëve që kanë të bëjnë me të drejtën 
materiale. 

2.3 Gjykata nuk mund të refuzojë shqyrtimin dhe vendosjen mbi kërkesat që 
janë në kompetencën e saj. 

2.4 Pala duhet të ketë interes juridik për padinë dhe për veprimet 
procedurale tjera që mund të kryhen në procedurë. 

 
                                                            
27 Në fakt, edhe vetë Qeveria e Republikës së Kosovës nuk ka kërkuar sqarimin e çështjes së imunitetit 
të gjyqtarëve, gjyqtarëve porotë, Avokatit të Popullit dhe gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese. 



Iset Morina 

 15 

1 Dispozita e nenit 2 par. 1 i LPK përmban në vete parimin fundamental që vlen në 
procedurë civile dhe parimin e disponibilitetit. Kjo rregull është një dispozitë 
qendrore për të gjitha proceset gjyqësore civile që zhvillohen para gjykatave28. Ky 
parim dhe parimet e tjera, të cilat janë normuar në dispozitat në vazhdim shërbejnë 
si korniza ligjore, në bazë të të cilave sigurohet mbarëvajtja e procesit gjyqësor 
civil. Kuptimi i kësaj dispozite bëhet më i qartë, nëse kemi parasysh dispozitat e 
nenit 3. Dispozita e nenit 2 par. 1 në lidhje me dispozitat e nenit 3 paragrafët 1, 2 
dhe 3 të LPK përcaktojnë qenien e parimit të disponibilitetit.  

2 Parimi i disponibilitetit paraqet anën e kundërt të parimit të oficialitetit, sipas të 
cilit parim, gjykata ndërmerr veprime të ndryshme procedurale29. 

3 Esenca e parimit të disponibilitetit përmban tri elementet bazë dhe atë: 
 

- Nëse do të fillojë një procedurë kontestimore ose jo, varet ekskluzivisht nga 
vullneti i palëve; 

- Palët në procedurë përcaktojnë se për çka do të procedohet; si dhe 
- Faktin, se palët mund të vendosin vetë se kur do të përfundoj procesi gjyqësor 

civil30. 
 

4 Pala ka në dispozicion jo vetëm mundësinë për fillimin e një procesi gjyqësor civil, 
por edhe që vetë të vendosin se për çka do të procedohet në një proces gjyqësor 
civil. Për këtë kërkon edhe vetë norma e nenit 253 par. 1 nënpar. a31, sipas së cilës 
dispozitë padia e paraqitur duhet të përmbajë edhe atë se çka kërkon pala në 
proces, apo se për çfarë kërkon të realizohet e drejta e tij subjektive private. Kjo 
del edhe nga interpretimi gjuhësor i normës së nenit 2 par. 1. Lidhur me këtë 
kërkesë është e lidhur edhe vetë gjykata. Ajo, d.m.th. gjykata nuk ka të drejtë të 
vendos për diçka tjetër, që nuk është kërkuar nga pala. Kurrsesi gjykata nuk ka të 
drejtë të vendos “diçka më shumë” se që ka kërkuar pala me padi32. Kjo mund të 
sqarohet me një shembull klasik:  

 
nëse pala ka kërkuar me padi shpërblimin e dëmit në shumën prej 1500 euro, 
gjykata nuk mund të vendos në mënyrë meritore me vendim, se pala nuk ka 
përllogaritur mirë dëmin dhe palës i takojnë 1700 euro, e jo 1500 euro. Një 
“zmadhim” i tillë i së drejtës së palës paditëse nga ana e gjykatës është e 
ndaluar edhe atëherë, kur gjykata me të vërtetë ka vendosur drejt. E njëjta vlen 
edhe atëherë, kur pala me padi nuk ka paraqitur kërkesën për kamatën. 

 
5 Nëse gjykata ka të drejtë të vendos “më pak” se çfarë ka kërkuar pala, ligji nuk jep 

ndonjë përcaktim të drejtpërdrejtë. Dispozita e nenit 2 par. 1 thotë se gjykata 

                                                            
28 Ky parim vlen edhe në procedurën jokontestimore dhe përmbarimore, por me kufizime, sidomos në 
procedurën jokontestimore. 
29 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 32. 
30 Shih më konkretisht lidhur me këtë Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht-
Streitiges Verfahren, S. 32, 33. 
31 Më konkretisht lidhur me këtë shih komentimin e nenit 253 e në vazhdim. 
32 Ne eat iudex ultra petita partium: gjyqtari nuk mund të vendos përtej kërkesës së palës, shih për këtë 
Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, S. 140. 
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vendos brenda kufijve të kërkesës. Doktrina juridike në mënyrë absolute pohon 
mundësinë e tillë, me argumentim se në këtë rast nuk cenohet parimi i 
disponibilitetit. Gjykata ka të drejtë të vendos më pak se çfarë ka kërkuar pala 
me padi në secilën padi, në padinë kondemnatore, konstitutive dhe të vërtetimit. 

6 Tek padia vërtetimi, si gjithmonë kërkohet parashtrimi dhe paraqitja bindëse e 
palës paditëse se ka interes juridik për këtë33. E njëjta vlen edhe në rast të refuzimit 
të padisë34. Nëse refuzohet padia e palës në tërësi ose pjesërisht nuk cenohet 
dispozita e këtij neni, e cila dispozitë përcakton se gjykata duhet të vendos brenda 
kufijve të paraqitur me kërkesë. Në pyetjen, se si do të duhej të vendos gjykata nëse 
pala ka paraqitur me padi kërkesën për një aprovim të tërësishëm dhe se ajo nuk 
është e interesuar në një aprovim të pjesërishëm, aprovimi i pjesërishëm nga ana e 
gjykatës në këtë rast do të mund të binte ndesh me dispozitën e nenit 2 paragrafi 1 
të LPK. Në këtë rast do të duhej, që kërkesa e tillë ose të pranohej në tërësi ose të 
refuzohej në tërësi35. Kjo do të vlente sidomos në rastet, kur pala shprehimisht 
dhe pa ekuivoke parashtron kërkesën se është e interesuar vetëm në aprovim të 
tërësishëm të kërkesës. 

7 Përjashtimisht, gjykata mundet, në disa raste të shqyrtoj çështjen ex-officio, për 
shembull, kur ajo do të vendosë lidhur me caktimin e kujdestarisë për fëmijët. Në 
këtë rast gjykata merr parasysh interesat dhe më të mirën për fëmijën36. 

8 Lidhur me pasojat juridike të shkeljes të kësaj dispozite dhe rrjedhimisht të 
parimit të disponibilitetit37. 

9 Dispozita e nenit 2 par. 2 është inkorporuar me LPK e ri dhe është një dispozitë 
qendrore për të gjitha proceset gjyqësore civile që zhvillohen para gjykatave. 
Kjo normë fundamentale ka të bëjë me atë se palët janë të obliguara të ofrojnë 
faktet lidhur me një çështje të caktuar, kurse gjykata është ajo e cila zbaton të 
drejtën. Nëse ekziston një e drejtë materiale (qoftë nga e drejta e detyrimeve, 
sendore, familjare etj.) ose nuk ekziston, përcaktohet përmes normave të së drejtës 
materiale. Në rastet tipike, që merren në arsimimin ligjor zakonisht kanë të bëjnë 
me kontratën e shitjes, si burim kryesor i së drejtës materiale. Nëse shitësi ka të 
drejtë të kërkojë çmimin e shitjes ose jo, kjo varet natyrisht nga rregullat e së 
drejtës materiale, në këtë rast të së drejtës së detyrimeve; në rastin konkret, nëse 
shitësi ka të drejtë të kërkoj çmimin e shitjes rregullohet përmes normave juridike 
që rregullojnë kontratën e shitjes. Nëse blerësi nuk përmbush premtimin e tij sipas 
kontratës, atëherë shitësi në këtë rast mund të kërkoj mbrojtje juridike dhe 
natyrisht përmes rrugës gjyqësore. Në këtë rast, gjykata me vendim konstaton, nëse 
shitësi ka të drejtë të kërkoj çmimin ose jo. Nëse shitësi ka të drejtë ose nuk ka të 
drejtë të kërkoj, varet nga normat e së drejtës materiale. Nëse edhe pas këtij 
vendimi, blerësi si debitor, që në proces gjyqësor civil ka cilësinë e palës së paditur 
nuk përmbush obligimin në mënyrë vullnetare, mund të fillohet procedura e 

                                                            
33 Më konkretisht për këtë shih komentimin e nenit 254 nr. 1 e në vazhdim. 
34 Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 405 Rn. 1. 
35 Shih në të drejtat komparative, Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 405 Rn. 1. 
36 Lidhur me këtë shih nenin 325 i Ligjit për familjen; Ky ligj është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 
20 janar 2006, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2006/7, datë 16 shkurt 2006; këtu e 
tutje: LF. 
37 Shih më poshtë në komentimin e nenit 3 nr. 5. 
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përmbarimit. Ky rast hipotetik për arsimimin ligjor ndeshet shumë shpesh në 
praktikën e qarkullimit juridik. Duke u bazuar në normën e nenit 2 par. 2, në këtë 
rast është me rëndësi që shitësi të ofroj fakte se ai mund të kërkoj çmimin; si p.sh., 
paraqitjen e kontratës me shkrim, ose te kontratat reale, pranishmëria e ndonjë 
dëshmitari, ose edhe pagesa e çmimit përmes transaksioneve bankare ose edhe 
kesh, por me ndonjë faturë, që mund të jetë e thjeshtë. Kualifikimin juridik të kësaj 
kërkese e bën gjykata, sepse vlen një parim fundamental se da mihi facta, dabo tibi 
ius [më jep faktin të jep të drejtën]38. Ky parim rezulton nga parimi tjetër 
fundamental, që vlen në procesin gjyqësor se iura novit curia [gjykata e njeh të 
drejtën]39. Sipas këtyre parimeve, të cilat janë inkorporuara në dispozitën e nenit 2 
par. 2, gjykata nuk ka nevojë për ndonjë “leksion” nga ana e palës, se cila e drejtë 
do të shërbej si bazë për të zgjidhur një kontest gjatë procesit të subsumimit, ose 
vënies së një gjendje faktike nën një normë të caktuar juridike. Pala është e 
obliguar të paraqes gjendjen faktike, kurse kualifikimin juridik të kësaj gjendje 
dhe bazën e kërkesës e përcakton gjykata40. Kjo vlen vetëm në parim, sepse 
përjashtimisht pala megjithatë do të duhej të paraqes bazën juridike dhe të shtjelloj 
dhe argumentoj këtë, në rast të paraqitjes së revizionit si mjet juridik të 
jashtëzakonshëm për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale në bazë të 
nenit 214 par. 1 nënpar. c të LPK. Por edhe në këtë rast gjykata vepron ex officio 
dhe ndërmerr një kualifikim juridik lidhur me çështjen duke u bazuar në nenin 2 
par. 2 në lidhje me nenin 215 të LPK41. 

10 Rrjedhimisht esenca e kësaj dispozite qëndron në atë se palët nuk janë të 
detyruara në aspektin juridik të ofrojnë shtjellime juridike lidhur me një çështje. 
Natyrisht se shtjellime të tilla paraqiten nga ana e palëve, sidomos në rastet kur 
pala përfaqësohet nga personat me arsimim ligjor adekuat (sidomos avokatët) dhe 
një gjë e tillë është e lejuar. Por, gjykata fare nuk është e lidhur për një kualifikim 
të tillë juridik, të paraqitur nga ana e palës. Në doktrinën juridike komparative ka 
edhe zëra të tillë që këtë parim dëshirojnë ta kufizojnë ose thënë ndryshe, 
pikëpamje të ndryshme në teori kërkojnë që një parim i tillë i përmbajtur në nenin 
2 par. 2 nuk mund të vlej në mënyrë absolute42. 

11 Dispozita e nenit 2 par. 3 paraqet një ndër rregullat më me rëndësi në një proces 
gjyqësor sipas së cilës rregullë, gjykata nuk mund të heq dorë nga ofrimi i 
mbrojtjes juridike për subjektet e caktuara që paraqesin kërkesë të tillë. 
Gjykata është e obliguar që të shqyrtoj rastin dhe të vendos lidhur me një kontest, 
nëse në bazë të rregullave procedurale ajo është kompetente në rastin konkret. Ky 
detyrim është i ndërlidhur me të drejtat elementare të njeriut dhe është një e drejtë 
e mbrojtur në të gjitha sistemet juridike demokratike. 

12 Vlen të ceket këtu se jo vetëm në vendet me sistem të avancuar juridik, por edhe në 
vendin tonë ka filluar fryma e ndikimit për zgjidhjen e kontesteve në rrugë 

                                                            
38 Shih për këtë Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, S. 60. 
39 Shih për këtë po ashtu Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, fq. 114. 
40 Lidhur me teoritë në doktrinën juridike, që kanë të bëjnë me atë se a duhet pala të paraqes edhe bazën 
juridike të kërkesës dhe me pasojat e mundshme të paraqitjes ose mosparaqitjes shih më gjerësisht në 
komentimin e nenit 253 nr. 1 e në vazhdim. 
41 Më gjerësisht për këtë shih komentimin e nenit 215 nr. 1 e në vazhdim. 
42 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih për këtë Zeiss/Schreiber, Zivilprozessrecht, S. 64. 
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jashtëgjyqësore; këtu kemi parasysh sidomos zgjidhjen e kontesteve përmes 
arbitrazhit si dhe metoda e re, gjithmonë e më interesante që vjen nga sistemi 
anglo-amerikan, ajo e ndërmjetësimit43 ose nga e drejta e tij fundamentale për të 
zgjidhur kontestet juridiko-civile rrjedh edhe detyrimi për të krijuar gjyqësi të 
efektshme dhe për të siguruar një proces duke u bazuar në parimet e shtetit 
juridik44. 

13 Fakti se çdokush, d.m.th. secili individ45 ka të drejtën për të kërkuar mbrojtje 
juridike dhe se shteti është i obliguar për këtë është normuar me aktin më të lartë 
juridik në Kosovë,46 e normuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës (nenet 31 
dhe 54 të Kushtetutës; këtej e tutje: KRK). Një bazë të tillë ligjore mund të gjendet 
edhe në nenin 6 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut dhe protokollet e saj (këtu e tutje KEMDNJ), e cila Konventë 
është e zbatueshme drejtpërdrejt në vendin tonë duke u bazuar në nenin 22 par, 1 të 
KRK. Sipas nenit 6 të Konventës, secili ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet 
drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur 
dhe e paanshme, e krijuar ligjërisht, e cila do të vendosë qoftë për 
mosmarrëveshjet mbi të drejtat dhe detyrimet e tij me karakter civil, qoftë [...]. Një 
detyrim i tillë i shtetit për të gjykuar çështjen e parashtruar dhe e cila çështje hyn 
në kompetencën e saj del edhe nga parimi i sundimit të ligjit, i paraparë 
shprehimisht me nenin 7 të KRK.  

14 Në rast të cenimit të kësaj norme, që gjykata kompetente nuk merret me çështjen e 
parashtruar edhe pse është e obliguar në bazë të ligjit, atëherë subjektit do t´i 
takonte në raste të caktuara edhe paraqitja e kërkesës individuale para Gjykatës 
Kushtetuese të paraparë me nenin 113 paragrafi 7 të KRK dhe 47 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese (këtu e tutje: LGJK). Kjo për faktin, se mosofrimi i 
mbrojtjes gjyqësore përbën shkelje të drejtave elementare të individit. Dhe në këtë 
të drejtë elementare mund të thirren në parim edhe personat juridikë. Kështu 
shprehimisht edhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës duke u bazuar në 
nenin 21 par. 4 të KRK. (Gjykata kushtetuese me aktvendimin, Nr. KI. 41/09, 
Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., Prishtinë versus Qeverisë së Republikës së 
Kosovës përcakton shprehimisht: “Fillimisht, Gjykata konsideron se sipas Nenit 
21.4 te Kushtetutës, i cili siguron se 'Te drejtat dhe liritë themelore te 
parashikuara ne Kushtetute, vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa janë të 
zbatueshme', parashtruesi i kërkesës ka të drejtë të paraqesë ankesë kushtetuese, 
duke kërkuar të drejtat themelore të cilat vlejnë për individë, por dhe për personat 
juridikë, siç është dhe parashtruesi i kërkesës.”). 

15 Sipas nenit 2 par. 4 të LPK, pala duhet të ketë interes juridik për padinë dhe për 
veprimet të tjera procedurale që mund të kryhen në procedurë. Interesi juridik 
është një prezumim procedural dhe si i tillë duhet të ekzistoj në secilën padi, që 

                                                            
43 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 411 nr. 1 e në vazhdim. 
44 Jauernig, Zivilprozessrecht, S. 3 ff.. 
45 Me individ nënkuptohet secili person fizik, juridik dhe natyrisht edhe secili entitet tjetër juridik, i cili 
mund të jetë bartës i të drejtave dhe detyrave në një proces gjyqësor civil. 
46 Dilema se cili akt juridik është me të vërtetë aktualisht akti më i lartë juridik në Kosovë do të 
tejkalonte kornizat e këtij punimi, prandaj edhe hiqet dorë nga një shqyrtim më i thellë. 
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paraqitet47. Nëse nuk kemi një interes juridik, atëherë edhe padia është e 
palejueshme48. Kjo ndërlidhet me këndin ekonomik të procedurës civile dhe do të 
thotë që një person nuk mundet të shfrytëzoj gjykatën për interesat e veta 
personale, por çështja e paraqitur pranë gjykatës duhet të jet një çështje që 
ndërlidhet me një të drejtë të paraparë me ligj që kërkohet nga pala dhe që është 
shkelur. Detyrimi i gjykatës është për të rivendosur rendin siç është paraparë me 
ligj, d.m.th. me i ofruar secilës palë të drejtën e vet të paraparë me ligj dhe jo për të 
abuzuar më gjykatën, d.m.th. të kërkohet prej gjykatës mbrojtje juridike, për shkak 
se pala p. sh. ka inat ndaj një pale tjetër.  

16 Kjo dispozitë, e cila është inkorporuar sistematikisht në këtë nen, ngërthen në vete 
një parim, sipas të cilit, pala duhet të shtjellojë qartë dhe argumentojë interesin 
e tij juridik me rastin e paraqitjes së një padie. Ligji thotë se pala duhet të ketë 
interes juridik për padinë dhe për veprimet procedurale. Si duket, ligjvënësi ose 
nuk e kishte të qartë se edhe padia është një veprim procedural, i cili zakonisht 
është veprim procedural me shkrim, ose ka dashur të jep një shembull klasik, se 
kur pala duhet patjetër të ketë interes juridik. Meqë padia është një veprim 
procedural, atëherë nisemi nga parimi se ligjvënësi ka pasur për qëllim që të 
theksojë me vendosmëri se pala gjithsesi duhet të ketë interes juridik, nëse paraqet 
padinë dhe me këtë rast kërkon mbrojtje gjyqësore civile. Vlen të theksohet se kjo 
paraqet një dispozitë të re në LPK e ri duke inkorporuar atë që thuhet në literaturë 
se pala duhet të ketë interes juridik për paraqitjen e një padie. Shprehimisht LPK i 
vjetër ka kërkuar ekzistimin e interesit juridik te padia vërtetimi. Edhe tani me 
LPK e ri, dispozita e nenit 254 par. 2 kërkon shprehimisht se pala në rastin e 
paraqitjes së padisë vërtetimi duhet të ketë interes juridik.  

17 Tani me dispozitën e nenit 2 par. 4 kemi një “përgjigje” nga ajo që ka vlejtur deri 
më tani në literaturë. Kjo për faktin se deri më tani, në rast të paraqitjes së padisë 
kondemnatore ose ndryshimi është supozuar ekzistimi i interesit juridik me 
konsekuencë se në rast të paraqitjes së padisë kondemnatore (p.sh. kërkesa e 
pronarit për kthimin e sendit ose kërkesa e kredidhënësit kundër kredimarrësit për 
kthimin e kredisë) nuk ka pasur nevojë që shprehimisht të shqyrtohet dhe të 
konstatohet se ekziston interesi juridik49. Në praktikë mund të ndodhë, që nuk 
ekziston interesi juridik dhe në raste të tilla parimisht padia është e palejueshme; 
kështu p.sh.një rast tipik që kemi të bëjmë, nëse paditësi tanimë ka një titull 
ekzekutiv kundër palës së paditur dhe me këtë titull mund të kërkoj inicimin e 
procedurës së përmbarimit. Se në cilën procedurë është fituar titulli ekzekutiv, 
qoftë në procedurën gjyqësore ose jashtëgjyqësore, nuk ka rëndësi fare. Nëse kemi 
një rast të tillë, atëherë nuk ekziston interesi juridik për paraqitjen e padisë për të 
njëjtën kërkesë me konsekuencë juridike se padia është e palejueshme50. 
Megjithatë në të drejtat e vendeve të tjera ekziston interesi juridik me pasojë se 

                                                            
47 Shih Brestovci, e drejta procedurale civile I, fq. 162, 163. 
48 Shih edhe në doktrinën juridike ndërkombëtare Zerres, Bürgerliches Recht – Ein einführendes 
Lehrbuch in das Zivil- und Zivilprozessrecht, S. 387. 
49 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 162, 163; Zerres, Bürgerliches Recht – Ein 
einführendes Lehrbuch in das Zivil- und Zivilprozessrecht, S. 387. 
50 Lidhur me rastet e tjera, kur mendohet se nuk ekziston interesi juridik për një padi shih Brestovci, E 
drejta procedurale civile I, fq. 162, 163. 
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padia është e lejueshme edhe pse ekziston një titull ekzekutiv, nëse mund të 
llogaritet me kërkesën e debitorit për kundërekzekutim51. 

18 E njëjta vlen edhe te padia konstitutive ose ndryshimi. Edhe në këtë rast 
ekzistimi i interesit juridik supozohet me konsekuencë se nuk ka nevojë të 
argumentohet ekzistimi i interesit juridik. Përmes padisë ndryshimi, palët 
dëshirojnë të ndryshojnë një marrëdhënie juridike. Kjo për faktin, se në rastet e 
caktuara me ligj është përcaktuar se për ndryshimin e një marrëdhënie juridike 
nevojitet edhe vendimi i gjykatës52. Rast tipik është p.sh. zgjidhja e martesës. 
Shprehimisht është paraparë me ligj, se martesa si raport juridik mund të zgjidhet 
ose edhe të anulohet vetëm në bazë të vendimit të gjykatës53. Te të gjitha këto padi 
vlen parimi se ekziston interesi juridik. Vetëm në raste të caktuara përjashtimore, 
ligji kërkon shprehimisht se pala paditëse duhet të argumentojë ekzistimin e 
interesit juridik për paraqitjen e padisë (shih dispozitën e nenit 67 të LF); sipas 
kësaj dispozite, nëse kërkohet anulimi i martesës nga ana e një personi të tretë, e jo 
nga bashkëshorti dhe prokurori, duhet të argumentohet edhe ekzistimi i interesit 
juridik. Nëse nuk paraqitet dhe argumentohet interesi juridik nga ana e këtyre 
personave, padia hedhet poshtë si e palejueshme. 

19 Te padia vërtetimi çështja qëndron më ndryshe për shkak se ligji kërkon 
shprehimisht që paraqitja e padisë vërtetimi është e lejuar nëse argumentohet edhe 
ekzistimi i interesit juridik. E tillë ishte situata edhe në LPK të vjetër dhe e njëjta 
situatë ka mbetur edhe me LPK të ri54. 

20 Dallimi fundamental qëndron në atë se tanimë me LPK të ri shprehimisht kërkohet 
që te secila padi duhet të ekzistojë interesi juridik, bile edhe te secili veprim 
procedural. Esenca e “ekzistimit” të interesit juridik te paditë qëndron në atë, 
nëse te një padi pala duhet të shtjelloj dhe argumentoj ekzistimin e interesit 
juridik, ose ekzistimi i interesit juridik supozohet dhe në këtë mënyrë nuk është e 
nevojshme që ai interes të shtjellohet dhe argumentohet me padi. Situata juridike 
deri në hyrjen në fuqi të LPK të ri ka qenë e tillë që ligji shprehimisht ka kërkuar 
interesin juridik vetëm te padia vërtetimi. Konsekuenca juridike ishte se vetëm të 
padia vërtetimi pala ka qenë e obliguar që të shtjellojë dhe argumentojë ekzistimin 
e interesit juridik. Te paditë e tjera, pala nuk kishte detyrim për të shtjelluar dhe 
argumentuar ekzistimin e interesit juridik, sepse parimisht ka vlejtur parimi se 
ekziston interesi juridik. Situata e re juridik e krijuar me dispozitën e nenit 2 
paragrafi 4 mund të derivon një konsekuencë tjetër. Norma e nenit 2 par. 4 kërkon 
shprehimisht se pala duhet të ketë interes juridik për paditë. Kjo do të nënkuptonte, 
se tanimë nuk ekziston supozimi se ekziston interesi juridik p. sh. te padia 
vërtetimi ose padia ndryshimi, me konsekuencë se edhe te secila nga këto padi, 
pala duhet të shtjellojë dhe argumentojë ekzistimin e interesit juridik. Kështu mund 
të mendohet dhe të arrihet në përfundim, nëse nisemi nga interpretimi gjuhësor i 
dispozitës së nenit 2 par. 4 të LPK. Kjo do të kuptonte një “thyerje” të madhe të 
traditës së deritanishme juridike dhe do të ishte në kundërshtim të plotë me frymën 

                                                            
51 Rast nga praktika gjyqësore të Gjykatës supreme të Gjermanisë; BGH, NJW 1994, 327 e në vazhdim. 
52 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 164. 
53 Shih nenin 60 par. 2 në lidhje me nenin 67 dhe 68 të Ligji për familje: këtu e tutje LF. 
54 Hollësisht lidhur me interesin juridik tek padia vërtetimi shih komentimin e nenit 254 nr. 5 e në 
vazhdim. 
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dhe parimet e procesit civil modern. Duke marrë në konsideratë këtë fakt, 
megjithatë mund të thuhet se ideja e ligjvënësit ishte të bënte të qartë se te secila 
padi dhe veprim procedural duhet të ekzistojë interesi juridik dhe se parimisht 
duhet të nisemi nga parimi se ekzistimi i interesit juridik supozohet, përveçse në 
raste të caktuara, kur ekzistimi i interesit juridik nuk supozohet dhe ligji kërkon 
shprehimisht (p.sh. te padia vërtetimi) që pala duhet të argumentojë bindshëm se 
ka interes për paraqitjen e një padie.  

21 Meqë dispozita e nenit 2 paragrafi 4 kërkon ekzistimin e interesit juridik për 
veprimet procedurale, kërkohet një interpretim i gjerë. Edhe në këto raste duhet 
të nisemi nga ajo që u tha së fundi, se ligjvënësi kërkon ekzistimin e interesit 
juridik edhe për çdo veprim procedural të palëve. Por, kjo nuk guxon të 
interpretohet në atë formë se për ndërmarrjen e secilit veprim procedural, pala 
është e obliguar të paraqesë dhe argumentojë ekzistimin e interesit juridik. Edhe në 
këto raste duhet të nisemi nga parimi se për secilin veprim tjetër procedural nga ajo 
të padive duhet të vlejë parimi se supozohet ekzistimi i interesit juridik, 
përveçse me ligj parashihet diçka tjetër. Në raste të caktuara, gjykata do të duhej të 
kishte tagër që të kërkonte nga pala që të paraqes ekzistimin e interesit juridik për 
ndërmarrjen e një veprimi të caktuar procedural. Kjo do të mund të ndihmonte 
ngritjen e efikasitetit të gjyqësisë dhe do të kontribuonte në mënjanimin e 
mundësisë për keqpërdorimin e të drejtave të palëve në një proces55.  

22 Pasojë juridike e shkeljes të këtij parimi është se mungon një prezumim i 
rëndësishëm procedural me konsekuencë se padia duhet të hedhet poshtë.  

 
 
Neni 3 
 
3.1 Palët mund të disponojnë lirisht me kërkesat juridiko-civile që i kanë 

parashtruar gjatë procedurës. 
3.2 Palët mund të heqin dorë nga kërkesat e tyre, ta njohin kërkesën e palës 

kundërshtare si dhe të bëjnë ujdi (pajtim) gjyqësorë lidhur me kontestin e 
tyre. 

3.3 Gjykata nuk do t'i miratojë disponimet e palëve që janë në kundërshtim 
me: 
a) rendin juridik; 
b) dispozitat ligjore; 
c) rregullat e moralit publik.  

 
1 Në komentimin e nenit 256 është cekur edhe esenca e parimit të disponibilitetit, si 

parim fundamental në procedurën civile dhe si i tillë është ana tjetër e asaj që vlen 
parimisht në të drejtën materiale, pikërisht liria e kontraktimit ose edhe autonomia 
e lirë e vullnetit. Vlen të theksohet se formulimi i tillë i kësaj norme i ngjason më 
tepër një shtjellimi teorik, dhe më pak i ngjason një dispozite ligjore me karakter 
urdhërues, pasoja e së cilës normë do të dilte rrjedhimisht. Pavarësisht nga kjo, ky 

                                                            
55 Për keqpërdornin e të drejtave në një proces gjyqësor civil shih më poshtë në komentimin e nenit 10 
nr. 3 e në vazhdim. 
56 Shih komentimin e nenit 2 nr. 1 e në vazhdim. 
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parim nënkupton se palët në procedurë janë pak a shumë “zotër” të procesit dhe se 
ata do të mund të vendosin vullnetarisht, nëse do të zhvillohet kontesti para 
gjykatës ose jo, do të vendosin se për çka do të procedohet si dhe do të kenë 
ndikim vendimtar për të përfunduar një proces gjyqësor. Lidhur me atë se palët 
vendosin vetë se për çka do të procedohet dhe se konsekuencë e kësaj është se 
gjykata është e lidhur për këtë, është trajtuar gjerësisht në komentimin e nenit 2 
par. 1. Komponentët e tjerë të parimit të disponibilitetit janë përcaktuar me nenin 
3.  

2 Me nenin 3 par. 1 përcaktohet karakteri i procedurës civile, sipas të cilit nen, 
procedura civile është një proces, i cili fillon ekskluzivisht me dëshirën dhe 
vullnetin e palëve. Edhe pse Ligji flet për disponimin e lirë të kërkesave juridiko-
civile “që i kanë paraqitur gjatë procedurës”, kjo nuk nënkupton se pala është e 
lirë për ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme pasi të ketë filluar procedura. Kjo 
normë përmban edhe çështjen tjetër vendimtare, se edhe vetë fillimi i procesit 
gjyqësor civil mbetet parimisht në duar të palëve.  

3 E njëjta vlen edhe për veprimet e tjera procedurale, që merren ose mund të 
merren nga ana e palës në një proces gjyqësor civil. Edhe pse Ligji thotë se pala 
mund të disponoj me kërkesa juridiko-civile, kjo kurrsesi nuk mund të kuptohet në 
një fushë të ngushtë, duke u kufizuar ekskluzivisht në kërkesa juridiko-civile, të 
cilat do të përfshinin vetëm një pretendim të paditësit dhe natyrisht edhe 
përmbajtjen e padisë. Shumë më tepër, kjo do të përfshinte një fushëveprimtari të 
gjerë, dhe do të përfshinte të gjitha veprimet procedurale, të cilat ndërmerren nga 
ana e palëve, qoftë me shkrim ose me gojë. Kjo shihet më së miri, nëse kemi 
parasysh dispozitën e nenit 3 paragrafi 3, sipas të cilës gjykata do t´i refuzoj 
“disponimet” e palëve, nëse ato bien ndesh me rendin juridik, ligjet dhe moralin 
publik (Kjo dispozitë paraqet një përjashtim nga ajo që është paraparë me nenin 3 
paragrafin 1 dhe 2). Në par. 3 të këtij neni, Ligji flet për “disponime”, derisa 
mendohet dhe referohet në “kërkesa” sipas nenit 2 par. 1. Mungesa e konsistencës 
gjuhësore në të njëjtin nen len të kuptohet se ligjvënësi nuk kishte dëshirë të 
kufizonte reflektimin e parimit të disponibilitetit në vetë “kërkesën”, e cila 
paraqitet në padi, por shumë më gjerë dhe në ndërmarrjen e secilit veprim 
procedural qoftë me shkrim, ose me gojë. Veprime procedurale të tilla mund të 
jenë, si p.sh. paraqitja e propozimit për thirrjen e një dëshmitari, paraqitja e një 
prove të caktuar, parashtrimi i kërkesave të ndryshme etj.  

4 Dispozita e nenit 3 par. 2 përcakton komponentën tjetër të parimit të 
disponibilitetit, sipas të cilit parim palët jo vetëm që me vullnetin e tyre të lirë 
mund të vendosin lidhur me fillimin e një procesi gjyqësor dhe të caktojnë objektin 
e kontestit, por edhe faktin se ato, palët kanë të drejtë të ndikojnë 
drejtpërsëdrejti për përfundimin e procesit gjyqësor duke hequr dorë nga kërkesat 
e tyre, duke pohuar kërkesëpadinë ose edhe duke lidhur pajtim gjyqësor57. 
Mundësia e tillë vlen parimisht në të gjitha procedurat civile. Përjashtimisht, kjo 
nuk është e mundur, ose parimi i disponibilitetit kufizohet, nëse kemi të bëjmë 
sidomos me çështjet familjare, kur shteti tregon përkujdesje më të madhe në 
rregullimin e marrëdhënieve të caktuara për shkak të interesit të madh publik. Në 

                                                            
57 Shih nenin 148 të LPK lidhur me aktgjykimin në bazë të pohimit, nenin 149 lidhur me heqjen dorë 
nga kërkesëpadia si dhe nenin 412 lidhur me pajtimin gjyqësor. 
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raste të tilla, nuk mund të vije në shprehje nxjerrja e aktgjykimit në bazë të 
pohimit. Në rastin e tillë, gjykata është detyruar për shqyrtimin e çështjes 
pavarësisht pohimit të palës kundërshtare ose moskontestimit të fakteve nga ana e 
palëve58. Parimi i disponibilitetit është i kufizuar shprehimisht me nenin 85 
paragrafi 2 të LF, sipas së cilës normë e palejueshme është nxjerrja e aktgjykimit te 
kontestet martesore për shkak të mungesës ose edhe aktgjykimit në bazë të 
pohimit. 

5 Neni 3 par. 3 përcakton rastet përjashtimore nga parimi i disponibilitetit. Me këtë 
dispozitë parashihet shprehimisht se megjithë ekzistimin e veprimit të palës në 
bazë të vullnetit të lirë, ekzistojnë raste kur kjo liri kufizohet. Rregulla të tilla 
vlejnë edhe në procedurën e arbitrazhit të përcaktuar me nenin 527 paragrafi f të 
këtij ligji si dhe me nenin 32, nenin 36 par. 2 nënpar. b si dhe me nenin 39 par. 5 
nënpar. b të Ligjit për Arbitrazhin (Ligji nr.02/L-75 për Arbitrazh; këtu e tutje LA). 
Në këto dispozita parashihet mundësia e mosnjohjes së ndonjë vendimi të 
arbitrazhit të ndonjë vendi tjetër, nëse vendimi i tillë bie në kundërshtim me ordre 
public. Me këtë nuk nënkuptohet se gjykata e vendit tonë do të rishikoj vendimin e 
tillë, por mund të refuzon njohjen, nëse ai vendim bie ndesh qartazi me rendin tonë 
juridik59. E njëjta vlen edhe në kufizimin e lirisë së kontraktimit ose parimit të 
vullnetit të lirë në të drejtën materiale, sidomos në atë të detyrimeve60. Një kufizim 
i tillë merret natyrisht për shkak të interesit publik. Ligji parasheh kufizimin e 
parimit të disponibilitetit, nëse disponimet e palëve që janë në kundërshtim me 
rendin juridik, dispozitat ligjore si dhe rregullat e moralit publik. 

6 Në kundërshtim me rendin juridik (ordre public) do të konsideroheshin ato 
veprime disponibile të palëve, kur ato veprime janë në një papajtueshmëri të 
jashtëzakonshme me parimet fundamentale, që vlejnë në rendin juridik në 
Republikën e Kosovës. Kjo papajtueshmëri e jashtëzakonshme e veprimeve 
disponibile të palëve me rendin juridik duhet të shihet qartazi. Këtu mund të 
mendohet në rend të parë në të drejtat fundamentale dhe lirive të njeriut të 
përcaktuara me KRK dhe KMDNJ dhe natyrisht në parimet e përcaktuara me ligjet 
e tjera materiale dhe procedurale. Në sens të kësaj dispozite është irrelevante, nëse 
veprimet disponibile të palëve janë në kundërshtim vetëm me të drejtën materiale 
ose vetëm me të drejtën formale. Rrjedhimisht, Gjykata nuk do të aprovojë ndonjë 
veprim procedural të palës ose palëve, i cili veprim mbështet në ndonjë 
marrëveshje të palëve, por që ajo marrëveshje bie ndesh me të drejtën materiale. 
Do të konsiderohej se veprimet disponibile të palëve janë në kundërshtim me 
rendin juridik, nëse shihet qartë, se veprimet e tyre biejnë ndesh me parimet 
fundamentale të rendit juridik të Republikës së Kosovës. Siç mund të shihet, rendi 
i tillë juridik i referohet parimisht parimeve fundamentale, të mishëruara në KRK. 

7 Gjykata nuk do të aprovojë ndonjë veprim disponibil të palës ose palëve, nëse ai 
veprim bie ndesh me “dispozitat ligjore”. Formulimi i dispozitës së nenit 3 par. 3 

                                                            
58 Shih nenin 85 paragrafi 1 i LF. 
59 Edhe në të drejtën komparative vlen e njëjta; shih për këtë Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - 
Kommentar, § 328 Rn. 15; Geimer in Zöller/Geimer (Hrsg.), ZPO - Kommentar, § 328 Rn. 151 si dhe 
Heldrich in Palandt, BGB-Kommentar, Anhang zu EGBGB, EG 6 Rn. 2. 
60 Shih nenin 2 të Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve; këtu e tutje LMD. 
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të LPK të ri i shmanget formulimit të dispozitës model të nenit 3 të LPK të vjetër61. 
Ky ndryshim terminologjik do të mund të kishte edhe konsekuenca përmbajtësore. 
Më konkretisht, sipas LPK së vjetër, gjykata nuk do të aprovonte veprimet 
disponibile të palëve, nëse ato bien ndesh me dispozitat imperative. Pra, gjykata i 
ka aprovuar veprimet disponibile të palëve, të cilat nuk kanë qenë në harmoni me 
dispozitat ligjore, me kusht që ato dispozita ligjore të mos kenë pasur karakter 
imperativ. Prandaj, në sens të nenit 3 të LPK vendimtare ka qenë, nëse veprimet 
disponibile kanë ra ndesh me dispozitat imperative apo kategorike. Dhe dispozita 
imperative janë ato norma, të cilat palët nuk mund t’i ndryshojnë me vullnetin e 
tyre. Tanimë, sipas nenit 3 par. 3 nënpar. b) të LPK, gjykata nuk do të aprovojë 
veprimet disponibile të palëve, nëse ato veprime bien ndesh me dispozitat ligjore. 
Në bazë të interpretimit gjuhësor të kësaj dispozite, fillimisht do të mund të 
mendohej, se gjykata nuk do të aprovoj veprimet disponibile të palëve, nëse ato 
veprime bien ndesh me dispozita ligjore madje pavarësisht faktit, nëse ato 
dispozita kanë karakter imperativ apo disponibil. Kështu do të mund të mendohej 
edhe ndoshta vullneti i ligjvënësit me një formulim të tillë të kësaj norme. Nëse ky 
ishte me të vërtetë vullneti i ligjvënësit është çështje e diskutueshme62. Për 
mendimin tim, është shumë vështirë të argumentohet mendimi, sipas të cilit 
ligjvënësi ka dashur një ndryshim të tillë përmbajtësor të kësaj rregulle 
fundamentale. Shumë më tepër, këtu kemi të bëjmë me një gabim të natyrës 
redaksionale dhe se ligjvënësi i ri nuk ka dashur të parasheh diçka tjetër në lidhje 
me këtë çështje. Prandaj, formulimi i kësaj dispozite “....dispozita ligjore...” do të 
duhej të interpretohej në atë mënyrë që kjo normë ka të bëjë vetëm me “dispozitat 
imperative” dhe jo edhe me dispozitat me karakter disponibil. Rrjedhimisht, 
gjykata nuk do të aprovojë veprimin ose veprimet disponibile të palës ose palëve, 
nëse ai veprim ose ato veprime bien ndesh me dispozitat ligjore imperative. Si të 
tilla janë ato dispozita edhe të drejtës materiale edhe të drejtës formale, të cilat 
palët nuk mund t’i ndryshojnë me vullnetin e tyre. Si dispozita të tilla me karakter 
imperativ do të mund të konsideroheshin dispozitat imperative lidhur me formën e 
kontratës si p.sh. forma e kontratës për shitjen e paluajtshmërisë ose e drejta e 
parablerjes e paraparë me ligj etj. Argumentum e contrario, gjykata do të lejoj 
veprimet disponibile të palëve të cilat bien ndesh me ndonjë dispozitë ligjore, por 
me kusht që kjo dispozitë ligjore të mos ketë karakter imperativ. 

8 Pak më ndryshe qëndron çështja e definimit të moralit publik63. Rregullat e 
moralit publik janë kombëtare dhe përcaktohen sipas traditave të popullit. 
Ndikimet fetare në këtë aspekt nuk mund të përjashtohen. Morali publik i referohet 
standardeve morale dhe etike që zbatohen në një shoqëri. Megjithatë, pikëpamjet 
mbi moralin publik ndryshojnë me kalimin e kohës. Megjithatë, vështirë se në 
aspektin teorik të klasifikohen dhe identifikohen rregulla strikte se çka është 
morale dhe çka nuk është morale. Në lidhje me këtë, praktika e mëhershme 
gjyqësore dhe aktuale e të drejtave komparative të vendeve të ish-RSFJ-së, që 

                                                            
61 Neni 3 i LPK të vjetër fliste për “...dispozitat imperative...”. 
62 Për fat të keq nuk ekziston ndonjë memorandum shpjegues i këtij ligjit të ri, nga i cili do të mund të 
kuptohej, nëse ligjvënësi i ri dëshironte me të vërtetë një rregullim të tillë të kësaj norme. 
63 Ligjet e deritanishme, e qartë për shkak të ndikimit të filozofisë socialiste, flasin për moralin shoqëror 
vetëqeverisës; shih nenin 10 të LMD ende në fuqi, si dhe nenin 3 të LPK të vjetër. 
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kanë trashëguar sistem të ngjashëm procedural juridik ka identifikuar disa raste në 
lidhje me atë se kur vjen në shprehje dispozitat e nenit 3 par. 3 të LPK. Si raste të 
tilla tipike mund të përmenden:  

 
- Në kontestet, të cilat kanë të bëjë më shkallën e lartësisë së kamatës së rregullt 

dhe të kamatës ndëshkuese, gjykata nuk do t’i ofrojë mbrojtje gjyqësore 
kërkesës për gjykimin e shkallës së kamatës në masën, e cila është në 
kundërshtim me dispozitat detyruese, më parimet e përcaktuara më kushtet për 
rregullimin shoqëror, me doket e mira juridike dhe më rregullat e moralit 
(Qëndrim parimor nga Mbledhja e përbashkët e Gjykatës Federative, të 
Gjykatave Supreme të Republikave dhe Krahinave dhe Gjykatës Supreme 
Ushtarake, datë 12.07.1977). 

- Në rastet, kur në procedurën kontestimore shqyrtohet kontrata e cila është 
absolutisht nule, për shkak se është në kundërshtim më dispozitat detyruese, 
gjykata edhe sipas detyrës zyrtare kujdeset për lejueshmërinë e disponimit të 
palëve dhe ajo nuk do t’i ofrojë mbrojtje gjyqësore kontratës se tillë (Gjykata 
Supreme e Serbisë Gz. 86/78). 

- Heqja dorë nga kërkesëpadia lidhur më mbrojtjen e fëmijëve të mitur dhe 
heqja dorë nga e drejta në ankesë është në kundërshtim me nenin 3 par. 3 të 
LPK, prandaj gjykata nuk do t`ua lejojë palëve disponimin e tillë (Gjykata e 
Qarkut në Novi Sad nr.707/00, datë 16.03.2000). 

- Gjykata nuk do ta pranojë deklaratën për pranimin e kërkesëpadisë, e cila 
është dhënë me qëllim të shmangies të përmbushjes së detyrimit për 
kompensimin e dëmit të shkaktuar me vepër penale (Gjykata Supreme e BH, 
Gvl-14/87, datë 09.07.1997). 

- Gjykata nuk do të jep aktgjykim në bazë të pranimit të kontratës mbi 
qarkullimin e paluajtshmërive, nëse kontrata nuk është e lidhur në formën e 
paraparë (Gjykata Supreme e BH Gvl-4/98 dt.16.03.1989). 

- Gjykata është e autorizuar që të vlerësojë, nëse deklarata për pranimin e 
kërkesëpadisë është dhënë me qëllim që paditësin ta pamundësojë që ta 
ndryshojë kërkesëpadinë, dhe nëse vërtetohet kjo, disponimin e këtillë të palës 
nuk do ta pranojë (Gjykata Supreme e BH Pz-376/88, datë 31.05.1989). 

- Gjykata nuk do ta aprovojë pranimin e kërkesëpadisë dhe pranimin e të drejtës 
së bashkëpronësisë si dhe dhënien e dokumentit tabular për paluajtshmërinë, 
të cilën palët e kanë ndërtuar në token në pronësinë shoqërore në bazë të 
kontratës së palejueshme mbi ortakërinë (Gjykata Supreme e Kroacisë 
Rev.1476/89 datë 04.09.1990)64. 

 
 

                                                            
64 Të gjitha këto qëndrime të praktikës gjyqësore janë marrë në, Kulenivič/Veličkovič-Milišič/Stanišič/ 
Vučina/Mikulič, Komentar zakona o parnicnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici 
Srpskoj, s. 13; Radovanov, parnični postupak, s. 23, 24. 
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Neni 4 
 
4.1 Gjykata vendos për kërkesëpadinë pas shqyrtimit të çështjes juridike në 

seancë të drejtpërdrejtë dhe publike. 
4.2 Ndryshe nga dispozita e paragrafit 1 të këtij neni, gjykata vendosë për 

kërkesëpadinë në bazë të veprimeve procedurale te shkruara dhe provave 
të administruara në mënyrë jo të drejtpërdrejt, po që se kjo përcaktohet 
me ligj. 

4.3 Gjykata e shqyrton çështjen në seancë jopublike vetëm në rastet e 
përcaktuara me ligj. 

 
1 Neni 4 i LPK të ri, në substancë nuk ndryshon shumë nga neni 4 i LPK të vjetër. 

Përderisa LPK i vjetër kishte paraparë vetëm rregullën parimore se gjykata vendos 
parimisht në bazë të shqyrtimit verbal, direkt dhe publik, LPK i ri disi bënë një 
kufizim sa i përket parimit gojor dhe përcakton në mënyrë gjenerale përjashtimet 
nga rregulla se gjykata vendos parimisht pasi çështja të jetë shqyrtuar në mënyrë 
direkte, gojore dhe publike. Risi në këtë nen janë dispozitat e paragrafëve 2 dhe 3. 
Në shqyrtimet e mëtutjeshme të kësaj dispozite nuk do të lëshohemi, nëse kjo ishte 
e domosdoshme. Në përgjithësi mund të thuhet se kjo nuk ishte domosdoshmërisht 
e nevojshme, meqë do të mjaftonte të cekej komponenta se gjykata si rregull 
vendos në bazë të shqyrtimit direkt, verbal dhe publik. Se cilat janë ato raste, 
përcaktohen në dispozitat e tjera procedurale, sidomos në LPJK. Pse është 
“përjashtuar” parimi gojor nga formulimi i këtij neni?, nuk jemi në gjendje të 
argumentojmë në mënyrë të detajuar, veçse mund të konkludohet se pikërisht një 
shkurtim legjislativ në këtë aspekt është i pa nevojshëm, bile i dëmshëm.  

2 Dispozita e nenit 4 par. 1 përcakton një ndër parimet fundamentale, direkt dhe 
publik, që vlejnë në procedurën civile, të cilat tanimë qartë vlejnë parimisht. Siç 
mund të shihet nga dispozita dhe shtjellimi më lartë mungon referimi në parimin 
gojor (verbal). Norma e nenit 4 par. 1 përcakton se gjykata vendos lidhur me 
kërkesëpadinë pas shqyrtimit të çështjes në seancë të drejtpërdrejtë. Kjo ka të 
bëjë me parimin fundamental të parimit direkt. Esenca e këtij parimi qëndron në 
atë se shqyrtimi i çështjes duhet të bëhet para asaj gjykate, e cila më vonë duhet të 
vendos lidhur me atë çështje65. Kjo ka të bëjë sidomos me faktin se vetëm ajo 
gjykatë e cila shqyrton çështjen, do të jetë në gjendje që të jetë në pozitë të vendos 
meritorisht dhe të drejtë. Ekziston një botëkuptim, mbase edhe shumë i drejtë se 
deri te e vërteta materiale dhe te vendimi i drejtë nuk do të mund të arrihet, nëse 
shqyrtimi i çështjes do të shqyrtohej nga një trup tjetër, ndërsa vendosja të bëhet 
nga një trup tjetër gjuhësor66. Gjykata e cila shqyrton çështjen mund të jetë në 
gjendje përmes ballafaqimit direkt të fitojë përshtypjen e vërtetë lidhur me 
gjendjen faktike67. Sidomos ka të bëjë ky parim me faktin, se vetëm ai gjykatës, i 
cili ka shqyrtuar çështjen ka të drejtë të merr vendim lidhur me çështjen. 
Rrjedhimisht, nuk ka mundësi që një gjykatës tjetër të shqyrtojë çështjen e tjetër 

                                                            
65 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih në mes të tjerëve Pohlmann, Zivilprozessrecht, S. 26. 
66 Shih sidomos Reichold/Putzo in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, Einleitung I, Rn. 8. 
67 Shih në këtë kuptim Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 35. 



Iset Morina 

 27 

gjykatës të vendos lidhur me të njëjtën çështje68. Megjithatë, kjo nuk nënkupton se 
në çdo rast duhet të përsëritet i tërë procesi, nëse shkurt para marrjes së vendimit 
gjyqtari i çështjes ka vdekur ose është larguar nga puna dhe për këtë arsye është 
caktuar një gjyqtar tjetër në çështjen. Disa nga veprimet e ndërmarra dhe vlerësimi 
i provave mund të shqyrtohen në bazë të procesverbalit69. Por, nëse është 
vendimtare për marrjen e një vendimi besueshmëria e një dëshmitari lidhur me 
çështjen konkrete, atëherë gjyqtari i cili merr vendim duhet të merr pjesë në 
seancën për shqyrtimin kryesor, më konkretisht edhe në marrjen në pyetje të 
dëshmitarit. Përsëritja e seancës në raste të tilla do të duhej të ishte e 
domosdoshme, sidomos në rastet kur në procesverbal nuk është e përfshirë edhe 
besueshmëria e dëshmitarit70. Kujdes i shtuar i gjykatave lidhur me parimin direkt 
është i nevojshëm sidomos pas ndryshimeve legjislative, që kanë ndodhur me LPK 
të ri, lidhur me përbërjen e gjykatës71, kur tanimë me nenin 15 paragrafi 1 të LPK i 
ri parashihet gjyqtari i vetëm në procedurën para gjykatës së shkallës së parë. Me 
këtë zgjidhje juridike, parimi direkt në bazë të nenit 4 do të mund të luaj një rol 
shumë më të madh në praktikë, me konsekuencë se mosrespektimi i këtij parimi 
mund të çoj në pavlefshmërinë e vendimit, i cili vendim është marrë duke shkelur 
parimin direkt. Si rast përjashtimor nga parimi direkt është paraparë edhe në 
procedurën para gjykatës së shkallës së dytë sipas dispozitës së nenit 192 par. 3 të 
LPK72. Shkelja e parimit direkt përbën shkelje esenciale me rëndësi absolute, 
Megjithatë, shkelja e parimit direkt përbën shkelje esenciale me rëndësi absolute, 
vetëm nëse gjyqtari i çështjes i cili e ka marrë vendimin nuk ka marrë pjesë edhe 
në seancën kryesore. Argumentum e contrario, shkelja e parimit direkt do të 
konsiderohet shkelje esenciale me rëndësi relative, nëse gjyqtari i çështjes nuk ka 
marrë pjesë në ndonjë seancë tjetër nga seanca kryesore. Megjithatë, shkelja e 
parimit direkt do të konsiderohet shkelje esenciale me rëndësi absolute, nëse 
gjyqtari i çështjes, i cili ka nxjerrë vendimin nuk ka marrë pjesë në seancën 
përgatitore dhe seanca për shqyrtim kryesor nuk është mbajtur fare. Gjyqtar në 
kuptim të kësaj norme konsiderohet natyrisht edhe gjyqtari porot73. 

3 Ngushtë me parimin direkt është i ndërlidhur edhe parimi gojor. Tanimë u 
theksua, se ky parim, mbase fundamental është hequr padrejtësisht nga rregullimi 
ligjor që ishte në LPK e vjetër. Edhe pse LPK i ri nuk e rregullon decidivisht këtë 
parim, d.m.th. parimin gojor, megjithatë indirekt parashihet në nenin 1674. 
Sistematikisht ky parim do të duhej të trajtohej në këtë nen, për faktin se ky parim 
së bashku me parimin direkt janë gati pandashmërisht të lidhur ndërmjet veti. Se 
heqja e parimit gojor nga ky nen ishte tërësisht i gabuar mund të shihet, nëse 

                                                            
68 Shih më konkretisht edhe dispozitën e nenit 182 paragrafi 2 nënparagrafi 1; lidhur me pasojat juridike 
të shkeljes së këtij parimi shih më poshtë në komentimin e nenit 182, nr. 2 e në vazhdim. 
69 Shih edhe në të drejtën komparative Pohlmann, Zivilprozessrecht, S. 27. 
70 Tërhiqet vëmendja se duke u bazuar në interpretimin gjuhësor të nenit 182 paragrafi 2 a, kjo dispozitë 
shkon shumë përtej nga ajo çka u tha deri më tani; lidhur me këtë shih komentimin e nenit 182 nr. 1 e në 
vazhdim.  
71 Shih më konkretisht komentimin e nenit 15. 
72 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 192 nr. 3. 
73 Kështu edhe praktika gjyqësore; shih Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prizren, Ac. Nr. 129/2002 
të datës 27.02.2003: lidhur me këtë shih edhe komentimin e nenit 182 nr. 6. 
74 Shih edhe nenin 14 të LPK të vjetër. 
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merret parasysh dispozita e nenit 4 paragrafi 2, në të cilën dispozitë parashihet 
përjashtimi nga parimi direkt75. Meqë tanimë ky parim është hequr nga dispozita 
ligjore që rregullon edhe parimin direkt, esenca e parimit gojor do të trajtohet te 
komentimi i nenit 1676. 

4 Dispozita e nenit 4 paragrafi 1 parasheh gjithashtu edhe çështjen se gjykata 
shqyrton çështjen në seancë publike. Me këtë dispozitë rregullohet një ndër 
parimet kryesore edhe të procedurës civile të vendeve moderne dhe të parimit të 
publicitetit. Ky parim nënkupton mundësinë e prezencës së opinionit publik në 
gjykimin e çështjes dhe është i paraparë decidivisht me KRK77. Normim ligjor 
gëzon ky parim shprehimisht edhe me nenin 6 të KMDNJ, e cila Konventë vlen te 
ne në Kosovë si pjesë integrale e dispozitave kushtetuese78. Kjo dispozitë dhe 
rrjedhimisht parimi i publicitetit përbën një shtesë të dobishme për lirinë e 
përgjithshme të informacionit, përmes të cilit sigurohet transparenca e aktivitetit të 
gjykatave. Dhe përmes transparencës mënjanohen ose kufizohet në masë të madhe 
mundësia e abuzimeve nga ana e gjykatave. Për më tepër parimi i publicitetit 
mundëson kontroll efikas në përmbushjen e kushtit elementar që vlen në 
procedurat moderne dhe paanshmërinë e gjyqtarit79.  

5 Ky parim edhe kushtetues nënkupton edhe faktin se secili ka të drejtë të jetë 
pjesëmarrës në seancë për shqyrtim kryesor80. E drejta për të marrë pjesë në seancë 
nënkupton edhe situatën se pjesëmarrësit nuk mund t´i nënshtrohen kurrfarë 
kontrollit të identitetit. Në këtë mënyrë kontrollimi i identitetit të pjesëmarrësve 
përbën shkelje flagrante të parimit të publicitetit dhe si shkelje e tillë është 
esenciale me rëndësi absolute81. Edhe pse ky parim nënkupton se secili ka të drejtë 
të merr pjesë, pjesëmarrja mund të kufizohet për shkaqe teknike82 Megjithatë, 
mund të jetë shkelje e parimit publik dhe kjo shkelje do të ishte esenciale me 
rëndësi absolute83, nëse një gjykim me qëllim caktohet në një lokal tejet të vogël. 
Dhe në këtë mënyrë tentohet të mënjanohet mundësia e pjesëmarrjes së publikut. 

6 Dispozita e nenit 4 paragrafi 2 përbën një përjashtim i rregullës së parimit gojor 
dhe direkt. Për fat të keq, tanimë në rregullativën ligjore kemi të përcaktuar 
përjashtimin nga një rregull fundamentale dhe që ka të bëjë me parimin gojor, Për 
shkaqe të qartësisë, parimi gojor së bashku me përjashtimet nga ky parim do të 
trajtohen te neni 1684. Në raste të caktuara është e mundur që parimi direkt të 
kufizohet në mënyrë ligjore. Kjo është sidomos e mundur, nëse ndonjë gjykatë e 

                                                            
75 Shih dispozitën e nenit 4 par. 2. 
76 Shih komentimin e nenit 16 nr. 1 dh 2. 
77 Shih nenin 31 paragrafi 3 i KRK; edhe pse neni në fjalë i referohet shumë më tepër proceseve 
gjyqësore penale, në mënyrë të pakufizuar vlen edhe në procedurën civile. 
78 Shih nenin 22 të KRK. 
79 Po ashtu edhe në të drejtën procedurale civile të deritanishme; shih edhe Pozniq, E drejta e procedures 
civile, fq. 88. 
80 Seancë për shqyrtim kryesor nënkupton edhe seanca përgatitore, seanca për administrimin e provave 
etj. 
81 Shih nenin 182 par. 2 nënpar. g i LPK. 
82 Në sallë të gjykimit nuk mund të marrin pjesë p.sh. 2000 persona; kjo është e pamundur për shkaqe 
teknike. 
83 Shih nenin 182 par. 2 nënpar. g i LPK. 
84 Shih komentimin e nenit 16 nr. 1 dhe 2. 
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lutur administron provat, në bazë të të cilave prova gjykata e çështjes vendos 
meritorisht85. Rast tipik e kemi, kur gjykata e çështjes vendos duke u bazuar në 
procesverbalin e përpiluar nga gjykata e lutur lidhur me administrimin e provave86. 
Rast tjetër përjashtimor që e anashkalon parimin direkt është edhe dhënia e 
ndihmës juridike87.  

7 Dispozita e nenit 4 paragrafi 3 përcakton rastet përjashtimore nga parimi i 
publicitetit. Përjashtimi i publikut nga gjykimi është i përligjur edhe me 
KEMDNJ. Sipas nenit 6 të kësaj Konvente, është i mundur përjashtimi i publikut 
sidomos në rastet e ruajtjes së interesit të të miturve dhe privatësia e personave të 
caktuar, të cilët janë prezentë sidomos në kontestet nga marrëdhëniet familjare dhe 
martesore. Gati fjalë për fjalë është inkorporuar dispozita e nenit 6 e Konventës 
lidhur me mundësinë e kufizimit të parimit të publicitetit në nenin 31 paragrafi 3 i 
KRK. Meqë parimi publik përbën një ndër kategoritë kushtetuese, atëherë kufizimi 
i tij është i mundur vetëm në rastet të parapara me ligj. Norma e nenit 4 paragrafi 3 
përcakton një klauzolë të përgjithshme pa përmendur natyrisht ndonjë rast specifik. 
Në procedurën civile janë këto raste më të rëndësishme, kur ligji parasheh 
mundësinë e përjashtimit të publikut si p.sh. vendosja në lidhje me çështjet 
personale ose familjare në procedurën jokontestimore me përjashtim të shpalljes së 
personit të zhdukur si i vdekur duke u bazuar në nenin 10 paragrafi 2 të LPJK, 
vendosja e detyrueshme e ndonjë personit në institucionin shëndetësor duke u 
bazuar në nenin 84 të LPJK, përjashtimi i publikut në procedurat e kontesteve 
familjare sipas nenit 75 të LF, përjashtimi i publikut në raste të kontesteve për 
ushqim ligjore duke u bazuar në nenin 335 të LF, përjashtimi i publikut në raste të 
vërtetimit dhe kundërshtimit të atësisë sipas nenit 345 të LF.  

8 Përjashtimi i publikut përligjet kur ekzistojnë rastet lidhur me çështjet që kanë të 
bëjnë me ruajtjen e konfidencialitetit. Raste të tilla janë ato kur një ndërmarrje 
është palë në procedurën kontestimore dhe informatat e biznesit, që duhet të 
mbahen si konfidenciale, përfshihen në procedurën kontestimore. Kjo nuk do të 
thotë që çdo informatë është konfidenciale, por informatat që kanë të bëjnë me për 
shembull prodhimin e ndonjë produkti të ndonjë ndërmarrje, do të thotë mënyra e 
prodhimit të produktit apo përmbajtja e produktit duhet konsideruar si 
konfidenciale88. Raste tjera janë ato kur përfshihen informata lidhur me shtetin e 
Kosovës dhe që duhet të ruhen si konfidenciale. Çka konsiderohet si konfidenciale 
apo jo, varet nga vlerësimi i gjykatës dhe ka për detyrim ex officio të vendos a ka 
çështja të bëjë me ruajtjen e konfidencialitetit apo jo. 

9 Gjykata duhet të shqyrtoj çështjen ex officio, nëse seanca duhet të jetë e mbyllur 
apo publike. Gjithashtu, kryetari i seancës mund t’i përjashtojë ata që prishin 
rendin ose ndryshe veprojnë dhe sillen në mënyrë të papërshtatshme. Kryetari 
(gjyqtari i çështjes) mund të kufizoj numrin e të pranishmëve në sallën e gjyqit për 
të shmangur tollovinë, për ruajtjen e rendit në seancë. 

10 Se çfarë konsiderohet të jetë prishje e rendit apo të një sjelljeje të papërshtatshme 
në sallën e gjyqit varet nga vlerësimet e gjyqtarit, i cili një vlerësim të tillë e merr 

                                                            
85 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 35. 
86 Shih nenin 4 paragrafi 2 në lidhje me nenin 324 paragrafi 2 të LPK. 
87 Shih për këtë nenin 283 par. 1 dhe 2 të LPK. 
88 Shih Eriksson Rättegångsbalken, SFS 1942:740, Neni 5 par. 1 i LPK. 
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për secilin rast konkret. Disa udhëzime për situatat në të cilat Kryetari duhet të 
veprojë mund të specifikohen. Një aspekt i rëndësishëm është zbatimi i sundimit të 
ligjit.  

11 Në seancë duhet të mbizotërojë atmosfera e punës dhe serioziteti dhe 
përjashtohet çdo mundësi e sjelljes devijuese. Në çdo rast gjykata duhet të ndërhyj 
për të siguruar rend dhe qetësi. Sigurimi i rendit dhe qetësisë nënkupton edhe 
përjashtimin e pjesëmarrësve. Përjashtimi i tërë publikut nga salla vështirë se mund 
të përligjet, përveçse ekziston ndonjë rast i jashtëzakonshëm. Nga aspekti i sigurisë 
juridike është shumë e rëndësishme që palët dhe dëshmitarët të mund kenë 
mundësi për të shfaqur opinionin e tyre dhe të dëgjohen pa u hutuar ose pa u 
ndërprerë në mënyrë të panevojshme. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është 
intimiteti e atyre që janë përfshirë në gjyq. As anëtarët e Gjykatës dhe as palët ose 
dëshmitarët nuk mund t´i ekspozohen ngacmimit ose fyerjes gjatë seancës. 
Gjithashtu të palejueshme janë edhe veprimet e tjera si duartrokitjet ose qeshjet e 
pakontrolluara. Në raste të tilla, gjykata duhet të reagoj dhe të merr masa për 
përjashtimin e pjesëmarrësve, që cenojnë mbarëvajtjen e procesit gjyqësor. 

 
 
Neni 5 
 
5.1 Gjykata do t’i jep mundësi secilës palë që të deklarohet rreth kërkesave 

dhe thënieve të palës kundërshtare. 
5.2 Vetëm në rastet e përcaktuara me këtë ligj gjykata ka drejtë që të vendos 

mbi kërkesën për të cilën palës kundërshtare nuk i është dhënë mundësia 
që të deklarohet. 

 
1 Edhe dispozita e nenit 5 të LPK përcakton një parim tjetër të rëndësishëm në 

procedurën civile dhe parimin e kontradiktoritetit. Duke u bazuar në këtë parim, 
është detyrim i gjykatës që secila palë të informohet për veprimet e ndërmarra 
procedurale të palës tjetër kundërshtare. Në këtë mënyrë, ajo do të duhej të ishte në 
gjendje që të ofroj argumentet e veta lidhur me propozimet ose thëniet e palës 
kundërshtare. Edhe ky parim, është kategori kushtetuese dhe si i tillë shumë i 
rëndësishëm. Si kategori kushtetuese gjen vend të rëndësishëm dhe në nenin 31 
par. 1 të KRK lidhur me të drejtën për gjykim të drejtë, e cila normë është konform 
nenit 6 të KMDNJ. Kjo e drejtë i takon palës, por jo edhe personave të tretë siç 
janë dëshmitarët89. Përfundimi, se një të drejtë të tillë për t´u informuar për thëniet 
dhe kërkesat e palës kundërshtare e ka ose duhet ta ketë edhe ndërhyrësi,e ka bazën 
ligjore te dispozitat e neneve 271 e në vazhdim. Duke u bazuar në nenin 271 
paragrafi 1 në lidhje me nenin 273 paragrafi 1, secili mund të ndërhyjë në një 
proces gjyqësor, nëse ka interes juridik për të. Kryesorja është për përligjjin e së 
drejtës së ndërhyrësit shërben baza juridike e nenit 273, sipas së cilës ndërhyrësi 

                                                            
89 Në të drejtën komparative, një person ka të drejtë të parimit të kontradiktoritetit sidomos në rastet, kur 
preket drejtpërsëdrejti; kjo është e mundshme sidomos në kontestet nga marrëdhëniet familjare, në të 
cilat nëna duhet të informohet në kontestin e fëmijës me babain; për këtë Zeiss/Schreiber, 
Zivilprozessrecht, S. 73 ff.). Në këtë të drejtë mund të thirren edhe ndërhyrësit (kështu në të drejtën 
komparative; shih për këtë Reichold/Putzo in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, Einleitung I, Rn. 11. 
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mund të paraqes propozime dhe kërkesa, por duke e pranuar gjendjen juridike, që e 
ka gjetur në momentin kur është pranuar në cilësinë e ndërhyrësit. Gjatë të gjitha 
fazave të procesit gjyqësor duhet të sigurohet parimi i kontradiktoritetit dhe që pala 
të informohet për kërkesat ose thëniet e palës kundërshtare dhe të ketë mundësinë e 
paraqitjes së pozicionit të vet90.  

2 Gjykata është e obliguar të informojë palën kundërshtare për secilën kërkesë ose 
propozim të palës. Me këtë nënkuptohen edhe shkresat e ndryshme ose edhe 
mjetet provuese. Zakonisht në raste të tilla, gjykata ia dërgon shkresën palës 
kundërshtare dhe kërkon nga ajo që të deklarohet lidhur me të. Zakonisht cakton 
edhe ndonjë afat gjyqësor, brenda të cilit afat pala duhet të deklarohet. Në raste të 
caktuara mund të jetë çështja e lidhur me afat ligjor91. Nëse çështja është e lidhur 
me ndonjë afat ligjor, mund të vij deri te shkaktimi i prekluzionit, sipas së cilit nuk 
mund të paraqitet më e njëjta e drejtë. Deklarimet e pranuara pas kalimit të afatit 
nuk merren parasysh dhe në këtë rast nuk do të ketë shkelje të parimit të 
kontradiktoritetit. Megjithatë nuk është e nevojshme që gjykata të informojë palët 
edhe për çështjet e thjeshta juridike lidhur me zbatimin e normave juridike në 
rastin konkret, meqë gjykata është ajo e cila vendos për zbatimin e një norme të 
caktuar juridike lidhur me një gjendje faktike92. 

3 Shkelja e kësaj norme juridike dhe cenimi i parimit të kontradiktoritetit përbën 
sipas LPK një shkelje esenciale me rëndësi relative duke u bazuar në nenin 182 
par. 1. Konsekuencë është se në këtë rast, gjykata sipas goditjes së vendimeve 
duhet të vlerësojë nëse një shkelje e tillë ka ndikuar në nxjerrjen e vendimit të 
gabuar. Meqë parimi i kontradiktoritetit përbën një kategori kushtetuese, është e 
mundshme edhe paraqitja e kërkesës individuale në Gjykatën Kushtetuese, 
natyrisht nëse është respektuar parimi i subsidiaritetit93. 

4 Dispozita e nenit 5 par. 2 përcakton përjashtimin nga rregulla e nenit 5 par. 1. 
Meqë parimi i kontradiktoritetit është një kategori kushtetuese, atëherë edhe 
kufizimi i kësaj të drejte duhet të bëhet duke u bazuar në ligj. Raste tipike janë, 
nëse hiqet dorë ekskluzivisht dhe shprehimisht nga një e drejtë për t’u informuar 
për propozimet e palës kundërshtare.  

 
 
Neni 6 
 
6.1 Procedura kontestimore zhvillohet në gjuhën që është në përdorim zyrtar 

në gjykatë. 
6.2 Palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë, të cilët nuk e kuptojnë apo 

nuk e flasin gjuhën që është në përdorim zyrtar në gjykatë kanë të drejtë 
që të përdorin gjuhën e vet apo gjuhën që e kuptojnë. 

 

                                                            
90 Shih në të drejtën komparative Reichold/Putzo in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, Einleitung I, Rn. 
10. 
91 P. sh. përgjigjja në padi sipas nenit 395 të LPK. 
92 Kështu edhe pikëpamja mbizotëruese në të drejtat komparative; shih për këtë sidomos Zeiss/Schreiber, 
Zivilprozessrecht, S. 73. 
93 Shih nenin 113 paragrafi 7 të KRK dhe 47 të LGJK. 



Iset Morina 

 32 

1 Dispozita e nenit 6, paragrafi rregullon çështjen e përdorimit të gjuhës zyrtare në 
procedurën civile. Edhe pse Ligji flet për atë se procedura kontestimore zhvillohet 
në gjuhën që është në përdorim zyrtar në gjykatë, kjo duhet të nënkuptohet ashtu 
që vlen edhe për procedurat e tjera civile, siç janë procedura jokontestimore, 
përmbarimore, e falimentimit etj. Në këtë përfundim arrihet, nëse kemi parasysh 
normat e nenit 3 të LPJK dhe nenit 23 të Ligjit Nr. 2008/03-L008 për procedurën 
përmbarimore (këtu e tutje: LPP)94, sipas të cilave dispozita, rregullat e LPK 
zbatohen përshtatshmërisht edhe në procedurën jokontestimore, respektivisht në 
procedurën përmbarimore, nëse nuk parashihet diçka tjetër me ligj. Meqë LPJK 
dhe LPP nuk parashohin rregulla të tjera specifike, atëherë edhe kjo normë gjen 
zbatim edhe në këto procedura të tjera civile. Megjithatë, tërhiqet vëmendja lidhur 
me situatën specifike juridike, që vlen në Kosovë, në të cilën kemi edhe 
institucione të tjera, që veprojnë dhe të cilat janë aktorë edhe në procedura civile95.  

2 Se cila gjuhë është në përdorim zyrtar në gjykatë, nuk specifikohet me LPK, por 
me aktet tjera normative. Kjo çështje rregullohet me nenin 5 të KRK dhe me nenin 
2 të Ligjit për përdorimin e gjuhëve zyrtare, sipas të cilave norma, gjuhë zyrtare në 
Republikën e Kosovës janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe. Neni 5 par. 2 i KRK 
përcakton se edhe gjuha turke, boshnjake dhe ajo rome kanë statusin e gjuhëve 
zyrtare në nivel komune ose do të jenë në përdorim zyrtar në cilëndo nivel në 
pajtim me ligjin. Çështja është se, nëse edhe këto gjuhë mund të llogariten si gjuhë 
zyrtare në një gjykatë komunale96, në të cilën komunë njëra nga këto gjuhë është 
gjuhë zyrtare97. Nenet 12 e në vazhdim parashohin se gjuhët zyrtare përdoren në 
mënyrë të barabartë në procedurat gjyqësore, pa specifikuar nëse me gjuhë zyrtare 
mendohen edhe gjuhët që nëpër komuna janë gjuhë zyrtare. Por, kjo del nga 
interpretimi gjuhësor i normave përkatëse të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, sipas 
së cilave norma në të gjitha institucionet përdoret edhe gjuha, e cila në atë 
komunë është shpallur gjuhë zyrtare. Në lidhje me këtë vijnë në shprehje edhe 
dispozitat e Rregullores mbi Veprimtarinë e brendshme të Gjykatave nr. 7/81, e 
cila gjen zbatim ende si Ligj në fuqi, meqë ndonjë rregullore tjetër nuk është 
nxjerr. Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe dhe serbe dhe në raste të caktuara 
edhe të gjuhës turke është e paraparë me dispozitën e nenit 11 të Rregullores mbi 
Veprimtarinë e brendshme të Gjykatave nr. 7/81.  

3 Dispozita e nenit 6 paragrafi 2 përcakton një të drejtë elementare të njeriut dhe 
për t´u informuar në gjuhën, që e kupton. Mosnjohja e gjuhës zyrtare, me të cilën 
zhvillohet procesi gjyqësor nuk guxon në asnjë mënyrë të jetë pengesë për 
mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave dhe interesave të justifikuara të subjekteve 
juridike, qoftë të personave fizik, qoftë juridik ose të ndonjë entiteti tjetër. 
Çdonjërit duhet t’i garantohet e drejta e tij që para gjykatës të përdorë gjuhën e vet 
dhe të njihet me materialin procedural, po në gjuhen e vet98. Nëse pala kërkon që 

                                                            
94 Ky ligj është miratuar në Kuvend më 02. 06. 2008, shpallur më Dekretin e Presidentit të Republikës së 
Kosovës nr. DL-042-2008, datë 24.06.2008. 
95 P. sh. Dhoma e posaçme në Gjykatën Supreme për çështje të privatizimit. 
96 Nga 01 janar 2013 Gjykata themelore sipas Ligjit të ri për gjykatat. 
97 Shih nenin 2 paragrafi 3 të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, sipas së cilës dispozitë gjuha turke është 
gjuhë zyrtare në Prizren. 
98 Shih nenin 14, Ligji për përdorimin e gjuhëve. 
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gjykata t’ia siguroj mundësinë e përdorimit të gjuhës së vet, atëherë gjykata është e 
detyruar t’ia gjejë një përkthyes. Gjykatat mund të sigurojnë pajisjet për përkthim 
simultan të procedurave duke përfshirë dëshmitë e dhëna nga një gjuhë zyrtare në 
tjetrën, atëherë kur konsiderohet se procedurat të jenë në interesin e përgjithshëm 
publik99. Gjithashtu, personat që i takojnë komunitetit, gjuha amtare e të cilëve nuk 
është gjuhë zyrtare dhe që marrin pjesë në procedurat gjyqësore kanë të drejtë të 
përdorin gjuhën e tyre amtare në procedurë100. 

4 Duke u bazuar në nenin 4 mbi ligjin e përdorimit të gjuhëve, edhe aktvendimi si 
dokument publik mund të kërkohet në cilëndo gjuhë zyrtare. 

5 Interesant është fakti se çështja e përdorimit të gjuhës në procesin gjyqësor civil 
është rregulluar edhe me nenet 96 e në vazhdim, dhe më konkretisht me nenet 96 
deri 98. Dispozita e nenit 6 paragrafi 2 rregullohet edhe njëherë me nenin 96 fjalë 
për fjalë. Këtu kemi sigurisht ndonjë mosharmonizim legjislativ brenda ligjit. 
Lidhur me çështjet e tjera që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës përmes 
përkthyesve, do të trajtohen më vonë gjatë komentimin e neneve 96-98101. 

6 Megjithatë, këtu mund të potencohet se shkelja e kësaj të drejte për përdorimin e 
gjuhës përbën një shkelje esenciale me rëndësi absolute102, me konsekuencë se 
gjykata sipas goditjes së vendimeve gjithmonë duhet ta anuloj vendimin. 

7 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 6 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- 6.1. Në procedurën kontestimore gjuhët zyrtare përdoren në mënyrë të 

barabartë. 
- 6.2 Procedura kontestimore zhvillohet në gjuhën që është në përdorim zyrtar 

në Gjykatë në pajtim me ligjin. 
- 6.3. Çdo person që merr pjesë në procedurën kontestimore mund të përdor 

gjuhën zyrtare të cilën e zgjedh. 
- 6.4. Palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë, të cilët nuk e kuptojnë apo 

nuk flasin gjuhën që është në përdorim zyrtar në Gjykatë, kanë të drejtë që të 
përdorin gjuhën e vet apo gjuhën që e kuptojnë.  

 
 
Neni 7 

 
7.1 Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i 

mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat 
konstatohen faktet e tilla. 

7.2 Gjykata është e autorizuar ti vërtetojë edhe faktet të cilat palët nuk i kanë 
paraqitur si dhe ti marrë edhe provat të cilat palët nuk i kanë propozuar, 
vetëm po që se nga rezultati i shqyrtimit dhe i të provuarit del përfundimi 
se palët kanë për qëllim disponimin me kërkesat me të cilat nuk mund te 

                                                            
99 Shih nenin 13 paragrafi 2, Ligji për përdorimin e gjuhëve. 
100 Shih nenin 16 paragrafi 2, Ligji për përdorimin e gjuhëve. 
101 Shih komentimin e nenit 96 nr. 1 e në vazhdim. 
102 Shih nenin 182 paragrafi 2 nënparagrafi j të LPK. 
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disponojnë lirisht (të përcaktuar në nenin 3 paragrafi 3 të këtij ligji), në 
qoftë se me ligj nuk është përcaktuar ndryshe. 

7.3 Gjykata nuk mund ta bazojë vendimin e vet në faktet dhe provat lidhur 
me të cilat palëve nuk u është dhënë mundësia që të deklarohen. 

 
1 Dispozitat e nenit 7 përcaktojnë parimet fundamentale në procedurën civile dhe 

parimin e shqyrtimit dhe hetimit. Të dy këto parime janë në një kundërshtim të 
vazhdueshme lidhur me atë se cilin parim do të jetë dominues në një proces 
gjyqësor civil103. Derisa parimi i shqyrtimit është parim fundamental dhe vlen si 
rregull në procedurën civile, rolin dominant në procedurën penale e ka parimi 
hetues, sipas të cilit gjykata në masë të madhe vepron ex officio edhe në rastin e 
ofrimit të fakteve dhe provave lidhur me faktet e paraqitura dhe nënkupton që një 
kërkesë të përmbajë një kërkesë të veçantë. Kërkesa duhet të jetë kundër të 
paditurit. Në procesin gjyqësor civil, paditësi në padinë e tij duhet në hollësi të 
parashtrojë kërkesën, se si duhet të duket vendimi i gjykatës. Në raste të caktuara, 
kërkesa mund të duket edhe ashtu, që me rastin e paraqitjes të konkretizohet 
kërkesa, p.sh. për shpërblimin e dëmit dhe më vonë të përcaktohet madhësia e 
dëmshpërblimit. Kjo është e mundur duke u bazuar edhe në nenin 257 par. 1. 

2 Pala paditëse duhet të parashtrojë faktet, në të cilat mbështetet kërkesa e saj. Në 
këtë kuptim mendohet në rrethanat e rëndësishme, ai apo ajo mbështetet si bazë për 
kërkesë, d.m.th rrethanat imediate të rëndësishme për të vendosur rastin në një 
mënyrë apo tjetër. Faktet që paditësi mbështetet përbëhet nga ato fakte që paditësi 
pretendon që shkaktojnë në zbatimin e një rregulli apo rregulla. 

3 Paditësi duhet gjithashtu të shqyrtoj kërkesën e paraqitur dhe të gjitha detajet e 
provave dhe se çfarë duhet të mbështetet me dëshminë. Nga paditësi kërkohet që 
në kërkesën e vetë t’i paraqesë dëshmitë gojore dhe dëshmitë me shkrim. Me 
dëshmi do të thotë, jo se çka ka një dëshmitar të thotë, por cili dëshmitar është për 
t'u dëgjuar. Paditësi mund edhe më vonë gjatë procesit të mbështetet në prova të 
tjera, të cilat ai i konsideron të nevojshme. 

4 Esenca e parimit të shqyrtimit qëndron në atë se gjykata do të merr parasysh 
vetëm ato fakte, të cilat janë paraqitur dhe shtjelluar nga ana e palës. Informatat e 
tjera, që do të kenë mundësi të arrijnë te gjykata, nuk mund të merren 
parasysh, edhe nëse ato informata i përgjigjen të vërtetës dhe në raste konkrete do 
të kishin ndikim në vendimmarrje104. 

5 Tanimë është e qartë se barra kryesore për paraqitjen e fakteve dhe provave në një 
proces gjyqësor i takon palëve. Me paragrafin 1 të këtij neni është fuqizuar edhe 
më tutje ky parim, d.m.th. parimi i shqyrtimit. 

6 Situata juridike sipas LPK të vjetër ndryshon thellësisht nga situata juridike, që 
kemi tani sipas LPK së re. Kjo për faktin se sipas LPK të vjetër ka ekzistuar një 
sistem i kombinuar në mes të parimit të shqyrtimit dhe hetimit105. Sipas nenit 7 
paragrafi 1 të LPK të vjetër (i ngjashëm me nenin 7 par. 1 të LPK të ri), palët ishin 
të obliguara të paraqesin faktet lidhur me kërkesat dhe të propozojnë prova lidhur 
me këto fakte. Rrjedhimisht dominant ishte parimi i shqyrtimit. Por, edhe gjykata 

                                                            
103 Shih në këtë kuptim Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 34. 
104 Shih për këtë edhe në të drejtën komparative Pohlmann, Zivilprozessrecht, S. 20. 
105 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 34. 
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kishte të drejtë, bile ishte e obliguar të paraqes prova, nëse çmonte të vlefshme se 
një provë e tillë do të ndihmon në arritjen e një vendim meritor106. Tanimë, në 
situatën e tanishme juridike nuk është e mundur një gjë e tillë, meqë kjo 
normë, që përcaktonte parimin e hetimit nuk është inkorporuar në LPK e ri. 
Tanimë, nuk vlen parimi i kombinuar i shqyrtimit dhe hetimit, por parimi i 
shqyrtimit, meqë gjykata nuk ka detyrë, por as tagër të ofrojë prova, që do të jenë 
të rëndësishme për vendosje meritore. Një barrë e tillë iu mbetet ekskluzivisht 
palëve107. Megjithatë, i palejueshëm do të ishte ndonjë sqarim i gjykatës, me të 
cilin tentohet që pala të ofroj ndonjë fakt ose provë, që do të favorizonte atë dhe do 
të ndikonte në nxjerrjen e ndonjë vendim pozitiv për njërën nga palët108. Kjo vijë 
ndarëse për gjykatën është përcaktuar edhe me LPK e ri, sipas të cilit është 
mënjanuar parimisht parimi i hetimit. 

7 Vetëm në raste përjashtimore vlen parimi i hetimit, sipas të cilit gjykata ka të 
drejtë edhe detyrim që të ofroj fakte ose të merr prova, që nuk i kanë paraqitur 
palët, nëse kemi të bëjmë me rastet e veprimeve, që palët nuk mund të disponojnë 
vetë lirisht109. Me këtë tentohet që gjykata të ketë ndonjë rol më aktiv, e sidomos 
me interes publik. Si rast tipik përjashtimor nga parimi i shqyrtimit dhe në këto rast 
vlen parimi i hetimit që është në kontestet nga marrëdhëniet familjare juridike, 
martesore. Sipas nenit 84 par. 2 i LF vlen parimi i hetimit, d.m.th., gjykata është e 
obliguar të provoj fakte vetë në rastet kur kemi të bëjmë me ruajtjen dhe edukimin 
e fëmijëve, pavarësisht nga ajo nëse prindërit kanë paraqitur prova ose jo. Një rast i 
tillë i parimit të hetimit nga ana e gjykatës e kemi edhe në rast të procedurës së 
shkurorëzimit. Sipas nenit 84 par. 1 të LF, megjithatë gjykata mund të vendos për 
marrjen e provave të caktuara, nëse fëmijët kërkojnë shprehimisht që të ruhet 
bashkëjetesa e prindërve. Nga kjo del se fusha e veprimit të parimit të hetimit edhe 
në këto raste është tejet e ngushtuar dhe vetëm në raste të caktuara përjashtohet 
parimi i shqyrtimit. Rast tjetër, kur thyhet parimi i shqyrtimit dhe vlen parimi i 
hetimit është kur gjykata kujdeset ex officio për aftësinë për të qenë palë ose 
aftësinë procedurale të palëve pa marrë parasysh, nëse pala kundërshtare pajtohet 
ose jo lidhur me paaftësinë për të qenë palë ose paaftësinë procedurale të palës 
tjetër110. Po ashtu në procedurën civile vlen parimi i hetimit e jo ai shqyrtimit edhe 
në rastet e parapara sipas dispozitës së nenit 166 par. 2 të LPK. Sipas kësaj 
dispozite, gjykata duhet vetë të kujdeset sipas detyrës zyrtare nëse lidhur me 
çështjen që është objekt kontesti është vendosur një herë111. Megjithatë, këtu 
tërhiqet vëmendja se edhe pas këtyre ndryshimeve legjislative, Gjykata ka edhe më 
tutje të drejtën e të ashtuquajturës “Drejtimi i procesit në aspektin material”. 
Tani kjo e drejtë e gjykatës në drejtimin e procesit sidomos nëpërmjet marrjes në 
pyetje të palës112, “e zbut” në masë të duhur dhe proporcionale parimin tanimë 

                                                            
106 Neni 7 paragrafi 3 i LPK të vjetër. 
107 Gjykata, megjithatë ka rol aktiv sidomos në sqarime juridike, sidomos nëse kërkohet që ndonjë 
veprim procedural me shkrim, p.sh. parashtresat, të plotësohen; shih nenin 102. 
108 Shih Pohlmann, Zivilprozessrecht, S. 21. 
109 Shih komentimin e nenit 3 nr. 4. 
110 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 76 nr. 2. 
111 Lidhur me parimin ne bis in idem shih më konkretisht komentimin e nenit 166 nr. 1 e në vazhdim. 
112 Shih nenet 430 e në vazhdim të LPK. 
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mbizotërues të shqyrtimit në procesin civil konform nenit 7 të LPK. Siç duket, me 
zgjidhjen e tillë ligjore të dominimit të parimit të shqyrtimit dhe të drejtën e 
gjykatës në drejtimin e procesit në kuptimin material, ligjvënësi i ri ka ofruar një 
zgjidhje të balancuar dhe të drejtë ligjore113. 

8 Dispozita e nenit 7 par. 3 si edhe dispozita e nenit 5 par. 1 konkretizon parimin e 
kontradiktoritetit114. Sipas këtij parimi, gjykata nuk mund të merr për bazë ato 
fakte dhe ato prova, për të cilat pala tjetër nuk kishte mundësi të paraqesë opinionin e 
vet. Një shkelje e tillë ligjore do të përbënte edhe një cenim të një kategorie 
kushtetuese të mbrojtur edhe me nenin 6 të KMDNJ. Derisa ligji njeh përjashtime 
nga parimi i kontradiktoritetit,dhe nëse kemi të bëjmë me kërkesa, lidhur me faktet 
dhe provat nuk ekzistojnë përjashtime të tilla. Më konkretisht, nuk mund të merren 
për bazë fakte dhe prova të njërës palë, për të cilat nuk kishte mundësi të deklarohej 
pala kundërshtare. Nëse megjithatë gjykata vendos duke u bazuar në fakte dhe prova, 
për të cilat pala tjetër nuk ishte në dijeni ose nuk kishte mundësi të deklarohej atëherë 
kjo do të përbënte shkelje esenciale me rëndësi absolute115. 

 
 
Neni 8 
 
8.1 Se cilat fakte do t’i konsiderojë të provuara e cilat jo, vendosë vetë 

gjykata në bazë të çmuarjes me ndërgjegje, e të kujdesshme të provave, 
por edhe në bazë te rezultatit të gjithë procedimit. 

8.2 Gjykata me ndërgjegje dhe me kujdes e çmon ç’do provë veç e veç dhe të 
gjitha provat së bashku. 

 
1 Dispozita e nenit 8 përcakton parimin e çmuarjes së lirë të provave. Të dy 

paragrafët janë rregulluar me LPK e vjetër me të vetmin dallim se kanë qenë të 
rregulluara me një paragraf. Tanimë është e qartë, se palët janë të detyruara të 
paraqesin dhe të shtjellojnë faktet dhe provat lidhur me faktet e paraqitura. 
Megjithatë, gjykata është ajo e cila vendos se cilat fakte janë të provuara. Te ky 
përfundim arrihet përmes çmuarjes së lirë të provave nga ana e gjykatës. Me këtë 
dispozitë thyhet në këtë aspekt parimi i shqyrtimit. Nëse vendimtar është vlerësimi 
legal ashtu siç është përcaktuar me ligj ose në bazë të vlerësimit të lirë të provave 
varet nga qasja e caktuar në një vend të caktuar116. Tek ne edhe me LPK e ri 
dominues është vlerësimi i lirë i provave nga ana e gjykatës. Gjykata vendos pra 
lidhur me atë, nëse një fakt është provuar ose jo në bazë të bindjes së saj të lirë. 

2 Dispozita e nenit 8 par. 2 përcakton se gjykata ka për detyrë të vendos, nëse një 
fakt është i provuar ose jo duke u bazuar në bindjen e tij të lirë. Edhe rënditja se 
cila provë të administrohet më herët e cila më vonë mbetet në dispozicionin e lirë 
të gjykatës. Te e vërteta materiale arrihet duke marrë për bazë vlerësimin e lirë të 
provave nga ana e gjykatës. 

                                                            
113 Kështu siç duket edhe në vendet e tjera komparative, sidomos në vendet ish-socialiste, tanimë në 
tranzicion; shih sidomos Galič, Das slowenische Zivilprozessrecht zwischen Transmission, Kontinuität 
und Transformation, R. L. R., S. 126, 127 dhe 128. 
114 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 5 nr. 1 e në vazhdim. 
115 Shih nenin 182 par. 2 nënpar. i të LPK. 
116 Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 33 e në vazhdim. 
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Neni 9 
 

Palët ndërgjyqës, ndërhyrësit si dhe përfaqësuesit e tyre kanë për detyrë që 
para gjykatës të flasin të vërtetën dhe t’i shfrytëzojnë me ndërgjegje të drejtat 
qe u janë njohur me këtë ligj. 

 
1 Me dispozitën e nenit 9 përcaktohet parimi tjetër i rëndësishëm në procedurën 

gjyqësore civile dhe të detyrimit për të thënë të vërtetën dhe parimi i shfrytëzimit 
me mirëbesim të të drejtave procedurale. Këto parime, burimin e kanë në 
doktrinën juridike austriake dhe të Franz Klein, sipas të cilit vendimi duhet të 
bazohet në faktet siç kishin ndodhur në praktikë ('vërtetën thelbësore' në krahasim 
më 'të vërtetën formale’) edhe nëse ato nuk janë në favor për palët. Si pasojë, palët 
duhet të respektojnë një të ashtuquajtur detyrim për të thënë të vërtetën. 
Rrjedhimisht palët kanë për obligim të paraqesin faktet e vërteta në gjykatë. Dhe 
ky detyrim i palës për të thënë të vërtetën i shërben mbarëvajtjes së procesit 
gjyqësor dhe lehtësimit të procesit gjyqësor për të arritur tek e vërteta materiale 
dhe përfundimi i shpejtë dhe efikas i procesit117. 

2 Detyrimi për të thënë të vërtetën në një proces gjyqësor civil i përket jo vetëm 
palës, por edhe ndërhyrësit dhe përfaqësuesit. LPK i vjetër shprehimisht kishte 
paraparë detyrimin për të thënë të vërtetën vetëm për palën118. Por, ky detyrim 
shtrihej edhe në pjesëmarrësit e tjerë, sidomos te përfaqësuesit e palëve dhe 
ndërhyrësit. Siç shihet, tanimë Ligji inkorporon në mënyrë ligjore atë që edhe më 
herët ka ekzistuar si mendim mbizotërues edhe në doktrinë. 

3 Detyrimi për të thënë të vërtetën në një proces gjyqësor nënkupton, që palët duhet të 
deklarojnë lidhur me rrethanat në mënyrë të plotë dhe të vërtetë. Kjo nënkupton se 
palët, ndërhyrësit dhe përfaqësuesit e tyre kanë për detyrë të tregojnë faktet në mënyrë 
të plotë, pra mos të gënjejnë dhe në anën tjetër nuk guxojnë të fshehin të 
vërtetën119. Në këtë kuptim detyrimi për të thënë të vërtetën nënkupton edhe anën 
pasive, sipas së cilës ata (palët, ndërhyrësit dhe përfaqësuesit) nuk munden të heshtin 
lidhur me një fakt që e dinë. Pra, ata janë të obliguar për të treguar atë të vërtetë që e 
dinë dhe mos të fshehin një të vërtetë, që e dinë. Në këtë aspekt shihet ngjashmëria e 
detyrimit të dëshmitarit për të thënë të vërtetën. Vendimtar është pra elementi 
subjektiv, natyrisht jo elementi objektiv. Arsyeja e këtij dallimi është se shpesh palët 
nuk e dinë të vërtetën objektive. Por, detyrim i tyre mbetet që të paraqesin dhe mos të 
fshehin atë fakt, që ata e dinë dhe jo atë që nuk e dinë ose mund të dinë në të ardhmen. 
Këtu edhe qëndron esenca e detyrimit të parimit të detyrimit për të thënë të vërtetën. 

4 Lidhur me pasojat juridike të shkeljes së kësaj dispozite nuk kemi ndonjë 
përcaktim ligjor120. Pasojë juridike e paraqitjes së rremë, respektivisht të fshehjes 
të së vërtetës do të ishte që gjykata i injoron këto dhe nuk i merr për bazë në 
nxjerrjen e vendimit121. Kjo e drejtë e gjykatës dhe detyrim del edhe nga norma e 

                                                            
117 Shih Jauernig, Zivilprozessrecht, S. 2. 
118 Shih nenin 9 të LPK të vjetër. 
119 Në këtë kuptim shih të drejtën komparative Zeiss/Schreiber, Zivilprozessrecht, S. 78. 
120 Siç e kemi rastin p. sh. me rastin e paralajmërimit të dëshmitarit për konsekuenca ligjore, në rast të 
dëshmimit të rremë; shih për këtë nenin 347 par. 2 të LPK. 
121 Reichold in Thomas/Putzo, ZPO – Kommentar, § 138 Rn. 9. 
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nenit 8 se gjykata është ajo që sipas bindjes së lirë vendos vetë, se cili fakt është i 
provuar dhe se cili fakt nuk është i provuar me konsekuencë se ajo vendos se cili 
fakt i provuar do të merret parasysh në nxjerrjen e vendimit. Në të drejtat 
komparative mund të shkaktohen edhe pasoja të tjera juridike, si p. sh. në aspektin 
e së drejtës materiale, kërkesa për shpërblimin e dëmit etj122. Edhe te ne mund të 
vinte në shprehje sidomos kërkesa për shpërblimin e dëmit nga e drejta materiale 
dhe duke u bazuar në dispozitat përkatëse nga Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve 
(këtu e tutje: LMD)123. 

5 Dispozita e nenit 9 parasheh edhe një parim tjetër fundamental në procedurën civile 
dhe të shfrytëzimit me mirëbesim të drejtave procedurale. Ky parim ka të bëjë 
me atë se qëllimi i një procesi gjyqësor civil, në të cilin realizohet e drejta subjektive 
e një subjekti nuk është vetëm individual, por ky proces luan edhe një rol social. Kjo 
lidhet me realizimin e funksionit social të procesit, i cili funksionim është paraparë 
me idetë e Franz Klein124. Esenca e këtij parimi qëndron në atë se, edhe pse pala 
(edhe ndërhyrësi dhe përfaqësuesit e tyre) ka një të drejtë procedurale, sidomos për 
marrjen e ndonjë veprimi procedural, prapëseprapë ai veprim është i palejueshëm 
dhe si i tillë mund të sanksionohet edhe me dënime në të holla125. 

6 Raste të keqpërdorimit e të drejtave procedurale janë të shumta126. Raste të tjera 
të keqpërdorimit e të drejtave procedurale mund të përbëjnë edhe nëse paditësi 
tenton të kërkojë mbrojtje juridike përmes mjeteve juridike edhe pse kërkesa e tij 
është qartazi e pathemeltë, meqë pala e paditur ka përmbushur detyrimin ose fare 
nuk ka pasur detyrim për përmbushjen e një prestimi. Në përgjithësi, keqpërdorim i 
së drejtës mund të merret, nëse ndërmerret ndonjë veprim procedural për t´i 
shkaktuar dëm tjetrit127. Rast tjetër tipik është edhe sjellja kundërthënëse e palës në 
një proces [Venire contra factum proprium]128. Sjellja kundërthënëse nënkupton 
sjelljen e tillë, që pala deklaron se e tërheq padinë ose lidh pajtim gjyqësor, por 
prapë e revokon mendimin e saj. Ose edhe rastet e tjera, kur pala pret kohë shumë 
të gjatë për të ndërmarrë një veprim procedural dhe me ndërmarrjen e një veprimi 
të tillë nuk është menduar fare, pasi që ka kaluar kohë e gjatë129. Keqpërdorim i të 
drejtës procedurale nga ana e palës ose e ndonjë pjesëmarrësi tjetër do të ishte, 
nëse pala ose ndonjë pjesëmarrës tjetër do të kërkonte që procesverbali lidhur me 
seancën për shqyrtimin kryesor të rilexohet, edhe pse leximi i tij është bërë130. Po 
ashtu, keqpërdorim i të drejtave procedurale do të ishte edhe në rastet, kur pala 

                                                            
122 Për këtë shih Zeiss/Schreiber, Zivilprozessrecht, S. 78 ose edhe në aspektin penalo-juridik, shih për 
këtë Reichold në Thomas/Putzo, ZPO – Kommentar, § 138 Rn. 11. 
123 Në fakt, Ligji i ri për marrëdhëniet e detyrimeve nuk ka hyrë ende në fuqi. Ky Ligj hyn në fuqi, sipas 
dispozitës së nenit 1059 të LMD, më 19 janar të vitit 2013. Deri më këtë datë, në fuqi është LMD të vitit 
1978. Por, për shkak të qartësisë dhe kohës së shkurtër deri në hyrjen në fuqi të LMD të ri, ne i 
referohemi ekskluzivisht LMD të ri, i cili hyn në fuqi në janar të vitit 2013. 
124 Jauernig, Zivilprozessrecht, S. 2. 
125 Shih nenin 10 par. 2 të LPK. 
126 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 36, 37. 
127 Schmidt-Kessel in Prütting/Wegen/Weinreich-Hrsg. BGB-Kommentar, § 242 Rn. 53. 
128 Shih për këtë Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, S. 237. 
129 Shih në këtë kuptim Zeiss/Schreiber, Zivilprozessrecht, S. 77. 
130 Pala ka të drejtë në bazë të nenit 137 par. 2 fjalia e parë e LPK që të kërkojë, që procesverbali i 
përpiluar të lexohet. 
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paraqet ndonjë parashtresë me ndonjë të metë me qëllim për zvarritjen e procesit. 
Natyrisht, keqpërdorim i të drejtave procedurale në këtë rast do të ekzistonte vetëm 
atëherë, nëse parashtruesi me dijeni dhe në vazhdimësi paraqet parashtresa me të 
meta me qëllim të zhvillimit të procedurës së përmirësimit të parashtresës131. 

 
 
Neni 10 
 
10.1 Gjykata ka për detyrë të përpiqet që procedura të zhvillohet pa zvarritje 

dhe me sa më pak shpenzime, si dhe të bëjë të pamundur çdo shpërdorim të 
së drejtave procedurale që u takojnë palëve sipas këtij ligji. 

10.2 Palët, ndërhyrësit, përfaqësuesit ligjor apo me prokurë të tyre, me qëllim 
që t'i dëmtojnë të tjerët, që është në kundërshtim me zakonet e mira, 
mirëbesimin dhe ndërgjegjen, i shpërdorojnë të drejtat qe u janë njohur 
me këtë ligj, gjykata kundër tyre do të caktojë dënime me të holla ose 
masa të tjera ligjore.  

10.3 Nëse palët, ndërhyrësit, përfaqësuesit ligjorë ose përfaqësuesit e 
autorizuar vazhdimisht i shpërfillin urdhrat e gjykatës, dështojnë të 
ofrojnë informacion sipas mandatit në këtë ose në ndonjë ligj tjetër në 
fuqi, ose dështojnë të paraqiten në seancat e caktuara, me qëllim që ta 
vonojnë procedimin e lëndës, gjykata mund të urdhërojë gjoba në të holla 
ose të zbatojë masa të tjera të përcaktuara me ligj. 

 
1 Me nenin 10 është inkorporuar parimi i ekonomizimit, i cili parim është paraparë 

edhe te idetë e Franz Klein, i cili përpiqej të përcaktojë kornizat e një procedure 
civile moderne132. Realizimi i një të drejte subjektive private është dhe duhet të 
mbetet në monopolin e shtetit. Shteti është ai suveren që siguron paqen juridike 
përmes mekanizmave të vet, sidomos përmes gjykatave dhe institucioneve të tjera 
ndihmëse. Megjithatë, kërkesa për realizimin e një të drejte subjektive përmes rrugës 
gjyqësore do të duhej të ishte si rruga e fundit (ultima ratio), nëse nuk ekzistojnë 
mundësi të tjera për të realizuar një të drejtë tjetër subjektive private të rrezikuar ose 
që kanoset të rrezikohet. Nëse fillon procedura gjyqësore civile, atëherë është 
obligim i gjykatës, por edhe i palëve që procesi të zhvillohet në mënyrë efikase dhe 
me shpenzime sa më të vogla që është e mundur133. Sidomos dispozita e nenit 10 par. 
1 është e ndërlidhur me aspektin ekonomik dhe kjo nënkupton se procesi gjyqësor 
nuk mund të shërbejë si mekanizëm për shtyrjen e përmbushjes së prestimit, apo 
rastin tipik, shtyrjen e përmbushjes së një detyrimi në të holla134. Qëllim final i kësaj 
dispozite është që procesi të jetë efikas, i shpejtë dhe i lirë. Kjo, jo së fundi për 
faktin, se një kontest nga një marrëdhënie juridike është një fenomen negativ 
shoqëror, i cili mund të shkakton probleme në shoqëri duke prishur paqen sociale.  

                                                            
131 Shih lidhur me këtë komentimin e nenit 178 nr. 6. 
132 Jauernig, Zivilprozessrecht, S. 2. 
133 Shih edhe Brestovci, E drejta procedural civile I, fq. 37. 
134 Në këtë drejtim përpiqet edhe praktika gjyqësore, sipas së cilës procesi nuk mund të shërbejë për 
zvarritjen e zgjidhjes së kontesteve gjyqësore; shih Aktgjykimin e Gjykatës supreme të Kosovës, Ac. nr. 
23/2005, datë 26.05.2005. 
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2 Që këto postulate të arrihen, d. m. th. procesi gjyqësor të jetë efikas, i shpejtë dhe i 
lirë do të duhej të dominojë përkujdesja për koncentrim maksimal në proces. Ky 
detyrim i takon së pari gjykatës, por natyrisht edhe palëve dhe pjesëmarrësve të 
tjerë në procedurë. Kjo arrihet edhe përmes ndërhyrjeve ligjore për efikasitetin e 
gjykatave. LPK i ri ka paraparë disa masa, përmes të cilave mendohet të arrihet 
efikasiteti i gjykatave135. Parimit të ekonomizimit i ndihmon edhe norma e nenit 
395 të LPK, sipas së cilës pala e paditur duhet të përgjigjet në padi brenda afatit 
prej 15 ditësh (natyrisht se pala e paditur nuk duhet domosdoshmërisht të 
përgjigjet në padi, por mospërgjigjja në padi mund të shkakton pasoja të 
disfavorshme për palën e paditur, e sidomos tani me LPK e ri, kur mund të nxjerrët 
i ashtuquajturi aktgjykim për mosbindje sipas nenit 150). Në funksion të 
efikasitetit të punës së gjykatës dhe me këtë edhe të ruajtjes të parimit të 
ekonomizimit është edhe dispozita e nenit 387, sipas së cilës dispozitë gjykata 
ndërmerr një varg të masave që procesi të kryhet sa më shpejtë dhe më lirë136. Rast 
tjetër është edhe vazhdimi i kompetencës në bazë të nenit 17 par. 3, sipas të cilit 
paragraf, gjykata mbetet parimisht edhe më tutje kompetente, edhe pse tanimë 
kanë ndryshuar dhe rrethanat dhe tanimë kompetente do të ishte një gjykatë 
tjetër137. Efikasiteti i gjykatës është më i madh sidomos, nëse respektohet me 
përpikëri kryerja e veprimeve të ndryshme procedurale në faza të caktuara, në 
formë të seancave gjyqësore138. Kjo arrihet përmes caktimit të një seance të 
hershme për shqyrtim verbal ose edhe përmes protokolleve jashtë seancës në 
formën me shkrim139. Në këtë funksion duhet të shikohet edhe norma e nenit 12, 
sipas së cilës ekzistojnë dy seanca, ajo përgatitore dhe kryesore. Tanimë me 
legjislacionin e ri është e detyrueshme parimisht mbajtja e seancës përgatitore, në 
të cilën do të tentohet të mënjanohen pengesat e ndryshme, në mënyrë që seanca 
kryesore sipas nenit 12 në lidhje me nenin 420 e në vazhdim të jetë efikase dhe të 
përmbyllet me një seancë të vetme. Gjykata do të siguronte efikasitet, nëse do të 
paralajmëronte palët, se paraqitja jo në kohë e fakteve dhe materialeve të tjera do të 
shkaktonte prekluzionin dhe se ekziston mundësia e mospranimit të fakteve dhe 
materialeve të paraqitura me vonesë. E njëjta mund të vlej edhe në rastet, kur pala 
paralajmërohet se nuk do të merret parasysh kërkesa e saj për ndonjë dëshmitar, 
nëse këtë nuk e bënë më herët ose zakonisht në momentin e paraqitjes së përgjigjes 
në përgjigjen e palës së paditur140. Edhe në këto raste, kërkohet kujdes i shtuar i 
gjykatës lidhur me refuzimin e ndonjë fakti ose propozimi për marrjen në pyetje të 
dëshmitarit, meqë këto mund të përbënin në raste të caktuara shkelje esenciale të 
dispozitave procedurale. Një kujdes i shtuar është i detyruar sidomos, nëse kemi të 
bëjmë me ndonjë fakt, që do të kishte rëndësi vendimtare për nxjerrjen e vendimit 
meritor. 

                                                            
135 Shih p. sh. nenin 394, sipas të cilave, gjykata është e obliguar që brenda afatit prej 15 ditësh të dërgon 
padinë e paditësit te pala e paditur. 
136 Për këtë shih komentimin e nenit 387 nr. 1 e në vazhdim. 
137 Për këtë shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 37 dhe 68. 
138 Edhe në të drejtën komparative tentohet të arrihet efikasiteti i gjykatës sidomos me mekanizmin e 
kryerjes së veprimeve kryesore procedurale në një seancë kryesore. 
139 Kështu edhe në të drejtën komparative; Zeiss/Schreiber, Zivilprozessrecht, S. 80. 
140 Rast nga e drejta komparative; shih për këtë Zeiss/Schreiber, Zivilprozessrecht, S. 79. 
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3 Dispozita e nenit 10 par. 2 se palët, ndërhyrësit, përfaqësuesit ligjor apo me 
prokurë të tyre, me qëllim që t'i dëmtojnë të tjerët, që është në kundërshtim me 
zakonet e mira, mirëbesimin dhe ndërgjegjen, i shpërdorojnë të drejtat qe u janë 
njohur me këtë ligj, gjykata kundër tyre do të caktojë dënime me të holla ose masa 
të tjera ligjore ka të bëj me sanksionet, që mund t’i shqiptojë Gjykata, nëse palët i 
shpërdorojnë të drejtat e tyre procedurale. 

4 Kjo normë konkretizon normën e nenit 9, sipas së cilës dispozitë mund të vijnë në 
shprehje sanksione të ndryshme, në këtë rast dënime në të holla, nëse pala (edhe 
ndërhyrësi dhe përfaqësuesit e tyre) keqpërdor të drejtat e saj. Meqë kjo dispozitë 
nuk parasheh konkretisht se si mund të duken dënimet në rast të shkeljeve të tilla, 
zgjidhja duhet të kërkohet në dispozita të tjera ligjore. Në këtë aspekt, në shprehje 
vjen zbatimi i dispozitave të neneve 288 e në vazhdim. Sipas kësaj norme palët, 
përfaqësuesi ligjor ose me prokurë si dhe ndërhyrësi mund të dënohen deri në 500 
euro në rast të keqpërdorimit të të drejtave, që njihen me ligj. Rrjedhimisht, në rast 
të keqpërdorimit të të drejtave, në shprehje do të vinte zbatimi i normës së nenit 10 
par. 2 në lidhje me nenin 288 të këtij ligji. 

5 Dënime me të holla mund të kuptohet që pala që është në shkelje detyrohet t’i 
paguajë shpenzimet e procedurës në tërësi ose pjesërisht. 

6 Dispozita e nenit 10 par. 3 ka lidhje me rastet kur një palë dështon në përputhje me 
një urdhër që të paraqitet në gjykatë apo të kryejë disa të tjera, p.sh. për të dëgjuar 
nën betim, që ofron dëshmi dokumentare ose për të siguruar objekte për të shikuar 
ose inspektim. Formulimi gjithashtu mbulon rastet kur pala nuk i përgjigjet një 
pyetjeje. 

7 Dështimi i palës nuk mund lehtë të kuptohet si një njohje e faktit në të cilën ai 
është apo duhet gjithmonë të interpretohet në mënyrën më të pafavorshme. Efekti i 
dështimit të palës varet nga rrethanat e rastit të veçantë.  

 
 
Neni 11 
 
11.1 Palën që nuk është e përfaqësuar nga avokati, gjykata e udhëzon se cilat 

veprime procedurale mund t'i kryejë, sa herë që konstaton se ajo nga 
padijenia nuk i shfrytëzon të drejtat procedurale që i takojnë sipas këtij 
ligji. 

11.2 Gjykata duhet ta udhëzojë edhe palën qe është e përfaqësuar nga avokati 
për veprimet procedurale, kur konsideron se përfaqësuesi nuk është duke 
e kryer punën në mënyrë profesionale.  

  
1 Drejtimi i procesit gjyqësor është një nga detyrat kryesore të Gjykatës. Me këtë 

nënkuptohet edhe përcaktimi i pozitave në një gjykatë të palëve. Kjo arrihet, kur 
palët ofrojnë materialin e nevojshëm, nga i cili del edhe përfundimi se në të 
vërtetë, çka dëshirojnë të arrijnë palët në një proces gjyqësor civil. Përkundër faktit 
se palët janë të barabarta në aspektin ligjor para gjykatës, ato megjithatë mund të 
jenë në situatë që për shkak të faktorëve të ndryshëm të jenë në pozita të 
disfavorshme. Kjo mund të ndodhë sidomos në rastet e tilla, kur pala nuk është e 
përfaqësuar nga personi me arsimim ligjor adekuat. LPK i ri, si duket ndryshon në 
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masë të madhe nga LPK i vjetër në këtë aspekt. Ndryshimi nuk është vetëm i 
natyrës gjuhësore. Derisa LPK i vjetër141 flet për “paralajmërimin” e palës nga ana 
e gjykatës, dispozita e nenit 11 paragrafi 1 i LPK të ri flet për “udhëzimin” e palës, 
nëse gjykata konstaton se pala nuk është duke i shfrytëzuar të drejtat e saj, që i 
takojnë me ligj. Ky formulim i ri bie ndesh në mënyrë flagrante me parimin tanimë 
qendror të shqyrtimit sipas nenit 7 paragrafi 1. Tanimë është e qartë, se 
fushëzbatimi i parimit të hetimit, që më herët ishte dominant krahas atij të 
shqyrtimit142 me LPK të ri është kufizuar në masë të madhe. Rrjedhimisht edhe 
dispozita e nenit 11 paragrafi 1 duhet të lexohet dhe interpretohet ngushtë dhe që 
gjykata mund të udhëzojë palën në formë të një paralajmërimi, nëse ajo, d.m.th. 
pala përmbahet nga ndërmarrja e ndonjë veprimi të caktuar procedural, që në fakt 
për këtë ekziston baza ligjore. “Ky paralajmërim” mund të vjen në shprehje 
vetëm lidhur me veprimet procedurale (në asnjë rrethanë gjykata nuk mund të 
ofrojë edhe ndihmë lidhur me të drejtat materiale143; Në këtë sens edhe praktika e 
deritanishme gjyqësore; Gjykata e Qarkut në Prizren, Aktgjykim Ac. Nr. 
249/2008 të datës 17 nëntor 2008; Me këtë aktgjykim është përcaktuar se: 
“Gjykata e Qarkut në Prizren në çështjen për pasurim pa bazë gjeti se në 
procedurë në shkallë të parë është shkelur parimi i procedurës kontestimore ajo e 
parimit dhënies ndihmës palës se pa udhëzuar, kjo nënkupton udhëzimin e palës 
për drejtat procedurale e jo te natyrës materiale”). 

2 Shfrytëzimi i të drejtave procedurale në kuptim të kësaj dispozite nënkuptohet 
sqarimi nga ana e gjykatës lidhur me ndonjë veprim procedural. Ky sqarim 
shtrihet vetëm lidhur me veprimet procedurale që merren nga pala. Por, është e 
palejueshme, nëse gjykata udhëzon palën për ndërmarrjen e një veprimi procedural 
(p.sh. të paraqes kundërshtime nga e drejta materiale ose edhe të paraqes fakte të 
tjera ose edhe mjete sulmuese ose edhe mbrojtëse). Udhëzim i palës së 
painformuar nënkuptohet edhe në rastet, kur pala nga padijenia kërkon kthimin e 
sendit dhe kjo juridikisht nuk është e mundur, por është i mundur shpërblimi i 
dëmit. 

3 Dispozita e nenit 11 paragrafi 2 është dispozitë e re, e inkorporuar në LPK e ri144. 
Një ndërhyrje e tillë e gjykatës për të udhëzuar palën është e legjitimuar në raste të 
njëjta si edhe në rastet e udhëzimit të palës sipas par. 1 të këtij neni, kur duket 
qartazi se avokati si përfaqësues i palës nuk vepron në bazë të parimeve të njohura 
dhe të pranuara. Ligji nuk dallon fare, në atë se në cilat raste duhet të udhëzohet 
pala, e cila nuk është e përfaqësuar me avokat dhe në cilat raste duhet të udhëzohet 
pala, e cila përfaqësohet me avokat. Një katalog i rasteve të tilla nuk është i 
përcaktuar dhe praktikisht edhe i pamundur. Kjo bëhet me një klauzolë të 
përgjithshme. 

4 Ligji nuk përcakton konkretisht lidhur me pasojat juridike të shkeljes së kësaj 
dispozite. As norma e nenit 182 par. 2 nuk përcakton se shkelja e detyrimit të 
gjykatës për udhëzim të palës së paudhëzuar përbën ndonjë shkelje esenciale me 
rëndësi absolute. Në shprehje mund të vinte neni 182 par. 1, sipas së cilës dispozitë 

                                                            
141 Shih normën e nenit 11 tëLPK të vjetër. 
142 shih komentimin e nenit 7 nr. 1 dhe 4. 
143 Shih për këtë Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 3. 
144 LPK i vjetër nuk ka paraparë ndonjë rregull të tillë. 
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shkelja e detyrimit për udhëzimin e palës së painformuar përbën shkelje esenciale 
me rëndësi relative. Megjithatë, kufijtë e gjykatës për dhënien e udhëzimeve 
palëve nuk mund të tejkalohen, sepse këto mund të përbëjnë shkelje esenciale me 
rëndësi absolute si dhe në raste të caktuara mund të përbëj shkak për rekuzimin e 
gjyqtarit145. 

 
 
Neni 12 
 

Procedura e shkallës së parë, si rregull, përbëhet prej dy seancave gjyqësore: 
a) seancës përgatitore;  
b) seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes. 

 
1 Dispozita e nenit 12 është dispozitë e re, e inkorporuar në LPK e ri,. LPK i vjetër 

nuk e ka përmbajtur një normë të tillë. Duke marrë parasysh sistematikën e ligjit 
dhe formulimin e kësaj dispozite mund të konkludohet se dispozita e tillë është më 
tepër e karakterit shkencor në formë të një libri mësimor146. Kjo bëhet e qartë, nëse 
merret në konsideratë faktin, se të dy seancat janë të rregulluara sistematikisht dhe 
gjerësisht me nenet 400 – 448 të këtij ligji. Meqë këto seanca rregullohen 
hollësisht në nenet 400 e në vazhdim, edhe shtjellimet lidhur me këto do të merren 
tek nenet përkatëse. Këtu do të trajtohen disa çështje themelore që kanë të bëjnë 
me këto dy seanca. 

2 Edhe Ligji përcakton se parimisht në një proces gjyqësor civil mbahen dy seanca. 
Kjo nënkupton se në raste të caktuara nuk mbahen të dy seancat, meqë procesi ka 
përfunduar qysh në seancën përgatitore. P. sh., është lidhur pajtimi gjyqësor në 
bazë të nenit 412 e në vazhdim ose vendoset që kontesti të zgjidhet me 
ndërmjetësim duke u bazuar në nenin 411 si dhe në rastet e tjera të paraparë me 
LPK). Edhe tanimë me LPK të ri parashihet mbajtja e seancës përgatitore. Tanimë 
parashihet shprehimisht se seanca përgatitore është e detyrueshme duke u bazuar 
në nenin 401, u mor vesh parimisht. Një traditë e tillë juridike ka ekzistuar edhe 
më herët, por natyrisht me formulim tjetër gjuhësor147. 

3 Arsyeja kryesore e ndarjes së procesit gjyqësor ka të bëjë edhe me aspektin 
ekonomik, pra koncentrimin dhe ekonomizmin e procesit gjyqësor. Seancës 
përgatitore i paraprin zakonisht aktiviteti i gjykatës lidhur me padinë në formë të 
përgatitjes të shqyrtimit kryesor dhe shqyrtimit paraprak të padisë (shih nenet 386 
– 393). Ndarja në një fazë përgatitore dhe një fazë kryesore për shqyrtim është bërë 
edhe me qëllim të zhvillimit të seancës kryesore për shqyrtimin e çështje pa 
ndërprerje dhe pa paqartësi. 

4 Gjykata ka për detyrë që pasi të arrin padia të hetojë se a është e lejueshme, 
ose a janë përmbushur prezumimet procedurale. Mandej, ajo është e detyruar që 
duke e shqyrtuar çështjen bashkë me palët të konstatoj se çfarë është kontestuese 
midis tyre apo gjykata është e detyruar që çdo veprim të palës të marrë në 

                                                            
145 Shih për këtë komentimin e nenit 67 nr. 10. 
146 Lex jubeat, non disputet: ligji urdhëron dhe nuk shtjellon; kjo thënie sipas të gjitha gjasave e Senekës 
qysh nga e drejta romake; shih për këtë Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, S. 122. 
147 Shih për këtë dispozita e nenit 284 të LPK të vjetër. 
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konsiderim dhe të marrë qëndrim ndaj saj nga aspekti i dispozitës përkatëse 
juridike. Çdo palë duhet ta ketë të drejtën dhe rastin për të shprehur mbi 
propozimet dhe pretendimet e kundërshtarit. Mandej, gjykata është e detyruar ta 
sqarojë gjendjen faktike dhe me anë të marrjes dhe çmuarjes së provave ta zbulojë 
të vërtetën mbi rrethanat kontestuese. Detyrimi më i rëndësishëm i gjykatës është 
dhënia e aktgjykimit duke zbatuar normën përkatëse materialo-juridike mbi 
gjendjen e vërtetuar faktike. Gjykata duhet ta drejtoj procesin në mënyrë më të 
përshtatshme, duke i kursyer mundin, kohën dhe shpenzimet e palëve dhe të 
pjesëmarrësve të tjerë të procesit. Gjithashtu, gjykata ka për detyrë t’i udhëzojë 
palët për kryerjen e veprimeve procedurale dhe të marrë masa kundër për shkak të 
mosveprimit. 

5 Në seancën përgatitore tentohet që të sqarohen faktet vendimtare e sidomos: 
 

- pretendimet e palëve dhe kundërshtimet dhe faktet e ngritura nga palët si bazë 
për kërkesën;  

- deri në çfarë mase pajtohen palët lidhur me faktet e pretenduara;  
- se çfarë prove paraqitet dhe cilat fakte do të provohen; si dhe shumë me 

rëndësi 
- nëse ka kushte për ndërmjetësim ose zgjidhje tjetër konsensuale përmes 

mënyrave të tjera të zgjidhjes së kontesteve. 
 

6 Në seancën përgatitore do të punohet ashtu që çështjet të përgatiten që në seancën 
kryesore gjykimi mund të përfundoj në mënyrë efikase me një vendim dhe meritor 
dhe të mënjanohet mundësia e ndërprerjes së procesit. Në seancën përgatitore, i 
padituri duhet zakonisht të sqaroj: 

 
- nëse paraqet ndonjë kundërshtim lidhur me kompetencën e gjykatës ose 

ndonjë kundërshtim tjetër lidhur me zhvillimin e procesit gjyqësor civil; 
- deri në çfarë mase pretendimet e paditësit janë të pranuara ose kontestuese (në 

tërësi apo pjesërisht); 
- nëse pretendimet e paditësit janë kontestuese, bazën për kontestimin lidhur me 

rrethanat që paditësi është duke bazuar pretendimin e tij, dhe duke specifikuar 
rrethanat që i padituri do t’i paraqesë (për shembull, në rastin kur paditësi 
kërkon nga i padituri parat, që ia ka huazuar të paditurit). Në këtë rast, i 
padituri mundet të pretendoj që ai i ka paguar parat ose që i padituri ka 
paraqitur me dëshmi që paditësi ia ka borxh paditurit në shumën që paditësi 
kërkon ose tjetër shume) dhe 

- provat e të paditurit dhe çfarë do të jenë të konkretizuar me ndonjë dëshmi. 
 

7 Seanca përgatitore mundet të zhvillohet në formë të takimit në gjykatë, por duke 
përfshirë edhe sqarimet përmes telefonit, me shkrim ose gojarisht ose në mënyra të 
tjera, apo një kombinim mes këtyre mënyrave. Se cila mënyrë e komunikimit do të 
zgjidhet varet nga gjykata, e cila përcaktohet duke u bazuar në çështjet dhe 
pretendimet e paraqitura. Kjo vlen sidomos, se sa është e komplikuar çështja dhe 
nëse janë avokatët të involvuar apo jo. Zakonisht mbahet seanca në gjykatë dhe me 
këtë rast zgjidhen çështjet e cekura. Edhe gjatë kësaj faze duhet të merret parasysh 
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aspekti ekonomik, sipas të cilit aspekt shpenzimet duhet të jenë në proporcion me 
atë që pretendohet. 

8 Seanca për shqyrtim kryesor të çështjes mbahet pas seancës përgatitore, nëse kjo 
është mbajtur. Seanca e tillë mbahet duke u bazuar në nenin 12 në lidhje me nenet 
423 e në vazhdim. Në këtë seancë shqyrtohet objekti i çështjes, bëhet administrimi 
i provave dhe nxjerre vendimi meritor148. Edhe në këtë fazë, gjykata sigurohet, 
nëse ekziston ndonjë pengesë për zhvillimin e procesit gjyqësor civil149. Gjatë 
seancës për shqyrtimin kryesor, gjykata respekton aspektet formale të procesit, që 
do të thotë se gjyqtari duhet të siguroj se procesi i materialit të paraqitet në një 
mënyrë të rregullt, në mënyrë që të shmanget humbja e panevojshme e kohës. 
Gjykata duhet të siguroj që seanca për shqyrtim kryesor do të përbëhet kryesisht 
nga gjërat, që është kontestuese mes palëve dhe kjo seancë nuk mund të 
konsiderohet një seance për të hetuar rrethanat që janë bërë kontestuese gjatë 
seancës përgatitore apo fakte të tjera, që nuk kanë relevancë për zgjidhjen e 
çështjes. 

9 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 12 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
Në nenin 12 të ligjit, pas fjalës “rregull” shtohen fjalët: ”nëse nuk është 
paraparë ndryshe me këtë ligj”. 

 
 
Neni 13 
 
13.1 Kur vendimi i gjykatës varet nga zgjidhja paraprake e çështjes se a 

ekziston ndonjë e drejtë subjektive apo marrëdhënie juridike, e lidhur me 
të ende nuk ka marrë vendim, gjykata apo organi tjetër kompetent 
(çështja paraprake), atëherë gjykata ka tagër që vetë ta zgjidhë çështjen e 
tillë, në qoftë se me dispozita të veçanta nuk është caktuar ndryshe. 

13.2 Vendimi i gjykatës mbi çështjen paraprake ka efekt juridik vetëm në 
procedimin në të cilin është zgjidhur çështja e këtillë. 

 
1 Duke u bazuar në parimin e disponibilitetit dhe më konkretisht në dispozitën e 

nenit 2 par. 1, gjykata mundet të vendosë vetëm në bazë të asaj se çka është objekt 
i kontestit. Objekti i kontestit caktohet varësisht nga kërkesëpadia e paraqitur nga 
ana e palës paditëse. Gjykata nuk mund të vendosë për diçka tjetër, që nuk është 
kërkuar nga gjykata150. Megjithatë në raste të caktuara, pikërisht nëse vendimi 
lidhur me kërkesëpadinë e parashtruar varet nga zgjidhja e një çështje tjetër, që nuk 
është objekt i kërkesës ose nuk është kërkuar nga pala paditëse. Kjo ka të bëjë me 
faktin se, nëse ekziston ose nuk ekziston ndonjë raport juridik ose jo. Varësisht 
nga përgjigjja në këtë pyetje, mund të nxjerret edhe vendimi meritor lidhur me 
kërkesëpadinë e paraqitur151. Si shembull tipik mund të merret kërkesa për pagimin 

                                                            
148 Shih nenet 423 e në vazhdim. 
149 Raste tipike janë p. sh. mungesa e palës ose e përfaqësuesit, mungesa e dëshmitarit ose e ekspertit. 
150 Shih për këtë komentimin e nenit 2 nr. 1 e në vazhdim. 
151 Shih për këtë gjerësisht Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 29 dhe 30. 
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e qirasë, nëse kërkohet pagesa e qirasë. Nëse kjo mund të kërkohet ose jo varet nga 
e drejta materiale, d.m.th., nëse ekziston kontrata e qirasë në bazë të neneve 585 e 
në vazhdim të LMD.  

2 Ligji parasheh shprehimisht se vetë gjykata e çështjes vendos lidhur me një raport 
juridik, i cili shërben si çështje paraprake. Megjithatë, gjykata civile nuk mund të 
vendosë për çështjet penalo-juridike ose edhe aspekte të tjera që përbëjnë konteste 
thjeshtë administrative. Në raste të tilla, gjykata e ndërpret procesin gjyqësor dhe i 
udhëzon palët për tu drejtuar tek gjykata kompetente ose edhe organi kompetent 
administrativ152. Sidomos, gjykata e ndërpret procesin dhe pret zgjidhjen e çështjes 
që mund të shërbej si çështje paraprake, nëse tanimë ka filluar ndonjë proces 
gjyqësor ose proces administrativ153. Prandaj, gjykata e çështjes do të zgjidhë vetë 
ndonjë çështje, si çështje paraprake, nëse duhet të konstatohet se a ekziston ndonjë 
raport juridik ose jo, i cili raport ka lidhje direkte me objektin e kontestit. Kjo 
bëhet edhe për shkakun e parimit të ekonomizimit, që mos të fillohet një proces i ri 
gjyqësor, në të cilin do të duhej të konstatohej se ekziston ose nuk ekziston një 
raport i tillë juridik. 

3 Se gjykata e çështjes me të vërtetë mund të zgjidhë vetëm çështjet paraprake 
lidhur me ndonjë raport juridik, që ka lidhje direkte me çështjen kryesore shihet 
edhe në dispozitën e nenit 13 par. 2. Në bazë të kësaj dispozite, vendimi lidhur me 
çështjen paraprake ka efekt vetëm për çështjen kryesore. Me këtë nënkuptohet se 
vendimi i nxjerrë lidhur me çështjen paraprake nuk mund të shërbej si bazë, se 
tanimë lidhur me një raport të caktuar juridik është vendosur dhe në bazë të parimit 
ne bis in idem nuk mund të procedohet përsëri lidhur me të154. Kjo ndodhë 
sidomos, nëse nuk vendoset posaçërisht lidhur me këtë, dhe lidhur me çështjen 
paraprake sqarohet vetëm në pjesën arsyetuese të vendimit. Megjithatë, nëse 
çështja paraprake trajtohet si çështje juridike e posaçme në formë të një padie 
incidentale, atëherë ajo prodhon efekte juridike si çështje e gjykuar, nëse ajo 
natyrisht është bërë e formës së prerë155. 

 
 
Neni 14 
 

Në procedurën kontestimore gjykata, në pikëpamje të ekzistimit të veprës 
penale dhe të përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur me aktgjykimin 
e formës së prerë të gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është shpallur 
fajtor.  

 
1 Paditësi në gjykimin civil mund të pretendoj se ekziston pasoja civile e dalë nga 

një ngjarje e cila më parë ka qenë objekt i akuzës dhe mbi të cilën gjykata penale 
ka dhënë aktgjykim, për shembull lidhur me të drejtën në shpërblimin e dëmit, për 
kthimin e një send apo anulimin e një veprim juridik. Sipas LPK dhe nenit 14, 
aktgjykimi penal, me të cilën është vërtetuar fajësia e të paditurit, është i 

                                                            
152 Shih nenin 278 par. 1 nënpar. a i LPK. 
153 Shih për këtë edhe Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 30. 
154 Shumë detalisht shih Hasani, Ne bis in idem në procedurën kontestimore, fq. 33 e në vazhdim. 
155 Shih në këtë kuptim Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 30. 
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detyrueshëm për gjykatën civile nëse konstatimet e gjykatës penale janë esenciale 
për ekzistimin e veprës penale apo atë kauzale midis veprës penale dhe dëmit, 
d.m.th. që dëmi është paraparë me ligj si element i krimit.  

2 Raporti kauzal midis dëmit dhe veprës penale, madhësia e dëmit si dhe elementet 
subjektive të përgjegjësisë civile vërtetohen në procedimin civil, d.m.th. që gjykata 
civile nuk detyrohet dhe nuk është e detyruar nëse aktgjykimi është lirues156. 

3 Influenca e aktgjykimit penal në gjykimin civil në të cilin krimi paraqitet si çështje 
paraprake, për shembull përdorimi i dhunës ose mashtrimit me qëllim të përpilimit 
të kontratës për shitblerje. Në lidhje me këtë gjykata civile është e detyrueshme me 
marrë vendimin e formës së prerë. Aktgjykimi penal e detyron gjykatën civile jo 
vetëm kur është dënues por edhe kur është lirues157. 

 
 
Neni 15 
 
15.1 Në procedurën e shkallës së parë dhe procedurën sipas propozimit për 

përsëritjen e procedurës, vepron gjyqtari individual (i vetëm). 
15.2 Në procedurën e shkallës së dytë dhe procedurën sipas revizionit vepron 

trupi gjykues prej tre gjykatësve. 
15.3 Caktimin e kompetencës territoriale dhe zgjidhjen e konfliktit për 

kompetencë e bën trupi gjykues prej tre gjykatësve. 
 

1 Normat e nenit 15 rregullojnë çështjen e përbërjes së gjykatës, nëse lidhur me një 
çështje konkrete do të vendos trupi gjykues ose gjyqtari i vetëm. 

2 Në përgjithësi, dispozitat e nenit 15 janë norma të reja lidhur me çështjen e 
përbërjes së gjykatës, të cilat norma ndryshojnë më masë të madhe nga 
dispozitat e deritanishme sipas LPK të vjetër. Deri sa LPK i vjetër kishte një 
numër të konsiderueshëm të normave që rregullonin përbërjen e Gjykatave, tanimë 
me LPK të ri, përbërja e gjykatës rregullohet me një nen të vetëm, që në masë të 
madhe bie ndesh me shumë dispozita të ndryshme pozitive, të cilat dispozita 
rregullojnë këtë materie. 

3 Duke pasur në konsideratë faktin se LPK i ri në masë të madhe ndryshon nga LPK 
i deritanishëm lidhur me përbërjen e gjykatës duhet të trajtohet edhe shkurtimisht 
situata e deritanishme dhe praktika e deritanishme. Parimisht gjykata ka 
vendosur dhe shqyrtuar dhe lidhur me një çështje kontestimore në trup gjykues, e 
në rastet e caktuara gjykatësi i vetëm158. Duke u bazuar në nenin 43 të LPK të 
vjetër gjyqtari i vetëm gjykon kontestet mbi kërkesat pasurore-juridike, në qoftë se 
vlera e objektit të kontestit nuk i kapërcen 20,000 dinarë (çështja është se pas vitit 
1999 nuk kishte ndonjë valorizim në markën gjermane ose më vonë në euro të 
kësaj shume, edhe pse kishte një konvertim të monedhës me Urdhëresën 
Administrative 2001/10, që i referohej edhe LPK të vjetër), si dhe kontestet për 
pengimin e posedimit. Me rëndësi është të ceket se kontestet nga e drejta e autorit, 
si dhe kontestet që kanë të bëjnë me mbrojtjen ose me përdorimin e shpikjeve dhe 

                                                            
156 Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 96. 
157 Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 97. 
158 Shih nenin 13 në lidhje me nenin 42 të LPK të vjetër. 
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të përparimeve teknike të mostrave, të modeleve ose të damkave, apo të së drejtës 
së përdorimit të firmës ose të emrit i gjykon në shkallë të parë kolegji, pavarësisht 
nga vlera e objektit të kontestit. Meqë, nuk kishte ndonjë valorizim të saktë me 
këtë shumë, në praktikë gjykatat vepronin në bazë të një rregulli të pashkruar në 
atë formë, se në kontestet pasurore-juridike, vlera e objektit të kontestit që ishte 
deri në 500 euro, ka vendosur gjyqtari i vetëm. Në kontestet pasurore-juridike, 
vlera e objektit të kontestit që ishte mbi 500 euro, ka vendosur trupi gjykues. 
Interesant është edhe fakti, se për të gjitha kontestet pasurore-juridike, në 
praktikë kompetente në pikëpamje lëndore ishin gjykatat komunale, edhe pse 
Ligji për Gjykatat e Rregullta (këtu e tutje: LGJRR) (Gazeta zyrtare e KSAK, nr. 
21, datë 28.04.1978), parashihte rastet, se kur kompetente në pikëpamje lëndore 
është gjykata komunale e kur është gjykata e qarkut. Ligji merrte për kriter vlerën 
e objektit të kontestit. Varësisht nga vlera e objektit të kontestit, ishte kompetente 
ose gjykata komunale ose edhe e qarkut. Praktika ka vepruar ndryshe dhe vepron 
ende ndryshe, edhe pse LGJRR përcakton diçka tjetër159. 

4 Si duket, ligjvënësi me LPK e ri heq këto dallime dhe përcakton se për të gjitha 
kontestet në shkallë të parë vendos gjyqtari i vetëm. Nëse kemi parasysh faktin, se 
sipas LGJRR, kompetente në raste të caktuara është edhe gjykata e qarkut sidomos 
në kontestet pasurore-juridike, atëherë mund të arrihet në përfundim se përcaktimi 
i tillë në LPK e ri është tejet absurde. Është jo e drejtë, që edhe në kontestet 
familjare dhe martesore të vendos vetëm gjyqtari i vetëm. Norma e tillë bie ndesh 
edhe me dispozitat aktuale të LGJRR edhe me Ligjin e ri të Familjes (2004/32). 
Dispozita e nenit 73 të Ligjit të Familjes përcakton decidivisht, se në kontestet 
martesore (anulimi i martesës dhe shkurorëzimi) në procedurën e shkallës së parë 
vendos trupi gjykues prej një gjyqtari profesional dhe 2 gjyqtarëve porotë (laikë). 
Në situatën e tillë, do të duhej të vlente parimi se lex specialis derogat legi 
generali (Ligji special abrogon ligjin e përgjithshëm)160, sipas të cilit, megjithatë 
vendos trupi gjykues në kontestet martesore ashtu siç është paraparë me Ligjin për 
Familjen. Fakti, se LPK i ri është e mëvonshme dhe vlen edhe në këtë rast, nuk 
mund të merret në konsideratë, meqë në këto raste vlen parimi fundamental në 
drejtësi se Lex posterior generalis non derogat priori speciali (një ligj i 
përgjithshëm i mëvonshëm nuk abrogon ligjin e mëhershëm special)161. E njëjta 
situatë do të duhej të vlente edhe në kontestet e tjera familjare, procedura e të 
cilave rregullohet me Ligjin për Familjen. 

5 Situata e re juridike lidhur me përbërjen e gjykatës sipas LPK të ri duket e tillë, 
që tanimë në procedurë të shkallës së parë vendos gjithmonë gjyqtari i vetëm, 
përveçse ndonjë ligj special parasheh shprehimisht se në raste të caktuara vepron 
trupi gjykues, siç ishte rasti i Ligjit për Familjen. Dispozita e nenit 15 paragrafi 1 
përcakton gjithashtu se edhe lidhur me çështjen e shqyrtimit të propozimit për 
përsëritjen e procedurës vendos gjyqtari i vetëm, edhe pse lidhur me këtë mjet 
juridik të jashtëzakonshëm vendos gjykata e shkallës së dytë162. 

                                                            
159 Shih nenet 26 paragrafi 6 dhe nenin 29 paragrafi 2 nënparagrafi 7 i LGJRR. 
160 Shih Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, fq. 124. 
161 Shih Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, fq. 124. 
162 Shih nenin 235. 
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6 Nëse kemi parasysh dispozitën e paragrafit 2 të nenit 15 në veçanti dhe tërë 
dispozitën e nenit 15 në përgjithësi mund të vërehet se LPK i ri praktikisht e ka 
ndryshuar rrënjësisht sistemin e përbërjes së gjykatës, me të cilin hiqet fare 
pjesëmarrja e gjyqtarëve laikë në proceset civile. Nuk mund të jetë e qartë, nëse ky 
ishte edhe synimi i vërtetë i ligjvënësit. Deri sa me LPK të vjetër163, Gjykata 
gjykon në shkallë të dytë në përbërje të trupit gjykues dhe prej dy gjyqtarëve dhe 
tre ndihmësgjyqtarëve, sipas LPK të ri, Gjykata vendos në trup gjykues prej 
gjyqtarëve, e qartë të gjithë gjyqtarëve profesionistë. Në këtë përbërje, pra me tre 
gjyqtarë profesionistë vendos edhe Gjykata Supreme lidhur me revizionin164. Për 
çudi, LPK i ri, fare nuk përcakton se në çfarë përbërje vendos trupi gjykues lidhur 
me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë si mjet i jashtëzakonshëm juridik. Me 
LPK të vjetër, lidhur me Kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka vendosur trupi 
gjykues si edhe me rastin e revizionit dhe prej pesë gjyqtarëve. Si përfundim mund 
të nxjerret, se tanimë me LPK e ri, do të duhej të vendos trupi gjykues si në rastin e 
revizionit dhe prej tre gjyqtarëve profesionistë. 

7 Dispozita e nenit 15 paragrafi 3 përcakton po ashtu përbërjen e gjykatës në rast të 
kontestit në mes të gjykatave lidhur me kompetencën tokësore dhe lëndore. Në 
këto raste, gjykata vepron në përbërje prej tre gjykatësve dhe prej tre gjykatësve 
profesionalë. Caktimi i kompetencës territoriale është e paraparë me nenet 63 deri 
66. Në këto raste, kompetente mund të jetë ose gjykata e qarkut dhe atëherë kemi 
të bëjmë me delegimin (neni 63) ose Gjykata Supreme në rastet e ordinimit (nenet 
64 dhe 65). Nëse kemi të bëjmë me çështjen lidhur me caktimin e kompetencës 
tokësore, dispozita e nenit 15 par. 3 vlen në lidhje me nenin 63 ose edhe me nenet 
64 dhe 65. 

8 Në rast të konfliktit lidhur me kompetencën lëndore, kompetente është po ashtu 
ose gjykata e qarkut ose Gjykata Supreme, varësisht nëse konflikti lind në mes të 
gjykatave të llojit të njëjtë ose të llojeve të ndryshme. Kjo çështje është e rregulluar 
me nenin 25 par. 1 dhe 2. Në këto dy raste, vendos po ashtu trupi gjykues prej tre 
gjyqtarëve dhe prej tre gjyqtarëve profesionalë. 

 
 
Neni 16 
 

Po që se për veprimet procedurale të caktuara nuk është përcaktuar me ligj 
forma në të cilën kryhen, atëherë palët ndërgjyqëse i kryejnë ato me shkrim 
jashtë seancës ose gojarisht në seancë. 

 
1 Dispozita e nenit 16 ka karakter arsimor dhe në fakt përcakton formën e 

ndërmarrjes së veprimeve procedurale, nga ana e palëve ndërgjyqëse. Disa veprime 
procedurale mund të ndërmerren vetëm në formë të shkruar (p. sh. padia, 
përgjigjja në padi, mjetet e goditjes së vendimeve) duke u bazuar në nenin 99. 
Megjithatë edhe nëse veprimet procedurale ndërmerren në formën me shkrim, ato 
prapë se prapë duhet që në seancë të parashtrohen me gojë. Këtu qëndron edhe 
esenca e parimit gojor, parim i cili me LPK e vjetër ishte paraparë shprehimisht. 

                                                            
163 Shih neni 44. 
164 Më herët sipas LPK të vjetër, neni 44 ka vendosur trupi gjykues prej 5 gjyqtarëve. 
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Por, tani me LPK e ri nuk parashihet shprehimisht siç është rasti me parimin direkt 
dhe publik165. 

2 Esenca e parimit gojor qëndron në atë se shqyrtimi i çështjes kryhet në parim 
gojarisht dhe në nxjerrjen e vendimit parimisht do të merren parasysh vetëm ato 
fakte të cilat janë parashtruar gojarisht166. Kjo formë e komunikimit ka filluar të 
zbatohet në proceset civile në kohët moderne në shekullin e XIX, me ç rast është 
hequr dorë parimisht nga forma me shkrim e ndërmarrjes së veprimeve 
procedurale dominohej nga mendimi se quod non est in artis, non est in mundo 
[ajo çka nuk është në akte, nuk ekziston në këtë botë]167. Kjo për faktin se ekziston 
një përfundim mbase edhe i drejtë, se çështja do të mund të trajtohej shumë më 
mirë përmes shtjellimit të çështjes në mënyrë verbale sesa përmes shkresave168. 
Megjithatë, nuk është hequr dorë tërësisht nga ndërmarrja e veprimeve me shkrim 
dhe për këtë arsye, disa veprime procedurale merren me shkrim dhe që i ndihmojnë 
përgatitjes së seancës169, në të cilën do të trajtohet çështja gojarisht. 

3 Meqë dispozita e nenit 16 ka më tepër karakter shtjelljës sesa urdhërues, atëherë 
nuk janë paraparë edhe pasojat juridike të shkeljes së kësaj norme. Megjithatë, 
shkelja e parimit gojor mund të përbëj shkelje të parimeve fundamentale dhe me 
këtë edhe të drejtave të njeriut, të inkorporuara edhe me nenin 6 të KEMDNJ. Edhe 
pse në këtë normë nuk ceket në mënyrë shprehimisht parimi gojor, megjithatë 
sipas kësaj norme del obligimi nga përkufizim i kësaj dispozite “e dëgjimit të palës 
në mënyrë publike”170. 

 

                                                            
165 Lidhur me këtë çështje shih më lart komentimin e nenit 4 nr 3 dhe 6). 
166 Shih në mesin e të tjerëve Grunsky, Zivilprozessrecht, S. 34. 
167 Shih Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, S. 197). 
168 Kështu edhe argumentimi në të drejtën komparative; shih më konkretisht Rechberger/Simotta, 
Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 209. 
169 Kështu edhe në të drejtën komparative Gehrlein, Zivilprozessrecht, S. 96. 
170 Shih në një përfundim të tillë edhe e drejta komparative; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 209. 
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KREU II - Kompetenca e Gjykatës 
 

Në bazë të LGJRR (Gazeta zyrtare e KSAK, nr. 21, datë 28.04.1978), Gjykata 
komunale themelohet për territorin e një ose të disa komunave (më konkretisht lidhur 
me kompetencë e Gjykatës Komunale shih nenin 26), ndërsa Gjykata e qarkut 
themelohet për territorin e një ose të disa gjykatave komunale (më konkretisht lidhur 
me kompetencë e Gjykatës së Qarkut shih nenin 29) dhe gjykata ekonomike e qarkut 
themelohet për territorin e disa komunave (më konkretisht lidhur me kompetencën e 
Gjykatës Ekonomike e Qarkut shih nenin 30). Gjykata Supreme e Kosovës 
themelohet për tërë territorin e Kosovës (më konkretisht lidhur me kompetencën e 
Gjykatës Supreme shih nenin 31 nr. 1 e në vazhdim).  

 
Kompetenca e Gjykatës – de lege lata (deri më 31.12.2012) 

 
Ligji për gjykatat e rregullta 

 
Gjykata Supreme e Kosovës 
• Themelohet për territorin e Kosovës 
• Kompetenca 

o Vendos mbi ankesat kundër aktgjykimeve dhe vendimeve të tjera të 
gjykatave në territorin e Kosovës 

o Vendos në shkallën e tretë mbi mjetet e rregullta juridike kundër vendimeve 
të gjykatave të qarkut dhe të gjykatave ekonomike të qarkut kur kjo gjë është 
caktuar me ligj 

o Vendos mbi mjetet e jashtëzakonshme juridike kundër vendimeve të formës 
së prerë të gjykatave të Kosovës kur kjo gjë është caktuar me ligj 

o Vendos mbi revizionin kundër vendimeve të shkallës së dytë të gjykatave në 
çështjet kontestimore, kur një gjë e tillë është caktuar me ligj 

o Përcakton qëndrimet parimore dhe mendimet juridike mbi çështjet që kanë 
rëndësi për zbatimin unik të ligjeve nga ana e gjykatave të Kosovës 

o Vendos për konfliktet e kompetencave midis gjykatave të rregullta etj. në 
territorin e Kosovës 

 
Gjykata Ekonomike e Qarkut 
• Themelohet për territorin e disa komunave. 
• Kompetenca 

o Konfliktet reciproke ekonomike dhe në konfliktet për kompensimin e dëmit 
në të cilat si ndërgjyqës paraqiten organizatat e punës së bashkuar, 
organizatat ose bashkësitë e tjera vetëqeverisëse dhe bashkësitë shoqërore-
politike. 

o Deliktet ekonomike 
o Konfliktet ekonomike që kanë të bëjnë më mbrojtjen dhe më përdorimin e 

shpikjeve, mostrave, modeleve dhe vulave metalike dhe me të drejtën për 
përdorimin e firmës si dhe në konfliktet nga konkurrenca jo-lojale dhe nga të 
drejtat e autorit 
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Gjykata e Qarkut 
• Themelohet për territorin e një ose disa komunave. 
• Kompetenca 

o Të vendos mbi ankesat kundër vendimeve të gjykatave komunale të nxjerra 
në shkallën e parë 

o Kontestet mbi kërkesat pasurore-juridike kur vlera e kontestit kalon shumën 
100.000,00 Dinarë (praktika gjyqësore në Kosovë vepron ndryshe; shih 
komentimin e nenit 15 nr. 3 e në vazhdim) 

o Kontestet mbi vërtetimin dhe kundërshtimin e atësisë respektivisht amësisë 
o Kontestet mbi ekzistimin ose mosekzistimin e martesës, mbi anulimin e 

martesës ose mbi shkurorëzimin 
o Kontestet mbi alimentacionin ligjor, kur vendoset bashkë me kontestet mbi 

ekzistimin ose mosekzistimin e martesës, mbi anulimin e martesës ose 
shkurorëzimin e martesës apo mbi vërtetimin ose mbi kundërshtimin e 
atësisë respektivisht amësisë mbi të besuarit të fëmijëve për ruajtje dhe 
edukim, kur vendosin mbi kontestet mbi ekzistimin ose mosekzistimin e 
martesës, mbi anulimin e martesës ose shkurorëzimin e martesës.  

o Kontestet nga të drejtat e autorit si dhe kontestet që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen ose me përdorimin e shpikjeve, mostrave, modeleve ose damkave 
ose mbi të drejtat për përdorimin e firmës. 

o Të vendosin mbi njohjen dhe mbi ekzekutimin e vendimeve të gjykatave të 
huaja. 

o Të vendosin konfliktet për kompetencë midis gjykatave komunale në 
territoret e veta. 

 
Gjykata Komunale 
• Themelohet për territorin e një ose disa komunave. 
• Kompetenca 

o Kontestet mbi kërkesat pasurore- juridike kur vlera e kontestit nuk kalon 
shumën prej 100.000,00 Dinarë, nëse me këtë ligj nuk është caktuar 
kompetenca e gjykatës tjetër të rregullt (praktika gjyqësore në Kosovë 
vepron ndryshe; shih komentimin e nenit 15 nr. 3 e në vazhdim). 

o Kontestet nga marrëdhëniet e punës po qe se janë në kompetencën e 
gjykatave të rregullta 

o Kontestet rreth mbajtjes ligjore kur nuk zgjidhen bashkë me kontestet rreth 
qenies ose mosqenies, apo rreth vërtetimit ose kundërshtimit të atësisë dhe 
amësisë 

o Kontestet mbi servitutet reale dhe vetjake 
o Kontestet për shkak të pengimit e posedimit 
o Kontestet mbi denoncimin e kontratës së huapërdorjes ose mbi kontratën e 

qirasë së sendeve, apo të lokaleve afariste, si dhe kontestet nga marrëdhëniet 
banesore, po qe se janë në kompetencën e gjykatave të rregullta 

o Të vendosin në shkallën e parë edhe në lëndët tjera, nëse zgjidhja e tyre nuk 
është besuar gjykatave vetëqeverisës, gjykatave të qarkut ose gjykatave 
ekonomike të qarkut. 
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39 Kompetenca e Gjykatës – de lege ferenda (prej 1.1.2013) 
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KOMPETENCA LËNDORE E GJYKATAVE PAS 1.1.2013 SIPAS LIGJIT TË 
RI PËR GJYKATAT (LGJ) 

 
Sipas nenit 43 të LGJ, Ligji i ri për Gjykatat hynë në fuqi më datën 01 janar 2013171. 
Me Ligjin e ri, gjyqësori do të ketë një organizim krejtësisht tjetër nga ai aktual sipas 
LGJRR. Po ashtu, edhe kompetenca lëndore e gjykatave do të caktohet krejtësisht 
ndryshe nga sistemi i deritanishëm sipas LGJRR. Me reformimin e sistemit gjyqësor të 
Kosovës tentohet të rritet efikasiteti i gjykatave për realizimin e të drejtave subjektive 
private të personave privatë172.  
Në bazë të neneve 4 dhe 8 të LGJ, pushtetin gjyqësor në Kosovë e ushtrojnë këto 
gjykata shtetërore: Gjykatat Themelore, Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme. Në 
tërë Kosovën do të ekzistojnë shtatë Gjykata Themelore (neni 9 i LGJ). Në secilën 
Gjykatë themelore do të krijohen degët e saj pothuajse në të gjitha komunat e 
Kosovës173. Caktimi i kompetencës lëndore të gjykatave do të jetë shumë më i thjeshtë 
sipas LGJ. Kjo për faktin se kompetente në pikëpamje lëndore si gjykatë e shkallës së 
parë është Gjykata themelore, përveçse eventualisht me Ligj parashihet diçka tjetër174. 
Gjykata Themelore do të jetë kompetente edhe për njohjen e vendimeve të Gjykatave 
të huaja si dhe për ofrimin e ndihmës juridike kombëtare dhe ndërkombëtare175. Kurse, 
njohja e vendimeve të Arbitrazheve të huaja është në kompetencë të Gjykatës 
Ekonomike të Qarkut176. Pas 01.01.2013, kompetente për njohjen e vendimeve të 
Arbitrazheve të huaja do të jetë Departamenti për Çështje Ekonomike, i cili do të 
themelohet vetëm në Gjykatën Themelore të Prishtinës177. Sipas nenit 12 par. 1 nënpar. 
4 të LGJ, në secilën Gjykatë Themelore dhe në secilën degë të Gjykatës Themelore do 
të krijohen Departamentet e Përgjithshme. Këto Departamente do të jenë kompetente 
në pikëpamje organizative për lëndët civilo-juridike. Në pikëpamje lëndore, Gjykatat 
Themelore do të jenë kompetente për të gjitha çështjet civilo-juridike si Gjykatë e 
shkallës së parë178. 
Në kuadër të Gjykatës Themelore do të krijohen edhe Departamenti për Çështje 
Ekonomike dhe për çështje administrative179. Megjithatë, Departamenti për Çështjet 
Ekonomike dhe Departamenti për Çështje Administrative do të themelohen vetëm në 
Gjykatën Themelore të Prishtinës180. Departamenti për Çështjet Ekonomike të Gjykatës 
Themelore do të jetë kompetente sipas nenit 13 të LGJ për këto konteste: 
 

1. kontestet ndërmjet personave juridikë vendor dhe të huaj lidhur me çështjet 
e tyre afariste;  

                                                            
171 Përjashtimisht, nenet 29, 35, 36, 38 dhe 40 të LGJ kanë hyrë në fuqi më datën 01 janar 2011; këto dispozita 
kanë të bëjnë kryesisht me paga të gjyqtarëve dhe i referohen aspekteve të administratës gjyqësore. 
172 Morina, Das Gerichtssystem im Kosovo, ZfRV 2010 (03), S. 138 ff.. 
173 Në lidhje me këtë shih nenet 9 dhe 10 të LGJ. 
174 Neni 11 par. 1 i LGJ. 
175 Neni 11 par. 2 i LGJ. 
176 Shih nenin 39 par. 2 i LA. 
177 Kjo çështje nuk është përcaktuar shprehimisht me LGJ, por te një përfundim i tillë mund të arrihet në bazë 
të nenit 39 par. i LA në lidhje me nenin 13 par. 1 nënpar. 6 të LGJ. 
178 Neni 11 par. 1 i LGJ. 
179 Neni 12 par. 1 nënpar. 1 dhe 2 të LGJ. 
180 Neni 11 par. 3 të LGJ. 
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1.riorganizimin, falimentimin dhe shuarjen e personave juridik, nëse me ligj 
nuk përcaktohet ndryshe;  
1.3. kontestet lidhur me pengimin e posedimit, me përjashtim të pronës së 
paluajtshme, ndërmjet palëve të cekura në numrin rendor 1;  
1.4. kontestet lidhur me cenimin e konkurrencës, keqpërdorimin apo 
monopolizimin dhe pozitën dominuese në treg si dhe marrëveshjet 
monopoliste;  
1.5. mbrojtjen e të drejtave pronësore dhe të pronës intelektuale.  
1.6. kontestet midis kompanive të aviacionit, për të cilat zbatohet Ligji mbi 
Kompanitë e Aviacionit, duke përjashtuar kontestet lidhur me të drejtat e 
udhëtarëve;  
1.6. për çështje të tjera të parapara me ligj. 

 
Departamenti për Çështjet Ekonomike në Gjykatën Themelore do të jetë kompetent 
edhe për kontestet ndërmjet bashkësive të Personave të vendit dhe të huaj lidhur me 
çështjet e tyre afariste. Si të tilla janë Shoqëria Individuale, Shoqëria Komandite dhe 
Shoqëria Tregtare e Hapur181. 
 
 
Dispozitat e përbashkëta 
 
Neni 17 
 
17.1 Gjykata sipas detyrës zyrtare, menjëherë pas marrjes së padisë, duhet të 

konstatojë se a është kompetente për procedimin e çështjes që i është 
paraqitur. 

17.2 Ky vlerësim i kompetencës bëhet në bazë te thënieve në padi dhe në bazë 
të fakteve që i ka të njohura vetë gjykata. 

17.3 Në qoftë se gjatë procedimit të çështjes ndryshohen rrethanat mbi të cilat 
është mbështetur kompetenca e gjykatës, gjykata e cila ka qenë 
kompetente në momentin e paraqitjes së padisë mbetet edhe më tutje 
kompetente, përkundrejt faktit se ndryshimet e tilla e bëjnë kompetente 
gjykatën tjetër të llojit të njëjtë. 

 
1 Kompetenca e gjykatës duhet të dallohet nga juridiksioni gjyqësor civil. Në 

juridiksionin e gjykatave hyjnë kontestet nga marrëdhëniet juridiko-civile të 
personave fizikë dhe juridikë182, ndërsa kompetenca e gjykatës është pushteti i 
gjykatës për të gjykuar rastin apo mosmarrëveshjen183. Në përgjithësi, kompetenca 
nënkupton të drejtën dhe njëkohësisht detyrimin e gjykatës për të shqyrtuar një 
çështje dhe natyrisht për të vendosur184. Prandaj, e rëndësisë së veçantë është 

                                                            
181 Në lidhje me këto shoqëri shih dispozitat e neneve 48, 49 dhe 66 të LSHT. 
182 Shih nenin 1. 
183 Brati, Procedura Civile fq. 80. 
184 Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 51. 
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dallimi strikt në mes të juridiksionit të përgjithshëm të gjykatës dhe kompetencës 
së gjykatës185.  

2 Kompetenca e gjykatës duhet të përcaktohet menjëherë për shkak se është një 
kusht i domosdoshëm i vlefshmërisë së procesit dhe se ajo, d.m.th. gjykata nuk 
mund të kryej asnjë veprimtari procedurale, nëse për atë çështje konkrete nuk është 
kompetente186. Kompetenca e gjykatës është prezumim procedural dhe nëse 
mungon ky prezumim, padia hidhet poshtë parimisht si e palejueshme. LPK edhe 
në dispozitat e tjera përcakton në mënyrë fragmentare, se me cilat punë duhet të 
merret gjykata pas parashtrimit të padisë187. Megjithatë, gjykata duke u bazuar në 
nenin 17 par. 1 është e obliguar të konstatoj kompetencën e vet lidhur me këtë 
çështje dhe sipas parimit zyrtar (ex officio). Ky detyrim del edhe nga norma e nenit 
18 par. 1, sipas së cilës dispozitë gjykata kujdeset lidhur me kompetencën e vet 
gjatë gjithë procesit gjyqësor. Rrjedhimisht, ky detyrim vlen që nga momenti i 
parashtrimit të padisë në gjykatë. Lidhur me çështjen se si do të vendos gjykata, 
nëse konstaton se nuk është kompetente, varet nga fakti nëse kompetent do të jetë 
ndonjë gjykatë tjetër, ose gjykatë e vendit tjetër ose ndonjë organ tjetër i 
administratës188.  

3 LPK në mënyrë sistematike rregullon çështjen e kompetencës së gjykatës dhe duke 
dalluar sipas kritereve të ndryshme. Ligji përcakton këtë ndarje të kompetencës së 
gjykatës: 

 
- Kompetenca e gjykatave në kontestet me element ndërkombëtar (neni 28); 
- Kompetenca Lëndore (neni 29 dhe në vazhdim); dhe 
- Kompetenca Territoriale (neni 37 dhe në vazhdim). 

 
4 Dispozita e nenit 17 par. 2 përcakton shprehimisht detyrimin e gjykatës që për 

vendosjen, nëse çështja e parashtruar është në kompetencë të saj ose jo, varet nga 
vlerësimi i saj. Gjykata gjatë vlerësimit duhet të merr parasysh faktet e 
parashtruara me padi dhe faktet, për të cilat gjykata është në dijeni. Kjo do të thotë, 
që kompetenca përcaktohet në momentin e paraqitjes së padisë, mbi bazë të 
gjendjes faktike që ekziston në momentin e ngritjes së saj189. Në këtë aspekt 
kufizohen gjendjet faktike në aspektin kohor, dhe përjashtohen gjendjet faktike që 
kanë ekzistuar para se padia të jetë parashtruar. Nuk mund të merren parasysh po 
ashtu rrethanat e ardhshme të pasigurta190. Fakte në kuptim të këtij neni janë të 
gjitha ato rrethana, të cilat luajnë rol në përcaktimin e kompetencës. Këtu 
mendohet së pari në objektin e kontestit apo edhe vlerën e objektit të kontestit, 
vendbanimi apo vendqëndrimi i palëve ndërgjyqëse etj. 

                                                            
185 Në lidhje me këtë shih detalisht komentimin e nenit 28 nr. 1 e në vazhdim. 
186 Brati, Procedura Civile fq. 81, Pohlmann, Zivilprozessrecht, S. 73. 
187 Shih p. sh. normën e nenit 386 par. 1, sipas së cilës dispozitë gjykata duhet menjëherë t´i fillojë përgatitjet 
për shqyrtimin kryesor. 
188 Për të gjitha këto dhe lidhur me pasojat juridike të shkeljes së këtyre dispozitave shih më poshtë në 
komentimin e neneve 18 dhe 19. 
189 Brati, Procedura Civile, fq. 81. 
190 P. sh. ekzistimi i një projektligji në procedim e sipër, i cili pritet së shpejti të hyjë në fuqi dhe i cili ndryshon 
në masë të madhe kompetencën e përcaktuar me ligjin pozitiv. 
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5 Dispozita e par. 3 të këtij neni rregullon çështjen e vazhdimit të kompetencës ose 
perpetuatio fori. Gjithnjë duke u bazuar në parimin e ekonomizimit, një gjykatë e 
cila ishte kompetente në momentin e paraqitjes së padisë, mbetet edhe më tutje 
kompetente edhe pse rrethanat kanë ndryshuar në atë masë, që kompetente do të 
ishte një gjykatë tjetër e jo ajo gjykatë, që ishte në momentin e paraqitjes së padisë 
në gjykatë191. Me këtë institucion dëshirohet të mënjanohet mundësia e zvarritjes 
së procesit kontestimor192. Edhe në këtë rast shihet qartë, se momenti vendimtar 
për caktimin e kompetencës të një gjykate është momenti i paraqitjes së padisë në 
gjykatë. Ndryshimi i rrethanave pas këtij momenti parimisht nuk ndikon në 
kompetencën e gjykatës. Nëse një gjykatë është kompetente në bazë të 
kompetencës së përgjithshme tokësore dhe kjo caktohet duke u bazuar në nenin 37 
në lidhje me nenin 38 sipas vendbanimit të palës së paditur, ajo gjykatë mbetet 
edhe më tutje kompetente, edhe pse pala e paditur pas paraqitjes së padisë ka 
ndërruar vendbanimin. Vazhdimi i kompetencës përfshin edhe kompetencën 
lëndore edhe atë tokësore193. 

6 Lidhur me kompetencën lëndore duhet të bëhet një dallim, meqë vazhdimi i 
kompetencës vlen vetëm, nëse pas ndryshimit të rrethanave do të ishte jo gjykata e 
qarkut, por gjykata komunale. Anasjelltas nuk vlen parimi i perpetuatio fori, nëse 
fillimisht kompetente ishte gjykata komunale dhe pas paraqitjes së padisë, 
rrethanat kanë ndryshuar në atë masë sa tanimë kompetente në pikëpamje 
funksionale është jo më Gjykata komunale, por Gjykata e qarkut. Në raste të tilla, 
duhet të dërgohet lënda tek gjykata kompetente, por veprimet e ndërmarra deri më 
tani nuk hedhen poshtë. Deri tani ka ekzistuar pikëpamja në teori se vazhdimi i 
kompetencës nuk vlen në rastet, kur rrethanat kanë ndryshuar në atë masë, sa që 
tanimë kompetent do të ishte organi i administratës194. Pavarësisht prej kësaj, në 
raste të tilla do të mund të mendohet që të vazhdohet kompetenca e gjykatës edhe 
pse rrethanat kanë ndryshuar, sa që tanimë do të ishte kompetent organi i 
administratës, meqë kontesti administrativ do të mund t´i nënshtrohet më vonë 
shqyrtimit gjyqësor. Do të mund të arrihet në përfundim, se vazhdimi i 
kompetencës në këto raste nuk do të cenonte parimin e ndarjes së pushteteve. 
Megjithatë, një përfundim i tillë tek ne është i paqëndrueshëm për shkak se 
ligjvënësi ka vendosur ndryshe. Si duket, ligjvënësi dëshironte që perpetuatio fori 
të mos vlejë, nëse ndryshohen rrethanat ashtu, që kompetent do të ishte organi i 
administratës.  

7 Mirëpo, parimi perpetuatio fori vlen edhe atëherë, nëse gjatë zhvillimit të procesit 
rrethanat do të ndryshonin në atë masë, saqë çështja tanimë duhet të zgjidhet në 
procedurën jokontestimore ose anasjelltas. Kjo nuk vlen, nëse rrethanat kanë 
ndryshuar në atë masë, saqë tani kompetent do të ishte ndonjë autoritet 
administrativ195. 

                                                            
191 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 61. 
192 Pohlmann, Zivilprozessrecht, S. 59, 60. 
193 Në të drejtat komparative është diskutabile, nëse perpetuatio fori përfshin edhe kompetencën 
ndërkombëtare; shih për këtë Gehrlein, Zivilprozessrecht, S. 104 ff.. 
194 Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 69. 
195 Kjo del qartë nga dispozita e nenit 18 par. 2 të LPK. 
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8 Problematike mund të jetë çështja, nëse perpetuatio fori vlen edhe në rast të 
kompetencës ndërkombëtare të gjykatave të vendit tonë. Pra, nëse vlen vazhdimi i 
procedurës në rastet, kur gjykata e vendit në momentin e paraqitjes së padisë ka 
qenë kompetente, por më vonë kanë ndryshuar rrethanat në atë masë, saqë 
kompetente do të ishte ndonjë gjykatë e ndonjë vendi tjetër. Në parim, edhe në këtë 
rast do të duhej të vlente parimi i perpetuatio fori, por siç duket ligjvënësi me 
dispozitën e nenit 18 par. 3 të LPK të ri ka paraparë diçka tjetër. Nga kjo dispozitë 
del qartë se në rast të kompetencës ndërkombëtare të gjykatave të vendit tonë 
nuk vlen ky parim. Kompetenca ndërkombëtare e gjykatës në kuptim të ligjit ka 
të bëjë me faktin, nëse në lidhje me një çështje me element të huaj është 
kompetente gjykata e vendit tonë ose ndonjë gjykatë e vendit të huaj. Prandaj, 
gjykata e vendit tonë duhet të kujdeset në vazhdimësi sipas detyrës zyrtare, nëse 
është kompetente ndonjë gjykatë e huaj dhe nëse konstaton se kompetente është 
ndonjë gjykatë e vendit të huaj, ajo e hedh poshtë padinë dhe i anulon veprimet e 
marra. Parimi perpetuatio fori nuk vlen po ashtu, nëse kompetenca nacionale 
(juridiksioni) e gjykatës së vendit tonë ka ra për shkak të imunitetit të palës196. 

 
 
Neni 18 
 
18.1 Gjykata, sipas detyrës zyrtare, gjatë gjithë procedurës kujdeset nëse 

zgjidhja e kontestit hynë ose jo në kompetencën gjyqësore. 
18.2 Kur gjykata gjatë procedimit të çështjes konstaton se për zgjidhjen e 

kontestit nuk është kompetente gjykata veçse ndonjë organ shtetëror 
tjetër, do të shpallet inkompetente, do t'i shpallë të pavlefshme të gjitha 
veprimet procedurale te kryera dhe do ta hedhë poshtë padinë që i është 
paraqitur. 

18.3 Kur gjykata gjatë zhvillimit të procedurës konstaton se për zgjidhjen e 
kontestit nuk është kompetente gjykata e vendit, do të shpallet 
inkompetente, do t'i anulojë veprimet procedurale të kryera dhe do ta 
hedhë poshtë padinë. Mirëpo, gjykata nuk do të veprojë ashtu nëse 
kompetenca e gjykatës së vendit tonë varet nga pëlqimi i të paditurit, e i 
padituri e ka dhënë pëlqimin e vet. 

 
1 Dispozita e nenit 18 par. 1 plotëson dispozitën e nenit 17 par. 1 lidhur me 

përkujdesjen e detyruar të gjykatës e që ka të bëjë me kompetencën e saj. Prandaj, 
gjykata është e detyruar për të vlerësuar kompetencën e vet jo vetëm në momentin 
e paraqitjes së padisë197, por edhe gjatë gjithë zhvillimit të procesit gjyqësor. Se si 
duhet të veproj gjykata, në rast se konstaton se ajo nuk është kompetente, por 
ndonjë gjykatë tjetër ose ndonjë gjykatë e vendit tjetër ose organi i administratës 
është e përcaktuar shprehimisht me ligj dhe me nenin 18 paragrafi 2 dhe 3 si dhe 
me nenin 23 e në vazhdim. 

                                                            
196 Kështu p. sh., gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor, i huaji X, që është palë në proces është emëruar 
ambasador në Kosovë; Në këtë rast, nuk vlen më vazhdimi i kompetencës, sipas dispozitës së nenit 17 par. 3 të 
LPK; shih edhe komentimin e nenit 29 nr. 1 e në vazhdim. 
197 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 17 nr. 1. 



Iset Morina 

 59 

2 Sipas dispozitës së par. 2 të nenit 18, gjykata nxjerr aktvendim për inkompetencë 
dhe padinë e hedh si të palejueshme, nëse konstaton se ajo nuk është 
kompetente, por ndonjë organ i administratës. Lidhur me rrugën juridike, nëse 
kompetente është gjykata ose ndonjë organ i administratës, varet nëse kontesti 
rrjedh nga ndonjë marrëdhënie juridiko-publike ose juridiko-private198. Ligjvënësi 
bën këtu një dallim, nëse gjykata, e cila ka pranuar padinë konstaton se një gjykatë 
tjetër ose ndonjë organ tjetër është kompetent. Nëse gjykata konstaton se 
kompetente është një gjykatë tjetër e vendit, ajo nuk e hedh poshtë padinë, por e 
drejton lëndën tek gjykata kompetente. Këtë e parasheh shprehimisht neni 23199. 
Por, nëse gjykata, së cilës i është paraqitur padia konstaton se kompetent për 
çështjen konkrete është një organ tjetër shtetëror, atëherë ajo hedhë poshtë padinë 
si të palejueshme. Me organ tjetër shtetëror në kuptim të këtij neni duhet të 
kuptohet sidomos organi i administratës, i cili organ është kompetent për kontestet 
administrative. Në rast të themelimit të gjykatave administrative të cilat do të jenë 
kompetente për kontestet nga marrëdhëniet juridiko-publike dhe me këtë edhe për 
kontestet administrative do të vlejnë dispozitat e neneve 23 e në vazhdim dhe jo 
dispozita e nenit 18 par. 2. Rrjedhimisht, edhe nëse gjykata konstaton se ka të bëjë 
me një kontest administrativ, i cili do të zgjidhej nga gjykata administrative nuk do 
ta hedh poshtë padinë si të palejueshme, por do ta drejtojë padinë tek gjykata 
kompetente administrative.  

3 Aktualisht sipas dispozitës së nenit 18 par. 2, gjykata jo vetëm që do ta hedhë 
poshtë padinë, por edhe do t´i shpallë të gjitha veprimet e ndërmarra si të paqena. 

4 Dispozita e paragrafit 3 të nenit 18 plotëson nenin 18 par. 2 të LPK dhe paraqet 
përjashtim nga dispozita e nenit 17 par. 3 të LPK. Me këtë parashihet çështja e 
perpetuatio fori në rast të kompetencës ndërkombëtare të gjykatës së vendit tonë. 
Kompetenca ndërkombëtare e gjykatës në kuptim të ligjit ka të bëjë me faktin, 
nëse në lidhje me një çështje me element të huaj është kompetente gjykata e vendit 
tonë ose ndonjë gjykatë e vendit të huaj. Gjykata, të cilës i është paraqitur padia po 
ashtu do ta hedh poshtë padinë si të palejueshme dhe do t´i shpallë të gjitha 
veprimet e ndërmarra si të paqena, nëse konstaton se kompetente është ndonjë 
gjykatë e ndonjë vendi tjetër (Praktika gjyqësore thirret shpesh në këtë dispozitë, 
natyrisht sipas LPK të vjetër, që ishte në fuqi; shih Aktvendimet e Gjykatës 
supreme të Kosovës, Ae.nr.33/2005, datë 25.05.2005; Ae.nr.29/2005, datë 
25.05.2005). E njëjta vlen edhe atëherë, nëse konstaton se kompetent është ndonjë 
organ tjetër i ndonjë vendi tjetër. Kështu edhe praktika e deritanishme gjyqësore 
(Gjykata Supreme me Rev. Nr. 43/2001 dhe me Rev. Nr. 46/2001, Rev. Nr. 7/2002 
përcakton se: “Sipas nenit 1 par. 2 nën b të Rregullores 1999/23, si përjashtim nga 
juridiksioni i gjykatave lokale, Drejtoria për Çështje Pronësore dhe Banesore do të 
pranojë dhe do t’i evidencojë kategoritë e kërkesave që kanë të bëjnë me pronën 
banesore të personave fizikë, që kanë bërë transaksione jozyrtare me prona 
banesore bë bazë të vullnetit të lirë pas datës 23 mars 1989, ndërsa sipas pikës 5 
nën b të Sqarimit kërkesat e personave fizikë, të cilët kanë hyrë në transaksione 

                                                            
198 Lidhur me kriteret e dallimit të një kontesti nga një marrëdhënie juridiko-publike ose juridike-civile shih më 
lart detalisht në komentimin e nenit 1 nr. 1 e në vazhdim. 
199 E njëjta vlen edhe në të drejtat tjera komparative si p.sh. edhe në Shqipëri; shih për këtë Brati, Procedura 
civile, fq. 81. 
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jozyrtare për prona banesore pas datës 23 mars 1989 deri me 13 tetor 1999 në 
bazë të vullnetit të lirë të palëve, por të cilat kanë qenë të paligjshme sipas ligjit 
ekzistues (e ashtuquajtura kategoria b e kërkesave). Duke marrë parasysh se 
paditësi me padi kërkon vërtetimin e pronësisë së fituar në bazë të kontratës së 
shitblerjes së paluajtshmërisë të datës 26.7.200, pra jo të kontratës së lidhur në 
periudhën 23 mars 1989 – 13 tetor 1999 rrjedh se për zgjidhjen e kontestit konkret 
është kompetente gjykata e jo Drejtoria për Çështje Pronësore dhe Banesore, 
respektivisht Komisioni për Çështje Pronësore dhe Banesore”).  

5 Lidhur me këtë normë vendimtare është, se gjykata që ka pranuar padinë, 
konstaton se çështja e parashtruar nuk bie në kompetencë të ndonjë gjykate të 
vendit. Kjo për faktin, se vijnë në shprehje normat e kolizionit të ligjit, sipas të 
cilave themelohet kompetenca e ndonjë gjykate të ndonjë vendi tjetër dhe në bazë 
të ndonjë marrëveshje ndërshtetërore, marrëveshje multilaterale ndërkombëtare ose 
në bazë të normave autonome të vendit200. Me rëndësi është të ceket, se gjykata 
kujdeset gjatë gjithë procesit gjyqësor, nëse është kompetente për të gjykuar 
çështjen. Nëse gjykata ka qenë kompetente në momentin e ngritjes së padisë, por 
më vonë do të ishte kompetente gjykata e vendit të huaj, ajo duhet menjëherë të 
anulojë veprimet e ndërmarra dhe të hedhë poshtë padinë. Rast tipik do të ishte, 
nëse pala paditëse ose pala e paditur si shtetas i huaj gjatë zhvillimit të procesit 
gjyqësor është emëruar ambasador ose konsull në Republikën e Kosovës dhe në 
vendin tonë gëzon imunitet diplomatik201. 

6 Megjithatë, gjykata mbetet kompetente dhe nuk e hedh poshtë padinë si të 
palejueshme, nëse ekziston një marrëveshje mes palëve ndërgjyqëse (prorogatio). 
Ligjvënësi përcakton se gjykata megjithatë mbetet kompetente, nëse pala ka dhënë 
pëlqimin që ajo gjykatë të mund të shqyrtoj dhe vendos lidhur me çështjen. Me 
këtë përcaktim ligjor mendohet në mundësinë e caktimit të kompetencës përmes 
marrëveshjes së palëve kontraktuese, mundësi e cila është paraparë me nenin 66. 
Duke u bazuar në normën e nenit 66, palët kanë mundësinë e marrëveshjes për një 
kompetencë territoriale ndërkombëtare. Konkretisht, kjo nënkupton se palët mund 
të merren vesh, që kontestin e tyre ta zgjedhin para gjykatës së vendit tonë edhe 
pse kompetente do të ishte gjykata e ndonjë vendi tjetër202. Megjithatë, një 
mundësi e tillë është e përjashtuar sidomos, nëse është paraparë kompetenca 
tokësore ekskluzive e ndonjë gjykate të vendit tjetër, sidomos në rastet e 
kontesteve lidhur me paluajtshmëritë. Ky parim ka ndikim reciprok me 
konsekuencë se kompetenca ekskluzive e vendit tonë nuk mund të përjashtohet nga 
marrëveshja e palëve203. Lidhur me komponentët e marrëveshjes së palëve 
ndërgjyqëse për kompetencën e gjykatave të vendit tonë204. 

                                                            
200 Në Kosovë vlen edhe më tutje Ligji për zgjidhjen e kolizionit të ligjeve si ligj i aplikueshëm. 
201 Shumë konstruktiv Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 30, 31. 
202 Shih për këtë më detalisht në komentimin e nenit 66 nr. e në vazhdim. 
203 I njëjti parim vlen edhe në të drejtën komparative shih Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 40, 41. 
204 Shih komentimin e nenit 66 nr. e në vazhdim. 
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Neni 19 
 

Secila gjykatë gjatë gjithë procedurës së shkallës së parë, sipas detyrës zyrtare 
kujdesët për kompetencën e vet lëndore. 

 
1 Nëse kompetente si gjykatë e shkallës së parë do të jetë gjykata komunale ose ajo e 

qarkut, varet nga normat, që rregullojnë kompetencën lëndore. Kompetenca 
lëndore e gjykatave komunale dhe të qarkut caktohet sipas dispozitave të neneve 
26 e në vazhdim të LGJRR205. 

2 Gjykata bazohet në kompetencën e vet lëndore në bazë të lëndës qe e ka përpara 
dhe vlera e kontestit. Përcaktimi i vlerës së objektit të kontestit përcaktohet duke 
bazuar në nenin 30 dhe me tutje. Paditësi shprehet në padinë lidhur me vlerën e 
kontestit por megjithatë, gjykata ka për detyrë vetë të bëjë një përcaktim të vlerës 
së objektit të kontestit. 

3 Pas hyrjes në fuqi të LGJ më 1 janar 2013, kjo çështje do të jetë më pak 
problematike, meqë si Gjykatë e shkallës së parë vendos gjithmonë në parim 
Gjykata themelore.  

 
 
Neni 20 
 
20.1 Po që se palët për zgjidhjen e kontestit të caktuar e kanë kontraktuar 

arbitrazhin, gjykata, të cilës i është paraqitur padia për të njëjtin kontest 
midis palëve të njëjta, sipas prapësimit të palës së paditur do të shpallet 
inkompetente, do t'i anulojë veprimet e kryera në procedurë dhe do ta 
hedhë poshtë padinë. Gjykata nuk vepron kështu vetëm po që se 
konstaton se kontrata mbi arbitrazhin nuk është e vlefshme, se ka 
pushuar vlefshmëria e saj apo se nuk mund të realizohet. 

20.2 Prapësimi nga paragrafi l i këtij neni i padituri mund ta parashtrojë më 
së voni me anë të përgjigjes ne padi. 

 
1 Fillimisht tërhiqet vëmendja lidhur me faktin se tanimë në Kosovë ekzistojnë dy 

rregullativa ligjore që rregullojnë procedurën e arbitrazhit dhe vetë LPK 
përmes neneve 511 deri 531 dhe sipas Ligjit për arbitrazhin (Ligji nr. 02/L-75 për 
arbitrazh; këtu e tutje:LA)206. Këtu kemi të bëjmë me një joharmonizim në 
procedurën legjislative, meqë e njëjta materie rregullohet dy herë dhe përmes 
ligjeve të ndryshme. Në esencë nuk ka ndonjë ndryshim substancial në mes këtyre 
dy rregullativave. Por, në raste të caktuara mund të vij në shprehje, që dispozitat e 
ndryshme do të mund të jenë në kundërshtim njëra me tjetrën. Pyetja është pra, se 
si duhet të veprohet në raste të tilla, nëse do të duhej të vlej LPK, meqë është Ligj 
më i ri ose LA si ligj special. Në raste të tilla, zakonisht vlen parimi lex derogat 

                                                            
205 Lidhur me problematikën e caktimit të kompetencës lëndore shih detalisht në komentimin e nenit 15 nr. 1 e 
në vazhdim. 
206 Në lidhje me zhvillimet aktuale të Arbitrazhit në Kosovë shih edhe komentimin e nenit 511 deri 531 të 
LPK. 
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legi generali (ligji special abrogon ligjin e vjetër)207 me konsekuencë se në raste të 
tilla do të vlejë LA. Në këtë drejtim shkon edhe parimi tjetër fundamental se Lex 
posterior generalis non derogat priori speciali (një ligj i përgjithshëm i 
mëvonshëm nuk abrogon ligjin e mëhershëm special)208. Rrjedhimisht do të duhej 
të zbatonte LA dhe jo LPK, nëse ekziston ndonjë kundërthënie në mes të 
dispozitave të LA dhe LPK lidhur me ndonjë çështje. 

2 Në rastin konkret nuk ka ndonjë dallim substancial në mes të kësaj dispozite, pra të 
nenit 20 të LPK dhe normës përkatëse të nenit 7 të LA, e cila rregullon të njëjtën 
çështje, me të vetmin dallim se dispozita 20 e LPK e rregullon çështjen në mënyrë 
më të plotë sesa dispozita e nenit 7 të LA209. 

3 Nëse paraqitet padia në gjykatë, edhe pse ekziston një marrëveshje e arbitrazhit, 
atëherë gjykata e hedh poshtë këtë padi si të palejueshme210. Përafësrisht të njëjtën 
gjë e rregullon edhe dispozita e nenit 391 të LPK, sipas së cilës gjykata e hedh 
poshtë padinë, nëse konstaton se në mes të palëve ekziston marrëveshja e 
arbitrazhit. Sipas dispozitës së nenit 391 të LPK, gjykata ex officio gjatë shqyrtimit 
paraprak duhet të konstatoj, nëse janë përmbushur prezumimet procedurale. Neni 
397 paragrafi b parasheh shprehimisht se gjykata e hedh poshtë padinë, nëse 
konstaton në mes të tjerash se palët kanë lidhur marrëveshje lidhur me 
arbitrazhin211. Megjithatë, edhe dispozita e nenit 20 e LPK edhe ajo e nenit 7 të LA 
parashohin se gjykata do ta hedh poshtë padinë, nëse pala e paditur ka 
kundërshtuar padinë, për shkak se ekziston marrëveshja lidhur me arbitrazhin. Por, 
tërhiqet vëmendja se nëse nuk ka kundërshtim të palës, atëherë gjykata nuk 
mundet të refuzoj ofrimin e mbrojtjes gjyqësore. Kjo për faktin e thjeshtë, se 
gjykata nuk mund të refuzoj ofrimin e mbrojtjes juridike, të cilën mbrojtje juridike 
e kërkon një subjekt i së drejtës. Me rëndësi është fakti se deri kur pala ka të drejtë 
të kundërshtoj padinë dhe të kërkoj që padia të hedhet poshtë pasi që ekziston 
marrëveshja e arbitrazhit. Dispozita e nenit 20 hesht lidhur me këtë çështje. Ligji 
flet vetëm sipas prapësimit të palës së paditur. Natyrisht se nga kjo dispozitë nuk 
mund të dalë se pala në çdo fazë të zhvillimit të procesit kontestimor mund të 
paraqet prapësim dhe të kërkoj që padia të hedhet poshtë, pasi që tanimë ekziston 
marrëveshja lidhur me arbitrazhin. Mund të mendohet, se ky prapësim mund të 
paraqitet më së voni deri në momentin e përgjigjes së palës së paditur në padi212, 
edhe pse kjo dispozitë nuk thotë se prapësimi i palës duhet të paraqitet më së voni 
deri në momentin e përgjigjes në padi, por kjo dispozitë përcakton se gjykata e 
hedh poshtë padinë, nëse i padituri në përgjigjen e tij thirret në marrëveshjen e 
arbitrazhit. Por, kjo mund të nënkuptohet se pala e paditur mund të kundërshtoj 
kompetencën e gjykatës pasi që ekziston marrëveshja e arbitrazhit në rastin e parë 
të mundshëm213 ose më së voni deri në momentin e përgjigjes në padi. Megjithatë, 
meqë as dispozita e nenit 20 të LPK dhe as dispozita nenit 7 të LA nuk japin 

                                                            
207 Shih Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, S. 124. 
208 Shih Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, S. 124. 
209 Lidhur me këtë shih më poshtë komentimin e këtij neni, nr. 3 dhe 5. 
210 Kështu edhe dispozita e nenit 7 të LA. 
211 Lidhur me këtë shih konkretisht komentimin e nenit 391 nr. 1 e në vazhdim. 
212 Kështu edhe dispozita e nenit 7 të LA. 
213 Kreindler/Schäfer/Wolf, Schiedsgerichtsbarkeit – Kompendium für die Praxis, S. 57. 
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ndonjë përgjigje konkrete lidhur me këtë çështje mund të arrihet në përfundim, se 
mundësia e fundit do të duhej të ishte para seancës për shqyrtim verbal214. 
Prapësimet e mëvonshme nuk mund të merren parasysh215. Nëse mund të pranohet 
kjo mundësi, mbetet të shihet në praktikën gjyqësore, meqë dispozita e nenit 514 
paragrafi 2 të LPK parasheh shprehimisht se pala mund të paraqet kundërshtimin e 
tillë se ekziston marrëveshja e arbitrazhit më së voni në momentin e paraqitjes së 
padisë në gjykatë. 

4 Marrëveshja e arbitrazhit duhet të jetë e vlefshme në bazë të neneve 511 dhe në 
vazhdim të LPK216. Lidhur me kushtet e vlefshmërisë së marrëveshjes së 
arbitrazhit shih më konkretisht komentimet e neneve 511.  

5 Dispozita e nenit 20 të këtij Ligji përcakton po ashtu se gjykata megjithatë nuk e 
hedh poshtë padinë, nëse marrëveshja e arbitrazhit nuk është e vlefshme, se ka 
pushuar vlefshmëria apo se nuk mund të realizohet217. Interesant është edhe në këtë 
aspekt dallimet në mes të nenit 20 të LPK dhe nenit 7 të LA. Deri sa dispozita e 
nenit 20 të LPK përmban të gjitha komponentët, që i përcakton Konventa e Nju 
Jorkut, dispozita e nenit 7 të LA lidhur me këtë aspekt është jo e plotë. Kjo 
dispozitë përcakton se gjykata megjithatë nuk e hedh poshtë padinë nëse ajo 
konstaton se marrëveshja e arbitrazhit është e pavlefshme ose se çështja 
kontestuese nuk mbulohet nga marrëveshja e arbitrazhit. Siç shihet, kjo dispozitë 
nuk përmban edhe komponentën tjetër, që gjykata nuk e hedh poshtë padinë, nëse 
konstaton se marrëveshja e arbitrazhit nuk është e realizueshme. Siç u tha, kjo 
komponentë parashihet me nenin 20 paragrafi 1 i LPK. Kjo ka të bëjë sidomos në 
rastet, kur pala nuk është në gjendje të paguaj shpenzimet procedurale tribunalit të 
arbitrazhit218. Rast tjetër do të mund të ishte, nëse me marrëveshje të arbitrazhit 
parashihet, që pala ka të drejtë të caktoj një gjyqtar profesional si arbitër. Edhe në 
rastet e tilla, marrëveshja e arbitrazhit nuk mund të realizohet219. Gjykata nuk 
mund ta hedh poshtë padinë, nëse po ashtu konstaton se marrëveshja e arbitrazhit 
nuk është e vlefshme ose ka pushuar vlefshmëria e saj. Nga kjo del, se palët mund 
të kërkojnë nga gjykata që të vlerësoj vlefshmërinë e një marrëveshje dhe lidhur 
me arsyet që janë përmendur në mënyrë taksative dhe shprehimore220. 

6 Dispozita e paragrafit 2 të këtij neni221 rregullon çështjen e momentit të paraqitjes 
së kundërshtimit të palës së paditur lidhur me ekzistimin e marrëveshjes së 
arbitrazhit. Me këtë u referohemi sqarimeve të deritanishme në komentimin e këtij 
neni. Edhe pse kjo normë përcakton se pala e paditur duhet të paraqes kundërshtim 
më së voni deri në momentin e përgjigjes në padi, mund të mendohet se pala e 

                                                            
214 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih në mes të tjerëve Reichold në Thomas/Putzo, ZPO – 
Kommentar, § 1032, Rn. 2. 
215 Lücke, Zivilprozessrecht/Erkenntnisverfahren-Zwangsvollstreckung, S. 458. 
216 Edhe dispozitat e neneve 5 dhe 6 të LA e rregullojnë çështjen e marrëveshjes së arbitrazhit. 
217 Përafërsisht kjo çështje rregullohet edhe me dispozitën e nenit 2 paragrafi 3 të Konventës për njohjen dhe 
ekzekutimin e vendimeve të huaja të arbitrazhit, e njohur si Konventa e Nju Jorkut, datë 10 qershor 1958, e cila 
ky hyrë në fuqi më 7 qershor 1959. 
218 Në të drejtat komparative ky rast përmendet si rast tipik; shih për këtë Pohlmann, Zivilprozessrecht, S. 345. 
219 Rast nga e drejta komparative; shih për këtë sidomos Reichold në Thomas/Putzo, ZPO – Kommentar, § 
1032 nr. 3. 
220 Neni 20 i LPK ose neni 7 i LA. 
221 Edhe dispozita e nenit 514 përcakton këtë njëjtë këtë çështje. 
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paditur e meriton këtë mbrojtje juridike, që së paku deri në momentin e fillimit të 
seancës së parë verbale të ketë mundësinë e paraqitjes të këtij kundërshtimi. Dhe 
nëse nuk ka kundërshtim të palës me pretendimin se ekziston marrëveshja e 
arbitrazhit, gjykata nuk mundet të refuzoj mbrojtjen gjyqësore. Prandaj, është i 
nevojshëm gjithmonë kundërshtimi i palës, se ekziston marrëveshja e 
arbitrazhit. Përndryshe, gjykata do të duhej të vazhdonte procedimin e çështjes. 

 
 
Neni 21 
 
21.1 Deri sa të merret vendimi mbi çështjen kryesore gjykata me anë të 

aktvendimit do ta përfundoj procedurën kontestimore, në qoftë se 
konstaton se procedura do të duhej te zhvillohej sipas rregullave të 
procedurës jokontestimore. Pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi në 
fjalë, procedura do të vazhdojë të zhvillohet sipas rregullave të 
procedurës jokontestimore në gjykatën kompetente. 

21.2 Veprimet procedurale të kryera nga gjykata kontestimore (këqyrja 
direkt, ekspertiza, dëgjimi i dëshmitareve etj.), si dhe vendimet që i ka 
marrë kjo gjykatë, nuk janë të pavlefshme vetëm sepse janë kryer në 
procedimin kontestimor dhe nuk do te kryhen rishtas. 

 
1 Dispozita e nenit 21 rregullon çështjen e raportit në mes të zgjidhjes së një kontesti 

në procedurën kontestimore ose jokontestimore. Kufizimi i procedurave të tilla 
është shumë me rëndësi për shkak të pasojave të ndryshme juridike dhe për shkak 
të zhvillimit të tyre. Kjo për faktin, se në procedurën jokontestimore vlejnë 
rregullat të tjera nga ato që vlejnë në procedurën kontestimore. 

2 Fillimisht vlen të ceket se përderisa dallimi në mes të procedurave kontestimore 
dhe procedurave të tjera, si p.sh. procedurës penale, përmbarimore etj. është 
relativisht i lehtë, dallimi në mes të procedurës kontestimore dhe jokontestimore 
mund të paraqet vështirësi.  

3 Problematike do të mund të ishte sidomos në rastet e kontesteve nga marrëdhëniet 
pasuroro-juridike, meqë të dy ligjet, pra edhe LPK edhe LPJK rregullojnë çështjet 
nga marrëdhëniet pasurore-juridike. Deri sa neni 1 i LPK të ri flet për kontestet nga 
marrëdhëniet juridiko-civile, neni 1 i LPK të vjetër flet për kontestet nga 
marrëdhëniet personale e familjare, nga marrëdhëniet e punës, nga marrëdhëniet 
pasurore dhe nga marrëdhëniet e tjera civilo-juridike. Edhe neni 1 i LPJK të ri (Me 
këtë ligji caktohen rregullat sipas të cilave gjykatat veprojnë dhe vendosin mbi të 
drejtat dhe interesat [...] dhe interesave juridike dhe pasurore) edhe ai i nenit 1 të 
LPJK të vjetër (Me këtë ligj caktohen rregullat sipas të cilave gjykatat e rregullta 
veprojnë dhe vendosin për marrëdhëniet personale, familjare e pasurore[...]). Siç 
shihet, të dy ligjet (edhe ligjet e vjetra edhe ligjet e reja) përcaktojnë rregulla 
lidhur me kontestet nga marrëdhëniet pasurore-juridike. 
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4 Një kufizim i saktë dhe i “pastër” në mes të këtyre dy procedurave natyrisht nuk 
mund të merret për shkak të llojllojshmërisë së procedurave jokontestimore222. 
Për këtë arsye është i nevojshëm një kufizim “formal” dhe duke marrë parasysh 
dedikimin e qartë lidhur me një çështje223. Vendimtare është pra, nëse LPJK 
përcakton shprehimisht se një çështje zgjidhet në procedurën jokontestimore. LPJK 
i parasheh rastet, kur kontesti zgjidhet në procedurë jokontestimore, si p.sh. 
shqyrtimi i pasurisë trashëgimore me nenet 125 e në vazhdim, administrimi dhe 
shfrytëzimi i sendeve të përbashkëta me nenet 190 e në vazhdim, ndarja e sendeve 
dhe paluajtshmërive në bashkëpronësi me nenet 197 e në vazhdim, caktimi i 
kompensimit për paluajtshmërinë e eksproprijuar me nenet 215 e në vazhdim etj). 
Një dedikim i tillë i qartë për procedurën jokontestimore mund të rezultoj natyrisht 
edhe nga ligjet e tjera. Për fat të keq, shumica e ligjeve nuk e përcaktojnë këtë 
çështje, edhe pse është dashur të përcaktohet një dedikim i qartë në procedurën 
jokontestimore; kjo për shkak të faktit, se në raste kur nuk kemi palë kundërshtare 
do të duhej të zhvillohej procedura jokontestimore; si raste të tilla tipike hasim 
sidomos në LSHT224. Anasjelltas do të mund të arrihej në përfundim se kontesti 
zgjidhet në procedurën kontestimore në bazë të një klauzole gjenerale, nëse 
ekzistojnë “dyshime”, se cila procedurë duhet të zhvillohet në rastin konkret. Pra, 
nëse nga në një rast konkret megjithatë nuk mund të caktohet qartazi se cila 
procedurë (procedura kontestimore ose jokontestimore) do të duhej të zhvillohej, 
atëherë vlen parimi se kontesti zgjidhet në procedurën kontestimore225. Megjithatë, 
tërhiqet vërejtja se ky parim nuk vlen gjithmonë, meqë mund të ketë përjashtime, 
ku do të duhej të zhvillohej procedura jokontestimore për një çështje, edhe pse 
LPJK nuk ka paraparë shprehimisht se një çështje e tillë do të duhej të zgjidhej 
sipas rregullave të LPJK. Si raste tipike do të mund të konsideroheshin p. sh., nëse 
Gjykata do të duhej të vendoste lidhur me emërimin ose përjashtimin e arbitrit në 
procedurën para Tribunalit të arbitrazhit226. 

5 Nëse kontesti duhet të zgjidhet në procedurë kontestimore është prezumim 
procedural, për të cilën gjykata vendoset sipas detyrës zyrtare227. Natyrisht, se gjykata 
duhet të vendos me aktvendim nëse pala konteston zgjidhjen e çështjes në procedurë 
kontestimore. Gjykata vendos për këtë duke marrë për bazë përmbajtjen e padisë. Pra, 
nëse kontesti do të zgjidhet në procedurën kontestimore ose jokontestimore nuk varet 
nga dëshira e palëve, por nga përmbajtja e kërkesëpadisë228. Nëse gjykata konstaton se 
kontesti duhet të zgjidhet në procedurën jokontestimore e jo në procedurën 

                                                            
222 Lidhur me teoritë që ekzistojnë për dallimin e këtyre dy procedurave shih Brestovci, Procedura 
kontestimore dhe procedura jokontestimore, E DREJTA, Revistë për çështje juridike dhe shoqërore, 1995 (1), 
fq. 29 e në vazhdim; E drejta procedurale civile II, fq. 229 e në vazhdim. 
223 Kështu edhe në të drejtën komparative Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-Erkenntnisverfahren und 
Grundzüge des Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 34; shumë konstruktiv Rechberger/Simotta, 
Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 91. 
224 E drejta komparative moderne, në çështjet që kemi vetëm një palë i trajton si procedura jokontestimore; 
kështu p. sh. në Austri: sidomos Klicka/Oberhammer/Domej, Außerstreitverfahren, S. 8 ff.. 
225 Kështu edhe në të drejtën komparative Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 91. 
226 Shih dispozitat e nenit 9 dhe 11 të LA.  
227 Kjo rrjedh nga dispozita e nenit 21 të LPK. 
228 Kështu praktika gjyqësore dhe teoria juridike edhe në të drejtën komparative; shih Rechberger/Simotta, 
Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 91. 
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kontestimore, ajo nuk e hedh poshtë padinë si të tillë, por nxjerr aktvendim për 
inkompetencë dhe e drejton çështjen tek gjykata kompetente për zhvillimin e 
procedurës jokontestimore. Hedhja poshtë e padisë bëhet zakonisht në rastet e 
përcaktuara me nenin 18 par. 2 dhe 3229. 

6 Mund të jetë diskutabile fakti, se deri në cilën fazë gjykata mund ta pezulloj 
procedurën dhe çështjen që e drejton për zgjidhje në procedurën jokontestimore. 
Ligji thotë deri sa të merret vendimi mbi çështjen kryesore. Kjo mund të 
nënkuptohet, se deri sa të nxjerret vendimi i gjykatës së shkallës së parë lidhur me 
çështjen. Megjithatë, ky interpretim nuk mund të pranohet, meqë vendimi lidhur 
me çështjen kryesore të gjykatës së shkallës së parë mund të goditet dhe për këtë 
mund të zhvillohet procedura edhe në gjykatën e shkallës së dytë sipas ankesës. E 
pranueshme, bile e përshtatshme do të ishte, nëse deri në nxjerrjen e vendimit të 
formës së prerë, gjykata do të kishte mundësinë që procedurën ta pezulloj (dhe jo 
siç thotë ligji përfundon) dhe të drejton çështjen për zgjidhje në procedurën 
jokontestimore, nëse ajo konstaton se çështja duhet të zgjidhet në procedurën 
jokontestimore230. Pasi të jetë bërë i formës së prerë vendimi lidhur me çështjen 
kryesore, nuk mund të kërkohet më që të ndryshohet procedura për zgjidhjen e 
kontestit. Natyrisht ky moment mund të merret për bazë, nëse pranohet mendimi, 
se deri sa vendimi lidhur me çështjen kryesore të bëhet i formës së prerë do të 
ekzistoj mundësia që gjykata të drejtojë lëndën për zgjidhje në procedurën 
jokontestimore.  

7 Dispozita e nenit 21 paragrafi 1 fjalia e dytë përcakton shprehimisht se pasi 
aktvendimi (jo aktvendimi lidhur me çështjen kryesore) të jetë i formës së prerë, 
procedura tanimë zhvillohet sipas rregullave të procedurës jokontestimore. 

8 Dispozita e nenit 21 paragrafi 2 përcakton trajtimin e veprimeve procedurale të 
ndërmarra në procedurën kontestimore dhe vlefshmërinë e tyre në procedurën e re 
jokontestimore. Duke u bazuar në parimin e ekonomizimit, veprimet e ndërmarra 
në procedurën kontestimore nuk janë apriori të pavlefshme. Kjo nënkupton, se 
nuk ka nevoj që të përsëritet ndërmarrja e sërishme e veprimeve procedurale, të 
cilat janë kryer më herët në procedurën kontestimore231. Ligji përcakton disa 
shembuj të veprimeve procedurale, të cilat nuk ka nevojë të përsëriten prapë në 
procedurën jokontestimore (këqyrja direkte, ekspertiza, dëgjimi i dëshmitarëve 
etj.). Pasuesi “etj.” ka për konsekuencë, se edhe veprimet e tjera procedurale, që 
nuk janë cekur shprehimisht në ligj nuk kanë nevojë të kryhen rishtazi në 
procedurën jokontestimore. Megjithatë, këtu duhet të kihet parasysh fakti i 
moscenimit të parimit direkt, sepse në rast të tillë kjo do të përbënte shkelje 
esenciale me rëndësi absolute sipas nenit 182 paragrafi 2 nënparagrafi a232. 
Megjithatë, në rast kur është e domosdoshme që disa veprime të përsëriten me 
kërkesë nga ana e palëve ato do të përsëriten, por kjo do të jetë në diskrecionin e 
gjykatës për të vendosur233. 

                                                            
229 Shih për këtë komentimin e nenit 18 nr. 2 e në vazhdim. 
230 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih për këtë në mes të tjerëve Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 44 Rn. 2 ff.. 
231 Edhe në të drejtën komparative shih Pohlmann Zivilprozessrecht, S. 59, 60. 
232 Lidhur me aspektet e parimit direkt shih detalisht komentimin e nenit 4 nr. 1 e në vazhdim. 
233 Shih Borgström, Rättegångsbalken neni 35 paragrafi 13. 
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9 Lidhur me çështjen se si duhet të veprohet, nëse është filluar procedura 
jokontestimore dhe më vonë konstatohet se çështja duhet të shqyrtohet dhe 
vendoset në procedurën kontestimore mund t´i referohemi nenit 16 të LPJK, sipas 
së cilës dispozitë gjykata e pezullon procedurën me aktvendim dhe e drejton 
çështjen për shqyrtim në procedurë kontestimore234. Prandaj, do të duhej një 
trajtim i njëjtë sikur për rastet, kur gjykata konstaton se procedura duhet të 
zhvillohet në procedurë jokontestimore ashtu edhe në rastin e kundërt, kur gjykata 
konstaton se çështja do të duhej të vendosej jo në procedurë jokontestimore, por në 
procedurë kontestimore. Për më tepër i referohemi, shqyrtimeve të deritanishme 
lidhur me rastin e konstatimit se çështja duhet të zgjidhet në procedurë e jo në 
procedurë jokontestimore. 

 
 
Neni 22 
 
22.1 Gjykata mund të shpallet jokompetente në pikëpamje territoriale vetëm 

sipas prapësimit të palës së paditur të parashtruar me anë të përgjegjës në 
padi. 

22.2 Mbi prapësimin nga paragrafi l i këtij neni gjykata vendosë më së voni në 
seancën përgatitore, përkatësisht në seancën e parë për shqyrtimin 
kryesor, po që se seanca përgatitore nuk është mbajtur. 

22.3 Gjykata mund të shpallet inkompetente në pikëpamje territoriale, sipas 
detyrës zyrtare, vetëm kur ekziston kompetenca territoriale ekskluzive e 
ndonjë gjykate tjetër, por me së voni deri ne momentin e paraqitjes së 
përgjigjes në padi. 

 
1 Me kompetencë nënkuptohet përkatësia e një çështje juridike në rrethin e punëve 

të një gjykate konkrete235. Kompetenca ndahet dhe rregullohet në mënyrë 
sistematike edhe në ligj dhe si e tillë ndahet në kompetencën lëndore (nenet 29 deri 
36), kompetencën tokësore (nenet 37 deri 66). Ligji nuk përcakton shprehimisht 
kompetencën funksionale, por teoria parasheh këtë kompetencë duke u bazuar në 
dispozita të ndryshme sipas të cilave rregullohet: 

 
- çështja e kompetencës së instancave në rastin e goditjes së vendimeve; 
- çështja e ndarjes së punëve brenda gjykatës dhe nëse për një çështje konkrete 

kompetent është gjyqtari ose organi ndihmës i gjykatës; dhe 
- çështja e llojeve të proceseve (gjykata për proces kontestimor, gjykata 

përmbarimore, e falimentimit, gjykata për çështje familjare etj.)236. 
  

1 Kompetenca tokësore përcakton se cila gjykatë e kompetencës lëndore brenda 
ndonjë territori të caktuar do të vendos lidhur me një rast konkret. Dallojmë 

                                                            
234 Mendimi në teori – shih posaçërisht Brestovci, E drejta procedurale civile II, fq. 231- se duhet të bëhet 
dallim, nëse gjatë zhvillimit të procedurës jokontestimore del se çështja duhet të zgjidhet sipas rregullave të 
procedurës kontestimore dhe anasjelltas, është i paqëndrueshëm. 
235 Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht-Streitiges Verfahren, S. 58. 
236 Në mes të tjerëve Pohlmann, Zivilprozessrecht, S. 79. 
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kompetencën tokësore të përgjithshme, kompetencën tokësore të zgjedhur dhe 
kompetencën tokësore ekskluzive. Pra kjo kompetencë tokësore ekskluzive 
përjashton kompetencën e përgjithshme ekskluzive237. 

2 Pas paraqitjes së padisë në gjykatë, duke u bazuar në dispozitën e nenit 17 
konstaton, nëse është kompetente lidhur me çështjen konkrete. Gjykata duhet të 
konstatoj dhe ose ex officio ose sipas prapësimit të palëve, nëse janë përmbushur 
prezumimet procedurale. Dhe prezumim qendror procedural është edhe 
kompetenca e gjykatës, pra nëse me atë rast konkret do të merret ajo gjykatë, në të 
cilën ka arritur padia ose ndonjë gjykatë tjetër238. Dispozita e nenit 22 par. 1 
përcakton se gjykata, në të cilën ka arritur padia mund të shpallet jokompetente në 
pikëpamje tokësore vetëm nëse paraqitet prapësim nga ana e palës së paditur. Me 
rëndësi është se në këtë rast, gjykata nuk e hedh poshtë padinë, por e drejton 
padinë tek gjykata kompetente në pikëpamje tokësore. Këtë e përcakton në mënyrë 
shprehimore dispozita e nenit 23; tek dispozita e nenit 23 kemi të bëjmë me një 
referencë të gabuar, meqë në vend të “neneve 20 dhe 22” do të duhej të ishin 
“nenet 22 dhe 23”239. E padefinuar ka mbetur çështja, nëse gjykata konstaton se në 
pikëpamje tokësore është një gjykatë tjetër dhe jo ajo vetë. Ligjvënësi parasheh 
shprehimisht se inkompetenca në pikëpamje tokësore mund të konstatohet “vetëm 
sipas prapësimit të palës së paditur”. Mendojmë se kjo nuk është zgjidhje e duhur, 
meqë shpallja e inkompetencës në pikëpamje tokësore do të duhej të bëhej ex 
officio. Shih për këtë dispozitën e nenit 392, sipas së cilës gjykata e drejton lëndën 
në gjykatën kompetente, nëse konstaton se nuk është,ajo, por një gjykatë tjetë 
jokompetente; dispozita e tillë fare nuk përmend prapësimin e palës së paditur dhe 
në bazë të prapësimit të palës së paditur. Si duket, ligjvënësi për shkaqe praktike ka 
vepruar kështu me qëllim që gjykata të mos kenë mundësinë të delegojnë çështjet 
tek një gjykatë tjetër, nëse nuk ka prapësim të palës së paditur. Si duket, ligjvënësi 
me këtë zgjidhje tenton që të ngushtoj mundësinë e “ikjes” së gjykatave nga 
zgjidhja e çështjeve.  

3 Edhe duke u bazuar në dispozitën e paragrafit 2 të këtij neni, pala e paditur duhet 
të paraqesë prapësimin lidhur me kompetencën e gjykatës me rastin e përgjigjes në 
padi. Kjo duhet të argumentohet në atë mënyrë, që prapësimi duhet të bëhet më 
së voni me paraqitjen e padisë në gjykatë. Në procedurën sipas urdhërpagesës, e 
cila rregullohet me nenet 492-504, pala e paditur mund të paraqes prapësimin 
lidhur me kompetencën në rastin e parë të mundshëm dhe ky rast është paraqitja e 
kundërshtimit duke u bazuar në nenin 497 par. 1, meqë në procedurën sipas 
urdhërpagesës jepet vendimi në bazë të dokumenteve të besueshme të paraqitura 
në bazë të nenit 493 paragrafi 1 dhe në bazë të nenit 495 paragrafi 1. Nëse nuk ka 
ndonjë përgjigje në padi, gjykata do të duhej megjithatë të konstatojë kompetencën 
e vet tokësore dhe të vendos me aktvendim lidhur me këtë çështje, nëse megjithatë 
nga padia del se kompetente ndoshta do të ishte ndonjë gjykatë tjetër240. 

                                                            
237 Lidhur me ndarjen e kompetencës tokësore shih më poshtë në komentimet e neneve 37 deri 66. 
238 Shih detalisht lidhur me prezumimet procedurale Hasani, Ne bis in idem në procedurën kontestimore, fq. 9 
e në vazhdim. 
239 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 23 nr. 1 dhe në vazhdim). 
240 Kjo del edhe nga norma e nenit 17 dhe nenit 23; edhe në të drejtën komparative e njëjta zgjidhje; shih për 
këtë Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 113 ff.). 
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4 Nëse pala e paditur paraqet prapësimin dhe me këtë konteston kompetencën 
tokësore të gjykatës, atëherë gjykata duhet të nxjerrë aktvendimin lidhur me 
kompetencën ose jokompetencën e vet. Nëse gjykata konstaton se është 
kompetente, atëherë ajo procedon me çështjen. Në rast të kundërt, gjykata nxjerr 
aktvendim lidhur me inkompetencën e saj dhe çështjen e drejton tek gjykata 
kompetente duke u bazuar në nenin 23. Vendimin e vet gjykata duhet ta nxjerrë në 
seancën përgatitore ose në seancën e parë për shqyrtimin kryesor, nëse nuk është 
mbajtur fare seanca përgatitore. 

5 Dispozita e nenit 22 par. 3 parasheh rastin e shqyrtimit të kompetencës tokësore 
nga ana e gjykatës, nëse ajo konstaton se lidhur me çështjen e parashtruar ekziston 
kompetenca tokësore ekskluzive. Duke u bazuar në nenet 41 deri 43 përjashtohet 
kompetenca tokësore e përgjithshme, e cila është e paraparë me nenin 37 e në 
vazhdim. Me këtë konfirmohet, se gjykata megjithatë është e obliguar të shqyrtojë 
kompetencën e vet tokësore, sidomos në rastet kur nga padia del se kompetente 
mund të jetë ndonjë gjykatë tjetër. Në këtë rast, nuk ka nevojë fare për prapësimin 
e palës së paditur, sepse gjykata vetë duhet të shqyrtoj kompetencën e vet, nëse ka 
indikacione se ndonjë gjykatë tjetër mund të jetë kompetente. Edhe në këtë rast, 
gjykata me aktvendim shpallet inkompetente dhe vepron po ashtu sipas nenit 23 
dhe më konkretisht e drejton lëndën në gjykatën kompetente.  

 
 
Neni 23 
 
23.1 Pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi mbi inkompetencën (nenet 20 

dhe 22 të këtij ligji), gjykata pa vonesë, e më së voni brenda afatit prej tri 
ditësh, do t'ia dërgoj lëndën gjykatës e cila sipas mendimit te saj është 
kompetente. 

23.2 Gjykata të cilës i është dërguar lënda do ta procedojë çështjen juridike 
sikurse procedimin ta kishte filluar pranë saj. 

23.3 Veprimet procedurale të kryera nga gjykata inkompetente (këqyrja në 
vend, ekspertimi, dëgjimi i dëshmitarëve etj.) nuk janë të pavlefshme 
vetëm nga shkaku se i ka kryer gjykata inkompetente dhe nuk ka nevojë 
që përsëri të kryhen. 

 
1 Nëse gjykata konstaton se ajo vet është kompetente dhe jo ndonjë gjykatë tjetër, 

atëherë ajo nuk ka nevojë të nxjerr vendim shprehimor. Por, vendimi është i 
nevojshëm nëse pala ka paraqitur prapësim. Dhe nëse ai vendim, i cili nxjerrët në 
formë të aktvendimit bëhet i formës së prerë (se nuk është parashtruar ankesë 
kundër aktvendimit ose është refuzuar ankesa kundër aktvendimit lidhur me 
kompetencën) detyron gjykatën që lëndën ta drejtojë tek gjykata kompetente. 
Kjo ka rëndësi edhe në të drejtën materiale për ruajtjen e afateve, sidomos në lidhje 
me parashkrimin e kërkesave. Duke u bazuar në parimin e ekonomizimit dhe me 
qëllim të rritjes së efikasitetit të gjykatave, ligjvënësi i ri ka paraparë afatin prej 
tre ditësh për dërgimin e lëndës në gjykatën kompetente. Vlen të theksohet se 
referenca e cekur lidhur me nenet e caktuara në këtë dispozitë është e gabuar. 
Kjo dispozitë i referohet neneve 20 dhe 22. Por, drejt do të ishte referenca në nenin 
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21 dhe nenin 22, meqë sipas dispozitës së nenit 20 gjykata fare nuk është e 
obliguar të drejtoj lëndën, por e hedh poshtë padinë si të palejueshme. Prandaj, 
dispozita e nenit 23 par. 1 do të duhej t´i referohej nenit 21 paragrafi 1, pasi që 
sipas kësaj dispozite gjykata nuk e hedh poshtë padinë a priori, nëse konstaton se 
çështja do të duhej të zgjidhej në procedurën jokontestimore e jo në atë 
kontestimore241. 

2 Çështja kryesore që tentohet të rregullohet me këtë dispozitë është fakti se do të 
konsiderohet që padia është dorëzuar në kohën, kur ajo është dorëzuar në 
gjykatën e parë, e cila e ka shpallur veten jokompetente dhe lëndën e ka drejtuar 
tek një gjykatë tjetër, që mendohet se është kompetente. Ligjvënësi nuk ka 
paraparë ndonjë pasojë juridike lidhur me atë, se çka ndodhë nëse gjykata nuk ka 
drejtuar lëndën brenda afatit prej tre ditësh.  

3 Dispozita e nenit 23 par. 2 ka të bëjë sidomos me çështjen e ruajtjes së afateve 
dhe si në të drejtën formale ashtu edhe në të drejtën materiale. Të gjitha veprimet 
që janë ndërmarrë në gjykatën e parë, e cila është shpallur jokompetente, 
konsiderohen se janë ndërmarrë në gjykatën, në të cilën tanimë është dërguar 
lënda. Kjo ka rëndësi të madhe praktike, se me këtë nuk mund të humben afatet 
sidomos afatet prekluzive dhe me këtë nuk mund të shkaktohet prekluzioni apo 
humbja e të drejtave subjektive private të palëve ndërgjyqëse.  

4 Dispozita e nenit 23 par. 3 është marrë tërësisht nga dispozita e nenit 21 par. 2. 
Lidhur me këtë i referohemi sugjerimeve të paraqitura në komentimin e nenit 
21242. 

 
 
Neni 24 
 
24.1 Nëse qoftë se gjykata të cilës i është dërguar lënda konsideron se është 

kompetente pikërisht gjykata që ia ka dërguar lëndën, ose ndonjë gjykatë 
tjetër, atëherë ajo do t'ia dërgoj lëndën, brenda afatit prej tri ditësh, 
gjykatës që duhet ta zgjidhë këtë konflikt kompetence. Gjykata të cilës i 
është dërguar lënda nuk vepron kështu vetëm kur konstaton se ajo i është 
dërguar për shkak të gabimit të hapur, kurse është dashur t'i dërgohet 
ndonjë gjykate tjetër, në të cilin rast lëndën do t'ia dërgoj gjykatës tjetër 
dhe për ketë gjë do ta njoftojë gjykatën që ia ka dërguar lëndën. 

24.2 Në qoftë se sipas ankesës kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së 
parë, me të cilin ajo është deklaruar e inkompetencës territoriale, 
vendimin e ka marrë gjykata e shkallës së dytë, atëherë ky vendim, në 
pikëpamje të kompetencës e obligon edhe gjykatën të cilës i është dërguar 
lënda, në qoftë se gjykata e shkallës se dytë, që e ka marrë vendimin sipas 
ankesës, është kompetente për të zgjidhur konfliktin lidhur me 
kompetencën midis këtyre dy gjykatave. 

24.3 Vendimi i gjykatës së shkallës së dytë mbi inkompetencën lëndore të 
gjykatës së shkallës së parë e obligon çdo gjykatë të cilës i dërgohet më 

                                                            
241 Shih për këtë më konkretisht komentimin e nenit 21 nr. 1 e në vazhdim.  
242 Shih komentimin e nenit 21 nr. 6 e në vazhdim. 
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vonë lënda e njëjtë, në qoftë se gjykata e shkallës së dytë është kompetente 
për zgjidhjen e konfliktit lidhur me kompetencën midis këtyre dy 
gjykatave. 

 
1 Dispozita e nenit 24 par. 1 është modifikuar dhe bazën e ka në dispozitën e nenit 

22 të LPK së vjetër. Në rast se gjykata e parë e dërgon lëndën në gjykatën tjetër, 
atëherë kjo, d.m.th. gjykata e dytë, e cila e ka pranuar lëndën parimisht duhet të 
shqyrtoj dhe vendos lidhur me çështjen. Megjithatë, nëse edhe gjykata e dytë, e 
cila ka pranuar lëndën nga gjykata e parë konstaton se kompetente është ndonjë 
gjykatë tjetër ose ajo gjykatë që ka deleguar lëndën,atëherë nuk mundet të drejtoj 
lëndën prapë tek gjykata e parë ose te gjykata tjetër. Por, gjykata e dytë e drejton 
lëndën tek gjykata kompetente për zgjidhjen e konfliktit të kompetencës. Dhe 
kompetente për zgjidhjen e konfliktit të kompetencës është ose gjykata e qarkut 
nëse konflikti lind në mes të gjykatave komunale ose Gjykata supreme, nëse 
konflikti lidhur me kompetencë lind mes gjykatave të qarkut ose mes gjykatave të 
qarkut dhe komunale ose edhe me gjykatën ekonomike të qarkut243. Rrjedhimisht, 
gjykata e dytë që ka pranuar lëndën nga gjykata e parë nuk guxon të drejtoj lëndën 
te një gjykate tjetër për shqyrtim dhe vendosje, por lënda drejtohet tek gjykata për 
zgjidhjen e konfliktit. Në raste të tillë, gjykata nxjerrë aktvendim dhe në afatin 
brenda tre ditësh e drejton lëndën tek gjykata kompetente për zgjidhjen e 
konfliktit të kompetencës. Edhe këtu, si në rastin e nenit 22, ligjvënësi i ri ka 
ndërhyrë me disa modifikime për të rritur efikasitetin e gjykatave dhe për të 
respektuar parimin e ekonomizimit për vendosje të shpejtë lidhur me rastin. 
Natyrisht edhe në këtë rast nuk parashihet ndonjë pasojë juridike, nëse gjykata nuk 
vepron kështu dhe nuk drejton lëndën te gjykata kompetente për zgjidhjen e 
konfliktit të kompetencës në afatin prej tre ditësh. 

2 Derisa parimisht gjykata nuk mundet të drejtoj lëndën për shqyrtim dhe vendosje 
tek ndonjë gjykatë tjetër, nëse konstaton se një tjetër ose vetë gjykata e parë është 
kompetente, përjashtimisht mund të veprohet kështu. Nëse gjykata e parë ka 
deleguar lëndën tek një gjykatë tjetër për zgjidhje, atëherë kjo e fundit mundet ta 
rikthej lëndën tek gjykata e parë ose ndonjë gjykatë tjetër për shqyrtim dhe 
vendosje,ose nëse kjo gjykatë, d.m.th. gjykata e dytë konstaton se gjykata ka 
vlerësuar gabimisht kompetencën e gjykatave. Vetë ligji kërkon, që të ekzistoj një 
gabim i madh (ligji flet për gabim të hapur) nga ana e gjykatës së parë. Gabim i 
hapur në kuptim të ligjit do të duhej të konsiderohej sidomos në rastet, kur qartazi 
shihet se kompetente është ndonjë gjykatë tjetër. Rast tipik do të ishte sidomos në 
rast të kompetencës tokësore ekskluzive,kur gjykata komunale e Pejës ka drejtuar 
lëndën në gjykatën komunale të Prishtinës, edhe pse kompetente do të ishte gjykata 
komunale e Prizrenit sipas nenit 41, sepse kontesti ka të bëjë me paluajtshmërinë, e 
cila ndodhet në qendër të Prizrenit. Vetëm në raste të tilla përjashtimore, gjykata e 
dytë do të rikthej lëndën në gjykatën e parë ose do të drejtoj lëndën në gjykatën 
tjetër, nëse gjykata e dytë konstaton se gjykata e parë ka gabuar qartazi në 
vlerësimin e kompetencës. Në këtë drejtim shkon edhe intenca e ligjvënësit, që në 
rastet shumë të rralla gjykata e dytë do ta rikthejë lëndën në gjykatën e parë ose do 

                                                            
243 Shih për këtë komentimin e neneve 25 dhe 26. 
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të drejtojë lëndën në gjykatën tjetër. Në këtë rast, ligji kërkon që gjykata e dytë të 
njoftojë gjykatën e parë, se lëndën e ka drejtuar në një gjykatë tjetër. Ligjvënësi 
nuk jep ndonjë përcaktim ligjor, nëse më vonë, gjykata tjetër që ka pranuar lëndën 
nga gjykata e dytë ka të drejtë të veproj ashtu si gjykata e parë dhe të drejtoj lëndën 
te një gjykatë tjetër, dhe nëse gjykata e tretë konstaton se edhe gjykata e dytë ka 
bërë gabim të madh në vlerësimin e kompetencës (rast i rrallë në praktikë). Në 
këtë rast, do të duhej të vlejë parimi se gjykata e tretë gjithmonë drejton lëndën në 
gjykatën kompetente për zgjidhjen e konfliktit, pa marrë parasysh faktit. Kjo është 
edhe në harmoni me frymën e ligjit, sipas të cilit, në rastet e konfliktit të 
kompetencës do të duhej të thirrej gjykata kompetente për zgjidhjen e konfliktit të 
kompetencës dhe se vendimi i saj do t’i obligonte gjykatat më të ulëta.  

3 Në rast se gjykata shpallet jokompetente në pikëpamje tokësore, ajo nxjerr 
aktvendim për inkompetencë dhe e drejton lëndën në gjykatën kompetente244. 
Kundër këtij aktvendimi për inkompetencë, pala ka të drejtën e ankesës duke u 
bazuar në nenin 206 të LPK. Nëse ky aktvendim bëhet i formës së prerë, meqë 
është vërtetuar aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë, atëherë një aktvendim i 
tillë i gjykatës së shkallës së dytë e obligon edhe gjykatën e dytë, te e cila është 
drejtuar lënda nga gjykata e parë. Dhe në këtë qëndron edhe intenca e ligjvënësit 
lidhur me vendosjen, në rast të konfliktit të kompetencës. Aktvendimi i gjykatës së 
shkallës së dytë lidhur me kompetencën i detyron edhe gjykatat e tjera, nëse kjo 
gjykatë, d.m.th., gjykata e shkallës së dytë, e cila ka vendosur lidhur me 
kompetencën ka qenë kompetente për të vendosur lidhur me aktvendimin për 
kompetencë245. 

4 Edhe dispozita e nenit 24 të par. 3 rregullon të njëjtën materie, si par. 2 i këtij neni. 
Dallimi qëndron në atë, se me këtë dispozitë përcaktohet çështja, kur kemi të 
bëjmë me zgjidhjen e konfliktit lidhur me kompetencën lëndore. Duke u bazuar 
në nenet 19 dhe 392, gjykata nxjerrë aktvendim lidhur me inkompetencën e vet dhe 
e drejton lëndën tek gjykata kompetente. Edhe në këtë rast, pala mund të paraqesë 
ankesë kundër këtij aktvendimi duke u bazuar në nenin 206 të LPK. Nëse gjykata 
kompetente lidhur me konfliktin e kompetencës refuzon ankesën dhe vërteton 
aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë, atëherë ky aktvendim i gjykatës së 
shkallës së dytë lidhur me konfliktin e kompetencës i detyron të gjitha gjykatat. 
Edhe në këtë rast, ligjvënësi kërkon që gjykata, e cila vendos lidhur me konfliktin e 
kompetencës, ka pasur kompetencë për këtë vendim.  

 
 
Neni 25 
 
25.1 Konfliktin lidhur me kompetencën midis gjykatave te llojit të njëjtë e 

zgjidhë gjykata që është më e lartë dhe e përbashkët për gjykatat në 
konflikt. 

25.2 Konfliktin lidhur me kompetencën midis gjykatave të llojit te ndryshëm e 
zgjidhë Gjykata Supreme e Kosovës. 

 
                                                            
244 Shih neni 22 i LPK. 
245 Kompetenca e gjykatave lidhur me konfliktin e kompetencave rregullohet me nenet 25 dhe 26. 
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1 Konflikti lidhur me kompetencën mund të jetë konflikt lidhur me kompetencën 
pozitive (në praktikë më rrallë, kur dy gjykata pretendojnë se janë kompetente 
lidhur me shqyrtimin dhe vendosjen e një çështje kryesore) dhe në konflikt lidhur 
me kompetencën negative (nëse gjykatat pretendojnë se nuk janë kompetente për 
zgjidhjen e një çështje konkret)246. Në të dyja rastet do të duhej të vendosej nga ana 
e një gjykate më e lartë, e cila do të ishte kompetente lidhur me konfliktin e 
kompetencës247.  

2 Në rast të konfliktit lidhur me kompetencën, qoftë në aspektin pozitiv ose negativ 
vendos gjykata më e lartë dhe e përbashkët. Konflikt lidhur me kompetencën 
negative, kur dy gjykata pretendojnë se nuk janë kompetente llogaritet edhe në 
rastin, kur gjykata e dytë e kthen lëndën në gjykatën e parë ose e drejton lëndën në 
një gjykatë tjetër248. E llojit të njëjtë janë p.sh. gjykata komunale ose të qarkut. 
LGJRR ofron zgjidhje lidhur me këtë rast dhe përcakton decidivisht, se në rast të 
konfliktit lidhur me kompetencën në mes të dy gjykatave komunale e zgjidh 
gjykata e qarkut, nëse është e përbashkët për të dyja gjykata komunale (neni 29 
paragrafi 9 i LPK). Por, nëse konflikti lidhur me kompetencën lind mes dy 
gjykatave komunale, por që janë në territore të ndryshme të gjykatës së qarkut, 
atëherë konfliktin e zgjidh Gjykata supreme249. Edhe konfliktin mes gjykatave të 
qarkut e zgjidh Gjykata e qarkut, sepse janë të një lloji në kuptim të nenit 25 
paragrafi 1. 

3 Konfliktin mes gjykatave të llojit të ndryshëm (gjykata komunale, të qarkut ose 
gjykatës ekonomike të qarkut) e zgjidh Gjykata supreme. Edhe pse LGJRR ende 
është në fuqi, dispozita e nenit 31 të këtij ligji është në të shumtën e rasteve pa 
objekt rregullimi250. Megjithatë vlen rregulla e nenit 31 paragrafi 8 se Gjykata 
supreme është kompetente për zgjidhjen e konfliktit të kompetencës së gjykatave 
të rregullta. Kjo normë është me rëndësi, se gjykata e qarkut mund të vendos lidhur 
me konfliktin e kompetencës vetëm në raste të caktuara, kur ka konflikt mes dy 
gjykatave komunale dhe të dyja shtrihen në territorin e gjykatës së qarkut. 

4 Pas hyrjes në fuqi të LGJ më 01 janar 2013 do të kemi një situatë pak më 
ndryshe edhe lidhur me konfliktin e kompetencës. Me këtë rast, në rast konflikti 
për kompetencë në mes të Gjykatave themelore, kompetente do të jetë Gjykata e 
Apelit. E njëjta situatë do të ishte edhe nëse kemi konflikt të kompetencës në mes 
të Departamenteve të të njëjtës Gjykatë. Në rast të konfliktit për kompetencë në 
mes të Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës themelore, vendos gjithmonë Gjykata 
Supreme. 

                                                            
246 Lidhur me këtë edhe në të drejtën komparative shih Ballon, Einführung in das österreichische 
Zivilprozessrecht-Streitiges Verfahren, S. 53, 54) 
247 E njëjta edhe në të drejtën komparative; shih për këtë Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 122. 
248 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih për këtë Ballon, Einführung in das österreichische 
Zivilprozessrecht-Streitiges Verfahren, S. 72, 73. 
249 Kështu edhe Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 70. 
250 Meqë tani nuk ekzistojnë gjykata të tilla, siç ceken në këtë ligj, si gjykata vetëqeverisëse ose të punës së 
bashkuar). 
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Neni 26 
 
26.1 Mbi konfliktin lidhur me kompetencën mund të vendoset edhe kur palët 

nuk janë deklaruar me përpara lidhur me kompetencën. 
26.2 Për derisa të mos zgjidhet konflikti lidhur me kompetencën, gjykata të 

cilës i është dërguar lënda, ka për detyrë t'i kryejë ato veprime 
procedurale për të cilat ekziston rreziku i shtyrjes. 

26.3 Kundër aktvendimit me të cilin vendoset mbi konfliktin lidhur me 
kompetencën nuk lejohet ankimi. 

 
1 Neni 26 par. 1 sanksionon çështjen, nëse gjykata e dytë e drejton lëndën në 

gjykatën kompetente për zgjidhjen e konfliktit duke u bazuar në nenin 25 dhe 
Ligjit mbi gjykatat e rregullta dhe për këtë kompetent është ose Gjykata e qarkut 
ose Gjykata Supreme. Gjykata kompetente do të vendos në rast të tillë edhe pa 
shqyrtim gojor lidhur me këtë çështje. Nga kjo dispozitë del se palët mund të 
deklarohen lidhur me konfliktin e kompetencës, por gjykata kompetente për 
zgjidhjen e konfliktit të kompetencës vendos edhe nëse palët fare nuk janë 
deklaruar lidhur me këtë çështje. Kjo dispozitë i ndihmon procesit të efikasitetit 
dhe ekonomizimit të procesit gjyqësor kontestimor. 

2 Gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor, gjykata e cila ka pranuar lëndën nga gjykata e 
parë duhet të ndërmarrë veprimet e duhura procedurale, nëse ato janë të ngutshme 
dhe në rast të mosndërmarrjes së këtyre veprimeve procedurale do të 
shkaktoheshin dëme të pariparueshme për palët. E njëjta dispozitë do të duhej të 
vlente edhe për gjykatën e parë, nëse konstaton se do të duhej të ndërmerrej ndonjë 
veprim procedural. Ligji flet këtu për rrezikun e shtyrjes. Rast tipik do të mund të 
ishte çështja e sigurimit të provës sipas nenit 379, sipas së cilës dispozitë një provë, 
nga e cila varet zgjidhja e kontestit ose që ndikon në sqarimin e tij, ka rrezik të 
zhduket ose të vështirësohet marrja e saj. Edhe pse do të duhej kërkesa e palës për 
ndërmarrjen e një veprimi të tillë procedural, gjykata do të duhej të ndërmerrte një 
veprim të tillë. Natyrisht, detyrimi për ndërhyrje nga ana e gjykatës do të lindte, 
nëse paraqitet kërkesa nga ana e palës paditëse për sigurimin e provës251. 

3 Me qëllim që të mënjanohen kontestet e panevojshme lidhur me kompetencën, 
LPK parasheh rregulla të caktuara, sipas të cilave vendimet bëhen të formës së 
prerë dhe nuk mund të goditen me mjete juridike252. Ligjvënësi me këtë synon të 
krijojë një lloj sigurie juridike dhe për këtë arsye përcakton shprehimisht se 
vendimet e gjykatës lidhur me konfliktin e kompetencës (qofshin ato të Gjykatës së 
qarkut ose të Gjykatës supreme duke u bazuar në nenin 25 paragrafi 1 dhe 2) nuk 
mund të goditen me mjete juridike. Ligjvënësi përdor fjalën “nuk lejohet ankimi”. 
Me këtë ligjvënësi dëshiron që të vë në pah se çështja lidhur me konfliktin e 
kompetencës konsiderohet e mbyllur, nëse vendoset lidhur me të. Rrjedhimisht 
mund të konstatohet se edhe mjetet juridike të jashtëzakonshme nuk janë të 
lejueshme, nëse vendoset tanimë lidhur me konfliktin e kompetencës. Gjithashtu 

                                                            
251 Lidhur me komponentët e sigurimit të provës shih konkretisht komentimin e nenit 379 nr. 1 e në vazhdim. 
252 Edhe në të drejtën komparative, ligjvënësit e ndryshëm parashohin rregulla të tilla që mos të ekzagjerohet 
tej mase konflikti për kompetencë; shih për këtë Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht-
Streitiges Verfahren, S. 73. 
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janë të palejueshme mjetet juridike të jashtëzakonshme sidomos në rastet, kur 
lidhur me konfliktin e kompetencës ka vendosur gjykata kompetente (në analogji 
me nenin 24 paragrafi 2 dhe 3).  

 
 
Neni 27 
 

Secila gjykatë kryen veprime procedurale brenda territorit te vet, por 
përjashtimisht, për shkaqe të arsyeshme, gjykata mund të kryejë veprime të 
caktuara edhe në territorin e gjykatës tjetër. Për këtë gjë njoftohet gjykata në 
territorin e së cilës do te kryhet veprimi apo është kryer veprimi. 

 
1 Parimisht secila gjykatë ndërmerr veprime procedurale vetë brenda territorit, në të 

cilin shtrihet juridiksioni i saj253. Në raste të caktuara, ligji lejon mundësinë që 
përjashtimisht të ndërmerren veprime procedurale edhe në territorin, i cili shtrihet 
jashtë juridiksionit të gjykatës konkrete.  

2 Ligji kërkon që të ekzistojnë “shkaqe të arsyeshme”, që gjykata konkrete të mund 
të ndërmerr veprime procedurale jashtë territorit, në të cilin shtrihet juridiksioni 
gjyqësor i saj. Shkak i arsyeshëm do të mund të kualifikohej sidomos, nëse ekziston 
rreziku i vonesës për ndërmarrjen e ndonjë veprimi procedural ose edhe nëse veprimi 
procedural mund të ndërmerret në kufi të territorit, mbi të cilin shtrihet juridiksioni i 
gjykatës tjetër254. Duke u bazuar në rastet përjashtimore nga zbatimi rigoroz i parimit 
direkt, ekzistojnë raste, kur gjykata e çështjes kërkon nga një gjykatë tjetër që të 
ndërmerr ndonjë veprim procedural. Dhe kjo zakonisht bëhet në administrimin e 
provave duke u bazuar në nenin 324 par. 2. Sipas kësaj dispozite, gjykata e çështjes 
mund të vendos që prova e caktuar të merret nga ana e një gjykate tjetër (gjykata e 
porositur). Në raste të tilla thyhet parimi direkt255. Megjithatë, edhe pse është e lejuar 
thyerja e parimit direkt sidomos kur ndonjë provë duhet të merret në ndonjë territor, 
të ndonjë gjykate tjetër, prapëseprapë vet gjykata e çështjes do mund të merr ndonjë 
veprim procedural, më konkretisht merr provën në territorin tjetër, nëse është me 
rëndësi për procesin, që gjykata e çështjes të merr dhe të administron vetë provën. 
Kjo do të ishte e mundshme, bile e preferueshme, nëse marrja e provës në mënyrë 
direkte në territorin e gjykatës tjetër nuk ka konotacione të larta ekonomike256. 

3 Ligji parasheh edhe një detyrim të gjykatës së çështjes për të njoftuar gjykatën 
tjetër, në territorin e së cilës është marrë veprimi procedural ose do të ndërmerret. 
Nga kjo dispozitë rezulton se nuk kërkohet ndonjë pëlqim, por mjafton vetëm një 
njoftim. Megjithatë mund të vijë në shprehje që duhet të kërkohet pëlqimi i 
autoriteteve, nëse prova duhet të merret në ambiente të forcave ushtarake apo 
policore257. 

                                                            
253 Çështja e shtrirjes së juridiksionit të gjykatave në territorin e caktuar rregullohet me Ligjin për 
vetëqeverisjen lokale, nr. 03/L-040 dhe me LGJRR. 
254 Raste edhe nga praktika gjyqësore në të drejtën komparative; Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§ 33 Rn. 1. 
255 Shih për këtë detalisht komentimin e nenit 4 nr. 2 e në vazhdim. 
256 Konstruktiv Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 33 Rn. 1). 
257 Kështu në të drejtën komparative Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, §§ 34, 35 Rn. 2. 
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Kompetenca e gjykatave në kontestet me element ndërkombëtar 
 
Neni 28 

 
28.1 Në pikëpamje të kompetencës së gjykatave tona për zgjidhjen e 

kontesteve të shtetasve të huaj, që gëzojnë të drejtën e imunitetit dhe për 
zgjidhjen e kontesteve të shteteve të huaja dhe të organizatave 
ndërkombëtare, vlejnë rregullat e së drejtës ndërkombëtare. 

28.2 Gjykata e vendit është kompetente për zgjidhjen e kontestit kur 
kompetenca e saj në kontestin me element ndërkombëtar është caktuar 
shprehimisht me anë të ligjit apo me anë të kontratës ndërkombëtare. 

28.3 Në qoftë se në ligjin tonë, apo në kontratën ndërkombëtare nuk ka 
dispozita decidive për kompetencën e gjykatës së vendit për llojin e 
caktuar te kontesteve, gjykata e vendit është kompetente të gjykojë në 
llojin e tillë të kontesteve edhe kur kompetenca e saj rezulton nga 
dispozitat e këtij ligji mbi kompetencen territoriale te gjykatës së vendit. 

 
1 Fillimisht duhet të ceket, se duhet të bëhet një dallim strikt (natyrisht se me 

fuqizimin e globalizimit shihen shumë ndërlidhje në mes të këtyre dy degëve të së 
drejtës) në mes të së “drejtës ndërkombëtare private” dhe së “drejtës 
ndërkombëtare publike”. Për fat të keq, shpesh ngatërrohen këto dy disiplina të 
ndryshme juridike258. E drejta ndërkombëtare private është e drejtë pozitive e 
vendit. Në fakt më drejtë do të duhej të quhej në gjuhën shqipe “E drejta private 
ndërkombëtare”, sepse është e drejtë private pozitive, kurse e drejta ndërkombëtare 
publike është një e drejtë mbikombëtare, me të cilën rregullohen marrëdhëniet në 
mes të subjekteve ndërkombëtare, zakonisht në mes të shteteve sovrane. Në këtë 
sens, tërhiqet edhe një vijë ndarëse në mes të së drejtës procedurale civile 
ndërkombëtare dhe të së drejtës ndërkombëtare publike. E drejta procedurale civile 
ndërkombëtare nuk është po ashtu, si edhe e drejta ndërkombëtare private259 e 
drejtë mbikombëtare, por një e drejtë pozitive dhe quhet “ndërkombëtare” për 
shkak të faktit se gjendja faktike ka të bëjë me një element të huaj, element që 
mund të konsistoj në faktin se subjekti ka shtetësi tjetër ose vendbanim jashtë 
shtetit etj. Prandaj, e drejta procedurale civile ndërkombëtare është e drejtë 
pozitive dhe si e tillë është pjesë e së drejtës procedurale civile, e cila rregullohet 
tek ne kryesisht me dispozitat e LPK dhe të LZKL. Në rast të kolizionit të normave 
në mes të këtyre burimeve kryesore formale juridike, do të duhej të vlente LZKL si 
lex specialis. E njëjta do të duhej të vlente parimisht edhe në raportin në mes të 
ligjeve pozitive materiale dhe LZKL, nëse kemi të bëjmë me ndonjë element të 
huaj. Megjithatë, e kundërta do të duhej të vlente në rast të kolizionit të normave të 
LT dhe LZKL260. 

                                                            
258 Siç duket edhe në të drejtat komparative; Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, S. 1. 
259 Lidhur me këtë shih Kuqi/Bilalli, E drejta ndërkombëtare private, fq. 16 e në vazhdim. 
260 Kështu Morina/Tersteegen, Länderbericht Kosovo in: Kroiß/Ann/Mayer (Hrsg.), Nomos/Kommentar zum 
BGB/Erbrecht, S. 1720 ff.). 
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2 Dispozitat e nenit 28 të LPK kanë të bëjnë me procedurën civile ndërkombëtare. 
Dhe e drejta procedurale civile ndërkombëtare merret kryesisht me studimin261:  

3 Se cili shtet ushtron pushtetin e vet gjyqësor në rastet kur kemi elemente të 
ndryshme të kontestit në vende të ndryshme dhe cilat norma procedurale aplikohen 
në këto raste me element të huaj, si do të pranohet dhe ekzekutohet një vendim i 
gjykatës së vendit të huaj në Kosovë, Me ndihmën juridike ndërkombëtare dhe me 
të ashtuquajturin “kaucionin aktorial” (nëse i huaji është i detyruar të paguajë një 
pjesë të mjeteve financiare në fillim të procesit në emër të sigurimit të shpenzimeve 
procedurale).  

4 LPK e vjetër nuk bënte një dallim terminologjik në mes të “gjyqësisë apo 
kompetencës nacionale të gjykatës” apo “juridiksionit” dhe “kompetencës 
ndërkombëtare”. Por, neni 26 i LPK së vjetër rregullonte të ashtuquajturën 
“gjyqësinë” dhe kompetencën ndërkombëtare të gjykatës me dispozitat e nenit 27 
të LPK të vjetër. Edhe literatura262 bënte një dallim të tillë, por duke e përdorur 
terminologjinë vetëm për kompetencën ndërkombëtare si prezumim procedural, 
për të cilin gjykata kujdeset ex officio gjatë gjithë zhvillimit të procesit gjyqësor 
civil. LPK e re i rregullon të dyja këto lloje të kompetencës së gjykatës bashkërisht 
me dispozitat e nenit 28 par. 1 dhe 2 të LPK. Edhe pse Ligji i ri nuk i ndanë në 
aspektin terminologjik këto lloje të kompetencave, ato rregullohen me dispozitat e 
nenit 28 par. 1 dhe 2 të LPK. Në të drejtën komparative, e drejta procedurale civile 
e Gjermanisë bën një dallim të tillë të qartë në mes të kompetencës gjyqësore dhe 
kompetencës ndërkombëtare të gjykatave263, kurse e drejta pozitive procedurale 
civile e Austrisë nuk e bën një dallim të tillë, por doktrina gjithmonë thirret në këtë 
dallim duke pasur për bazë pasojat e ndryshme procedurale juridike264. Edhe tek ne 
është i domosdoshëm një dallim i tillë ndoshta edhe terminologjik për shkak të 
pasojave të ndryshme procedurale në rast të “kompetencës nacionale të gjykatës” 
ose “juridiksionit” sipas dispozitës së nenit 28 par. 1 të LPK dhe “kompetencës 
ndërkombëtare të gjykatës” sipas nenit 28 par. 2 të LPK. Kompetenca nacionale 
e gjykatës sipas nenit 28 par. 1 të LPK mund të titullohet edhe si “pushteti 
gjyqësor” ose edhe “juridiksioni” (p.sh. në gjuhën gjermane përdoren shprehjet 
“Gerichtsbarkeit” ose edhe “Gerichtsgewalt” për kompetencën nacionale ose 
pushtetin gjyqësor ose në gjuhën frënge që përdoren shprehjet “juridiksion” edhe 
për “immunite de juridiction” për kompetencën nacionale të gjykatës dhe 
“kompetence internationale” për kompetencën ndërkombëtare të gjykatës) dhe ka 
të bëjë me faktin e fushëveprimit të sovranitetit gjyqësor të shtetit, pra nëse mundet 
gjyqtari të vendos ose jo. Dhe nëse një shtet ushtron ose jo pushtet gjyqësor varet 
nga praktikat dhe standardet ndërkombëtare. Kurse me dispozitën e nenit 28 par. 2 
të LPK rregullohet “kompetenca ndërkombëtare e gjykatës” sipas së cilës 
përcaktohet zakonisht me rregulla nacionale, nëse shteti do të përdorë pushtetin e 
tij gjyqësor265. Dallimi në mes të juridiksionit ose kompetencës nacionale dhe 

                                                            
261 Përafërsisht kështu edhe në të drejtën komparative; Linke, Internationales Zivilprozeßsrecht, S. 1 ff.): 
262 Shih sidomos Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 141. 
263 Shih sidomos Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, S. 53. 
264 Në lidhje me këtë shih në mes të tjerëve Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-Erkenntnisverfahren und 
Grundzüge des Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 33. 
265 Sidomos Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, S. 53. 
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kompetencës ndërkombëtare është tejet relevante sidomos për shkak të pasojave 
të ndryshme procedurale. Si të tilla janë266: 

5 Palët nuk munden parimisht t’i tejkalojnë kufijtë e përcaktuar me rregulla në lidhje 
me juridiksionin. Pra, nuk mund të ketë marrëveshje lidhur me kompetencën e një 
gjykate, e cila nuk ka juridiksion në lidhje me një çështje. Ndërsa, në rast të 
kompetencës ndërkombëtare të gjykatës sipas nenit 28 par. 2 të LP është e 
mundshme marrëveshja lidhur me kompetencën. 

6 Perpetuatio fori nuk vlen në rast të kompetencës nacionale apo juridiksionit267, 
derisa vazhdimi i kompetencës vlen në parim në rast të kompetencës 
ndërkombëtare të gjykatës sipas nenit 28 par. 2 të LPK.  

7 Pra, dispozita e nenit 28 par. 1 i LPK rregullon çështjen e juridiksionit të 
gjykatës sonë. Dhe me juridiksion nënkuptohet aspekti i së drejtës ndërkombëtare 
publike, me të cilën përcaktohet, nëse dhe si një shtet, pra Kosova mund të ushtroj 
sovranitetin e tij në formën e pushtetit gjyqësor. Për këtë arsye, dispozita e nenit 
përcakton shprehimisht qartë dhe në mënyrë lapidare, se juridiksioni i gjykatës 
përcaktohet sipas dispozitave të së drejtës ndërkombëtare. Me nocionin “e drejtë 
ndërkombëtare” në kuptim të kësaj norme mendohen dispozitat e së “drejtës 
ndërkombëtare publike”. Pra, me këto rregulla mendohen rregullat 
mbikombëtare. Kjo shihet më së miri në faktin, se në rast të kolizionit në mes të 
një dispozite pozitive dhe rregullave të së drejtës ndërkombëtare, vlejnë rregullat e 
së drejtës ndërkombëtare.  

8 Përderisa çështja e juridiksionit ndërlidhet në parim me “imunitetin”, atëherë edhe 
kjo dispozitë i referohet pikërisht çështjes së imunitetit. Norma e nenit 28 par. 1 i 
LPK nuk ka karakter numerus clausus dhe se çështja e juridiksionit mund të 
ndërlidhet jo vetëm me atë çka ceket në dispozitë, pra me shtetas të huaj, shtete të 
huaja, por edhe me organizata ndërkombëtare. Në vazhdim do të ceken rastet e 
imunitetit të subjekteve të ndryshme, kundrejt të cilave subjekte gjykata nuk ka 
juridiksion për të vendosur lidhur me ndonjë çështje268. 

9 Duke u bazuar në parimin e territorialitetit shtetëror sipas të drejtës 
ndërkombëtare publike, juridiksioni i gjykatave të Kosovës shtrihet në territorin e 
Republikës së Kosovës. Kjo për faktin se secili shtet sovran ushtron pushtetin edhe 
gjyqësorin në tërë territorin e vet. Ushtrimi i këtij pushteti gjyqësor shtrihet në 
parim në lidhje me të gjithë personat, që gjenden në territorin e Republikës së 
Kosovës dhe në lidhje me të gjitha sendet, të cilat gjenden në territorin e 
Republikës së Kosovës269. Nga ky parim fundamental ekzistojnë, si gjithmonë në 
jurisprudencë, edhe përjashtime të ndryshme, të cilat përjashtime dalin parimisht 
nga normat e së drejtës ndërkombëtare publike. Në këtë aspekt mendohen në rend 
të parë marrëveshjet bilaterale ose edhe multilaterale të Kosovës me shtetet e tjera. 
Në lidhje me dispozitat e nenit 28 par. 1 të LPK, rol qendror luajnë sidomos 

                                                            
266 Edhe në të drejtën komparative, shih sidomos Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar,§ 29 JN Rn. 4; 
§ 104 Rn. 13). 
267 Në lidhje me këtë shih edhe komentimin e nenit 17 nr. 8. 
268 Në lidhje me imunitetin profesional të subjekteve të ndryshme sipas të drejtës pozitive shih komentimin e 
nenit 1 nr. 18 e në vazhdim të LPK. 
269 Kështu edhe në të drejtën komparative; Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, EGJN, Art. IX, Rn. 
1, 2. 
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Konventat e Vjenës për marrëdhëniet diplomatike, datë 18.04.1961 dhe Konventa 
e Vjenës për marrëdhëniet konsullore, datë 24.04.1963. Vlen të theksohet, se këto 
dy Konventa përshkruajnë të drejtën ndërkombëtare publike zakonore, e cila e 
drejtë është edhe standard ndërkombëtar. Pra nga kjo rrjedhë edhe një çështje tejet 
me rëndësi se këto Konventa vlejnë edhe në raport me shtetet, të cilat nuk janë 
nënshkruese të këtyre Konventave270. Ky fakt është i një rëndësie të madhe 
praktike për Kosovën, meqë çështja e zbatimit të konventave ndërkombëtare në 
Kosovë është edhe mëtutje diskutabile sipas të drejtës ndërkombëtare publike. 
Prandaj, në parim do të mund të hiqet dorë nga shtjellimi i çështjes, nëse 
Konventat ndërkombëtare vlejnë edhe në Kosovë. Këtu mendohet sidomos për ato 
Konventa, që janë nënshkruar nga ish-RSFJ dhe të cilat nuk janë ratifikuar edhe 
nga Republika e Kosovës. Si duket, teoria moderne mbizotëruese e së drejtës 
ndërkombëtare publike niset nga parimi se Konventat e ratifikuara të ish-RSFJ 
vlejnë edhe në Republikën e Kosovës dhe kjo sipas një “vetëdetyrimit 
ndërkombëtar” të shprehur nga ana e Kosovës edhe me dispozitën e nenit 145 të 
KRK271. Republika e Kosovës ka rregulluar edhe vetë këtë çështje me Ligjin (Nr. 
03/L-033, datë 20.08.2008) për statusin, imunitet dhe privilegjet e misioneve 
diplomatike, konsullore dhe personelin e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare 
ushtarake, si dhe personelin e saj. U mor vesh, në rast kolizioni në mes të këtyre 
dispozitave dhe këtyre Konventave ndërkombëtare vlejnë rregullat e konventave, 
pasi që ato vlejnë edhe ndaj shteteve, të cilat nuk kanë ratifikuar këto Konventa. 
Kjo rezulton shprehimisht nga dispozita e nenit 19 par. 2 i KRK si dhe i nenit 9 të 
Deklaratës për pavarësinë së Kosovës. Ky vetëdetyrim ndërkombëtar është 
mishëruar edhe në nenin 11 të Ligjit (Nr. 03/L-033, datë 20.08.2008) për statusin, 
imunitet dhe privilegjet e misioneve diplomatike, konsullore dhe personelin e 
Kosovës dhe praninë ndërkombëtare ushtarake, personelin e saj si dhe në 
preambulën e këtij ligji, e cila i referohet shprehimisht të drejtës ndërkombëtare 
publike zakonore, që mishërohet në Konventën e Vjenës mbi marrëdhëniet 
diplomatike të datës 18 prill 1961, Konventën e Vjenës mbi marrëdhëniet 
konsullore të datës 14 prill 1963, Konventën e përgjithshme mbi privilegjet dhe 
imunitetet e Kombeve të Bashkuara të datës 13 shkurt 1946, dhe Konventën mbi 
privilegjet dhe imunitetin e Agjencive speciale të Kombeve të Bashkuara të datës 
21 nëntor 1947. Shprehimisht përcaktohet me preambulë se ky Ligj është bërë me 
qëllim „të qartësimit“ të së drejtës ndërkombëtare publike zakonore, të mishëruar 
në këto Konventa me konsekuencë se këto Konventa vlejnë edhe në Kosovë 
natyrisht edhe para këtij ligji272 për statusin, imunitet dhe privilegjet e misioneve 
diplomatike, konsullore dhe personelin e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare 
ushtarake si dhe personelin e saj. 

10 Çështje fundamentale është imuniteti i shteteve të huaja në një proces, në këtë 
rast proces civil. Pra, nëse ndonjë Gjykatë e Republikës së Kosovës ka juridiksion, 

                                                            
270 Marrë tek Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, EGJN, Art. IX, Rn. 6. 
271 Në lidhje me këtë shih sidomos Qerimi/Krasniqi, Parimet, perspektivat dhe procesi i suksedimit të 
traktateve nga Republika e Kosovës, E DREJTA, nr. 3-4, 2010, fq. 21 e në vazhdim; Në këtë drejtim edhe 
zbatimi i Konventave ndërkombëtare në Kosovë në kontestet trashëgimore, Morina/Tersteegen, Länderbericht 
Kosovo in: Kroiß/Ann/Mayer (Hrsg.), Nomos/Kommentar zum BGB/Erbrecht, S. 1720 ff.. 
272 Në lidhje me këtë shih edhe nenin 11 të Ligjit (Nr. 03/L-033, datë 20.08.2008. 
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ose nëse mund të shqyrtoj një çështje, në të cilën çështje është involvuar edhe një 
shtet i huaj. Sipas teorisë absolutisht mbizotëruese dhe duke u bazuar në të drejtën 
ndërkombëtare publike zakonore, shtetet e huaja kanë vetëm një lloj të imunitetit 
relativ. Pra, ato mund të jenë palë në proces edhe para Gjykatës së Kosovës, nëse 
kontesti ka të bëjë me marrëdhëniet private juridike (actio iure gestionis). Në rast 
të ushtrimit të funksionit të sovranitetit është i përjashtuar juridiksioni i gjykatës 
(actio iure imperii). Por, meqë kjo zgjidhje është problematike sidomos në raste të 
caktuara, kur kemi të bëjmë me ndonjë ndërmarrje të huaj shtetërore, tanimë në të 
drejtën komparative bëhen përpjekje, edhe nëpërmjet konventave, që të parashihen 
ne mënyrë ligjore rastet në mënyrë taksative, se kur një shtet nuk ka imunitet në 
një proces273. Kjo zgjidhje është tejet praktike, meqë kemi një qartësi më të madhe. 
Sipas kësaj zgjidhje praktike, si parim vlen se shteti i huaj ka imunitet dhe se një 
gjykatë e një shteti, në këtë rast gjykata e Kosovës nuk ka juridiksion për një 
çështje, kur ndonjë shteti i huaj është i involvuar në një proces. Përkundër kësaj 
parashihen raste taksativisht edhe me konventa, se kur shtetet mund të jenë palë në 
një proces. Ligji (Nr. 03/L-033, datë 20.08.2008) për statusin, imunitetet dhe 
privilegjet e misioneve diplomatike, konsullore dhe personelin e Kosovës dhe 
praninë ndërkombëtare ushtarake si dhe personelin e saj nuk ka paraparë dispozita 
të tilla konform standardeve të pranuara ndërkombëtare në lidhje me imunitetin e 
shteteve në gjykatat e Kosovës. Rrjedhimisht, në lidhje me imunitetin e shteteve 
para Gjykatës së Kosovës vlen e drejta ndërkombëtare publike zakonore, e 
mishëruar në Konventën Evropiane për imunitetin e shteteve dhe Konventën e 
Kombeve të Bashkuar për imunitetin e shteteve dhe pasurisë së tyre para gjykatave 
nacionale. E njëjta vlen edhe për imunitetin e organeve të shteteve të huaja, meqë 
veprimet e tyre konsiderohen si veprime të shteteve të tyre përkatëse. Megjithatë. 
është e mundur heqja dorë (kjo duhet të bëhet shprehimisht dhe është e 
parevokueshme) nga imuniteti. Gjykata ka po ashtu juridiksion edhe në rast të 
paraqitjes së kundërpadisë dhe në rast të kontesteve në lidhje me 
paluajtshmërinë274. 

11 Për dallim nga shtetet, për të cilat vlen i ashtuquajturi imunitet diplomatik, për 
organizatat ndërkombëtare vlen i ashtuquajturi imuniteti absolut. Këto organizata 
kanë imunitet absolut dhe janë të përjashtuara nga juridiksioni i gjykatës, në këtë 
rast nga juridiksioni i gjykatës së Kosovës. Megjithatë, në praktikë ndodhë shpesh 
që organizatat ndërkombëtare lidhin marrëveshje arbitrazhi dhe para arbitrazhit 
nuk vlen imuniteti, meqë gjykata e arbitrazhit është gjykatë private. Personeli i 
organizatave ndërkombëtare gëzojnë imunitet funksional, pra në lidhje me detyrat 
që ndërlidhen me punët e organizatës. Pra, e rëndësishme është se ky personel 
gëzon imunitet funksional edhe në shtetin dërgues madje edhe pas përfundimit të 
misionit. Nëse, ndonjë aktivitet i personelit është çështje private ose çështje e 
organizatës ndërkombëtare do të duhej të merrej për bazë pikëpamja e vetë 
organizatës ndërkombëtare275. 

12 Ligjit (Nr. 03/L-033, datë 20.08.2008) për statusin, imunitet dhe privilegjet e 
misioneve diplomatike, konsullore dhe personelin e Kosovës dhe praninë 

                                                            
273 Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, EGJN, Art. IX, Rn. 4, 5. 
274 Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, EGJN, Art. IX, Rn. 8. 
275 Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, EGJN, Art. IX, Rn. 8. 
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ndërkombëtare ushtarake si dhe personelin e saj shkon përtej marrëveshjeve 
ndërkombëtare dhe ofron imunitet edhe për organizata ndërkombëtare të tjera 
speciale, të cilat janë aktive në Kosovë. Konventat e Vjenës si dhe marrëveshjet 
tjera ndërkombëtare si dhe e drejta ndërkombëtare publike zakonore nuk ndalojnë, 
që një shtet të sigurojë më shumë shkallë të imunitetit, sesa normat e së drejtën 
ndërkombëtare publike. Prandaj, me këtë Ligj janë paraparë edhe raste të tjera, që 
subjekte të ndryshme dhe personelin e tyre e përjashton nga juridiksioni i 
gjykatave të Kosovës276. E njëjta vlen edhe lidhur me misionet diplomatike dhe 
konsullore dhe personelin e tyre si dhe për përfaqësuesit e shteteve të tjera, që 
gjenden në territorin e Republikës së Kosovës277. 

13 LPK i vjetër ka paraparë edhe dispozitën e nenit 26 par. 2, sipas së cilës gjykata ka 
mundur të kërkojë informacione nga Ministria e Punëve të Jashtme në rast të 
dyshimit për ekzistencën e imunitetit ose jo. Tanimë, LPK i ri nuk parasheh një 
rregull të tillë. Për mendimin tim, nuk do ishte e ndaluar, që gjykata të kërkojë 
sqarime lidhur me atë se një subjekt ka apo nuk ka imunitet. Kjo është e 
rëndësishme sidomos për mbledhjen e informatave, nëse ekziston ose jo ndonjë 
marrëveshje bilaterale ose shumëpalëshe. Ky informacion tanimë mund të kërkohet 
në Ministrinë e Drejtësisë (Departamentin për bashkëpunim ndërkombëtar) dhe se 
ky informacion ka vetëm karakterin e një prove dhe se vendimin lidhur me 
juridiksionin e sjell vetë gjykata. 

14 I huaj në kuptim të këtij ligji konsiderohet secili person, i cili nuk ka shtetësi të 
Republikës së Kosovës. I huaj do të duhej të konsiderohej edhe personi, i cili nuk 
ka shtetësi fare. Por, shtetas dhe jo i huaj konsiderohet personi, i cili ka shtetësinë e 
Republikës së Kosovës dhe shtetësinë e ndonjë shteti tjetër. Si shtetas i vendit do të 
duhej të konsiderohej në parim edhe personi, i cili ka statusin e refugjatit në 
Republikën e Kosovës.  

15 Derisa dispozita e nenit 28 par. 1 të LPK parasheh çështjen e juridiksionit të gjykatës 
së Kosovës, dispozita e nenit 29 par. 2 të LPK ka të bëjë me kompetencën 
ndërkombëtare të gjykatës tonë. Kompetenca ndërkombëtare e gjykatës del parimisht 
nga normat e së drejtës pozitive, me të cilat norma shteti përcakton brenda 
juridiksionit të vet se në çfarë mase do të vendos për ndonjë çështje, e cila është e 
ndërlidhur me ndonjë element të huaj. Në aspektin praktik, nëse kemi të bëjmë me 
një element të huaj, gjykata duhet të shikojë, nëse ajo ka juridiksion për çështjen dhe 
kjo caktohet sipas rregullave të së drejtës ndërkombëtare publike ashtu edhe siç e 
përcakton dispozita e nenit 28 par. 1 të LPK. Dhe nëse çështja bie në juridiksionin e 
gjykatave të Kosovës, ajo duhet të vlerësojë, nëse për këtë çështje është kompetente 
ose jo. Dhe dispozita e nenit 28 par. 2 të LPK përcakton se gjykata jonë ka 
kompetencë për çështje me element të huaj, nëse ajo është përcaktuar shprehimisht 
me ligj ose me marrëveshje ndërkombëtare. Edhe pse LPK nuk e thotë shprehimisht, 
marrëveshjet bilaterale kanë gjithmonë përparësi ndaj legjislacionit të brendshëm. 

                                                            
276 Në lidhje me këtë shih shumë detalisht dhe sidomos dispozitat e neneve 9 e në vazhdim të Ligjin (Nr. 03/L-
033, datë 20.08.2008) për statusin, imunitet dhe privilegjet e misioneve diplomatike, konsullore dhe personelin 
e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare ushtarake si dhe personelin e saj. 
277 Shih sidomos nenet 5 deri 9 të Ligjit (Nr. 03/L-033, datë 20.08.2008 për statusin, imunitet dhe privilegjet e 
misioneve diplomatike, konsullore dhe personelin e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare ushtarake si dhe 
personelin e saj. 



Iset Morina 

 82 

Zakonisht edhe konventat ndërkombëtare përmbajnë një klauzole të tillë se ato vlejnë 
paraprakisht278. Në dispozitën e nenit 28 par. 2 të LPK, siç shihet është paraparë një 
klauzolë e përgjithshme, e cila referohet në dispozitat e kompetencës ndërkombëtare. 
Këto norma të kompetencës ndërkombëtare i gjejmë edhe në dispozitat e neneve 55 e 
në vazhdim të LPK dhe sidomos në dispozitat e neneve 46 të LZKL. Të dyja këto 
rregullativa rregullojnë kompetencën ndërkombëtare të gjykatës sonë dhe se në 
parim plotësohen me njëra tjetrën. Në rast të kolizionit të normave LPK dhe LZKL 
për ndonjë çështje në parim do të duhej të vlenin rregullat e LZKL279. 

16 Me dispozitën e nenit 28 par. 3 të LPK përcaktohet një rrethanë tjetër specifike 
nga dispozita e nenit 28 par. të LPK. Në bazë të dispozitës së nenit 28 par. 2 të 
LPK, në kontestet me element të huaj, gjykata e vendit është kompetente vetëm 
nëse kjo kompetencë ndërkombëtare rezulton shprehimisht nga ndonjë marrëveshje 
ndërkombëtare ose nga vetë Ligji. Sipas dispozitës së nenit 28 par. 3 të LPK, 
gjykata e Kosovës do të jetë kompetente edhe në ato raste, kur kjo nuk është 
paraparë shprehimisht me marrëveshje ndërkombëtare ose me vetë Ligjin. 
Megjithatë tërhiqet vëmendja, që dispozita e nenit 28 par. 3 të LPK nuk vjen 
asnjëherë në shprehje, nëse gjykata e vendit nuk ka juridiksion në lidhje me një 
çështje të tillë sipas dispozitës së nenit 28 par. 1 të LPK. 

 
 
Kompetenca lëndore 
 
Neni 29 

 
Në procedurë kontestimore gjykatat gjykojnë brenda kufijve të kompetencës 
së vet lëndore të caktuar me ligj. 

 
1 Kompetenca nënkupton përkatësinë e një çështje juridike në rrethin e punëve të një 

gjykate280. Lidhur me definicionin e kompetencës dhe dallimin e saj nga 
juridiksioni i gjykatës shih më lart281. Kompetenca ndahet në atë lëndore, tokësore 
dhe funksionale. Me kompetencën lëndore nënkuptohet ndarja e çështjeve juridike 
në mes të gjykatave të shkallës së parë. Aktualisht vlen ende në Kosovë LGJRR282. 
Tanimë ka hyrë në fuqi Ligji i ri për gjykatat (këtu e tutje: LGj) (Ligji nr. 03/L-
199; Sipas nenit 43 të LGj, ky ligj hyn në fuqi më 1 janar 2011 për nenet 29, 35, 
36, 38 dhe 40, kurse për nenet e tjera fillon të zbatohet nga 1 janari 2013). Po 
ashtu sipas nenit 42 të këtij ligji, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen Ligji 
për gjykatat e rregullta të KSAK-së, rregulloret e UNMIK-ut dhe Ligji për 
kundërvajtje. Në këtë rast është irelevante publikimi në Gazetën Zyrtare lidhur me 
datën e hyrjes në fuqi të ligjit. Përjashtimisht hyn në fuqi jo 15 ditë pas publikimit 
në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, por në datën e përcaktuar me nenin 
43 të LGj. Nenet 29, 35, 36, 38 dhe 40 të LGj rregullojnë aspekte teknike lidhur 

                                                            
278 Shih nenin 3 të LZKL. 
279 Në lidhje me këtë shih edhe komentimin e nenit 84 nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
280 Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht-Streitiges Verfahren, S. 58. 
281 Shih komentimin e nenit 28 nr. 1 e në vazhdim. 
282 Gazeta zyrtare e KSAK, nr. 21, datë 28.04.1978. 
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me gjyqësorin dhe nuk do të kenë ndonjë ndikim thelbësor lidhur me organizimin e 
gjykatave, edhe pse këto dispozita kanë hyrë në fuqi më 01.01.2011. Dispozitat e 
tjera që rregullojnë organizimin e gjykatave dhe me këtë edhe çështjen e 
kompetencës hyjnë në fuqi me 01.01.2013283. Deri më 31.12.2012 mbetet në fuqi 
LGJRR dhe si i tillë gjen zbatim edhe lidhur me caktimin e kompetencës 
lëndore284. Kompetenca lëndore e gjykatave komunale dhe të qarkut caktohet sipas 
dispozitave të neneve 26 e në vazhdim të LGJRR. Kompetenca lëndore caktohet 
sipas dy kritereve, dhe përmes kriterit objektiv dhe vlerës së objektit të 
kontestit285. Fillimisht duhet të konstatohet kompetenca lëndore në bazë të kriterit 
objektiv para caktimit të kompetencës në bazë të vlerës së objektit të kontestit286. 
Prandaj shqyrtimi i kriterit objektiv i paraprinë shqyrtimit të vlerës së objektit të 
kontestit me rastin e caktimit të kompetencës lëndore. Caktimi i kompetencës 
lëndore në bazë të kriterit objektiv është i paraparë me nenet 26, 29 dhe 30 të 
LGJRR. Këto dispozita parashohin në mënyrë taksative kompetencën lëndore të 
gjykatave në shkallë të parë. Kompetenca lëndore e gjykatës komunale është e 
përcaktuar me nenin 26 të LGJRR. Dispozitat e nenit 29 të LGJRR parashohin 
rregullat lidhur me kompetencën lëndore të gjykatës së qarkut si gjykatë e shkallës 
së parë, derisa me nenin 30 është paraparë kompetenca lëndore e gjykatës 
ekonomike të qarkut287. Kriteri objektiv për caktimin e kompetencës lëndore 
nënkupton natyrën apo veçorinë e objektit të kontestit. Dhe objekt i kontestit është 
çështja, për të cilën palët kanë kontest. Gjykata është e detyruar të çmoj natyrën e 
objektit të kontestit duke u bazuar në të dhënat e paditësit, të dhëna të cilat 
paraqiten me anë të padisë.  

2 Duke iu drejtuar me padi gjykatës, paditësi parashtron pretendimin se nga faktet e 
përcaktuara në kërkesëpadinë del pasoja e caktuar juridike. Gjykata duhet të hetojë 
se a ka bazë kërkesëpadia apo jo. Gjendja faktike e cila është e vërtetuar në bazë të 
materialit procedimor të paraqitur nga palët gjatë gjykimit i nënshtrohet normës 
përkatëse të së drejtës materiale dhe nxirret aktvendimi se a del nga gjendja e tillë 
faktike pasoja e treguar juridike në kërkesëpadi. 

3 Kriteri tjetër për caktimin e kompetencës lëndore është vlera e objektit të 
kontestit. LGJRR ka paraparë në mënyrë taksative se kur është gjykata komunale 
dhe kur gjykata e qarkut kompetente në pikëpamje lëndore si gjykatë e shkallës së 
parë288. Megjithatë praktika deri më tani ka vepruar në mënyrë tjetër dhe haptas 
kundër përcaktimit ligjor. Me fjalë të tjera, në praktikë kompetente në pikëpamje 
lëndore lidhur me kontestet pasurore-juridike ka qenë gjykata komunale si gjykatë 
e shkallës së parë dhe pa marrë parasysh vlerën e objektit të kontestit. Kjo praktikë 
është bërë si duket në baza oportune për shkak të mos valorizimit të monedhës 
zyrtare, të paraparë me ligj289. 

                                                            
283 Lidhur me organizimin e gjykatave sipas LGj shih skemën „Organizimi i gjykatave de lege ferenda“, 
komentimi i nenit 16. 
284 Lidhur me problematikën e caktimit të kompetencës lëndore shih detalisht në komentimin e nenit 15 nr. 1 e 
në vazhdim. 
285 Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 52. 
286 Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht-Streitiges Verfahren, S. 59. 
287 Lidhur me kompetencat e përcaktuara në mënyrë taksative shih komentimin e nenit 16. 
288 Shih më konkretisht nenin 26 par. 7 dhe nenin 29 par. 2 nënparagrafi 7 të LGJRR. 
289 Lidhur me këtë problematikë shih më konkretisht komentimin e nenit 15 par. 3. 
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4 Me rëndësi është fakti se në rast të inkompetencës lëndore, gjykata nuk ka të drejtë 
të hedh poshtë padinë si të palejueshme, por atë duhet ta drejtoj tek gjykata 
kompetente në pikëpamje lëndore290. 

 
 
Neni 30 
 
30.1 Paditësi ka për detyrë që, në kontestet pasurore-juridike, në padi ta 

përcaktojë vlerën e objektit të kontestit. Si vlerë e objektit të kontestit 
merret parasysh vetëm vlera e kërkesës kryesore. 

30.2 Kamatat, shpenzimet procedurale, penalitetet e kontraktuara dhe 
kërkesat tjera ankesore, nuk merren parasysh në qoftë se nuk përbejnë 
kërkesë kryesore. 

 
1 Vlera e kontestit është vlera e objektit të kontestit. Caktimi i vlerës së objektit të 

kontestit është me rëndësi të shumëfishtë. Vlera e objektit të kontestit ka pasoja të 
mëvonshme procedurale dhe caktimi i saj është i rëndësisë qendrore. Vlera e 
objektit të kontestit luan rol për caktimin e kompetencës lëndore dhe përbërjes së 
gjykatës, edhe pse kjo në Kosovë nuk luan rol, meqë praktika gjyqësore vepron 
ndryshe nga dispozitat ligjore të parapara me LGJRR291. Me hyrjen në fuqi të LGJ, 
më 01.01.2013, vlera e objektit të kontestit do të jetë irrelevante në lidhje me 
caktimin e kompetencës lëndore dhe përbërjen e gjykatës. Kjo për faktin, se 
Gjykata Themelore do të jetë kompetente për të gjitha kontestet pasurore-juridike 
pa marrë parasysh vlerën e tyre të objektit të kontestit. E njëjta është edhe në lidhje 
me përbërjen e gjykatës, meqë tanimë sipas nenit 15 të LPK gjyqtari i vetëm 
vendos parimisht, përveçse kur Ligji përjashtimisht parasheh diçka tjetër (siç është 
rasti me nenin 73 të LF).  

2 Vlera e objektit të kontestit luan rol edhe në rast të procedurës së veçantë 
kontestimore lidhur me kontestet me vlerë të vogël sipas neneve 484 e në vazhdim 
të LPK dhe të procedurës së veçantë lidhur me urdhërpagesën sipas neneve 492 e 
në vazhdim. Vlera e objektit të kontestit ka ndikim të madh edhe me rastin e 
paraqitjes së revizionit si mjet i jashtëzakonshëm juridik i goditjes së vendimeve 
sipas nenit 211 të LPK (Rev. Nr. 95/2002; “Revizioni nuk është i lejuar në 
kontestet juridiko-pasurore në të cilat kërkesëpadia nuk ka të bëjë me kërkesën në 
të holla, dorëzimin e sendet, ose përmbushjen e ndonjë prestimi tjetër nëse vlera e 
objektit, të kontestit të cilën paditësi e ka cekur në padi nuk kalon shumën prej 800 
000 dinarë, vlera e objektit në kërkesëpadinë ka qenë 500 000 dinarë; shih edhe 
Rev. Nr. 79/2003”). LPK i vjetër kishte paraparë edhe angazhimin e një avokati në 
rast se vlera e objektit të kontestit ishte mbi një shumë të caktuar, sepse në raste të 
tilla pala nuk kishte aftësi postulative. LPK e re ka fshirë fare dispozitën dhe se 
tani nuk kemi një pasqyrë të qartë se kur palët kanë aftësi postulative ose jo në 
konteste me vlerë të lartë të objektit kontestues.  

                                                            
290 Shih nenin 24 të LPK. 
291 Shih më konkretisht lidhur me këtë komentimin e nenit 29 nr. 2 dhe nenin 15 nr. 3. 
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3 Është detyrim i palës paditëse, që të paraqet vetë vlerën e objektit të kontestit dhe 
në momentin e paraqitjes së padisë në gjykatë292. Me rastin e paraqitjes së padisë 
në gjykatë shkaktohet gjyqvarësia, e cila ka pasoja të ndryshme materialo-juridike 
e sidomos proceduralo-juridike. Megjithatë tërhiqet vëmendja se moscaktimi i 
vlerës së objektit të kontestit nga ana e palës paditëse në padinë e tij nuk ka 
ndonjë pasojë proceduralo-juridike. Kjo del nga dispozita e nenit 36 të këtij ligj, 
sipas së cilës dispozitë caktimi i vlerës së objektit të kontestit caktohet nga ana e 
gjykatës ex officio, nëse ajo vlerë e objektit të kontestit nuk është caktuar më parë 
nga ana e palës paditëse293. Megjithatë, kjo vlen vetëm në kontestet pasurore-
juridike në të holla (Në rast të kontesteve pasurore-juridike jo në të holla, pala 
paditëse duhet të përcakton vlerën e objektit të kontestit; Shih edhe komentimin e 
nenit 253 nr. 6; Gjykata Supreme me vendimin e saj, Rev. Nr. 14/2001 përcakton 
se: “Kur kërkesëpadia nuk ka të bëjë me kërkesa në të holla, paditësi i cili në padi 
ka cekur vlerën e objektit të kontestit nuk mundet më vonë, gjatë procedurës, të 
ndryshojë atë dhe çdo disponibilitet i ndërgjyqësve në atë drejtim është e palejuar 
dhe pa efekt juridiko-procedural”). 

4 Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni përcakton shprehimisht se vlera e objektit të 
kontestit duhet të caktohet nga ana e palës paditëse vetëm në kontestet pasurore-
juridike. Kontestet pasurore-juridike nënkuptojnë kontestet lidhur me 
shpërblimin e dëmit, çështjet e qirasë, trashëgimisë, kërkesat e ndryshme të 
kreditorit qofshin ato kërkesa me prestime në të holla ose edhe në prestime jo në të 
holla. Megjithatë, kjo dispozitë rregullon çështjet, që kanë të bëjnë lidhur me 
prestime në të holla, meqë në kontestet lidhur me ndonjë prestim jo në të holla, 
ligjvënësi parasheh rregullë të veçantë dhe me nenin 35 par. 2 të LPK. Kontestet 
pasurore-juridike përfshijnë si kërkesat në të holla, ashtu si edhe pretendime të 
tjera, të cilat mund të trashëgohen ose tjetërsohen294. 

5 Në kontestet jo pasurore-juridike nuk përcaktohet vlera e objektit të kontestit295. 
Raste të tilla të kontesteve jo pasurore-juridike janë kontestet “statusore” sidomos 
në të drejtën familjare dhe procedurën jokontestimore.  

6 Nëse pala paditëse në padinë e saj nuk e cakton vlerën e objektit të kontestit, 
atëherë këtë vlerë e cakton zakonisht gjykata ex officio sipas bindjes së lirë296. E 
njëjta vlen edhe në Kosovë duke u bazuar në nenin 36 të LPK. Gjykata e cakton 
vetë vlerën e objektit të kontestit, nëse pala paditëse e ka caktuar vlerën e objektit 
të kontestit shumë të lartë ose shumë të ulët297. 

7 Nëse kemi të bëjmë me një kërkesë në të holla, atëherë edhe shuma e kësaj 
kërkese të pretenduar paraqet parimisht edhe vlerën e objektit të kontestit. Si duket, 
ligjvënësi nuk e ka paraparë këtë çështje shprehimisht, meqë ekziston një çështje 

                                                            
292 Kështu edhe në të drejtën austriake; shih nenin 56 të Jurisdiktionsnorm [Ligji për normën e juridiksionit]; e 
kundërta ndodhë në të drejtën gjermane, ku gjykata cakton vlerën e objektit të kontestit; neni 3 i 
Zivilprozessordnung [Kodi i procedurës civile]; shih edhe Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO - Kommentar, § 2 Rn. 
3. 
293 Shih më konkretisht komentimin e nenit 36 nr. 1 e në vazhdim. 
294 Melis in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 582 Rn. 2. 
295 Kështu edhe në të drejtën komparative (Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 98. 
296 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih Murray L Peter & Sturner Rolf, “German Civil Justice”, 
Carolina Academic Press Durham, North Carolina, USA 2004, pg. 132. 
297 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 36 nr. 1 e në vazhdim. 
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“e vetëkuptueshme”, që nëse kërkesa ka të bëjë në shumën e caktuar të të hollave, 
atëherë vlera e objektit të kontestit caktohet në bazë të kësaj shume nga kërkesa e 
palës paditëse298.  

8 Legjislacioni aktual nuk rregullon rrethanën, nëse kemi të bëjmë me ndonjë padi, e 
cila përmban ndonjë kërkesë në të holla dhe në ndonjë valutë të huaj. Pasi që Ligji 
hesht në këtë rast dhe nuk kemi ndonjë akt nënligjor që rregullon këtë çështje, 
atëherë zgjidhja do të duhej të kërkohej në bazë të parimeve të përgjithshme deri 
në nxjerrjen e ndonjë akti nënligjor ose në reformimin e LPK. Në rast të tillë do të 
duhej, që vlera e objektit të kontestit të caktohej përmes konvertimit të shumës së 
caktuar, e shprehur në valutën e huaj, në valutën e vendit, në euro. Ky konvertim 
do të duhej të bëhej në bazë të kursit zyrtar të valutës në ditën e paraqitjes së 
padisë në gjykatë.  

9 Ligjvënësi përcakton shprehimisht se për caktimin e vlerës së objektit të kontestit 
merret parasysh vetëm “kërkesa kryesore”. Kërkesat e tjera aksesore siç janë 
shpenzimet, kamatat etj. nuk merren parasysh për caktimin e vlerës së objektit të 
kontestit. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se nëse këto kërkesa aksesore kërkohen 
me padi të veçantë, atëherë shuma e tillë e kërkesës merret si bazë për caktimin e 
vlerës së objektit të kontestit299. 

10 Rëndësia e caktimit të vlerës së objektit të kontestit shihet edhe në faktin e 
ndryshimeve të mëvonshme lidhur me vlerën e objektit të kontestit. Me fjalë të 
tjera, nëse caktohet kompetenca e gjykatës në pikëpamje lëndore varësisht nga 
vlera e objektit të kontestit, atëherë po ajo gjykatë mbetet edhe mëtutje kompetente 
edhe pse më vonë gjatë zhvillimit të procesit kontestimor është rrit kërkesa dhe me 
këtë edhe vlera e objektit të kontestit300. Nga kjo nënkuptohet se ndryshimet e 
mëvonshme në padi, dhe me këtë edhe në vlerën e objektit të kontestit nuk kanë 
ndikim në kompetencën lëndore të gjykatës. Kjo pasojë procedurale-juridike është 
paraparë shprehimisht edhe me nenin 17 par. 3 të LPK301. 

11 Dispozita e par. 2 të këtij neni normon shprehimisht se kërkesat e tjera aksesore 
nuk duhet të llogariten për caktimin e vlerës së objektit të kontestit (këtu ka një 
gabim, si duket teknik redaksional, që Ligji flet për kërkesa “ankesore”. Në fakt, 
ka të bëjë me kërkesat aksesore, të cilat nuk përbëjnë kërkesat kryesore). 
Shprehimisht janë përjashtuar nga vlera e objektit të kontestit kamatat. 
Megjithatë, këtu tërhiqet vëmendja se ato, d. m. th. kamatat nuk merren parasysh 
për caktimin e vlerës së objektit të kontestit, vetëm nëse nuk janë paraqitur si 
kërkesa të pavarura. Në rast të kundërt, ato merren parasysh në caktimin e vlerës së 
objektit të kontestit302. Të gjitha llojet e kamatave përjashtohen nga llogaritja e 
vlerës së objektit të kontestit, nëse ato pretendohen së bashku me kërkesën 
kryesore. Si kërkesa të tjera mund të konsiderohen edhe dobitë e vjelura, frutat, 

                                                            
298 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 
97. 
299 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar,§ 54 Rn. 3. 
300 Perpetuatio fori apo vazhdimi i kompetencës; shih edhe në të drejtën komparative Fucik/Klauser/Kloiber, 
ZPO-Kommentar, § 29 S. 31. 
301 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih Murray L Peter & Sturner Rolf, “German Civil Justice”, 
Carolina Academic Press Durham, North Carolina, USA 2004, pg. 131. 
302 Shih komentimin nr. 6 të këtij neni. 
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qofshin ato juridike qofshin ato fizike etj.303. Nuk merren parasysh në caktimin e 
vlerës së objektit të kontestit edhe shpenzimet procedurale. Këtu mendohet në 
shpenzimet në kuptim të nenit 449 e në vazhdim të LPK. Meqë neni 449 i LPK 
parasheh vetëm harxhimet gjatë procesit gjyqësor, mund të jetë diskutabile, nëse 
shpenzimet e tjera, të shkaktuara para procesit civil llogariten ose jo. Këtu do të 
mund të mendohet, se shpenzimet e tjera304 si shpenzimet lidhur me 
paralajmërimin për mospërmbushje të prestimeve përbëjnë kërkesa aksesore, të 
cilat nuk do të llogariten për vlerën e objektit të kontestit. Nëse ato pretendohen si 
kërkesa të pavarura, do të llogariten për caktimin e vlerës së objektit të kontestit. 

12 Ndryshimet e mëvonshme lidhur me lartësinë e kërkesës dhe me këtë edhe të 
vlerës së objektit të kontestit nuk kanë ndikim në kompetencën e gjykatës, e cila 
kompetencë është themeluar në momentin e paraqitjes së padisë. Kjo për faktin se 
krijohet kompetenca e gjykatës dhe vlen parimi i perpetuatio fori305. Ndryshimi i 
vlerës së objektit të kontestit nuk ka ndikim në kompetencën e gjykatës edhe nëse 
vet palët pajtohen për ndryshimin e vlerës së objektit të kontestit gjatë zhvillimit të 
procesit civil (Në këtë kuptim shih edhe vendimin e Gjykatës Supreme, Rev. Nr. 
14/2001: Sipas këtij vendimi “kur kërkesëpadia nuk ka të bëjë me kërkesa në të 
holla, paditësi i cili në padi ka cekur vlerën e objektit të kontestit nuk mundet më 
vonë, gjatë procedurës, të ndryshojë atë dhe çdo disponibilitet i ndërgjyqësve në 
atë drejtim është e palejuar dhe pa efekt juridiko-procedural”. 

 
 
Neni 31 

 
Në qoftë se kërkesa ka të bëjë me dhëniet e ardhshme që përsëriten, vlera e 
objektit të kontestit llogaritet sipas shumës totale të tyre, por jo më tepër se 
deri në shumën që i përgjigjet shumës totale të dhënieve për një kohë më së 
shumti prej pesë vjetësh. 

 
1 Kërkesa periodike ose dhënie të ardhshme që përsëriten janë të gjitha ato 

prestime që duhet të përmbushen në periudha të caktuara dhe në vazhdimësi. 
Zakonisht këto kërkesa janë të rregullta, por nuk duhen patjetër të jenë të rregullta 
në kuptim të kësaj dispozite (kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos 
Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 9 Rn. 2).  

2 Kjo dispozitë rregullon caktimin e vlerës së objektit të kontestit në rast të 
kontesteve lidhur me kërkesat periodike, të cilat ligjvënësi i quan “kërkesa të 
ardhshme, që përsëriten”. Kërkesa periodike janë të tilla si: qiraja mujore ose 
vjetore, renta jetësore në rast të shpërblimit të dëmit për shkak të vdekjes ose 
plagosjes ose dhimbjeve fizike dhe shpirtërore, të cilat kërkesa parashihen me 
Ligjin për detyrimet. Në kuptim të këtij neni, kërkesa periodike është edhe renta 
jetësore sipas nenit 90 të Ligjit për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore (këtu e 
tutje: LP; Ligji Nr.03/L-154). Kërkesa periodike janë edhe kërkesat, që kanë të 
bëjnë me kamatat e papaguara, nëse paraqiten si kërkesa të pavarura. Gjithashtu 

                                                            
303 Shih edhe në komentimin e nenit 143 nr. 1. 
304 Diskutabile edhe në të drejtën austriake; shih Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar,§ 54 Rn. 4. 
305 Shih nenin 17 par. 3 të LPK. 
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kërkesa periodike janë edhe kërkesat për ushqimin ligjor ose alimentacionin. Edhe 
shpërblimet periodike në të holla janë kërkesa periodike. Paga nuk mund të 
llogaritet si kërkesë periodike në kuptim të këtij neni, sepse për këtë vlen dispozita 
specifike e nenit 33 të LPK (shih komentimin e nenit 33 nr. 1).  

3 Kjo dispozitë është e karakterit detyrues dhe nuk mund të ndryshohet me 
pajtimin e palëve ndërgjyqëse. Me fjalë të tjera, nuk mund të caktohet vlera e 
objektit të kontestit për një kërkesë periodike jetësore me më shumë se vlera totale 
e kërkesave prej 5 vjetësh. Nëse kemi të bëjmë me një kërkesë, që lidhet me një 
kërkesë për pagimin e një rente për tërë jetën, nuk mund të caktohet shuma totale, 
më e madhe sesa ajo shumë, që përbën vlerën totale prej 5 vjetësh. Shembull klasik 
do të ishte si në vazhdim: Nëse personi A duhet të paguaj rentën jetësore për 10 
vjet ndaj personit B në shumën mujore prej 50 euro, atëherë vlera e objektit të 
kontestit nuk është shuma totale prej 6.000 euro, por shuma totale prej 3.000 euro.  

4 Shembull tjetër tipik për caktimin e vlerës së objektit të kontestit për kërkesat 
periodike është edhe si ky në vijim: Nëse qiradhënësi A kërkon qiranë mujore prej 
150 euro për 8 muaj të papaguar nga qiramarrësi B, atëherë shuma totale e 
kërkesës është 1.200 euro dhe rrjedhimisht edhe vlera e objektit të kontestit është 
1.200 euro.  

 
 
Neni 32 

 
32.1 Në qoftë se një padi e ngritur kundër një të padituri përfshihen disa 

kërkesa që mbështetën në të njëjtën bazë faktike dhe juridike, atëherë 
vlera e objektit të kontestit caktohet sipas shumës së përgjithshme të 
vlerës së të gjitha kërkesave. 

32.2 Në qoftë se kërkesat në padi rezultojnë nga baza të ndryshme, apo në 
qoftë se janë ngritur kundër disa të paditurve, vlera e objektit te kontestit 
caktohet sipas vlerës së secilës kërkesë veç e veç. 

 
1 Për shkaqe të parimit të ekonomizimit lejohet mundësia e bashkimit të disa 

kërkesëpadive në një padi të vetme. Këtë situatë e lejon edhe vet ligji dhe 
shprehimisht me nenin 255 të LPK306. Bashkimi i kërkesave në një padi të vetme 
ka avantazhe sidomos ekonomike gjatë zhvillimit të procesit kontestimor.  

2 Dispozita e par. 1 të këtij neni parasheh që në rast të bashkimit objektiv 
kumulativ të kërkesëpadive, caktohet vlera e objektit të kontestit sipas shumës 
totale të të gjitha kërkesave të parashtruara me atë padi.  

3 Kjo dispozitë vjen në shprehje në disa situata dhe kryesoren, nëse në anën e palës 
paditëse dhe të paditur ekziston nga një palë e vetme. Edhe pse ligji nuk thotë 
shprehimisht, kjo dispozitë vlen edhe nëse në anën e palës paditëse janë disa 
persona. Parakusht themelor është që kërkesat e përfshira në një padi të drejtohen 
kundër vetëm njërës palë të paditur (par. 2 i këtij neni parasheh shprehimisht se 
nëse në anën e palës së paditur është vetëm një person, atëherë nuk vlen dispozita 
e par. 1 të këtij neni; në fakt kjo do të duhej të lejohej edhe nëse në anën e palës së 

                                                            
306 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 255 nr. 1 e në vazhdim. 
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paditur ekzistojnë disa persona nën kushtet e parapara me nenin 255 të LPK) dhe 
të kenë të njëjtën bazë faktike ose juridike. Par. 2 i këtij neni parasheh 
shprehimisht se nëse në anën e palës së paditur është vetëm një person, atëherë nuk 
vlen dispozita e par. 1 të këtij neni; në fakt kjo do të duhej të lejohej edhe nëse në 
anën e palës së paditur ekzistojnë disa persona nën kushtet e parapara me nenin 
255 të LPK. Nëse kërkesat kanë të njëjtën bazë faktike ose juridike varet nga ajo 
që paraqet pala paditëse në padinë e saj307. 

4 Kërkesat kanë të njëjtën bazë faktike, nëse bazohen në të njëjtën gjendje faktike, e 
cila është paraqitur me padinë e palës paditëse308. Si raste tipike mund të merren 
sidomos kërkesat për shpërblimin e dëmit nga i njëjti aksident i ndodhur ose 
kërkesat lidhur me shpërblimin e dëmit të disa zjarrfikësve për shkak të alarmit të 
rrejshëm. Kërkesat bazohen në të njëjtën bazë faktike, nëse disa shtëpi botuese ose 
disa autorë kërkojnë shpërblim të dëmit kundër një të padituri për shkak të shkeljes 
së të drejtës së autorit.  

5 Kërkesat kanë të njëjtën bazë juridike, nëse ato d. m. th. kërkesat kanë bazën në të 
njëjtën normë juridike ose mund të subsumohen nën të njëjtën normë juridike. Në 
kuptim të këtij ligji, normë juridike nënkuptohet edhe në rastet kur kërkesat 
bazohen në të njëjtën kontratë. Raste të tilla tipike mund të jenë sidomos kërkesat 
lidhur me qiranë për periudha të ndryshme kohore dhe e cila marrëdhënie juridike 
është themeluar në bazë të një kontrate të qirasë.  

6 Kërkesat nuk kanë të njëjtën bazë juridike dhe për raste të tilla nuk do të vlej par. 
1 i këtij neni, nëse ato kërkesa mbështeten në kontrata të ndryshme. Në këto raste, 
nuk mund të merret shuma totale, por vlen dispozita e par. 2 të këtij neni. Raste 
tipike janë kur kemi të bëjmë me kërkesa të ndryshme lidhur me disa riparime të 
ndonjë makine ose vegle, sepse riparimet e tilla mbështetën në disa baza juridike, 
në këtë rast në disa kontrata për veprën. Rast tjetër mund të jetë kërkesat e avokatit 
kundër klientit të vet për honorar, nëse ato kërkesa bazohen në disa kontrata për 
shërbimin. Megjithatë, këtu duhet të kihet parasysh fakti, se megjithatë mund të 
vlen dispozita e par. 2 e këtij neni, nëse kërkesat për honorar të avokatit kundër 
klientit kanë të njëjtën bazë faktike ose juridike309.  

7 Nga shqyrtimet e cekura më lart mund të nënkuptohet argumentum e contrario se 
kur nuk vjen në shprehje par. 2 i këtij neni, sipas së cilës nuk mund të llogaritet 
shuma totale e vlerës së objektit të kontestit, por secila shumë e kërkesës llogaritet 
veç e veç310. Nëse kërkesat mbështeten në baza të ndryshme, atëherë vlera e objektit 
të kontestit caktohet për secilën kërkesë ndaras dhe kjo ka konsekuenca të ndryshme 
juridike. Baza të ndryshme mund të jenë si të natyrës faktike ashtu edhe ato juridike. 
Nëse kërkesat kanë baza të ndryshme faktike ose juridike do të duhej të kuptohej 
varësisht nga ajo që është thënë në komentimin e paragrafit paraprak, në të cilën janë 
diskutuar rastet, kur kërkesat kanë bazë të njëjtë faktike ose juridike.  

8 Par. 2 i këtij neni vlen edhe në rastet, kur kërkesat janë ngritur kundër disa të 
paditurve. Se kjo është në kundërshtim me sistemin, është shqyrtuar më lart311. 

                                                            
307 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar, § 55 Rn. 2. 
308 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar, § 55 Rn. 2. 
309 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar, § 55 Rn. 3. 
310 Lidhur me rëndësinë e caktimit të vlerës së objektit të kontestit shih më lart komentimin e nenit 30 nr. 1. 
311 Shih komentimin e këtij neni, nr. 4. 
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Paragrafi 2 do të vlej edhe në rast se një kërkesë është drejtuar kundër disa të 
paditurve dhe kjo pa marrë parasysh, nëse në anën paditëse kemi disa ose një person. 

 
 
Neni 33 

 
Kur kontesti ka të bëjë me ekzistimin e raportit të mëditjes apo të qirasë, ose 
me raportin e shfrytëzimit te banesës apo të lokaleve të punës, vlera e 
kontestit llogaritet sipas shumës njëvjeçare të mëditjes, respektivisht të qirasë, 
përveç në qoftë se është fjala për raportin e mëditjes apo të qirasë që vlen për 
kohë më të shkurtër të kontraktuar. 

 
1 Në rast se kemi të bëjmë me ndonjë kontest të ndonjë marrëdhënieje juridike lidhur 

me kontratën e punës ose me kontratën për qiranë, atëherë vlera e objektit të 
kontestit caktohet nga shuma totale e mëditjes, respektivisht të qirasë për një vit. 
Nëse shuma e qirasë është 200 euro dhe kontesti ekziston për 16 muaj, atëherë 
kërkesa është për shumën 3.200 euro, por vlera e objektit të kontestit është jo 3.200 
euro, por 2.400 euro. Kjo për faktin, se në raste të tilla vlen shuma totale e tërë 
kërkesave, por jo më shumë se shuma totale për një vit. “Mëditje” në kuptim të 
këtij ligji vlejnë edhe të gjitha të ardhurat tjera, të cilat burojnë nga një kontratë e 
punës ose kontratë shërbimi, por të cilat duhet të paguhen në mënyrë periodike. 
“Qiraja” në kuptim të kësaj dispozite nuk mund të nënkuptohet vetëm lidhur me 
kontratën tipike të qirasë, por edhe kontestet nga marrëdhëniet tjera kontraktuese 
atipike të qirasë. Pasuesi “ose me raportin e shfrytëzimit të banesës apo të lokaleve 
të punës” në dispozitën ligjore duhet të kuptohet jo si rrethanë tjetër, por me këtë 
ligjvënësi dëshiron që me një shembull të tillë tipik të normon, se dispozita e këtij 
neni vlen për çfarëdo marrëdhënie juridike, e ngjashme me atë të qirasë. Tërhiqet 
vëmendja se dispozita e nenit 33 të LPK, vlen si lex specialis para dispozitës së 
nenit 35, par. 2 të LPK, sidomos nëse kemi të bëjmë me raportet e qirasë për 
sendet, për të cilat sende zhvillohet kontesti. 

2 Fjalia e dytë e kësaj dispozite normon rastet, kur vlera e objektit të kontestit 
caktohet sipas një shumë totale të kërkesave, por jo për një vit, por për një 
periudhë më të shkurtër, për shkak se edhe kontesti ekziston lidhur me ndonjë 
kërkesë nga ndonjë marrëdhënie juridike e qirasë, mëditjes apo ndonjë raporti 
tjetër juridik në kuptim të fjalisë së parë të këtij neni. Shembull tipik do të ishte 
rasti, kur ekziston ndonjë kontest lidhur me ndonjë kërkesë nga ndonjë 
marrëdhënnie juridike prej 5 muajsh. Nëse qiraja ishte 200 euro dhe kontesti 
ekziston për 5 muaj, atëherë kërkesa është lidhur me shumën 1.000 euro dhe 
rrjedhimisht edhe vlera e objektit të kontestit është 1.000 euro. 
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Neni 34 
 

Në qoftë se me padinë kërkohet vetëm dhënia e sigurisë për ndonjë kërkesë 
apo për vendosjen e së drejtës së pengut, vlera e objektit të kontestit caktohet 
sipas shumës së kërkesës që duhet siguruar. Në qoftë se objekti i pengut ka 
vlerë më të vogël se kërkesa që duhet siguruar, si vlerë e objektit të kontestit 
do te merret vlera e objektit të pengut. 

 
1 Duke u bazuar në sistemimin e dispozitave lidhur me caktimin e vlerës së objektit 

të kontestit, mund të konstatohet se dispozita e nenit 34 vlen kryesisht për 
kërkesat, që kanë të bëjnë me të holla. Për kërkesat tjera jo në të holla (p.sh. padia 
për kthimin e sendit ose kontestet lidhur me pengim posedimin apo kontestet për 
moscënim ose nga e drejta fqinjësore) vjen në shprehje zbatimi i dispozitës së 
nenit 35 par. 2 i LPK. Në rast të kontesteve në lidhje me raportet e qirasë për këto 
sende, atëherë dispozita e nenit 33 të LPK vlen si lex specialis para nenit 35 të 
LPK. Në rast se kemi të bëjmë me kërkesa të tilla në të holla, atëherë vlera e 
objektit të kontestit caktohet zakonisht sipas lartësisë së kërkesës kryesore312. 

2 Nëse ekziston kontesti në lidhje me sigurimin e kërkesave ose në lidhje me të 
drejtën e pengut për sigurimin e kërkesave, parimisht si vlerë e objektit të kontestit 
merret lartësia e kërkesës së siguruar313. Megjithatë, nuk do të merret për bazë 
për caktimin e vlerës së objektit të kontestit lartësia e kërkesës së siguruar, por 
vlera e objektit të pengut, nëse vlera e këtij objekti është me ulët se sa vlera e 
kërkesës së siguruar. E njëjta vlen edhe nëse kemi të bëjmë me sigurimin personal 
të kërkesave, siç janë garancioni bankar, dorëzania ose kambiali. Kjo për faktin se 
të drejtat e sigurimit personal (p.sh. dorëzania) në lidhje me këtë çështje trajtohen 
si të drejtat e sigurimit sendor314. 

3 Si të drejta të pengut në kuptim të kësaj norme konsiderohen të gjitha të drejtat e 
pengut si e drejta e pengut për sendin e luajtshëm, dhe në të drejta për sendin e 
paluajtshëm. Pra dispozitat e nenit 34 të LPK vlejnë për kontestet në lidhje me 
pengun e dorës (pignusin), hipotekën. Në këtë aspekt nuk luan rol, nëse kemi të 
bëjmë me hipotekën kontraktuese, ligjore apo sipas vendimit të gjykatës. E njëjta 
vlen edhe për pengun në sendet e luajtshme. Meqë, në të drejtën tonë për të drejtat 
e pengut vlen parimisht parimi i akcesoritetit, atëherë kontestet në lidhje me 
pengun dhe sigurimin personal kanë të bëjnë me kërkesat e siguruara.  

4 Diskutabile mund të jetë çështja e përcaktimit të vlerës së objektit të kontestit, 
nëse kemi të bëjmë me kontest për disa objekte të pengut. Natyrisht, edhe në këtë 
rast parimisht si vlerë e objektit të kontestit merret lartësia e kërkesës së siguruar. 
Por, nëse vlera e objektit të pengut është më e ulët sesa kërkesa e siguruar, atëherë 
kjo vlerë merret bazë për caktimin e vlerës së objektit të kontestit. Problematike 
mund të jetë, nëse ekzistojnë disa objekte të pengut, dhe vlera e tyre e përbashkët 
do të jetë më e madhe sesa kërkesa e siguruar, kurse vlera e objekteve të veçanta 

                                                            
312 Në lidhje me këtë shih sidomos komentimin e nenit 30, nr. 1 e në vazhdim. 
313 Në lidhje me caktimin e vlerës së objektit të kërkesës vlejnë dispozitat e nenit 30 të LPK.  
314 Kështu edhe në të drejtën komparative; në mes të tjerëve Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar, § 57 
nr. 3. 
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është më e ulët. E drejta komparative315 trajton këtë çështje në atë mënyrë, që 
parimisht nuk llogariten së bashku vlerat e objekteve të pengut. Nëse kërkesa është 
siguruar nga disa objekte të pengut, por kontesti ka dalë vetëm në lidhje me një 
objekt, atëherë për bazë merret vetëm vlera e objektit të kontestit. Megjithatë, 
ndryshe do të duhej të trajtohej çështja, nëse me këto objekte kemi të bëjmë me 
send të përbashkët ose për nga natyra e kërkesëpadisë nuk mund të pritet vendim i 
veçantë për objekte të veçanta316.  

5 Dispozitat e nenit 57 të LPK vlejnë përshtatshmërisht edhe në rast të kontestit në 
lidhje me parashënimin e një të drejte të pengut sipas dispozitave të LPDS si dhe 
për të gjitha kontestet, që dalin në lidhje me përmbarimin e detyrueshëm të 
objekteve të lëna peng. 

 
 
Neni 35 

 
35.1  Në qoftë se kërkesëpadia nuk ka të bëjë me të holla, por paditësi në 

padinë e tij thekson se pranon që në vend të përmbushjes së 
kërkesëpadisë të marrë shumën e caktuar të të hollave, atëherë si vlerë e 
objektit të kontestit do te merret kjo shumë. 

35.2  Në raste të tjera, kur kërkesëpadia nuk ka të bëjë me te holla, vendimtare 
do të jetë vlera e objektit te kontestit të cilën e ka treguar paditësi në 
padinë e tij. 

 
1 Nëse kemi të bëjmë me ndonjë objekt të kontestit lidhur me ndonjë shumë të 

caktuar të hollave, atëherë edhe vlera e objektit të kontestit caktohet varësisht nga 
lartësia e kërkesës317. Lidhur me atë, se si do të duhej të zgjidhej situata, nëse kemi 
të bëjmë me rastin e kërkesës në shumë të caktuar të të hollave në valutë të huaj318. 

2 Dispozita e par. 1 të këtij neni përcakton raste, që në praktikë ndodhë shumë 
shpesh ose teorikisht mund të ndodhë shumë shpesh. Kjo për faktin se nëse 
kërkesa nuk ka të bëjë me ndonjë shumë të caktuar të të hollave, por objekt 
kontesti është përmbushja e ndonjë prestimi të caktuar, atëherë parimisht edhe pala 
paditëse është e interesuar që në vend të përmbushjes së prestimit të pranohet 
ndonjë shumë e caktuar e të hollave. Megjithatë, këtu tërhiqet vëmendja se kjo 
dispozitë ka të bëjë vetëm në rast se objekt kontesti janë kërkesa juridiko-pasurore 
e jo edhe ato juridike-jopasurore319. Si raste tipike mund të jenë ato që në vend të 
përmbushjes për kthimin e sendit, kreditori nga e drejta materiale pranon 
përmbushjen e prestimit për shumën e caktuar të të hollave. Në rast se pala 
paditëse thotë, se në vend të kthimit të sendit do të pranonte pagimin e shumës 
p.sh. prej 2.000 euro, atëherë edhe vlera e objektit të kontestit do të jetë 2.000 euro, 

                                                            
315 Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar, § 57 Rn. 1. 
316 Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar, § 57 Rn. 3. 
317 Shih sidomos komentimin e nenit 30 nr. 5. 
318 Shih komentimin e nenit 30 nr. 6. 
319 Lidhur me atë se çka janë kërkesat juridiko-pasurore dhe ato juridike-jopasurore apo statusore shih më 
konkretisht në komentimin e nenit 30, nr. 2. 
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sepse kaq është edhe kërkesa, të cilën pala paditëse do ta pranonte si përmbushje e 
prestimit.  

3 Siç mund të shihet, dispozita e par. 1 të këtij neni parasheh një rast të veçantë të 
përcaktimit të vlerës së objektit të kontestit dhe atë, nëse kontesti ka të bëjë lidhur 
me kërkesa juridiko-pasurore. Për të gjitha rastet e tjera vlen dispozita e par. 1 të 
këtij neni. 

4 Në dispozitën e par. 2 të këtij neni, ligjvënësi parasheh shprehimisht se në të 
gjitha rastet e tjera, vetë pala do të përcaktojë vlerën e objektit të kontestit. “Në 
të gjitha rastet tjera” në kuptim të këtij nenit nënkuptohen rastet, të cilat nuk mund 
të subsumohen nën rrethanën e paraparë me par. 1 të këtij neni.  

5 Edhe në këtë rast, pra par. 2 i këtij neni, vlen vetëm nëse objekti i kontestit ka të 
bëjë me kërkesat juridiko-pasurore. Raste të tilla tipike janë p.sh. paditë lidhur 
me sipërmarrjen e ndonjë detyrimi për kryerjen e ndonjë pune pse shërbimi, paditë 
lidhur me përmbushjen e prestimit përmes durimit ose mosveprimit ose edhe raste 
të padive lidhur me dhënien e ndonjë deklarate, e cila ka pasoja të caktuara juridike 
(p.sh. padia për dhënien e deklarimit të vullnetit për regjistrimin e pronarit të ri në 
regjistrin e paluajtshmërive ose edhe paditë për kthimin e sendit ose padia 
posedimore). Në raste të tilla, vetë pala paditëse do të caktojë vlerën e objektit të 
padisë në momentin e paraqitjes së padisë në gjykatë. Natyrisht se vlera e objektit 
të kontestit nuk mund të caktohet në mënyrë arbitrare nga ana e palës paditëse. Ajo 
duhet të caktohet në bazë të rrethanave objektive të rastit dhe duke marrë për bazë 
“lartësinë e interesit” të palës paditëse lidhur me këtë objekt të kontestit320. Edhe 
lidhur me këtë rast, mund të vjen në shprehje neni 36 i LPK, sipas të cilit nen, 
gjykata mundet të caktojë vetë vlerën e objektit të kontestit, nëse pala paditëse e ka 
caktuar vlerën e objektit të kontestit shumë të lartë. 

 
 
Neni 36 

 
Në qoftë se paditësi nuk e ka përmendur fare vlerën e objektit të kontestit në 
padinë e paraqitur në gjykatë, apo në qoftë se ai vlerën e tillë e ka caktuar 
tepër të lartë apo shumë më të vogël se që është ajo realisht, atëherë gjykata 
sipas detyrës zyrtare, apo sipas prapësimit të palës së paditur, më së voni në 
seancën përgatitore, e nëse kjo nuk është mbajtur, atëherë në seancën për 
shqyrtimin kryesor të çështjes juridike, por para se të filloj shqyrtimi i 
çështjes kryesore, shpejtë dhe në mënyrë të përshtatshme do ta caktoj, 
përkatësisht do ta verifikojë saktësinë e vlerës së treguar në padi nga paditësi. 
Në rast të këtillë gjykata vendosë me aktvendim kundër të cilit nuk lejohet 
ankimi. 

 
1 Me këtë dispozitë shihet roli i gjykatës në zhvillimin efikas të procesit gjyqësor 

civil duke u bazuar në parimin e kooperimit dhe efikasitetit të punës së gjykatës në 
procesin gjyqësor civil. Kjo nënkupton se fillimi i procesit gjyqësor civil nga ana e 
palës paditëse zhvillohet më tutje në bazë të vendimeve të gjykatës. Zhvillimi i 

                                                            
320 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar, § 56 Rn. 3. 
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procesit civil të filluar me anë të padisë është tanimë çështje e gjykatës, sepse 
gjykata si institucion dhe si mekanizëm i shtetit duhet të ofrojë mbrojtje gjyqësore 
juridike321. 

2 Edhe pse dispozita e nenit 30 të LPK përcakton shprehimisht se pala paditëse “ka 
për detyrë” për të përcaktuar vlerën e objektit të kontestit, mospërmbajtja e kësaj 
dispozite juridike (nuk ka karakter detyrues) nuk ka pasoja procedurale 
juridike322. Në rast të tillë, d. m. th., nëse pala paditëse nuk përcakton fare vlerën e 
objektit të kontestit, atëherë gjykata përcakton vetë vlerën e objektit të kontestit. 
Edhe në këtë rast, gjykata nuk mundet të vendos në mënyrë arbitrare sa i përket 
caktimit të vlerës së objektit të kontestit, por duke u bazuar në rrethanat objektive, 
sidomos në bazë të lartësisë së shumës së kërkesës323. 

3 Gjykata cakton vetë sipas bindjes së lirë324 vlerën e objektit të kontestit, nëse pala 
paditëse ka caktuar vlerën e objektit të kontestit, por ajo shquhet si shumë e lartë 
ose si shumë e ulët. Probleme të tilla mund të shfaqen në praktikë sidomos, në rast 
se objekt kontesti është ndonjë kërkesë pasurore-juridike por jo me të holla sipas 
nenit 35 të LPK. Kjo për faktin, se në kërkesa pasurore-juridike të shprehura në të 
holla, po ajo shumë e caktuar e të hollave si kërkesë merret edhe si vlerë e objektit 
të kontestit.  

4 Kjo dispozitë vlen për të gjitha rrethanat e parapara me nenet 30 deri 35 të këtij 
ligji. Me fjalë të tjera, gjykata do të ndërhyjë dhe do të caktojë vetë vlerën e 
objektit të kontestit edhe në rast se pala ka caktuar vlerën e objektit të kontestit 
duke mos i zbatuar rregullat e parapara sidomos me nenet 31 deri 34 të LPK. 
Megjithatë, kjo dispozitë vlen vetëm në kontestet pasurore juridike me të holla325. 
Kjo del qartë nga formulimi i dispozitës së nenit 36 të LPK. 

5 Gjykata cakton vetë vlerën e objektit të kontestit sipas prapësimit të palës ose edhe 
ex officio. Përmirësimi i vlerës së objektit të kontestit bëhet ex officio ose sipas 
prapësimit të palës, por më së voni në seancën përgatitore ose në seancën e parë të 
shqyrtimit kryesor, nëse seanca përgatitore nuk është mbajtur. Si do të veprohet, 
nëse gjykata nuk ka ndryshuar vlerën e objektit të kontestit, edhe pse realisht është 
dashur, sepse vlera e objektit të kontestit ka qenë shumë e lartë ose shumë e ulët, 
në praktikë nuk ka ndonjë vendim lidhur me këtë. Në këtë situatë mund të 
mendohet, se kjo e metë riparohet dhe se kjo do të përbënte shkelje esenciale me 
rëndësi relative, me konsekuencë se do të duhej të shikohej nëse kjo e metë ka 
ndikuar ose ka mundur të ndikojë në nxjerrjen e vendimit të gjykatës326. 

                                                            
321 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 207. 
322 Shih komentimin e nenit 30, nr. 3. 
323 Kështu edhe në të drejtën komparative, më konkretisht në Gjermani, edhe pse në Gjermani vlera e objektit 
të kontestit caktohet nga vetë gjykata sipas bindjes së saj të lirë, Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, 
§ 3 Rn. 1. 
324 Por kujdes, bindja e lirë nuk nënkupton arbitraritet; shih komentimin e këtij neni, nr. 2. 
325 Shih edhe komentimin e nenit 253, nr. 6. 
326 Shih neni 182, par. 1 i LPK.  
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Kompetenca territoriale 
 
Kompetenca e përgjithshme territoriale 
 
Neni 37 

 
37.1 Në qoftë se me ligj nuk është caktuar kompetenca ekskluzive territoriale e 

ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është kompetente gjykata 
e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

37.2 Në rastet e përcaktuara me këtë ligj, për procedimin e çështjes është 
kompetente, përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale 
edhe gjykata tjetër e caktuar. 

 
1 Në përgjithësi, kompetenca nënkupton të drejtën dhe njëkohësisht detyrimin e 

gjykatës për të shqyrtuar një çështje dhe natyrisht për të vendosur327. Pra, me 
dispozitat e kompetencës përcaktohet përkatësia e një çështje juridike në rrethin e 
punëve të një gjykate konkrete328. Lidhur me dallimin në mes të juridiksionit të 
gjykatës dhe kompetencës (shih neni 17 nr. 1). Derisa kompetenca ndahet dhe 
rregullohet në mënyrë sistematike edhe me ligj dhe si e tillë ndahet në 
kompetencën lëndore (nenet 29 deri 36) dhe kompetencën tokësore (nenet 37 deri 
66), me ligj nuk rregullohet shprehimisht kompetenca funksionale. Ajo, pra 
kompetenca funksionale, parashihet nga doktrina juridike329. Kompetenca 
tokësore përcakton se cila gjykatë e kompetencës lëndore brenda ndonjë territori 
të caktuar do të vendosë lidhur me një rast konkret330. Edhe kompetenca tokësore 
ndahet në kompetencën tokësore të përgjithshme (nenet 37 deri 40), kompetencën 
tokësore ekskluzive (nenet 41 deri 43) dhe kompetencën tokësore të zgjedhur 
(nenet 44 deri 61). 

2 Parimisht, kompetenca e një gjykate caktohet sipas kompetencës së përgjithshme 
të palës së paditur. Aty ku është vendi i palës së paditur, aty edhe duhet të gjykohet 
rasti. Kjo zgjidhje ka për bazë parimin fundamental, që vlen që nga koha e së 
drejtës romake. Qysh atëherë ishte i njohur ky parim dhe quhej actor secquitur 
forum rei331. Sipas këtij parimi, pala paditëse, u mor vesh- parimisht, duhet të 
ndjek çështjen në gjykatën, e cila gjykatë është kompetente për palën e paditur. 
Kjo rregull parimore dhe fundamentale në procedurën kontestimore bëhet për 
qëllim të mbrojtjes efikase të palës së paditur, që mos të shqetësohet nga ndonjë 
palë e pandërgjegjshme paditëse. Kjo rregull paraqet një mekanizëm shumë efikas 
për mbrojtjen e palës së paditur nga shqetësimet eventuale të panevojshme nga 
persona të ndryshëm.  

3 Kompetenca tokësore përcakton se cila gjykatë e kompetencës lëndore brenda 
ndonjë territori të caktuar do të vendos lidhur me një rast konkret. Dispozita e par. 
1 të këtij neni përcakton në mënyrë lapidare se gjithmonë parimisht është 

                                                            
327 Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 51. 
328 Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht-Streitiges Verfahren, S. 58. 
329 Lidhur me këtë shih konkretisht komentimin e nenit 22, nr. 1. 
330 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO-Kommentar, Vorb. § 1 Rn. 4. 
331 Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, S. 28. 
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kompetente gjykata sipas kompetencës së përgjithshme. Kjo kompetencë caktohet 
sipas neneve në vazhdim, neneve 38 deri 40 të këtij ligji. Kjo kompetencë 
caktohet sipas vendbanimit ose edhe vendqëndrimit të palës së paditur, nëse ajo 
është person fizik ose varësisht nga selia e palës së paditur, nëse ajo është person 
juridik apo i ndonjë bashkësie tjetër të personave, që rendi juridik ua njeh aftësinë 
juridike nga e drejta materiale dhe rrjedhimisht edhe aftësinë për të qenë palë në 
procedurën civile madje në të gjitha procedurat civile (kontestimore, 
jokontestimore ose edhe përmbarimore).  

4 Siç mund të shihet nga formulimi i dispozitës të par. 1 të këtij neni, kompetenca e 
përgjithshme tokësore mund të përjashtohet, nëse në shprehje vjen kompetenca e 
gjykatës tjetër. Kjo në rend të parë mendohet në të ashtuquajturën kompetencën 
tokësore ekskluzive, sipas të cilës përjashtohet kompetenca e përgjithshme 
tokësore dhe në vend të saj është kompetente ndonjë gjykatë tjetër në pikëpamje 
tokësore. Si rrjedhojë e kësaj, nuk është kompetente gjykata, në territorin e së cilës 
pala a paditur ka vendbanimin respektivisht vendqëndrimin, ose edhe selinë, nëse 
palë e paditur është ndonjë person juridik ose bashkësi e personave, por ndonjë 
gjykatë tjetër, të përcaktuar në mënyrë shprehimore dhe ekskluzive dhe në 
kontestet lidhur me sendet e paluajtshme (neni 41), në kontestet lidhur me mjetin e 
fluturimit (neni 42) dhe në kontestet në procedurën përmbaruese dhe të 
falimentimit (neni 43). Në të gjitha këto raste të parapara shprehimisht, 
përjashtohet kompetenca tokësore e përgjithshme, me konsekuencë se nuk mund të 
zbatohen dispozitat e neneve 38 deri 40, por zbatim gjejnë parimisht në mënyrë 
alternative dispozitat e neneve 41, 42 ose 43 të këtij ligji.  

5 Sipas par. 2 të këtij neni mund të ndodhë, që në raste të caktuara krahas 
kompetencës së përgjithshme tokësore, vlen edhe kompetenca tokësore e 
zgjedhur me konsekuencë sepse kompetente në pikëpamje tokësore është jo vetëm 
gjykata sipas kompetencës së përgjithshme tokësore, mund të jetë edhe ndonjë 
gjykatë tjetër. Në raste të tilla, pala paditëse mund të zgjedh se ku dëshiron të 
paraqes padinë. Me fjalë të tjera, pala paditëse mund të vendos vetë, se a dëshiron 
të paraqes padinë në gjykatën sipas kompetencës së përgjithshme tokësore sipas 
neneve 37 deri 40, ose në gjykatën që është kompetente sipas dispozitave të neneve 
44 deri 54 të këtij ligji. Raste të tilla të kompetencës zgjedhore janë paraparë 
shprehimisht dhe për kontestet martesore (neni 44), kontestet për vërtetimin apo 
kundërshtimin e atësisë apo amësisë (neni 45), kontestet për ushqimin ligjor (neni 
46), kontestet për shpërblimin e dëmit (neni 47), kontestet për mbrojtjen e së 
drejtës në bazë të garancisë së prodhuesit (neni 48), kontestet nga marrëdhënia e 
punës (neni 49), caktimin e kompetencës sipas vendit të pagesës (neni 50), sipas 
vendit ku ndodhet njësia e personit juridik (neni 51), për kontestet për shkak të 
pengim-posedimit mbi sendin e luajtshëm (neni 52), për kontestet nga 
marrëdhëniet kontraktuese (neni 53) dhe për kontestet nga marrëdhëniet 
trashëgimore-juridike (neni 54). Në të gjitha këto raste, pala e paditur mund t’i 
zgjedh vetë se në cilën gjykatë do ta paraqes padinë, në atë të paraparë sipas 
neneve 44 deri 54 ose sipas kompetencës së përgjithshme tokësore të paraparë me 
nenet 37 deri 40 të këtij ligji. Siç mund të konstatohet, kompetenca tokësore 
zgjedhore nuk përjashton kompetencën tokësore të përgjithshme, siç është rasti me 
kompetencën ekskluzive sipas neneve 41, 42 dhe 43 të këtij ligji.  
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Neni 38 
   

38.1 Për procedimin e çështjes juridike është e kompetencës së përgjithshme 
territoriale gjykata në territorin e të cilës i padituri e ka vendbanimin. 

38.2 Në qoftë se i padituri nuk ka vendbanim, e kompetencës së përgjithshme 
territoriale është gjykata në territorin e të cilës i padituri e ka 
vendqëndrimin. 

38.3 Në qoftë se i padituri, përpos vendbanimit e ka edhe vendqëndrimin në 
ndonjë vend tjetër, kurse sipas rrethanave të rastit konkret mund të 
supozohet se këtu do te qëndrojë për një kohë të gjatë, e kompetencës së 
përgjithshme territoriale është edhe gjykata e vendqëndrimit të palës së 
paditur. 

 
1 Si rregull, kompetenca tokësore e gjykatës caktohet duke u bazuar në nenin 37 në 

lidhje me nenin 38 par. 1 të këtij ligji, sipas të cilave caktohet kompetenca e 
përgjithshme tokësore. Duhet të theksohet këtu se këto dispozita, pra ajo e nenit 37 
dhe nenit 38 vlejnë vetëm nëse pala e paditur është person fizik. Sipas kësaj 
dispozite, kompetente është gjykata, në territorin e së cilës pala e paditur e ka 
vendbanimin. LPK më tej nuk përmban ndonjë dispozitë lidhur me atë se çka është 
“vendbanim” në kuptim të këtij ligji. Por, në këtë aspekt ndihmë ofrojnë dispozitat 
e Ligjit Nr. 02/L-121 për vendbanimin dhe vendqëndrimin332. 
Sipas nenit 2 të Ligjit për vendbanimin dhe vendqëndrimin, “Vendbanimi” 
është vendi në të cilin qytetari vendoset me qëllim që të jetojë përgjithmonë, kurse 
“Vendqëndrimi” në kuptim të këtij ligji është vendi në të cilin qytetari qëndron 
përkohësisht për shkak të punës, shkollimit apo arsyeve të tjera, mirëpo në të nuk 
ka për qëllim të jetojë gjithmonë. Më shumë nuk rregullon as Ligji për 
vendbanimin dhe vendqëndrimin lidhur me nocionin “Vendbanim”. Edhe pse 
nenet 7 e në vazhdim të Ligjit për vendbanimin dhe vendqëndrimin parashohin 
procedurën e përcaktimit të vendbanimit, këto dispozita janë me karakter 
administrativ-teknik dhe nuk përcaktojnë elementet, sipas të cilave do të mund të 
vihej në përfundim, se çka është vendbanim. Megjithatë, neni 2 i Ligjit për 
vendbanimin dhe vendqëndrimin përmban elementet esenciale, në bazë të të cilave 
mund të arrihej në përfundim se si mund të kuptohet nocioni i vendbanimit. Ky 
definicion ligjor përmban dy elemente esenciale dhe “qëndrimi”, që mund të 
subsumuhet nën termin “vendoset” si element objektiv të vendbanimit dhe 
“qëllimin që të jetojë përgjithmonë” si element subjektiv333. Pra, qëndrimi faktik 
në një vend të caktuar dhe qëllimi për të qëndruar në atë vend përbejnë elementet 
esenciale të vendbanimit në kuptim të Ligjit për vendbanimin dhe vendqëndrimin. 
Natyrisht që këto definicione mund të shërbejnë edhe për definimin e vendbanimit 
në kuptim të LPK. edhe pse ligji kërkon një qëndrim faktik, kjo nuk duhet të 

                                                            
332 Ky ligj ka hyrë në fuqi me 17.3.2008 me Rregulloren e UNMIK-ut, nr. 2008/14; me këtë ligj në mënyrë 
unike rregullohet lajmërimi dhe ç’lajmërim i vendbanimit dhe vendqëndrimit të qytetarëve, lajmërimi dhe 
ç’lajmërimi i mysafirit, ndërrimi i adresës së banimit, kompetenca dhe mënyra e mbajtjes së evidencave 
përkatëse etj. 
333 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 
98. 
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nënkuptohet në atë masë që është e nevojshme prezenca e vazhdueshme fizike në 
atë vend334. Si rrjedhojë e kësaj, qëndrimet e kohëpaskohshme në vende të tjera 
nuk nënkuptojnë se ka marrë fund prezenca fizike në vendbanimin e themeluar. E 
njëjta vlen edhe në rast të qëndrimeve të shkurta edhe në botën e jashtme. Pra, këto 
qëndrime, zakonisht për shkaqe profesionale ose të tjera, nuk mënjanojnë 
vendbanimin e krijuar. Rol qendror në këtë aspekt luan, dëshira dhe qëllimi i 
personit, lidhur me vendin. Prandaj, në raste të caktuara, mund të ndodhë që të 
krijohen dy apo më shumë vendbanime në kuptim të ligjit, nëse janë plotësuar 
prezumimet kryesore si elementi objektiv dhe subjektiv. Në rast të tillë, pala 
paditëse do të mund të zgjedhë, se në cilën gjykatë do të paraqes padinë. 

2 Detyrimi ligjor i secilit qytetar për lajmërimin respektivisht ç´lajmërimin e 
vendbanimit sipas neneve 3 e në vazhdim të Ligjit për vendbanimin dhe 
vendqëndrimin nuk prezumon detyrimisht vendbanimin përkatës. Me fjalë të tjera, 
paraqitja e vendbanimit në organin kompetent (ky ligj nuk parasheh, se cili është ky 
organ kompetent) sipas nenit 5 të Ligjit për vendbanimin dhe vendqëndrimin nuk 
krijon detyrimisht vendbanimin në kuptim të LPK, meqë për krijimin dhe ekzistimin 
e vendbanimit nevojiten elementi objektiv i qëndrimit dhe qëllimi për të jetuar në atë 
vend si element subjektiv. Lajmërimi i vendbanimit në organin kompetent nuk është 
kusht për krijimin e vendbanimit. Megjithatë, lajmërimi i vendbanimit në organin 
kompetent sipas dispozitave të Ligjit për vendbanimin dhe vendqëndrimin mund të 
shërbejë si indicje e fortë për të identifikuar vendbanimin e palës. E njëjta vlen me 
ç´lajmërimin e vendbanimit në organin kompetent. Pra, ç´lajmërimi i vendbanimit 
tek organi kompetent sipas procedurës së paraparë me Ligjin për vendbanimin dhe 
vendqëndrimin nuk nënkupton detyrimisht mbarimin e vendbanimit në kuptim të 
LPK. Por, edhe në këtë rast, ç´lajmërimi i vendbanimit te organi kompetent sipas 
procedurës së Ligjit për vendbanimin dhe vendqëndrimin mund të shërbejë si indicje, 
se pala nuk e ka më atë vendbanim. 

3 Kusht tjetër për krijimin e vendbanimit në kuptim të LPK është edhe e ashtuquajtura 
aftësia faktike dhe juridike për të disponuar335. Kjo aftësi e disponimit nënkupton 
aftësinë e një personi që vetë të vendos se ku dëshiron të jetojë dhe vetë vendos se ku 
ka për qëllim të jetojë përgjithmonë. Siç mund të konstatohet, kjo e drejtë iu mungon 
të burgosurve, të sëmurëve, që vendosen në institute shëndetësore, personave me të 
meta, për të cilët është caktuar kujdestaria etj. 

4 Dispozita e par. 2 të këtij neni parasheh rregullin e caktimit të kompetencës së 
përgjithshme tokësore sipas vendqëndrimit të palës së paditur dhe zbatimi i saj 
vjen në shprehje eventualisht. Pra, duke u bazuar në interpretimin gjuhësor tërhiqet 
vëmendja se kjo dispozitë zbatohet vetëm në mënyrë eventuale, nëse pala e paditur 
nuk ka vendbanim. “Nuk ka vendbanim” në kuptim të ligjit mund të nënkuptohet 
edhe rasti, kur vendbanimi i palës së paditur nuk mund të identifikohet.  

5 Sipas par. 2 të këtij neni, e kompetencës tokësore të përgjithshme është gjykata, në 
territorin e së cilës pala e paditur ka vendqëndrimin. Edhe në këtë rast, LPK nuk 
definon në mënyrë ligjore nocionin “Vendqëndrim”. Megjithatë, edhe në këtë rast 
vijnë në ndihmë dispozitat e nenit 2 të Ligjit për vendbanimin dhe vendqëndrimin. 

                                                            
334 Shih Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar,§ 66 Rn. 2. 
335 Kështu me të drejtë në të drejtat komparative; për Austrinë shih Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-
Kommentar,§ 66 Rn. 2. 
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Sipas kësaj dispozite, “Vendqëndrimi” është vendi në të cilin qytetari qëndron 
përkohësisht për shkak të punës, shkollimit apo arsyeve të tjera, mirëpo në të nuk 
ka për qëllim të jetojë gjithmonë. Siç mund të shihet nga kjo dispozitë, ligjvënësi 
mundohet të rregullojë në mënyrë shprehimore se cilat janë ato raste të 
“vendqëndrimit”, që nuk mund të kategorizohen në “vendbanim” në kuptim të 
ligjit. Rast tipik është qëndrimi jashtë vendbanimit për shkaqe të punës, për shkaqe 
të shkollimit. Arsye të tjera në kuptim të ligjit mund të ishte p.sh. qëndrimi në një 
shtëpi të pleqve, ose qëndrimi në ndonjë shtëpi të pensionistëve, por me kusht që 
qëndrimi është jo i përhershëm.  

6 Derisa për “vendbanimin” nevojiten dy elemente esenciale dhe elementi objektiv 
dhe subjektiv, për krijimin e një vendqëndrimi mjafton vetëm elementi objektiv. 
Pra, vendqëndrimi në kuptim të ligjit themelohet në bazë të rrethanave faktike336. 
Nuk është e nevojshme, që personi ka për qëllim për të jetuar aty. Ai qëndron në 
atë vend për shkak të rrethanave të caktuara dhe këto mund të jenë për shkaqe të 
shkollimit, punës etj. Zakonisht, kohëzgjatja e shkollimit, punës ose diçka të 
ngjashme konsiderohet edhe kohë e vendqëndrimit. Problematike mund të jetë, në 
rast se kur nuk është e caktuar periudha kohore e qëndrimit. Këtu mund të 
ndihmojnë ndoshta dispozita e nenit 10 të Ligjit për vendbanimin dhe 
vendqëndrimin. Sipas kësaj dispozite, në rast se mendohet që të qëndrohet në një 
vend më shumë se 60 ditë, atëherë personi duhet të lajmërojë vendqëndrimin tek 
organi kompetent. Nga kjo rregull mund të rezultojë edhe mendimi, se qëndrimi i 
së paku 60 ditëve do të mund të krijonte vendqëndrimin në kuptim të LPK. 

7 Dispozita e par. 3 të këtij neni parasheh mundësinë e zgjedhjes së palës së paditur 
për paraqitjen e padisë. Në rast se pala e paditur ka edhe vendbanim edhe 
vendqëndrim, atëherë pala paditëse mund të zgjedhë, se a do të paraqes padinë në 
gjykatën, në territorin së cilës pala e paditur ka vendbanimin ose ajo, pra, pala e 
paditur mund të paraqes padinë në gjykatën, në territorin e së cilës pala e paditur 
ka vendqëndrimin e vet. Kjo e drejtë e zgjedhjes bëhet për shkaqe praktike dhe kjo 
rregull përbën një drejtpeshim proporcional të të drejtave dhe detyrimeve të palëve 
në një proces. E njëjta situatë do të duhej të vlente, edhe nëse pala e paditur ka disa 
vendqëndrime. Prandaj, pala paditëse ka të drejtën e zgjedhjes për paraqitjen e 
padisë, nëse pala e paditur ka disa vendbanime ose edhe vendqëndrime.  

 
 
Neni 39 

 
39.1 Për gjykimin në kontestet kundër Kosovës, njësisë së vetëqeverisjes 

lokale, si dhe formave tjera të organizimit territorial, e kompetencës së 
përgjithshme territoriale është gjykata në territorin e së cilës ndodhet 
selia e kuvendit të saj. 

39.2 Për gjykimin në kontestet kundër personave juridik të tjerë e 
kompetencës së përgjithshme territoriale është gjykata në territorin e të 
cilës ndodhet selia e tyre e regjistruar. 

 

                                                            
336 Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar,§ 66 Rn. 2. 
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1 Neni 39 rregullon çështjen e kompetencës së përgjithshme tokësore, nëse pala e 
paditur është person juridik. Person juridik mund të jetë person juridik i së drejtës 
publike ose edhe person juridik i së drejtës private. Par. 1 i këtij neni parasheh 
kompetencën e përgjithshme tokësore, nëse palë e paditur është personi juridik i së 
drejtës publike, derisa par. 2 i këtij neni parasheh kompetencën e përgjithshme 
tokësore, nëse pala e paditur është person juridik i së drejtës private, të parapara 
sidomos me Ligjin për shoqëritë tregtare. Republika e Kosovës është person 
juridik i së drejtës publike dhe selia e kuvendit të saj ndodhet në Prishtinë. 
Rrjedhimisht edhe kompetenca e përgjithshme tokësore caktohet sipas vendit, se 
ku ndodhet selia e kuvendit, pra në Prishtinë (përcaktimi ligjor “në territorin e të 
cilës ndodhet selia e tyre e regjistruar” i referohet edhe rastit, nëse Republika e 
Kosovës paraqitet si palë e paditur në një proces gjyqësor, e jo vetëm rasteve, nëse 
ndonjë njësi tjetër e vetëqeverisjes territoriale paraqitet si palë e paditur). Mund të 
mendohej se do të duhej të bëhej një dallim, nëse Republika e Kosovës paraqitet si 
palë e paditur për shkak të nenit 4 par. 3 në lidhje me nenin 84 par. 1 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sipas këtyre dispozitave, Kryetari i 
Republikës së Kosovës përfaqëson Republikën e Kosovës brenda dhe jashtë. 
Rrjedhimisht do të mund të mendohej, se varësisht se ku gjendet selia e 
presidencës do të duhej të përcaktohej edhe kompetenca e përgjithshme tokësore. 
Megjithatë, në këtë aspekt nuk do të duhej të shtjellohej më shumë kjo çështje, 
meqë edhe selia e Presidencës së Republikës së Kosovës gjendet në Kosovë dhe 
nuk ka ndonjë rëndësi praktike për caktimin e kompetencës së përgjithshme 
tokësore, se kush e përfaqëson Kosovën. Këtu duhet të përmendet edhe një fakt, se 
përcaktimi kushtetues për organin, që e përfaqëson Kosovën vlen në rend të parë 
dhe ekskluzivisht për marrëdhënie juridike me karakter publiko-juridik e jo për 
marrëdhënje juridike me karakter civile-juridike337. Prandaj, lidhur me 
përfaqësimin e Republikës së Kosovës në marrëdhënje juridike me karakter privat 
vlejnë dispozitat e LPK dhe më konkretisht dispozita e nenit 39 par. 1 e këtij ligji.  

2 Në rast se palë e paditur është një njësi e vetëqeverisjes lokale, atëherë, 
kompetencë e përgjithshme tokësore është gjykata, në territorin e së cilës ndodhet 
selia e kuvendit të saj. Njësi e vetëqeverisjes lokale sipas Ligjit Nr. 03/L-40 për 
vetëqeverisjen lokale është Komuna338. Edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës 
përcakton shprehimisht se Komuna është njësia themelore territoriale e 
vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës339. Ligji për vetëqeverisjen lokale 
përkufizon me dispozitën e nenit 2 statusin ligjor të komunave, kompetencat dhe 
parimet e përgjithshme të financave komunale organizimin dhe funksionimin e 
organeve komunale, marrëdhëniet brenda komunale dhe bashkëpunimin 
ndërkomunal, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkufitar dhe marrëdhëniet 
ndërmjet komunave dhe pushtetit qendror. Komuna është person juridik dhe si 
person juridik i së drejtës publike mund të padisë dhe të paditet në emër të vet340. 

                                                            
337 Lidhur me dallimin në mes të marrëdhënieve publike-juridike dhe private-juridike shih komentimin e nenit 
1 nr. 1 e në vazhdim. 
338 Shih nenin 4 të këtij ligji; ky Ligj është miratuar në Kuvend me 20. 2. 2008, kurse është shpallur me 
Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-008-2008, datë 15.6.2008. 
339 Shih nenet 12 dhe 124 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
340 Shih nenin 5 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale. 
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Secila komunë ka selinë e kuvendit të saj duke u bazuar në nenin 4 të Ligjit Nr. 
03/L-041 për kufijtë administrativ të komunave341. Në fakt, komunat mund të 
propozojnë ndryshimin e vendit të selisë së tyre duke u bazuar në nenin 4 par. 2 të 
Ligjit për kufijtë administrativ të komunave, por si duket aprovimin përfundimtar 
duhet të jap Kuvendi i Republikës së Kosovës342. Zakonisht selia e kuvendit të 
komunës gjendet në atë komunë. Me Ligjin për kufijtë administrativ të komunave 
është përcaktuar shprehimisht edhe selia e kuvendeve komunale. Duke u bazuar në 
nenin 5 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale të komunave, komunat në vijim të 
themeluara sipas Rregullores 2000/43 “Për Emrat, Numrat dhe Kufijtë 
administrativ të Komunave, me përjashtim të komunës së Mitrovicës, vazhdojnë të 
ekzistojnë me zonat kadastrale të renditura në këtë ligj” dhe selinë e përcaktuar si 
më poshtë: 

 
1. Komuna e Deçanit me seli në Deçan; 
2. Komuna e Gjakovës me seli në Gjakovë; 
3. Komuna e Gllogocit me seli në Gllogoc; 
4. Komuna e Gjilanit me seli në Gjilan; 
5. Komuna e Dragashit me seli në Dragash; 
6. Komuna e Istogut me seli në Istog; 
7. Komuna e Kaçanikut me seli në Kaçanik; 
8. Komuna e Klinës me seli në Klinë; 
9. Komuna e Fushë Kosovës me seli në Fushë Kosovë; 
10. Komuna e Kamenicës me seli në Kamenicë; 
11. Komuna e Leposaviqit me seli në Leposaviq; 
12. Komuna e Lipjanit me seli në Lipjan; 
13. Komuna e Obiliqit me seli në Obiliq; 
14. Komuna e Rahovecit me seli në Rahovec; 
15. Komuna e Pejës me seli në Pejë; 
16. Komuna e Podujevës me seli në Podujevë; 
17. Komuna e Prishtinës me seli në Prishtinë; 
18. Komuna e Prizrenit me seli në Prizren; 
19. Komuna Skenderajt me seli në Skënderaj; 
20. Komuna e Shtimes me seli në Shtime 
21. Komuna e Shtërpcës me seli në Shtërpcë; 
22. Komuna e Suharekës me seli në Suharekë; 
23. Komuna e Ferizajt me seli në Ferizaj; 
24. Komuna e Vitisë me seli në Viti; 
25. Komuna e Vushtrrisë me seli në Vushtrri; 
26. Komuna e Zubin Potokut me seli në Zubin Potok; 
27. Komuna e Zveçanit me seli në Zveçan; dhe 
28. Komuna e Malishevës me seli në Malishevë. 
5.3 Komuna e tanishme e Novobërdës, me seli në Bostan, do të zgjerohet dhe 
përbëhet nga zonat kadastrale të renditura në këtë ligj. 

                                                            
341 Ky Ligj është miratuar në Kuvend me 20.2.2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të 
Republikës së Kosovës, nr. DL-009-2008, datë 15.6.2008. 
342 Shih nenin 4 par. 3 të Ligjit për kufijtë administrativ të komunave. 
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5.4 Në komunën e tanishme të Mitrovicës do të themelohen dy komuna, komuna 
e Mitrovicës së Veriut dhe Mitrovicës së Jugut me zonat kadastrale të renditura 
në këtë ligj dhe me selitë e tyre në Mitrovicë. 
5.5 Komunat në vijim do të themelohen me zonat kadastrale të renditura në këtë 
ligj dhe selitë të përcaktuara më poshtë. 
29. Komuna e Novobërdës me seli në Bostan; 
30. Komuna e Mitrovicës së Veriut me seli në Mitrovicë; 
31. Komuna e Mitrovicës së Jugut me seli në Mitrovicë; 
32. Komuna e Junikut me seli në Junik; 
33. Komuna e Hanit të Elezit me seli në Hani i Elezit; 
34. Komuna e Mamushës me seli në Mamushë; 
35. Komuna e Graçanicës me seli në Graçanicë; 
36. Komuna e Ranillugut me selinë në Ranillug; 
37. Komuna e Parteshit me seli në Partesh; 
38. Komuna e Kllokotit me seli në Kllokot. 

 
3 Neni 39 par. 1 do të vlejë edhe nëse palë e paditur do të paraqitet ndonjë “formë 

tjetër e organizimit territorial”. Aktualisht rendi juridik nuk njeh ndonjë formë 
tjetër të organizimit territorial, që do të kishte konsekuenca praktike. E qartë, Ligji 
për vetëqeverisjen lokale njeh ndarjen territoriale të komunës në fshatra, 
vendbanime dhe lagje (shih nenin 34 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale), por këto 
“njësi territoriale” as nuk janë persona juridikë të së drejtës publike dhe as nuk 
kanë aftësi juridike, pra nuk munden të padisin ose të paditen në emër të tyre. 
Ligjvënësi ka lënë mundësinë, që në rast se paraqitet ndonjë njësi tjetër e 
organizimit territorial nga komuna të përcaktohet kompetenca e përgjithshme 
tokësore. Rast tipik i tillë mund të jetë rasti, nëse disa komuna bashkohen dhe 
formojnë një njësi të veçantë territoriale, e cila si njësi do të mund të paditej ose të 
padisë. Ky paragraf, pra, par. 1 i këtij neni vlen edhe nëse palë e paditur është 
ndonjë Agjenci, e cila e ka statusin e personit juridik të së drejtës publike. Rast 
tipik është me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, e cila është e themeluar me 
Ligjin Nr. 2008/03-L007 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit343. Sipas nenit 1 
të Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Agjencia ka zotësi të plotë 
juridike, posaçërisht për të bërë kontrata, për të marrë, mbajtur ose shitur pronën, si 
dhe ka të gjitha kompetencat e vetëkuptueshme për përmbushjen në tërësi të 
detyrave dhe kompetencave të dhëna me këtë ligj; si dhe të padisë e të paditet në 
emër të saj.  

4 Edhe pse neni 39 i këtij ligji nuk parasheh shprehimisht, mund të konstatohet në 
bazë të interpretimit sistematik, se par. 1 i këtij neni vlen në rastet, kur palë e 
paditur është personi juridik i së drejtës publike, kurse par. 2 i këtij neni vlen, nëse 
palë e paditur është personi juridik i së drejtës private ose ndonjë entitet tjetër, 
që ka aftësi juridike dhe me këtë ka aftësi për të qenë palë në procedurën civile. 
Prandaj, nëse palë e paditur është ndonjë person juridik i së drejtës private është, 
atëherë me kompetencë të përgjithshme tokësore është gjykata, në territorin e së 
cilës personi juridik ka selinë e regjistruar. Siç mund të shihet, nuk është 

                                                            
343 Ligji është miratuar në Kuvend me 21.5.2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës 
së Kosovës nr. DL-023-2008, datë 15.6.2008. 
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vendimtar, se ku në fakt është selia e atij personi juridik, por se ku është regjistruar 
ajo seli. Kështu, mund të arrihet në përfundim edhe në bazë të interpretimit 
gjuhësor të dispozitës së par. 2 të këtij neni. Megjithatë, duhet të kihet parasysh se 
kjo rregull ka konsekuenca tejet jopraktike nëse veprohet kështu. Arsyeja është se 
të gjitha ndërmarrjet dhe me këtë edhe personat juridikë të së drejtës private 
regjistrohen në Prishtinë. Megjithatë, këtu duhet kjo dispozitë të interpretohet në 
atë formë, që nuk është vendimtare se ku është regjistruar selia e personit juridik të 
së drejtës publike, por se ku është selia e atij personi juridik të së drejtës publike344. 
Regjistrimi i selisë ka të bëjë vetëm me fitimin e aftësisë juridike dhe mund të 
shërbej si provë ose e dhënë, se ku ndodhet selia e atij personi juridik të së drejtës 
private. Si persona juridikë të së drejtës private janë p.sh. Shoqëria me përgjegjësi 
të kufizuar, Shoqëria aksionare etj. të parapara sidomos me Ligjin Nr. 02/L-123 
për shoqëritë tregtare345. 

5 Paragrafi 2, i këtij neni vlen edhe nëse kemi të bëjmë me disa entitete, të cilat nuk 
janë persona juridikë të së drejtës private, por ligji ua njeh aftësinë juridike dhe si 
të tilla edhe aftësinë për të qenë palë në procedurën civile. Neni 39 i LPK, nuk flet 
fare për këto entitete, por vetëm për personat juridikë, por e tëra që vlen për 
persona juridikë të së drejtës private, vlen edhe për këto entitete. Sidomos vlen e 
njëjta, sa i përket caktimit të kompetencës së përgjithshme tokësore, nëse këto 
entitete janë palë të paditura në një proces civil. Si të tilla janë paraparë me Ligjin 
për shoqëritë tregtare. Sipas nenit 48 par. 5 të Ligjit për shoqëritë tregtare, 
shoqëria individuale nuk është person juridik, por ajo mund të lidhë kontratë, të 
paraqes padi ose edhe të jetë palë e paditur. 

6 E njëjta situatë vlen edhe tek rasti i shoqërive kolektive sipas nenit 49 par. 4 të 
Ligjit për shoqëritë tregtare dhe rasti i shoqërive komandite të parapara me nenin 
66 par. 2 të Ligjit për shoqëritë tregtare. Këto entitete nuk janë persona juridikë, 
por rendi juridik ua njeh aftësinë për të qenë palë. Dhe nëse ato janë palë të 
paditura, atëherë kompetencën e përgjithshme tokësore e ka gjykata, në territorin e 
së cilës këto entitete e kanë selinë e tyre. 

7 Në Ligjin për shoqëritë tregtare e sidomos me Kreun III të këtij ligji janë 
paraparë rregullat e regjistrimit të këtyre personave juridikë dhe entitete. Sipas 
nenit 23 par. 1 i Ligjit për shoqëritë tregtare, çdo shoqëri tregtare, në dokumentet e 
regjistrit, duhet të paraqesë: a) lokacionin e zyrës së regjistruar, e cila duhet të jetë 
një hapësirë fizike në Kosovë dhe e cila duhet ta ketë adresën e theksuar dhe 
kurrsesi nuk guxon te jetë një kuti postare; dhe b) emrin e agjentit të saj të 
regjistruar, i cili duhet të jetë (i) një person që ka adresën kryesore ose vendin 
kryesor të veprimtarisë në zyrën e regjistruar, ose (ii) një shoqëri tregtare që 
ushtron veprimtarinë kryesore tregtare në zyrën e regjistruar. Neni 23.2, Adresa e 
zyrës së regjistruar të shoqërisë tregtare si dhe emri dhe adresa e agjentit të 
regjistruar duhet të paraqiten në dokumentet e regjistrimit të shoqërisë tregtare. 
Neni 23.3, Çdo shoqëri tregtare ka detyrim të vazhdueshëm për të siguruar që (i) 

                                                            
344 Teoria e selisë, edhe në të drejtën komparative Murray L Peter & Sturner Rolf, “German Civil Justice”, 
Carolina Academic Press Durham, North Carolina, USA 2004, faqe 138. 
345 Ky Ligj është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 27.9.2007, kurse është shpallur me Rregulloren e 
UNMIK-ut nr. 2008/26, datë 27.5.2008 dhe është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për 
shpalljen e LIGJIT PËR SHOQËRITË TREGTARE. 
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një dokument i regjistrimit të azhurnohet të paktën brenda dhjetë (10) ditëve 
kalendarike nëse janë shfaqur rrethana të cilat kanë ndikuar në saktësinë ekzistuese 
të dokumentit, dhe (ii) personi ose shoqëria tregtare e emëruar si agjenti i saj i 
regjistruar është në dispozicion në bazë të rregullt në zyrën e regjistruar. 

8 Sipas nenit 29 par. 1 të Ligjit për shoqëritë tregtare, për regjistrimin e shoqërisë 
kolektive, ortaku i përgjithshëm – ose personi i autorizuar nga ortaku i 
përgjithshëm – duhet të nënshkruajë dhe dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit, 
“memorandumin e shoqërisë kolektive” që përmban: b) adresën në Kosovë ku 
shoqëria kolektive ushtron veprimtarinë kryesore tregtare; c) adresën e zyrës së 
regjistruar të shoqërisë kolektive në Kosovë si dhe emrin e agjentit të regjistruar të 
shoqërisë në atë adresë.  

9 Sipas nenit 31 par. 1 të Ligjit për shoqëritë tregtare, për regjistrimin e një shoqërie 
komandite, një ortak i përgjithshëm – ose një personi i autorizuar nga ortaku i 
përgjithshëm – duhet ta nënshkruajë dhe dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit 
“memorandumin e shoqërisë komandite” i cili përmban këto informata: b) adresa 
në Kosovë në të cilën shoqëria komandite ushtron veprimtarinë e saj kryesore 
tregtare; c) adresa e zyrës së regjistruar (selisë) të shoqërisë komandite në Kosovë 
si dhe emri i agjentit të saj të regjistruar në këtë adresë.  

10 Neni 33 par. 1 i Ligjit për shoqëritë tregtare parasheh për regjistrimin dhe 
themelimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, themeluesi duhet të 
nënshkruajë dhe të dorëzojë në Zyrën e Regjistrimit statutin e shoqërisë më 
përgjegjësi të kufizuar, i cili duhet të përmbajë këto informata: b) adresa në 
Kosovë në të cilën shoqëria ushtron veprimtarinë e saj kryesore tregtare; c) adresa 
e zyrës së regjistruar (selisë) të shoqërisë dhe emri i agjentit të saj i regjistruar në 
këtë adresë.  

11 Sipas nenit 35 par. 1 i Ligjit për shoqëritë tregtare, për regjistrimin dhe themelimin 
e një shoqërie aksionare, themeluesi duhet të nënshkruajë dhe dorëzojë në Zyrën 
e Regjistrimit statutin e shoqërisë aksionare, i cili duhet të përmbajë këto 
informata: b) adresa në Kosovë në të cilën shoqëria ushtron veprimtarinë e saj 
kryesore tregtare; c) adresa e zyrës së regjistruar (selisë) të shoqërisë dhe emri i 
agjentit të saj i regjistruar në këtë adresë.  

12 Sipas nenit 37 par. 3 të Ligjit për shoqëritë tregtare, nëse një shoqëri e huaj 
tregtare është e detyruar sipas par. 1 të këtij neni që të regjistrohet në Zyrën e 
Regjistrimit, personi i autorizuar duhet të nënshkruajë dhe dorëzojë në atë zyrë 
“memorandumin e shoqërisë së huaj tregtare” dhe që përfshin këto të dhëna: d) 
adresën e zyrës së saj të regjistruar në Kosovë si dhe emrin e agjentit të regjistruar 
në atë adresë; e) adresën në Kosovë në të cilën e ushtron veprimtarinë e saj 
kryesore tregtare. 

13 Sipas nenit 42 par. 1 të Ligjit për shoqëritë tregtare, çdo shoqëri e regjistruar 
tregtare duhet të caktojë një person të autorizuar për të dorëzuar në Zyrën e 
Regjistrimit raportin vjetor, që përmban: c) adresën e zyrës së regjistruar (selisë); 
d) emrin dhe adresën e agjentit të regjistruar në atë adresë dhe – nëse agjenti i 
regjistruar është i ri, dhe pëlqimi i tij për ushtrimin e detyrës nuk është dorëzuar 
ende – edhe pëlqimin me shkrim të agjentit të ri, e) adresën e vendit ku shoqëria 
tregtare ushtron veprimtarinë e saj kryesore, nëse kjo adresë dallon nga zyra e 
regjistruar (selia).  
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Neni 40 
 

Për gjykimin në kontestet kundër qytetarit të Kosovës që banon vazhdimisht 
në botën e jashtme, e kompetencës së përgjithshme territoriale është gjykata e 
vendbanimit të tij të fundit në Kosovë. 

 
1 Duke marrë në konsideratë faktin se një person mund të ketë disa vendbanime ose 

edhe vendqëndrime, nëse janë plotësuar kushtet për to, atëherë ndodhën në 
praktikë që ndonjë person ka vendbanim edhe në Kosovë edhe në botën e jashtme. 
Kjo dispozitë ka rëndësi të madhe praktike duke pasur parasysh faktin se një pjesë 
e madhe e shtetasve të Kosovës jetojnë jashtë territorit të Republikës së Kosovës.  

2 Kjo rregull ka mbështetje edhe në doktrinën lidhur me atë se a “shuhet” 
vendbanimi i ndonjë qytetari të Kosovës, nëse jeton në botën e jashtme për një 
kohë të gjatë. Mendimi mbizotërues në doktrinë niset nga parimi se vendbanimi në 
Kosovë ekziston edhe më tutje, edhe nëse personi jeton vazhdimisht dhe kohë të 
gjatë në botën e jashtme346. Prandaj, vendbanimi i personit nuk shuhet, nëse ai ka 
emigruar në botën e jashtme dhe atje jeton pë një kohë të gjatë. Në raste të tilla, me 
kompetencë të përgjithshme është gjykata, në territorin e së cilës pala kishte 
vendbanimin e vet, para se ai të emigrojë në botën e jashtme. Edhe këtu tërhiqet 
vëmendja, se kjo dispozitë vlen, nëse palë e paditur është personi, i cili kishte 
vendbanimin në Republikën e Kosovës, por tani jeton në botën e jashtme.  

3 Edhepse ligji nuk e rregullon shprehimisht, kjo dispozitë do të duhej të vlente 
edhe në rastet kur personi jeton në botën e jashtme, por në Kosovë nuk kishte 
vendbanim, por vetëm vendqëndrim. Prandaj, nëse shtetasi i Republikës së 
Kosovës jeton në botën e jashtme, atëherë me kompetencë të përgjithshme 
tokësore është gjykata, në territorin e së cilës pala kishte vendqëndrimin e fundit në 
Kosovë, nëse ajo nuk kishte vendbanim. Edhe në këtë rast, kjo dispozitë vlen 
vetëm nëse palë e paditur është personi i cili jeton në botën e jashtme, por më herët 
kishte vendqëndrimin në Kosovë. 

4 Kjo dispozitë do të duhej të vlente poashtu për personat, që për shkaqe të 
përfaqësimeve diplomatike dhe konsullore të Republikës së Kosovës, gjenden në 
botën e jashtme.  

 
 
Kompetenca e veçantë territoriale 
 
Kompetenca territoriale ekskluzive 
 
Kompetenca në kontestet lidhur me sendet e paluajtshme 
 
Neni 41 

 
41.1 Për gjykim në kontestet lidhur me pronësinë dhe të drejtat sendore të 

tjera mbi sendet e paluajtshme, në kontestet për shkak të pengim 
                                                            
346 Kështu edhe lidhur me të drejtën trashëgimore ndërkombëtare; shih Morina/Tersteegen, Länderbericht 
Kosovo in: Kroiß/Ann/Mayer (Hrsg.), Nomos/Kommentar zum BGB/Erbrecht, S 1720, 1723. 
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posedimit mbi sendin e paluajtshëm, si dhe në kontestet nga raportet e 
qiradhënies së paluajtshmërisë, ose nga kontratat për shfrytëzimin e 
banesave apo të lokaleve të punës, është ekskluzivisht kompetente gjykata 
në territorin e të cilës ndodhet paluajtshmëria. 

41.2 Po që se paluajtshmëria shtrihet në territorin e disa gjykatave, për 
procedim të çështjes është kompetente çdonjëra nga to. 

  
1 Kompetenca e posaçme tokësore mund të jetë: ekskluzive, e zgjedhur dhe 

ndihmëse347. Siç u cek më lart348, kompetenca tokësore ekskluzive e përjashton 
kompetencën e përgjithshme tokësore, derisa në rast të kompetencës tokësore 
zgjedhore, pala paditëse mund të zgjedhë, se ku dëshiron të paraqes padinë. Do të 
thotë se gjykata ka të drejtë të paraqes padinë ose në gjykatën, që është kompetente 
sipas kompetencës së përgjithshme tokësore ose në një gjykatë tjetër të përcaktuar 
me ligj - në bazë të kompetencës tokësore të zgjedhur.  

2 Në rast se ligji përcakton kompetencën ekskluzive, atëherë përjashtohet 
kompetenca e përgjithshme tokësore dhe asnjë gjykatë tjetër nuk ka të drejtë të 
gjykojë një kontest të tillë. Arsyeja kryesore për caktimin e kompetencës tokësore 
është e natyrës praktike, sepse në këtë mënyrë sigurohet më së lehti dhe më së miri 
këqyrja në vend dhe marrja e provës në vend nga gjykata e çështjes349. Dhe një 
çështje e tillë ka rëndësi sidomos edhe për respektimin e parimit fundamental, të 
parimit direkt350. Me rëndësi fundamentale është edhe fakti, se nëse për një kontest 
është paraparë kompetenca tokësore ekskluzive e ndonjë gjykate, atëherë palët nuk 
munden të merren vesh për ndonjë kompetencë tokësore me marrëveshje, çka kjo 
është e mundur parimisht sipas dispozitave të LPK, nëse janë plotësuar 
prezumimet ligjore të parapara me nenin 66 të LPK351. 

3 Dispozita e nenit 41 parasheh shprehimisht dhe taksativisht këto raste të 
kompetencës tokësore ekskluzive, nëse kemi të bëjmë me: 

  
- pronësinë dhe të drejtat sendore të tjera mbi sendet e paluajtshme; 
- në kontestet për shkak të pengim posedimit mbi sendin e paluajtshëm, si dhe 

në kontestet nga raportet e qiradhënjes së paluajtshmërisë; ose  
- nga kontratat për shfrytëzimin e banesave apo të lokaleve të punës. 
 
Krijimi i kompetencës tokësore ekskluzive lidhur me paluajtshmërinë ka të bëjë 
me faktin e mundësisë më të lehtë të vlerësimit të marrëdhënjeve juridike civile 
nga ana e gjykatës, në territorin e së cilës shtrihet ajo paluajtshmëri352. Nëse kemi 
të bëjmë me konteste të tilla, atëherë kompetente është gjykata, në territorin e së 
cilës shtrihet ajo paluajtshmëri. Duhet të theksohet fakti se ligjvënësi parasheh këto 

                                                            
347 Shih Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 122. 
348 Shih komentimin e nenit 37 nr. 4 dhe 5. 
349 Shih Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 124. 
350 Shih lidhur me këtë komentimin e nenit 4, nr. 2. 
351 Lidhur me kushtet për kompetencën tokësore me marrëveshje shih komentimin e nenin 66 nr. 1 e në 
vazhdim. 
352 Përafërsisht kështu edhe Pozniq, E drejta e procedurës civile, fq. 124. 
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raste në mënyrë shprehimore dhe taksative, me konsekuencë se vetëm lidhur me 
këto konteste është e themeluar kompetenca tokësore ekskluzive.  

4 Nocion qendror në këtë dispozitë është “paluajtshmëria”. LPK nuk e definon 
nocionin “paluajtshmëri”, por vetëm e përcakton se në rast të kontestit lidhur me 
paluajtshmërinë është kompetente gjykata, në territorin e së cilës shtrihet ajo 
paluajtshmëri. Menjëherë duhet të ceket këtu, se kompetenca tokësore ekskluzive 
në bazë të nenit 41 nuk themelohet për të gjitha kontestet lidhur me 
paluajtshmërinë. Kjo kompetencë krijohet vetëm në rast të kontesteve të parapara 
në mënyrë shprehimore dhe taksative353. Megjithatë, lidhur me definimin e 
nocionit “paluajtshmëri” na ofron ndihmë LPDS (Ligji Nr.03/L-154). Sipas nenit 
10 të LPDS, “Paluajtshmëria” është një pjesë e caktuar e sipërfaqes tokësore, e 
cila është e kufizuar ose mund të kufizohet dhe si e tillë ajo përfshin pasuritë 
nëntokësore si dhe objektet tjera të lidhura me bazament tokësor. Paluajtshmëri në 
kuptim të ligjit konsiderohet edhe një ndërtesë, e cila është në pronësi të një 
personi tjetër për dallim nga pronari i paluajtshmërisë mbi të cilën është ndërtuar 
ndërtesa, një njësi e ndërtuar, një e drejtë e ndërtimit, si dhe të drejtat e qirasë 
sendore. Sipas nenit 10 par. 2 të LP, të gjitha vlerat tjera nga këto janë sende të 
luajtshme. Ky nocion i paluajtshmërisë është futur në LP të ri, ligj i cili ishte 
inspiruar nga e drejta gjermane354. Sipas konceptit të së drejtës gjermane, element 
esencial për nocionin “paluajtshmëri” është, se ajo pjesë e sipërfaqes së tokës është 
e regjistruar si e tillë në librin e tokës355. Prandaj, paluajtshmëri në kuptim të LPK 
është paluajtshmëria në kuptim të nenit 10 të LP.  

5 Kompetenca tokësore ekskluzive themelohet nëse kemi të bëjmë me konteste lidhur 
me pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore. Të drejtat sendore, duke përfshirë 
pronësinë si institucionin qendror janë të përcaktuara shprehimisht dhe taksativisht në 
LP. Kjo për faktin, se në të drejtat e vendeve kontinentale vlen sistemi numerus 
clausus356. Pronësia si e drejtë qendrore sendore është e paraparë me nenin 18 të LP. 
Sipas kësaj dispozite, pronësia është e drejtë e tërësishme e një personi mbi një send. 
Dhe, send është natyrisht edhe paluajtshmëria357. Të drejtat tjera sendore janë të 
parapara po ashtu me LP si e drejta sendore e parablerjes me nenet 44 deri 50 të LP, 
bashkëpronësia 51 deri 56 të LP, pronësia në njësi të ndërtesës me nenet 57 deri 68 të 
LP, pronësia e përbashkët me nenet 68 deri 77 të LP, e drejta fqinjësore me nenet 77 
deri 81 të LP, e drejta e kalimit të domosdoshëm me nenet 87 deri 89 LP, posedimi me 
nenet 103 deri 114 të LP, të drejtat e sigurimit sendor siç janë pengu dhe hipoteka me 
nenet 125 deri 217 të LP, të drejtat e shfrytëzimit sendor, siç janë frutgëzimi me nenet 
218 deri 251 të LP, servituti sendor me nenet 252 deri 260 të LP, servituti personal me 
nenet 261 deri 264 të LP, barra sendore me nenet 265 deri 270 të LP si dhe e drejta e 
ndërtimit me nenet 271 deri 274 të LP.  

                                                            
353 Lidhur me këtë shih në vazhdim komentimet e këtij neni. 
354 Shih memorandumin shpjegues lidhur me këtë Ligj; shumë detajisht shiko Morina, Die Entwicklung des 
Immobilienrechts im Kosovo, S. 28 ff., 180. 
355 Tek ne ekziston Regjistri i paluajtshmërisë i themeluar sipas Ligjit Nr. 2002/5 mbi themelimin e regjistrit të 
të drejtave të pronës së paluajtshme, Ligj i cili është i plotësuar dhe ndryshuar me datë 18.8.2003. 
356 Në lidhje me këtë Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts, 
S. 177 ff.. 
357 Shih nenin 8 të LP. 



Iset Morina 

 108 

6 Kjo dispozitë, d. m. th. dispozita e nenit 41 vlen edhe në kontestet lidhur me 
imisionet, të cilat janë të rregulluara me nenin 82 të LP. Po ashtu, kjo dispozitë 
vlen edhe në kontestet lidhur me regjistrimin e paluajtshmërive, të parapara me 
nenet 115 deri 124 të LP.  

7 Tërhiqet vëmendja, se kjo dispozitë vlen vetëm për konteste lidhur me të drejtat 
sendore mbi një paluajtshmëri. Për kontestet nga e drejta e detyrimeve nuk vlen 
dispozita e nenit 41 të LPK. Si të tilla janë p.sh. detyrimi i shitësit për kalimin e 
pronësisë në blerësin apo detyrimi i blerësit për pagimin e çmimit të shitjes etj.358. 
Për të gjitha kontestet lidhur me të drejtat e pjesëmarrësve në marrëdhënjet juridike 
të detyrimeve nuk vlen dispozita e nenit 41 të LPK. Megjithatë, palët mund të 
merren vesh sipas nenit 66 të LPK, që gjykata, në territorin e së cilës shtrihet 
paluajtshmëria të jetë kompetente edhe lidhur me kontestet për të drejtat nga 
marrëdhëniet e detyrimeve359.  

8 Sipas formulimit të qartë të dispozitës së nenit 41 të LPK, për kontestet lidhur me 
pengim posedimin në paluajtshmëri është gjykata në territorin e së cilës shtrihet 
ajo paluajtshmëri. Procedura e pengim posedimit është procedurë e veçantë 
kontestimore, për të cilën procedurë vlejnë rregulla të veçanta360. Nëse kemi të 
bëjmë me rastin e kontesteve lidhur me pengim posedimin e sendit të luajtshëm, 
atëherë nuk vlen kompetenca tokësore ekskluzive, por kompetenca tokësore e 
zgjedhur sipas nenit 52 të LPK361. Kompetenca tokësore ekskluzive e një gjykate 
është e themeluar edhe në rastet e kontesteve nga raportet e qiradhënies së 
paluajtshmërisë. Siç shihet, ky është një përjashtim nga rregulli, se neni 41 i LPK 
nuk vlen për kontestet nga e drejta e detyrimeve. Prandaj, dispozita e nenit 41 të 
LPK vlen, në rast të kontesteve nga marrëdhënjet juridike të qirasë sipas neneve 
585 e në vazhdim të LMD, por vetëm nëse objekti i kontratës së qirasë është sendi 
i paluajtshëm362. Qiradhënia e paluajtshmërive mund të manifestohet edhe sipas 
rregullave të së drejtës së detyrimeve, p.sh. qiraja sendore sipas Ligjit për 
Agjencinë kosovare të privatizimit ose edhe sipas Ligjit Nr. 03/L-226 për dhënjen 
në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës363. 

9 Përfundimisht, dispozita e nenit 41 të LPK vlen edhe për kontestet nga kontratat 
për shfrytëzimin e banesave apo të lokaleve të punës. Deri më tani këto të drejta 
rregullohen sipas LMD. 

10 Kompetenca tokësore ekskluzive sipas nenit 41 të LPK vlen edhe nëse nga ndonjë 
e drejtë subjektive rrjedhë ndonjë kërkesë. Rast tipik është p.sh. kërkesa e pronarit 
për kthimin e sendit sipas nenit 93 të LPDS.  

11 Dispozita e par. 2 të nenit 41 parasheh një rregull fundamentale, sipas së cilës pala 
paditëse ka të drejtën e zgjedhjes, se në cilën gjykatë do të paraqes padinë, nëse 
paluajtshmëria gjendet në territore të gjykatave të ndryshme. Kjo e drejtë 

                                                            
358 Shih nenin 454 të LM. 
359 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar, § 81 Rn. 4. 
360 Shih për këtë nenet 478 deri 483 të LPK dhe komentimet e neneve përkatëse. 
361 Shih lidhur me këtë komentimin e nenit 52 nr. 1 e në vazhdim. 
362 Lidhur me atë se çka është sendi i paluajtshëm nga neni 12 i LP. 
363 Ky Ligj është miratuar në Kuvend me 28.10.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të 
Republikës së Kosovës nr. DL-072 -2010, Datë 9.11.2010. 
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konsumohet, nëse padia e paraqitur tanimë i dërgohet palës së paditur, me ç‘rast 
krijohet gjyqvarësia364.  

12 Kompetenca tokësore ekskluzive është e paraparë edhe në ligjet tjera, përveç në 
LPK. Si të tilla janë: 

 
- Neni 14 par. 3 i LPJK: Kur në procedurën jokontestimore vendoset lidhur me 

sendet e paluajtshme, me kompetencë territoriale ekskluzive është gjykata në 
territorin e të cilës ndodhet paluajtshmëria; 

- Neni 129, par. 1 i LPJK: Për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore të shtetasit të 
Kosovës i cili në momentin e vdekjes e ka pasur vendbanimin në Kosovë, në 
pikëpamje të pasurisë së paluajtshme e cila ndodhet në territorin e Kosovës 
dhe në pikëpamje të pasurisë së luajtshme të tij, pa marrë parasysh se ku 
ndodhet, me kompetencë ekskluzive është gjykata e Republikës së Kosovës; 

- Neni 177 i LPP: Për të vendosur për propozimin për përmbarimin për sendin e 
paluajtshëm dhe për zbatimin e aktvendimit për përmbarimin, me kompetencë 
tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhet paluajtshmëria. 

- Rastet tjera të kompetencës tokësore ekskluzive janë paraparë edhe me 
dispozitat e LZKL në lidhje me kompetencën ndërkombëtare të gjykatës së 
vendit tonë. Si të tilla janë sidomos nenet 47, 56, 61, 64 par. 2, 66 par. 2, 70 
par. 2, 72 par. 1, 73 par. 1, 74 par. 1, 75 par. 1 dhe 78 par. 1 të LZKL.  

 
 
Kompetenca në kontestet lidhur me mjetin e fluturimit 
 
Neni 42 
 
42.1 Në qoftë se për procedimin e çështjes në kontestin lidhur me të drejtën e 

pronësisë apo të drejtave sendore të tjera mbi mjetin e fluturimit si dhe në 
kontestet nga raporti i qiradhënies së mjetit të fluturimit është 
kompetente gjykata e Kosovës, ekskluzivisht është kompetente në 
pikëpamje territoriale gjykata në territorin e së cilës mbahet regjistri në 
të cilin është regjistruar mjeti i fluturimit. 

42.2 Në qoftë se për kontestin për shkak të pengim posedimit në mjetin e 
fluturimit nga paragrafi l i këtij neni është kompetente gjykata në Kosovë, 
e kompetencës territoriale, përveç gjykatës në territorin e të cilës mbahet 
regjistri në të cilin është regjistruar mjeti i fluturimit, është edhe gjykata 
në territorin e së cilës është bërë pengimi. 

 
1 Kjo dispozitë, d. m. th. dispozita e par. 1 të këtij neni vlen në rast të kontesteve 

lidhur me të drejtat sendore dhe të drejtat e shfrytëzimit të mjeteve të 

                                                            
364 Lidhur me këtë shih komentimet e neneve 252 dhe 262 të LPK; kështu deri më tani, shih Pozniq, E drejta e 
procedurës civile, fq. 254; e njëjta situatë vlen edhe në të drejtën komparative, shih Mayr in Rechberger/Hrsg, 
ZPO-Kommentar, § 84 Rn. 1. 
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fluturimit365. Lidhur me caktimin e kompetencës ndërkombëtare të gjykatave të 
Republikës së Kosovës shih më konkretisht nenin 29 të LPK366. 

2 Shprehimisht është përcaktuar me këtë dispozitë kompetenca tokësore ekskluzive me 
konsekuencë se përjashtohet kompetenca e përgjithshme tokësore dhe se palët nuk 
munden të merren vesh për themelimin e ndonjë kompetence të caktuar tokësore të 
ndonjë gjykate. Kompetente në pikëpamje tokësore është gjykata, në territorin e së 
cilës mbahet regjistri, në të cilën regjistër është regjistruar ky mjet i fluturimit. 

3 Çështja e regjistrimit të mjeteve të fluturimit është e rregulluar me Ligjin Nr. 
03/L-051 për aviacionin civil367. Sipas nenit 40, par. 1 të Ligjit për aviacion civil, 
regjistri i Avionëve civilë të Kosovës mbahet nga Autoriteti i Aviacionit Civil të 
Republikës së Kosovës368. Selia e këtij Autoriteti është në Prishtinë dhe me këtë 
edhe gjykata e Prishtinës është kompetente në pikëpamje tokësore. 

4 Dispozita e par. 2 të këtij neni përmban një dispozitë lidhur me kompetencën 
tokësore të zgjedhur në rast të pengim posedimit të mjetit të fluturimit. Prandaj, 
kompetente në këtë rast është jo vetëm gjykata, në territorin e së cilës mbahet 
regjistri me mjete të fluturimit, por edhe gjykata në territorin e së cilës është kryer 
pengim posedimi lidhur me fluturaken. 

5 Tërhiqet vëmendja se as dispozita e nenit 42 e LPK e as Ligji për aviacionin civil-
vlen vetëm për fluturaket civile dhe jo edhe për fluturaket luftarake, për të cilat 
do të duhej të krijohej një kuadër i ri ligjor.  

 
 
Kompetenca për kontestet në procedurën përmbaruese dhe të falimentimit 
 
Neni 43 

 
Për procedimin e kontesteve që lindin gjatë dhe lidhur me procedurën e 
përmbarimit gjyqësor apo administrativ, gjegjësisht gjatë dhe lidhur me 
procedurën e falimentimit, në pikëpamje territoriale është ekskluzivisht 
kompetente vetëm gjykata në territorin e së cilës ndodhet gjykata, e cila është 
duke zhvilluar procedurën përmbaruese apo të falimentimit, gjegjësisht 
gjykata në territorin e së cilës është duke u kryer përmbarimi administrativ. 

 
1 Dispozita e nenit 43 përcakton edhe rastet e kompetencës tokësore ekskluzive në 

rast të përmbarimit të dhunshëm dhe procedurës së falimentimit. Edhe në kontestet 
e tilla, palët nuk mund të ndikojnë apo influencojnë lidhur me kompetencën e 
gjykatave369. Në rastet e tilla të procedurës së përmbarimit dhe falimentimit- 
themelohet kompetenca tokësore ekskluzive, e cila kompetencë vlen në rast të 

                                                            
365 Lidhur me nocionin e të drejtave sendore dhe të drejtave të shfrytëzimit në përgjithësi shih komentimin e 
nenit paraprak. 
366 Shih sidomos komentimin e nenit 29 nr. 1 e në vazhdim. 
367 Ligji është miratuar në Kuvend me 13.3.2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës 
së Kosovës nr. DL-017-2008, datë 15.6.2008. 
368 Ky Autoritet i dërgon Ministrit për Transport çdo tre muaj regjistrin e azhurnuar lidhur me mjetet e 
fluturimit të regjistruara. 
369 Kështu edhe deri më tani, shih Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 125. 
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kontestit gjatë dhe lidhur me procedurën e përmbarimit. Raste të tilla janë në 
rast të referimit të çështjes nga procedura e përmbarimit në procedurën 
kontestimore. Raste të tilla janë:  

 
- Neni 32 i LPP në rast të kalimit të kredisë dhe dobisë; Palët duhet të zgjidhin 

kontestin në procedurën kontestimore, nëse detyrimi i personit të tretë për 
shlyerjen e borxhit kontestohet; 

- Neni 58 i LPP në rast të prapësimit kundër aktvendimit të bazuar në 
dokumentin e besueshëm; 

- Neni 60 i LPP në rast se vendimet e gjykatës lidhur me prapësimin e personit 
të tretë; 

- Neni 130 i LPP në rast të njoftimit të debitorit për padinë me qëllim arkëtimi të 
kredisë së kaluar; 

- Neni 181 i LPP me qëllim të udhëzimit të fillimit të procedurës kontestimore; 
- Neni 182 i LPP në rast të kontestit në mes të pronarëve të pasurisë së 

përbashkët; 
- Neni 199 i LPP nëse blerësi dëshiron t´i realizojë me procedurën kontestimore; 
- Neni 243 i LPP në rast të udhëzimit për fillimin e procesit kontestimor; 
- Neni 244 i LPP kur rastet janë të besueshme- shkaqet e kontestueshme; 
- Neni 279 i LPP në rast të kërkesës për shpërblimin e dëmit dhe 
- Neni 296 i LPP në rast të realizimit të shpërblimit me procedurë të veçantë. 

  
Këtu tërhiqet vëmendja se sipas nenit 22 të LPK vlejnë dispozitat e LPK në 
mënyrë subsidiare edhe për procedurën përmbaruese. Siç shihet, duke u bazuar në 
nenin 42 të LPK, në lidhje me nenet e cekura deri më tani të LPP, përcaktojnë 
kompetencën tokësore ekskluzive në rast të kontesteve lidhur me procedurën 
përmbarimore të filluar dhe që vazhdon edhe më tutje. 

2 Për më tepër, vlen kompetenca tokësore ekskluzive edhe në rastet e zhvillimit të 
procedurës së përmbarimit. Dispozitat e mëposhtme kanë të bëjnë me caktimin e 
kompetencës së gjykatave jokontestimore, por përmbarimore. Këtu duhet të bëhet një 
dallim i saktë dhe dispozitat në vazhdim vlejnë vetëm për kompetencën e gjykatave 
përmbarimore, në rast të zhvillimit të procedurës përmbarimore. Si të tilla janë: 

 
- Neni 76 i LPP në rast të përmbarimit për sendet e luajtshme;  
- Neni 102 i LPP në rast të përmbarimit të kreditorit;  
- Neni 103 i LPP për shkak të caktimit të kompetencës tokësore në rast të 

ushqimit ligjor; 
- Neni 157 i LPP lidhur me përmbarimin për aksionet dhe pjesët në shoqëritë 

tregtare;  
- Neni 163 i LPP duke marrë në konsideratë përmbarimin ndaj kredisë për 

dorëzimin e sendeve;  
- Neni 175 i LPP lidhur me përmbarimin për të drejtat tjera pasurore;  
- Neni 177 i LPP duke marrë në konsideratë përmbarimin për sendet e 

paluajtshme; 
- Neni 258 i LPP lidhur me përmbarimin me qëllim të dorëzimit të sendeve të 

luajtshme; 
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- Neni 265 i LPP lidhur me përmbarimin për zmbrapsjen dhe dorëzimin e 
paluajtshmërisë;  

- Neni 272 i LPP lidhur me përmbarimin për realizimin e kredisë për veprim, 
mosveprim dhe durim;  

- Neni 280 i LPP lidhur me përmbarimin e vendimit për ndarjen e sendeve; 
- Neni 287 i LPP lidhur me përmbarimin me anë të regjistrimit të të drejtave në 

librin publik; 
- Neni 291 i LPP lidhur me përmbarimin për vendimin e kthimit të punëtorit në 

punë; si dhe  
- Neni 297 i LPP lidhur me përmbarimin e vendimeve nga fusha e së drejtës 

familjare. 
 

3 Dispozita e nenit 42 të LPK vlen edhe për kontestet lidhur me procedurën e 
falimentimit. Derisa LPP parasheh rregulla të posaçme, se kur kontestet e caktuara 
mund të drejtohen për në procedurën kontestimore, ku rrjedhimisht vlejnë dispozitat 
e LPK e me këtë edhe dispozita e nenit 42 të LPK, Ligji për likuidimin e personave 
juridikë në falimentim nuk parasheh rregulla të tilla për referimin e kontesteve nga 
procedura e falimentimit në procedurën kontestimore. Për më tepër, me fillimin e 
procedurës së falimentimit ndërpriten të gjitha procedurat e tjera kontestimore të 
filluara, ku tanimë administratori i caktuar ka të drejta të veçanta në pasurinë e 
debitorit. Duke u bazuar në nenin 2 dhe 5 të Ligji për likuidimin e personave juridikë 
në falimentim, të gjitha rastet e falimentimit shqyrtohen në gjykatën ekonomike të 
qarkut, kompetente në zonën gjeografike ku ndodhet vendi i afarizmit kryesor të 
debitorit. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se aktualisht në Republikën e Kosovës 
vepron praktikisht vetëm Gjykata ekonomike e qarkut me seli në Prishtinë. Edhe në 
të ardhmen kështu do të jetë edhe në aspektin legjislativ, meqë me Ligjin e ri Nr. 
2010/03-L-199 për Gjykatat370 do të ekzistojë vetëm një Departament i veçantë për 
çështje ekonomike në Gjykatën themelore të Prishtinës371. 

 
 
Kompetenca territoriale e zgjedhur 

 
Kompetenca në kontestet martesore 
 
Neni 44 
 

Për gjykim në kontestet për konstatimin e ekzistimit apo të mosekzistimit të 
martesës, për anulimin e martesës apo zgjidhjen e saj, kompetente është, përpos 
gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale, edhe gjykata në territorin e 
së cilës bashkëshortët kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët. 
 

1 Derisa në rastet e kompetencës tokësore ekskluzive përjashtohet kompetenca 
tokësore e përgjithshme dhe në këtë rast palët nuk mund të drejtohen në ndonjë 

                                                            
370 Ky ligj është miratuar në Kuvend me 22.07.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të 
Republikës së Kosovës nr. DL-047-2010, Datë 09.08.2010. 
371 Shih nenin 11 par. 3, nenin 12 par. 1 nënparagrafi 1 i Ligjit për Gjykatat. 
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gjykatë tjetër nga ajo që është përcaktuar me ligj shprehimisht, situata paraqitet 
krejtësisht ndryshe, nëse kemi të bëjmë me kompetencën tokësore të zgjedhur. Në 
raste të tilla të kompetencës tokësore zgjedhore, pala paditëse ka mundësi të zgjedhë, 
se ku dëshiron të paraqes padinë. Ajo mundet të paraqes padinë ose te gjykata, e cila 
është kompetente sipas kompetencës së përgjithshme tokësore duke u bazuar në 
nenet 37 deri 40 të LPK ose në ndonjë gjykatë tjetër, e cila mund të jetë kompetente 
sipas kompetencës tokësore të zgjedhur sipas neneve 44 deri 54 të LPK. 

2 Kjo dispozitë është marrë fjalë për fjalë nga dispozita e nenit 54 të Ligjit të vjetër të 
procedurës kontestimore, por në masë të madhe i shkurtuar. Derisa dispozita e nenit 
54 e LPK të vjetër ka paraparë edhe rregulla të kompetencës ndërkombëtare të 
gjykatave në konteste martesore, dispozita e nenit 44 të LPK nuk e rregullon farë 
këtë materje. Ky shkurtim redaksional i kësaj dispozite është i padrejtë dhe bile me 
refleksione të gjëra në aspektin negativ, në aspektin e zbrazëtive ligjore. Tanimë, 
ndihmë mund të kërkohet vetëm në Ligjin për Zgjidhjen e Kolizionit të Ligjeve, ligj i 
cili rregullon kompetencën ndërkombëtare të gjykatave tona, por jo në mënyrë 
ekskluzive. Tanimë, kjo dispozitë rregullon vetëm kompetencën tokësore të zgjedhur 
të gjykatave, por pa element ndërkombëtar. 

3 Në rast të kontesteve martesore ekziston kompetenca tokësore e zgjedhur372. 
Dispozita e nenit 44 parasheh shprehimisht se në cilat raste të kontesteve martesore 
vlen kompetenca tokësore zgjedhore. Këto janë: 

 
- Konstatimi i ekzistimit dhe mosekzistimit të martesës; 
- Anulimi i martesës; dhe  
- Zgjidhja e martesës. 

 
Në rast të kontesteve të tilla, atëherë vlen kompetenca tokësore e zgjedhur, sipas së 
cilës pala paditëse mund të paraqes padinë ose në gjykatën e kompetencës së 
përgjithshme tokësore sipas neneve 37 dhe 38 të LPK ose në gjykatën, në territorin 
e së cilës bashkëshortët kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët. Sido që 
të jetë situata, nëse palët nuk kishin fare vendbanim të tyre, nuk kemi ndonjë 
përgjigje nga Ligji. Ligji hesht për këtë rast dhe parasheh mundësinë e zgjedhjes së 
gjykatës, në territorin e së cilës shtrihet vendbanimi i fundit i përbashkët i 
bashkëshortëve. Megjithatë, në rast të tillë do të duhej të vlente në mënyrë 
analoge dispozita e nenit 38 par. 2 të LPK, sipas së cilës dispozitë për caktimin e 
kompetencës tokësore merret për bazë vendqëndrimi i palës së paditur, nëse pala 
nuk ka vendbanim. Rrjedhimisht, pala paditëse do të mund të paraqet padinë ose 
në gjykatën e kompetencës së përgjithshme tokësore, ose në gjykatën, në territorin 
e së cilës bashkëshortët e kishin vendqëndrimin e fundit, nëse fare nuk kishin 
vendbanim në kuptim të Ligjit.  

4 Dispozita e nenit 44 të LPK parasheh se në rast të kontesteve martesore lidhur me 
anulimin e martesës, zgjidhjes së martesës dhe konstatimit të ekzistimit apo 
mosekzistimit të martesës- pala ka të drejtën e zgjedhjes, pa rregulluar më për së 

                                                            
372 Në të drejtën komparative, zakonisht në konteste martesore ekziston kompetenca tokësore ekskluzive dhe 
jo kompetenca tokësore e zgjedhur; kështu është në të drejtën procedurale austriake (§ 76 JN), e drejtë e cila ka 
shërbyer si model bazë i LPK. 
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afërmi këto nocione373. Mirëpo, ndihmë ofrojnë në këtë rast dispozitat e LF. Nenet 
59 e në vazhdim të LF rregullojnë në mënyrë të detajuar rastet e shuarjes së 
martesës374. Sipas kësaj dispozite, rastet e shuarjes së martesës janë: 

 
- Anulimi i martesës dhe 
- Shkurorëzimi i martesës 

 
Siç mund të shihet, LF nuk parasheh “zgjedhjen” dhe konstatimin për “ekzistimin apo 
mosekzistimin” e martesës. Tanimë, paraqitet dilema e konkurrencës së ligjeve në 
rast të mospajtueshmërisë. Meqë ligji nuk parasheh ndonjë rregull të tillë, vijnë në 
shprehje parimet fundamentale lidhur me konkurrencën e ligjeve. Sipas parimit lex 
specialis derogat legi generali (Ligji special abrogon ligjin e përgjithshëm) do të 
vlenin rregullat e LF, meqë çështjet e mbarimit të martesës rregullohen në mënyrë 
speciale me LF. Por, duke u bazuar në parimin se lex posteriori derrogat lex priori 
(ligji i mëvonshëm abrogon ligjin e mëhershëm), do të vlente LPK për shkak të faktit, 
se ky Ligj ka hyrë në fuqi më vonë se LF. Megjithatë, ekziston edhe një parim tjetër 
fundamental, sipas të cilit Lex posterior generalis non derogat priori speciali (një ligj i 
përgjithshëm i mëvonshëm nuk abrogon ligjin e mëhershëm special). Konsekuencë e 
gjithë kësaj është se në këtë rast vlejnë dispozitat e LF edhepse më vonë ka hyrë në 
fuqi LPK. Prandaj, rastet e mbarimit të martesës lidhur me caktimin e kompetencës 
tokësore do të merren parasysh ashtu siç janë përcaktuar në LF për rastet e anulimit dhe 
shkurorëzimit dhe jo rastet e parapara me LPK.  

5 Tërhiqet vëmendja se edhe LF parasheh një rregull lidhur me caktimin e 
kompetencës tokësore në rast të kontesteve martesore. Sipas nenit 72 të LF në 
kontestet martesore kompetencën territoriale përveç gjykatës me kompetencë të 
përgjithshme territoriale e ka edhe gjykata në territorin e të cilës bashkëshortët 
kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët. Siç mund të shihet, dispozita e 
nenit 72 të LF është identike me nenin 44 të LPK. Meqë këto dispozita janë në 
pajtueshmëri të plotë, nuk shtrohet çështja e konkurrencës së ligjeve. Për më tepër, 
ajo që vlen për nenin 44 të LPK vlen edhe për nenin 72 të LF. 

 
 
Neni 45 
 

Në kontestet për vërtetimin ose kundërshtimin e atësisë apo amësisë fëmija 
mund të ngrejë padi qoftë në gjykatën e kompetencës së përgjithshme 
territoriale qoftë në gjykatën në territorin e së cilës e ka vendbanimin apo 
vendqëndrimin. 

 
1 Fillimisht tërhiqet vëmendja se kjo dispozitë gjen në zbatim vetëm nëse palë 

paditëse është fëmija. Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me kompetencën tokësore 

                                                            
373 Edhe këtu vlen parimi se kjo e drejtë konsumohet, në momentin e krijimit të gjyqvarësisë; gjyqvarësia 
krijohet në bazë të nenit 252 në lidhje me nenin 262 të LPK në momentin e dërgimit të padisë ndaj palës së 
paditur nga ana e gjykatës. 
374 Nëse nocioni “shuarja” e martesës, që e përdor ligjvënësi është i drejtë, është çështje për të cilën mund të 
diskutohet; ndoshta do të ishte më e preferuar të përdoret nocioni “mbarimi” i martesës. 
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të zgjedhur, sipas së cilës pala paditëse, në këtë rast vetëm fëmija, mund të 
paraqesë padinë ose në gjykatën e kompetencës së përgjithshme ose në gjykatën, 
në territorin e së cilës pala paditëse e ka vendbanimin ose vendqëndrimin. Nëse 
padinë për vërtetimin ose kundërshtimin e atësisë ose amësisë e paraqet i ati ose e 
ëma ose edhe ndonjë person tjetër, atëherë vlejnë vetëm dispozitat e neneve 37 par. 
1 në lidhje me nenin 38 të LPK. Sipas kësaj dispozite, kompetenca e gjykatës 
caktohet varësisht nga vendbanimi ose vendqëndrimi i palës së paditur. Prandaj, 
kjo dispozitë vlen, vetëm nëse fëmija është palë paditëse në këtë kontest. Me këtë 
zgjidhje dëshiron ligjvënësi që të krijojë edhe një mekanizëm tjetër për mbrojtjen e 
fëmijës375. E drejta e zgjedhjes së palës së paditur për paraqitjen e padisë në 
Gjykatë konsumohet në momentin e krijimit të litispendencës376.  

2 Një dispozitë të tillë gati identike e përmban edhe LF. Sipas nenit 337 të LF në 
konteste për vërtetim apo kundërshtim të atësisë apo të amësisë, fëmija 
respektivisht përfaqësuesi i tij ligjor mund të paraqesë padinë edhe para gjykatës 
me kompetencë territoriale të përgjithshme apo në gjykatën në territorin e së cilës 
personi ka vendbanimin apo vendqëndrimin. Meqë, në mes të këtyre dispozitave, 
pra në mes të dispozitës së nenit 46 të LPK dhe nenit 337 të LF nuk ka 
kundërthënje, nuk ka nevojë fare të shtrohet çështja e konkurrencës së ligjeve. 
Megjithatë, dispozita e nenit 337 të LF përcakton se “...fëmija respektivisht 
përfaqësuesi i tij ligjor...” mund të paraqesë padinë, derisa dispozita e nenit 46 të 
LPK përcakton se “...fëmija mund të ngrejë padi...”. Edhepse LF, në shikim të 
parë, duket më i detajuar dhe më i plotë- është më konfuz. Arsyeja është se ashtu 
siç është hartuar dispozita lë të kuptohet, se padinë mund ta paraqes fëmija ose 
përfaqësuesi. Dhe pikërisht këtë nuk e dëshironte ligjvënësi e as nuk mund të jetë 
kështu. Siç duket, këtu ka një gabim redaksional, meqë esenca e kësaj dispozite 
është vetëm caktimi i kompetencës tokësore, në rast se palë paditëse është 
fëmija. Çështja, se kush mund të paraqes padinë, varet nga aftësia e fëmijës për të 
vepruar. Se palë paditëse është fëmija, këtu nuk ka dilemë. Nëse padinë duhet ta 
paraqesë përfaqësuesi i fëmijës, varet nga fakti i aftësisë së fëmijës për të vepruar. 
Nëse fëmija ka aftësi të plotë për të vepruar, atëherë ajo mund të paraqes vetë 
padinë pa pasur nevojë për përfaqësues ligjor. Vetëm nëse fëmija nuk ka aftësi të 
plotë për të vepruar, atëherë padinë për kontestet e tilla duhet ta paraqesë 
përfaqësuesi i saj ligjor. Prandaj, palë në këtë kontest është “fëmija”, pa marrë 
parasysh faktin, se padinë e paraqet përfaqësuesi i fëmijës. Për këtë arsye, 
dispozita e nenit 46 është më kuptimplote dhe do të duhej të zbatohej në konteste 
të tilla, edhe pse LF do të mund të vinte në shprehje si ligj special. 

3 Edhe pse formulimi i dispozitës së nenit 46 të LPK është i paafat, në bazë të kësaj 
dispozite pala paditëse, e cila është fëmija- mund të paraqes padinë ose në gjykatën 
e kompetencës së përgjithshme tokësore (në këtë rast do të vlejnë dispozitat e 
neneve 37 dhe 38 të LPK, sipas së cilave dispozita vendimtare është vendbanimi 
ose në mungesë të tij vendqëndrimi i palës së paditur) ose në gjykatën, në territorin 
e së cilës e ka vendbanimin ose vendqëndrimin. Edhe pse nuk është thënë 
shprehimisht me dispozitë, këtu mendohet në vendbanimin ose vendqëndrimin e 

                                                            
375 Kështu edhe më herët; shih Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 125. 
376 Gjyqvarësia ose litispendenca krijohet në bazë të nenit 262 të LPK në momentin e dërgimit të padisë nga 
ana e gjykatës ndaj palës së paditur. 
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palës paditëse (lidhur me atë se çka janë vendbanimi dhe vendqëndrimi në kuptim 
të këtij ligji, i referohemi komentimeve të neneve 37 dhe 38, nr. 1 e në vazhdim), e 
jo në asnjë mënyrë të palës së paditur. U mor vesh, edhe në këtë rast vlen kjo 
rregull, vetëm nëse palë paditëse paraqitet fëmija. Në rast të kundërt, vlejnë vetëm 
dispozitat e neneve 37 dhe 38 të LPK, e nuk vlen dispozita e nenit 46 të LPK.  

4 Kompetenca lëndore e gjykatave në rast të kontesteve të vërtetimit ose 
kundërshtimit të atësisë ose edhe të amësisë është e rregulluar ende me Ligjin 
aktual për gjykatat e rregullta. Në bazë të nenit 29 par. 2 nënparagrafi 4 të LGJRR, 
kompetente në pikëpamje lëndore në konteste të vërtetimit ose kundërshtimit të 
atësisë ose edhe të amësisë është ekskluzivisht Gjykata e Qarkut. Duke u bazuar në 
nenet 11 dhe 16 të LGJ377 kompetente në pikëpamje lëndore është Gjykata 
themelore. 

5 Meqë kjo dispozitë merret vetëm me caktimin e kompetencës tokësore, nëse kemi 
të bëjmë me rastet e kontesteve lidhur me vërtetimin ose kundërshtimin e atësisë 
ose edhe të amësisë dhe vetëm atëherë, nëse palë paditëse është fëmija, nuk 
gjenden më tutje rregulla lidhur me ecurinë e kësaj procedure. Kjo procedurë, 
d.m.th. procedura në konteste të tilla familjare është procedurë e veçantë 
kontestimore. Kjo procedurë e veçantë kontestimore është rregulluar shumë të 
detajuar dhe shprehimisht me LF. Më konkretisht, dispozitat e neneve 337 deri 348 
të LF rregullojnë procedurën e veçantë kontestimore lidhur me vërtetimin ose 
kundërshtimin e atësisë ose edhe të amësisë.  

 
 
Kompetenca në kontestet për ushqimin ligjor 
 
Neni 46 

 
Për zgjidhjen e kontesteve lidhur me alimentacionin, po që se paditës është 
personi që kërkon alimentacion, është kompetente, përpos gjykatës së 
kompetencës së përgjithshme territoriale, edhe gjykata në territorin e së cilës 
paditësi e ka vendbanimin, gjegjësisht vendqëndrimin. 

 
1 Kompetenca lëndore e gjykatave në konteste lidhur me alimentacionin nuk është 

e rregulluar me dispozitat e LPK, por është e rregulluar me LGJRR. Duke u bazuar 
në nenin 29 par. 2 nënpar. 6 i LGJRR, kompetente në pikëpamje lëndore në lidhje 
me kontestet për alimentacionin është Gjykata e Qarkut, nëse vendoset së bashku 
me kontestet mbi ekzistimin ose mosekzistimin e martesës...(shih nenin 29 par. 2 
nënpar. 6 i LGJRR lidhur me kushtet e tjera). Në procesin kontestimor, në të cilin 
vendoset vetëm lidhur me alimentacionin, pa u vendosur lidhur me çështjet e tjera 
të ndërlidhura siç janë rastet e ekzistimit ose mosekzistimit të martesës, 
kompetente në pikëpamje lëndore është Gjykata komunale. Duke u bazuar në nenet 
11 dhe 16 të LGJ378 kompetente në pikëpamje lëndore është Gjykata themelore. 

2 Dispozita e nenit 47 të LPK rregullon kompetencën tokësore të zgjedhur në 
kontestet lidhur me alimentacionin. Në konteste të tilla, kompetente është gjykata 

                                                            
377 Ky Ligj do të hyjë në fuqi më 1 janar 2013 
378 Ky Ligj do të hyjë në fuqi më 1 janar 2013. 
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sipas kompetencës së përgjithshme tokësore ose gjykata, në territorin e së cilës, 
pala paditëse ka vendbanimin ose vendqëndrimin. Tërhiqet vëmendja, se kjo 
dispozitë vlen vetëm nëse palë paditëse paraqitet personi, i cili kërkon 
alimentacion. Nëse palë paditëse nuk është personi, i cili kërkon alimentacion, por 
palë paditëse është personi, i cili ofron ose do të duhej të ofrojë alimentacion, 
atëherë nuk vlen kjo dispozitë. Në rastin e tillë do të vlejnë dispozitat e neneve 37 
dhe 38 të LPK, sipas të cilave dispozita e kompetencës tokësore është gjykata, në 
territorin e së cilës pala e paditur ka vendbanimin, ose në mungesë të saj, 
vendqëndrimin. 

3 E drejta e zgjedhjes së palës së paditur për paraqitjen e padisë në Gjykatë 
konsumohet edhe në këtë rast, në momentin e krijimit të litispendencës379. 

4 LPK nuk bënë ndonjë dallim terminologjik në mes të nocionit “alimentacion” dhe 
“ushqimi”. Derisa titulli i kësaj dispozite flet për “ushqimi”, në dispozitë flitet për 
“alimentacion”. Edhe LF përdor në përgjithësi të dy nocionet dhe nga kjo del, se 
janë nocione identike pa konsekuenca të ndryshme380. Meqë dispozita e nenit 46 të 
LPK rregullon vetëm çështjen e caktimit të kompetencës tokësore të gjykatës, nëse 
kemi të bëjmë me konteste lidhur me alimentacionin, nuk rregullohet më tutje 
procedura për caktimin e alimentacionit. Procedura e caktimit të alimentacionit 
është procedurë e veçantë kontestimore dhe si e tillë është e paraparë dhe 
rregulluar me LF. Dispozitat e neneve 289 deri 336 të LF, rregullojnë në mënyrë 
shumë të detajuar procedurën për alimentacion. Neni 297 i LF definon në mënyrë 
legale ushqimin, pra alimentacionin. Sipas kësaj dispozite, ushqimia është mbajtja 
financiare e bashkëshortëve ose ish-bashkëshortëve. Forma e ushqimisë është 
parimisht në të holla, dhe ato duhet të paguhen si paradhënie çdo muaj në mënyrë 
periodike381. 

5 Kompetenca tokësore e gjykatave në lidhje me alimentacionin është rregulluar 
edhe me nenin 323 të LF. Sipas nenit 323 të LF në kontestet për ushqimi, fëmija 
përkatësisht përfaqësuesi i tij ligjor mund të paraqet padi në gjykatën me 
kompetencë të përgjithshme territoriale ose në gjykatën në territorin e të cilës 
paditësi e ka vendbanimin ose vendqëndrimin. Siç mund të vërehet, kjo dispozitë e 
LF ka ngjashmëri me dispozitën e nenit 46 të LPK, por nuk janë identike. Bile, në 
mes të këtyre dy dispozitave ka dallime me pasoja procedurale. Prandaj, në këtë 
çështje do të duhej të sqarohej çështja e konkurrencës dhe zbatueshmërisë të këtyre 
ligjeve. Sipas interpretimit gjuhësor të nenit 323 të LF, të drejtën e zgjedhjes së 
kompetencës e ka vetëm “fëmija”. Rrjedhimisht, nëse padinë për ushqimi 
(alimentacion) e paraqet bashkëshorti ose bashkëshorti, që në fakt mundet me 
ndodhë shumë shpesh, atëherë nuk do të vlente kjo dispozitë. Ky përfundim bie 
ndesh me qëllimin e ligjvënësit, meqë të drejtën e zgjedhjes së kompetencës e ka 
edhe personi, i cili kërkon alimentacion, pa marrë parasysh, nëse është fëmijë, 
bashkëshorti ose ish-bashkëshorti. Një rregullë të tillë e parasheh shprehimisht 
edhe LPK. LPK me nenin 46 parasheh të drejtën e zgjedhjes së kompetencës jo të 
“fëmijës”, por “të personit, që kërkon alimentacion”. Person, që kërkon 

                                                            
379 Gjyqvarësia ose litispendenca krijohet në bazë të nenit 262 të LPK në momentin e dërgimit të padisë palës 
së paditur nga ana e gjykatës. 
380 Titulli i nenit 289 parasheh shprehimisht “Ushqimi” dhe në kllapa vë “Alimentacion”. 
381 Shih për këtë nenin 310 të LF. 
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alimentacion mund të jetë jo vetëm fëmija, por edhe bashkëshortja ose edhe 
bashkëshorti. Se të drejtën e zgjedhjes e ka jo vetëm fëmija, por edhe bashkëshorti 
ose ish-bashkëshorti, nëse kërkon alimentacion është jashtë çdo diskutimi. Çështja 
mbetet vetëm e legjitimimit të kësaj të drejte ose gjetjen e bazës juridike. Në bazë 
të konkurrencës së ligjit, në konteste të tilla do të duhej të zbatohej LF si ligj 
special382. Në rast të tillë, do të duhej të vinte në shprehje zbatimi i nenit 46 të LPK 
me konsekuencë të së drejtës së zgjedhjes së kompetencës së bashkëshortit ose ish-
bashkëshortit, nëse paraqiten si palë paditëse. Kjo është e mundshme në bazë të 
nenit 349 të LF. Sipas kësaj dispozite, LPK gjen zbatim për konteste familjare dhe 
martesore në mënyrë subsidiare, nëse LF nuk parasheh diçka tjetër shprehimisht. 
Prandaj, në rast të paraqitjes së padisë për alimentacion nga ana e bashkëshortit ose 
ish-bashkëshortit në lidhje me kompetencën tokësore për alimentacion të 
bashkëshortit ose ish-bashkëshortit vlen dispozita e nenit 46 të LPK. 

6 LF rregullon edhe çështjen e mbajtjes financiare, derisa LPK natyrisht nuk e 
parasheh këtë procedurë poashtu të posaçme kontestimore. Sipas nenit 278 të LF 
mbajtja financiare nënkupton mbajtja financiare dhe materiale. Personat, që kanë të 
drejta dhe detyrime për mbajtje financiare janë personat të afërm në vijë të 
drejtë383. Në rast të kontesteve lidhur me këtë të drejtë subjektive nuk është 
rregulluar shprehimisht çështja e kompetencës tokësore të gjykatave. As LF dhe as 
LPK nuk parasheh shprehimisht, se si caktohet kompetenca tokësore e gjykatave 
në konteste të tilla të mbajtjes financiare. Fillimisht mund të mendohet, se në raste 
të tilla vjen në shprehje kompetenca e përgjithshme tokësore sipas dispozitave të 
neneve 37 dhe 38 të LPK. Në rast të tillë, zgjedhja e kompetencës nga ana e 
personit, që kërkon mbajtje financiare është e përjashtuar. Megjithatë, këtu mund 
të mendohet se ka një zbrazëti ligjore madje edhe në raste të tilla do të duhej të 
vlente e drejta e zgjedhjes së kompetencës tokësore të gjykatës sipas nenit 46 të 
LPK. Kjo e drejtë vlen vetëm atëherë, nëse palë paditëse për mbajtje financiare 
paraqitet personi, i cili kërkon mbajtje financiare. Në rast të kundërt, do të vlenin 
dispozitat e neneve 37 dhe 38 të LPK. Përfundimi i tillë, në rast të kontesteve për 
mbajtje financiare vlen dispozita e nenit 46 të LPK, kur palë paditëse paraqitet 
personi, i cili kërkon mbajtje financiare- ka mbështetje edhe doktrinere, meqë 
qëllim final i ligjvënësit në këto raste është që të lehtësojë pozitën e personit, i cili 
është në gjendje më të pavolitshme ekonomike384. 

                                                            
382 Në lidhje me konkurrencën e ligjeve dhe zgjidhjen e këtij problemi, shih më shumë komentimin e nenit 44, 
nr. 4. 
383 Shih nenin278 par. 2 i LF. 
384 Kështu edhe më herët; shih Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 126. 
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Kompetenca në kontestet për shpërblimin e dëmit 
 
Neni 47 

 
47.1 Për gjykim në kontestet lidhur me përgjegjësinë jokontraktuale për 

demin, përveç gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale, është 
kompetente edhe gjykata në territorin e së cilës është kryer veprimi 
dëmtues apo gjykata në territorin e së cilës ka lindur pasoja e dëmtimit. 

47.2 Në qoftë se dëmi është shkaktuar për shkak të vdekjes apo të lëndimit të 
rëndë trupor, kompetente është, përpos gjykatës nga paragrafi l i këtij 
neni, edhe gjykata në territorin e së cilës paditësi e ka vendbanimin, 
respektivisht vendqëndrimin e vet. 

47.3 Dispozitat e paragrafëve l dhe 2 të këtij neni do të aplikohen edhe në 
kontestet sipas padive civile kundër shoqërive të sigurimit për 
shpërblimin e dëmit personave të tretë në bazë të dispozitave mbi 
përgjegjësinë direkte të tyre, kurse dispozita e paragrafit l të këtij neni 
edhe në kontestet lidhur me kërkesat e regresit në bazë të shpërblimit të 
dëmit kundër debitorëve te regresit. 

 
1 Edhe dispozita e nenit 47 parasheh rastet e kompetencës tokësore zgjedhore. 

Sipas kësaj, pala paditëse mund të zgjedhë, se në cilën gjykatë do të paraqes 
padinë. Ajo, edhe në këtë rast, të drejtën e zgjedhjes e ka deri në momentin e 
dërgimit të padisë ndaj palës së paditur nga ana e gjykatës. Duke u bazuar në nenin 
262 të LPK, me dërgimin e padisë ndaj palës së paditur krijohet gjyqvarësia dhe 
me këtë konsumohet e drejta e zgjedhjes së kompetencës tokësore. 

2 E drejta e zgjedhjes së kompetencës në bazë të dispozitës së nenit 47 të LPK i 
takon palës paditëse. Alternativa e parë e kësaj të drejte ka të bëjë lidhur me 
kompetencën e përgjithshme tokësore. Pala paditëse ka të drejtën fillimisht, që 
padinë ta paraqes në gjykatën e kompetencës së përgjithshme tokësore duke u 
bazuar në dispozitat e nenit 37 dhe 38 të LPK. Kompetenca e përgjithshme 
tokësore në bazë të neneve 37 dhe 38 të LPK caktohet varësisht nga vendbanimi 
ose në mungesë të vendbanimit, varësisht nga vendqëndrimi i palës së paditur385. 
Dispozita e par. 1 të nenit 47 përcakton, se pala paditëse ka të drejtë të zgjedhjes së 
kompetencës, nëse kemi të bëjmë me konteste lidhur me përgjegjësinë 
jokontraktuale për dëmin. Nocioni dëm nuk është rregulluar me normat e këtij 
ligji. Por, rregulla të tilla gjenden në të drejtën materiale dhe në LMD. Sipas nenit 
137 të LMD, dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe 
pengimi i rritjes së saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi i dhembjes fizike tjetrit, 
vuajtjes psikike ose frikës (dëmi jo material). Siç mund të vërehet, dëmi përfshin 
edhe të ashtuquajturin dëm material dhe jomaterial si dhe fitimin e humbur. 
Prandaj, për të gjitha këto raste vlen dispozita e nenit 47 par. 1 të LPK. Megjithatë, 
tërhiqet vëmendja se kjo dispozitë vlen vetëm në rast të kërkesave për shpërblimin 
e dëmit nga shkaktimi i dëmit përmes delikteve. Në rastet të kontesteve lidhur 
me kërkesat për shpërblimin e dëmit për shkak të shkeljeve kontraktuese nuk vlen 

                                                            
385 Lidhur me këtë shih më konkretisht komentimet e neneve 37 dhe 38, nr. 1 e në vazhdim të LPK.  
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kjo dispozitë. Kështu mund të përfundohet për shkak të formulimit të qartë të 
dispozitës së par. 1 të nenit 47 të LPK. Kjo dispozitë parasheh shprehimisht se e 
drejta e palës paditëse për zgjedhjen e kompetencës ekziston në rast të 
përgjegjësisë jokontraktuese për dëmin. Kërkesa e shpërblimit të dëmit nga 
shkaktimi i dëmit përmes delikteve mund të quhen të tilla, ato të cilat kanë të bëjnë 
me përgjegjësinë e palës së paditur dhe e cila përgjegjësi nuk ka të bëjë me 
kontratën386.  

3 Pala paditëse mund të paraqesë padinë jo vetëm në gjykatën sipas kompetencës së 
përgjithshme tokësore, por edhe në gjykatën, në territorin e së cilës është kryer 
veprimi dëmtues (forum delicti commissi). Kjo e drejtë e zgjedhjes së palës 
paditëse i ndihmon asaj, meqë edhe mjetet provuese gjenden zakonisht aty, ku 
është edhe ndërmarrë veprimi dëmtues. Kjo dispozitë, pra dispozita e nenit 47 par. 
1 të LPK vlen jo vetëm në rastet e veprimit në formë aktive, por edhe në rastet e 
mosveprimit. Si esenciale do të duhej të merrej parasysh, vendi se ku është dashur 
të ndërmerrej veprimi dhe dëmtuesi nuk ka vepruar, edhe pse ai ka qenë i detyruar 
me ndërmarrë një veprim të tillë387. Në këtë rast, nuk është me rëndësi, se në çfarë 
baze ka qenë krijuar detyrimi për ndërmarrjen e një veprimi të tillë. Ai detyrim për 
ndërmarrjen e veprimit mund të jetë bazuar në ligj ose në ndonjë akt juridik. 

4 Dispozita e nenit 47 par. 1 të LPK parasheh edhe një të drejtë tjetër të palës 
paditëse për zgjedhjen e kompetencës tokësore. Në rast të kontesteve lidhur me 
përgjegjësinë jokontraktuese për dëmin, pala paditëse mund të paraqes padinë jo 
vetëm në gjykatën sipas kompetencës së përgjithshme, por edhe në gjykatën, në 
territorin e së cilës është kryer veprimi dëmtues, si dhe në gjykatën, në territorin e 
së cilës ka lindur pasoja e dëmtimit. Kjo mundësi e zgjedhjes vjen në shprehje 
vetëm në rastet kur në një vend tjetër kryhet veprimi apo edhe nuk ndërmerret 
veprimi ndërsa në ndonjë vend tjetër shkaktohet pasoja (kjo në praktikë mund të 
ndodhë shpesh). Në rastet, kur në të njëjtin vend ndodhë edhe veprimi dëmtues 
edhe shkaktohet pasoja- kjo mundësi e zgjedhjes nuk luan rol. 

5 Përcaktimi i tillë ligjor, sipas së cilës pala paditëse e ka të drejtën e zgjedhjes për 
paraqitjen e padisë në konteste lidhur me përgjegjësinë jashtëkontraktuese për 
dëmin ose në gjykatën, në territorin e së cilës është ndërmarrë veprimi dëmtues ose 
edhe në gjykatën, në territorin e së cilës është shfaqur pasoja e veprimit ose 
mosveprimit dëmtues- është në një linjë me të drejtën evropiane dhe më 
konkretisht me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Praktika 
gjyqësore e kësaj gjykate, në lidhje me rastet e tilla të ngjashme, zbatohet në 
mënyrë analoge në disa vende evropiane388. 

6 Dispozita e par. 2 të nenit 47 të LPK parasheh edhe një mundësi tjetër zgjedhjeje 
për palën paditëse- në lidhje me kompetencën tokësore. Në bazë të kësaj dispozite, 

                                                            
386 Kështu edhe interpretimi i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë lidhur me kërkesat për shpërblimin e dëmit nga 
shkaktimi i dëmit përmes delikteve; lidhur me këtë, në mënyrë shumë të qartë, shih Mayr in Rechberger/Hrsg., 
ZPO-Kommentar, § 92 a Rn. 5. 
387 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih më konkretisht Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 
92 Rn. 2. 
388 Kështu p.sh. në Austri, e drejta e të cilit vend ka shërbyer si model bazë për të drejtën tonë formale; në 
lidhje me zbatimin analog të praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në të drejtën procedurale 
austriake shih përveç të tjerëve edhe Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnis-verfahren, S. 105, 106. 
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pala paditëse mund të paraqes padinë krahas mundësive sipas par. 1 të këtij neni 
edhe në gjykatën, në territorin e së cilës ajo, d.m.th. pala paditëse e ka 
vendbanimin apo në mungesë të vendbanimit, në gjykatën, në territorin e së cilës 
pala paditëse e ka vendqëndrimin. U mor vesh, pala paditëse i ka të gjitha të 
drejtat e zgjedhjes sipas par. 1. Por, pala paditëse, ka edhe një të drejtë tjetër më 
shumë të zgjedhjes në kontestet lidhur me përgjegjësinë jokontraktuese për dëmin. 
Megjithatë, kjo e drejtë shtesë e paditësit vlen vetëm në rastet e shkaktimit të 
vdekjes ose lëndimit trupor389. 

7 Dispozita e nenit 47, par. 3 të LPK i referohet dispozitave të nenit 47, par. 1 dhe 2 
respektivisht nenit 47, par. 1 të LPK. Në rast se kemi të bëjmë me padinë e drejtuar 
kundër shoqërive të sigurimit për shpërblimin e dëmit personave të tretë në bazë 
të përgjegjësisë direkte të këtyre shoqërive të sigurimit, atëherë është kompetente 
gjykata e kompetencës së përgjithshme tokësore dhe gjykata, në territorin e së cilës 
është kryer veprimi dëmtues ose edhe gjykata, në territorin e së cilës ka lindur 
pasoja e këtij veprimi dëmtues. Në këtë rast, nëse dëmi është shkaktuar për shkak 
të vdekjes apo lëndimit të rëndë trupor, atëherë kompetente është edhe gjykata, në 
territorin e së cilës paditësi e ka vendbanimin respektivisht vendqëndrimin. 
Dispozita e nenit 47, par. 1 të LPK do të gjejë zbatim edhe në kontestet në lidhje 
me kërkesat e regresit në bazë të shpërblimit të dëmit kundër debitorëve të regresit.  

 
 
Kompetenca në kontestet për mbrojtjen e së drejtës në bazë të garancisë së 
prodhuesit 
 
Neni 48 
 

Për gjykim në kontestet për mbrojtjen e së drejtës në bazë të garancisë 
shkresore kundër prodhuesit që e ka dhënë garancinë është kompetente, 
përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale për të paditurin, 
edhe gjykata me kompetencë të përgjithshme territoriale për shitësin, i cili 
gjatë shitjes së sendit ia ka dorëzuar blerësit garancinë shkresore të 
prodhuesit. 

 
1 Neni 48 i LPK rregullon një rast tjetër të kompetencës tokësore të zgjedhur. Sipas 

kësaj dispozite, pala paditëse mund të paraqes padinë jo vetëm kundër prodhuesit 
të sendit, send i cili është me të meta, por edhe kundër shitësit të sendit, shitës i cili 
i kishte dorëzuar blerësit garancinë me shkrim, se garanton për mallin e dorëzuar. 
Nëse padia paraqitet kundër palës së paditur, atëherë kompetenca e gjykatës 
caktohet sipas kompetencës së përgjithshme tokësore. Në këtë rast, kompetente do 
të ishte gjykata, në territorin e së cilës shitësi e ka selinë e saj390. Natyrisht, pala 
paditëse (blerësi) ka të drejtën e zgjedhjes së kompetencës tokësore, se ku dëshiron 
të paraqes padinë. Ai mund të paraqesë padinë edhe në gjykatën, në territorin e së 

                                                            
389 Në lidhje me këto të drejta subjektive, sidomos në lidhje me mundësinë e kërkesave ose edhe çështjet, se 
cilët persona kanë të drejta të tilla i referohemi neneve 177 deri 178 të LMD. 
390 Kjo del nga dispozitat e neneve 37 në lidhje me nenin 39, par. 2 të LPK. 
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cilës prodhuesi e ka selinë e vet391. Siç mund të shihet, pala paditëse (blerësi) 
mund të paraqesë padinë ose në gjykatën e kompetencës së përgjithshme tokësore 
për prodhuesin ose në gjykatën e kompetencës së përgjithshme tokësore për 
shitësin. Kjo e drejtë e zgjedhjes vlen vetëm për blerësin, e jo edhe në të 
kundërtën. Kusht elementar për këtë të drejtë të zgjedhjes është ekzistimi i 
garancisë të cilën e jep ose prodhuesi ose edhe shitësi. 

2 Nocionin “garancion” nuk e përcakton fare LPK. Por, ndihmë mund të kërkohet 
në të drejtën materiale dhe në LMD dhe në Ligjin për mbrojtjen e 
konsumatorëve392. Dispozitat e neneve 484 deri 490 të LMD parashohin rregullat 
lidhur me garancionin. Edhe pse garancioni rregullohet me këto dispozita të LMD, 
nuk mund të gjendet ndonjë dispozitë, e cila së afërmi rregullon legalisht nocionin 
e “garancionit”. Në vitin 2004 është nxjerrë Ligji për mbrojtjen e konsumatorit, 
Ligj i cili përmban në vete shumë elemente të Direktivës të Unionit Evropian393 
1999/44 lidhur me të drejtën e konsumit të gjerë. Neni 2 i Ligjit për mbrojtjen e 
konsumatorëve rregullon në mënyrë legale institucionin e “garancionit”. Sipas 
kësaj dispozite, garancioni është detyrimi, i përcaktuar me kontratë, i prodhuesit, 
shitësit, furnizuesit ose ofruesit të shërbimeve ndaj konsumatorëve për riparimin, 
zëvendësimin me mall tjetër ose për kthimin e shumës së paguar të parave 
konsumatorit për atë mall. Sipas nenit 2 të Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, 
prodhues është çdo person fizik dhe/apo juridik që vë emrin e tij, markën e 
prodhimit ose çdo shenjë tjetër dalluese në mallrat e konsumit si dhe importuesi i 
mallrave në territorin e Kosovës që vepron në kuadrin e veprimtarisë së tij 
tregtare. Po ashtu, sipas nenit 2 të Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, shitësi 
është personi fizik dhe/apo juridik që shet mallra apo i kryen shërbim 
konsumatorit. Edhe nocioni “konsumator” nuk është përcaktuar me LMD. Por, 
neni 2 i Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve përcakton se çka nënkuptohet me 
konsumator. Sipas kësaj dispozite, konsumatori është personi fizik, që blen dhe 
përdor mallra ose shërbime për plotësimin e nevojave të veta dhe jo për qëllime që 
janë të lidhura me veprimtaritë tregtare, respektivisht për rishitjen e atyre 
mallrave. 

3 Nëse dispozita e nenit 48 të LPK vlen vetëm për konsumatorin apo edhe për 
secilin blerës, pa marrë parasysh, nëse është konsumator ose edhe ndërmarrës, 
është çështje e diskutueshme. Kjo për faktin, se dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e 
konsumatorëve vijnë në shprehje dhe në zbatim, vetëm nëse në atë marrëdhënje 
juridike janë pjesëmarrës ndërmarrësi dhe konsumatori. Prandaj, dispozitat e Ligjit 
për mbrojtjen e konsumatorëve nuk vlejnë në marrëdhëniet juridike në mes të 
ndërmarrësve ose edhe në marrëdhëniet juridike në mes të konsumatorëve. Por, 
LMD nuk e bën këtë dallim dhe të drejtat e garancionit i sigurohen secilit „blerës“, 
pa marrë parasysh, nëse është konsumator ose ndërmarrës. LMD flet në këto raste 

                                                            
391 Po ashtu, sipas nenit 37 në lidhje me nenin 39, par. 2 të LPK. 
392 Ky ligj, Nr. 2004/17 është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 16.6.2004 dhe është 
nënshkruar nga PSSP-ja më 19.10.2004 
393 Lidhur me zhvillimet aktuale dhe të deritanishme në të drejtën evropiane procedurale civile i referohemi 
literaturës edhe në gjuhën shqipe; shih për këto sidomos Biavati/Lupoi/Shtino, E drejta Procesuale Civile 
Europiane, Bologna – Tiranë, 2010. Këtu mund të gjenden informacione të hollësishme lidhur me rregullativën 
normative të UE lidhur me procedurën civile. 
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për „blerësin“. Pasiqë, dispozita e nenit 48 të LPK rregullon vetëm çështjen e 
„kompetencës“ dhe nuk merret natyrisht me të drejtat e „blerësit“ apo 
„konsumatorit“, atëherë mund të konkludohet se kjo dispozitë vlen për secilin 
„blerës“. Prandaj, të drejtën e zgjedhjes së kompetencës e ka secili „blerës“ 
pavarësisht faktit, nëse ai blerës është „konsumator“ ose „ndërmarrës“. Ky 
përfundim ka edhe bazën në vetë dispozitën e nenit 48 të LPK. Kjo dispozitë nuk 
flet për „konsumator“, por për „blerës“. Prandaj, të drejtën e zgjedhjes së 
kompetencës tokësore në bazë të nenit 48 të LPK e ka secili „blerës“, edhe ai i cili 
është konsumator edhe ai i cili është ndërmarrës.  

4 Çështje tjetër që mund të jetë diskutabile është edhe fakti, nëse kjo e drejtë e 
zgjedhjes së palës paditëse lidhur me kompetencën tokësore vlen edhe në rast të 
„garancionit ligjor“ ose vetëm në raste të „garancionit privat“394. Edhe pse në 
shikim të parë mund të mendohet, se ligjvënësi dëshiron të rregullojë vetëm 
çështjen e garancionit privat, megjithatë nuk mund të arrihet te ky përfundim. Edhe 
këtu vlen mendimi, se dispozita e nenit 48 të LPK rregullon çështjen e 
kompetencës tokësore dhe fare nuk merret natyrisht me çështjen e të drejtave nga 
garancioni ligjor ose garancioni privat. Dhe kjo dispozitë, me këtë e drejta e 
zgjedhjes së kompetencës tokësore nga ana e palës paditëse do të duhej të vlente 
edhe në rastet e kontesteve nga garancioni privat, por edhe nga garancioni ligjor. U 
mor vesh, në aspektin dhe vetëm për aspektin e caktimit të kompetencës tokësore 
të gjykatës nuk bëhet dallim nga të drejtat, që dalin për shkak të garancionit ligjor 
ose garancionit privat.  

 
 
Kompetenca në kontestet nga marrëdhënia e punës 
 
Neni 49 

 
Në qoftë se në kontestin nga marrëdhënia e punës paditës është punëtori, për 
gjykim është kompetente, përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme 
territoriale për të paditurin, edhe gjykata në territorin e së cilës kryhet puna 
ose është kryer, respektivisht gjykata në territorin e së cilës puna është dashur 
të kryhet, si dhe gjykata në territorin e së cilës është themeluar marrëdhënia e 
punës. 

 
1 Edhe dispozita e nenit 49 të LPK parasheh një rast tjetër të kompetencës tokësore 

zgjedhore. Edhe në këtë rast, pala paditëse ka të drejtë të zgjedhë në mes të disa 
alternativave, se në cilën gjykatë do të paraqes padinë. Ajo, d.m.th. pala paditëse 
ka të drejtë natyrisht, që të parashtrojë padinë në gjykatën e kompetencës së 
përgjithshme. Dhe kjo caktohet sipas dispozitave të neneve 37 e në vazhdim të 
LPK, varësisht se kush është palë e paditur (p.sh. ndonjë person fizik, nëse kemi të 
bëjmë me shërbime të amvisërisë ose edhe të ndonjë personi juridik). Megjithatë 
tërhiqet vëmendja, se e drejta e zgjedhjes lidhur me kompetencën tokësore sipas 
nenit 49 të LPK i takon vetëm nëse “punëtori” është palë paditëse. Argumentum e 

                                                            
394 Lidhur me dallimin në mes të garancionit ligjor dhe garancionit privat shih Schmidt in Prütting/Wegen/ 
Weinreich Hrsg., BGB – Kommentar, § 443 Rn. 11. 
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contrario nuk vlen kjo dispozitë, nëse punëdhënësi paraqet padi kundër punëtorit, 
edhe nëse objekti i kontestit ka të bëjë me marrëdhënien juridike të punës në mes 
të punëdhënësit dhe punëtorit. Kjo e drejtë e zgjedhjes lidhur me kompetencën 
tokësore është paraparë për punëtorin me qëllim të mbrojtjes sa më efikase të të 
drejtave të tij subjektive, meqë punëtori zakonisht është në pozitë më të 
pavolitshme se sa punëdhënësi. Në këtë mënyrë, punëtori do të ishte në pozitë më 
të lehtë për të realizuar të drejtat e tij subjektive395. 

2 Edhe pse dispozita e nenit 49 të LPK parasheh shprehimisht se “punëtori” ka të drejtën 
e zgjedhjes lidhur me kompetencën tokësore të gjykatës, nuk është e qartë se kush 
është me të vërtetë “punëtor” në kuptim të kësaj dispozite. Natyrisht, dispozita e nenit 
49 të LPK nuk e përcakton se kush është “punëtor” në kuptim të këtij ligji. Kjo 
dispozitë përcakton vetëm se nëse punëtori është palë paditëse, atëherë ai e ka të 
drejtën të vendos vetë se në cilën gjykatë në pikëpamje lëndore do të paraqesë padinë. 
Ndihmë mund të kërkohet në të drejtën materiale, më konkretisht, në të drejtën e 
punës. Ligji i ri Nr. 03/L – 212 i punës396 nuk flet për “punëtorin”, por për “i 
punësuari”. Këtu nuk ka dyshim se në aspektin përmbajtësor nuk ka ndonjë dallim. 
Dallimet janë vetëm të natyrës terminologjike pa ndonjë ndikim në aspektin 
përmbajtësor, meqë të dy nocionet janë sinonime. Sipas nenit 3 të Ligjit të punës, “i 
punësuari” është personi fizik i punësuar, i cili kryen punë ose shërbime për 
punëdhënësin. Nëse edhe “shërbyesit civilë” ose “nëpunësit” konsiderohen si 
“punëtor” në kuptim të nenit 49 të LPK është diskutabile. Nëse edhe “shërbyesit civilë” 
dhe “nëpunësit” janë “punëtorë” në kuptim të nenit 40 të LPK, atëherë edhe ata kanë të 
drejtën e zgjedhjes lidhur me kompetencën tokësore të gjykatave. Të drejtat dhe 
detyrimet e “nëpunësve civilë” janë të rregulluara me Ligjin Nr. 03/L-149 për 
shërbimin civil të Republikës së Kosovës. Sipas nenit 2 të Ligjit për shërbimin civil të 
Republikës së Kosovës, nëpunësit civilë janë personat, e punësuar për ushtrimin e 
autoritetit administrativ publik në bazë të aftësisë dhe kapacitetit, i cili merr pjesë në 
formulimin dhe zbatimin e politikave, monitorimin e zbatimit të rregullave dhe 
procedurave administrative, sigurimin e ekzekutimit të tyre dhe ofrimin e mbështetjes 
së përgjithshme administrative për zbatimin e tyre. Nëpunës civilë konsiderohen edhe 
personeli konsullor dhe diplomatik si dhe ai i punësuar në Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe personeli i punësuar në administratën publike, por i dërguar në botën e 
jashtme397. Gjithashtu, nëpunës civilë konsiderohet edhe personeli civil, i punësuar në 
Policinë e Kosovës, në Forcën e Sigurisë së Kosovës si dhe në Shërbimin Korrektues 
të Kosovës (Neni 3 i Ligjit për shërbimin civil). Megjithatë, në bazë të nenit 4 të Ligjit 
për shërbyesit civilë ky personel nuk konsiderohen nëpunës: stafi mësimor i sistemit 
arsimor, stafi mjekësor i sistemit shëndetësor, krijuesit dhe përformuesit e artit, 
zyrtarët policorë të Policisë së Kosovës, zyrtarët doganorë të Doganave të Kosovës, 
zyrtarët korrektues të Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe pjesëtarët e Forcës së 
Sigurisë së Kosovës, të emëruarit politik dhe të gjithë ata që emërohen në pozita nga të 
emëruarit politikë dhe anëtarët e kabineteve të tyre, që nga kabineti i Presidentit, 
Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit dhe kabinetet e ministrave (Me nenin 4 par. 2, 3 

                                                            
395 Kështu edhe sipas të drejtës së vjetër procedurale; shih Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 126. 
396 Ky Ligj u miratua në Kuvendin e Republikës së Kosovës më 2.11.2010 dhe është shpallur me Dekretin e 
Republikës së Kosovës më 18.11.2010 
397 Neni 3 i Ligjit për shërbimin civil. 
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dhe 4 të Ligjit për shërbimin civil parashihen edhe kategoritë tjera, që nuk 
konsiderohen nëpunës dhe për ta nuk vlen Ligji për shërbimin civil). Të gjithë këta janë 
të përjashtuar nga cilësia e të qenurit “nëpunës” në kuptim të Ligjit. Për më tepër, për 
këtë kategori, Ligji për shërbimin civil përcakton qartë se nuk janë “nëpunës” dhe për 
ta nuk vlen ky Ligj, pra Ligji për shërbimin civil. Neni 4, fjalia e dytë e Ligjit për 
shërbimin civil, parasheh shprehimisht, se për këtë kategori të personelit, që nuk 
konsiderohen “nëpunës” vlen Ligji i Punës. Prandaj, kjo kategori ende (mund të quhet 
“ende”, sepse do të duhej të nxjerrej kuadri i ri ligjor të kësaj kategorie të nëpunësve 
publikë, që statusi, të drejtat dhe detyrat do të rregulloheshin me një Ligj të veçantë) 
llogariten“ të punësuar” dhe për ta vlen Ligji i punës e jo Ligji për shërbimin civil. Siç 
duket, ligjvënësi dëshiron që për kategorinë e “nëpunësve civilë” të vlejnë dispozitat e 
veçanta, për të cilët nuk vlen Ligji i Punës. Me këtë, për nëpunësit civilë nuk vlen as 
dispozita e nenit 49 të LPK. Prandaj, nëpunësi civil në kuptim të Ligjit për shërbimin 
civil nuk ka të drejtën e zgjedhjes lidhur me kompetencën tokësore të gjykatave, në 
kuptim të nenit 49 të LPK. Të gjithë personat tjerë, që mund të kualifikohen si “i 
punësuar” në kuptim të Ligjit të punës, kanë të drejtën e zgjedhjes së kompetencës 
tokësore të gjykatave- në rast të kontestit.  

3 “Punëtori” apo “i punësuari” ka të drejtën e zgjedhjes së kompetencës tokësore të 
gjykatave nëse kontesti ka të bëj me një marrëdhënie të punës. Marrëdhënie e 
punës në bazë të nenit 3, par. 1, nënpar. 11, i Ligjit të punës, është një marrëveshje 
ose rregullim kontraktues ndërmjet një punëdhënësi dhe të punësuarit për kryerjen 
e detyrave dhe përgjegjësive specifike nga i punësuari nën mbikëqyrjen e 
punëdhënësit, kundrejt një pagese të dakorduar, zakonisht në formë të parave. Në 
lidhje me marrëdhënien e punës, më shumë nuk parasheh as Ligji i punës. 
Megjithatë, me kontestet nga marrëdhënia e punës konsiderohen të gjitha ato 
mosmarrëveshje ndërmjet punëdhënësit dhe të punësuarit, mosmarrëveshje të cilat 
burojnë nga marrëdhënia e tyre e punës. Nuk ka rëndësi, nëse mosmarrëveshjet 
lindin vetëm për shkak të kontratës. Edhe kontestet tjera, por që kanë të bëjnë me 
marrëdhënien e punës mjaftojnë për t’u konsideruar konteste nga marrëdhënia e 
punës. Si shembuj tipik janë kontestet lidhur me denoncimin e kontratës së 
punëtorit, mospagesa e pagës së punëtorit etj. 

4 Nëse janë përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme të parapara me nenin 49 të 
LPK, sidomos nëse ekziston një kontest nga një marrëdhënie juridike e punës në 
mes të punëdhënësit dhe të punësuarit dhe se palë paditëse është i punësuari apo 
punëtori, atëherë paditësi mund të zgjedhë vetë se në cilën gjykatë dëshiron të 
paraqesë padinë. Edhe në këtë rast, e drejta e zgjedhjes së kompetencës tokësore të 
gjykatave nga ana e palës paditëse konsumohet në momentin e krijimit të 
gjyqvarësisë. Gjyqvarësia shkaktohet në momentin e dërgimit të padisë- palës së 
paditur, nga ana e gjykatës398.  

5 Fillimisht, pala paditëse ka të drejtë të paraqesë padinë në gjykatën e kompetencës 
tokësore të përgjithshme. Kjo kompetencë caktohet sipas dispozitave të neneve 37 
e në vazhdim të LPK399. 

6 Pala paditëse mund të paraqesë padinë jo vetëm në gjykatën e kompetencës së 
përgjithshme tokësore, por edhe në gjykatën, në territorin e së cilës kryhet puna, 

                                                            
398 Neni 262 i LPK. 
399 Shih lidhur me këtë në komentimet e neneve 37 e në vazhdim të LPK.  
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është kryer apo është dashur të kryhet, si dhe gjykata, në territorin e së cilës është 
themeluar marrëdhënia e punës. Siç mund të vërehet, ligjvënësi parasheh një 
mekanizëm tejet efikas, që edhe në këtë formë të mbrohet sa më mirë interesi i 
punëtorit. Në këtë mënyrë, e drejta e tij subjektive mund të realizohet në mënyrë 
shumë më efikase dhe më të lehtë.  

 
 
Kompetenca sipas vendit të pagesës 
 
Neni 50 
 

Për gjykim në kontestet e poseduesit të kambialit apo të çekut kundër 
nënshkruesit është kompetente, përpos gjykatës së kompetencës së 
përgjithshme territoriale, edhe gjykata e vendit të pagesës. 

 
1 Përmes kësaj dispozite përcaktohet edhe një rast tjetër i kompetencës tokësore 

zgjedhore. Në këtë rast, pala paditëse, e cila është poseduese e kambialit ose çekut, ka 
të drejtën e zgjedhjes së kompetencës tokësore të gjykatës. Pra, poseduesi mund të 
vendos vetë, nëse dëshiron që për konteste lidhur me kambialin ose çekun të paraqesë 
padinë në gjykatën e kompetencës së përgjithshme tokësore për nënshkruesin ose në 
gjykatën, në territorin e së cilës duhet të bëhet pagesa nga kambiali dhe çeku. 
Kompetenca tokësore e përgjithshme caktohet edhe në këtë rast sipas dispozitave të 
neneve 37 e në vazhdim të LPK. Po ashtu, edhe në këtë rast, e drejta e zgjedhjes së 
palës paditëse lidhur me kompetencën tokësore të gjykatave konsumohet në momentin 
e krijimit të gjyqvarësisë. Dhe gjyqvarësia shkaktohet, edhe lidhur me këtë çështje, në 
momentin e dërgimit të padisë palës së paditur nga ana e gjykatës400. 

2 Kjo e drejtë e zgjedhjes ekziston, vetëm nëse palë paditëse është “poseduesi” i 
kambialit dhe çekut dhe padia është e drejtuar kundër nënshkruesit të kambialit ose 
çekut. Kjo mundësi ofrohet për ta bërë më të lehtë qarkullimin tregtar dhe për t’i 
zgjidhur më lehtë kontestet që dalin lidhur me këtë qarkullim ekonomik. 
Argumentum e contrario nuk vlen e drejta e zgjedhjes së kompetencës tokësore të 
gjykatave, nëse palë paditëse është nënshkruesi kundër poseduesit si palë e paditur, 
edhe nëse kontesti ka të bëjë me çekun dhe kambialin. 

3 Kambiali dhe çeku janë letra me vlerë. Letrat me vlerë janë definuar në mënyrë legale 
me LMD401. Sipas nenit 217 të LMD, letrat me vlerë janë dokumente me shkrim, me të 
cilat lëshuesi i tyre detyrohet për ta përmbushur prestimin, prestim i cili është i 
evidentuar në dokumentin me shkrim. E drejta e zgjedhjes së poseduesit lidhur me 
kompetencën tokësore të gjykatave në kuptim të nenit 50 të LPK është e paraparë 
vetëm lidhur me kambialin dhe çekun, e jo edhe për letrat tjera me vlerë402. 

4 Poseduesi si palë paditëse mund të paraqesë padinë në bazë të nenit 50 të LPK jo 
vetëm në gjykatën e kompetencës së përgjithshme tokësore, por edhe në gjykatën, 
në territorin e së cilës duhet të bëhet pagesa në bazë të kambialit ose çekut. Kusht 

                                                            
400 Neni 262 i LPK. 
401 Përkundër obligimit ligjor ende nuk është nxjerrë një ligj i veçantë lidhur me letrat me vlerë. 
402 Sipas dispozitave të neneve 217 e në vazhdim të LMD, letrat me vlerë mund të jenë sipas prurësit, me emër 
dhe sipas urdhrit. 
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për ekzistimin e kësaj të drejte është megjithatë, që në dokumentin e kambialit ose 
çekut të jetë shënuar vendi, se ku duhet të bëhet pagesa403. Nëse nuk kemi një 
shënim në dokument të kambialit ose çekut për vendin e pagesës, atëherë nuk 
mund të zbatohet dispozita e nenit 50 të LPK. Në rastet e tilla do të vlente vetëm 
kompetenca e përgjithshme tokësore sipas dispozitave të neneve 37 të LPK404.  

 
 
Kompetenca sipas vendit ku ndodhet njësia e personit juridik 
 
Neni 51 
 

Për gjykimin e çështjes në kontestet kundër personit juridik, njësia e të cilit 
ndodhet jashtë selisë së tij, në qoftë se kontesti rezulton nga marrëdhënia 
juridike e kësaj njësie të personit juridik, përpos gjykatës së kompetencës së 
përgjithshme territoriale është kompetente edhe gjykata në territorin e së 
cilës ndodhet ajo njësi e personit juridik. 

 
1 Me dispozitën e nenit 51 të LPK parashihet një rast tjetër i kompetencës tokësore 

të zgjedhur, sipas së cilës pala ka të drejtën e zgjedhjes, se ku dëshiron të paraqes 
padinë e vet. Sipas kësaj dispozite, pala ka të drejtën e paraqitjes së padisë në 
gjykatën e kompetencës së përgjithshme tokësore ose në gjykatën, në territorin e së 
cilës ndodhet njësia e personit juridik. Kompetenca tokësore e zgjedhur sipas kësaj 
norme ekziston në kontestet kundër personit juridik, njësia e këtij personi juridik 
është jashtë selisë së tij, nëse kontesti ka të bëjë me marrëdhënien juridike të kësaj 
njësie. Për të ardhur në shprehje kjo kompetencë duhet të kemi të bëjmë me një 
marrëdhënie juridike në mes të një personi dhe një personi tjetër juridik.  

2 Fillimisht duhet të konstatohet se kush duhet të jetë palë paditëse, për të ardhur në 
shprehje kjo normë. Ligji nuk e përcakton këtë, por vetëm përcakton se kontesti 
duhet të jetë drejtuar kundër një personi juridik. Nga formulimi i kësaj dispozite 
rezulton, se kjo dispozitë nuk parasheh kufizime në lidhje me atë se kush duhet të 
jetë palë paditëse ose cilat marrëdhënie juridike duhet të ekzistojnë. Prandaj, palë 
paditëse mund të jetë jo vetëm secili person fizik, por edhe personat juridikë vetë 
dhe bashkësitë tjera të personave. Prandaj, kjo dispozitë nuk mund të interpretohet 
as në kuptim të nenit 49 të LPK, sipas kësaj dispozite, kompetenca tokësore e 
zgjedhur vjen në shprehje vetëm, nëse palë paditëse është punonjësi nga 
marrëdhënia e punës. Prandaj, kompetenca tokësore e zgjedhur sipas nenit 51 të 
LPK, vjen në shprehje për çfarëdo marrëdhënie juridike dhe jo vetëm nga 
marrëdhënia juridike e punës. Palë paditëse mund të jetë pa kufizim secili person, 
pra edhe personi fizik e personi juridik i të drejtës private dhe publike dhe 
bashkësia e personave. 

                                                            
403 Kështu, edhe në të drejtën komparative; shih lidhur me këtë sidomos Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 89 Rn. 2. 
404 Në ligj të veçantë për letrat me vlerë do të duhej të parashihej edhe rregullativa lidhur me atë, se cili vend i 
pagesës për kambialin dhe çekun do të vlente, nëse palët nuk janë marrë vesh, ose nëse në dokumentin e 
kambialit ose çekut nuk ka të dhëna lidhur me vendin e pagesës.  
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3 Diskutabile mund të jetë edhe fakti, nëse me person juridik në kuptim të nenit 61 
të LPK mendohet jo vetëm personi juridik i së drejtës private, por edhe personi 
juridik i së drejtës publike, nëse kemi të bëjmë me palën e paditur. Por, një 
interpretim i tillë duket të mos jetë i qëlluar. Arsyeja është se ligjvënësi dëshiron 
që me këtë normë të ketë parasysh interesat e palës paditëse, që ajo të ketë 
mundësinë që të paraqes padinë edhe në gjykatën, në territorin e së cilës njësia e 
personit juridik ka selinë e vet. Dispozita e nenit 51 të LPK kishte për model nenin 
59 të LPK të vjetër dhe se intenca e ligjvënësit të vjetër ishte, që me këtë dispozitë 
të lejohej kompetenca tokësore e zgjedhur kundër personit juridik të së drejtës 
private. Por, duke pasur parasysh formulimin e nenit 51 të LPK, palë e paditur në 
kuptim të kësaj norme, mund të jetë jo vetëm personi juridik i së drejtës private, 
por parimisht edhe personi juridik i së drejtës publike. Prandaj, dispozita e nenit 51 
të LPK vjen në shprehje edhe në rastet kur palë paditëse është personi juridik i së 
drejtës publike. Kjo dispozitë vjen në shprehje edhe në rastet, kur palë e paditur 
është edhe bashkësia e personave siç janë shoqëria individuale, komandite apo 
shoqëria e hapur. Megjithatë, kusht elementar për të ardhur në zbatim dispozita e 
nenit 51 të LPK është, që marrëdhënja juridike të ketë të bëj me njësinë e personit 
juridik. Në këtë rast, nuk ka rëndësi se ku është regjistruar personi juridik, por me 
rëndësi vendimtare është se ku e ka selinë kjo njësi e këtij personi juridik. Ligji 
përcakton se ku ndodhet njësia e personit juridik. Nga ky formulim rezulton, se 
njësia e personit juridik ndodhet në vendin, ku ajo njësi e ushtron aktivitetin e saj.  

 
 
Kompetenca në kontestet për shkak të pengim-posedimit mbi sendin e luajtshëm 
 
Neni 52 

 
Për zgjidhjen e kontesteve për shkak të pengim-posedimit mbi sendet e 
luajtshme është kompetente, përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme 
territoriale, edhe gjykata në territorin e së cilës është bërë pengimi. 

 
1 Përderisa në rast të kontesteve për shkak të pengim-posedimit në paluajtshmëri 

vlen kompetenca tokësore ekskluzive, me ç`rast përjashtohet kompetenca e 
përgjithshme tokësore dhe natyrisht edhe kompetenca tokësore zgjedhore, në 
kontestet për shkak të pengim-posedimit lidhur me sendet e luajtshme, pala 
paditëse ka të drejtën e zgjedhjes së kompetencës tokësore të gjykatave. Pala 
paditëse, që në këtë rast është natyrisht personi i penguar në ushtrimin e posedimit, 
mund të paraqesë padinë ose në gjykatën e kompetencës tokësore të përgjithshme, 
ose në gjykatën, në territorin e së cilës është bërë pengimi. Kompetenca e 
përgjithshme tokësore caktohet edhe në këtë rast duke u bazuar në dispozitat e 
neneve 37 e në vazhdim të LPK.  

2 Si në secilin rast të kompetencës tokësore të zgjedhur, kjo e drejtë konsumohet në 
momentin e shkaktimit të gjyqvarësisë. Dhe, gjyqvarësia shkaktohet duke u 
bazuar në nenin 262 të LPK në momentin e dërgimit të padisë palës së paditur nga 
ana e gjykatës.  
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3 Pala paditëse ka të drejtë të paraqes padinë lidhur me një kontest për shkak të 
pengim-posedimit edhe në gjykatën, në territorin e së cilës bëhet pengimi. Kjo 
mundësi është paraparë edhe për shkak të faktit, se në këtë mënyrë është shumë më 
lehtë të ofrohen faktet, por edhe provat lidhur me ato fakte në vendin, ku është bërë 
pengimi. “Është bërë” pengimi i posedimit nënkupton edhe gjendjen aktuale, nëse 
pengimi i posedimit është ende duke vazhduar. 

4 Kjo e drejtë e palës paditëse në bazë nenit 52 të LPK për zgjedhjen e kompetencës 
tokësore të gjykatës vlen edhe në rast të zhvillimit të procedurës së veçantë 
kontestimore edhe në rast të procedurës “normale” kontestimore. Procedura e 
pengim-posedimit është procedurë e veçantë kontestimore, në të cilën vlejnë 
dispozita të veçanta405. Procedura e pengim-posedimit si procedurë e veçantë 
kontestimore është e rregulluar me dispozitat e neneve 478 deri 483 të LPK. Duke 
u bazuar në nenin 478 të LPK, vlejnë dispozitat e përgjithshme kontestimore, nëse 
me këto dispozita nuk është paraparë diçka tjetër. Në rast të kontesteve, nëse 
ekziston ose nuk ekziston e drejta e posedimit në kuptim të nenit 480 të LPK nuk 
vlen dispozita e nenit 52 të LPK, meqë në këto raste zhvillohet procedura e 
përgjithshme kontestimore me rregulla të përgjithshme. Dhe në rastet e tilla, do të 
vlejnë dispozitat e neneve 37 e në vazhdim të LPK.  

 
 

Kompetenca në kontestet nga marrëdhëniet kontraktuese 
 
Neni 53 

 
Në kontestet për vërtetimin e ekzistimit apo mosekzistimit të kontratës, për 
përmbushjen apo zgjidhjen e kontratës, si dhe në kontestet për zhdëmtime të 
shkaktuar nga mos përmbushja e kontratës, përpos gjykatës së kompetencës 
së përgjithshme territoriale, e kompetencës territoriale është edhe gjykata e 
vendit ku sipas marrëveshjes së palëve kontraktuese i padituri ka detyrë ta 
përmbushë kontratën. 

 
1 Dispozita e nenit 53 të LPK përcakton edhe një rast tjetër të kompetencës tokësore 

zgjedhore. Pala paditëse ka të drejtën e zgjedhjes se ku dëshiron të paraqesë 
padinë. Ajo mundet të paraqes padinë në gjykatën e kompetencës së përgjithshme 
tokësore. Kjo kompetencë caktohet sipas dispozitave të neneve 37 e në vazhdim të 
LPK. Pala paditëse mundet poashtu të paraqes padinë edhe në gjykatën, në 
territorin e së cilës pala e paditur ka për obligim të përmbushë prestimin në 
bazë të kontratës. Edhe në këtë rast vlen, si në çdo rast tjetër të kompetencës 
tokësore të zgjedhur, që e drejta e paditësit për zgjedhjen e kompetencës tokësore 
zgjedhore konsumohet në momentin e gjyqvarësisë406. 

2 Kjo e drejtë e zgjedhjes së kompetencës tokësore të gjykatave vlen, vetëm nëse 
kemi të bëjmë me konteste lidhur me vërtetimin e ekzistimit ose mosekzistimit të 
kontratës, për përmbushjen ose zgjidhjen e kontratës si dhe kontestet lidhur me 
shpërblimin e dëmit, dëm i cili është shkaktuar për shkak të shkeljes së kontratës. 

                                                            
405 Lidhur me këtë shih sidomos komentimet e neneve 478 e në vazhdim. 
406 Gjyqvarësia shkaktohet edhe në këtë rast, në momentin e dërgimit të padisë ndaj palës së paditur. 
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Ligji nuk bën ndonjë seleksionim lidhur me kontratat. Por, tërhiqet vëmendja se ky 
numrim i rasteve, kur ekziston e drejta e zgjedhjes së kompetencës tokësore të 
gjykatave vlen në mënyrë taksative. Prandaj, dispozita e nenit 53 të LPK gjen 
zbatim vetëm në rastet e caktuara shprehimisht dhe taksativisht. Dhe këto raste 
janë: 

 
- Kontestet lidhur me ekzistimin ose mosekzistimin e kontratës; 
- Kontestet lidhur me përmbushjen ose zgjidhjen e kontratës; si dhe 
- Kontestet lidhur me shpërblimin e dëmit, dëm i cili është shkaktuar për shkak 

të shkeljes së kontratës.  
 

Meqë kjo dispozitë parasheh shprehimisht se për cilat raste vlen mundësia e 
zgjedhjes së kompetencës tokësore të gjykatave, ndonjë interpretim më i gjerë i 
kësaj dispozite nuk është i lejueshëm. Prandaj, kjo e drejtë vlen vetëm nëse kemi të 
bëjmë me konteste lidhur me vërtetimin ose mosekzistimin e ndonjë kontrate, e jo 
edhe për kontestet lidhur me ndonjë punë juridike në kuptim të gjerë. Siç mund të 
vërehet, kjo e drejtë e zgjedhjes së kompetencës tokësore të gjykatave në bazë të 
nenit 53 të LPK vlen edhe në kontestet lidhur me shpërblimin e dëmit, i cili dëm 
është shkaktuar për shkak të shkeljes së kontratës. Nëse kemi të bëjmë me 
konteste lidhur me shpërblimin e dëmit, por që dëmi ka të bëjë me ndonjë 
marrëdhënie jashtëkontraktuese, atëherë nuk vlen dispozita e nenit 53 të LPK, por 
vjen në shprehje zbatimi i nenit 47 të LPK407.  

3 Sipas dispozitës së nenit 53 të LPK, pala paditëse (në shprehje mund të vije 
natyrisht vetëm nëse padinë e paraqet kreditori; debitori nuk mund të thirret në 
këtë dispozitë) mund të paraqes padinë edhe në gjykatën, në territorin e së cilës 
pala e paditur (pra debitori nga e drejta materiale) është dashur të përmbush 
detyrimin. Kusht është, që vendi i pagesës të jetë caktuar me marrëveshjen e 
palëve kontraktuese. Nuk mjafton, që vendi i pagesës të jetë i paraparë me ligj408. 
Meqë, marrëveshja për vendin e pagesës është e natyrës materiale-juridike e jo e 
marrëveshje procedurale juridike mund të lidhet pa kurrfarë forme409. Ligji nuk ka 
paraparë ndonjë formë të caktuar për një marrëveshje të tillë për vendin e 
pagesës410. Edhepse nuk kërkohet forma me shkrim e vlefshmërisë së marrëveshjes 
për vendin e përmbushjes së prestimit të kontratës, megjithatë do të duhej që kjo 
marrëveshje të dokumentohet, nëse kontestohet vlefshmëria e kësaj marrëveshjeje. 

4 Vendimtar për zbatimin e dispozitës së nenit 53 është që palët kontraktuese me 
marrëveshje të caktojnë vendin e përmbushjes së prestimit. Megjithatë, mund të 
konkludohet, se do të mjaftonte në kuptim të nenit 53 të LPK që vendi i 
përmbushjes së detyrimit do të mund të caktohej në bazë të rrethanave të 

                                                            
407 Lidhur me këtë mundësi të kompetencës tokësore të zgjedhur shih komentimin e nenit 47 nr. 1 e në 
vazhdim të LPK). 
408 Kështu edhe në të drejtën komparative, sidomos në të drejtën austriake; shih lidhur me këtë Mayr in 
Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 88 Rn. 1. 
409 Sipas nenit 51 të LMD, për lidhjen e një kontrate nuk ka nevojë për kurrfarë forme, përveç nëse ligji 
parasheh diçka tjetër. 
410 Kështu edhe në të drejtën e vjetër procedurale civile; shih për këtë edhe Pozniq, E drejta e procedurës civile, 
fq. 127. 
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përgjithshme të kontratës. Pra, mjafton që vendi i përmbushjes së detyrimit të jetë i 
caktueshëm me mundësinë, që identifikimi i vendit do të ishte i mundshëm në 
bazë të rrethanave të përgjithshme të kontratës. 

 
 
Kompetenca në kontestet nga marrëdhëniet trashëgimore-juridike 
 
Neni 54 

 
Gjersa procedura trashëgimore të mos përfundojë me vendim të formës së 
prerë, për gjykim në kontestet nga marrëdhëniet trashëgimore-juridike, si 
dhe në kontestet lidhur me kërkesat e kreditorëve ndaj trashëgimlënësit, 
përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale, e kompetencës 
territoriale është edhe gjykata në territorin e së cilës ndodhet gjykata që 
zbaton procedurën trashëgimore. 

 
1 Marrëdhëniet trashëgimore juridike rregullohen me të drejtën materiale. Ligj bazë 

për rregullimin e këtyre marrëdhënieve është Ligji Nr. 2004/26 për 
Trashëgiminë411. Shqyrtimi i pasurisë trashëgimore realizohet në procedurën 
jokontestimore. Kjo del nga dispozita e nenit 145 të LT, dispozitë sipas së cilës 
rregullat lidhur me procedurën e trashëgimisë parashihen në procedurën 
jokontestimore. Lidhur me atë, se çka rregullohet në procedurën jokontestimore, 
është e paraparë me nenin 125 të LPJK. Sipas kësaj dispozite, në procedurën 
jokontestimore për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore vendoset se kush është 
trashëgimtar i trashëgimlënësit, cila është pasuria trashëgimore dhe cilën pasuri 
trashëgimore e marrin trashëgimtarët, legatarët dhe personat tjerë. Prandaj, 
pjesëmarrës në këtë procedurë jokontestimore trashëgimore janë trashëgimtarët, 
legatarët dhe pjesëmarrësit e tretë, që realizojnë ndonjë të drejtë nga pasuria 
trashëgimore412. Vlen të ceket edhe fakti, se procedura jokontestimore e shqyrtimit 
të pasurisë trashëgimore fillon ex officio nga ana e gjykatës, sapo të vihet në dijeni 
se një trashëgimlënës ka vdekur ose ndonjë trashëgimlënës i zhdukur është 
shpallur si i vdekur413. 

2 Meqë edhe LPJK rregullon çështjen e kompetencës tokësore të gjykatave në 
procedurën e shqyrtimit të pasurisë trashëgimore, do të duhej të tërhiqej një vijë 
ndarëse në mes të këtyre dispozitave të LPJK dhe dispozitës se nenit 54 të LPK. 
Çështja e caktimit të kompetencës tokësore të gjykatave në procedurën 
jokontestimore lidhur me shqyrtimin e pasurisë trashëgimore rregullohet edhe me 
dispozitat e neneve 128 dhe 129 të LPJK. Sipas dispozitës së nenit 128 të LPJK. 
Sipas nenit 128 të LPJK, kompetenca tokësore e gjykatave caktohet varësisht se ku 
trashëgimlënësi kishte vendbanimin ose vendqëndrimin414. Nëse trashëgimlënësi nuk 

                                                            
411 Këtu e tutje: LT; ky Ligj është miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 28.7.2004 dhe është shpallur nga PSSP 
më 4.2.2005 
412 Shih dispozitën e nenit 126 të LPJK. 
413 Neni 127 i LPJK. 
414 Lidhur me atë se çka nënkuptohet me vendbanim dhe vendqëndrim, i referohemi komentimeve të neneve 
37 e në vazhdim të LPK.  
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kishte as vendbanim as vendqëndrim, atëherë kompetenca tokësore e gjykatave 
caktohet sipas faktit, se ku ndodhet pasuria ose pjesa më e madhe e pasurisë 
trashëguese415. Fakti se dispozita e nenit 128 par. 1 i LPJK përcakton se caktimi i 
kompetencës tokësore vlen, nëse nuk është caktuar diçka tjetër me marrëveshje 
ndërkombëtare ose me Ligj, nuk nënkupton se këto dispozita vlejnë, vetëm nëse 
kemi të bëjmë me një element ndërkombëtar. Këto dispozita vlejnë edhe për rastet e 
procedurës trashëgimore të vendit, por edhe në rast të ekzistimit të ndonjë elementi 
ndërkombëtar. Dispozita e nenit 54 të LPK parasheh po ashtu kompetencën tokësore 
të gjykatave. Kjo dispozitë vlen në rast të kontesteve lidhur me paditë për pjesën e 
domosdoshme ose lidhur me legun. Gjithashtu kjo dispozitë vlen edhe në rastet e 
kontesteve lidhur me kërkesat e kreditorëve kundër trashëgimlënësit. Tërhiqet 
vëmendja, se kjo dispozitë vlen vetëm derisa të vendoset në formë të prerë lidhur me 
shqyrtimin e pasurisë trashëgimore, procedurë e cila ka filluar ex officio nga ana e 
gjykatës. Pas këtij momentit vlen kompetenca e përgjithshme tokësore kundrejt 
trashëgimtarëve sipas dispozitave të neneve 37 dhe 38 të LPK.  

 
 
Kompetenca territoriale ndihmëse 
 

Dispozitat në vazhdim rregullojnë të ashtuquajturën Kompetencën tokësore 
ndihmëse. Deri më tani, janë paraqitur dispozitat e LPK që rregullojnë caktimin e 
kompetencës tokësor ekskluzive dhe zgjedhore. Meqë, me këto dispozita nuk mund 
të parashihen të gjitha situatat, që kanë të bëjnë me kompetencën tokësore, atëherë 
janë paraparë edhe disa rregulla tjera specifike. Sipas këtyre dispozitave, përcaktohet 
kompetenca tokësore e gjykatave. U mor vesh, këto dispozita vijnë në shprehje, nëse 
dispozitat e mësipërme, sidomos ato të kompetencës tokësore të përgjithshme, 
kompetencës tokësore ekskluzive dhe kompetencës tokësore zgjedhore nuk japin 
përgjigje lidhur me atë, se cila gjykatë do të jetë kompetente në shqyrtimin e një 
çështjeje të caktuar. Gjithashtu, edhe përmes këtyre dispozitave tentohet që palës 
paditëse t`i mundësohet më lehtë realizimi i të drejtës së tij subjektive416. 

 
 

Kompetenca për bashkëndërgjyqësit 
 
Neni 55 
 

Në qoftë se me një padi janë paditur disa persona (neni 265 paragrafi l i këtij 
ligji), kurse për ta nuk ekziston kompetenca territoriale e së njëjtës gjykatë, 
kompetente është gjykata e cila është gjykatë e çështjes me kompetencë 
territoriale për një nga të paditurit, e në qoftë se midis tyre ka obligues 
kryesor dhe aksesor, gjykata që është e kompetencës territoriale për 
ndonjërin nga obliguesit kryesor. 

 
                                                            
415 Shih nenin 128 par. 2 i LPJK. 
416 Kështu, edhe në të drejtën procedurale civile të vjetër, shih për këtë Pozniq, E drejta e procedurës civile, fq. 
128. 
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1 Kjo dispozitë rregullon kompetencën tokësore të gjykatës, nëse në cilësinë e palës 
së paditur paraqiten disa bashkëndërgjyqës. Nëse janë plotësuar të gjitha kushtet e 
parapara me këtë dispozitë, atëherë gjen zbatim kjo dispozitë, sipas së cilës 
themelohet kompetenca tokësore e gjykatave. Me këtë rast, kompetenca tokësore 
lidhur me njërën palë të paditur vlen për të gjithë palët e tjera të paditura, që 
paraqiten në cilësinë e bashkëndërgjyqësve. E njëjta situatë vlen, edhe nëse kemi 
të bëjmë me kompetencën tokësore lidhur me një të detyruar kryesor. Kompetenca 
e përgjithshme tokësore e njërit obligues kryesor vlen edhe për obliguesit tjerë 
kryesor ose aksesor. Me fjalë tjera, nëse pala paditëse ka paraqitur një padi 
kundrejt një pale të paditur, e cila si palë e paditur është obligues kryesor, atëherë 
kjo gjykatë është poashtu kompetente në pikëpamje tokësore për të gjithë 
obliguesit tjerë kryesorë ose obliguesit tjerë aksesorë, të cilët janë në pozita të 
bashkëndërgjyqësisë pasive me të detyruarin kryesor.  

2 Tërhiqet vëmendja, se kjo dispozitë vlen vetëm nëse kemi të bëjmë me 
bashkëndërgjyqësinë pasive. Me këtë nënkuptojmë, se dispozita e nenit 55 të 
LPK gjen zbatim, nëse paditen disa bashkëndërgjyqës. E kundërta, pra në rast se 
paraqiten disa palë paditëse nuk vlen kjo dispozitë, por vetëm dispozita e 
kompetencës së përgjithshme tokësore duke u bazuar në nenet 37 e në vazhdim të 
LPK. 

3 Kusht tjetër për zbatimin e kësaj dispozite është se në anën e palës së paditur duhet 
të ekzistojë bashkëndërgjyqësia materiale417. Bashkëndërgjyqësia formale nuk 
mjafton për të gjetur zbatim kjo dispozitë procedurale418. Dispozita e nenit 55 të 
LPK poashtu gjen zbatim, nëse në anën e palës së paditur kemi të bëjmë me 
bashkëndërgjyqësinë unike. Bashkëndërgjyqësia unike ekziston atëherë, kur 
vendimi gjyqësor është i njëjtë për të gjithë. Pra, vendimi gjyqësor duhet të jetë i 
njëjtë për të gjithë personat, që janë bashkëndërgjyqës unik419. Nëse kemi të bëjmë 
me bashkëndërgjyqësinë materiale ose bashkëndërgjyqësinë unike duhet të 
sqarohet nga rasti në rast. Kjo është me rëndësi për shkak të faktit, se vetëm nëse 
konstatohet se ekziston bashkëndërgjyqësia pasive materiale ose unike, vlen 
dispozita e nenit 55 të LPK. Kjo çështje vlerësohet varësisht nga të dhënat e 
paraqitura në padi. Moment vendimtar është momenti i paraqitjes së padisë në 
gjykatë420. Përcaktimi i bashkëndërgjyqësisë pasive materiale ose unike bëhet 
në momentin e paraqitjes së padisë bëhet edhe për shkak të vazhdimit të 
kompetencës (perpetuatio fori) duke u bazuar në nenin 17 par. të LPK. Prandaj, në 
këtë rast vlen vazhdimi i kompetencës, pavarësisht nga fakti se më vonë rrethanat 
do të ndryshonin në atë mënyrë që kompetente do të ishte ndonjë gjykatë tjetër, e 
jo ajo e cila ishte kompetente në momentin e paraqitjes së padisë në gjykatë. 

 
 

                                                            
417 Kështu, edhe në të drejtën komparative; shih për të drejtën procedurale civile të Austrisë 
Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 106. 
418 Lidhur me atë se çka është bashkëndërgjyqësia materiale dhe formale dhe cilat janë rastet praktike shih më 
konkretisht komentimet e neneve 264 dhe 265. 
419 Lidhur me këtë shih komentimet e neneve 264, 265 nr. 1 e në vazhdim. 
420 Kështu, edhe në të drejtën komparative; shih lidhur me këtë sidomos Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-
Kommentar, § 93 Rn. 1. 
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Kompetenca në kontestet martesore 
 
Neni 56 
 

Po që se në kontestet martesore gjykata e vendit tonë është kompetente nga 
shkaku se bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët në 
Kosovë, gjegjësisht nga shkaku se paditësi e ka vendbanimin në Kosovë, 
kompetente në pikëpamje territoriale është gjykata në territorin e së cilës 
bashkëshortët e kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët, përkatësisht 
gjykata në territorin e së cilës paditësi e ka vendbanimin. 

 
1 Me dispozitat e nenit 56 të LPK rregullohet çështja e kompetencës 

ndërkombëtare të Gjykatës së Kosovës. Edhe me këtë dispozitë parashihet 
caktimi i kompetencës tokësore ndihmëse. Siç shihet edhe me këtë rast, nuk ka 
mundur të dominoj synimi i ligjvënësit të mëhershëm, që për konteste vendore të 
vlen LPK dhe për konteste me elemente ndërkombëtare të vlejë ekskluzivisht 
LZKL. Pra, këto dy burime kryesore formale të së drejtës procedurale civile 
ndërkombëtare- nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, por mund të vihen në zbatim të 
dyjat421. E njëjta situatë vazhdon të ekzistojë edhe më tutje pas hyrjes në fuqi të 
LPK të ri. Kompetenca ndërkombëtare e gjykatave të vendit tonë do të trajtohet 
edhe sipas LPK edhe sipas LZKL422. Në rast të kolizionit të ligjeve, që mund të 
vije në shprehje shumë shpesh, LZKL do të duhej të vlente si lex priori. Sipas 
dispozitës së nenit 56 të LPK, kompetente do të jetë përveç gjykatës së 
kompetencës së përgjithshme edhe gjykata, në territorin e së cilës bashkëshortët e 
kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët (ose vendqëndrimin e tyre të 
përbashkët) ose gjykata, në territorin e së cilës pala paditëse e ka pasur 
vendbanimin (ose edhe vendqëndrimin). Kjo kompetencë tokësore e zgjedhur vjen 
në shprehje në bazë të nenit 56, në lidhje me nenin 44 të LPK, nëse Gjykata e 
vendit tonë është kompetente nga shkaku se bashkëshortët e kanë pasur 
vendbanimin e fundit të përbashkët ose nga shkaku se pala paditëse e ka aktualisht 
vendbanimin në Kosovë. Kjo dispozitë vlen për të gjitha kontestet martesore 
juridike ose kontestet, që dalin nga marrëdhëniet martesore. 

 
 

Kompetenca në raportet pasurore-juridike të bashkëshortëve 
 
Neni 57 

 
Po që se në kontestet lidhur me raportet pasurore-juridike të bashkëshortëve 
është kompetente gjykata e vendit tonë nga shkaku se pasuria e 
bashkëshortëve ndodhet në Kosovë, ose nga shkaku se paditësi në kohën e 
paraqitjes së padisë e ka vendbanimin apo vendqëndrimin në Kosovë, e 

                                                            
421 Me të drejtë e thekson këtë Lipowschek, në “Das neue jugoslawische Internationale Privat- und 
Prozeßrecht im Bereich des Vermögensrechts”, RabelsZ 49 (1985) S. 426, 452. 
422 LZKL i vitit 15.7.1982 vlen edhe më tutje si Ligj i zbatueshëm konform nenit 145 par. 2 të KRK. 
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kompetencës territoriale është gjykata në territorin e të cilës paditësi e ka 
vendbanimin apo vendqëndrimin në kohën e paraqitjes së padisë. 

 
1 Edhe me dispozitën e nenit 57 të LPK përcaktohet kompetenca tokësore 

ndihmëse. Dhe këto dispozita vijnë në shprehje, nëse me dispozitat tjera nuk mund 
të përcaktohet kompetenca tokësore. Tërhiqet vëmendja, se kjo dispozitë vlen si 
lex priori kundrejt dispozitës paraprake të nenit 56 të LPK, sepse dispozita merret 
në mënyrë specifike me marrëdhëniet pasurore juridike në mes të bashkëshortëve. 
Duke u bazuar në nenin 57 të LPK, kompetente do të jetë gjykata, në territorin e së 
cilës pala paditëse e ka vendbanimin ose vendqëndrimin në kohën e paraqitjes së 
padisë, nëse bazohet në dispozitat e kompetencës ndërkombëtare janë kompetente 
nga shkaku, se pasuria e bashkëshortëve ndodhet në Kosovë ose nga shkaku se 
pala paditëse e ka vendbanimin ose vendqëndrimin gjatë kohës së paraqitjes së 
padisë.  

 
 
Kompetenca në kontestet për vërtetimin apo kundërshtimin e amësisë apo atësisë 
 
Neni 58 

 
Po që se në kontestet për vërtetimin e amësisë apo atësisë është kompetente 
gjykata e vendit tonë nga shkaku se paditësi e ka vendbanimin në Kosovë, e 
kompetencës territoriale është gjykata në territorin e të cilës paditësi e ka 
vendbanimin. 

 
1 Dispozita e nenit 58 të LPK është një rast tjetër i kompetencës tokësore ndihmëse 

dhe se po ashtu kjo dispozitë vlen si lex priori para dispozitës së nenit 56 të LPK. 
Duke u bazuar në nenin 58 të LPK, kompetente është gjykata, në territorin e së 
cilës - pala paditëse e ka vendbanimin, nëse gjykata e Kosovës është kompetente 
për shkak të faktit, se pala paditëse e ka vendbanimin në Kosovë. Kjo dispozitë 
vlen në lidhje me kontestet për vërtetimin e atësisë ose amësisë. Vendbanim në 
kuptim të kësaj norme nënkuptohet edhe vendqëndrimi.  

 
 
Kompetenca në kontestet për ushqimin ligjor 
 
Neni 59 

 
59.1 Po që se në kontestet me element ndërkombëtar për ushqimin ligjor 

gjykata e vendit tonë është kompetente nga shkaku se paditësi e ka 
vendbanimin në Kosovë, e kompetencës territoriale është gjykata në 
territorin e së cilës paditësi e ka vendbanimin. 

59.2 Po që se kompetenca e gjykatës së vendit tonë ekziston nga shkaku se i 
padituri e ka pasurinë, nga e cila mund të realizohet ushqimi ligjor në 
Kosovë, atëherë e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e së 
cilës ndodhet pasuria e të paditurit. 
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1 Dispozita e nenit 59 të LPK parasheh kompetencën tokësore ndihmëse në lidhje 
me kontestet për ushqimin ligjor. Ushqim ligjor në kuptim të kësaj dispozite është 
çfarëdo forme e mbajtjes duke përfshirë edhe alimentacionin. Prandaj, ushqimi 
ligjor në kuptim të kësaj norme është edhe në raportet në mes të bashkëshortëve 
dhe anëtarëve tjerë të familjes si dhe në rastet e ushqimit ligjor nga e drejta e 
shpërblimit të dëmit. Sipas dispozitës së nenit 59 par. 1 të LPK, kompetent është 
gjykata, në territorin e së cilës pala paditëse e ka vendbanimin (ose vendqëndrimin, 
nëse nuk ka vendbanim), nëse për kontestet me element të huaj për ushqimin ligjor 
është gjykata e Kosovës për shkak se pala paditëse e ka vendbanimin (ose edhe 
vendqëndrimin) në Kosovë. Për të ardhur në zbatim dispozita e nenit 59 të LPK, 
pala paditëse duhet të ketë vendbanim ose vendqëndrim në Kosovë- në momentin e 
ngritjes së padisë. 

2 Kurse, në bazë të nenit 59 par. 2 të LPK është kompetente gjykata, në territorin e 
së cilës ndodhet pasuria e palës së paditur, nëse Gjykata e Kosovës është 
kompetente për shkak të faktit se pala e paditur e ka pasurinë në Kosovë dhe se nga 
kjo pasuri mund të realizohet ushqimi ligjor. Me pasuri të palës së paditur në 
kontekst të dispozitës së nenit 59 par. 2 të LPK nënkuptohet çfarëdo sendi i 
luajtshëm, send i paluajtshëm apo edhe të drejtat. Prandaj, nocioni pasuri- në 
kuptim të kësaj dispozite do të duhej të interpretohej jashtëzakonisht në mënyrë 
ekstensive. Kurse me nocionin realizim të ushqimit ligjor nuk nënkuptohet edhe 
realizimi faktik i ushqimit ligjor. Vetë mundësia potenciale e realizimit të 
ushqimit ligjor mjafton për të plotësuar kushtin e zbatimit të dispozitës së nenit 59 
par. 2 të LPK. 

 
 
Kompetenca për personat për të cilët në Kosovë nuk ekziston gjykatë e kompetencës 
territoriale 
 
Neni 60 

 
60.1 Padia me kërkesa pasurore-juridike kundër personit për të cilin në 

vendin tonë nuk ka gjykatë të kompetencës territoriale mund t'i paraqitet 
secilës gjykatë në territorin e së cilës ndodhet çfarëdo pasurie e tij apo 
sendi që kërkohet me padi. 

60.2 Po që se ekziston kompetenca e gjykatës së vendit tonë nga shkaku se 
detyrimi është krijuar gjatë kohës së qëndrimit të të paditurit në Kosovë, 
atëherë e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e së cilës 
është krijuar detyrimi lidhur me të cilin ka lindur kontesti. 

60.3 Në kontestet kundër personit për të cilin në Kosovë nuk ekziston gjykatë e 
kompetencës territoriale, për detyrimet te cilat duhet përmbushur në 
vendin tonë, padia mund t'i paraqitet gjykatës në territorin e së cilës 
duhet përmbushur detyrimin e tille. 

 
1 Me dispozitat e nenit 60 të LPK përcaktohet kompetenca tokësore ndihmëse në 

lidhje me personat, për të cilët nuk mund të përcaktohet kompetenca 
ndërkombëtare e gjykatave të vendit tonë. Këtu mendohet në rend të parë, nëse nuk 
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mund të përcaktohet kompetenca ndërkombëtare e gjykatës së vendit tonë për 
çfarëdo arsye. Prandaj, ligjvënësi dëshiron me këto dispozita që të mënjanojë 
mundësinë e zbrazëtisë ligjore dhe me këtë mënjanimin e mundësisë për refuzimin 
e ofrimit të mbrojtjes gjyqësore.  

2 Sipas nenit 60 par. 1 të LPK, për kërkesa pasurore juridike kundër personit, për të 
cilin nuk mund të përcaktohet kompetenca ndërkombëtare e gjykatës së vendit 
tonë, kompetente është gjykata, në territorin e së cilës ndodhet çfarëdo pasurie e 
palës së paditur apo sendi që kërkohet me padi. Duhet të ceket, se referimi i 
dispozitës së nenit 60 par. 1 të LPK në lidhje me kërkesat pasurore juridike vlen 
edhe për dispozitat e nenit 60 par. 2 dhe 3 të LPK. Kërkesa pasurore juridike janë 
të gjitha ato kërkesa, të cilat mund të kalohen ose të cilat mund të trashëgohen. 
Prandaj, për kërkesa të karakterit jopasuror nuk mund të vije në shprehje zbatimi i 
dispozitave të nenit 60 të LPK. Në rast se nuk mund të caktohet kompetenca 
ndërkombëtare e gjykatës së vendit tonë sipas dispozitave të përgjithshme, atëherë 
kompetente është gjykata e vendit, në territorin e së cilës ndodhet çfarëdo pasurie 
apo sendi e palës së paditur. Pasuri në kuptim të kësaj dispozite duhet të 
interpretohet në mënyrë ekstensive. Prandaj, pasuri në kontekst të këtij neni është 
çfarëdo pasurie aktive apo pasive. Pasuri është çfarëdo sendi i luajtshëm, i 
paluajtshëm apo ndonjë e drejtë ndaj pasurisë. Pikë referimi e pasurisë, është 
pasuria e palës së paditur dhe jo pasuria e palës paditëse. Prandaj, kompetenca e 
gjykatës së vendit tonë përcaktohet sipas vendit se ku ndodhet pasuria e palës së 
paditur. Për të ardhur në shprehje kompetenca e gjykatës së vendit tonë, sipas 
dispozitës së nenit 60 par. 1 të LPK, nuk është vendimtare edhe ekzistenca faktike 
e pasurisë së debitorit. Prandaj, gjykata nuk është e detyruar për të hulumtuar 
fillimisht, nëse ekziston faktikisht ose jo pasuria e palës së paditur. Shumë më 
tepër, për themelimin e kësaj kompetence mjafton edhe supozimi se ekziston 
pasuria e palës së paditur në vendin e caktuar. Megjithatë, nuk do të mund të vije 
në shprehje themelimi i kompetencës sipas dispozitës së nenit 60 par. 1 të LPK, 
nëse ekzistojnë dyshime të bazuara se pala e paditur nuk e ka pasurinë, në vendin 
ku edhe shtrihet juridiksioni i gjykatës. 

3 Me dispozitën e nenit 60 par. 2 të LPK parashihet, se nëse është themeluar 
kompetenca e gjykatës së vendit tonë për shkak se është krijuar ndonjë detyrim 
gjatë qëndrimit të palës së paditur, atëherë kompetente është gjykata, në territorin e 
së cilës është krijuar ky detyrim. Edhe nga kjo normë rezulton se kjo dispozitë vjen 
në shprehje, vetëm nëse nuk mund të përcaktohet kompetenca ndërkombëtare e 
gjykatës së vendit tonë sipas rregullave tjera. Prandaj, përjashtohet kjo 
kompetencë, nëse vije në shprehje kompetenca ndërkombëtare e gjykatës së vendit 
tonë423. Kjo dispozitë vjen në shprehje sidomos në rast të qëndrimit të shkurtër të 
të huajve në vend, qëndrim gjatë të cilit është krijuar ndonjë detyrim. Detyrimi 
mund të jetë i natyrës kontraktuese ose edhe jokontraktuese.  

4 Dhe me dispozitën e nenit 60 par. 3 të LPK parashihet edhe kompetenca 
ndërkombëtare e gjykatës së vendit tonë, sipas vendit të përmbushjes së 
detyrimit. Edhe kjo dispozitë vjen në shprehje, vetëm nëse nuk mund të 
përcaktohet kompetenca ndërkombëtare e gjykatës së vendit tonë, sipas dispozitave 

                                                            
423 P.sh. për shkak se pala e paditur ka vendqëndrim në Kosovë. 
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tjera. Neni 60 par. 3 të LPK vjen në shprehje, nëse është kryer detyrimi në vendin e 
caktuar. Ky detyrim mund të jetë i natyrës kontraktuese ose jokontraktuese dhe 
nuk është me rëndësi se ku është krijuar ai detyrim. Me rëndësi vendimtare për 
caktimin e kompetencës është vendi i përmbushjes. Varësisht se në cilin vend 
duhet të përmbushet detyrimi, aty edhe themelohet kompetenca e gjykatës. 
Prandaj, kompetente është gjykata, në territorin e së cilës detyrimi duhet të 
përmbushet. Tërhiqet vëmendja, se kompetenca e gjykatës sipas nenit 60 par. 3 të 
LPK themelohet vetëm, nëse nuk vjen në shprehje zbatimi i ndonjë dispozite tjetër 
në lidhje me kompetencën ndërkombëtare të gjykatës së vendit tonë.  

 
 
Kompetenca sipas vendit ku ndodhet përfaqësia e personit të huaj në Kosovë 
 
Neni 61 
 

Për kontestet kundër personit fizik apo juridik që e ka vendbanimin respektivisht 
selinë jashtë vendit tonë, në pikëpamje të detyrimeve që janë krijuar në Kosovë, 
apo që duhet të përmbushën në Kosovë, padia mund t'i paraqitet gjykatës në 
territorin e së cilës ndodhët përfaqësia e përhershme e tij për Kosovën, apo 
qendra e organit të cilit i është besuar kryerja e punëve të tija. 

 
1 Dispozita e nenit 61 të LPK është marrë fjalë për fjalë nga dispozita e nenit 60 të LPK të 

vjetër. Kjo kompetencë e zëvendëson mungesën e kompetencës së përgjithshme në 
vendin tonë, prandaj konsiderohet si kompetencë ndihmëse (subsidiare). Me këtë 
dispozitë është paraparë kompetenca e gjykatës vendore për vendosje lidhur me 
çështjet kontestimore kundër personave fizikë apo edhe juridikë, të cilët e kanë 
vendbanimin, respektivisht selinë jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Konform 
kësaj dispozite, pala paditëse mund të paraqitet në Gjykatën, në territorin e së cilës 
gjendet përfaqësia e këtij personi të huaj juridik apo qendra e ndonjë organi të këtij 
personi juridik, organ i cili është autorizuar për kryerjen e punëve të këtij personi juridik.  

2 Nga përmbajtja e këtij neni, rezulton se kjo dispozitë vihet në zbatim, nëse janë 
plotësuar kushtet e mëposhtme në mënyrë kumulative, siç janë: 

 
- Që personi fizik apo juridik ta ketë vendbanimin, respektivisht selinë, jashtë 

territorit të Republikës së Kosovës; 
- Detyrimet e këtyre personave të jenë krijuar në vendin tonë apo detyrimet 

duhet të përmbushen në Republikën e Kosovës dhe  
- Në mënyrë alternative, personi i huaj duhet ta këtë përfaqësinë e përhershme 

në vendin tonë ose që të ekzistoj organi, organ të cilit personi i tillë ia ka 
besuar që në vendin tonë t’i kryej punët e veta.  

 
3 Për të ardhur në zbatim dispozita e nenit 61 të LPK është i rëndësishëm vetëm 

fakti, nëse janë plotësuar kushtet e cekura në nr. rendor paraprak të këtij neni. 
Irrelevante është, nëse këta persona janë të huaj ose vendor.  

4 Tërhiqet vëmendja se me këtë dispozitë parashihet kompetenca ndërkombëtare 
ndihmëse dhe ka karakter subsidiar. Pra, kjo dispozitë nuk vihet në zbatim, nëse 
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për personat e tillë të cekur në këtë dispozitë mund të themelohet kompetenca e 
gjykatës tonë sipas cilësdo kompetencë tjetër të veçantë. Nëqoftëse kompetenca e 
gjykatës tonë kundër personave të theksuar në këtë nen mund te themelohet sipas 
cilësdo kompetencë të veçantë, atëherë në ato raste nuk mund të aplikohet 
dispozita e këtij neni sepse kemi të bëjmë me kompetencën subsidiare e cila 
caktohet vetëm atëherë kur nuk ka kompetencë tjetër. 

5 Në lidhje me këtë dispozitë mund t’i referohemi praktikës së mëhershme 
gjyqësore në lidhje me këtë kompetencë ndërkombëtare ndihmëse dhe që analogia 
iuris do të mund të vlejë edhe tek ne424. 

 
 
Caktimi i kompetencës territoriale për paditë kundër shtetasve të huaj 
 
Neni 62 

 
Po që se në shtetin e huaj shtetasi i jonë mund të paditet në gjykatën e cila 
sipas dispozitave të këtij ligji nuk do te ishte e kompetencës territoriale, 
atëherë për të njëjtën çështje juridiko-civile e njëjta kompetencë do të vlejë 
edhe për shtetasin e shtetit të tillë në gjykatën tone. 

 
1 Kjo dispozitë ka karakter “represiv” dhe “dënues” dhe është në thelb normë 

diskriminuese. Kjo dispozitë kishte marrë model dispozitën e nenit 66 të LPK të 
vjetër, e cila normë po ashtu ishte kritikuar edhe më herët425. Një normë e tillë është 
paraparë shprehimisht edhe në LZKL, Ligj i cili vlen po ashtu si e drejtë e 
zbatueshme dhe se është lex specialis para LPK. Për fat të keq, edhe Projektligji për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurën kontestimore nuk ka paraparë 
ndonjë ndërhyrje në këtë dispozitë. Në fakt, ky Projektligj për ndryshimin e LPK 
kufizohet vetëm në disa ndryshime kozmetike426. Kjo dispozitë ka të bëjë 
ekskluzivisht me kompetencën ndërkombëtare tokësore dhe se nuk ka të bëjë fare me 
juridiksionin e gjykatës. Prandaj, dispozita e nenit 62 të LPK nuk mund të vjen në 
shprehje, nëse kemi rastet e nenit 28 par. 1 të LPK, ku çështja nuk bie fare në 
juridiksionin e gjykatave të Kosovës427. Prandaj, kjo dispozitë vjen në shprehje në 
rast të kompetencës ndërkombëtare të gjykatës sonë. Pra, gjykata e Kosovës do të 
ishte kompetent për ndonjë çështje, e cila në fakt nuk është kompetente, nëse pala e 
paditur është ndonjë shtetas i ndonjë shteti, shtet në të cilin është kompetent ndonjë 
gjykatë në një çështje, ku shtetasi i Republikës së Kosovës është palë e paditur dhe 
sipas dispozitave të këtij ligji (ose edhe LZKL) ajo gjykatë e këtij shteti nuk do të 

                                                            
424 Për ekzistimin e kompetencës ndërkombëtare të gjykatës kroate në kuptim të dispozites së cekur nuk 
mjafton që i padituri në territorin e RK të ketë përfaqësinë e vet, por është e domosdoshme dhe ajo se kemi të 
bëjmë me detyrimin, i cili është krijuar në këtë shtet ose se duhet të përmbushet në territorin e tij”; Vrhovni sud 
RH II Rev.79/91 od 21.01.1992, marrë nga Kulenivič/Veličkovič-Milišič/Stanišič/Vučina/ Mikulič, Komentar 
Zakona o parnicnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, st.75. 
425 Lipowschek, Das neue jugoslawische Internationale Privat- und Prozeßrecht im Bereich des 
Vermögensrechts, RabelsZ 49 (1985) S. 426, 453. 
426 Ndryshimet a parapara do të evidentohen si shtojcë në fund të këtij komentari. 
427 Në lidhje me dallimin në mes të juridiksionit dhe kompetencës, shih më konkretisht komentimin e nenit 28 
par. 1 e në vazhdim. 
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mund të ishte fare kompetent. Edhepse dispozita e nenit 62 të LPK flet shprehimisht 
vetëm për “shtetas”, kjo dispozitë do të mund të vlente edhe në rast se palë e paditur 
do të mund të ishte edhe ndonjë person juridik dhe bashkësi tjetër e personave. 
Prandaj, komponenta “shtetas” në vend të kësaj norme do të duhej të interpretohej 
çfarëdo subjekti i së drejtës. Është fat i mirë, që praktika e deritanishme gjyqësore ka 
injoruar në fakt këtë normë dhe se zbatimi i saj ka qenë tejet simbolik428. Në parim, 
kjo normë nuk do të duhej të gjente vend në procedurën civile moderne të Kosovës 
dhe se abrogimi i kësaj norme është i domosdoshëm në kuadër të ndonjë reforme të 
procedurës kontestimore. Deri atëherë, gjykata e Kosovës do të duhej të mbështetej 
në praktikën e deritanishme gjyqësore. 

 
 

Caktimi i kompetencës territoriale nga gjykata e lartë 
 
Neni 63 

   
Në qoftë se gjykata kompetente, nga shkaku i përjashtimit të gjyqtarëve apo 
nga ndonjë shkak tjetër nuk mund të procedoj, atëherë ajo do ta njoftoj për 
këtë gjykatën e shkallës më të lartë me qëllim që ta caktoj një gjykatë tjetër 
nga territori i vet, por që është e kompetencës lëndore për çështjen konkrete.  

 
1 Meqë realizimi i një të drejte subjektive është një e drejtë fundamentale e çdo personi 

(natyrisht e çdo personi fizik ose juridik), atëherë shteti ka për obligim kushtetues që të 
ofrojë mekanizma përkatës. Kjo nënkupton, që shteti është i obliguar, që të ndërtojë 
mekanizmin efikas të realizimit të një të drejte subjektive429. Natyrisht, këtu mendohet 
në rend të parë në institucionin e gjykatës. Megjithatë, nuk mjafton vetëm ndërtimi i 
mekanizmave gjyqësor. Për më tepër, duhet të parashihen edhe zgjidhje juridike, në rast 
se një gjykatë është “e paralizuar” dhe si e tillë nuk mund të kryej funksionet e saj 
kushtetuese. Dispozita e nenit 63 të LPK është një zgjidhje e cila ofrohet, nëse puna e 
një gjykate është penguar dhe në këtë mënyrë nuk mund të sigurohet realizimi i të 
drejtave subjektive. Pengimi i punës në kuptim të këtij neni mund të jetë i ndryshëm dhe 
nga arsye të ndryshme. Në raste të tilla me dispozitat e neneve 63, 64 dhe 65 të LPK 
parashihen zgjidhje të tilla, që një kontest do të zgjidh një gjykatë tjetër, që në fakt nuk 
është kompetente. Se cila gjykatë do të jetë kompetente, varet nga rasti në rast dhe këtë 
në masë të madhe e përcakton Gjykata Supreme ose edhe një gjykatë më e lartë se 
gjykata, e cila është kompetente. Caktimi i kompetencës të një gjykate nga ana e një 
gjykate më të lartë ose nga ana e Gjykatës supreme- arrihet përmes institucionit të 
delegimit dhe ordinimit. Derisa delegimi është i rregulluar me dispozitat e neneve 63 
dhe 64 të LPK, ordinimi është i paraparë me dispozitën e nenit 65 të LPK. Me 
dispozitën e nenit 63 të LPK rregullohet i ashtuquajturi delegimi i domosdoshëm, kurse 
me dispozitën e nenit 64 të LPK parashihet i ashtuquajturi delegimi i arsyeshëm.  

                                                            
428 Kështu si duket edhe në të drejtën e kaluar, që për 20 vite vetëm njëherë ka ardhur në shprehje zbatimi i 
kësaj dispozite; Lipowschek, Das neue jugoslawische Internationale Privat- und Prozeßrecht im Bereich des 
Vermögensrechts, RabelsZ 49 (1985) S. 426, 453. 
429 Kjo del edhe nga dispozita e nenit 6 të KEDNJ; kjo Konventë është edhe pjesë integrale e KRK në bazë të 
nenit 23 të KRK. 
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2 Delegimi (forum iudiciale) është kalimi i një çështje juridike prej një gjykate 
kompetente në një gjykatë tjetër të llojit të njëjtë me anë të një urdhërese 
gjyqësore430. Delegimi i domosdoshëm, i paraparë me dispozitën e nenit 63 të 
LPK vjen në shprehje, nëse në një gjykatë nuk mund të procedohet çështja 
kontestimore për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Mungesa e gjyqtarëve mund të 
jetë si pasojë e përjashtimit të gjyqtarëve431. Dispozita e nenit 63 të LPK për 
delegimin e domosdoshëm flet për përjashtimin e gjyqtarëve ose “për ndonjë 
shkak tjetër”. “Shkak tjetër” në kuptim të nenit 63 të LPK mund të mendohet së 
është rekuzimi. Rekuzimi është një formë specifike e përjashtimit të gjyqtarit nga 
shqyrtimi i një çështje konkrete432. Prandaj, delegimi apo kalimi i një çështje prej 
një gjykate kompetente në një gjykatë tjetër mund të bëhet, vetëm nëse me të 
vërtetë nuk ka gjyqtarë të mjaftueshëm për shqyrtimin e një çështje juridike dhe 
me këtë rast rrezikohet gjykimi i çështjes ose edhe fare gjykimi nuk mund të 
mbahet. Në kuptim të dispozitës 63 të LPK nuk mjafton fakti, se për shqyrtimin e 
çështjes ka vështirësi të mëdha për sigurimin e gjyqtarëve. Në kuptim të kësaj 
dispozite, nuk mjafton as fakti, se çështja juridike do të mund të shqyrtohej në një 
gjykatë tjetër shumë më lehtë dhe në mënyrë më efikase433. Nëse shqyrtimi i një 
çështje juridike do të ishte më praktike sidomos për arsye ekonomike dhe 
procedurale mund të vjen në shprehje delegimi sipas dispozitës së nenit 64 të LPK, 
e jo sipas kësaj dispozite të nenit 65 të LPK.  

3 Delegimi i domosdoshëm quhet dhe nënkuptohet si i tillë edhe për shkak të faktit 
se në raste të tilla, pothuajse shkaktohet një situatë ipso iure, sipas së cilës situatë, 
gjykata kompetente, e cila do të duhej të shqyrtonte rastin, kërkon sipas detyrës 
zyrtare ex officio nga një gjykatë më e lartë, që ajo të vendos se cila gjykatë do të 
shqyrton një rast konkret, rasti i cili është objekt kontesti.  

4 Lidhur me delegimin e një çështjeje prej një gjykate kompetente në një gjykatë 
tjetër vendos gjykata më e lartë. Gjykatë më e lartë në kuptim të dispozitës së 
nenit 63 të LPK është Gjykata e Qarkut, nëse çështja do të duhej të delegohej prej 
një gjykate komunale kompetente në një gjykatë tjetër komunale434. Në rast se 
ndodhë në ndonjë gjykatë të qarkut një situatë e tillë, sipas së cilës situatë nuk ka 
gjyqtar që do të vendoste lidhur me një çështje juridike, atëherë delegimin e 
detyrueshëm e bën Gjykata supreme. Kjo bëhet për faktin se dispozita e nenit 63 të 
LPK në mënyrë shprehimore përcakton se këtë çështje e zgjidh gjykata më e 
lartë. Dhe gjykatë më e lartë në këtë rast është Gjykata supreme. Që nga 1 janari 
2013 do të kemi situatë tjetër juridike edhe lidhur me këtë çështje, meqë hynë në 
fuqi Ligji i ri për Gjykatat435. Meqë ky Ligj ofron një organizim të tërësishëm 
gjyqësor të ndryshëm nga ai që e kemi ende me Ligjin për Gjykatat e Rregullta, do 
të kemi edhe një reflektim edhe në këtë pikë. Meqë do të kemi vetëm nga një 

                                                            
430 Delegimi, si i tillë nuk është veprim procedural, por shumë më tepër është një akt gjyqësor; kështu edhe 
sipas të drejtës së deritanishme procedurale civile; shih më tepër Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 131. 
431 Shih për këtë nenin 67 par. a deri f të LPK.  
432 Rekuzimi është i paraparë me nenin 67 par. g të LPK; lidhur me përjashtimin dhe rekuzimin e gjyqtarit nga 
gjykimi i një çështje konkrete shih më tepër komentimin e nenit 67 nr. 1 e në vazhdim të LPK.  
433 Me shumë të drejtë kështu është e rregulluar edhe në të drejtën komparative; për këtë shih sidomos Mayr in 
Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 31 Rn. 1. 
434 Natyrisht këtu vendos ajo gjykatë e qarkut, në territorin e së cilës veprojnë gjykatat komunale. 
435 Shih lidhur me këtë nenin 43 të Ligjit për Gjykatat. 
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Gjykatë më të lartë, ajo e Apelit dhe Supreme, atëherë çështja se si do të zgjidhet 
kjo çështje është e diskutueshme. Mund të mendohet dhe bile rekomandohet 
fuqishëm, se në rast të situatës kur nevojitet delegimi i domosdoshëm në mes të 
gjykatave themelore, atëherë lidhur me këtë delegim vendos Gjykata e Apelit436. 
Sipas dispozitës së nenit 17 të Ligjit për Gjykatat, ka vetëm një Gjykatë të Apelit, 
me seli në Prishtinë. Brenda kësaj Gjykate ekzistojnë disa departamente, por 
ndarjen e punëve të gjyqtarëve nëpër departamente e kryen Kryetari i Gjykatës së 
Apelit duke u bazuar në nenin 20 par. 3 i Ligjit të ri për Gjykatat. Prandaj, edhe 
situatat e tilla në kuptim të nenit 53 të LPKL nuk mund të paraqiten.  

5 Lidhur me delegimin e një çështjeje juridike nga një gjykatë kompetente në një 
gjykatë tjetër, vendoset me një urdhër gjyqësor, por që në kuptimin formal është 
aktvendim437. Kundër këtij aktvendimi lejohet ankesa pa kurrfarë kufizimesh. Si 
arsye kryesore, që merret për lejimin e ankesës kundër aktvendimit për delegim 
është opinioni i krijuar, se pala në procedurë ka të drejtë, që çështja juridike e saj të 
zgjidhet nga gjykata, e cila në bazë të ligjit është kompetente438. Ankesa e 
paraqitur kundër aktvendimeve lidhur me delegimin e çështjes juridike prej një 
gjykate kompetente në ndonjë gjykatë tjetër ka efekt suspensiv, meqë diçka tjetër 
nuk mund të konstatohet439. 

 
 
Neni 64 

 
Gjykata supreme mundet, sipas propozimit të palës apo ta gjykatës 
kompetente, të caktojë një gjykatë tjetër, por që është e kompetencës lëndore, 
që të veproj në lëndën konkrete, po që se është e qartë se kështu me lehtë do të 
kryhet procedura apo kur për një gjë të këtillë ekzistojnë shkaqe tjera të 
rëndësishme. 

 
1 Derisa me nenin 63 të LPK rregullohet i ashtuquajturi delegimi i domosdoshëm, 

dispozita e nenit 64 të LPK parasheh një mënyrë tjetër të delegimit, që mund të 
quhet edhe delegim i arsyeshëm. Kjo për faktin se kalimi i një çështje juridike 
prej një gjykate kompetente në një gjykatë tjetër bëhet jo për shkak se ky kalim 
bëhet i domosdoshëm për shkaqe të rrethanave sipas nenit 63 të LPK, por ky kalim 
bëhet për shkaqe praktike. Kjo për faktin se shqyrtimi i çështjes nga ana e një 
gjykate tjetër do të ishte shumë më i lehtë dhe më efikas440. Nga kjo del, se nuk 
ekziston ndonjë pamundësi objektive për t’u shqyrtuar çështja nga gjykata 
kompetente. Por, shumë më tepër kemi të bëjmë me faktin se shqyrtimi i çështjes 
juridike nga ndonjë gjykatë tjetër e jo gjykata kompetente është shumë më 
praktike. Delegimi i arsyeshëm në kuptim të kësaj dispozite mund të bëhet në të 

                                                            
436 Kjo del në mënyrë indirekte edhe nga dispozita e nenit 18 të Ligjit të ri për Gjykatat. 
437 Shih nenin 142 par. 5 në lidhje me nenet 170 e në vazhdim të LPK.  
438 Kështu edhe në të drejtën e deritanishme procedurale civile; shih më shumë lidhur me këtë Pozniq, E drejta 
e procedures civile, fq. 131. 
439 Shih dispozitën e nenit 207. 
440 Kështu, edhe në të drejtën komparative; shih në mes të tjerëve edhe Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-
Erkenntnisverfahren und Grundzüge des Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 41. 
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gjitha procedurat, pra në atë kontestimore, jokontestimore, të përmbarimit bile 
edhe në atë të falimentimit441. Për dallim nga delegimi i domosdoshëm, delegimin 
e arsyeshëm në kuptim të nenit 64 e vendos jo gjykata më e lartë, por Gjykata 
supreme442. Edhe vendimi i Gjykatës supreme lidhur me delegimin, por edhe mos 
delegimin në kuptim të nenit 64 të LPK mund të goditet me ankesë (edhe këtu, 
ankesa ka efekt suspenziv duke u bazuar në nenin 207 të LPK). Edhe pas hyrjes në 
fuqi të Ligjit të ri për gjykatat, kompetente për delegimin e arsyeshëm në kuptim të 
dispozitës së nenit 64 të LPK do të jetë poashtu Gjykata supreme.  

2 Kusht elementar për delegimin e arsyeshëm në kuptim të nenit 64 të LPK është 
kërkesa e njërës palë ose edhe e vetë gjykatës kompetente. Prandaj, edhe vetë 
Gjykata kompetente mund të kërkojë, që çështja juridike të kalohet në ndonjë 
gjykatë tjetër. Kërkesa për delegimin nuk mund të paraqitet para paraqitjes së 
padisë. Zakonisht, kërkesa paraqitet së bashku me paraqitjen e padisë dhe nëse 
kërkesën për delegim e paraqet Gjykata kompetente, poashtu sapo të jetë paraqitur 
padia (si kohë e fundit për paraqitjen e kërkesës për delegim do të duhej të ishte 
momenti i fillimit të seancës për shqyrtim kryesor). Gjykata Supreme nuk ka të 
drejtë të vendosë lidhur me delegimin e çështjes pa ndonjë kërkesë të njërës palë 
në procedurë ose pa kërkesën e vetë gjykatës kompetente. Nëse kërkesa e palës për 
delegim ka efekt suspenziv ose jo, është çështje që mund të diskutohet. Në të 
drejtën komparative, p.sh. në Austri, kërkesa nuk ka efekt suspenziv443. Megjithatë, 
ky përfundim nuk mund të nxjerret apriori, meqë të drejtën e paraqitjes së kërkesës 
e ka vetëm pala, e jo edhe gjykata. Në të drejtën tonë, ligjvënësi ka paraparë të 
drejtën e paraqitjes së kërkesës për delegim jo vetëm për palën, por edhe për 
gjykatën. Dhe në rast të paraqitjes së kërkesës për delegim nga ana e gjykatës 
kompetente, atëherë edhe kjo kërkesë ka automatikisht efekt suspenziv. Nga kjo 
del, se edhe kërkesa e palës për delegimin e çështjes ka karakter suspenziv. Ndonjë 
përfundim tjetër duke u bazuar në formulimin e tanishëm të dispozitave nuk mund 
të vije në shprehje444. 

3 Poashtu, diskutabile është çështja, nëse këtë të drejtë, pra të drejtën për paraqitjen e 
kërkesës, e kanë edhe pjesëmarrësit e tjerë. Këtu mendohet fillimisht, nëse këtë të 
drejtë e kanë bashkëndërgjyqësit dhe ndërhyrësit. Në bazë të interpretimit 
gjuhësor të dispozitës së nenit 64 të LPK mund të mendohet se kjo dispozitë i jep të 
drejtën e kërkesës për delegimin e çështjes juridike vetëm palës dhe gjykatës e jo 
edhe pjesëmarrësve tjerë. Megjithatë, ky interpretim kaq i ngushtë nuk mund të 
merret në konsideratë. Arsyeja është, se edhe Bashkëndërgjyqësi është “palë” në 
procedurë dhe natyrisht ai e ka të drejtën e paraqitjes së kërkesës për delegimin e 
çështjes juridike. Situata duket më e komplikuar sa i përket ndërhyrësit. Meqë 
ndërhyrësi nuk është palë445, atëherë mund të mendohet se atij nuk i takon e drejta e 

                                                            
441 Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar, § 66 Rn. 1. 
442 Këtu është edhe formulimi i qartë i dispozitës së nenit 64 të LPK.  
443 Kështu thuhet shprehimisht në të drejtën procedurale civile austriake, neni 31 par. 3 i JN. 
444 Në rast të reformimit të LPK do të duhej të merrej në konsideratë çështja, që të hiqet e drejta e kërkesës për 
delegim nga ana e gjykatës; për më tepër do të duhej po ashtu të parashihej që kërkesa e palës nuk ka efekt 
suspenziv, kjo do t’i kontribuonte mënjanimit ose së paku zvogëlimit të mundësisë së manipulimit me këtë 
mjet nga ana e njërës palë për të ngadalësuar procesin kontestimor. 
445 Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 186. 
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paraqitjes së kërkesës për delegimin e çështjes juridike. Megjithatë, këtu do të duhej 
të kihej parasysh, se ndërhyrësi i thjeshtë446 konsiderohet si bashkëndërgjyqës dhe 
për këtë arsye edhe ai, pra ndërhyrësi i thjeshtë, ka të drejtën e paraqitjes së kërkesës 
për delegimin e çështjes. Të drejtën e paraqitjes së kërkesës për delegimin e çështjes 
juridike e ka edhe prokurori, nëse paraqitet si palë në procedurë447. 

4 Delegimi i një çështje juridike prej një gjykate kompetente në ndonjë gjykate 
tjetër, në kuptim të dispozitës së nenit 64 të LPK, mund të bëhet vetëm në 
pikëpamje tokësore. Delegimi i një çështje juridike në aspektin lëndor është i 
pamundshëm. Prandaj, mundësia e delegimit i një çështjeje prej një gjykate 
komunale në gjykatën e qarkut ose anasjelltas është e përjashtuar. Edhe delegimi i 
një çështje juridike prej një departamenti në departamentin tjetër është absolutisht 
e përjashtuar448.  

5 Delegimi i një çështje juridike prej një gjykate kompetente në ndonjë gjykatë tjetër 
mund të bëhet, vetëm nëse procesi para gjykatës do të ishte shumë më i lehtë ose 
për delegimin ekzistojnë shkaqe të tjera të rëndësishme. Ligjvënësi parasheh këtu 
një klauzolë të përgjithshme, se kur delegimi në kuptim të dispozitës së nenit 64 të 
LPK është i mundshëm. Se kur procesi para një gjykate tjetër është më i lehtë ose 
ekzistojnë rrethana të tjera, që çështja të zhvillohet para një gjykate tjetër, varet 
nga rasti në rast. Këto raste dhe rrethana, do të duhej që t’i shqyrtoj gjykata para se 
të vendos Gjykata supreme, nëse një çështje juridike mund të kalohet për shqyrtim 
prej një gjykate kompetente në ndonjë gjykatë tjetër. Si raste dhe rrethana në 
kuptim të kësaj dispozite, mund të jenë: provat ose shumica e provave gjenden në 
territorin e gjykatës, gjykatë në të cilën delegohet çështja juridike; këqyrja e 
drejtpërdrejtë e objektit nga ana e gjykatës, në të cilën gjykatë delegohet çështja 
juridike449.  

6 Meqë delegimi në kuptim të dispozitës së nenit 64 të LPK bëhet për shkaqe 
praktike, atëherë mundësia e tillë për delegim duhet më shumë të jetë si 
përjashtim sesa si rregull. Prandaj, Gjykata Supreme si gjykatë kompetente për 
delegim para se të vendos duhet të vlerësoj, nëse delegimi është i favorshëm për të 
dy palët dhe për procesin në tërësi. Nëse delegimi e favorizon vetëm njërën palë, e 
jo të dy palët procedurale, atëherë edhe delegimi nuk do të duhej që të ndodhë. 
Sidomos, delegimi nuk do të duhej të caktohej, nëse këtë delegim e kundërshton 
njëra palë. Ky përfundim ka të bëjë me faktin se esenca e kësaj norme qëndron jo 
në mbrojtjen e të drejtave subjektive të njërës palë, por delegimi është në funksion 
të efikasitetit dhe prakticitetit të procesit gjyqësor. Por, kompetenca tokësore 
ekskluzive nuk mund të jetë problematike për delegimin. Prandaj, delegimi i një 
çështje juridike sipas dispozitës së nenit 64 të LPK mund të bëhet edhe për çështje, 
për të cilat ekziston kompetenca tokësore ekskluzive450.  

                                                            
446 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 271 nr. 1 e në vazhdim. 
447 Shih p.sh. pjesëmarrja e prokurorit si palë në konteste martesore dhe familjare sipas LF. 
448 Kjo çështje do të jetë e rëndësishme sidomos pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Gjykatat, ku në kuadër të 
Gjykatave themelore dhe Gjykatës së apelit do të krijohen departamentet e ndryshme, të cilat do të jenë 
kompetente në pikëpamje lëndore. 
449 Kështu edhe deri më tani sipas së drejtës së deritanishme të procedurës civile; shih Pozniq, E drejta e 
procedures civile, fq. 131. 
450 Kështu, me të drejtë shih edhe në të drejtën komparative; Mayr in Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar, § 31 
Rn. 1. 
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Neni 65 
 

Po që se për zgjidhjen e çështjes është kompetente gjykata e vendit tonë, por 
sipas dispozitave të këtij ligji nuk mund të konstatohet se cila gjykatë është e 
kompetencës territoriale, atëherë Gjykata Supreme, sipas propozimit të palës 
e cila e ngritë padinë, do ta caktoj gjykatën e kompetencës territoriale. 

 
1 Dispozita e nenit 65 të LPK rregullon të ashtuquajturën “Ordinim”451. Ordinimi 

është një lloj urdhri i Gjykatës Supreme drejtuar ndonjë gjykate, për të shqyrtuar 
një çështje juridike. Vlen të theksohet se edhe pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për 
Gjykatat, kompetente për ordinimin është po ashtu Gjykata supreme. Ordinimi 
vjen në shprehje vetëm, nëse nuk dihet se cila gjykatë e vendit tonë është 
kompetente në pikëpamje tokësore. Prandaj, ordinimi vjen në shprehje, bile është i 
lejueshëm vetëm atëherë kur dihet me saktësi se një gjykatë e vendit tonë është 
kompetente në pikëpamje lëndore, por nuk është e qartë, se cila gjykatë në 
pikëpamje tokësore është kompetente. Prandaj, Gjykata Supreme nuk do të caktojë 
ndonjë masë urdhëruese për ndonjë gjykatë, që të shqyrtojë ndonjë çështje juridike, 
nëse për atë çështje juridike është përcaktuar kompetenca tokësore e ndonjë 
gjykate. Gjykata Supreme ka për detyrë, që vetë të vlerësojë, nëse për atë çështje 
juridike ekziston tanimë kompetenca tokësore e ndonjë gjykate ose ende nuk dihet 
dhe për këtë arsye çështja duhet të ordinohet në ndonjë gjykatë e kompetencës 
tokësore. Ajo, pra Gjykata Supreme i vlerëson këto rrethana duke u bazuar në të 
dhënat e ofruara në kërkesën për ordinim ose ajo vetë i vlerëson dhe shqyrton 
rrethanat sipas detyrës zyrtare (ex officio)452.  

2 Kërkesën për ordinim në Gjykatën Supreme mund të paraqes, natyrisht, vetëm 
pala paditëse. Palë paditëse mund të jetë edhe prokurori publik453, sidomos në 
kontestet familjare dhe martesore (këto procedura rregullohen sidomos me LF). 
Këtu duhet të tërhiqet vëmendja, se kërkesa për ordinim mund të paraqitet jo vetëm 
për një çështje, e cila zgjidhet në procedurën kontestimore. Shumë më tepër, 
kërkesa për ordinim mund të paraqitet edhe për procedurën jokontestimore, 
përmbarimore dhe të falimentimit. Edhe te ordinimi, siç është rasti i delegimit të 
arsyeshëm nuk mund të kërkohet për ndonjë departament të ndonjë Gjykate të 
caktuar. Kjo për faktin, se ordinimi vjen në shprehje vetëm atëherë, kur është e 
qartë se një gjykatë e Kosovës në pikëpamje lëndore është kompetente (p.sh. një 
Gjykatë komunale ose pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Gjykatat, një Gjykatë 
themelore), por nuk dihet ose edhe nuk mund të konstatohet me saktësi se cila 
gjykatë në pikëpamje tokësore është kompetente. 

3 Se në cilat raste mund të vjen në shprehje nevoja e ordinimit nuk është e 
paraparë ose përcaktuar në Ligj454. Meqë, nuk janë përcaktuar me Ligj edhe rastet, 
se kur mund të vije në shprehje ordinimi, atëherë do të duhej që të merren në 

                                                            
451 Shih edhe Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 67. 
452 Poashtu, në të drejtën komparative; shih në mënyrë shumë të drejtë shqyrtimet e Mayr in Rechberger/ Hrsg, 
ZPO-Kommentar,§ 28 Rn. 2. 
453 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë ndryshimi i fjalës “prokuror publik” në atë “prokuror i shtetit”. 
454 Në të drejtën procedurale civile austriake, e cila ka shërbyer si model bazë për LPK janë paraparë në 
mënyrë shprehimore dhe të detajuar rastet, se kur mund të vije në shprehje ordinimi. 
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konsideratë përvojat e vendeve tjera. Derisa dispozita e nenit 65 të LPK përcakton 
se “se për zgjidhjen e çështjes është kompetente gjykata e vendit tonë”, atëherë 
mund të arrihet në përfundim, se këtu kemi të bëjmë fillimisht me një çështje, që 
ka të bëjë me element ndërkombëtar dhe për to vijnë në shprehje rregullat e së 
drejtës së procedurës civile ndërkombëtare. Prandaj, kërkesa për ordinim mund të 
paraqitet sidomos, nëse kemi të bëjmë me ndonjë traktat dypalësh në mes të 
Republikës së Kosovës dhe ndonjë vendi tjetër ose me ndonjë konventë 
ndërkombëtare, ratifikuese e së cilës është edhe Republika e Kosovës. Nga këto 
instrumente ndërkombëtare mund të rrjedh, se një Gjykatë e vendit tonë do të jetë 
kompetente lidhur me ndonjë çështje juridike, por nuk është e precizuar se cila 
gjykatë në pikëpamje tokësore është kompetente455. Nëse konventat ndërkombëtare 
të nënshkruara më herët vlejnë edhe për Kosovën është çështje e diskutueshme456. 
Si konventa tipike, që mund të kenë ndikim lidhur me këtë dispozitë është: 

  
- CMR (Konventa e vitit 1954); 
- Konventa e Varshavës për transportin ajror; dhe 
- Konventa e Montrealit për transportin ajror. 

 
4 Rast tjetër, që mund të vije në shprehje ordinimi është po ashtu, nëse kërkuesi i 

ordinimit është shtetas i Republikës së Kosovës apo ka vendbanimin ose 
vendqëndrimin në territorin e Republikës së Kosovës dhe se realizimi i një të drejte 
të tij subjektive në botën e jashtme do të ishte tej mase e vështirësuar457.  
Si rrethanë e tillë në këtë kuptim, do të mund të merrej sidomos fakti: 

  
- se ndonjë vendim i ndonjë gjykate të huaj lidhur me atë çështje nuk do të 

pranohej e as ekzekutohej në Kosovë; dhe 
- se realizimi i ndonjë të drejte subjektive nga shtetasi ynë ose nga ndonjë 

person, i cili e ka vendbanimin ose vendqëndrimin në Kosovë do të jetë i 
mundshëm vetëm me shpenzime të larta procedurale458. 
 

Rast tjetër tipik mund të jetë edhe nëse dihet qartë se gjykata e vendit tonë është 
kompetente, por nuk dihet saktë se cila gjykatë është kompetente në pikëpamje 
tokësore. 

                                                            
455 Kështu është rregulluar në mënyrë ligjore në Austri, shih dispozitën e nenit 28 të JN të Austrisë; kjo është e 
natyrshme, sidomos për faktin se nga këto instrumente ndërkombëtare del vetëm se gjykata është kompetente, 
pa u përcaktuar në mënyrë më të detajuar, se cila duhet të jetë ajo gjykatë në pikëpamje tokësore. 
456 Ka dy mendime në teori për këtë, si duket, teoria mbizotëruese niset nga parimi se konventat 
ndërkombëtare të mëhershme vlejnë edhe tani në Republikën e Kosovës; shih Morina/Tersteegen, 
Länderbericht Kosovo in: Kroiß/Ann/Mayer (Hrsg.), Nomos/Kommentar zum BGB/Erbrecht, S 1720, 1722. 
457 Po ashtu e paraparë me Ligj në Austri, shih dispozita e nenit 28 par. 2 i JN. 
458 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 36. 
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Marrëveshja mbi kompetencën territoriale 
 
Neni 66 

 
66.1 Në qoftë se me ligj nuk është përcaktuar kompetenca territoriale 

ekskluzive e gjykatës për çështjen konkrete, palët mund të merren vesh që 
në shkallë të parë të gjykojë gjykata që nuk është me kompetencë 
territoriale, me kusht që kjo gjykatë të jetë me kompetencë lëndore. 

66.2 Në qofte se me ligj është përcaktuar se për zgjidhjen e çështjes konkrete 
me kompetencë territoriale janë dy ose më tepër gjykata të vendit tonë, 
palët mund të merren vesh që në shkallë të parë të gjykojë një prej këtyre 
gjykatave ose ndonjë gjykatë tjetër që është e kompetencës lëndore. 

66.3 Marrëveshja nga paragrafi 2 i këtij neni, vlen vetëm në qoftë se është 
hartuar me shkrim dhe firmosur nga të dy palët, si dhe po që se ka të bëjë 
me kontestin konkret, ose me disa konteste, por që rezultojnë nga një 
raport i caktuar materialo-juridik. 

66.4 Dokumentin mbi marrëveshjen, paditësi duhet t'ia bashkangjes padisë. 
66.5 Po që se padia nuk i është paraqitur gjykatës së caktuar me anë të 

marrëveshjes i padituri mund të kërkojë që padia t'i dërgohet gjykatës se 
kontraktuar. 

66.6 Kërkesën nga paragrafi 5 i këtij neni, i padituri mund ta parashtroj si 
përgjigje në padi dhe duke ia bashkangjitur asaj dokumentin që e 
përmban marrëveshjen mbi kompetencën territoriale. 

 
1 Palët mund të merren vesh, që një çështje juridike të shqyrtohet nga një gjykatë e 

caktuar. Pra, palët mund të përcaktojnë me vullnetin e tyre kompetencën e një 
gjykatë të caktuar. Megjithatë, marrëveshja e tyre vlen vetëm sa i përket 
kompetencës tokësore të gjykatave. Ato mund të merren vesh, që një çështje 
juridike të shqyrtohet nga një gjykatë e caktuar në pikëpamje tokësore, vetëm nëse 
ajo gjykatë është kompetente në pikëpamje lëndore. Palët nuk mund të merren 
vesh për caktimin e kompetencës lëndore të një gjykate të caktuar. Nëse për një 
çështje juridike është paraparë kompetenca lëndore e një gjykatë komunale, 
atëherë palët nuk mund të merren vesh, që çështjen ta zgjidhë Gjykata ekonomike. 
E njëjta vlen edhe anasjelltas. Palët nuk mund të merren vesh, që çështjen juridike 
ta zgjidhë Gjykata ekonomike, nëse për atë çështje kompetente është në bazë të 
dispozitave ligjore Gjykata kompetente. Poashtu, nuk mund të ketë marrëveshje të 
palëve, që një çështje juridike të shqyrtohet nga Gjykata e Qarkut, nëse për atë 
çështje kompetente është Gjykata komunale (kjo edhe për faktin e parimit të 
ekonomizimit, meqë procedura para Gjykatës së qarkut është natyrisht procedurë 
më e shtrenjtë; e njëjta vlen edhe pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Gjykatat, ku 
nuk do të jetë e mundshme marrëveshja për caktimin e kompetencës lëndore të 
Gjykatës së Apelit, nëse kompetente për atë çështje juridike është Gjykata 
Themelore). Mund të jetë e diskutueshme, nëse palët kanë të drejtë të lidhin 
marrëveshje për një çështje juridike, që të shqyrtohet nga një Gjykatë komunale, 
për të cilën çështje juridike është paraparë kompetenca lëndore e Gjykatës së 
Qarkut. Ligji nuk e rregullon fare këtë çështje. Fillimisht mund të mendohet, që një 
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marrëveshje e tillë mund të jetë e vlefshme, meqë një mundësi e tillë nuk do të 
cenonte parimin e ekonomizimit459. Megjithatë, një interpretim i tillë ekstensiv nuk 
do të duhej të lejohej, meqë një mundësi e tillë nuk është e paraparë me ligj dhe se 
mundësia e tillë do të cenonte kompetencën lëndore të Gjykatave. Prandaj, sipas 
situatës aktuale juridike, nuk mund të lejohet një marrëveshje e palëve, sipas së 
cilës kompetente do të jetë Gjykata komunale, edhepse për atë çështje juridike 
kompetente është Gjykata e qarkut460. 

2 Palët mund të merren vesh për caktimin e kompetencës të ndonjë Gjykate, por 
vetëm në pikëpamje tokësore. Prandaj, si rast tipik mund të merret, që palët 
mund të merren vesh, që çështjen juridike ta shqyrtojë dhe gjykojë Gjykata 
komunale e Prizrenit edhepse për atë çështje juridike kompetente do të ishte 
Gjykata komunale e Prishtinës (si rast pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Gjykata, 
do të mund të merret p.sh. që palët merren vesh që një çështje juridike ta shqyrtojë 
Gjykata themelore e Prishtinës, edhepse për atë çështje kompetente do të ishte 
Gjykata themelore e Pejës).  

3 Kusht fillestar për lejimin e një marrëveshje për caktimin e kompetencës tokësore të 
një Gjykate është që Gjykata e caktuar me marrëveshjen e palëve duhet të jetë e 
kompetencës lëndore, ajo e shkallës së parë. Këtë rregull e parasheh në mënyrë 
shprehimore vetë dispozita e nenit 66 të LPK. Prandaj, nuk mund të ketë marrëveshje 
për caktimin e kompetencës për ndonjë gjykatë të shkallës së dytë dhe as për ndonjë 
gjykatë në pikëpamje funksionale (p.sh. palët nuk mund të merren vesh që çështjen 
juridike ta zgjidhë Gjykata e shkallës së dytë, sipas mjeteve të goditjes; nuk mund të 
ketë marrëveshje as për ndryshimin e përbërjes së Gjykatës). Nëse për një çështje 
juridike është kompetente një gjykatë komunale, atëherë palët nuk mund të merren 
vesh, që atë çështje juridike ta zgjidhë Gjykata e qarkut (E njëjta vlen edhe pas 
hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Gjykatat; palët nuk do të kenë mundësi të merren 
vesh për një çështje juridike, për të cilën është kompetente Gjykata themelore, që atë 
çështje juridike ta shqyrtojë Gjykata e apelit si Gjykatë e shkallës së dytë).  

4 Kusht tjetër për vlefshmërinë e një marrëveshje për caktimin e kompetencës 
tokësore të një Gjykate është edhe mosekzistenca e kompetencës tokësore 
ekskluzive e ndonjë gjykate të caktuar461. Prandaj, nëse ekziston kompetenca 
tokësore ekskluzive e ndonjë Gjykate, atëherë edhe marrëveshja e lidhur me 
çështjen e tillë konkrete, nuk është e vlefshme dhe si e tillë nuk prodhon kurrfarë 
efektesh juridike (Gjykata shqyrton vetë ex officio, nëse është kompetente ose jo 
lidhur me një çështje të caktuar).  

5 Kusht tjetër për vlefshmërinë e një marrëveshjeje të palëve për caktimin e 
kompetencës tokësore të një Gjykate është se Gjykata e caktuar me marrëveshje 
duhet të jetë në bazë të ligjit të kompetencës lëndore462. 

                                                            
459 Një mundësi e tillë e lejimit të marrëveshjes së palëve për shqyrtimin e një çështje juridike nga Gjykata më 
e ulët, edhe pse për atë çështje juridike është paraparë një kompetenca lëndore e një Gjykate më të lartë, është 
paraparë përmes ligjit edhe në të drejtën austriake; shih lidhur me këtë dispozitën e nenit 104 par. 2 i JN. 
460 E njëjta situatë do të vlejë edhe pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Gjykatat; sipas kësaj nuk mund të ketë 
marrëveshje për kompetencën lëndore të ndonjë Gjykate themelore, nëse kompetente është Gjykata e apelit. 
461 Kompetenca tokësore ekskluzive e gjykatave është e paraparë në nenet 41 deri 43 të LPK dhe në disa ligje 
të tjera; shih për këtë komentimin e neneve 41 e në vazhdim. 
462 Lidhur me këtë shih më lart, nr. 1 në komentim të këtij neni. 
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6 Kusht tjetër esencial për caktimin e kompetencës tokësore të një Gjykate është 
ekzistimi i një marrëveshjeje të vlefshme. Fillimisht duhet të ceket se në 
doktrinën juridike bashkëkohore është diskutabile, nëse marrëveshja e palëve 
në kuptim të kësaj dispozite është kontratë nga e drejta materiale ose është kontratë 
me karakter procedural. Dallimi nëse kjo marrëveshje është me karakter material-
juridik ose formal-juridik është i rëndësishëm për shkak të konsekuencave të 
ndryshme juridike. Nëse kjo marrëveshje është e karakterit procedural, atëherë ajo 
nuk mund të goditet për shkak të arsyeve të ndryshme materiale-juridike. 
Gjithashtu, marrëveshja e tillë në këtë rast nuk e ka fatin e marrëveshjes kryesore 
nga e drejta materiale. Prandaj, në këtë rast marrëveshja për caktimin e 
kompetencës tokësore të një Gjykate është e vlefshme edhe nëse marrëveshja 
kryesore nga e drejta materiale juridike është e pavlefshme463. Pa marrë parasysh 
përfundimin, nëse kjo marrëveshje është me karakter procedural ose material, një 
çështje mbetet e qartë se palët, që lidhin këtë marrëveshje, duhet të kenë aftësinë 
për të qenë palë dhe aftësinë procedurale. Marrëveshja mund të lidhet në mes të 
vetë palëve në procedurë ose në mes të paraardhësve të tyre juridikë; prandaj, 
marrëveshja e paraardhësve juridikë lidhur me caktimin e kompetencës tokësore 
është e vlefshme edhe për palët si pasardhës në procedurë464. Këtë marrëveshje 
mund ta lidhë edhe një person i tretë, nëse për të ka ekzistuar autorizimi ose edhe 
nëse pas lidhjes së kësaj marrëveshje është pranuar kjo marrëveshje nga ana e 
palës së përfaqësuar465. 

7 Çështja është problematike, nëse kjo marrëveshje do të duhej të lidhej në formë të 
caktuar ose mjafton një marrëveshje pa kurrfarë forme duke u bazuar në parimin e 
autonomisë së lirë të vullnetit. Kjo çështje është problematike sidomos tanimë pas 
hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Gjykatat. Duhet të ceket se për dispozitat e nenit 66 
të LPK të ri për nga përmbajtja është pothuajse e njëjtë me dispozitën e nenit 70 të 
LPK të vjetër. Megjithatë në LPK ka disa ndërhyrje, sidomos teknike dhe 
redaksionale, por me konsekuenca të caktuara. Më konkretisht, dispozita e nenit 66 
par. 3 të LPK të ri përcakton se marrëveshja nga par. 2 vlen vetëm nëse është 
hartuar me shkrim dhe firmosur nga të dy palët, si dhe....Dhe par. 2 i nenit 66 të 
LPK parasheh mundësinë e marrëveshjes së palëve për caktimin e kompetencës së 
një gjykate, kur për një çështje juridike ekziston kompetenca tokësore e zgjedhur, 
sipas së cilës kompetencë pala paditëse mund të zgjedhë vetë në mesin e disa 
gjykatave kompetente, se në cilën gjykatë dëshiron të paraqesë padinë. Tanimë, me 
LPK e ri (neni 66 par. 3) parasheh shprehimisht se marrëveshja sipas par. 2 duhet 
të hartohet me shkrim dhe të firmoset nga të dyja palët. Pra, kemi një referim 
shprehimisht vetëm për par. 2 të nenit 66 të LPK të ri. Rrjedhimisht, duke u bazuar 
në formulimin e qartë të dispozitës së par. 3 të nenit 66 të LPK, atëherë vetëm 
marrëveshja në kuptim të par. 2 të nenit 66 të LPK do të duhej të lidhej në formën 
e caktuar. Kurse, marrëveshja e palëve në kuptim të par. 1 të nenit 66 të LPK nuk 
ka nevojë për kurrfarë forme, meqë dispozita e par. 3 të nenit 66 të LPK i referohet 
shprehimisht vetëm dispozitës së par. 2 të nenit 66 të LPK e jo edhe par. 1 të po 

                                                            
463 Kështu edhe në të drejtën procedurale civile të Austrisë; shih për këtë sidomos Mayr in Rechberger/Hrsg., 
ZPO-Kommentar, § 104 Rn. 1. 
464 Kështu edhe në të drejtën procedurale austriake Mayr in Rechberger/Hrsg. ZPO-Kommentar,§ 104 Rn. 4. 
465 Shih për këtë dispozitat e neneve 72 e në vazhdim të LMD. 
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këtij neni. Ky përfundim është i drejtë, sado që duket absurd, meqë kështu ka 
vendosur edhe ligjvënësi shprehimisht. Megjithatë, një përfundim i tillë bie ndesh 
me sistemin dhe nuk mund të akceptohet në këtë formë. Nuk mund të vlejë diçka 
tjetër për marrëveshjen në kuptim të par. 2 të nenit 66 të LPK e diçka tjetër të vlejë 
për marrëveshjen në kuptim të par. 1, po ashtu të nenit 66 të LPK. Edhe LPK i 
vjetër nuk e bënte këtë dallim dhe se kushti i formës për marrëveshjen lidhur me 
caktimin e kompetencës tokësore të Gjykatës vlente për të gjitha marrëveshjet 
lidhur me këtë çështje. Siç duket, këtu ka një lajthitje redaksionale dhe se forma e 
parashikuar në par. 3 të nenit 66 të LPK vlen si për marrëveshjen në kuptim 
të par. 2, po ashtu për marrëveshjen në kuptim të par. 1 të nenit 66 të LPK. 
Në favor të përfundimit, se forma me shkrim vlen si për marrëveshjen në kuptim të 
par. 2 dhe par. 3 të nenit 66 të LPK shkon edhe dispozita e nenit 66 par. 4 të LPK. 
Kjo dispozitë përcakton shprehimisht se paditësi është i detyruar t’ia bashkëngjes 
dokumentin e marrëveshjes. Kjo dispozitë nuk i referohet vetëm dispozitës së 
par. 2 të nenit 66 të LPK, por ajo parasheh në mënyrë të përgjithshme se paditësi 
duhet që padisë së tij t’ia bashkëngjis edhe dokumentin e shkruar. Ligjvënësi nuk 
parasheh më shumë sesa që marrëveshja të hartohet me shkrim dhe se të firmoset 
nga të dyja palët. Me shkrim nuk nënkuptohet, që ajo marrëveshja të jetë e hartuar 
si testamenti, në kuptim të nenit 74 të LT, sipas së cilës dispozitë, testamenti duhet 
të shkruhet me dorë. Përkundër kësaj, forma me shkrim nuk është element esencial 
i marrëveshjes, por kjo formë shërben si mjet provues sidomos, nëse njëra palë në 
procedurë kundërshton marrëveshjen e arritur për caktimin e kompetencës tokësore 
të një Gjykate. Kjo shihet më së miri duke marrë për bazë dispozitën e nenit 66 
par. 5 dhe 6 të LPK, sipas së cilës, pala e paditur mundet vetë të bashkëngjes 
dokumentin e marrëveshjes si përgjigje në padi. Në kuptim të “dokumentit të 
marrëveshjes” nuk duhet patjetër të jetë vetëm një dokument i vetëm. Mjafton 
edhe këmbimi i letrave të nënshkruara, formulari i caktuar; mjaftojnë edhe 
dokumentet elektronike, nëse ato janë të nënshkruara përmes signaturës 
elektronike466. Megjithatë, kërkohet që nga këto dokumente të dalë qartë dëshira e 
palëve për një marrëveshje lidhur me caktimin e kompetencës tokësore të një 
gjykate. 

8 Marrëveshja për kompetencën duhet të përmbajë të dhëna edhe lidhur me vendin 
dhe gjykatën e caktuar, gjykatë e cila sipas marrëveshjes do të jetë kompetente për 
të shqyrtuar çështjen juridike. Pra, në bazë të marrëveshjes do të duhej që Gjykata 
të jetë e caktuar ose së paku e caktueshme. Por, kusht elementar është që qartazi 
Gjykata të jetë e caktuar ose së paku e caktueshme467. Me fjalë tjera, 
marrëveshja do të duhej të përmbajë të dhëna konkrete se cila Gjykatë është 
kompetente. Në kuptim të kësaj rrethane do të duhej të mjaftonte edhe ajo 
marrëveshje, e cila jep të dhëna të caktuara, në bazë të të cilave të dhëna do të 
mund të konstatohej qartë dhe lehtë se për cilën Gjykatë në pikëpamje tokësore 
janë përcaktuar palët.  

                                                            
466 Kështu edhe në të drejtën procedurale civile të Austrisë; shih sidomos Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar,§ 104 Rn. 9.  
467 Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-Erkenntnisverfahren und Grundzüge des Exekutions- und 
Insolvenzrechts, S. 39. 



Iset Morina 

 151 

9 Kusht tjetër për të ekzistuar marrëveshja e vlefshme e kompetencës është që ajo 
marrëveshje të jetë caktuar për një kontest ose disa konteste, të cilat burojnë 
nga i njëjti raport material-juridik. Ky kusht parashihet me dispozitën e nenit 66 
të par. 3 të LPK. Edhe këtu tërhiqet vëmendja se mund të jetë problematike, nëse 
ky kusht vlen vetëm për marrëveshjen në kuptim të par. 2 ose edhe për 
marrëveshjen në kuptim të par. 1 të nenit 66 të LPK. Kjo dilemë paraqitet, sepse ky 
kusht është paraparë në par. 3 të nenit 66 të LPK dhe i referohet, siç ishte rasti me 
formën e marrëveshjes vetëm par. 2 e jo par. 1 të nenit 66 të LPK. Megjithatë edhe 
në këtë kusht vlen e njëjta që është diskutuar me formën e marrëveshjes468. Pra, 
edhe ky kusht vlen jo vetëm për marrëveshjen në kuptim të par. 2, por edhe për 
marrëveshjen në kuptim të par. 1 të nenit 66 të LPK. Përcaktimi i kësaj dispozite se 
marrëveshja duhet të jetë e caktuar lidhur me objektin e saj, pra ajo marrëveshje 
duhet të jetë e caktuar për një kontest ose disa konteste nënkupton se nuk është e 
lejueshme që të ekzistojë një marrëveshje “për të gjitha kontestet ndërmjet palëve”. 
E lejueshme do të duhej të ishte ajo marrëveshje e palëve, sipas së cilës 
marrëveshje palët merren vesh, që të zgjidhin të “gjitha kontestet nga një 
marrëdhënie e caktuar juridike”. Si rast tipik do të mund të merrej rasti, kur 
palët merren vesh për një marrëveshje lidhur me kompetencën tokësore të 
Gjykatës, për të gjitha kontestet që janë ose do të lindin në të ardhmen nga 
kontrata e tyre. 

10 Marrëveshja për caktimin e kompetencës tokësore do të mund të lidhej për të 
gjitha llojet e padive469. Por, tërhiqet vëmendja se marrëveshja në kuptim të nenit 
66 të LPK mund të lidhet vetëm lidhur me kompetencën e Gjykatave në 
procedurën kontestimore, por jo edhe në procedurat tjera civile.  

11 Me marrëveshjen e palëve për caktimin e kompetencës tokësore krijohet 
kompetenca tokësore zgjedhore, mundësi të cilën palët mund ta përdorin. 
Megjithatë, palët mund të përcaktojnë me marrëveshje kompetencën tokësore 
ekskluzive të ndonjë Gjykate të caktuar470. Nëse është e mundshme që me 
marrëveshjen e palëve të përjashtohet ndonjë gjykatë e caktuar, është çështje e 
diskutueshme. Ligji, më konkretisht dispozita e nenit 66 të LPK përcakton se palët 
mund të merren vesh për të caktuar kompetencën tokësore të një Gjykate. Pra 
marrëveshja mund të bëhet në aspektin pozitiv, pra që një Gjykatë e caktuar të jetë 
kompetente, edhepse ajo Gjykatë sipas Ligjit nuk është kompetente. Nëse 
marrëveshja mund të ketë ndikim negativ, pra që me marrëveshje të përjashtohet 
kompetenca e një Gjykate të caktuar, është çështje diskutabile. Sipas mendimit 
tonë, një marrëveshje e tillë mund të lidhet, por natyrisht se nuk mund të 
përjashtohet me marrëveshje kompetenca e të gjitha gjykatave kompetente471. Palët 
poashtu kanë të drejtë që me marrëveshje të caktojnë kompetencën tokësore të një 
Gjykate të një shteti tjetër. Kusht është megjithatë, që nuk ekziston kompetenca 

                                                            
468 Shih më lart, nr. 7 në komentim të këtij neni. 
469 Padinë kondemnatore, vërtetimi ose ndryshimi; lidhur me përmbajtjen e këtyre padive shih më konkretisht 
komentimin e neneve 253 dhe 254 nr. 1 e në vazhdim. 
470 Kështu është në teorinë moderne të procedurës civile austriake, Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 104 Rn. 11. 
471 Kjo qasje pranohet në doktrinën moderne të së drejtës së procedurës civile në Austri; shih Mayr in 
Rechberger/Hrsg, ZPO-Kommentar,§ 104 Rn. 11, 12. 
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tokësore ekskluzive e një gjykate të vendit tonë dhe se njëra palë është person i 
huaj472. 

12 Duke u bazuar në dispozitat e nenit 66 të par. 3, 4 dhe 5 të LPK shihet më së miri 
se në rast të marrëveshjes së palëve për kompetencën e një Gjykata krijohet 
kompetenca tokësore e zgjedhur. Në këtë rast, palët kanë të drejtë që të përdorin 
këtë të drejtë të tyre. Nëse nuk e përdorin këtë të drejtë, të krijuar me marrëveshje, 
natyrisht se kompetente mbetet ajo Gjykatë që është kompetente në bazë të ligjit. 
Nëse Gjykata konstaton se ka një marrëveshje të vlefshme, ajo nuk e hedh poshtë 
padinë, por e drejton tek Gjykata kompetente e caktuar me marrëveshje473. 

13 Tërhiqet vëmendja se marrëveshja për kompetencën vlen vetëm në rast të 
kompetencës ndërkombëtare të gjykatës474 dhe kurrsesi në lidhje me juridiksionin e 
gjykatës sonë. Prandaj, në rast se gjykata jonë nuk ka juridiksion sipas dispozitës 
së nenit 28 par. 1 të LPK, është e pavlefshme marrëveshja lidhur me 
kompetencën475. 

 
 
Përjashtimi i gjyqtarit nga gjykimi  
 
Neni 67 
 
Gjyqtari nuk mund ta procedojë çështjen juridike: 

 
a) në qoftë se është vetë palë, përfaqësues ligjor apo me prokurë i palës, apo 

në qoftë se me palën është bashkëkreditor apo bashkëdebitor ose i 
obliguar për regresim, apo në qoftë se në të njëjtën çështje është dëgjuar 
si dëshmitar ose si ekspert; 

b) në qoftë se pala ose përfaqësuesi ligjor apo me prokurë i saj është kushëri 
gjaku në vijën vertikale deri në cilëndo shkallë, kurse në vijën horizontale 
deri në shkallë të katërt, apo në qoftë se është bashkëshort, apo gjini e 
krushqisë deri në shkallë të dytë, pavarësisht nëse martesa ka pushuar ose 
jo; 

c) në qoftë se është kujdestar, adoptues ose i adoptuar i palës, i përfaqësuesit 
të saj ligjor ose me prokurë; 

d) në qoftë se në të njëjtën çështje ka marrë pjese në dhënien e vendimit të 
gjykatës më të ulët, ose te organit tjetër, ose në procedurën e ndërmjetë-
simit; 

e) në qofte se ka vepruar në çështjen në të cilën është bërë ujdia gjyqësore, e 
me padinë e ngritur kërkohet anulimi i ujdisë së këtillë; 

f) në qoftë se është aksionar apo anëtar i shoqërisë tregtare që është palë në 
procedurën e iniciuar me padi; 

                                                            
472 Kjo mundësi është paraparë shprehimisht me LPK e vjetër me nenin 70 dhe se është e paqartë pse 
ligjvënësi i ri ka hequr fare këtë dispozitë të rëndësishme. 
473 Shih lidhur me këtë komentimin e nenit 18 nr. 1 e në vazhdim. 
474 Shih komentimin e nenit 28 nr. 10 të LPK.  
475 Shih komentimin e nenit 29 nr. 2 të LPK.  
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g) në qoftë se ekzistojnë rrethana të tjera që e vejnë në dyshim paanësinë e 
tij. 

 
1 Dispozitat e nenit 67 e në vazhdim të LPK rregullojnë institutin e përjashtimit të 

gjyqtarit. Përjashtimi i gjyqtarit nga një proces është një institut tejet i 
rëndësishëm. Tërhiqet vëmendja se me këtë institut rregullohet vetëm çështja e 
përjashtimit të një gjyqtari nga një proces konkret gjyqësor. Instituti i 
përjashtimit të gjyqtarit paraqitet si mjet për të siguruar paanshmërinë e gjyqtarit. 
Paanshmëria e gjyqtarit është një konditë esenciale për respektimin e ligjshmërisë 
dhe për realizimin efikas të të drejtave subjektive. Për më tepër, realizimi efikas i 
të drejtave subjektive është një e drejtë kushtetuese, e përcaktuar edhe me 
dispozitën e nenit 31 par. 2 te KRK. Poashtu, kjo e drejtë mbrohet edhe me 
dispozitën e nenit 6 të KEDNJ. Duke u bazuar në nenin 22 të KRK, KEDNJ 
zbatohet drejtpërdrejt dhe ne rast se një ligj është në kundërshtim me atë, atëherë 
KEDNJ ka përparësi. Nga kjo del se ligji duhet të interpretohet në përputhje me 
KEDNJ476. 

2 Dispozita e nenit 67 të LPK rregullon çështjen e përjashtimit të gjyqtarit. U mor 
vesh, me këtë dispozitë dhe me dispozitat në vazhdim, rregullohet vetëm çështja e 
përjashtimit të një gjyqtari nga një proces konkret. Dispozita e nenit 67 të LPK 
nuk bën dallim në mes të mënyrave të ndryshme të përjashtimit. Kjo dispozitë 
parasheh se në cilat raste një gjyqtar nuk mund të shqyrtojë një çështje juridike të 
caktuar. Megjithatë, do të duhej të bëhej një dallim në mes të rasteve të 
ashtuquajtura “përjashtim i gjyqtarit” dhe rasteve të ashtuquajtura “rekuzimi i 
gjyqtarit”. Rastet e përjashtimit të gjyqtarit janë të rregulluara me dispozitat e 
nenit 67 par. a deri par. f të LPK, kurse rastet e rekuzimit të gjyqtarit janë të 
rregulluara me dispozitën e nenit 67 par. g të LPK. Ky dallim është me rëndësi për 
shkaqe të shumta e sidomos për shkak të konsekuencave të ndryshme të 
përjashtimit ose rekuzimit. 

3 Rastet e përjashtimit në kuptim të nenit 67 par. a deri par. f të nenit 67 të LPK 
janë të normuara shprehimisht dhe taksativisht (res sua et res suorum). 
Shprehimisht janë të caktuara me këtë dispozitë qendrore dhe qartazi. Rastet e 
përjashtimit të gjyqtarit janë poashtu të normuara taksativisht (numerus clausus). 
Kjo nënkupton, se një gjyqtar mund të përjashtohet vetëm për shkak të këtyre 
rasteve të normuara me dispozitat e nenit 67 par. a deri par. f të LPK. Pra, mund të 
merren për bazë për përjashtimin e gjyqtarit nga një proces konkret vetëm shkaqet 
e parapara me këtë dispozitë. Nuk mund të merren në konsideratë, ose të “shpiken” 
raste ose rrethana tjera. As vetë Gjykata nuk mund të përdorë ndonjë shkak tjetër 
për përjashtimin e gjyqtarit, që nuk është përcaktuar me Ligj. Megjithatë, këto 
shkaqe mund të interpretohen në mënyrë tejet ekstensive (Interpretimi teleologjik). 
Por, tërhiqet vëmendja se edhe pse është i lejuar interpretimi ekstensiv i këtyre 
shkaqeve, nuk lejohet mundësia e “krijimit të rrethanave të reja” nga ato që Ligji i 
ka paraparë477. Nëse një rrethanë e caktuar nuk mund të subsumuhet si rrethanë 

                                                            
476 Rol vendimtar për interpretimin e kësaj të Konvente luan praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane e 
Drejtësisë. 
477 Kështu, ceket me shumë të drejtë në doktrinën juridike të së drejtës së procedurës civile të Austrisë, Ballon, 
Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht-Streitiges Verfahren, S. 80. 
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apo shkak për përjashtimin e gjyqtarit në kuptim të nenit 67 par. a deri par. f të 
LPK, atëherë kjo rrethanë ose ky shkak parimisht përbën shkak për rekuzimin e 
gjyqtarit.  

4 Përjashtimi i gjyqtarit në kuptim të nenit 67 par. a deri par. f të LPK mund të 
kërkohet edhe nga vetë gjyqtari i prekur nga kjo rrethanë dhe natyrisht edhe nga 
secila palë në procedurë. Shkelja e kësaj dispozite, paraqet shkelje serioze të 
dispozitave procedurale dhe se është e ndërlidhur me pasojat e caktuara 
procedurale. Më konkretisht, nëse çështja juridike shqyrtohet nga një gjyqtar, i cili 
gjyqtar sipas dispozitave të nenit 67 par. a deri par. f të LPK do të duhej të 
përjashtohej, atëherë kjo do të përbënte shkelje esenciale me rëndësi absolute. 
Kjo është e paraparë shprehimisht me dispozitën e nenit 182, par. 2 nënpar. c i 
LPK dhe kjo nënkupton se në rast të shkeljes esenciale me rëndësi absolute, 
atëherë vendimi gjithmonë duhet të abrogohet, pa pasur nevojë që të shikohet nëse 
vendimi i Gjykatës ishte i drejtë ose jo. Nëse ka një shkelje të tillë esenciale me 
rëndësi absolute, atëherë prezumohet se vendimi është i padrejtë dhe ai vendim 
duhet të anulohet478. 

5 Rastet e përjashtimit të Gjyqtarit janë të cekura shprehimisht me Ligj. Në bazë të 
par. a të nenit 67 të LPK nuk mund të jetë Gjyqtar i çështjes, nëse ai Gjyqtar 
është vetë palë. Palë në kuptim të kësaj dispozite është edhe secili 
bashkëndërgjyqës. po ashtu Gjyqtari duhet të përjashtohet nga çështja konkrete, 
nëse ai është ndërhyrës në atë proces civil. Poashtu, nuk mund të gjykojë një 
çështje juridike ai Gjyqtar, i cili është përfaqësues ligjor ose me prokurë i palës479. 
Gjyqtari duhet të përjashtohet nga procesi, jo vetëm nëse ai tani aktualisht është 
përfaqësues ligjor ose me prokurë, por edhe nëse ai ka qenë dhe tani nuk është 
më përfaqësues ligjor ose me prokurë480. Nuk është me rëndësi, nëse Gjyqtari është 
ose ka qenë përfaqësues i ndonjë personi fizik ose juridik, ndonjë shoqate apo 
ndonjë etniteti tjetër biznesor (p.sh. shoqëria komandite ose kolektive). Pra, 
mjafton që Gjyqtari ka qenë edhe më herët përfaqësues ligjor i ndonjë subjekti të 
së drejtës. Megjithatë, nuk mjafton për përjashtim fakti, se Gjyqtari është vetëm 
anëtar i shoqatës481. Nuk mundet, të shqyrtojë gjyqtari po ashtu një çështje 
juridike, i cili në procesin për atë çështje juridike është apo ka qenë dëshmitar 
(nenet 334 deri 355 i LPK) ose ekspert (nenet 356 deri 374 të LPK). E njëjta 
situatë do të duhej të vlente edhe nëse gjyqtari do të paraqitej si përkthyes në një 
proces gjyqësor, meqë në bazë të nenit 375 të gjitha dispozitat që vlejnë për 
ekspertin vlejnë edhe për përkthyesin482. Gjyqtari do të duhej poashtu të 
përjashtohej nga procesi konkret, nëse për atë çështje juridike ai është 
bashkëkreditor, bashkëdebitor ose debitor regresi. Cilësia e të qenurit 
bashkëkreditor, bashkëdebitor ose debitor regresi varet nga normat e së drejtës 
materiale. Edhepse Ligji flet për “bashkëkreditor ose bashkëdebitor”, Gjyqtari 

                                                            
478 Shih komentimin e nenit 182, nr. 1 e në vazhdim. 
479 Përfaqësimi ligjor dhe me prokurë rregullohen me nenet 75 dhe 85 të LPK; shih lidhur me këtë komentimet 
e këtyre neneve, nr. 1 e në vazhdim. 
480 Kështu parashihet shprehimisht në të drejtën procedurale civile të Austrisë, § 20 IV JN. 
481 Është diskutabile, nëse anëtarësia në një shoqatë mund të shërbejë si shkak për rekuzimin e gjyqtarit; shih 
më poshtë në komentimin e këtij neni, nr. 11. 
482 Në praktikë mund të ndodhë shumë rrallë, që Gjyqtari të paraqitet në cilësinë e përkthyesit. 
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duhet të përjashtohet nga procesi civil lidhur me një çështje të caktuar juridike 
edhe nëse është një kreditor ose një debitor i vetëm. Mjafton që të ketë një 
marrëdhënie të caktuar juridike dhe se Gjyqtari lidhur me atë çështje është 
bashkëkreditor ose bashkëdebitor ose debitor i regresit (debitor i regresit paraqitet 
në praktikë sidomos tek përgjegjësia e ndonjë prodhuesi në ndonjë marrëdhënie të 
caktuar juridike). 

6 Par. b i nenit 67 të LPK parasheh rastet e përjashtimit të Gjyqtarit, nëse ai është 
në lidhje gjaku apo krushqie jo vetëm me palën, por edhe me përfaqësuesin ligjor 
ose me prokurë me palën. Palë në kuptim edhe të kësaj dispozite është secili 
bashkëndërgjyqës dhe secili ndërhyrës. Në të gjitha këto raste, gjyqtari duhet të 
përjashtohet nga shqyrtimi i çështjes juridike në një proces të caktuar. Lidhja e 
gjakut e Gjyqtarit me palën ose me përfaqësuesin ligjor ose me prokurë të palës 
është shkak për përjashtimin e Gjyqtarit. Dispozita e par. b të nenit 67 të LPK 
parasheh se lidhja e gjakut në vijë të drejtë pa kufi dhe deri në shkallën e katërt në 
vijë të tërthortë (LPK flet në mënyrë të padrejtë në aspektin terminologjik për 
lidhjen e gjakut në vijë vertikale dhe horizontale). Se si duket kjo afërsi e lidhjes së 
gjakut në vijë të drejtë dhe të tërthortë është përcaktuar në mënyrë të detajuar me 
dispozitën e nenit 21 të LF. Në lidhje gjaku, në vijë të drejtë janë babai, gjyshi e 
kështu me radhë me fëmijën, nipin, stërnipin e kështu me radhë. Kurse në lidhje 
gjaku në vijë të tërthortë janë vëllai dhe motra prej një ati dhe një nëne, motra dhe 
vëllai prej atit ose nënës, xhaxhai dhe mbesa, daja dhe mbesa, tezja dhe nipi, apo 
fëmijët e vëllezërve dhe motrave të një ati dhe nëne dhe fëmijët e vëllezërve dhe të 
motrave prej atit ose nënës. Gjyqtari duhet të përjashtohet nga procesi nëse ai është 
në lidhje bashkëshortore me palën, ose përfaqësuesin ligjor ose me prokurë të 
palës. Problematike është nëse bashkësia jashtëmartesore dhe fejesa janë 
rrethana të mjaftueshme për përjashtimin e gjyqtarit. Dispozita e par. b të nenit 67 
të LPK flet vetëm për jetën bashkëshortore si shkak për përjashtimin e gjyqtarit 
nga një proces civil. Në bazë të kësaj mund të përfundohet, se bashkësia 
jashtëmartesore dhe fejesa nuk mund të jenë shkaqe për përjashtimin e gjyqtarit483. 
Bashkësia jashtëmartesore është definuar në mënyrë ligjore me dispozitat e neneve 
39 deri 41 të LF. Sipas këtyre dispozitave, bashkësia jashtëmartesore është një 
bashkësi faktike ndërmjet dy personave, por pa martesë ligjore. Kurse, në bazë të 
nenit 9 të LF, fejesa është premtim reciprok i dy personave për lidhjen e martesës 
në të ardhmen. Siç mund të shihet, edhe bashkësia jashtëmartesore edhe fejesa 
krijojnë një afërsi faktike në mes të personave, afërsi e cila në një masë të caktuar 
është e mbrojtur edhe me ligj484. Duke marrë në konsideratë këtë fakt të 
ngjashmërisë së bashkësisë jashtëmartesore dhe fejesës me martesën në kuptim të 
aspektit faktik dhe duke marrë për bazë se lidhur me shkaqet e përjashtimit të 
Gjyqtarit është i lejuar interpretimi ekstensiv (teleologjik), jam i mendimit se këto 
dy shkaqe do të duhej të ishin të mjaftueshme për përjashtimin e tij. Prandaj, sipas 
mendimit tim, gjyqtari nuk mund të shqyrtojë një çështje juridike, nëse ai është në 
një raport të bashkësisë jashtëmartesore ose të fejesës me palën, përfaqësuesin 

                                                            
483 Kështu është edhe në të drejtën komparative, shih sidomos Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar,§ 
20 Rn. 3. 
484 Shih lidhur me këtë dispozitat e neneve 9 e në vazhdim të LF lidhur me fejesën dhe dispozitat e neneve 39 e 
në vazhdim të LF. 
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ligjor ose me prokurë të palës. Edhe në këtë rast, palë konsiderohet secili 
bashkëndërgjyqës dhe ndërhyrësi. Për më tepër, Gjyqtari do të duhej të 
përjashtohej, nëse bashkësia martesore ose jashtëmartesore ose fejesa nuk ekziston 
më tutje485. Poashtu, Gjyqtari duhet të përjashtohet nga procesi, nëse ai është në një 
gjini krushqie deri në shkallën e dytë me palën, përfaqësuesin ligjor ose me 
prokurë të palës. Gjinia e krushqisë deri në shkallën e dytë është e definuar 
ligjërisht me dispozitat e nenit 23 të LF. Sipas kësaj dispozite, në gjini krushqie 
janë vjehrri dhe e reja, dhëndri dhe vjehrra, njerka dhe thjeshtëri, njerku dhe 
thjeshtra. Edhe në këtë rast, nuk luan rol fakti se ka pushuar martesa, lidhja e së 
cilës ka sjellë këtë marrëdhënie. 

7 Gjyqtari duhet poashtu në bazë të nenit 67 par. c të LPK të përjashtohet nga 
procesi gjyqësor, nëse ai është kujdestar, adoptues ose i adoptuar me palën. Ai 
duhet po ashtu të përjashtohet nga procesi gjyqësor, nëse është kujdestar, adoptues 
ose i adoptuar, jo vetëm me palën, por edhe me përfaqësuesin ligjor ose me 
prokurë të palës. Palë edhe në bazë të kësaj dispozite, është secili 
bashkëndërgjyqës ose ndërhyrës. Dhe natyrisht nuk ka rëndësi, nëse ai është në 
këtë lidhje me palën paditëse ose të paditur, ose me ndërhyrës në anën e palës 
paditëse ose të palës së paditur. Instituti i kujdestarisë dhe adoptimit janë të 
rregulluara me LF486.  

8 Duke u bazuar në dispozitën e nenit 67 par. d të LPK Gjyqtari përjashtohet nga 
procesi civil, nëse ai lidhur me atë çështje ka vendosur më herët në procedurë 
gjyqësore, të ndërmjetësimit ose në procedurë administrative. Kjo dispozitë do 
të duhej të interpretohej në mënyrë ekstensive dhe se do të mjaftonte për 
përjashtimin e tij çfarëdo rrethane, në të cilën Gjyqtari ka vendosur ose ka qenë i 
përfshirë në marrjen e vendimit lidhur me atë çështje konkrete juridike. Kjo situatë 
mund të vijë në shprehje, nëse Gjyqtari i Gjykatës së shkallës së dytë ka vendosur 
më herët lidhur me atë çështje juridike në Gjykatën e shkallës së parë487. Dispozita 
e nenit 67 të par. d të LPK parasheh se Gjyqtari duhet po ashtu të përjashtohet për 
shkak se ai ka marrë pjesë në nxjerrjen e vendimit lidhur me atë çështje konkrete si 
përfaqësues i organit tjetër. Organ tjetër në kuptim të kësaj dispozite do të duhej të 
konsiderohej çdo autoritet publik. Raste të tilla mund të ndodhin sidomos, nëse 
Gjyqtari i çështjes më herët ka vepruar brenda një autoriteti publik. Mund të 
ndodhë poashtu që edhe aktualisht Gjyqtari laik është i punësuar në një autoritet 
publik dhe më herët ka vendosur lidhur me atë çështje në procedurë administrative. 
E njëjta situatë vlen edhe me rastin kur Gjyqtari i çështjes më herët ka vepruar në 
procedurë të ndërmjetësimit si ndërmjetësues lidhur me të njëjtën çështje 
juridike488. 

                                                            
485 Në këtë përfundim mund të arrihet duke u bazuar edhe në këtë rast në interpretimin ekstensiv të rregullave 
për përjashtimin e gjyqtarit, edhe pse dispozita e par. b të nenit 67 të LPK parasheh se Gjyqtari duhet të 
përjashtohet, edhe pse martesa ka pushuar së ekzistuari. 
486 Këtu i referohemi sidomos dispozitave të neneve 22, 24 dhe 160 e në vazhdim të LF. 
487 Raste të tilla mund të ndodhin shpesh në praktikë për arsye të avancimit të Gjyqtarëve nga një Gjykatë e 
shkallës më të ulët në një Gjykatë të shkallës më të lartë. 
488 Procedura e ndërmjetësimit është e rregulluar me dispozitat e nenit 411 të LPK dhe me Ligjin Nr. 03/L-057 
për ndërmjetësim; në lidhje me zhvillimet aktuale për procedurën e ndërmjetësimit, shih sidomos Gjaka, 
Zgjidhja e kontesteve nëpërmjet procedurës së ndërmjetësimit – zhvillimet aktuale, tezë e masterit. 
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9 Gjyqtari nuk mund të gjykojë një çështje juridike në bazë të nenit 67 par. e të 
LPK, nëse lidhur me atë çështje juridike është vendosur më herët me pajtimin 
gjyqësor dhe ai pajtim gjyqësor është lidhur pikërisht para këtij Gjyqtari, i cili tani 
duhet të vendosë lidhur me atë, nëse ai pajtim duhet të anulohet ose jo. Pajtimi 
gjyqësor është i paraparë dhe rregulluar me dispozitat e neneve 412 deri 419 të 
LPK. Gjithashtu nuk mund të shqyrtojë një proces në bazë të par. f të nenit 67 të 
LPK Gjyqtari, i cili është aksionar ose anëtar i një shoqërie tregtare dhe kjo 
shoqëri tregtare është palë në procesin civil. Shoqëritë tregtare janë të rregulluara 
me LSHT. Nuk ka rëndësi, se sa të larta janë pjesëmarrjet ose aksionet e tij. 
Mjafton, që ai të ketë aksione në një shoqëri tregtare dhe ajo shoqëri paraqitet në 
cilësinë e palës paditëse ose të palës së paditur.  

10 Derisa dispozitat e par. a deri te f të nenit 67 të LPK rregullojnë rastet e 
përjashtimit të Gjyqtarit nga një proces kontestimor, me dispozitat e nenit 67 të 
par. g të LPK parashihen rastet e rekuzimit të Gjyqtarit. Ligji nuk normon 
shprehimisht se çka është përjashtimi dhe çka rekuzimi i gjyqtarit. Dallimi qëndron 
aty se shkaqet e përjashtimit normohen taksativisht dhe shprehimisht489. Se kur 
duhet që gjyqtari të rekuzohet nga një proces i caktuar lidhur me një çështje 
konkrete juridike nuk është e rregulluar as shprehimisht dhe as taksativisht. Ligji 
parasheh një klauzolë të përgjithshme lidhur me rekuzimin e gjyqtarit. Sipas 
nenit 67 par. g të LPK, gjyqtari nuk mund të gjykojë një çështje juridike, nëse 
ekzistojnë rrethana, të cilat mund të vënë në dyshim paanësinë e tij në një proces 
kontestimor. Si rrethana të tilla mund të jenë parimisht ato rrethana, të cilat nuk 
mund të klasifikohen si shkaqe për përjashtimin e gjyqtarit në kuptim të nenit 67 
par. a deri te f të LPK. Si të tilla janë p.sh. afërsia më e largët në gjini gjaku dhe 
gjini krushqie, se sa janë përcaktuar me dispozitat e par. b të nenit 67 të LPK. 
Praktika gjyqësore dhe doktrina juridike moderne ka identifikuar disa “rrethana 
tjera” të raporteve sidomos sociale në mes të gjyqtarit të çështjes dhe palës në 
kuptim të dispozitës së par. g të nenit 67 të LPK. Poashtu janë identifikuar edhe 
rastet, të cilat nuk mund të konsiderohen se janë të mjaftueshme për rekuzimin e 
gjyqtarit490.  

 
Si të tilla mund të jenë: 

 
- Miqësia dhe armiqësia e gjyqtarit me palën; 
- Deklarimet e gjyqtarit lidhur me atë se si do të përfundojë procesi (Gjyqtari do 

të duhej të rekuzohej edhe kur këto deklarime i bën në ambiente private);  
- Pjesëmarrja e gjyqtarit në një fazë të mëhershme të negocimit në mes të 

palëve, lidhur me të njëjtën çështje juridike, që është objekt kontesti në 
procesin konkret; dhe 

- Shoqëria shumë e ngushtë në mes të gjyqtarit dhe personit, i cili ka vendosur 
lidhur me të njëjtën çështje juridike.  
 

                                                            
489 Lidhur me këtë shih edhe më lart në komentimin e këtij neni, nr. 2 e në vazhdim. 
490 Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 42 Rn. 14 ff.; Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar,§ 19 Rn. 5 ff.. 
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Si raste, të cilat nuk mund klasifikohen si raste për rekuzimin e gjyqtarit mund të 
jenë: 

 
- Anëtarësia e thjeshtë e gjyqtarit në një shoqatë të caktuar; 
- Nëse gjyqtari ka paraqitur opinionin e tij në aspektin shkencor lidhur me 

rrethanat e ngjashme me çështjen juridike; 
- Nëse gjyqtari ka vendosur lidhur me të njëjtën çështje për lirimin paraprak nga 

shpenzimet gjyqësore491 dhe 
- Afërsia dhe shoqëria “kolegjiale” e gjyqtarit me palën ose me përfaqësuesin 

ligjor të palës ose me prokurë të palës. 
 

Shkelja e dispozitës së par. g të nenit 67 të LPK është shkelje esenciale me rëndësi 
relative492. Kjo shkelje merret parasysh vetëm me kërkesën e palës në procedurë 
dhe se Gjykata nuk vepron ex officio. Nuk merret parasysh kjo shkelje, nëse nuk 
është paraqitur kërkesa për rekuzim, edhepse palët kanë qenë në dijeni ose të duhej 
të ishin në dijeni se ekziston një shkak i rekuzimit të Gjyqtarit. Megjithatë, nëse 
është paraqitur me kohë kërkesa për rekuzimin e gjyqtarit, atëherë pasojat juridike 
janë të njëjta si te përjashtimi i gjyqtarit në kuptim të nenit 67 par. a deri f të LPK. 

 
 
Neni 68 

 
68.1 Pala e paraqet kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit posa të ketë mësuar 

se ekziston ndonjëri nga shkaqet e përjashtimit, por më së voni deri në 
përfundim të shqyrtimit të çështjes, e nëse nuk ka pasur shqyrtim të saj, 
atëherë deri në momentin e marrjes së vendimit meritor. 

68.2 Pala mundet në mjetin e goditjes së vendimit përfundimtar apo në 
përgjigjen në mjetin e goditjes ta emërtoj gjyqtarin që nuk do të mundej 
të marr pjesë në dhënien e vendimit për shkak te ekzistimit të rrethanave 
nga neni 67 i këtij ligji. 

68.3 Pala mund ta kërkoj përjashtimin e gjyqtarit të caktuar me emër dhe 
mbiemër që vepron në çështjen konkrete, përkatësisht të kryetarit të 
gjykatës i cili duhet të vendosë mbi kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit. 

68.4 Pala ka për detyrë që në kërkesën për përjashtim t'i cekë rrethanat nga të 
cilat përfundon se ekziston ndonjë bazë ligjore për përjashti-min e 
gjyqtarit. 

 
1 Instituti i përjashtimit të gjyqtarit është rregulluar edhe me dispozitat e LPK të 

vjetër493. LPK i ri po ashtu rregullon këtë institut dhe ka për bazë dispozitat e LPK 
të vjetër, por me disa ndryshime, që në fakt nuk i kanë kontribuar shumë 
zgjidhjeve praktike. Për më tepër, ndryshimet e ndërmarra veç sa kanë komplikuar 
pa nevojë rregullativën ligjore. Si rast tipik në këtë kuptim, mund të merret fakti, 

                                                            
491 Shih dispozitat e neneve 468 e në vazhdim të LPK.  
492 Shih dispozita e nenit 182, par. 1 të LPK.  
493 Shih dispozitat e neneve 71 deri 76 të LPK të vjetër. 
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që LPK i ri fare nuk bën dallim shprehimisht në mes të dispozitave lidhur me 
përjashtimin dhe rekuzimin e gjyqtarit494. 

2 Dispozitat e nenit 68 të LPK rregullojnë çështjen se kush ka të drejtë të kërkojë 
përjashtimin e gjyqtarit. Ky nen rregullon vetëm mundësinë e paraqitjes së 
kërkesës për përjashtimin e gjyqtarit nga ana e palës. Palë në kuptim të kësaj 
dispozite është edhe secili bashkëndërgjyqës apo edhe vetë ndërhyrësi. Dispozitat e 
nenit 68 parashohin mundësinë, që pala ka të drejtë të paraqesë kërkesën për 
përjashtimin e gjyqtarit. Por, edhe pse kjo dispozitë parasheh, që pala ka të drejtën 
e paraqitjes së kërkesës për përjashtimin e gjyqtarit, duhet të theksohet se edhe vetë 
gjyqtari duhet të vlerësoj ex officio, nëse ekzistojnë kushtet për përjashtimin e tij. 
Prandaj, edhe vetë gjyqtari ka për detyrë të vlerësoj, nëse ekzistojnë shkaqe për 
përjashtimin e tij nga procesi konkret495. Këtë çështje, pra faktin se edhe vetë 
gjyqtari ex officio ka për obligim të ndërpresë çdo veprim procedural, nëse 
ekzistojnë shkaqe për përjashtimin e tij, e rregullon në mënyrë jo sistematike dhe 
jo me vëmendje të merituar dispozita e nenit 71 të LPK të ri496.  

3 Dispozita e nenit 68 të LPK parasheh se secila palë ka të drejtë të paraqesë 
kërkesën për përjashtimin dhe rekuzimin e gjyqtarit menjëherë sapo të vihet në 
dijeni se ekzistojnë shkaqe për përjashtimin e gjyqtarit nga procesi konkret. Por, 
pala ka të drejtë të paraqesë kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit nga procesi 
konkret deri në nxjerrjen e vendimit meritor lidhur me këtë çështje. Pra, pala 
mund të paraqesë kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit edhe para se të paraqitet 
padia (p.sh. në rastin e paraqitjes së kërkesës për lirimin paraprak nga shpenzimet 
procedurale). Megjithatë, këtu duhet të tërhiqet vëmendja se duhet të bëhet dallim 
në mes të përjashtimit të gjyqtarit në kuptim të nenit 67 par. a deri f të LPK dhe 
rekuzimit në kuptim të nenit 67 par. g të LPK. Më konkretisht, pala ka të drejtë të 
paraqesë kërkesën për rekuzimin e gjyqtarit edhe pas nxjerrjes së vendimit meritor, 
por më së voni para se vendimi të bëhet i formës së prerë497.  

4 Dispozita e nenit 68 të par. 2 të LPK pasqyron atë që përmban dispozita e par. 1 të 
nenit 68 të LPK se pala ka të drejtë qysh në momentin e paraqitjes së mjetit të 
goditjes së vendimit të paraqesë kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit. Bile, pala ka 
të drejtë të paraqesë kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit edhe para paraqitjes së 
mjetit të goditjes së vendimit.  

5 Formulimi i dispozitës së nenit 68 par. 3 të LPK është i pafat498. Ligjvënësi ka 
dështuar të formulojë drejt këtë normë në aspektin gjuhësor. Kjo normë paraqet 
shumë më shumë një rregullë administrative, me anë të cilës do të lehtësohej puna 
e Gjykatës, ku kërkohet prej palës që të ofrojë të dhëna konkrete në kërkesë për 
përjashtim lidhur me gjyqtarin. Edhe pse dispozita kërkon, që pala të saktësoj me 
emër dhe mbiemër gjyqtarin, i cili duhet të përjashtohet, mjafton nëse kërkesa 
përmban të dhëna të mjaftueshme se për cilin gjyqtar është kërkuar përjashtimi. Në 

                                                            
494 Shih lidhur me këtë sidomos nenin 72 të LPK.  
495 Kështu ishte edhe në të drejtën procedurale civile të vjetër duke u bazuar në nenin 72 të LPK të vjetër; shih 
lidhur me këtë Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 48. 
496 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 71 të LPK.  
497 Kështu edhe në të drejtën procedurale civile të Austrisë; Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar,§ 21 
Rn. 3. 
498 LPK e vjetër nuk e ka rregulluar këtë çështje shprehimisht. 
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rast të dyshimit, vjen në shprehje zbatimi i dispozitës së nenit 102 të LPK, sipas së 
cilës, Gjykata nuk hedh poshtë kërkesën apriori, nëse ajo parashtresë është e 
pakuptueshme ose e paqartë, por kërkon nga parashtruesi plotësimin ose sqarimin e 
parashtresës. 

6 Dispozita e nenit 68, par. 4 të LPK rregullon çështjen se pala është e detyruar për 
të ofruar të dhëna konkrete lidhur me rrethanat, në bazë të të cilave kërkohet 
përjashtimi i gjyqtarit. Kjo dispozitë i referohet shumë më tepër rekuzimit të 
gjyqtarit në kuptim të dispozitës së nenit 67, par. g të LPK. Pala duhet të ofrojë të 
dhëna konkrete dhe veç e veç për secilën rrethanë të pretenduar, në bazë të së cilës 
kërkohet përjashtimi ose rekuzimi i gjyqtarit. Derisa lidhur me përjashtimin e 
gjyqtarit në kuptim të dispozitave të par. a deri te f, të nenit 68 të LPK mjafton e 
dhëna lidhur me atë raport të paraparë me Ligj, pala duhet të ofrojë të dhëna 
konkrete lidhur me secilën rrethanë që shërben si bazë për rekuzimin e gjyqtarit. 
Prandaj, nuk mjafton që për rekuzimin e gjyqtarit të ofrohet e dhëna lidhur me 
ekzistimin e një rrethane të caktuar. Shumë më tepër kërkohet që pala të ofrojë të 
dhëna konkrete, nga të cilat del se kërkesa për rekuzimin e gjyqtarit është e plotë. 
Edhe në këtë rast, kërkesa nuk mund të hedhet poshtë apriori për shkak se ajo është 
e paqartë ose jo e plotë. Gjykata mund të kërkojë nga pala sqarime shtesë për 
plotësimet duke u bazuar në nenin 102 të LPK lidhur me të dhënat e ofruara në 
kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit nga procesi konkret. 

7 Në rast të dyshimit lidhur me ekzistimin ose mosekzistimin e rrethanave për 
përjashtimin ose rekuzimin e gjyqtarit, vijnë në shprehje dispozitat lidhur me të 
provuarit499. 

 
 
Neni 69 
 
69.1 Nuk është e lejuar kërkesa për përjashtimin e gjyqtarit: 

a) me të cilën kërkohet përjashtimi i të gjithë gjyqtarëve të gjykatës që 
do të mund të gjykonin në një kontest të caktuar; 

b) për kërkesën për të cilën është vendosur njëherë; 
c) në të cilën nuk është arsyetuar shkaku në bazë të të cilit kërkohet 

përjashtimi. 
 
69.2 Kërkesën nga paragrafi l i këtij neni e hedhë poshtë gjyqtari që është 

duke proceduar çështjen. 
69.3 Kundër aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni nuk lejohet ankesë e 

posaçme. 
 

1 Edhe dispozitat e nenit 69 të LPK janë të reja dhe si të tilla nuk kanë qenë të 
parapara me LPK e vjetër. Me këtë nen parashihen disa raste tipike, kur nuk mund 
të kërkohet përjashtimi i gjyqtarit. Siç mund të vërehet, kjo dispozitë duhet të 
shihet në raport të ngushtë me dispozitën paraprake të nenit 68, par. 4 të LPK, 
dispozitë sipas së cilës pala duhet të ofrojë të dhëna konkrete dhe veç e veç për 

                                                            
499 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I fq. 48. 
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secilën rrethanë dhe për secilin gjyqtar, i cili gjyqtar duhet të përjashtohet ose 
rekuzohet. Edhe kjo dispozitë ka të bëjë shumë më tepër me rekuzimin e gjyqtarit 
në kuptim të nenit 67, par. g të LPK. Praktika gjyqësore e deritanishme ka hedhur 
poshtë kërkesën e palës për përjashtimin e të gjithë gjyqtarëve, që mund të marrin 
pjesë në shqyrtimin e çështjes konkrete juridike në një proces të caktuar500. 
Poashtu, në bazë të nenit 69, par. 1 nënpar. b) të LPK hedhet poshtë kërkesa për 
përjashtimin e gjyqtarit, nëse lidhur me të njëjtën kërkesë tanimë është vendosur.  

2 E njëjta vlen, edhe nëse kërkesa nuk përmban arsyetimin lidhur me kërkesën për 
përjashtimin ose rekuzimin e gjyqtarit (neni 69, par. 1, nënpar. c) të LPK). 
Megjithatë, këtu tërhiqet vëmendja se kjo dispozitë, pra dispozita e nenit 69 par. 1 
nënpar. c) të LPK duhet të lexohet së bashku me dispozitën paraprake të nenit 68 
par. 4 të LPK, me të cilën kërkohet që kërkesa të jetë e plotë. Arsyeja është se edhe 
në rast të nenit 69 par. 1 nënpar. c) të LPK duhet të udhëhiqet procedura e 
përmirësimit të kërkesës së palës në kuptim të nenit 102 të LPK.  

3 Problematike është fakti, nëse këto raste janë taksative. Pra, nëse mund të 
parashihen edhe raste të tjera, për të cilat vlejnë dispozitat e nenit 69 të LPK, edhe 
pse ato raste nuk janë paraparë shprehimisht me këtë dispozitë. Fillimisht mund të 
mendohet, se neni 69 të LPK vlen edhe për rastet tjera, meqë këto paraqiten si 
“raste tipike”, për të cilat vlejnë dispozita të veçanta. Megjithatë, siç duket 
ligjvënësi dëshiron që në këtë rast të vlejnë dispozitat e nenit 69 të LPK vetëm për 
rastet e parapara me nënpar. a) deri c) të par. 1 të nenit 69 të LPK. Ky përfundim 
duket të jetë i drejtë, kur kihet parasysh fakti se për këto raste vlejnë dispozita të 
veçanta. Kështu, dispozita e nenit 69 të LPK parasheh shprehimisht se lidhur me 
këtë rast vendos vetë gjyqtari i çështjes, e jo siç është rasti normal, kur për 
përjashtimin e gjyqtarit vendos dikush tjetër, e jo vetë gjyqtari i çështjes501. 

4 Lidhur me këtë vendim nuk lejohet ankesë e veçantë, meqë ky akt llogaritet si akt 
i administratës gjyqësore502. Lidhur me dispozitën e nenit 69 të LPK nuk vlen 
dispozita e nenit 70 të LPK. 

 
 
Neni 70 

 
70.1 Mbi kërkesën e palës për përjashtimin e gjyqtarit vendosë kryetari i 

gjykatës. 
70.2 Në qoftë se pala e kërkon përjashtimin e kryetarit të gjykatës nga 

vendosja mbi kërkesën e saj, vendimin për përjashtimin e merr kryetari i 
gjykatë për një shkallë më të lartë se ajo e çështjes. 

70.3 Mbi kërkesën e palës për përjashtimin e kryetarit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës vendosë seanca e përgjithshme e gjyqtarëve të saj. 

70.4 Para nxjerrjes së aktvendimit mbi kërkesën për përjashtimin do të merret 
deklarata e gjyqtarit, përjashtimi i të cilit kërkohet, e sipas nevoje, do të 
bëhen edhe ekzaminime tjera. 

                                                            
500 Natyrisht edhe për shkak të formulimit të qartë të dispozitave ligjore në lidhje me këtë çështje. 
501 Shih sidomos neni 70 i LPK.  
502 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 48.  
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70.5 Kundër aktvendimit me të cilin aprovohet kërkesa për përjashtimin e 
gjyqtarit nuk lejohet ankimi, kurse kundër aktvendimit me të cilin 
refuzohet kërkesa e tillë nuk lejohet ankim i veçantë. 

 
1 Dispozita e nenit 70 të LPK rregullon çështjen e kompetencës lidhur me 

përjashtimin ose rekuzimin e gjyqtarit. Kjo dispozitë vlen si për përjashtimin e 
gjyqtarit në kuptim të nenit 69 par. a deri f të LPK ashtu edhe për rekuzimin e 
gjyqtarit në kuptim të nenit 67, par. g të LPK. Megjithatë, kjo dispozitë nuk vlen 
lidhur me rastet e parapara me nenin 69 të LPK.  

2 Lidhur me kërkesën për përjashtimin ose rekuzimin e gjyqtarit vendos Kryetari i 
Gjykatës, pranë së cilës Gjykatë është dashur të shqyrtohet çështja konkrete 
juridike. Nëse një çështje konkrete juridike është dashur të shqyrtohet p.sh. nga 
gjyqtari N. N. i Gjykatës komunale të Prishtinës, atëherë lidhur me përjashtimin 
ose rekuzimin e tij vendos Kryetari i Gjykatës komunale të Prishtinës. E njëjta vlen 
edhe për gjykatat tjera komunale ose për Gjykatën Supreme. Lidhur me këtë nuk 
do të ketë ndikim as hyrja në fuqi i Ligjit të ri për Gjykatat. Me fjalë të tjera, 
Kryetari i Gjykatës së Apelit do të vendos nëse kërkohet përjashtimi i një gjyqtari 
të Gjykatës së Apelit lidhur me çështjen konkrete juridike. E njëjta vlen edhe për 
Gjykatat themelore ose për Gjykatën Supreme sipas Ligjit të ri për Gjykatat. 

3 Dispozita e nenit 70, par. 2 të LPK përcakton rastet e kërkesës për përjashtimin 
e Kryetarit të Gjykatës. Nëse përjashtimi kërkohet për Kryetarin e Gjykatës, 
atëherë lidhur me përjashtimin ose rekuzimin e tij vendos Kryetari i Gjykatës më të 
lartë. Prandaj, nëse kërkohet përjashtimi i Kryetarit të një Gjykate komunale, 
atëherë lidhur me përjashtimin e tij vendos Kryetari i Gjykatës së Qarkut në 
juridiksionin e së cilës ndodhet e ajo Gjykatë komunale. Nëse përjashtimi kërkohet 
për Kryetarin e një Gjykate të Qarkut, atëherë lidhur me këtë çështje vendos 
Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës. Lidhur me këtë dispozitë nuk do të ketë 
ndikim hyrja në fuqi e Ligjit të ri për Gjykatat. Lidhur me kërkesën për 
përjashtimin e Kryetarit të Gjykatës Themelore do të vendos Kryetari i Gjykatës së 
Apelit. Kurse, lidhur me kërkesën e përjashtimit të Kryetarit të Gjykatës së Apelit 
do të vendos Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës.  

4 Në raste të caktuara mund të ndodhë, që pala të kërkojë përjashtimin e Kryetarit të 
Gjykatës Supreme të Kosovës. Sipas dispozitës së nenit 70, par. 3 të LPK lidhur 
me kërkesën për përjashtimin e Kryetarit të Gjykatës Supreme të Kosovës vendos 
Seanca e përgjithshme e Gjyqtarëve të Gjykatës Supreme. Kompetencat e kësaj 
seance janë paraparë me nenin 46 të LGJRR Kurse pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri 
për Gjykatat, do të vendos po ashtu Seanca e përgjithshme e Gjykatës Supreme të 
Kosovës503. 

5 Para se të merret vendimi lidhur me kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit, kërkohet 
një deklaratë nga gjyqtari, përjashtimi i të cilit kërkohet. Kështu është paraparë 
me dispozitën e nenit 70, par. 4 të LPK. Meqë procedura e përjashtimit të 
gjyqtarit është procedurë administrative e gjykatës, shkelja eventuale e dispozitës 
së nenit 70, par. 3 të LPK nuk mund të ketë pasoja procedurale. Pra, nuk mund të 
goditet vendimi për aprovimin e kërkesës për përjashtimin e gjyqtarit, nëse para 

                                                            
503 Kompetencat e Seancës së përgjithshme të Gjykatës Supreme të Kosovës janë paraparë me nenin 23 të 
Ligjit të ri për Gjykatat. 
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nxjerrjes së këtij vendimi nuk është thirrur gjyqtari për ofrimin e deklaratës lidhur 
me kërkesën për përjashtimin e tij nga procesi konkret.  

 
 
Neni 71 

 
71.1 Gjykatësi posa ta kuptojë së është shtruar kërkesa për përjashtimin e tij 

ose ekzistojnë shkaqet për përjashtimin e tij sipas nenit 67 të këtij ligji, 
është i detyruar ta ndërpresë procedimin dhe ta njoftojë kryetarin e 
gjykatës. 

71.2 Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, kur kërkesa për përjashtim 
është bazuar në nenin 67 pika g, gjykatësi e njofton kryetarin e gjykatës 
dhe mund ta vazhdojë procedimin derisa të vendoset lidhur me kërkesën 
për përjashtim, vetëm të atyre veprimeve që rrezikohen nga shtyrja. 

71.3 Kryetari i gjykatës, kur kërkohet përjashtimi i tij, e cakton zëvendësin 
nga radhët e gjykatësve të gjykatës së çështjes, nëse një gjë e tillë nuk 
është e mundur, vepron sipas nenit 63 të këtij ligji. 

 
1 Në aspektin sistematik, dispozita e nenit 71 të LPK do të duhej të rregullohej para 

ose së paku së bashku me dispozitën e nenit 68 të LPK. Siç mund të shihet me 
dispozitën e nenit 71 të LPK, jo vetëm pala, por edhe vetë Gjykata ka për detyrë të 
kujdeset ex officio, nëse ekzistojnë rrethana për përjashtimin e tij nga një proces 
konkret. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se Gjykata kujdeset ex officio vetëm lidhur 
me rrethanat për përjashtimin e tij në kuptim të nenit 67, par. a deri te f, të LPK. 
Lidhur me rastet e rekuzimit të Gjyqtarit në kuptim të nenit 67, par. g të LPK, 
vendos vetëm në bazë të kërkesës së palës504. Prandaj, Gjykata duhet të kujdeset ex 
officio gjatë gjithë procedurës, nëse ekzistojnë rrethana për përjashtimin e tij nga 
procesi konkret505. Në rast se gjyqtari konstaton se ekzistojnë rrethana në kuptim të 
nenit 67, par. a deri te f të LPK, atëherë ai është i detyruar ta njoftojë Kryetarin e 
Gjykatës. Natyrisht, se edhe vetë gjyqtari ka të drejtë të kërkoj rekuzimin e tij, nëse 
mendon se ekzistojnë shkaqe për përjashtimin e tij506. Por, ai nuk është i obliguar 
të kërkojë rekuzimin, edhe nëse mund të ekzistojnë rrethana për rekuzimin e tij. 
Gjyqtari e njofton gjykatën dhe jo palët në procedurë për ekzistimin e rrethanave 
për përjashtimin e tij nga procesi konkret. Nëse ekzistojnë rrethana për 
përjashtimin e tij në kuptim të nenit 67, par. a deri te f të LPK, gjyqtari duhet të 
ndërpresë menjëherë procesin civil.  

2 Dispozita e nenit 72, par. 2 të LPK përcakton një rast përjashtimor nga dispozita e 
nenit 72, par. 1 të LPK. Parimisht, gjyqtari duhet të ndërpresë çfarëdo ndërmarrje 
të ndonjë veprimi procedural, nëse ai vetë ose pala pretendon se ekzistojnë shkaqe 
për përjashtimin ose rekuzimin e tij. Por, gjyqtari mundet (dhe jo duhet) të 
ndërmarrë veprime të caktuara, nëse ndërmarrja e atyre veprimeve nuk mund të 
shtyhet. Edhe pse dispozita e par. 2 të nenit 72 të LPK flet shprehimisht vetëm 
për rastet e rekuzimit të gjyqtarit, kjo dispozitë do të duhej të vlente edhe për 

                                                            
504 Këtu shihet më së miri dallimi në mes të përjashtimit dhe rekuzimit të gjyqtarit. 
505 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 48. 
506 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 48. 
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rastet tjera lidhur me përjashtimin e gjyqtarit. Nëse, më vonë gjyqtari përjashtohet 
ose rekuzohet, atëherë ai vendim i ndërmarrë është i pavlefshëm dhe lidhur me atë 
çështje duhet të vendoset prapë.  

 
 
Neni 72 

 
72.1 Dispozitat e këtij ligji për përjashtimin e gjyqtarëve do të zbatohen në 

mënyrë të përshtatshme edhe ndaj procesmbajtësve. 
72.2 Për përjashtimin e procesmbajtësit vendos gjyqtari i çështjes. 

 
1 Në bazë të nenit 72, par. 1 i LPK, të gjitha dispozitat e neneve 67 deri 71 vlejnë të 

përshtatura edhe për procesmbajtësin. Megjithatë, këtu ka nevojë për një 
interpretim ekstensiv dhe se dispozitat lidhur me përjashtimin e gjyqtarit vlejnë 
edhe për gjyqtarët laikë, edhe për personat tjerë, që mund të kenë ndikim në 
çfarëdo forme në vendimin lidhur me atë çështje konkrete. Personat tjerë të tillë 
mund të jenë p.sh. praktikantët në Gjykatë. Prandaj, edhe për praktikantët vlejnë 
përshtatshmërisht të gjitha dispozitat lidhur me përjashtimin dhe rekuzimin e 
gjyqtarit.  

2 Lidhur me përjashtimin ose rekuzimin e këtyre personave të tjerë vendos gjyqtari i 
çështjes, i cili është kompetent lidhur me këtë çështje.  

 
 
Palët dhe përfaqësuesit e tyre  
 
Neni 73 

 
73.1 Palë në procedurë mund të jetë çdo person fizik dhe juridik. 
73.2 Me dispozita të veçanta caktohet se kush tjetër, përpos personave fizik 

dhe juridik, mund të jetë palë në procedurë. 
73.3 Gjykata e çështjes mundet, përjashtimisht, me efekt juridik në çështjen 

konkrete, t'ua njohë cilësinë e palës edhe atyre formave të bashkimit që 
nuk kanë zotësinë për të qenë palë sipas dispozitave të paragrafit 1 dhe 2 
të këtij neni, po që se vërtetohet se, duke marrë parasysh objektin e 
kontestit, në esencë i përmbushin kushtet esenciale për fitimin e zotësisë 
për të qenë palë, e sidomos në qoftë se disponojnë me pasurinë në të cilën 
mund te kryhet procedura e ekzekutimit. 

73.4 Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni, me të cilin njihet cilësia e 
palës në çështjen konkrete nuk lejohet ankim i veçantë. 

 
1 Në Kreun IV dhe V me nenet 73 deri 95 të LPK parashihen rregullat lidhur me 

palët dhe përfaqësuesit e palëve. Në çdo proces civil kemi një raport në mes të së 
paku dy palëve dhe në anën tjetër të Gjykatës. Në një proces civil, nuk mund të 
ketë më pak ose më shumë se dy palë507. Ky raport procedural në mes të palëve 

                                                            
507 Nëse në një rast paraqiten më shumë palë, ata mund të jenë vetëm në pozita të bashkëndërgjyqësisë ose në 
anën e palës paditëse ose në anën e palës së paditur. 
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para një gjykate është raport i natyrës publike-juridike dhe se ky raport mund të 
paraqitet në të gjitha procedurat civile, si në procedurën kontestimore duke 
përfshirë procedurat e veçanta kontestimore, jokontestimore dhe procedurat e 
përmbarimit. Palë është personi, në emër të të cilit ndërmerret veprimi procedural 
për të ose kundër tij. Pra, palë është vetëm i përfaqësuari e në asnjë mënyrë edhe 
përfaqësuesi që vepron në emër dhe për llogari të të përfaqësuarit508. Vendimtar 
është fakti, se në emër të kujt ndërmerret veprimi procedural. Pra, vlen i 
ashtuquajturi nocioni formal i palës. Sipas këtij parimi, palë paditëse është ajo 
palë, që në padi është emërtuar si e tillë dhe palë e paditur është ajo palë, që në 
padi është emërtuar si e tillë509. Parimisht, e njëjta vlen edhe për procedurën 
përmbarimore, të falimentimit dhe procedurën jokontestimore. Në procedurën 
përmbarimore, kreditor është ajo palë, e cila ashtu është emërtuar në propozimin 
për përmbarim dhe debitor është ajo palë, e cila si e tillë është emërtuar në 
propozimin për përmbarim. Edhe në procedurën jokontestimore, palë në procedurë 
(propozuesi dhe kundërshtari i propozuesit) janë ato, të cilat si të tilla janë 
emërtuar në propozim510. Lidhur me aftësinë për të qenë palë të personave të huaj, 
vlejnë dispozitat e nenit 79 të LZKL511.  

2 Meqë nocioni formal i palës vlen pa përjashtim për procedurën kontestimore dhe 
parimisht për procedurat tjera civile, atëherë duhet që në parashtresa të ceken qartë 
të dhënat lidhur me identitetin e palëve. Duhet të ceket emri, mbiemri, vendbanimi 
ose vendqëndrimi si dhe profesioni, nëse kemi të bëjmë me persona fizikë. Për 
personat të tjerë juridikë ose entitetet tjera, ceket firma dhe selia e tyre. Në rast se 
është bërë ndonjë gabim në emërtimin e palës në procedurë, atëherë përmirësimi 
mund të bëhet si me kërkesë të palës ashtu edhe ex officio në çdo kohë512. Nëse në 
aktpadi është cekur ndonjë person gabimisht, atëherë po ky person është palë në 
procedurë, meqë vlen nocioni formal i së drejtës. Në situatë të tillë, padia hedhet 
poshtë si e palejueshme dhe se të gjitha shpenzimet procedurale i bien në barrë 
palës paditëse513.  

3 Dispozita e nenit 73 të LPK parasheh shprehimisht se kush mundet me qenë palë 
në procedurë. Pra, këtu kemi të bëjmë me aftësinë për të qenë palë në 
procedurë. Aftësia për të qenë palë është ajo aftësi për të qenë bartës i të drejtave 
dhe detyrave në emër të vet514. Aftësia për të qenë palë korrespondon me aftësinë 
juridike nga e drejta materiale. Pra, ai i cili ka aftësi juridike nga e drejta materiale 
ka edhe aftësi për të qenë palë në procedurë. Deri më tani, e drejta materiale nuk e 
ka rregulluar aftësinë juridike të personave515. Ishte zgjidhje e mirë e ligjvënësit, që 

                                                            
508 Lidhur me këtë shih sidomos Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, Vorbem § 50 Rn. 1. 
509 Shih Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 124. 
510 Në këto procedura vlen edhe nocioni material i palës, sipas të cilit parim, palë është ajo e cila mund të 
preket me vendimin, që mund të merret në këto procedura; shih sidomos Rechberger/Simotta, 
Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 125. 
511 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 84, nr. 1 e në vazhdim. 
512 Baza juridike për këtë është dispozita e nenit 102 të LPK.  
513 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih për të drejtën procedurale gjermane, sidomos Hüßtege in 
Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, Vorbem § 50 Rn. 6. 
514 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 136. 
515 Zakonisht kjo çështje rregullohet në të drejtat komparative në Kodet civile ose në burimet primare formale 
të të drejtave civile; LMD nuk e ka rregulluar deri më tani këtë materje. 
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aftësinë për të qenë palë e ka rregulluar me të drejtën procedurale, meqë e drejta 
materiale nuk e rregullon shprehimisht këtë çështje.  

4 Aftësinë për të qenë palë në procedurë në bazë të nenit 73 par. 1 të LPK e ka secili 
person fizik. Personi fizik e fiton aftësinë për të qenë palë sikurse edhe aftësinë 
juridike me lindjen e tij. Duhet cekur, se çështja e fillimit të aftësisë juridike të 
personit fizik nuk është e rregulluar as me LPK e as me LMD; kishte përpjekje që 
në PLD të inkorporohej dispozita e nenit 1 të KCGJ, sipas së cilës aftësia juridike e 
një personi fizik fitohet në momentin e përfundimit të lindjes së tij. Kjo vlen nëse 
fëmija lind i gjallë. Tek ne, praktika gjyqësore e njeh këtë fakt, kryesisht duke u 
bazuar në të drejtën komparative, se aftësia juridike fitohet me lindje. Kjo aftësi 
përfundon me vdekjen e tij. Edhe këtu tërhiqet vëmendja se nuk ka ndonjë trajtim 
adekuat në doktrinë se kur është ai moment i vdekjes; këtu mund të merret për 
bazë e drejta komparative gjermane, që si moment i vdekjes merret e ashtuquajtura 
vdekja e trurit duke pasur në konsideratë të arriturat medicinale516. Përjashtimisht, 
aftësia juridike dhe me këtë aftësia për të qenë palë fitohet edhe para lindjes. Rast 
i tillë është nasciturus ose embrioni i zënë në barkun e nënës. Sipas dispozitës së 
nenit 7 të LT, embrioni i zënë në barkun e nënës ka aftësi për të trashëguar, nëse 
lind i gjallë në momentin e vdekjes së trashëgimlënësit. Pra, aftësia trashëgimore 
është aftësi juridike dhe aftësia juridike korrespondon pa përjashtim me aftësinë 
për të qenë palë. Aftësinë juridike dhe me këtë aftësinë për të qenë palë e ka edhe 
i huaji. Megjithatë është problematike, nëse aftësia juridike e një të huaji duhet të 
trajtohet sipas të drejtës së Kosovës apo të drejtës së shtetit, nga i cili shtet vjen ai i 
huaj. Kjo çështje nuk mund të jetë problematike, nëse kemi të bëjmë me persona 
fizikë. Problematike mund të jetë fakti, se në praktikë mund të ndodhë që e drejta e 
Kosovës e njeh aftësinë juridike të një personi juridik apo entiteti juridik, por këtë 
të drejtë nuk e ka ai person juridik apo entitet juridik me të drejtën e shtetit të vet. 
Lidhur me këtë çështje, e drejta e vendit tonë nuk jep përgjigje. Dispozita e nenit 
84 të LPK përcakton shprehimisht se aftësia procedurale e palëve përcaktohet sipas 
dispozitave të vendit tonë. Siç mund të shihet, Ligji nuk bën dallim në mes të 
shtetasve të Kosovës dhe të huajve lidhur me aftësinë procedurale. Lidhur me atë, 
se a vlen e njëjta çështje edhe lidhur me aftësinë për të qenë palë, nuk kemi ndonjë 
përgjigje në Ligj. Sipas mendimit tonë, aftësia juridike dhe me këtë edhe aftësia 
për të qenë palë e personave të huaj do të duhej të vlerësohej sipas të drejtës së 
vendit të personit të huaj517.  

5 Aftësinë për të qenë palë në bazë të nenit 73 par. 1 të LPK e kanë edhe personat 
juridikë. Palë në procedurë janë vetë personat juridikë e jo edhe anëtarët e tyre. 
Këtë aftësi, pra aftësinë juridike por edhe aftësinë për të qenë palë e kanë sikur 
personat juridikë të së drejtës publike, po ashtu edhe personat juridikë të së 
drejtës private. Person juridik i së drejtës publike janë: 

 
- Shteti; 
- Komuna; 
- Universiteti;  

                                                            
516 Weinreich in Prütting/Wegen/Weinreich- Hrsg., BGB – Kommentar, § 1371 Rn. 4. 
517 Kështu edhe doktrina teorike juridike mbizotëruese në të drejtën komparative; shih për këtë sidomos 
Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 50 Rn. 1. 
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- Institucionet tjera publike të pavarura (rast tipik është p.sh. Agjencia Kosovare 
e Privatizimit në bazë të nenit 1 të LAPK); dhe 

- Subjektet politike (neni 3 i Ligjit për financimin e subjekteve politike). 
 

Ligji mbi shoqëritë tregtare përcakton ligjërisht me anë të nenit 2 par. 1 të LSHT se 
kush janë personat juridikë (edhe pse këtu mendohet në rend të parë me personat 
juridikë të së drejtës private): Sipas kësaj dispozite, person juridik është shprehje e 
përgjithshme që nënkupton një shoqëri, duke përfshirë shoqërinë tregtare, që ka 
një identitet juridik të veçantë dhe të ndarë nga ai i anëtarëve ose aksionarëve të 
saj. 
Persona juridikë të së drejtës private janë: 

 
- Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar518 dhe 
- Shoqëria aksionare519. 

 
6 Dispozita e nenit 73, të par. 2 të LPK përcakton se aftësi për të qenë palë mund 

të kenë edhe entitetet e tjera, të cilat nuk janë natyrisht persona fizikë, por Ligji 
nuk ua njeh as cilësinë e personit juridik. Por, dispozita e nenit 73 par. 2 të LPK 
kërkon, që Ligji t‘ua njeh aftësinë për të qenë palë në procedurë. Ligj në kuptim të 
kësaj norme mund të jetë çfarëdo burimi formal i së drejtës. Ligji në përgjithësi 
njeh aftësinë për të qenë palë këtyre entiteteve juridike, edhe pse ata nuk janë 
persona juridikë: 

 
- ndërmarrja individuale520; 
- shoqëria kolektive521; 
- Shoqëria komandite522; 
- Institucionet fetare; 
- Institutet e ndryshme universitare dhe shkencore dhe 
- Organizatat bamirëse dhe shoqatat e ndryshme. 

 
7 Dispozita e nenit 73, par. 3 të LPK e autorizon gjykatën, që ajo vetë të vendos në 

bazë të diskrecionit të vet, që t‘ua njeh aftësinë për të qenë palë edhe e entiteteve të 
tjera. Natyrisht, se Gjykata nuk mund të vendos në mënyrë arbitrare lidhur me atë 
se cili entitet mund të ketë aftësinë për të qenë palë ose jo. Shumë më tepër, 
Gjykata duhet të ketë parasysh prezumimet ligjore, të cilat i parasheh kjo dispozitë. 
Kusht elementar është ekzistimi i pasurisë, mbi të cilën mund të ndërmerret 
përmbarimi i dhunshëm. Si rast tipik mund të përmendet ortakëria nga e drejta 
materiale523. Nëse Gjykata do të mund ta njoh aftësinë juridike edhe për 

                                                            
518 Neni 78 i LSHT. 
519 Neni 126 të LSHT. 
520 Neni 48, par. 5 i LSHT. 
521 Neni 49, par. 4 i LSHT. 
522 Neni 66, par. 2 i LSHT. 
523 Vlen të përmendet këtu, se kjo formë e shoqërisë nuk është e rregulluar me të drejtën materiale e sidomos 
nga e drejta e detyrimeve; në kuadër të reformimit të LMD do të duhej të kihej parasysh fakti se do të duhej të 
merrej. 
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bashkësinë e trashëgimtarëve- është çështje e diskutueshme. Nëse merren parasysh 
përvojat e të drejtave komparative moderne, kjo mundësi do të duhej të 
përjashtohej524. Gjykata do të kishte mundësinë për të njohur aftësinë juridike dhe 
me këtë edhe aftësinë për të qenë palë edhe sindikata, në rast se ata si të tillë nuk 
janë paraparë me Ligj të veçantë. 

8 Në rast se Gjykata vendos, që për një çështje konkrete juridike, një entitet ka aftësi 
për të qenë palë, atëherë ajo duhet të nxjerrë vendim të veçantë lidhur me këtë. 
Dispozita e nenit 73, par. 4 të LPK parasheh shprehimisht se kundër këtij vendimi 
nuk lejohet ankim i veçantë. Rast tipik mund të jetë në rast të shoqërisë të së 
drejtës private525. 

9 Një shkelje e tillë përbën shkelje esenciale me rëndësi absolute në bazë të nenit 
182, par. 2 nënpar. k të LPK. Një shkelje e tillë mund të përbëjë edhe arsye për 
paraqitjen e propozimit për përsëritjen e procedurës në bazë të nenit 232, par. 
b) të LPK. 

 
 
Neni 74 

 
74.1 Pala që është plotësisht e aftë për të vepruar mund të kryeje vetë veprime 

në procedurë (zotësia procedurale). 
74.2 Personi madhor të cilit i është kufizuar pjesërisht zotësia për të vepruar, 

ka zotësi procedurale brenda kufijve të zotësisë së vet për të vepruar. 
74.3 I mituri që nuk e ka fituar plotësisht zotësinë për të vepruar, ka zotësi 

procedurale brenda kufijve në të cilët i njihet zotësia për të vepruar. 
 

1 Me dispozitën e nenit 74 të LPK rregullohet aftësia procedurale. Gjykata duhet të 
kujdeset në vazhdimësi gjatë gjithë zhvillimit të procesit gjyqësor, nëse pala ka 
aftësi procedurale526. Aftësia procedurale është ajo aftësi që vetë ose përmes 
përfaqësuesit të zgjedhur për të ndërmarrë ose pranuar në mënyrë të vlefshme 
veprimet procedurale527. Pra, kemi të bëjmë me ndërmarrjen e veprimeve 
procedurale në mënyrë të pavarur528. Aftësia procedurale korrespondon me aftësinë 
për të vepruar nga e drejta materiale, por vetëm parimisht. Këtu shihet edhe dallimi 
me të aftësinë për të qenë palë në këtë kuptim. Derisa aftësia juridike korrespondon 
tërësisht me aftësinë juridike nga e drejta materiale, aftësia për të qenë palë 
korrespondon parimisht me aftësinë për të vepruar nga a drejta materiale. Me fjalë 
tjera, ai i cili nuk ka aftësi juridike nga e drejta materiale nuk ka as aftësi për të 
qenë palë, madje pa përjashtim. Kurse, ai i cili nuk ka aftësi për te vepruar nga e 
drejta materiale nuk ka parimisht aftësi procedurale. Kjo për faktin se e drejta 
procedurale nuk njeh “aftësi të kufizuar procedurale” siç është rasti me të drejtën 

                                                            
524 E drejta procedurale gjermane nuk ua njeh aftësinë për të qenë palë të ashtuquajturave bashkësi të 
trashëgimtarëve. 
525 Kjo formë e organizimit nuk ka qenë e rregulluar tek ne deri më tani, por që projekti i ri për LMD parasheh 
rregulla të veçanta në lidhje me këtë bashkësi. 
526 Në lidhje me këtë çështje shih më shumë në komentimin e nenit 76 të LPK.  
527 Në mes të tjerëve shih Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 51 Rn. 2. 
528 Karnov, Rättegångsbalken Neni 11.1. 
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materiale. E drejta materiale njeh aftësinë e plotë për të vepruar, e cila fitohet me 
arritjen e moshës madhore dhe aftësinë e kufizuar për të vepruar, e cila arrihet në 
moshën 14 vjeçare. As fitimi i aftësisë për të vepruar nuk rregullohet në mënyrë 
precize me LMD. Nuk rregullohet në mënyrë të qartë as aftësia e kufizuar për te 
vepruar529. Tanimë LF me nenin 15, par. i ri rregullon në mënyrë shprehimore 
fitimin e aftësisë së plotë për të vepruar. Por, me këtë Ligj nuk rregullohet se kur 
fitohet aftësia e kufizuar për të vepruar. 
Pra, në të drejtën procedura nuk ka aftësi të kufizuar procedurale, por personi fizik 
ose ka aftësi të plotë procedurale ose nuk ka aftësi fare procedurale. Aftësia 
procedurale mund të jetë vetëm e plotë dhe e pakufishme530. 

2 Edhe vetë dispozita e par. 1, të nenit 74 të LPK e thotë këtë shprehimisht. Sipas 
kësaj dispozite, personi i cili ka aftësi të plotë për të vepruar mund të veprojë 
vlefshëm vetë ose përmes përfaqësuesit të zgjedhur. Aftësi të plotë veprimi ka 
personi i moshës madhore dhe kjo moshë arrihet në moshën 18 vjeçare531. E njëjta 
vlen edhe për personat e huaj, meqë sipas dispozitës së nenit 84 të LPK aftësia 
procedurale e personave të huaj vlerësohet sipas dispozitave procedurale të 
Kosovës532. Përkundër dispozitës së nenit 84 të LPK, në zbatim vjen paraprakisht 
dispozita e nenit 79 të LZKL si lex specialis533. 

3 Nuk kanë aftësi procedurale personat juridikë dhe entitetet tjera, që nuk janë 
persona juridikë, por që mund të jenë palë në procedurë534. Me formulimin e 
dispozitave të nenit 74 të LPK tanimë mund të arrihet në përfundimin, se personat 
juridikë nuk kanë aftësi procedurale535. Megjithatë, personat juridikë mund të 
paraqiten si përfaqësues të palëve (këtu mendohet sidomos tek kompanitë 
konsulente). Aftësi procedurale nuk kanë as të miturit dhe natyrisht as nasciturus. 
Nuk kanë aftësi procedurale as personat me të meta mentale. Kjo del argumentum 
e contrario nga dispozita e nenit 74, par. 2 i LPK.  

4 Meqë u konstatua në shtjellim të këtij neni se nuk ka aftësi të kufizuar procedurale, 
atëherë lind pyetja, çka ndodhë, nëse pala nga e drejta materiale ka aftësi të kufizuar 
për të vepruar. Këtë dilemë e ka zgjedhur vetë Ligji. Dispozita e par. 3 e nenit 74 të 
LPK përcakton se i mituri, i cili nuk ka mbushur moshën madhore ka aftësi 
procedurale lidhur me ato çështje, për të cilat ka aftësi për të vepruar nga e drejta 
materiale. I mituri në kuptim të kësaj norme është personi, i cili ka mbushur 14 vjet, 
por ende nuk ka arritur moshën madhore, pra moshën 18 vjeç. Këta persona, kanë 
aftësi të plotë procedurale për ato çështje, për të cilat kanë aftësi për të vepruar nga e 
drejta materiale. Këta kanë aftësi procedurale lidhur me kontestet, që dalin nga 

                                                            
529 Shih, lidhur me këtë, nenet 41 dhe 44 të LMD. 
530 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 81. 
531 Lidhur me aftësinë e plotë për të vepruar, shih nr. 1 të këtij neni. 
532 Në shumicën e shteteve perëndimore vlen e kundërta, aftësia procedurale e palëve vlerësohet ose sipas 
dispozitave të vendit ose sipas dispozitave të shtetit, nga i cili vjen pala. 
533 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 84, nr. 3. 
534 Lidhur me këto entitete shih komentimin e nenit 73 nr. 1 e në vazhdim. 
535 Kishte një dilemë deri më tani, nëse personat juridikë dhe entitetet tjera kanë ose nuk kanë aftësi 
procedurale. Teoria absolute mbizotëruese në Austri niset nga parimi se personat juridikë nuk kanë aftësi 
procedurale; Fucik in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 1 Rn. 1. 



Iset Morina 

 170 

sendet që u janë lënë për disponim të lirë ose nga mjetet që i fitojnë vetë me punë536. 
Nëse të miturit prej moshës 14 vjeç deri në 18 vjeç kanë aftësi procedurale edhe për 
kontestet lidhur me shpërblimin e dëmit mund të jetë diskutabile. Sipas dispozitës së 
nenit 142 të LMD, të miturit mbi moshën 14 vjeç kanë përgjegjësi ndaj deliktit. 
Megjithatë, duke pasur parasysh, se të miturit kanë nevojë për përkujdesje sociale 
deri në moshën madhore, ata nuk kanë aftësi procedurale. Prandaj, të miturit e 
moshës 14 deri 18 vjeç nuk kanë aftësi procedurale as në konteste sociale537. 

5 Personat e moshës madhore, të cilët kanë aftësi të kufizuar të veprimit kanë aftësi 
procedurale vetëm lidhur me ato çështje, për të cilën ata kanë aftësi veprimi538. 
Heqja e aftësisë procedurale është e rregulluar me dispozitat e neneve 31 deri 48 
të LPJK dhe me dispozitat e neneve 223 deri 228 të LF. 

6 Aftësia procedurale është prezumim procedural dhe për ekzistencën e këtij 
prezumimi duhet edhe vetë gjykata të kujdeset sipas detyrës zyrtare539. Shkelja e 
kësaj dispozite përbën shkelje absolute me rëndësi absolute në bazë të nenit 182, 
par. 2 nënpar. k të LPK. 

 
 
Neni 75 

  
75.1 Palën e cila nuk e ka zotësinë procedurale e përfaqëson në procedurë 

përfaqësuesi i saj ligjor. 
75.2 Përfaqësuesi ligjor caktohet me ligj ose me aktin e organit kompetent 

shtetëror, të dhënë në bazë të ligjit. 
75.3 Përfaqësuesi i personit juridik caktohet me ligj apo me aktin e 

përgjithshëm të personit juridik. 
 

1 Meqë aftësia procedurale është një nga prezumimet qendrore të një procesi, del e 
domosdoshme se si i tillë duhet të respektohet gjatë gjithë procesit civil. Pala, e 
cila nuk ka aftësi procedurale duhet të përfaqësohet nga përfaqësuesi i saj ligjor, 
meqë aftësia procedurale nënkupton ndërmarrjen në mënyrë të vlefshme të 
veprimeve procedurale. Pala pa aftësi procedurale mund të ndërmerr veprime 
procedurale, por ajo nuk mundet të ndërmarrë në mënyrë të vlefshme. Për 
ndërmarrjen e vlefshme të veprimeve procedurale nevojitet veprimi i përfaqësuesit 
ligjor, nëse vetë pala nuk ka aftësi procedurale. Këtu duhet të ceket, se edhe në rast 
të tillë kur veprimet procedurale i ndërmerr vlefshmërisht përfaqësuesi ligjor, palë 
është edhe më tutje ekskluzivisht vetëm pala e përfaqësuar e jo përfaqësuesi ligjor. 
Prandaj, secila palë e cila nuk ka aftësi procedurale duhet të përfaqësohet nga 
përfaqësuesi i saj ligjor. Quhet përfaqësues ligjor sepse pala duhet të përfaqësohet 
patjetër nga një përfaqësues. Dhe ky përfaqësues caktohet me anë të ligjit ose edhe 
me anë të ndonjë akti të personit juridik ose të ndonjë entiteti tjetër që nuk është 
person juridik.  

                                                            
536 E njëjta vlen edhe në të drejtën komparative; shih për këtë Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 
52 Rn. 2. 
537 Kështu, edhe në të drejtën komparative, shih Fucik in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 2 Rn. 2, 3. 
538 Lidhur me këtë vlejnë shtjellimet e paraqitura në numrin paraprak të këtij neni. 
539 Shih për këtë edhe komentimin e nenit 76, nr. 1 e në vazhdim. 
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2 Përfaqësues ligjor i përfaqësuesit fizik, mund të jetë: 
 

- Prindi ose prindërit së bashku për fëmijën e mitur; 
- Kujdestari; 
- Organi i Kujdestarisë; ose 
- Përfaqësuesi ligjor i përkohshëm. 

 
Me dispozitën e nenit 3, nënpar. 2 të LF, prindërit janë të detyruar për mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijëve dhe për rritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre. Fëmijë në 
kuptim të kësaj dispozite është personi deri në moshën 18 vjeç. Duke u bazuar në 
dispozitat e nenit 3, par. 2 të LF në lidhje me nenin 133, prindërit përfaqësojnë 
fëmijët e tyre. Ata përfaqësojnë bashkërisht fëmijën e tyre. Nëse prindërit janë të 
ndarë, atëherë të drejtën e përfaqësimit e ka prindi, me të cilin jeton fëmija540. Nëse 
fëmija gjendet nën kujdestari, atëherë kujdestari e përfaqëson personin nën 
kujdestari541. Në bazë të nenit 246 par. 2 të LF, nëse “detyrimet e kujdestarit 
ushtrohen drejtpërdrejtë nga Organi i Kujdestarisë apo nëse kujdestari ka autorizim 
të kufizuar, Organi i Kujdestarisë përfaqëson personin nën kujdestari përmes njërit 
nga përfaqësuesit apo ndonjë personi profesional të autorizuar”. Cilësinë e 
përfaqësuesit ligjor e ka edhe përfaqësuesi ligjor i përkohshëm sipas dispozitave 
të neneve 79 deri 83 të LPK. 

3 Meqë personat juridikë dhe entitetet e tjera nuk kanë aftësi procedurale, 
përfaqësuesi ligjor i tyre caktohet sipas Ligjit ose me aktin e përgjithshëm të atij 
personi juridik ose entiteti542. Administratori është përfaqësues ligjor i personit 
juridik, kundër të cilit është hapur procedura e falimentimit543. Përfaqësues ligjor i 
SHPK është në bazë të nenit 110 të LSH, drejtori menaxhues. Përfaqësuesi ligjor i 
institucioneve të tjera, që kanë cilësinë e personit juridik të së drejtës publike janë 
përcaktuar me dispozita themeltare të tyre. Përfaqësuesi është paraparë me statut, 
me akte të tjera të përgjithshme juridike apo me ligj. Përfaqësuesi i personit juridik 
ose i entitetit tjetër autorizimin e nxjerr nga akti, me të cilin rregullohet konstituimi 
dhe qarkullimi juridik i personit juridik apo entitetit tjetër. Duke u bazuar në 
dispozitën e nenit 129, par. 1 të LF, kujdestari i pasurisë trashëgimore është 
përfaqësues ligjor i masës trashëgimore.  

4 Ministria e Drejtësisë, në pajtim me dispozitat e Ligjit nr. 03/l-048, Për 
menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, të plotësuar me Ligjin nr. 03/l-
221, Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/l-048, për menaxhimin e 
financave publike dhe përgjegjësitë, ka të drejtën, autorizimin dhe detyrimin që ta 
përfaqësojë Qeverinë e Republikës së Kosovës në procedurat përkatëse gjyqësore 
dhe të arbitrazhit. Në zbatim të dispozitave të ligjeve të lartëcekura, gjegjësisht 
nenit 67, par. 4 të Ligjit nr. 03/l-048, Për menaxhimin e financave publike dhe 
përgjegjësitë, Ministria e Drejtësisë ka të drejtën dhe autorizimin, por jo detyrimin, 
që të marrë pjesë në procedurat përkatëse si avokat publik dhe, sipas nevojës, si 

                                                            
540 Shih edhe dispozitën e nenit 343 të LF. 
541 Shih nenin 246, par. 1 të LF. 
542 Kështu edhe shprehimisht thotë dispozita e nenit 75, par. 3 të LPK  
543 Neni 20, par. 1 i Ligjit Nr 2003/4 lidhur me likuidimin dhe riorganizimin e personave juridikë në 
falimentim. 
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avokat i interesave shoqërore, në rastet kur autoritet përkatës publik nuk është 
Qeveria. Ministria e Drejtësisë ka të drejtën dhe autorizimin, por jo detyrimin, që 
të marrë përsipër përfaqësimin e autoritetit publik, nëse (i) kjo kërkohet nga 
autoriteti publik; ose (ii) nëse Ministria e Drejtësisë përcakton, se autoriteti 
përkatës publik nuk është duke u përfaqësuar në mënyrë të rregullt ose 
kompetente. Në kuptim të këtij ligji, me “Autoritet Publik”- nënkupton: (i) një 
organ, autoritet apo agjenci publike e cila në bazë të një ligji ose Rregulloreje të 
UNMIK-ut ushtron kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative, 
administrative-publike apo gjyqësore, dhe përfshin: (ii) departamentet apo pjesët 
ose nënnjësitë e këtij organi apo autoriteti publik. Komuna si njësi themelore e 
vetëqeverisjes lokale në Kosovë, ka statusin e personit juridik dhe në pajtim me 
Ligjin Nr. 03/L-040, Për vetëqeverisjen lokale dhe statutin përkatës, çdo komunë 
ka kompetenca, në mes tjerash, që të padisë dhe të paditet në gjykata. Përfaqësimi i 
tanishëm i komunave të Kosovës, në të shumtën e rasteve, bëhet nga avokati 
publik i komunës përkatëse, por në disa prej komunave ky përfaqësim bëhet nga 
Zyra Ligjore apo Zyra për përfaqësime. Në programin Legjislativ të vitit 2012, 
Ministria e Drejtësisë planifikoi hartimin dhe finalizimin e Projektligjit për 
avokaturën shtetërore, me të cilin do të rregullohet dhe përcaktohet mënyra e 
përfaqësimit ligjor në nivel qendror dhe lokal në Republikën e Kosovës. 

 
 
Neni 76 

 
Gjatë tërë procedurës gjykata duhet të kujdeset, sipas detyrës zyrtare, nëse 
personi që paraqitet si palë mund të jetë palë në procedurë dhe nëse është me 
zotësi procedurale, nëse palën me pazotësi procedurale e përfaqëson 
përfaqësuesi i saj ligjor, dhe nëse përfaqësuesi ligjor ka autorizimin e veçantë, 
kur ai është i nevojshëm. 

 
1 Dispozita e nenit 76 përcakton përkujdesjen e detyruar të gjykatës lidhur me 

aftësinë për të qenë palë dhe aftësinë procedurale të palëve gjatë gjithë procesit 
kontestimor. Prandaj, gjykata është e detyruar për të vlerësuar aftësinë për të qenë 
palë dhe aftësinë procedurale të palëve prej momentit të paraqitjes së padisë dhe 
gjatë gjithë zhvillimit të procesit civil. Gjykata është e detyruar të kujdeset sipas 
detyrës zyrtare edhe lidhur me atë, nëse pala pa aftësi procedurale përfaqësohet në 
mënyrë të rregullt nga përfaqësuesi ligjor. E njëjta vlen edhe atëherë, kur 
përfaqësuesi ligjor për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara ka nevojë për 
autorizim të veçantë544. Në bazë të nenit 248 të LF, kujdestari është i detyruar të 
kërkojë leje për lidhjen e punëve juridike të caktuara. Edhe në procedurë, pala 
duhet të ketë autorizim të veçantë lidhur me ndërmarrjen e veprimeve procedurale 
lidhur me çështjet e tilla.  

2 Nga dispozita e nenit 76 të LPK, rrjedh detyrimi i gjykatës që të kujdeset ex officio 
lidhur me aftësinë për të qenë palë dhe aftësinë procedurale të palës edhe atëherë 
kur pala kundërshtare pajtohet me atë që të procedoj me një palë, që nuk ka aftësi 

                                                            
544 Raste të tilla tipike janë sidomos në përfaqësime ligjore nga ana e kujdestarit; shih për këtë sidomos nenet 
247 dhe 248 të LF. 
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për të qenë palë ose aftësi procedurale545. Edhe në këtë rast shihet thyerja e parimit 
të shqyrtimit, që sidomos tanimë me LPK e ri është parim bazë në procedurën 
kontestimore546.  

3 Lidhur me atë se si do të veprojë gjykata nëse konstaton se pala nuk ka aftësi për 
të qenë palë, nuk ka aftësi procedurale ose pala me paaftësi procedurale nuk 
përfaqësohet me përfaqësues ligjor, kjo dispozitë nuk jep përgjigje të caktuar. 
Lidhur me këtë, përgjigje jep vetëm dispozita e nenit 78 të LPK. Sipas dispozitës 
së nenit 78, par. 4 të LPK, në rast se ekzistojnë të meta të paevitueshme, atëherë 
gjykata menjëherë e hedh poshtë padinë si të palejueshme, pa pasur nevojë për të 
caktuar afat për përmirësimin e kësaj të mete. 

4 Një shkelje e tillë përbën shkelje esenciale me rëndësi absolute në bazë të nenit 
182, par. 2 nënpar. k të LPK. Një shkelje e tillë mund të përbëjë edhe arsyen për 
paraqitjen e propozimit për përsëritjen e procedurës në bazë të nenit 232, par. 
b) të LPK.  

 
 
Neni 77 

 
77.1 Përfaqësuesi ligjor mundet, në emër të palës, t'i kryejë të gjitha veprimet 

në procedurë, por në qoftë se për paraqitjen ose për tërheqjen e padisë 
për pohimin përkatësisht për heqjen dorë nga kërkesëpadia, për 
përfundimin e ujdisë gjyqësore apo për kryerjen e veprimeve të tjera në 
procedurë, ne dispozita të veçanta është përcaktuar që përfaqësuesi duhet 
të ketë autorizim të veçantë, ai mund t'i kryejë këto veprime vetëm në 
qoftë se ka autorizim të tillë. 

77.2 Personi që paraqitet si përfaqësues ligjor ka për detyrë që me kërkesën e 
gjykatës të provojë se është përfaqësues ligjor i palës. Kur për kryerjen e 
veprimeve të caktuara procedurale nevojitet autorizimi i veçantë, 
përfaqësuesi ligjor ka për detyrë të provojë se ka autorizim të tillë. 

77.3 Kur gjykata konstaton se përfaqësuesi ligjor i personit nën kujdestari nuk 
tregon kujdes të duhur në përfaqësim, do ta njoftojë për këtë gjë organin 
e kujdestarisë. Po që se për shkak të pakujdesisë së përfaqësuesit do të 
mund të shkaktohej dëmi për personin nën kujdestari, gjykata do të 
ndalet së proceduari dhe do të propozojë që të caktohet përfaqësuesi 
tjetër ligjor. 

 
1 Parimisht, përfaqësuesi ligjor në thelb i ka po ato autorizime procedurale, të cilat i 

ka edhe vetë pala. Prandaj, përfaqësuesi ligjor mund t’i ndërmerr të gjitha veprimet 
procedurale të cilat ka të drejtë t’i ndërmerr edhe vetë pala. Ndërmarrja ose 
mosndërmarrja e ndonjë veprimi të përfaqësuesit ligjor, ka efekt direkt për dhe 
kundër palës së përfaqësuar. Nga kjo rezulton se përfaqësuesi ligjor mund t’i 
ndërmerr të gjitha veprimet procedurale, që mund t’i ndërmerr edhe vetë pala. 
Megjithatë, kjo vlen vetëm në parim, meqenëse mund të parashihen edhe rastet 

                                                            
545 Kështu, edhe në të drejtën komparative, shih sidomos Fucik in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 6 
Rn. 1. 
546 Shih, lidhur me këtë, komentimin e nenit 7, nr. 1 e në vazhdim. 
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përjashtimore, pra kur disa të drejta të përfaqësuesit ligjor mund të kufizohen me 
ligj. Në situatën e tillë, përfaqësuesi ligjor nuk mund të ndërmarrë të gjitha 
veprimet procedurale e sidomos nuk mund t’i ndërmerr veprimet disponibile pa një 
autorizim të dhënë shprehimisht. Siç mund të konstatohet, dispozita e nenit 
pasqyron atë, çka vlen edhe me dispozitën e nenit 91 të LPK, që përfaqësuesi me 
prokurë, që nuk është avokat, nuk mund t’i ndërmerr të gjitha veprimet procedurale 
e sidomos veprimet disponibile pa autorizimin e dhënë shprehimisht. Derisa në 
bazë të nenit 91 të LPK, këtë autorizim e jep vetë pala e përfaqësuar, në rast të 
përfaqësimit ligjor, pala e përfaqësuar nuk mund të japë vetë këtë autorizim. Kjo 
për shkak të faktit, se ekziston detyrimi i përfaqësimit ligjor, pikërisht për shkak të 
faktit se pala e përfaqësuar nuk ka aftësi për të vepruar dhe se dhënia e një 
autorizimi të tillë parasheh si kusht elementar aftësinë për të vepruar.  

2 Si raste tipike të tilla, kur parashihet kufizimi i drejtave të përfaqësuesit ligjor, me 
konsekuencë se përfaqësuesi ligjor mund të ndërmarrë veprimet disponibile vetëm 
me autorizim të veçantë, mund të konsiderohen si më poshtë: 

 
- Dispozita e nenit 135 të LPK: Disponimi i të ardhurave të fëmijës; 
- Dispozitat e neneve 246 e në vazhdim të LF: Në raste të tilla, nevojitet 

gjithmonë autorizimi i dhënë shprehimisht nga organi i kujdestarisë për 
ndërmarrjen e veprimeve disponibile nga ana e kujdestarit; 

- Dispozitat e nenit 342 të LPK: Përfshirja e organit të kujdestarisë; 
- Dispozita e nenit 343 të LPK: Mbrojtja e fëmijës me anë të kujdestarit të 

veçantë. 
 

Në të gjitha këto raste, përfaqësuesi ligjor ka kufizime të ndryshme për 
ndërmarrjen e veprimeve të caktuara procedurale. Në të gjitha këto raste, 
përfaqësuesi ligjor i palës do të duhej të kishte autorizimin e dhënë shprehimisht 
për ndërmarrjen e veprimeve disponibile. Me dispozitën e nenit 77, par. 1 të LPK 
nuk është përcaktuar në mënyrë numerus clausus se për cilat veprime procedurale 
përfaqësuesi ligjor duhet të ketë autorizimin. Përcaktimi i disa veprimeve 
procedurale në këtë normë ka vetëm karakter të shembullit dhe jo ekskluzivisht të 
rregullimit taksativ. Prandaj, mund të ndodhë që autorizimet e përfaqësuesit ligjor 
të mund të kufizohen edhe në veprime të tjera procedurale, të cilat nuk janë 
paraparë shprehimisht me dispozitën e nenit 77, par. 1 të LPK. 

3 Siç mund të shihet nga formulimi i dispozitës së nenit 77, par. 1 të LPK, ky rregull 
nuk vlen për procese pasive547 dhe në procedurën e përmbarimit548. Rrjedhimisht, 
në procedurën e përmbarimit dhe procese pasive, përfaqësuesi i palës nuk duhet të 
ketë autorizim të veçantë shprehimor.  

4 Edhe përfaqësuesi ligjor sikurse ai me prokurë, duhet të jetë në gjendje të 
legjitimohet, pra të dëshmojë se ai është përfaqësues ligjor i palës. Sipas nenit 77, 
par. 2 të LPK, përfaqësuesi ligjor po ashtu duhet të jetë në gjendje, që të paraqes 
autorizimin e dhënë për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara, nëse ai është i 
kufizuar në ndërmarrjen e veprimeve të përgjithshme procedurale. Kjo mund të 
bëhet nëpërmjet paraqitjes së autorizimit ose edhe vendimit të organit të 

                                                            
547 Kur nuk kërkohet ndërmarrja e ndonjë veprimi të caktuar procedural siç është p.sh. tërheqja e padisë. 
548 Kështu edhe në të drejtën komparative; Fucik in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar,§ 4 Rn. 2. 
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kujdestarisë. Edhe në rastin e dispozitës së nenit 77, par. 2 të LPK vlejnë si të 
përshtatshme dispozitat e nenit 78, par. 1 dhe 2 të LPK. Sipas këtyre dispozitave, 
gjykata mund të kërkojë që përfaqësuesi ligjor të paraqes autorizimin për 
ndërmarrjen e veprimeve të caktuara procedurale, nëse ndërmarrja e këtyre 
veprimeve procedurale është e kufizuar. Deri te paraqitja e autorizimit të tillë, do të 
mund të merren vetëm disa veprime të caktuara, shtyrja e të cilave do të kishte 
pasoja të mëdha procedurale për palët549. 

5 Duke pasur në konsideratë faktin se dispozitat e nenit 77 të LPK kanë të bëjnë 
kryesisht me dispozita lidhur me procedurën në kontestet familjare, të cilat 
dominohen nga parimi i hetimit, është paraparë edhe dispozita e nenit 77, par. 3 të 
LPK. Sipas kësaj dispozite, gjykata njofton organin e kujdestarisë, nëse konstaton 
se përfaqësuesi ligjor nuk është duke e kryer detyrën e tij me kujdes. Bile, gjykata 
mund të ndalë përkohësisht procesin dhe të propozojë ndërrimin e përfaqësuesit 
ligjor, nëse ajo konstaton se përfaqësuesi ligjor i palës nuk është duke e kryer 
detyrën e vet me kujdes dhe se ekziston rreziku, që pala e përfaqësuar të pësojë 
dëm. Nuk kërkohet, që gjykata të vërtetojë dhe argumentojë bindshëm se pala do të 
mund pësojë dëm, për shkak se përfaqësuesi ligjor nuk është duke e kryer detyrën 
me kujdes. Do të duhej të mjaftonte për normën e nenit 77, par. 3 të LPK dyshimi i 
gjyqtarit se përfaqësuesi ligjor nuk është duke e kryer detyrën e tij me kujdes. 
Meqë në këto procedura vlen parimi i hetimit dhe parimi ex officio, gjykata mund 
të ndalë procesin dhe të propozojë ndërrimin e përfaqësuesit ligjor edhe nëse nuk 
parashihet kanosja e ndonjë dëmi të madh për palën e përfaqësuar. Për një veprim 
të tillë të gjykatës, do të duhej të mjaftonte konstatimi i saj, se përfaqësuesi ligjor 
nuk është duke e kryer detyrën me kujdes. Ky konstatim do të mjaftonte për të 
ndalur procesin dhe për të propozuar ndërrimin e përfaqësuesit ligjor të palës. 
Natyrisht se organi i kujdestarisë nuk do të mund të injorojë një propozim të tillë të 
gjykatës për ndërrimin e përfaqësuesit ligjor të palës.  

 
 
Neni 78 

 
78.1 Kur gjykata konstaton se personi që paraqitet si palë nuk mund të jetë 

palë në procedurë, dhe se kjo mungesë mund të evitohet, do ta ftojë 
paditësin që të bëjë ndreqje të nevojshme në padinë ose do të ndërmarrë 
masa të tjera me qëllim që procedura të mund të vazhdohet me personin 
që mund të jetë palë në procedurë. 

78.2 Kur gjykata konstaton se pala nuk ka përfaqësues ligjor apo se 
përfaqësuesi ligjor nuk e ka autorizimin e veçantë, kur ky nevojitet, do të 
kërkojë që organi kompetent i kujdestarisë t'ia caktoj kujdestarin 
personit me pazotësi procedurale, respektivisht do të ftojë përfaqësuesin 
ligjor që të pajiset me autorizim të veçantë ose do të ndërmarrë masa të 
tjera që nevojiten që pala me pazotësi procedurale të përfaqësohet në 
mënyrë të drejtë. 

                                                            
549 Shih nenin 78, par. 3 të LPK.  
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78.3 Gjykata mund t'ia caktojë palës afatin për evitimin e të metave nga 
paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni. Derisa të mos evitohen këto të meta në 
procedurë mund të kryhen vetëm ato veprime procedurale, për shkak të 
shtyrjes të të cilave do të mund të lindnin pasoja të dëmshme për palën. 

78.4 Po që se të metat e treguara nuk mund të mënjanohen, apo në qoftë se 
afati i caktuar nga gjykata kalon pa sukses, gjykata me aktvendim i 
abrogon veprimet e kryera po që se janë përfshirë me të metat në fjalë 
dhe do ta hedhë poshtë padinë, po që se të metat kanë natyrë të tillë që 
pengojnë procedimin e mëtutjeshëm të çështjes. 

78.5 Kundër aktvendimit me të cilin urdhërohen masat për mënjanimin e të 
metave nuk lejohet ankimi. 

 
1 Dispozitat e nenit 78 të LPK përcaktojnë në mënyrë të detajuar se si duhet të sillet 

gjykata, nëse paraqiten të meta të tilla. Në rast se ekzistojnë të meta të 
paevitueshme, gjykata vendos menjëherë me aktvendim dhe hedh poshtë padinë si 
të palejueshme, meqë këto janë prezumime procedurale550.  

2 Edhe pse dispozita e par. 1 të nenit 78 të LPK i referohet shprehimisht vetëm palës 
paditëse “do ta ftojë paditësin që të bëjë ndreqje të nevojshme në padinë”, kjo 
dispozitë vlen për të gjitha palët në proces, pra edhe për palën e paditur dhe 
natyrisht për secilin bashkëndërgjyqës dhe bile edhe për ndërhyrësin. Prandaj, kjo 
dispozitë vlen, nëse në proces paraqitet një palë që nuk ka aftësi për të qenë palë. 
Kusht tjetër është që gjykata të vlerësoj vetë në mënyrë diskrete se e meta mund të 
evitohet. Natyrisht se gjykata nuk mund të vendos në mënyrë arbitrare, por duke 
pasur parasysh të gjitha rrethanat e çështjes. Nëse kjo e metë ka të bëjë me palën 
paditëse, atëherë gjykata do të hedh poshtë padinë si të palejueshme, nëse e meta 
nuk është evituar. Pra, gjykata duhet të kërkojë, që pala të evitojë të metën duke u 
bazuar në dispozitën e nenit 78 par. 1 të LPK në lidhje me nenin 102 dhe 99 të 
LPK. Dhe për këtë ajo cakton një afat të caktuar. Diskutabile mbetet çështja, se si 
të veprohet nëse evitimi i të metës bëhet pas kalimit të afatit të përcaktuar 
gjyqësor. Meqë afatet gjyqësore nuk shkaktojnë prekluzionin, atëherë evitimi i të 
metës edhe pas kalimit të afatit do të pengonte nxjerrjen e aktvendimit për hedhjen 
poshtë të padisë. Fjalia e fundit e par. 1, të nenit 78 të LPK “do të marrë masa të 
tjera me qëllim që procedura të zhvillohet me personin që mund të jetë palë 
përmban një gabim redaksional, meqë në bazë të parimit të disponibilitetit pala 
paditëse e cakton vetë edhe palën e paditur dhe jo gjykata.  

3 Edhe lidhur me dispozitën e par. 2, të nenit 78 të LPK vlen e njëjta që u tha në 
komentin e numrit paraprak, lidhur me dispozitën e nenit 78, par. 2 të LPK. Edhe 
këtu, gjykata do të veprojë ex officio dhe do të caktojë një afat gjyqësor, ku ftohen 
palët që të evitojnë të metën. Edhe në këtë rast vlen që gjykata do të kërkojë që e 
meta të evitohet brenda një afati të caktuar, nëse ajo vlerëson se e meta është e 
evitueshme. Edhe në këtë rast, nëse gjykata vlerëson se e meta është e 
paevitueshme atëherë ajo e hedh poshtë padinë si të palejueshme.  

4 Në bazë të par. 3, të nenit 78 të LPK gjykata do të caktojë një afat gjyqësor, brenda 
të cilit palët do të duhej të evitonin të metën. Edhe pse kjo dispozitë flet 

                                                            
550 Kështu dispozita e nenit 78, par. 3 të LPK; lidhur me këtë shih edhe komentimin e nenit 76, nr. 3. 



Iset Morina 

 177 

shprehimisht se gjykata mund të caktojë një afat ligjor, ajo duhet patjetër të caktojë 
një afat gjyqësor për ta evituar të metën, nëse ajo e metë është e evitueshme. Nëse 
ato të meta nuk janë mënjanuar brenda afatit, atëherë gjykata do të hedh poshtë 
padinë551.  

5 Në bazë të dispozitës së nenit 78, par. 5 të LPK, ankesa nuk është e lejuar 
kundër aktvendimit lidhur me mënjanimin e të metave. Prandaj, tërhiqet 
vëmendja se kjo dispozitë vlen vetëm lidhur me aktvendimin e gjykatës për 
mënjanimin e të metës brenda afatit të caktuar. Pra, kjo dispozitë nuk vlen lidhur 
me aktvendimin për hedhjen poshtë të padisë për shkak të mos mënjanimit të të 
metës ose të aktvendimit lidhur me hedhjen poshtë të padisë për shkak të të metave 
të paevitueshme.  

6 Në rast se nxjerret një aktvendim lidhur me hedhjen poshtë të padisë për shkak të 
të metave të paevitueshme ose për shkak të mosevitimit të të metave, atëherë me 
këtë aktvendim vendoset edhe lidhur me shpenzimet procedurale.  

 
 
Neni 79 

 
79.1 Po që se gjatë zhvillimit të procedurës në gjykatën e shkallës së parë 

tregohet se procedura e zakonshme rreth caktimit të përfaqësuesit ligjor 
për të paditurin do të zgjaste shumë, kështu që për këtë arsye do të mund 
të lindnin pasoja të dëmshme për njërën apo për të dy palët, gjykata do t'i 
caktojë të paditurit përfaqësuesin e përkohshëm. 

79.2 Nën kushtet nga paragrafi l i këtij neni, gjykata do t'i caktojë të paditurit 
përfaqësuesin e përkohshëm sidomos në këto raste: 
a) në qoftë se i padituri nuk e ka zotësinë procedurale, ndërsa nuk ka 

përfaqësuesin ligjor; 
b) në qoftë se ekzistojnë interesat e kundërta të të paditurit dhe të 

përfaqësuesit ligjor të tij; 
c) në qoftë se të dy palët ndërgjyqëse kanë të njëjtin përfaqësues ligjor. 

 
79.3 Gjykata do t'i caktoj palës së paditur përfaqësuesin e përkohshëm edhe 

në këto raste: 
a) në qoftë se vendqëndrimi i të paditurit është i panjohur, kurse i 

padituri nuk ka përfaqësues me prokurë; 
b) në qoftë se i padituri ose përfaqësuesi ligjor i tij, nuk kanë 

përfaqësues me prokurë, ndodhën jashtë shtetit, kurse dërgimi i 
shkresave nuk ka mundur tu bëhet. 

 
79.4 Për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm gjykata do ta njoftoj pa 

shtyrje organin e kujdestarisë, si dhe palën kur kjo është e mund-shme. 
 

1 Dispozitat e nenit 79 të LPK përcaktojnë rregullat lidhur me caktimin e 
përfaqësuesit të përkohshëm për palën e paditur. Dhe kjo vlen për procedurën e 

                                                            
551 Kështu thotë shprehimisht dispozita e nenit 78, par. 4 të LPK.  
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përgjithshme kontestimore dhe për procedurat tjera të veçanta kontestimore. Kusht 
elementar për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm për palën e paditur është që 
pala e paditur nuk ka aftësi procedurale dhe nuk ka përfaqësues ligjor dhe as nuk 
është caktuar ndonjë përfaqësues ligjor. Kjo dispozitë i referohet vetëm palës së 
paditur dhe nuk vlen për ndërhyrësit. Kusht tjetër është se caktimi i përfaqësuesit 
ligjor do të zgjaste kohë të gjatë dhe se nuk ekziston mundësia e caktimit të një 
përfaqësuesi ligjor. Në kuptim të kësaj dispozite, do të duhej të merrej nga rasti në 
rast dhe se nuk mund të jepet ndonjë afat në mënyrë absolute. Por, mendohet se 
pala e paditur për një kohë të gjatë nuk do të mund të njoftohej lidhur me padinë 
dhe as të përgjigjet në padi. Kusht tjetër në kuptim të kësaj dispozite është edhe 
fakti se do të mund të krijohen pasoja të dëmshme, nëse pala nuk ka përfaqësues 
ligjor dhe se për këtë arsye nuk do të mund të ndërmerreshin veprime të vlefshme 
procedurale. Me rëndësi është fakti, se nuk ka rëndësi se për cilën palë do të mund 
të lindnin pasojat e dëmshme. Pasoja të dëmshme në kuptim të kësaj dispozite do 
të mund të konsideroheshin humbja e të drejtave materiale sidomos në lidhje me 
parashkrimin nga e drejta materiale. Pasojë tjetër do të mund të konsiderohej edhe 
fakti se pala e paditur nuk do të mund të përgjigjej në padi dhe se me këtë rast do 
të kanosej nxjerrja e aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë ose aktgjykimit 
për shkak të mungesës552.  

2 Derisa në të drejtën komparative553 kërkohet gjithmonë kërkesa e palës paditëse 
për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm, në të drejtën tonë procedurale duket se 
nuk është ky rast554. Dispozita e nenit 79 të LPK nuk e përmend fare kërkesën e 
palës së paditëse. Për më tepër, kjo dispozitë flet shumë më tepër se gjykata do t’i 
caktojë palës së paditur përfaqësuesin e përkohshëm, nëse tregohet se procedura 
për caktimin e përfaqësuesit ligjor do të zgjaste shumë (natyrisht duke u marrë 
parasysh edhe kushtet tjera të përshkruara në komentimin e këtij neni në numrin 
paraprak). Meqë kjo dispozitë nuk përcakton diçka më konkretisht, lidhur me këtë 
çështje do të duhej të vlente parimi se vetë gjykata ex officio do të duhej të kishte 
të drejtë të caktonte një përfaqësues të përkohshëm, nëse pala e paditur nuk ka 
përfaqësues ligjor. Megjithatë, është e qartë se edhe vetë pala paditëse ka të drejtë 
të paraqesë kërkesën për caktimin e një përfaqësuesi të përkohshëm për palën e 
paditur. 

3 Neni 79 i LPK parasheh disa rrethana se kur gjykata cakton përfaqësuesin e 
përkohshëm. Këto rrethana janë paraparë me dispozitat e nenit 79, par. 2 dhe 3 të 
LPK. Shtrohet pyetja, nëse këto rrethana janë taksative (numerus clausus) me 
konsekuencë se vetëm në këto raste mund të caktohet përfaqësuesi i përkohshëm 
nga ana e gjykatës, ose do të mund të ekzistojnë edhe rrethanat tjera, në bazë të të 
cilave gjykata do të mund të caktonte përfaqësuesin e përkohshëm. Duke marrë në 
konsideratë faktin se ligjvënësi formulon këtë dispozitë se gjykata do t’i caktojë të 
paditurit përfaqësuesin e përkohshëm sidomos në këto raste, do të mund të 
konkludohet se rrethanat e paraqitura shërbejnë si raste tipike, kur gjykata do të 

                                                            
552 Në lidhje me kushtet për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë ose mungesës shih 
komentimin e neneve 150 dhe 151, nr. 1 e në vazhdim. 
553 Shih edhe nenin 57 të KPCGJ dhe nenin 8 të KPCA. 
554 E njëjta ka vlejtur edhe me të drejtën e vjetër procedurale; shih lidhur me këtë dispozitën e nenit 84 të LPK 
së vjetër. 
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caktojë përfaqësuesin e përkohshëm. Me këtë nënkuptohet se gjykata do të ketë të 
drejtë të caktojë përfaqësuesin e përkohshëm edhe në rastet tjera, nëse vlerëson se 
është e domosdoshme që të caktohet përfaqësuesi i përkohshëm. Edhe në këtë rast 
vlen parimi, se gjykata vlerëson situatën në bazë të kushteve të parapara me 
dispozitën e nenit 79, par. 1 të LPK. Natyrisht se nuk është i lejuar ndonjë vlerësim 
arbitrar i gjykatës për të caktuar përfaqësuesin e përkohshëm.  

4 Ligjvënësi përcakton rrethanat lidhur me caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm 
në mënyrë separate edhe me dispozitën e nenit 79, par. 2 edhe me dispozitën e 
nenit 79, par. 3 të LPK. Vlen të përmendet, se për të dy grupet e rrethanave vlen 
dispozita e par. 1, të nenit 79 të LPK. Pra, gjithmonë gjykata para se të caktojë 
përfaqësuesin e përkohshëm- duhet të vlerësojë, nëse ekzistojnë kushtet e 
përcaktuara me par. 1, të nenit 79 të LPK. Ky dallim bëhet në lidhje me dispozitat 
e neneve 81 dhe 83 të LPK. 

5 Përfaqësuesi i përkohshëm ka të njëjtat të drejta dhe detyrime si përfaqësuesi 
ligjor, por vetëm në kuadër të tagrës së dhënë. Kjo shihet më së miri me dispozitën 
e nenit 79, par. 3 nënpar. b) i LPK555. Në bazë të kësaj dispozite autorizohet 
përfaqësuesi i përkohshëm për pranimin e shkresave, nëse as pala dhe as 
përfaqësuesi ligjor nuk ndodhen në Kosovë dhe se vendbanimi apo vendqëndrimi i 
tyre është i panjohur556.  

6 Meqë, përfaqësuesi i përkohshëm ka statusin e përfaqësuesit ligjor, ai mund të 
ndërmerr veprime procedurale në mënyrë të vlefshme dhe se ato veprime do të 
jenë të vlefshme edhe nëse më vonë ai largohet nga detyra e përfaqësuesit të 
përkohshëm për shkak se tanimë pala ka fituar aftësinë procedurale ose pala ka 
përfaqësuesin e vet ligjor557.  

7 Dispozita e nenit 79, par. 5 të LPK, sipas së cilës gjykata njofton organin e 
kujdestarisë ose palën lidhur me caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm, ka 
karakter deklarativ dhe si e tillë nuk ka pasoja procedurale juridike.  

8 Përfaqësuesi i përkohshëm mund të caktohet edhe në procedurën përmbarimore. 
Prandaj, dispozitat në lidhje me caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm në 
procedurë kontestimore vlejnë përshtatshmërisht edhe në procedurën 
përmbarimore duke u bazuar në dispozitën e nenit 22 të LPP. Megjithatë duhet të 
kihet parasysh fakti se në procedurën përmbarimore, paraprakisht vlejnë 
dispozitat e neneve 36 e në vazhdim të LPP. Përfaqësimi i përkohshëm është 
institut juridik, i cili gjen zbatim edhe në procedurën jokontestimore. Baza ligjore 
lidhur me këtë qëndron në dispozitën e nenit 3 të LPJK, sipas së cilës dispozitë, 
rregullat e LPK vlejnë përshtatshmërisht edhe në procedurën jokontestimore, 
natyrisht nëse nuk është paraparë diçka tjetër me rregullat e LPJK558. Po ashtu, 
dispozitat në lidhje me përfaqësimin e përkohshëm sipas LPK vlejnë 
përshtatshmërisht edhe në procedurën e falimentimit dhe likuidimit, nëse nuk 

                                                            
555 Kështu shprehimisht edhe dispozita e nenit 82 të LPK; lidhur me këtë shih komentimin e dispozitës 82. 
556 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih lidhur me këtë Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, 
§ 57 Rn. 7; megjithatë edhe atje çmohet si e nevojshme që përfaqësuesi i përkohshëm të thirret në seancë dhe 
njoftohet me procesin, që është duke rrjedh. 
557 Shih edhe Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 52 Rn. 8. 
558 Në lidhje me këtë i referohemi dispozitave të neneve 37, 39, 41 par. 3, neni 100, 146, 161 par. 3. 
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është paraparë diçka tjetër me dispozitat e neneve 68 të Ligjit 2003/4, mbi 
Falimentimin dhe Likuidimin e Personave Juridikë në Falimentim. 

 
 
Neni 80 
 

Gjykata ia cakton përfaqësuesin e përkohshëm edhe personit juridik duke i 
zbatuar në mënyre adekuate dispozitat e nenit 79 të këtij ligji. 

 
1 Dispozita e nenit 80 të LPK paraqet një risi, meqë LPK i vjetër nuk e kishte paraparë 

shprehimisht një rregull të tillë. Kjo dispozitë paraqet në mënyrë të përgjithshme se 
gjykata cakton një përfaqësues të përkohshëm edhe personit juridik duke marrë në 
konsideratë dispozitat e nenit 79 të LPK. Edhe në të drejtën komparative zakonisht 
nuk parashihet shprehimisht me ligj një dispozitë të veçantë siç është rasti me nenin 
80 të LPK, por caktimi i përfaqësuesit të përkohshëm bëhet edhe për personin 
juridik, nëse ato nuk kanë përfaqësues ligjor. Nuk ka përfaqësues ligjor- nënkuptohet 
se pala nuk ka fare përfaqësues ose ai pengohet juridikisht dhe nuk mjafton që 
përfaqësuesi ligjor të pengohet vetëm faktikisht559. Sipas kësaj rrjedh se të gjitha 
kushtet e parapara me nenin 79, par. 1 të LPK duhet të jenë plotësuar për të ardhur në 
shprehje kjo dispozitë. Prandaj, për caktimin e një përfaqësuesi të përkohshëm për 
personin juridik, duhet që pala e paditur të ketë aftësi për të qenë palë, por që nuk ka 
aftësi procedurale. Megjithatë, personat juridikë nuk kanë edhe ashtu aftësi 
procedurale, por ato përfaqësohen nga organet e parapara me statutin e tyre ose me 
rregullat e brendshme të tyre. Po ashtu, duhet të plotësohen kushtet tjera sipas nenit 
79, par. 1 të LPK se caktimi i përfaqësuesit ligjor të personit juridik do të zgjaste 
shumë kohë dhe se për këtë arsye do të krijoheshin dëme për njërën ose palën 
tjetër560. Në kuptim të dispozitës 80 të LPK vlejnë të gjitha dispozitat e nenit 79, par. 
2 dhe 3 të LPK. Të gjitha rrethanat e prezantuara me këto dispozita vlejnë edhe 
lidhur me personin juridik, i cili është palë e paditur. Vlen të ceket se edhe në rastin e 
caktimit të përfaqësuesit të përkohshëm për personin juridik mund të merren për 
bazë rrethanat tjera, që nuk janë paraparë me dispozitat e nenit 79, par. 2 dhe 3 të 
LPK, meqë këto dispozita nuk kanë karakter taksativ. 

2 Dispozita e nenit 80 të LPK vlen në mënyrë analoge edhe për entitetet tjera, të 
cilat nuk e kanë cilësinë e personit juridik, por që ato kanë të drejtë të jenë bartëse 
të të drejtave dhe detyrave në marrëdhënie juridike nga e drejta materiale si dhe 
mund të jenë palë në procese civile561. 

3 Lidhur me caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm për personin juridik dhe entitetet 
tjera, vlejnë në mënyrë analoge edhe dispozitat e neneve 81 deri 83 të LPK. 

                                                            
559 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung/Kommentar, § 57 Rn. 4. 
560 Lidhur me këtë i referohemi komentimit të nenit 79 nr. 1 e në vazhdim. 
561 Lidhur me këto entitete shih komentimin e nenit 39, nr. 5 dhe 6 si dhe komentimin e nenit 73, nr. 6 të LPK.  
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Neni 81 
 

81.1 Gjykata e cakton përfaqësuesin e përkohshëm nga radha e avokatëve. 
81.2 Në rastet nga paragrafi 2 i nenit 79 të këtij ligji i padituri ka për detyrë të 

deponoj shumën e të hollave për pagimin e shpenzimeve të përfaqësuesit 
të përkohshëm, kurse në rastet nga paragrafi 3 i të njëjtit nen, shpenzimet 
i deponon paditësi. 

 
1 Në bazë të nenit 81 të LPK gjykata cakton një përfaqësues të përkohshëm, i cili i 

ka të drejtat e një përfaqësuesi ligjor562. Nëse dispozita e nenit 81 të LPK është 
imperative me konsekuencë- se duhet të caktohet patjetër një avokat në cilësinë e 
përfaqësuesit të përkohshëm, është çështje e diskutueshme. Ligji thotë se gjykata 
cakton përfaqësuesin e përkohshëm nga radha e avokatëve. Duke u bazuar në 
interpretimin gjuhësor mund të arrihet në përfundim, se përfaqësuesi i përkohshëm 
duhet të jetë me të vërtetë nga ana e radhëve të avokatëve. Megjithatë, do të duhej 
të shikohej se cili është motivi i ligjvënësit lidhur me këtë normë. Me këtë 
dispozitë tentohet të mbrohet pala a paditur, që edhe ajo të mbrohet gjatë procesit 
gjyqësor. Por, motivi kryesor i ligjvënësit me këtë normë është mbrojtja e interesit 
të palës paditëse. Me këtë dispozitë dëshirohet që të ndihmohet pala paditëse, që 
ajo të sigurojë dhe arrijë të realizojë të drejtën e saj subjektive private. Duke marrë 
në konsideratë këtë fakt, mund të përfundohet se përfaqësues i përkohshëm në 
kuptim të nenit 81, mund të sigurohet jo vetëm një avokat, por edhe secili person, 
natyrisht që ka aftësi për të vepruar. Megjithatë, është për t’u këshilluar dhe 
rekomanduar, që gjykata të caktojë avokatin si përfaqësues të përkohshëm, por 
duke pasur parasysh faktin, se si përfaqësues i përkohshëm mund të caktohet edhe 
ndonjë person tjetër, që nuk është avokat. Megjithatë, gjykata ka për detyrë të 
caktojë një avokat si përfaqësues ligjor, nëse palës së paditur i mungon aftësia 
postulative. Pala nuk ka aftësi postulative, nëse në proces duhet të përfaqësohet 
patjetër nga avokati. Një detyrim të tillë askund nuk parashihet në LPK. Të vetmin 
përjashtim lidhur me këtë e gjejmë në Shtojcën e Ligjit Nr. 04/L-033, për Dhomën 
e posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë 
Kosovare të Privatizimit. Sipas nenit 24 të kësaj rregullative ligjore, secili 
parashtrues dhe palë kundërshtare përfaqësohet nga një anëtar i shoqatës apo 
odës së avokatëve. Vetëm përjashtimisht mund të lejohet, që pala të ndërmerr vetë 
veprime procedurale në këtë Dhomë563. Nga kjo rezulton se palët në procesin para 
Dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës nuk kanë aftësi postulative 
me konsekuencë, se ato gjithmonë duhet të përfaqësohen nga Avokati. Por, kjo 
rregullativë ligjore ka karakter ekskluziv dhe nuk mund të zbatohet edhe në 
procedurën e rregullt kontestimore. 

2 Dispozita e nenit 81, par. 2 të LPK rregullon rastin përjashtimor nga dispozita e 
nenit 450 të LPK. Dispozita e nenit 81, par. 2 të LPK i referohet dispozitave të 
nenit 79, par. 2 dhe 3 të LPK për bartjen paraprake të shpenzimeve, varësisht nëse 
kemi të bëjmë me rastin e paraparë me dispozitën e nenit 79, par. 2 ose me 
dispozitën e nenit 79, par. 3 të LPK. 

                                                            
562 Kështu shprehimisht edhe neni 82 i LPK.  
563 Shih nenin 24, par. 2 të kësaj Shtojce të Ligjit. 
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Neni 82 
 

82.1 Përfaqësuesi i përkohshëm i ka në procedurë, për të cilën është caktuar, të 
gjitha të drejtat dhe detyrat e përfaqësuesit ligjor. 

82.2 Përfaqësuesi i përkohshëm të drejtat dhe detyrat e përmendura i ushtron 
derisa të paraqiten në gjykatë i padituri apo përfaqësuesi me prokurë i tij, 
gjegjësisht derisa organi i kujdestarisë ta njoftojë gjykatën se e ka 
caktuar kujdestarin. 

 
1 Ligji parasheh shprehimisht se përfaqësuesi i përkohshëm i ka të gjitha të drejtat 

dhe obligimet, që i ka përfaqësuesi ligjor në raport me të përfaqësuarin. 
Megjithatë, tërhiqet vëmendja se ky i ka të drejtat dhe detyrat në lidhje me 
autorizimin për përfaqësim. Nga kjo rrjedh se përfaqësuesi i përkohshëm mund të 
autorizohet vetë lidhur me pranimin e shkresave, nëse as pala dhe as përfaqësuesi 
ligjor nuk ndodhen në Kosovë dhe se vendbanimi apo vendqëndrimi i tyre është i 
panjohur564. Megjithatë, çmohet si e nevojshme që përfaqësuesi i përkohshëm të 
thirret në seancë dhe të njoftohet me procesin, që është duke rrjedh565. Nga 
formulimi i dispozitës së par. 1, të nenit 82 të LPK se “përfaqësuesi i përkohshëm i 
ka të gjitha të drejtat dhe detyrat, që i ka një përfaqësues ligjor” del se të gjitha 
veprimet procedurale të ndërmarra nga ana e përfaqësuesit të përkohshëm janë të 
vlefshme edhe kur të përfundojë mandati i tij ose në momentin kur të lajmërohet 
përfaqësuesi ligjor ose në raste të caktuara përfaqësuesi me prokurë i palës së 
paditur.  

2 Dispozita e nenit 82 të LPK përcakton se përfaqësuesi i përkohshëm ndërmerr në 
mënyrë të vlefshme veprime procedurale në emër dhe për llogari të palës së 
përfaqësuar deri sa përfaqësuesi ligjor ose me prokurë ose të caktohet kujdestari 
nga ana e organit të kujdestarisë. Nga formulimi i dispozitës se përfaqësuesi ka të 
drejtë dhe detyrë derisa përfaqësuesi të paraqitet, mund të konkludohet se mandati 
i përfaqësuesit të përkohshëm përfundon ipso iure në momentin e lajmërimit të 
përfaqësuesit ligjor ose të përkohshëm. Megjithatë, ky do të paraqiste një 
interpretim tejet të ngushtë dhe se praktikisht do të ishte vështirë të përcaktohej se 
“çka konsiderohet ky moment i paraqitjes së përfaqësuesit ligjor në gjykatë”. 
Prandaj, mandati i përfaqësuesit të përkohshëm përfundon jo ipso iure, por me 
aktvendim të Gjykatës, ku konstatohet se mandati i përfaqësuesit të përkohshëm ka 
përfunduar dhe se tanimë pala e paditur përfaqësohet nga përfaqësuesi ligjor.  

                                                            
564 Shih lidhur me këtë dispozitën e nenit 118 të LPK; kështu edhe në të drejtën komparative; shih lidhur me 
këtë, Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 57 Rn. 7. 
565 Shih edhe më lart komentimin e nenit 59, nr. 6. 
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Neni 83 
 

Ne qoftë se përfaqësuesi i përkohshëm i është caktuar të paditurit për shkaqe 
të treguara në nenin 79 paragrafi 3 pika a) dhe b) të këtij ligji, gjykata brenda 
afatit prej shtatë ditësh do të japë shpallje e cila do të botohet në gazetën 
zyrtare dhe afishohet në tabelën e gjykatës së çështjes, sipas nevojës edhe në 
ndonjë mënyre tjetër të përshtatshme. 

 
1 Në bazë të formulimit të qartë të dispozitës së nenit 83 të LPK, njoftimi lidhur me 

caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm bëhet në gazetën zyrtare dhe në tabelën e 
shpalljeve në gjykatë jo për të gjitha rrethanat, por vetëm lidhur me rrethanat e 
parapara me nenin 97, par. 3 të LPK. Prandaj, njoftimi lidhur me caktimin e 
përfaqësuesit të përkohshëm do të bëhet publike në gazetën zyrtare dhe në tabelën 
e shpalljeve vetëm nëse përfaqësuesi i përkohshëm caktohet për shkak se 
vendbanimi ose vendqëndrimi i palës së paditur është i panjohur dhe ajo nuk ka 
përfaqësues me prokurë dhe se pala e paditur ose përfaqësuesi ligjor i palës 
ndodhen jashtë shtetit dhe se komunikimi i shkresave është i pamundur. Njoftimi 
bëhet edhe në gazetën zyrtare dhe duhet të afishohet në tabelën e shpalljeve të 
gjykatës. Është e këshillueshme, që njoftimi të shpallet edhe në shtypin ditor, Edhe 
pse është e domosdoshme shpallja në gazetën zyrtare dhe afishimi në tabelën e 
shpalljeve në gjykatë.  

2 Në rrethanat e parapara me nenin 79, par. 3 të LPK, caktimi i përfaqësuesit të 
përkohshëm është i vlefshëm vetëm nëse është shpallur në gazetën zyrtare dhe ai 
njoftim është afishuar në tabelën e shpalljeve.  

3 Dispozita e nenit 83 të LPK kishte si model dispozitën e nenit 86 të LPK të vjetër, 
por me një shkurtim redaksional. Njoftimi do të duhej të përmbante të dhëna 
lidhur me emërtimin e gjykatës, që ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm, bazën 
ligjore, emrin e palës së paditur, të cilës i caktohet përfaqësuesi i përkohshëm, 
objektin e kontestit, emrin e përfaqësuesit të përkohshëm si dhe profesionin dhe 
vendbanimin dhe vendqëndrimin e tij, si dhe para lajmërimin se përfaqësuesi do ta 
përfaqësojë të paditurin në procedurë gjithnjë gjersa i padituri ose autorizuesi i tij 
të mos paraqiten para gjykatës, respektivisht gjersa organi i kujdestarisë të mos ta 
njoftojë gjykatën se e ka caktuar kujdestarinë. LPK i vjetër kishte paraparë 
shprehimisht këto të dhëna, të cilat duhej t‘i përmbante njoftimi lidhur me caktimin 
e përfaqësuesit të përkohshëm. 

 
 
Neni 84 

 
Zotësia procedurale e palëve ndërgjyqëse në gjykatat tona vlerësohet sipas 
dispozitave ligjore të vendit tonë. 

 
1 Dispozita e nenit 84 përcakton në mënyrë lapidare se aftësia procedurale e palëve 

vlerësohet në bazë të dispozitave procedurale të vendit tonë. Siç duket, ligjvënësi 
parasheh shprehimisht se aftësia procedurale edhe e të huajve vlerësohet 
ekskluzivisht në bazë të dispozitave të vendit tonë. Duhet të ceket se rregullativa e 
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tillë ligjore paraqet një shmangie të madhe nga rregullat e deritanishme të LPK së 
vjetër. Sipas dispozitave të neneve 87 dhe 88 të LPK së vjetër, aftësia procedurale 
e palëve në proces vlerësohej edhe në bazë të dispozitave të vendit edhe në bazë të 
dispozitave të shtetit, nga i cili vinte pala. Prandaj, i huaji ishte në këtë aspekt i 
privilegjuar sepse aftësia e tij procedurale vlerësohej edhe në bazë të vendit, nga i 
cili vinte. Dhe nëse i huaji nuk kishte aftësi procedurale sipas shtetit të vet, por 
kishte aftësi procedurale sipas dispozitave të vendit tonë, atëherë ai kishte aftësi 
procedurale me konsekuencë se ai ishte në gjendje që me marrë vetë në mënyrë të 
vlefshme veprime procedurale566.  

2 Tanimë, si duket ligjvënësi i ri i Kosovës ka vendosur që në këtë aspekt edhe 
shtetasit e Kosovës edhe të huajt të vlerësohen njëlloj. Pra, aftësia procedurale e 
palëve konform kësaj dispozite, vlerësohet ekskluzivisht sipas dispozitave të vendit 
tonë. Prandaj, shtetasi i huaj që është palë, nuk ka aftësi procedurale dhe duhet të 
përfaqësohet nga përfaqësuesi ligjor i saj edhe pse sipas dispozitave të shtetit të vet 
ka aftësi, por sipas të drejtës sonë- nuk ka aftësi procedurale.  
Duhet të theksohet, se rregullativa e re ligjore e nenit 84 të LPK, paraqet një thyerje 
të madhe të praktikës së deritanishme. Thyerje të madhe paraqet kjo rregullativë e 
re edhe në raport me të drejtën komparative. Në planin komparativ, parimisht, vlen e 
njëjta praktikë, siç ka vlejtur me të drejtën e deritanishme në Kosovë. Pra, aftësia 
procedurale e të huajve është vlerësuar edhe në bazë të së drejtës tonë edhe në bazë 
të shtetit, shtetas i të cilëve është pala567. Do të ishte e rekomandueshme që në kuadër 
të reformimit të LPK të merret në konsideratë fakti se kjo situatë përbën një situatë 
lex causae, që paraqitet si përjashtim nga rregulla e lex fori. Më konkretisht, do të 
duhej të parashihej se aftësia procedurale e të huajve do të duhej të vlerësohej edhe 
në bazë të dispozitave të vendit tonë ose edhe në bazë të dispozitave të vendit, nga i 
cili vend vjen i huaji, i cili është palë në proces. Por, mbetet diskutabile, nëse është e 
mjaftueshme pritja e reformimit të LPK. Prandaj, do të mund të mendohet, nëse 
eventualisht ekziston mundësia ligjore, që megjithatë të vlejë parimi i lex causae për 
rastet e tilla. Zgjidhja do të mund të kërkohej në LZKL.  

3 LZKL vlen edhe më tutje si ligj i zbatueshëm krahas LPK, por është lex priori 
para LPK568. Prandaj, në lidhje me procedurën civile ndërkombëtare, do të vlejnë 
edhe dispozitat e LPK edhe dispozitat e LZKL. Në rast se të dyja burimet formale 
e rregullojnë çështjen në mënyrë identike, atëherë të dyja burimet mund të 
shërbejnë natyrisht si baza ligjore. Problemi mund të dalë, në rast të kolizionit të 
normave juridike ndërmjet LPK dhe LZKL në lidhje me ndonjë çështje. Pra, kur 
një situatë juridike ndryshe rregullohet nga LPK e ndryshe nga LZKL. Rast tipik i 
këtij kolizioni është dispozita e nenit 84 të LPK. Siç u konstatua më lart në 
komentimin nr. 1 të këtij neni, kjo dispozitë thyen në mënyrë flagrante praktikën e 
deritanishme standardin e pranuar ndërkombëtar, sipas të cilit jo vetëm aftësia për 
të qenë palë dhe aftësia procedurale, por edhe aftësia juridike dhe aftësia për të 
vepruar e ndonjë personi të huaj fizik caktohen sipas parimit lex causae569. Pra, 

                                                            
566 Kështu shprehimisht thotë dispozita e nenit 88 të LPK të vjetër. 
567 Kështu shprehimisht thotë dispozita e nenit 55 të KPC të Gjermanisë [§ 55 der deutschen ZPO] ose 
dispozita e nenit 3 të KPC të Austrisë [§ 3 der österreichischen ZPO]. 
568 Shih komentimin e nenit 56, nr. 1 të LPK. 
569 Shih më lart, komentimin nr. 1 dhe 2 të këtij neni. 
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dispozita e nenit 84 të LPK, jo vetëm që bie ndesh me traditën e deritanishme 
legjislative, por kjo dispozitë bie ndesh edhe me standardin e pranuar 
ndërkombëtar në të drejtën komparative moderne. Prandaj, në lidhje me aftësinë 
juridike dhe aftësinë për të vepruar në të drejtën materiale dhe aftësinë për të qenë 
palë dhe aftësinë procedurale në të drejtën formale të të huajve vlejnë dispozitat e 
neneve 14 dhe 79 të LZKL dhe jo dispozita e nenit 84 të LPK. Sipas 
dispozitave të neneve 14 dhe 79 të LZKL, aftësia juridike dhe aftësia për të 
vepruar si dhe aftësia për të qenë palë dhe aftësia procedurale e personit fizik të 
huaj- përcaktohet sipas dispozitave të shtetit, shtetas i të cilit është ky person. 
Megjithatë, nëse pala e huaj ka aftësi për të qenë palë dhe aftësi procedurale sipas 
LZKL, por jo sipas të drejtës së shtetit, shtetas i të cilit është, ajo megjithatë ka 
edhe aftësi për të qenë palë dhe aftësi procedurale570. Këto dispozita do të zbatohen 
edhe atëherë, kur pala nuk ka shtetësi as të vendit as shtetësi të huaj. Në rast se 
kemi të bëjmë me personin juridik, vlen dispozita e nenit 17 i LZKL. Prandaj, edhe 
lidhur me aftësinë për të qenë palë dhe/edhe lidhur me aftësinë procedurale vijnë 
në zbatim paraprakisht dispozitat e neneve 14 dhe 79 e në vazhdim të LZKL 
para normës së nenit 84 të LPK.  

4 Lidhur me atë se kush konsiderohet si i huaj shih komentimin e nenit 28, nr. 10 të 
LPK. 

 
 
KREU V 
 
Përfaqësuesit me prokurë 
 
Neni 85 

 
85.1 Palët mund të kryejnë veprime në procedurë personalisht ose me anë të 

përfaqësuesit me prokurë (autorizim), por gjykata mund ta ftojë palën që 
ka përfaqësues që në gjykatë personalisht të deklarohet për faktet që 
duhet vërtetuar në procedurën konkrete. 

85.2 Pala e përfaqësuar mund të vijë në gjykatë kurdoherë dhe të japë 
deklarata krahas përfaqësuesit të vet, por palën kundërshtare, 
dëshmitarët dhe ekspertët mund t'i marrë në pyetje vetëm nëpërmjet 
përfaqësuesit, po që se ky është i pranishëm në seancën gjyqësorë. 

 
1 Fillimisht duhet të ceket, se pala e cila nuk ka aftësi procedurale duhet të 

përfaqësohet nga përfaqësuesi ligjor. Pra, në rast se pala nuk ka aftësi procedurale, 
në mënyrë të vlefshme mund të ndërmarrë veprime procedurale vetëm përfaqësuesi 
ligjor. Kurse, personi i cili ka aftësi procedurale, mund të ndërmerr vetë në mënyrë 
të vlefshme veprimet procedurale. Kjo është e mundshme, nëse pala ka aftësi 
postulative. Aftësi postulative nuk ka pala, e cila duhet të përfaqësohet nga një 
avokat. Duke u bazuar në dispozitën e nenit 85, par. 1 të LPK, personi i cili ka 
aftësi procedurale mund të ndërmarrë veprime procedurale vetë ose përmes të 

                                                            
570 Shih nenin 79, par. 2 i LZKL. 
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autorizuarit. Megjithatë, disa veprime procedurale duhet të ndërmerren nga vetë 
pala, edhe pse ajo përfaqësohet nga përfaqësuesi me autorizim. Si rrethana të tilla, 
kur pala vetë duhet të ndërmerr veprime procedurale, Edhe pse përfaqësohet nga 
përfaqësuesi me autorizim, janë: dhënia e betimit në raste të caktuara, detyrimi për 
paraqitje profesionale si dhe marrja në pyetje e palës si dëshmitar571. 

2 Dispozita e nenit 85 të LPK kishte si model dispozitën e nenit 89 të LPK së vjetër. 
Por, dispozita e nenit 85, par. 2 të LPK ka pësuar ndryshime esenciale nga 
dispozita model e LPK së vjetër. Parimisht të dy dispozitat parashohin mundësinë 
që pala e përfaqësuar mund të deklarohet edhe vetë lidhur me faktet dhe mund të 
jep deklarata në mënyrë të vlefshme. Por, dispozita e nenit 85, par. 2 fjalia e dytë e 
LPK kufizon të drejtën e palës së përfaqësuar për të marrë pjesë aktivisht në 
proces. Sipas kësaj dispozite, pala e përfaqësuar mund ta marrë në pyetje palën 
kundërshtare, dëshmitarët dhe ekspertët vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të vet të 
autorizuar. Më tej vazhdon kjo dispozitë se pala mundet t’i merr në pyetje këta 
persona vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të vet, nëse përfaqësuesi me autorizim 
është i pranishëm. Nga kjo del, se pala mund të ndërmerr të gjitha veprimet 
procedurale edhe krahas përfaqësuesit të vet me autorizim. Por, pala e përfaqësuar 
nuk mund të parashtrojë pyetje për palën kundërshtare, ekspertin ose dëshmitarin 
“në mënyrë direkte”. Por, ai këtë mund ta bën vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të saj 
me autorizim ose së paku në marrëveshje me të. Siç duket, këtu ka ndodhur një 
lëshim redaksional gjatë zhvillimit të procesit legjislativ të LPK. Edhe LPK së 
vjetër nuk mund kishte paraparë një kufizim të tillë dhe se ne nuk mund të shohim 
ndonjë arsye praktike ose doktrinere për një kufizim të tillë të së drejtës së palës 
për pjesëmarrje aktive të palës gjatë zhvillimit të procesit civil. Për këtë arsye, ne 
sugjerojmë që fjalia e dytë e par. 2, të nenit 85 të LPK të interpretohet në mënyrë 
shumë ekstensive dhe se kjo dispozitë të kuptohet në atë mënyrë që ligjvënësi ka 
dëshiruar që pala të konsultohet me përfaqësuesin e vet para se të parashtron pyetje 
për palën kundërshtare, ekspertin ose dëshmitarin. Megjithatë, duhet të kihet 
parasysh fakti se pala mund të ndërmerr veprime procedurale vetë dhe të veprojë 
vetë krahas përfaqësuesit me autorizim, nëse përfaqësuesi me autorizim nuk është i 
pranishëm ose nëse nuk ndërmerr ndonjë veprim procedural. Por, në rastet kur 
ekziston detyrimi për avokat, pala mund të shprehet dhe natyrisht do të deklarohet 
për gjëra, për të cilat nevojitet paraqitja e saj personalisht. Si të tilla janë dhënia e 
dëshmisë ose dhënia e ndonjë deklarate nën betim.  

3 U tha në numrin paraprak të komentit se ekzistojnë raste kur palët nuk kanë aftësi 
postulative ose më konkretisht pala duhet të përfaqësohet nga avokati. LPK i ri 
nuk sheh asnjë dispozitë ligjore, ku do të duhej të parashiheshin rrethanat e 
përfaqësimit të palës nga ana e avokatit. Ne shquajmë si lëshim faktin, se LPK nuk 
ka paraparë rastet, kur pala do të duhej doemos të përfaqësohej nga avokati. Për më 
tepër, LPK i vjetër kishte paraparë disa rrethana, kur pala do të duhej të 
përfaqësohej nga avokati572. Në kuadër të reformimit të LPK rekomandohet 

                                                            
571 Këto rrethana konsiderohen si rrethana të parapara shprehimisht me ligj, dhe me nenin 85, par. 1, fjalia e 
dytë e LPK. 
572 Edhe pse LPK i vjetër kishte rregulluar këtë çështje në mënyrë të pamjaftueshme; vetëm dispozita e nenit 
91 të LPK i vjetër kishte paraparë detyrimin e përfaqësimit të palës në raste të caktuara nga ana personit, që ka 
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fuqishëm, që të parashihen rregullat e përgjithshme se kur pala do të duhej të 
përfaqësohej nga avokati. Si detyrim për avokatin do të duhej të parashiheshin 
rastet e kontesteve para gjykatave të shkallës së parë duke u bazuar në ndonjë vlerë 
të caktuar të objektit të kontestit, rastet e kontesteve para Gjykatës së Qarkut573 si 
dhe në konteste para Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës574.  

4 Arsyeja, pse pala në raste të caktuara vetë duhet me qenë personalisht prezent në 
seancë dhe të deklarohet personalisht është se pala është më së miri në dijeni lidhur 
me çështjen dhe mund të ofrojë informata lidhur me çështjen më mirë se secila 
palë tjetër. Nevoja se kur pala duhet të paraqitet në seancë, ndryshon dhe varet 
nga hetimi dhe faza e procesit. Në seancën paraprake nevoja që pala të jetë aty 
është më pak se në seancën kryesore për arsye se qëllimi me seancën paraprake 
është që të definohen çështjet kontestuese mes palëve, ndërsa në seancën kryesore, 
qëllimi është që të shqyrtohen faktet dhe që të vendoset lidhur me çështjen575. 

 
 
Neni 86 

 
86.1 Përfaqësues me prokurë i palës mund të jetë çdo person që ka zotësi të 

plotë për të vepruar. 
86.2 Veprimet në procedurë të cilat i kryen përfaqësuesi i palës brenda kufijve 

te autorizimit kanë efekte juridike sikur t'i ketë kryer vetë pala. 
 

1 Përfaqësues me prokurë është ai, i cili në emër dhe për llogari të palës ndërmerr 
veprime procedurale576. Nëse pala nuk ka aftësi procedurale, atëherë ajo 
përfaqësohet nga përfaqësuesi ligjor. Nëse pala ka aftësi procedurale, atëherë ajo 
mund të ndërmerr vetë veprime procedurale ose përmes përfaqësuesit me 
autorizim. Në bazë të kuadrit aktual ligjor, pala parimisht mundet vetë të 
ndërmarrë veprime procedurale dhe në raste të rralla parashihet detyrimi, që pala të 
përfaqësohet nga një avokat. Në të gjitha rastet, kur nuk ekziston detyrimi për 
avokat, pala mundet vetë të ndërmarrë veprime procedurale ose nëpërmjet 
përfaqësuesit me autorizim. Edhe pala që nuk ka aftësi procedurale mundet 
natyrisht të përfaqësohet nga përfaqësuesi me autorizim, por përfaqësuesi me 
autorizim i kësaj pale caktohet nga ana e përfaqësuesit ligjor577.  

2 Në bazë të dispozitës së nenit 86, par. 1 të LPK, përfaqësues me autorizim mund 
të jetë secili person, i cili ka aftësi të plotë për të vepruar. Edhe këtu, kjo normë i 
referohet aftësisë për të vepruar nga e drejta materiale. Dhe aftësia për të vepruar 

                                                                                                                                                       
kryer provimin e judikaturës; siç mund të vërehet edhe këtu nuk përmendet – për shkaqe ideologjike – avokati, 
por personi, i cili ka kryer provimin e judikaturës. 
573 Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Gjykatat në kontestet para Gjykatës së apelit. 
574 Edhe në të drejtën komparative parashihen rregulla të caktuara lidhur me rastet, kur pala duhet të 
përfaqësohet nga avokati; nenet 78 e në vazhdim të KPC të Gjermanisë [§§ 78 ff. der deutschen ZPO] dhe 
nenet 27 dhe 28 të KPC të Austrisë [§§ 27 ff. der österreichischen ZPO]. 
575 Karnov, Rättegångsbalken Neni 11.5. 
576 Fucik in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 25 Rn. 1. 
577 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 92. 
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korrespondon me aftësinë për të vepruar nga e drejta materiale dhe se kjo aftësi, 
pra aftësia e plotë për të vepruar fitohet në moshën 18 vjeçare578.  

3 Pra, kusht themelor lidhur me përfaqësimin me autorizim është aftësia për të 
vepruar e autorizuesit dhe të autorizuarit. Kjo shihet më së miri nga fakti, se 
nëse pala nuk ka aftësi procedurale, autorizimin për përfaqësim mund ta japë 
vetëm përfaqësuesi ligjor i palës dhe jo vetë pala, meqë aftësia procedurale 
korrespondon me aftësinë për të vepruar. Edhe përfaqësuesi me autorizim duhet të 
ketë aftësi për të vepruar dhe natyrisht aftësi postulative. Meqë, personat juridikë 
nuk kanë aftësi për të vepruar, prokura nuk mund të jepet në emër të një personit 
juridik. Për personat juridikë veprojnë organet e tyre ose përfaqësuesit e saj. 
Autorizimi i tyre për përfaqësim të personit juridik apo bashkësive të personave del 
nga statuti apo aktet normative të tyre. Por, si përfaqësues me autorizim mund të 
jenë edhe zyrat e avokatëve në bazë të nenit 31 të Ligjit për avokatinë (Ligji Nr. 
03/L-117) dhe shoqëria e avokatëve në bazë të nenit 33 të Ligjit për avokatinë. Siç 
duket, ka depërtuar teoria sipas së cilës edhe personat tjerë juridikë mund të 
autorizohen për përfaqësim. Natyrisht, në emër të tyre veprojnë organet ose 
përfaqësuesit e tyre. Kjo shihet më së miri nga dispozita e nenit 91 të LPK, sipas së 
cilës shihet qartë se përfaqësues me prokurë mund të jetë edhe personi juridik. Në 
këtë drejtim shkon edhe vetë dispozita e nenit 86, par. 1 të LPK, sipas së cilës Ligji 
nuk flet për personin fizik, por për personin, që ka aftësi të plotë për të vepruar. 
Me këtë hapet mundësia, që jo vetëm personi fizik, por edhe personi juridik të ketë 
mundësi për të qenë përfaqësues me autorizim. Natyrisht se për personat juridikë 
veprojnë organet ose përfaqësuesit e tyre në bazë të statutit ose akteve të tyre 
normative. 

4 Dispozita e nenit 86, par. 2 të LPK parasheh se përfaqësuesi me autorizim vepron 
në emër dhe për llogari të palës së përfaqësuar sikur të kishte vepruar vetë pala. 
Duhet të kihet parasysh fakti, se dispozitat lidhur me përfaqësimin në përgjithësi 
dhe dispozitat lidhur me përfaqësimin në veçanti janë tejet komplekse. Kjo shihet 
më së miri edhe nga fakti se rregullat lidhur me përfaqësimin parashihen edhe në të 
drejtën materiale dhe më konkretisht në LMD579. Ky raport zgjidhet dhe 
rregullohet në atë formë, që rregullat e përfaqësimit në procedurë u paraprijnë 
rregullave të përfaqësimit nga e drejta materiale. Rrjedhimisht, rregullat e 
përfaqësimit nga e drejta materiale do të duhej të merren si bazë atëherë kur 
referohet në këto dispozita dhe se ato rregulla përmbajnë rregulla të përgjithshme 
që vlejnë për institutin e përfaqësimit580. Si në të drejtën materiale, ashtu edhe në të 
drejtën procedurale vlen parimi se duhet të tërhiqet bindshëm një vijë ndarëse në 
mes të raportit të brendshëm dhe raportit të jashtëm të përfaqësimit. Raporti i 
brendshëm përfshin raportin në mes të autorizuesit dhe të autorizuarit dhe se ky 
raport vlerësohet ekskluzivisht nga e drejta materiale. Kurse, me të ashtuquajturin 
raport të jashtëm nënkuptohet ndikimet e veprimeve procedurale të përfaqësuesit 
për të përfaqësuarin581. Duke marrë në konsideratë këtë raport trekëndësh në mes 
të të përfaqësuarit, përfaqësuesit dhe palës kundërshtare me rëndësi për të drejtën 

                                                            
578 Lidhur me këtë shih në mënyrë më të detajuar më lart, në komentimin e nenit 74, nr. 1 dhe 2. 
579 Dispozitat e neneve 72 deri 84 të LMD. 
580 Kështu edhe në të drejtën komparative; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 3 Rn. 3. 
581 Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 3 Rn. 4 dhe 5. 
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formale, pra për procedurën civile është me rëndësi vetëm raporti i jashtëm, pra 
prokura582.  

5 Dispozita e nenit 86, par. 2 të LPK përcakton qartë se veprimet procedurale të 
ndërmarra nga ana e përfaqësuesit me prokurë kanë efekt të drejtpërdrejtë për 
palën. Efekt direkt kanë për palën e përfaqësuar edhe ato veprime procedurale të 
përfaqësuesit, të cilat i ka revokuar pala. Nuk ka rëndësi në këtë aspekt, nëse pala e 
përfaqësuar i ka revokuar këto veprime më vonë ose menjëherë. Megjithatë, 
tërhiqet vëmendja se kjo vlen, nëse përfaqësuesi ka vepruar në kuadër të prokurës 
së dhënë. Kjo varet nga fakti, nëse prokura jepet në bazë të neneve 90 dhe 91 të 
LPK, ku bëhet dallim nëse prokura i është dhënë një përfaqësuesi, që është avokat 
dhe një përfaqësuesi, që nuk është avokat; lidhur me këtë shih më poshtë në 
komentimin e neneve 90 dhe 91, nr. 1 e në vazhdim.  

6 Veprimet procedurale në kuptim të dispozitës së par. 2 të nenit 86, të LPK 
konsiderohen të gjitha ato veprime procedurale, pra edhe veprimet ose edhe 
mosveprimet e përfaqësuesit. Si rast i tillë do të ishte mosparaqitja e ankesës nga 
ana e përfaqësuesit me prokurë në emër dhe për llogari të palës së përfaqësuar; Ky 
mosveprim do të shkonte direkt në disfavor të palës së përfaqësuar. Tërhiqet 
vëmendja se kjo dispozitë vlen vetëm lidhur me veprimet procedurale të ndërmarra 
nga përfaqësuesi, meqë situatë tjetër vlen, nëse kemi të bëjmë me deklarata të 
përfaqësuesit, të cilat deklarata në bazë të dispozitës së nenit 87 të LPK mund të 
revokohen nga ana e palës583.  

7 Dispozitat e LPK të ri nuk parashohin rastin e përfaqësimit nga ana e një të 
ashtuquajturit kuazishkruesit584. Kuazishkruesi është personi, i cili me shpërblim 
jep opinione ligjore, ofron këshilla juridike dhe/ose përfaqëson palët në proces pa 
pasur të drejtë ose pa qenë kompetent për këtë çështje. Këta persona nuk kanë të 
drejtë të përfaqësojnë dhe si të tillë nuk lejohen të marrin veprime procedurale dhe 
veprimet e tyre konsiderohen si të paqena585 Në LPK e ri, në mënyrë paradoksale 
nuk parashihet shprehimisht ndalimi i përfaqësimit nga kuazishkruesit. LPK i 
vjetër, me nenin 90 ka ndaluar shprehimisht përfaqësimin nga ana e kuazishkruesit. 
Një dispozitë e tillë nuk është paraparë, për fat të keq, edhe me LPK e ri. Poashtu, 
në mënyrë paradoksale nuk parashihet detyrimi për avokat. Vetëm në një rast 
parashihet detyrimi për avokat, për rastin në kontestet para Dhomës së posaçme të 
Gjykatës Supreme586. Dhe kjo përbën një non sens, sepse detyrimi për avokat është 
dashur të parashihet në disa raste, e sidomos në kontestet martesore dhe familjare 
dhe në procedurën sipas mjeteve të goditjes. Megjithatë, nuk mund të arrihet në 
përfundim se kuazishkruesia është e lejuar. Prandaj, nuk mundet askush të kryej 
përfaqësime në Gjykatë e as të ofrojë shërbime profesionale juridike me pagesë, pa 
qenë i mbështetur në ligj. Në bazë të nenit 2 të Ligjit për avokatinë, shërbime 
profesionale juridike mund të ofrojë vetëm avokati i regjistruar në Odën e 
avokatëve të Kosovës. Në bazë të nenit 2, par. 3 të Ligjit për avokatinë, “Avokati 

                                                            
582 Fucik in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 26 Rn. 2. 
583 Për më shumë lidhur me këtë shih komentimin e nenit 87, nr. 1 e në vazhdim. 
584 Në teori quhet edhe si sharlatan; shih për këtë Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 98. 
585 Kështu, edhe në të drejtën komparative, shih lidhur me këtë sidomos Rechberger/Simotta, 
Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 180. 
586 Shih lidhur me këtë, komentimin e nenit 81, nr. 1. 
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nuk mund të ushtrojë ose ndërmjetësojë veprimtari tregtare në emër të tjerëve, ose 
të ushtrojë veprimtari nëpunësie mbi bazën e marrëdhënjeve të punës me 
administratën publike“. Me nenin 2, par. 4 të Ligjit për avokatinë është paraparë 
shprehimisht se shërbimet dhe ndihma profesionale juridike nuk mund të jepen nga 
profesionistët e fushave tjera. Po ashtu, shprehimisht është paraparë me Ligj se as 
profesorët dhe as docentët e përhershëm të lëndëve juridike në fakultetet e 
Kosovës, nuk mund të japin ndihmë juridike, përveç asaj në formë të këshillës ose 
ekspertizës juridike. Natyrisht, se kjo vlen edhe për personelin tjetër të Fakultetit 
Juridik. Prandaj, dhënja e ndihmës profesionale juridike është çështje ekskluzive e 
rezervuar për avokatët. Me nenin 2 par. 6 të Ligjit për avokatinë është paraparë 
shprehimisht se “Dhënia e shërbimit dhe e ndihmës profesionale juridike nga 
institucionet, organet ose organizatat tjera, mund të rregullohet me ligj të 
veçantë“. Nga kjo dispozitë rezulton se në fakt, edhe ndonjë institucion, organ ose 
organizatë tjetër mund të ofrojë shërbime profesionale juridike, por me kusht, që 
kjo çështje të parashihet dhe rregullohet shprehimisht me ligj. Një mundësi e tillë 
është paraparë shprehimisht vetëm me Ligjin (Nr. 04/L-017, datë 2.2.2012) për 
ndihmën juridike falas. Në bazë të nenit 26, të këtij ligji, ndihmë juridike falas 
mund të ofrojnë Zyrat rajonale, Zyrat mobile për ndihmë juridike falas, avokatët 
dhe organizatat jo-qeveritare, në rastet kur hyjnë në partneritet me Agjencinë. 
Megjithatë, sipas nenit 29 të Ligjit për ndihmë juridike falas, vetëm avokatët kanë 
të drejtën e përfaqësimit dhe të mbrojtjes gjyqësore në procedurat gjyqësore, 
natyrisht edhe në procedurat civile. Siç mund të shihet qartë, ndihmë profesionale 
juridike mund të ofrojnë vetëm këto subjekte. Nga kjo rezulton, se edhe organizatat 
jo-qeveritare mund të ofrojnë shërbime juridike profesionale, por vetëm me kusht, 
që ky autorizim të jetë lëshuar nëpërmjet Agjencisë. Edhe në këtë rast, të drejtën e 
përfaqësimit e kanë vetëm avokatët. Prandaj, të gjithë të tjerët jashtë këtyre 
institucioneve, nuk kanë të drejtën e përfaqësimit dhe kryerjen e shërbimeve 
juridike profesionale. Për më tepër, Oda e Avokatëve ka të drejtë të inicojë 
procedurën gjyqësore kundër personave të paautorizuar, që ofrojnë ndihmë 
juridike587. Person i paautorizuar në kuptim të kësaj dispozite janë personat ose 
subjektet tjera që kryejnë shërbime juridike profesionale pa qenë të legjitimuar me 
anë të ligjit. Legjitimimin për kryerjen e shërbimeve juridike profesionale e jep 
Ligji për avokatinë dhe Ligji për ndihmë juridike falas. Në këtë aspekt edhe 
dispozita e nenit 2, par. 4 i Ligjit për avokatinë, sipas së cilës shërbimet dhe 
ndihma profesionale juridike nuk mund të jepen nga profesionistët e fushave të 
tjera. Profesionistë të fushave të tjera në kuptim të kësaj norme, nuk kuptohen 
vetëm profesionistë të drejtimeve tjera, por pikërisht profesionistë të fushave tjera 
juridike, që si të tillë mund të jenë, p.sh. noterë, ndërmjetësuesë, gjyqtarë etj. Në 
këtë konstatim nuk ndryshon asgjë as dispozita e nenit 85 të LPK, sipas së cilës 
pala mund të ndërmerr vetë veprime procedurale ose nëpërmjet përfaqësuesit me 
autorizim. Kjo normë hap mundësinë e përfaqësimit me autorizim dhe nuk 
sanksionon diçka tjetër më shumë. Se kush ka të drejtë dhe si ekziston kjo e drejtë, 
është e rregulluar me ligj të veçantë, me Ligjin për avokatinë ose edhe me Ligjin 
(Nr. 04/L-017, datë 02.02.2012) për ndihmën juridike falas. Por, kuazishkrues nuk 

                                                            
587 Neni 3 i Ligjit për avokatinë.  
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mund të konsiderohet ndonjë përfaqësues me autorizim, që përfaqësimin e bën jo 
me pagesë, por për shkak të ndonjë raporti social apo miqësor me të përfaqësuarin. 
Prandaj, për kualifikimin juridik të një kuazishkruesi, kusht elementar është, nëse 
ai kryen shërbime juridike profesionale me pagesë ose jo pa qenë i legjitimuar 
ligjërisht me këtë të drejtë. Në raste të caktuara, mund të jetë problematike të 
konstatohet se një përfaqësues i tillë është kuazishkrues ose jo. Në rast se dikush 
përfaqëson më shumë se një herë dhe nuk është as avokat dhe as ofrues sipas Ligjit 
për ndihmë juridike falas, atëherë ekziston dyshimi se ai është kuazishkrues. Në 
rast se Gjykata konstaton se përfaqësuesi me autorizim është kuazishkrues, atëherë 
ajo do t’ia ndalojë menjëherë përfaqësimin e mëtejmë dhe për këtë do ta njoftojë 
menjëherë palën. 

8 Meqë pala mund të përfaqësohet nga më shumë përfaqësues me prokurë, atëherë 
edhe dorëzimi i shkresave kryhet në mënyrë të rregullt, nëse ajo shkresë i është 
dërguar njërit nga përfaqësuesit me prokurë. 

 
 
Neni 87 

 
87.1 Pala mund ta ndryshojë ose ta revokojë deklaratën e përfaqësuesit në 

seancën në të cilën është dhënë deklarata e tillë. 
87.2 Në qoftë se përfaqësuesi i palës e ka pohuar ndonjë fakt në seancë në të 

cilën nuk ka qenë e pranishme pala, apo në qoftë se ai e ka pohuar ndonjë 
fakt me anë të parashtresës, kurse pala me vonë e ndryshon apo revokon 
pohimin e tillë, gjykata i vlerëson të dy deklaratat në pajtim me këtë ligj. 

 
1 Fillimisht duhet të ceket, se dispozitat e nenit 87, par. 1 dhe par. 2 i LPK paraqet 

një përjashtim nga neni 86 i LPK. Derisa duke u bazuar në nenin 86, par. 2 të LPK, 
pala nuk ka të drejtë të revokojë ose ndryshojë veprimet procedurale të 
përfaqësuesit, dispozita e nenit 87, i LPK parasheh mundësinë, që pala e 
përfaqësuar të mund të ndryshojë ose edhe revokojë deklaratat e përfaqësuesit. E 
qartë, kjo dispozitë parasheh mundësinë e revokimit ose ndryshimit të 
deklaratës së përfaqësuesit, por jo edhe të veprimeve procedurale, që i ndërmerr i 
autorizuari. Deklaratë në kuptim të dispozitës së nenit 87, par. 1 të LPK 
konsiderohet vetëm ajo deklaratë e përfaqësuesit lidhur me ndonjë fakt. Dhe fakti 
është çfarëdo ngjarje konkrete e kaluar ose e tanishme, të cilat janë të caktuara në 
kohë dhe hapësirë588. Parimisht, pala e përfaqësuar mund të revokojë ose ndryshojë 
deklaratat e përfaqësuesit lidhur me faktet vetëm menjëherë. Ligjvënësi lë këtë 
mundësi të revokimit ose ndryshimit të deklaratës të përfaqësuesit në seancë, në të 
cilën është dhënë deklarata e përfaqësuesit. Natyrisht, kjo seancë mund të jetë 
seancë përgatitore ose kryesore. Meqë Ligji parasheh se revokimi ose ndryshimi i 
deklaratës mund të bëhet në seancë, do të duhej të kuptohej ashtu që revokimi ose 
ndryshimi i deklaratës së të autorizuarit nga ana e autorizuesit do të duhej të bëhej 
menjëherë e më së voni deri në përfundim të seancës, në të cilën është dhënë 
deklarata e të autorizuarit.  

                                                            
588 Lidhur me atë se cilat janë ato fakte, shih komentimin e nenit 319, nr. 1 të LPK. 
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2 Dispozita e nenit 87, par. 2 të LPK parasheh një rast specifik të dispozitës së nenit 
87, par. 1 të LPK. Sipas kësaj dispozite të par. 1 të këtij neni, revokimi ose 
ndryshimi i deklaratës së të autorizuarit mund të bëhet edhe më vonë, nëse pala ka 
pohuar ndonjë fakt në seancë ose përmes parashtresës jashtë seance. Tërhiqet 
vëmendja menjëherë se këtu nuk vlen pohimi lidhur me kërkesëpadinë, por vetëm 
pohimi lidhur me faktet në kuptim të nenit 319 të LPK. Në rast se pala revokon 
deklaratën e të autorizuarit në kuptim të nenit 87, par. 2 të LPK, atëherë gjykata do 
t’i vlerësojë të dyja deklaratat. Dhe ky vlerësim i deklaratës së të autorizuarit dhe 
autorizuesit vlerësohen nga gjykata sipas dispozitave të neneve 8 dhe 321 e 322 të 
LPK. 

 
 
Neni 88 

 
88.1 Në qoftë se gjykata konstaton se përfaqësuesi i palës, që nuk është avokat, 

nuk është i zoti ta kryej këtë detyrë, atëherë ajo duhet ta njoftoj palën me 
pasojat e dëmshme që mund të lindin për shkak të përfaqësimit të këtillë. 

88.2 Po që se gjykata konstaton se përfaqësuesi që është avokat nuk e kryen 
detyrën në pajtim me Ligjin mbi avokaturën, gjykata për një gjë të tillë e 
njofton Odën kompetente te Avokatëve. 

 
1 Dispozitat e nenit 88, të LPK janë në funksion të mbrojtjes së pozitës së palës në 

proces. Duke u nisur nga parimi se shumica e palëve në procese nuk kanë njohuri 
juridike është e rëndësishme që të drejtat e tyre të sigurohen përmes mekanizmave 
efikas. Një ndër mënyrat kryesore për mbrojtjen efikase të të drejtave të palëve në 
proces është përfaqësimi i tyre nga ana e avokatit. Edhe pse në praktikë, palët 
zakonisht përfaqësohen në procese civile nga ana e avokatëve, kuadri ligjor aktual 
nuk parasheh rregulla, se kur pala duhet të përfaqësohet nga avokati589. Në fakt, 
motivi kryesor i detyrimit për avokat është çështja e mbrojtjes së palës në proces 
nga pasojat e mundshme, që mund të lindin nëse nuk përfaqësohet nga avokati. 
Meqë një detyrim i tillë për angazhimin e avokatit nuk ekziston sipas kuadrit të 
tanishëm ligjor, atëherë është afër mendsh që Ligjvënësi ka paraparë mundësinë, 
që Gjykata të paralajmërojë palën e përfaqësuar për pasojat negative, që mund t’i 
ketë për shkak, se përfaqësuesi i saj nuk është duke e kryer detyrën si duhet. Një 
rregull të tillë e ka paraparë shprehimisht edhe dispozita e nenit 90, par. 2 të LPK. 
Pra, dispozita e nenit 88, par. 1 të LPK është marrë fjalë për fjalë nga dispozita e 
nenit 90, par. 2 të LPK të vjetër. Sipas kësaj dispozite, gjykata duhet ta 
paralajmërojë palën për pasojat negative, që mund t’i lindin, nëse gjykata 
konstaton se përfaqësuesi i saj nuk po e kryen punën si duhet. Duhet të theksohet, 
se kjo dispozitë paraqet një mënyrë të mbrojtjes së të drejtave fundamentale të 
palës në një proces civil, edhe pse kjo nuk paraqet ndonjë mjet efikas për mbrojtjen 
e të drejtave të palës.  

2 Sa larg duhet të shkojë gjykata me vlerësim dhe me studim, nëse përfaqësuesi 
është duke e kryer detyrën në rregull, është një çështje komplekse dhe vështirë se 

                                                            
589 Në këtë aspekt, ka një zbrazëti të madhe juridike, gati askund nuk parashihet detyrimi për përfaqësimin e 
palës nga ana e avokatit; shih lidhur me këtë komentimin e nenit 85, nr. 3 dhe 86, nr. 5. 
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mund të jepet ndonjë udhëzim i prerë. Një çështje mbetet e qartë, se gjykata nuk 
mund të ndërhyjë në atë masë saqë do të mund të konsiderohet se është cenuar 
parimi i shqyrtimit, si parim tanimë bazë i procesit civil në të drejtën procedurale 
të Kosovës590. Gjykata edhe në këtë rast do të duhej të rezervohet nga çfarëdo 
dhënie të udhëzimeve se si duhet të veprojë përfaqësuesi në rastin konkret. 
Dispozita e nenit 88, par. 1 të LPK do të vinte në shprehje, kur qartazi shihet se i 
autorizuari nuk është duke kryer detyrën e tij si duhet. Rrethana të tilla vijnë në 
shprehje, nëse i autorizuari nuk paraqet kërkesa, që në rrethana normale pritet se 
duhet të paraqiten, ose nëse nuk ofron fare fakte e as prova lidhur me çështjen. Në 
pyetjen eventuale, se në çfarë faze gjykata do të duhej të paralajmëronte palën, se i 
autorizuar i saj nuk është duke e kryer detyrën në rregull, Ligji nuk jep natyrisht 
ndonjë përgjigje. Këtu mund të theksohet se gjykata do të duhej të kishte mundësi 
që të paralajmërojë palën se përfaqësuesi nuk është duke e kryer detyrën me 
rregull. 

3 Çështje tjetër e rëndësisë së veçantë do të duhej të ishte pasoja juridike e 
mosveprimit të gjykatës. Pra, cila është konsekuenca juridike, nëse gjykata nuk e 
ka paralajmëruar fare palën me faktin se përfaqësuesi i saj nuk është duke e kryer 
detyrën me rregull. Një rrethanë e tillë mund të vijë në shprehje vetëm, nëse ka 
qenë e qartë se përfaqësuesi nuk është duke e kryer detyrën si duhet. Një rrethanë e 
tillë nuk përbën shkelje esenciale me rëndësi absolute, meqë dispozita e nenit 182, 
par. 2 të LPK nuk e kualifikon një çështje të tillë si shkelje esenciale me rëndësi 
absolute. Do të mund të rezultojë se një shkelje e tillë do të mund të përbënte një 
shkelje esenciale me rëndësi relative në kuptim të nenit 182, par. 1 të LPK.  

4 Dispozita e nenit 88, par. 2 i LPK është dispozitë e re dhe se një rregull të tillë nuk 
e ka paraparë LPK i vjetër. Është për t’u theksuar fakti, se edhe në të drejtën 
procedurale civile komparative është vështirë të gjendet një rregullë e tillë. Kjo 
dispozitë parasheh në mënyrë, për fat të keq, patetike se Gjykata njofton Odën e 
Avokatëve, nëse konstaton se avokati si përfaqësues i palës nuk është duke e kryer 
detyrën në bazë të Ligjit për avokatinë. Detyrimet e avokatit janë përcaktuar me 
nenin 11, të Ligjit për avokatinë dhe ato detyrime sidomos përfshijnë se: 

 
- është i detyruar t’i përmbahet ligjit dhe së drejtës si dhe të sillet në pajtim me 

etikën e nderit të profesionit gjatë ushtrimit të profesionit; 
- është i detyruar t’i japë ndihmë juridike çdo personi fizik dhe juridik, duke 

mos dalluar ose diskriminuar klientët, në baza nacionale, etnike, racore, fetare, 
gjinore, gjuhësore, bindjeve politike, gjendjes ekonomike, arsimore, sociale 
ose ndonjë karakteristike tjetër personale; 

- nuk ka të drejtë t’i ofrojë ndihmë juridike një personi tjetër, interesat juridike 
të të cilit janë në kundërshtim me interesat e klientit të tij. Përfaqësimi i palës 
kundërshtare nuk mund të bëhet po ashtu nga një Avokat i cili bashkëvepron 
në të njëjtën zyrë me Avokatin e klientit; 

- është i detyruar të ruajë fshehtësinë profesionale kundrejt klientit të tij; 
- se nuk mund të bëjë publik ose të përcjellë informata personale dhe 

konfidenciale të klientit të tij;  
                                                            
590 Lidhur me esencën e parimit të shqyrtimit dhe hetimit shih komentimin e nenit 7, nr. 1 e në vazhdim të 
LPK. 
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- duhet të përkujdeset të mos ekzistojë asnjë konflikt interesash në mes tij dhe 
rastit që e përfaqëson ose mbron;  

- në rast dyshimi për mundësinë e ekzistencës së konfliktit, avokati është i 
detyruar të konsultojë palën e përfaqësuar ose mbrojtur dhe të veprojë në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji; 

- nuk i lejohet të përfaqësojë ose të mbrojë një person, nëse, ndërmjet tij dhe 
gjykatësit të së njëjtës çështje ose organit hetues të së njëjtës çështje, 
ekzistojnë lidhje gjaku ose martesore dhe se 

- Avokatit i ndalohet të përfaqësojë ose mbrojë në një çështje, ku ai ka qenë i 
ngarkuar më parë në të si gjykatës, prokuror ose dëshmitar. 
 

Nëse paraqiten rrethanat e tilla të cekura, atëherë gjykata duke u bazuar në nenin 
88, par. 2 të LPK duhet të njoftojë Odën e avokatëve. Në situata të tilla, avokati do 
të mund t’i nënshtrohej përgjegjësisë disiplinore në bazë të nenit 18, të Ligjit për 
avokatinë.  

5 Diskutabile mbetet çështja, nëse mosnjoftimi i Odës së Avokatëve nga ana e 
gjykatës lidhur me sjelljen e avokatit si përfaqësues i palës përbën një shkelje 
procedurale siç mund të konstatohet në rastin e paraparë me nenin 88, par. 1 të 
LPK. Ligji parasheh shprehimisht se gjykata duhet të njoftojë Odën e avokatëve se 
avokati nuk është duke e kryer detyrën në pajtim me Ligjin për avokatinë. Bile kjo 
dispozitë nuk parasheh se gjykata duhet të paralajmërojë palën e përfaqësuar lidhur 
me këtë. Mbetet e qartë, se nëse avokati bën një shkelje të tillë, një shkelje e tillë 
nuk mund të përbëj shkelje esenciale të dispozitave në përputhje me nenin 182. Më 
së shumti, shkeljet e tilla mund të kenë konsekuenca disiplinore, sipas dispozitave 
të nenit 18 të Ligjit për avokatinë. Shkelje esenciale me rëndësi absolute ose 
relative mund të jenë me interes për procesin civil, vetëm ato shkelje janë bërë nga 
gjykata. Prandaj, çështja është nëse mosinformimi i Odës së avokatëve nga ana e 
gjykatës do të mund të përbënte një shkelje esenciale të dispozitave procedurale. 
Edhe këtu vlen e njëjta, si në rastin e nenit 88, par. 1 të LPK se një shkelje e tillë 
nuk përbën shkelje esenciale me rëndësi absolute, në kuptim të nenit 182, par. 2 të 
LPK. Sipas mendimit tim, gati është e pamundur që një shkelje e tillë të 
kualifikohet edhe si shkelje esenciale me rëndësi relative. Nga kjo rrjedh, se 
dispozita e nenit 88, par. 2 të LPK ka rëndësi për procedurën disiplinore në kuptim 
të Ligjit për avokatinë dhe nga kjo nuk rezultojnë kurrfarë pasojash procedurale 
juridike. 

 
 
Neni 89 

 
Pala mund ta autorizojë përfaqësuesin e saj që t'i kryejë vetëm disa veprime 
të caktuara apo të gjitha veprimet në një procedurë. 

 
1 Nga dispozita e nenit 89 të LPK del se pala ka të drejtë të vendos vetë, se cilat 

autorizime i ka përfaqësuesi i saj. Kjo dispozitë është një rregull i përgjithshëm, 
me të cilën demonstrohet edhe një herë roli qendror i palës në proces. Nga 
formulimi i nenit 89, të LPK del se pala mundet të autorizojë përfaqësuesin e vet 
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për kryerjen edhe të një veprimi të caktuar procedural dhe se ky është autorizim 
special. Gjithashtu pala mundet të autorizojë përfaqësuesin e vet, që ai të ndërmerr 
të gjitha veprimet e nevojshme procedurale lidhur me një çështje. Kufizimi i 
autorizimit mund të bëhet edhe në lidhje me përfaqësimin e palës vetëm para 
Gjykatës së shkallës së parë ose në instanca të tjera. Se vetë pala përcakton 
vëllimin e autorizimit procedural, shihet edhe nga dispozita në vazhdim, pra 
dispozita e nenit 90, par. 1 dhe dispozita e nenit 91, par. 1 të LPK.  

2 Megjithatë, tërhiqet vëmendja se autorizimi procedural duhet të jetë i njohur për 
palën tjetër dhe për gjykatën. Kjo bëhet për faktin, se nëse pala nuk ka përcaktuar 
qartë vëllimin e autorizimit procedural të përfaqësuesit, atëherë vëllimi i 
autorizimit del nga vetë Ligji. Dispozitat e nenit 90 dhe 91, përcaktojnë këtë vëllim 
të autorizimit procedural, por duke bërë një dallim, nëse i autorizuari është avokat 
ose jo.  

 
 
Neni 90 

 
90.1 Vëllimin e autorizimeve të përfaqësuesit me prokurë e cakton vetë pala. 
90.2 Në qoftë se pala ia ka dhënë prokurën për ndjekjen e çështjes në gjyq 

personit që është avokat, por pa i caktuar më për së afërmi autorizimet e 
tij, avokati në bazë të prokurës së këtillë është i autorizuar që: 
a) t'i kryejë të gjitha veprimet në procedurë, e sidomos të paraqes 

padinë, ta tërheqë atë, ta parashtrojë përgjigjen në padi, ta pohojë 
kërkesëpadinë ose të heqë dorë nga kërkesëpadia, të lidhë pajtimin 
gjyqësor, të parashtrojë mjetin e goditjes së vendimit si dhe të heqë 
dorë nga kjo e drejtë apo ta tërheqë mjetin e tillë të parashtruar, por 
edhe të propozojë caktimin e masave të përkohshme të sigurimit të 
kërkesave; 

b) të parashtrojë kërkesë për ekzekutimin ose sigurimin dhe të kryejë 
veprime të nevojshme lidhur me kërkesën e tillë; 

c) të pranojë prej palës kundërshtare shpenzimet procedurale të 
caktuara nga gjykata; 

d) ta autorizojë avokatin tjetër me shkrim që të kryejë disa veprime të 
caktuara procedurale, por jo edhe që të veproje në seancën për 
shqyrtimin kryesor të çështjes. 
 

90.3 Për paraqitjen e propozimit për përsëritjen e procedurës avokatit i 
nevojitet prokurë e veçantë, në qoftë se nga koha kur vendimi është bërë i 
formës se prerë kanë kaluar më tepër se gjashtë muaj. 

90.4 Avokatin mund ta zëvendësojë praktikanti që është duke punuar tek ai, 
por vetëm para gjykatës së shkallës së parë. 

 
1 Se cilat do të jenë autorizimet e të autorizuarit varet nga vullneti i palës së 

përfaqësuar. I përfaqësuari cakton me anë të autorizimit vëllimin e autorizimeve të 
përfaqësuesit. Në rast se vëllimi i autorizimit nuk është përcaktuar shprehimisht me 
anë të autorizimit, atëherë Ligji përcakton vetë se cilat janë autorizimet e 
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përfaqësuesit. Dispozitat e nenit 90 të LPK, përcakton se nëse pala i ka dhënë 
autorizim përfaqësuesit i cili është avokat për të ndjek një çështje në gjyq, por nuk 
e ka caktuar vëllimin e autorizimit, atëherë i autorizuari ka të drejtë: 

 
- t’i kryejë të gjitha veprimet në procedurë, e sidomos të paraqes padinë, ta 

tërheqë atë; 
- ta parashtrojë përgjigjen në padi; 
- ta pohojë kërkesëpadinë ose të heqë dorë nga kërkesëpadia; 
- të lidhë pajtimin gjyqësor; 
- të parashtrojë mjetin e goditjes së vendimit; 
- si dhe të heqë dorë nga kjo e drejtë apo ta tërheqë mjetin e tillë të parashtruar; 
- por edhe të propozojë caktimin e masave të përkohshme të sigurimit të 

kërkesave; 
- të parashtrojë kërkesë për ekzekutimin ose sigurimin dhe të kryejë veprime të 

nevojshme lidhur me kërkesën e tillë dhe 
- të pranojë prej palës kundërshtare shpenzimet procedurale të caktuara nga 

gjykata. 
 

Kjo dispozitë është me rëndësi të madhe praktike edhe duke marrë në konsideratë 
faktin se ndërmarrja e veprimeve procedurale nga ana e të autorizuarit ka efekt të 
njëjtë sikurse atë veprim procedural ta ketë ndërmarrë vetë pala e përfaqësuar. 
Bile, duke u bazuar në dispozitën e nenit 86, par. 2 të LPK është e paefektshme, 
nëse pala e përfaqësuar ka revokuar ose ndryshuar veprimin procedural të 
përfaqësuesit591.  

2 Siç mund të shihet nga dispozita e nenit 90, par. 2 të LPK, i autorizuari mundet, në 
bazë të këtij autorizimi procedural, të fillojë procedurën e përmbarimit pa pasur 
nevojë për ndonjë autorizim të veçantë nga ana e autorizuesit. I autorizuari ka të 
drejtë po ashtu që të paraqesë edhe mjetet e goditjes së vendimeve, pa pasur nevojë 
për autorizim të veçantë. Megjithatë, dispozita e nenit 90, par. 3 të LPK 
përcakton se përfaqësuesi duhet të ketë autorizim të veçantë për paraqitjen e 
propozimit për përsëritjen e procedurës, nëse nga koha kur vendimi është bërë i 
formës se prerë kanë kaluar më tepër se gjashtë muaj. 

3 Përfaqësuesi, i cili është avokat, mund të autorizojë nga ana e tij një avokat tjetër 
për të ndërmarrë veprime të caktuara procedurale. Kusht është megjithatë, që ky 
autorizim do të duhej të jepet me shkrim dhe se duhet të jetë i njohur për gjykatën 
dhe palën tjetër. Kusht tjetër është që i autorizuari i dytë nuk mund të përfaqësojë 
palën edhe në seancën për shqyrtim kryesor592. Argumentum e contrario të nenit 
90, par. 2 nënpar. d i LPK, pala e përfaqësuar mundet që të autorizojë 
përfaqësuesin avokat, që ky të autorizojë tjetër avokat për të ndërmarrë veprime 
procedurale. Këtu tërhiqet vëmendja se avokati, i cili është përfaqësues i palës 
mund të autorizojë vetëm ndonjë avokat për të ndërmarrë veprime të caktuara 
procedurale. Edhe profesorët e Fakulteteve juridike nuk mund të autorizohen për të 
përfaqësuar palën në seancën kryesore dhe as për të ndërmarrë veprime të caktuara 
procedurale (kjo del qartë nga dispozita e nenit 2 par. 5 të Ligjit për avokatinë).  

                                                            
591 Shih më shumë lidhur me këtë, komentimin e nenit 86, nr. 5 e në vazhdim. 
592 Kështu shprehimisht thotë dispozita e nenit 90, par. 2 nënpar. d i LPK. 
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4 Duke u bazuar në dispozitën e nenit 90, par. 4 të LPK, avokatin mund ta 
përfaqësoj edhe praktikanti i tij për të ndërmarrë të gjitha veprimet procedurale. 
Praktikanti mund t‘i ndërmarrë natyrisht vetëm ato veprime procedurale, që i ka 
avokati i tij në bazë të autorizimit procedural ose në bazë të dispozitës së nenit 90, 
par. 2 të LPK. Por, dispozita e nenit 90, par. 4 të LPK përcakton qartë, se 
praktikanti mund të ndërmarrë veprime procedurale vetëm për çështjen juridike, që 
është objekt kontesti në gjykatën e shkallës së parë. Mundësia e përfaqësimit të 
palës nga ana e praktikantit në gjykatën e shkallës së parë, është paraparë edhe me 
dispozitat e nenit 34 dhe 37, të Ligjit për avokatinë. Dispozita e nenit 37 të Ligjit 
për avokatinë, parasheh se praktikanti mund të përfaqësojë palën në gjykatën 
komunale. Pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Gjykatat, praktikanti ka të drejtë të 
përfaqëson palën vetëm në gjykatën themelore. Edhe këtu vlen parimi, se 
praktikanti vepron në emër të palës e jo të avokatit593.  

5 Lidhur me atë, se si duket faktikisht mbikëqyrja e avokatit në punën e praktikantit 
nuk ka ndonjë përgjigje të qartë në Ligj. Dispozita e nenit 90, par. 4 të LPK, 
parasheh vetëm se praktikanti mund të zëvendësojë avokatin para gjykatës së 
shkallës së parë. Se si duket mbikëqyrja e punës së praktikantit nga ana e avokatit, 
nuk mund të nxirret nga formulimi i Ligjit. Por, ndihmë në këtë aspekt mund të 
japin rregullat e Ligjit për avokatinë. Dispozita e nenit 2, par. 2 të LPK, parasheh 
shprehimisht se Avokati mund të zëvendësohet nga praktikanti i tij që është në 
aftësim profesional për ushtrimin e profesionit të avokatit. Praktikanti duhet të 
ketë autorizim me shkrim dhe të veprojë nën mbikëqyrjen e avokatit në rastet kur 
përfaqësimi nga praktikanti nuk përjashtohet me ligj. Siç mund të shihet, Ligji 
kërkon që praktikanti të ketë autorizim me shkrim për të vepruar në emër dhe për 
llogari të palës. Një gjë të tillë nuk e kërkon Ligji për Avokatinë. Edhe sipas 
dispozitës së nenit 37, par. 2 të Ligjit për avokatinë, praktikanti ka të drejtë që të 
përfaqësojë avokatin e tij mbikëqyrës pranë gjykatës komunale. Por, kjo 
dispozitë parasheh shprehimisht, që praktikanti t‘i përmbahet udhëzimeve të 
avokatit mbikëqyrës. Nga këto dispozita nuk del e qartë, se si duket „mbikëqyrja“ 
e avokatit në lidhje me punën e praktikantit në punë. Megjithatë, në raste të tilla, 
praktikanti do të mund të vepronte vetëm nën mbikëqyrjen e avokatit. Pra, avokati 
mbikëqyrës do të duhej që të jetë prezent gjatë gjithë kohës sa zhvillohet procesi. 
Natyrisht, se nuk mjafton vetëm leximi i protokolleve të gjykatës. 

 
 
Neni 91 

 
91.1 Në qoftë se pala në prokurë nuk ia ka caktuar me hollësisht autorizimet 

përfaqësuesit, përfaqësuesi që nuk është avokat mundet në bazë të 
prokurës së tillë, t'i kryejë të gjitha veprimet procedurale, por gjithmonë i 
nevojitet autorizim shprehimor për tërheqjen e padisë, për pohimin e 
kërkesëpadisë apo për heqjen dorë nga ajo, për lidhjen e pajtimit 
gjyqësor, për heqjen dorë nga e drejta e paraqitjes së mjetit të goditjes së 

                                                            
593 Fakti se praktikanti duhet të veprojë nën mbikëqyrje të avokatit në bazë të nenit 37 të Ligjit për avokatinë ka 
të bëjë me raportin e brendshëm, që për autorizimin procedural dhe në raport me gjykatën dhe palën 
kundërshtare është pa kurrfarë ndikimi. 
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vendimit, apo për tërheqjen e tij dhe për kalimin e prokurës një personi 
tjetër, si dhe për paraqitjen e mjeteve të jashtëzakonshme të goditjes se 
vendimeve. 

91.2 Përfaqësuesi me prokurë i palës që është person juridik edhe kur nuk 
është avokat, mund t'i kryejë të gjitha veprimet nga paragrafi l i këtij 
neni pa pasur nevoje për autorizim shprehimor të saj. 

 
1 Edhe në bazë të dispozitës së nenit 91, par. 1 të LPK, pala mund të përcaktojë 

vëllimin e autorizimit të përfaqësuesit. Kjo vlen natyrisht edhe atëherë, kur pala 
nuk është avokat. Në rast se pala autorizon ndonjë përfaqësues për ta përfaqësuar 
atë, por nuk ka paraparë shprehimisht autorizimet e përfaqësuesit, atëherë ky, pra 
përfaqësuesi i cili nuk është avokat, ka të drejtë të ndërmarrë parimisht të gjitha 
veprimet procedurale. Në lidhje me këtë aspekt nuk ka dallim në mes të të 
autorizuarit, që është avokat ose që nuk është avokat. Megjithatë, dispozita e nenit 
91, par. 1 të LPK përcakton shprehimisht se përfaqësuesi i cili nuk është avokat 
nuk ka të drejtë që të ndërmerr veprime disponibile, që: 

 
- të tërheq padinë; 
- të pohojë kërkesëpadinë; 
- të heq dorë nga kërkesëpadia; 
- të lidh pajtimin gjyqësor;  
- të heq dorë nga e drejta e paraqitjes së mjetit të goditjes së vendimit; 
- të tërheq mjetin e goditjes së vendimit si dhe  
- të paraqes mjetet e jashtëzakonshme të goditjes së vendimeve. 

 
Prandaj, përfaqësuesi i cili nuk është avokat mund të ndërmerr këto veprime 
procedurale, vetëm nëse pala e përfaqësuar e ka autorizuar atë shprehimisht. 

2 Përfaqësuesi i palës, i cili nuk është avokat, mundet megjithatë edhe pa autorizim 
shprehimor, që të paraqes mjetin e rregullt juridik të goditjes së vendimeve594. Po 
ashtu argumentum e contrario të nenit 91, par. 1 të LPK, përfaqësuesi i cili nuk 
është avokat, mund të autorizojë dikë tjetër për të përfaqësuar ose për të 
ndërmarrë veprime të caktuara procedurale, nëse për këtë pala ka dhënë 
shprehimisht autorizimin. 

3 Dispozita e nenit 91, par. 2 të LPK është dispozitë e re, e cila është futur në LPK. 
Një dispozitë e tillë nuk është paraparë me LPK e vjetër. Fillimisht duhet të ceket, 
se formulimi i kësaj dispozite është dëshpërues dhe në esencë i gabueshëm, edhe 
gjuhësisht dhe në shumë elemente përmbajtësore. Personi juridik si i tillë nuk 
mund të jetë edhe avokat. Është thënë edhe më lart595 se personat juridikë si të tillë 
nuk kanë aftësi për të vepruar dhe se për atë veprojnë organet ose përfaqësuesit e 
tyre, të përcaktuar me statut ose me akte normative.  

4 Ligjvënësi si duket dëshiron që të bëjë të qartë, se nëse autorizohet ndonjë person 
juridik, e që nuk është as zyrë e avokatëve e as shoqëri e avokatëve, atëherë i 
autorizuari do të kishte të drejtë që të ndërmerr edhe të gjitha veprimet 
procedurale, që në fakt nuk i ka përfaqësuesi, i cili nuk është avokat. Edhe pse 

                                                            
594 Kjo, argumentum e contrario, rrjedh nga dispozita e nenit 91, par. 1 të LPK. 
595 Shih komentimin e nenit 86, nr. 3. 
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Ligji, dispozita e nenit 91, par. 2 të LPK përcakton se i autorizuari mund të 
ndërmerr të gjitha veprimet procedurale sipas par. 1 pa autorizim shprehimor, 
autorizimet e këtij përfaqësuesi do të mund të interpretoheshin vetëm sipas 
dispozitës së nenit 91, par. 1 të LPK. Më konkretisht, nëse autorizohet ndonjë 
person juridik si përfaqësues i palës, atëherë për këtë rast do të vlejë dispozita e 
nenit 91, par. 1 të LPK596.  

 
 
Neni 92 

 
92.1 Pala e jep autorizimin për përfaqësim në formë të shkruar ose gojarisht 

në procesverbal tek gjykata. 
92.2 Pala që nuk di shkrim /lexim ose që nuk është në gjendje të nënshkruhet 

do të vejë në prokurën e shkruar, shenjën e gishtit tregues. Në qoftë se në 
këtë rast prokura i jepet personit që nuk është avokat, nevojitet prania e 
dy dëshmitarëve, të cilët do të nënshkruhen ne prokure. 

92.3 Po që se dyshohet në vërtetësinë e prokurës, gjykata mund të vendosë me 
aktvendim që të paraqitet prokura e verifikuar. Kundër këtij aktvendimi 
nuk lejohet ankimi. 

 
1 Dispozitat e nenit 92 të LPK, përcakton formën e autorizimit. Ky autorizim jepet 

me veprim procedural të autorizuesit dhe si i tillë mund të jepet kundrejt të 
autorizuarit, gjykatës ose palës kundërshtare597. I vlefshëm është ky autorizim, 
sapo të pranohet si autorizim. Fakti, se Ligji kërkon që autorizimi duhet të bëhet 
me shkrim nuk nënkupton se për vlefshmërinë e autorizimit nevojitet forma e 
veçantë. Shumë më tepër, për të qenë autorizimi i vlefshëm mjafton që pala 
kundërshtare dhe gjykata të informohet për ekzistimin e autorizimit dhe për këtë 
autorizimi në formën me shkrim luan rolin e dëshmisë. Juridikisht i vlefshëm është 
edhe dhënia e autorizimit me gojë kundrejt gjykatës, të autorizuarit dhe palës 
kundërshtare. Në raste të tilla, autorizimi i tillë i dhënë në formën gojore duhet të 
protokollohet në procesverbal598. Poashtu, autorizimi mund të jepet edhe në formë 
elektronike në bazë të nenit 99, par. 4 të LPK. 

2 Dispozita e par. 2, të nenit 92 të LPK, parasheh formë më të rreptë për dhënien e 
autorizimit në procedurë. Sipas kësaj dispozite, pala e cila nuk di shkrim e lexim 
do të vëjë në dokumentin e autorizimit shenjën e gishtit tregues. Megjithatë, kjo 
nuk mjafton, nëse autorizimi jepet për një përfaqësues, i cili nuk është avokat. Në 
raste të tilla, nevojitet prania e dy dëshmitarëve. Prania e dy dëshmitarëve në 
kuptim të kësaj dispozite nënkupton, që dëshmitarët nuk duhet patjetër të 
nënshkruajnë këtë dokument. Por, për hir të dëshmisë, rekomandohet një gjë e tillë. 
Natyrisht, pala e përfaqësuar, e cila nuk di shkrim dhe lexim mund të japë 
autorizimin me gojë në gjykatë. Edhe në këtë rast, autorizimi i dhënë me gojë 
duhet të protokollohet në procesverbal. 

                                                            
596 Për më tepër, lidhur me këtë vlen ajo që u tha në komentimin e nenit aktual nr. 1 dhe 2. 
597 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO-Kommentar, § 80 
Rn. 2. 
598 Karnov, Rättegångsbalken Neni 12.8. 
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3 Dispozita e par. 3 të nenit 92 të LPK, parasheh rastet, kur në gjykatë duhet të 
ofrohet autorizimi i verifikuar. Kjo nënkupton, se autorizimi duhet të jetë i 
nënshkruar nga autorizuesi dhe natyrisht jo edhe nga i autorizuari. Ligji parasheh 
se Gjykata mund të kërkojë, që të ofrohet autorizimi i verifikuar. Për të kërkuar një 
autorizim të verifikuar mjafton, që të ekzistojë dyshimi në vërtetësinë e 
autorizimit. Ky autorizim mund të jepet edhe në formë të dokumentit noterial. 
Aktualisht ende do të duhej të vërtetohej ky autorizim në Gjykatë. Një gjë e tillë 
mund të kërkohet edhe për nënautorizim. Një rast i tillë ndodhë, nëse palën e 
përfaqëson praktikanti. Kundër aktvendimit, që të ofrohet dëshmia e vërtetuar nuk 
lejohet ankesa599. 

 
 
Neni 93 

 
93.1 I autorizuari për përfaqësim ka për detyrë që me rastin e kryerjes së 

veprimit të parë në procedurë ta paraqes prokurën. 
93.2 Gjykata mund të lejoj që veprimet në procedurë për palën përkohësisht 

t'i kryej personi që nuk e ka paraqitur prokurën, por njëkohësisht do ta 
urdhëroj atë që brenda afatit të caktuar ta paraqesë prokurën ose 
aprovimin e palës për veprimet procedurale të kryera. 

93.3 Për derisa të mos kalojë afati për paraqitjen e prokurës, gjykata do ta 
shtyjë marrjen e vendimit përfundimtar. Në qoftë se ky afat kalon pa 
sukses, gjykata do t'i anulojë veprimet procedurale të kryera nga personi 
pa prokurë, dhe do të vazhdojë ta procedojë çështjen pa i marrë në 
konsideratë veprimet e kryera nga ai. 

93.4 Gjykata ka për detyrë që gjatë gjithë procedurës të kujdeset nëse personi 
që prezantohet si përfaqësues është i autorizuar për përfaqësim. Po që se 
gjykata konstaton se personi që prezantohet si përfaqësues nuk është i 
autorizuar nga pala për një gjë të tillë, do t'i anulojë veprimet 
procedurale të kryera nga personi i tillë, po që se veprimet e tija pala nuk 
i ka pranuar më vonë. 

 
1 Përfaqësuesi ka për detyrë në bazë të nenit 93, par. 1 të LPK që të paraqes 

prokurën qysh në ndërmarrjen e kryerjes së veprimit të parë. Ndërmarrja e 
veprimit të parë konsiston zakonisht dhe parimisht në paraqitjen e padisë në 
gjykatë. Por, mund të ndodhë që përfaqësuesi të angazhohet më vonë gjatë 
zhvillimit të procesit civil. Në rast të tillë, i autorizuari duhet që të paraqesë 
prokurën me shkrim. Ligji nuk bën dallim, nëse autorizimi i është dhënë ndonjë 
avokati ose ndonjë personi që nuk është avokat. Në këtë aspekt, nuk ka ndonjë 
dallim. Në të dyja rastet, përfaqësuesi duhet të paraqes prokurën me shkrim600. 
Paraqitja e prokurës në veprimin e parë procedural mund të jetë e ndryshme nga 

                                                            
599 Kështu thotë shprehimisht dispozita e nenit 92, par. 2 të LPK. 
600 E drejta procedurale civile e Austrisë, bën këtu një dallim, nëse përfaqësuesi është avokat; në raste të tilla 
mjafton, që i autorizuari të thirret në prokurën e dhënë; natyrisht që edhe këtu Gjykata mund të kërkojë që 
përfaqësuesi të legjitimohet se ka të drejtën e përfaqësimit në proces; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 181, 182. 
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rasti në rast, në paraqitjen e padisë në gjykatë ose gjatë prezencës së parë të 
përfaqësuesit në seancë. 

2 Nga rregulla e përgjithshme sipas dispozitës së nenit 93 par. 1 të LPK, se 
përfaqësuesi duhet të paraqesë prokurën gjatë ndërmarrjes së veprimit të parë 
procedural ka edhe përjashtime. Kështu, sipas dispozitës së nenit 93 par. 2 të 
LPK, gjykata do të mund të lejojë që përfaqësuesi që ende nuk e ka paraqit 
prokurën të mund të marrë pjesë në seancë dhe të ndërmerr veprime të caktuara 
procedurale. Megjithatë, në raste të tilla pala e cila nuk ka paraqitur prokurën nuk 
mund të ndërmarrë veprime disponibile, sepse këto do të mund të shpiejnë në 
përfundimin e procesit civil. Kjo del nga dispozita e nenit 93 par. 3 të LPK, se 
gjykata nuk do të ndërmerr veprim përfundimtar, nëse i autorizuari nuk ka 
paraqitur prokurën. Nëse i autorizuari nuk ka paraqitur prokurën, gjykata do të 
caktojë një afat gjyqësor, brenda të cilit i autorizuari do të paraqes prokurën. E 
njëjta vlen edhe atëherë kur gjykata dyshon në vërtetësinë e prokurës dhe për këtë 
arsye me aktvendim vendos, që të paraqitet prokura e verifikuar, në bazë të nenit 
92 par. 3 të LPK. Edhe pse Ligji nuk e thotë në mënyrë shprehimore, në raste të 
tilla mund të ndërmerren vetëm ato veprime, mosndërmarrja e të cilave do të mund 
të kishte pasoja të mëdha procedurale për palën. Kështu p.sh. do të mund të nxirrej 
aktgjykimi për shkak të mosbindjes ose aktgjykimi për shkak të mungesës në 
kuptim të dispozitave të neneve 150 dhe 151 të LPK. 

3 Duke pasur në konsideratë faktin se dhënia e prokurës është akt i njëanshëm dhe 
joformal, e cila mund të jepet edhe me gojë, atëherë del se nëse përfaqësuesi nuk 
paraqet prokurën në gjykatë, mundet që i përfaqësuari të jep autorizimin edhe me 
gojë. Kjo mjafton në tërësi dhe se duhet vetëm, që deklarata e autorizuesit të 
protokollohet në procesverbal. Me këtë do të shërohej e meta dhe në raste të tilla 
nuk ka nevojë fare, që të ofrohet edhe prokura e verifikuar, sepse protokollimi i 
deklaratës për autorizim zëvendëson prokurën e verifikuar. Megjithatë, nëse 
autorizuesi nuk është prezent, atëherë duhet që të ofrohet prokura e shkruar. U pa 
po ashtu, se gjykata mund të kërkojë prokurën e verifikuar, nëse ajo dyshon në 
vërtetësinë e prokurës. Nëse nuk paraqitet prokura brenda afatit të caktuar 
gjyqësor, atëherë gjykata do t’i anulojë veprimet procedurale që i ka ndërmarrë 
përfaqësuesi pa prokurë. Dispozita e nenit 93 par. 3 i LPK, përcakton se procedura 
do të vazhdojë pa u marrë në konsideratë veprimet e ndërmarra procedurale të 
përfaqësuesit pa prokurë. Me këtë nënkuptohet se, nëse ka kaluar afati gjyqësor pa 
sukses, pra përfaqësuesi nuk ka sjellur prokurën, atëherë do të lindin pasojat e 
mungesës së palës. Megjithatë, këto pasoja nuk mund të lindin, nëse vetë pala i ka 
ndërmarrë veprimet procedurale. Kjo për faktin se gati askund nuk vlen detyrimi 
për avokat. Në të kundërtën, nëse përfaqësuesi ka ofruar prokurën brenda afatit të 
caktuar gjyqësor, atëherë të gjitha aktet e ndërmarra nga ky përfaqësues bëhen 
automatikisht të vlefshme. 

4 Lidhur me pasojat e tjera procedurale të ndërmarrjes së veprimeve nga 
përfaqësuesi, i cili nuk ka ofruar prokurën me shkrim edhe pas kalimit të afatit 
gjyqësor i referohemi situatës, kur në proces ka vepruar përfaqësuesi pa autorizim. 
Çështja e përfaqësimit të rregullt është një prezumim procedural, për të cilin duhet 
edhe gjykata ex officio të kujdeset. Detyrimi i gjykatës që të kujdeset sipas detyrës 
zyrtare shtrihet deri aty nëse përfaqësuesi ka autorizim për të përfaqësuar palën. 
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Veprimet procedurale do të shpallen të pavlefshme, nëse janë ndërmarrë nga 
përfaqësuesi pa autorizim, nëse ka kaluar pa sukses afati gjyqësor për ofrimin e 
prokurës sipas dispozitës së nenit 93, par. 3 të LPK dhe nëse pala e përfaqësuar më 
vonë nuk ka aprovuar veprimet procedurale, që ka ndërmarrë përfaqësuesi pa 
autorizim. Një shkelje e tillë e dispozitës së nenit 93, par. 4 të LPK, nga ana e 
gjykatës përbën shkelje esenciale me rëndësi absolute. Në këtë rast, vendimi 
gjithmonë abrogohet për shkak të shkeljes esenciale me rëndësi absolute601. 

5 Me rëndësi është për tu cekur edhe fakti, se një shkelje e tillë nga ana e gjykatës 
mund të përbëj edhe shkak për përsëritjen e procedurës në bazë të nenit 232, 
par. b të LPK. 

 
 
Neni 94 

 
94.1 Pala mund ta revokojë në çdo kohë prokurën, kurse përfaqësuesi mund ta 

denoncojë atë gjithashtu në çdo kohë. 
94.2 Revokimi, respektivisht denoncimi i prokurës duhet t'i komunikohet 

gjykatës në të cilën zhvillohet procedura, me shkrim ose gojarisht në 
procesverbal. 

94.3 Revokimi, respektivisht denoncimi i prokurës vlen për palën 
kundërshtare që nga momenti kur t'i jete komunikuar. 

94.4 Pas denoncimit të prokurës përfaqësuesi ka për detyrë që edhe 15 ditë të 
kryejë veprime procedurale për palën që ia ka dhënë atë, po që se është 
nevoja që të evitohet ndonjë dëm që mund t'i shkaktohet brenda kësaj 
kohe. 

 
1 Sikur dhënia e autorizimit ashtu edhe revokimi i tij është çështje ekskluzive e 

palës. Këtu vlen parimi i autonomisë së lirë të vullnetit pa kufizime. Dispozita e 
nenit 94, par. 1 të LPK, parasheh shprehimisht se pala e përfaqësuar mundet 
prokurën ta revokojë në çdo kohë. Të njëjtën të drejtë e ka edhe vetë i autorizuari. 
Ky ka të drejtë poashtu, që në çdo kohë të denoncojë prokurën. Megjithatë, tërhiqet 
vëmendja se revokimi ose edhe denoncimi i kontratës në këtë aspekt ka ndikim 
vetëm në raport të brendshëm në mes të autorizuesit dhe të të autorizuarit. Ky efekt 
mund të jetë i menjëhershëm ose i mëvonshëm, varësisht nga revokimi ose edhe 
denoncimi i prokurës. Por, revokimi dhe/ose denoncimi i prokurës ka efekt 
kundrejt palës kundërshtare ose gjykatës, vetëm pasi gjykata ose pala është 
njoftuar për këtë veprim. Prandaj, edhe pse revokimi është bërë me efekt të 
menjëhershëm, por për këtë revokim nuk është njoftuar gjykata ose pala 
kundërshtare, atëherë ky raport i jashtëm, është pa kurrfarë efekti. Revokimi 
dhe/ose denoncimi i prokurës ka efekt për palën dhe gjykatën, vetëm pasi ato të 
jenë njoftuar për revokimin respektivisht denoncimin e prokurës602. Sikur 
deklarimi i prokurës, edhe revokimi apo edhe denoncimi i prokurës është një 
veprim i njëanshëm dhe joformal. Si i tillë, mjafton që të pala e përfaqësuar të 

                                                            
601 Shih dispozitën e nenit 182, par. 2 nënpar. k të LPK.  
 
602 Kështu shprehimisht thuhet edhe në dispozitat e nenit 94, par. 2 dhe 3 të LPK. 
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deklarojë me shkrim ose me gojë, se përfaqësuesi i tij i deritanishëm me prokurë 
nuk është më përfaqësues i tij. E njëjta vlen, nëse i autorizuari njofton palën 
kundërshtare dhe gjykatën, se ai ka denoncuar prokurën dhe se nuk është më 
përfaqësues i palës.  

2 Diskutabile do të mund të ishte situata, nëse në vend të përfaqësuesit të 
deritanishëm, pala autorizon ndonjë person tjetër, zakonisht ndonjë avokat tjetër. 
Shtrohet çështja, se a mjafton revokimi i prokurës, nëse përfaqësuesi i ri paraqet në 
gjykatë dhe njofton palën kundërshtare se është autorizuar nga pala për ta 
përfaqësuar atë në proces. Ligji, natyrisht nuk jep ndonjë përgjigje në lidhje me 
këtë. As Ligji për avokatinë nuk jep ndonjë përgjigje lidhur me këtë. Duke pasur 
në konsideratë faktin se pala mund të përfaqësohet edhe më shumë se një 
përfaqësues me prokurë, atëherë do të duhej të vlente parimi se nuk mjafton vetëm 
angazhimi i një përfaqësuesi tjetër dhe paraqitja e prokurës nga ana e përfaqësuesit 
të ri. Në këtë rast, edhe më tutje do të vlente prokura e dhënë më herët për 
përfaqësuesin e parë. Megjithatë, prokura e parë do të revokohej në mënyrë të 
vlefshme, nëse në prokurën e përfaqësuesit të ri shprehimisht thuhet, se 
autorizimi i dhënë më herët pushon së ekzistuari. Do të duhej të mjaftonte çfarëdo 
formulimi, që do të mund të nënkuptohej se pala ka revokuar prokurën e parë dhe 
se ajo, pra pala tanimë dëshiron që të përfaqësohet nga një përfaqësues tjetër. 

3 Duke u bazuar në dispozitën e nenit 94, par. 4 të LPK, i autorizuari ka të drejtë, por 
edhe detyrim që të ndërmarrë veprime të caktuara procedurale, edhe pse prokura e 
tij ka pushuar603. Kjo dispozitë vlen vetëm, nëse është denoncuar prokura nga ana e 
të autorizuarit. Për shkak të formulimit të qartë të dispozitës së nenit 94 par. 4 të 
LPK, kjo dispozitë nuk vlen, në rast se prokura është revokuar nga ana e 
autorizuesit. Pra, në rast se është revokuar prokura nga ana e autorizuesit, atëherë 
i autorizuari nuk ka të drejtë dhe as detyrë të ndërmarrë veprime të mëtejme 
procedurale. Veprimet e tij janë të pavlefshme, që nga momenti, kur gjykata 
njoftohet se është revokuar prokura. Nëse ai edhe më tutje ndërmerr veprime 
procedurale, atëherë ai do të konsiderohet si përfaqësues pa prokurë. 

4 Dispozita e nenit 94, par. 4 të LPK, parasheh shprehimisht, se i autorizuari ka të 
drejtë, por edhe detyrim që të ndërmerr veprime të caktuara procedurale edhe 15 
ditë pas denoncimit604. Se kur fillon të rrjedh ky afat, pra a do të llogaritet ky afat, 
nga dita e denoncimit ose nga dita, kur gjykata njoftohet me denoncim, Ligji nuk 
jep informacione. Megjithatë, meqë për prokurën dhe për denoncimin e saj është 
me rëndësi raporti i jashtëm, atëherë ky afat do të duhej të rrjedhë, nga dita kur 
gjykata dhe pala janë njoftuar për denoncimin e prokurës. 

                                                            
603 Lidhur me atë se cilat veprime procedurale do të duhej t’i ndërmerrte i autorizuari, i referohemi shtjellimeve 
të paraqitura në komentimin e nenit 93, nr. 3. 
604 Sipas LPK të vjetër, ekzistonte ky detyrim për një muaj. 
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Neni 95 
 

95.1 Me vdekjen e personit fizik, gjegjësisht me shuarjen e personit juridik 
shuhet edhe prokura të cilën ai e ka dhënë. 

95.2 Në rast të falimentimit prokura e dhënë nga debitori në falimentim shuhet 
në momentin në të cilin sipas dispozitave në fuqi shkaktohen pasojat 
juridike të hapjes së procedurës për falimentimin. 

 
1 Dispozitat e nenit 95 të LPK merret me shuarjen e prokurës ipso iure. Më 

konkretisht, dispozita e nenit 95, par. 1 të LPK, parasheh shprehimisht se prokura 
shuhet në momentin e vdekjes së palës së përfaqësuar, që është person fizik ose me 
shuarjen e personit juridik. Duhet të ceket, se dispozitat e nenit 95 të LPK, 
ndryshojnë përmbajtësisht nga dispozitat e nenit 100 dhe 101 të LPK. Sipas LPK të 
vjetër, nuk shuhej prokura, në rast të vdekjes së palës së përfaqësuar, që ishte 
person fizik. Natyrisht trashëgimtarët juridikë kishin mundësi, që në çdo kohë të 
revokonin prokurën e dhënë nga ana e paraardhësit juridik, që ishte palë e 
përfaqësuar605.  

2 Tanimë, me dispozitën e nenit 95, par. 1 të LPK, thuhet shprehimisht se me 
vdekjen e autorizuesit, pushon edhe prokura. Mendojmë se kjo nuk ishte zgjidhje 
ideale dhe se në praktikë një dispozitë e tillë do të mund të shkaktonte 
konsekuenca negative për palën e përfaqësuar. Sipas mendimit tonë, në këtë rast, 
pra në rast të vdekjes së autorizuesit do të duhej të vlente dispozita e nenit 94 par. 4 
të LPK. Me vdekjen e palës së përfaqësuar, shuhet edhe prokura. Në këtë aspekt, 
Ligji nuk lejon alternativa tjera. Megjithatë, në raste të tilla do të duhej të vlente 
dispozita e nenit 94 par. 4 të LPK, sipas së cilës i autorizuari do të kishte të drejtë, 
por edhe detyrë që edhe 15 ditë të tjera nga momenti i vdekjes së autorizuesit- të 
ndërmerr veprime të caktuara procedurale për të mënjanuar pasojat negative, të 
cilat do të mund të lindin për palën e përfaqësuar. Kjo është në fakt edhe e 
domosdoshme edhe nga fakti, se me rastin e vdekjes së palës nuk ndërpritet 
procedura në bazë të nenit 277 të LPK. Ndërprerja e procedurës ipso iure 
ndodhë vetëm, nëse pala nuk ka përfaqësues me prokurë606.  

3 Dispozita e nenit 95 par. 2 të LPK, parasheh rastin e shuarjes së prokurës, në rast të 
hapjes së procedurës së falimentimit. Kjo dispozitë i referohet dispozitave të 
procedurës së falimentimit. Rregullat lidhur me procedurën e falimentimit 
aktualisht gjenden kryesisht në Ligjin për likuidimin e personave juridikë në 
falimentim. Në raste të tilla, nuk vjen në shprehje dispozita e nenit 94, par. 4 të 
LPK. Pra, i autorizuari nuk ka të drejtë dhe detyrim që të ndërmerr veprime të 
mëtejme procedurale, nëse është inicuar procedura e falimentimit. Kjo për faktin 
se, sipas dispozitës së nenit 277, par. d) të LPK, ndërpritet procedura ex lege, 
sapo të paraqitet propozimi për fillimin e procedurës së falimentimit. 

                                                            
605 Kështu është edhe më tutje në të drejtën komparative; bile thuhet shprehimisht se vdekja e autorizuesit nuk 
ka për pasojë shuarjen e prokurës; kështu, dispozita e nenit 35 të KPC të Austrisë [§ 35 der österreichischen 
ZPO] dhe dispozita e nenit 86, të KPC të Gjermanisë [§ 86 der deutschen ZPO]. 
606 Kështu shprehimisht thotë dispozita e nenit 277, par. a) të LPK. 
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KREU VI 
 
Gjuha në procedurë 
 
Neni 96 

 
96.1 Palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë kanë të drejtë që në 

procedurën para gjykatës të përdorin gjuhën e vet apo gjuhën të cilën e 
kuptojnë. 

96.2 Në qoftë se procedura nuk zhvillohet në gjuhën e palës, gjegjësisht të 
pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, do të sigurohet sipas kërkesës së tyre 
përkthimi gojarisht në gjuhën e tyre apo në gjuhën që e kuptojnë, i të 
gjitha parashtresave dhe provave shkresore, si dhe i asaj që parashtrohet 
në seancë gjyqësore. 

96.3 Palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë do të njoftohen me të drejtën 
që procedurën verbale ta ndjekin ne gjuhën e tyre me anë të përkthyesit. 
Ato mund të heqin dorë nga e drejta e përkthimit, po që se deklarojnë se e 
njohin gjuhën në të cilën zhvillohet procedura. Në procesverbal do të 
shënohet se u është dhënë udhëzimi për të drejtën e përdorimit të gjuhës 
së tyre, si dhe deklaratat e palëve dhe të pjesëmarrësve të tjerë lidhur me 
udhëzimin e dhënë nga gjykata. 

96.4 Përkthimin e bëjnë përkthyesit. 
96.5 Shpenzimet e përkthimit mbetën në ngarkim të buxhetit te gjykatës. 

 
1 Çështja e përdorimit të gjuhës në gjykatë, është objekt i rregullimit edhe në 

dispozitat e neneve 96 deri 98 të LPK. E drejta e përdorimit të gjuhës në një proces 
si e drejtë elementare dhe fundamentale e njeriut është kategori kushtetuese dhe sie 
tillë mbrohet me KEDNJ dhe me KRK. E drejta e përdorimit të gjuhës në një 
proces civil është rregulluar edhe me nenin 6 të LPK607. Meqë, çështjet parimore 
lidhur me përdorimin e gjuhës në një proces janë prezantuar në komentim të nenit 
6, këtu do të ceken disa çështje specifike, që dalin nga normat e neneve 96 deri 98 
të LPK.  

2 LPK nuk parasheh, se cilat janë gjuhë zyrtare në Kosovë, por vetëm përcakton se 
gjykimi mbahet në njërën nga gjuhët në përdorim zyrtar në Kosovë. Se cilat janë 
gjuhë zyrtare në Kosovë është e përcaktuar me neni 5 të KRK dhe me nenin 2 të 
Ligjit për përdorimin e gjuhëve zyrtare, sipas të cilave normave, gjuhë zyrtare në 
Republikën e Kosovës janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe. Neni 5, paragrafi 2 i 
KRK përcakton se edhe gjuha turke, boshnjake dhe ajo rome kanë statusin e 
gjuhëve zyrtare në nivel komune ose do të jenë në përdorim zyrtar në cilëndo nivel 
në pajtim me ligjin. Nga kjo rrjedh, se në ato komuna, ku është paraparë ndonjë 
gjuhë tjetër si gjuhë zyrtare në komunë edhe në ato Gjykata, që shtrihen në atë 
komunë edhe ajo gjuhë është gjuhë zyrtare. 

3 Meqë nuk ka ndonjë ndalesë shprehimore, që gjykatat të mbajnë të gjithë ose një 
pjesë të shqyrtimit në gjuhë të huaj, edhe praktika e Odës së posaçme në Gjykatën 

                                                            
607 Çështjet parimore dhe të përgjithshme janë shtjelluar në komentimin e nenit 6 të LPK dhe lidhur me këtë i 
referohemi komentimit të nenit 6 nr. 1 e në vazhdim. 
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supreme për të mbajtur gjykimin në gjuhën angleze nuk mund të konsiderohet 
apriori kundërkushtetues ose kundërligjor. Megjithatë, një praktikë e tillë mund të 
cenojë parimin e publicitetit, nëse nuk sigurohet përkthimi në gjuhën zyrtare në 
Republikën e Kosovës edhe për një dëgjues të vetëm në seancë.  

4 Mosnjohja e gjuhës në të cilën mbahet gjykimi nuk guxon të jetë pengesë për 
mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave dhe interesave të justifikuara të qytetarëve 
dhe të organizatave. Çdonjërit duhet t’i garantohet e drejta e tij që para gjykatës të 
përdorë gjuhën e vet dhe të njoftohet me materialin procedural, por në gjuhën e 
vet. Prandaj, nëse pala kërkon që gjykata t’ia sigurojnë mundësinë e përdorimit të 
gjuhës amtare, atëherë gjykata është e detyruar t’ia gjejë një përkthyes. Këtë e 
parasheh edhe dispozita e nenit 96 par. 2 të LPK. Megjithatë, kjo kërkesë mund të 
realizohet vetëm me kërkesë të palës dhe se përkthimi i materialit duhet të bëhet 
me gojë nga ana e përkthyesit. Përkthimi i tërë materialit në formën- me shkrim, në 
ndonjë gjuhë tjetër, që nuk është gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës, nuk është 
i mundur.  

5 Dispozita e nenit 96, par. 3 të LPK, parasheh në mënyrë të detajuar të drejtën jo 
vetëm të palës, por edhe të pjesëmarrësve të tjerë në proces, që në seanca të 
ndjekin procesin në gjuhën e tyre ose në një gjuhë, që e kuptojnë përmes 
përkthyesit. Megjithatë, ata mund të heqin dorë nga përkthimi, nëse palët dhe/ose 
përfaqësuesit tjerë heqin dorë shprehimisht nga përkthimi. Nëse palët ose 
pjesëmarrësit tjerë heqin dorë nga e drejta e ndjekjes së çështjes në seancë përmes 
përkthyesit, atëherë kjo deklaratë e tyre duhet të protokollohet në procesverbal. 
Kjo për faktin, se shkelja e të drejtës për përdorim të gjuhës amtare në një seancë 
paraqet shkelje esenciale me rëndësi absolute sipas nenit 182, par. 2, nënpar. j 
të LPK. 

6 Në bazë të dispozitës së nenit 96, par. 4 të LPK, përkthimin e bëjnë përkthyesit, 
të cilët i cakton gjykata sipas detyrës zyrtare. Nuk është përjashtuar mundësia, që 
pala ose pjesëmarrësi të sjell vetë një përkthyes dhe të heq dorë nga përkthyesi, të 
cilin e cakton gjykata sipas detyrës zyrtare. Megjithatë, në këtë rast nuk do të vlejë 
dispozita e nenit 96, par. 5 të LPK. Me fjalë të tjera, në raste të tilla përkthyesi nuk 
ka të drejtë në shpërblim për përkthimin sipas nenit 96 par. 5 të LPK. Poashtu, 
edhe në raste të tilla, kur pala ose pjesëmarrësi tjetër sjell vetë përkthyesin, do të 
vlen përjashtimi i përkthyesit ose rekuzimi i tij sipas mënyrës analoge, sikurse 
përjashtimi dhe rekuzimi i gjyqtarit në bazë të nenit 67 të LPK.  

7 Dispozita e nenit 96, par. 5 të LPK, parasheh shprehimisht se shpenzimet për 
përkthim i mban Buxheti i Republikës së Kosovës, e jo vetë pala ose pjesëmarrësi 
tjetër, që kanë nevojë për përkthim. Motiv i kësaj rregullative është fakti, se e 
drejta e përdorimit të gjuhës amtare ose gjuhës të cilën e kupton, është një e drejtë 
fundamentale e secilit individ dhe si e tillë është kategori kushtetuese. Lidhur me 
përjashtimin ose rekuzimin e përkthyesit, gjejnë zbatim në mënyrë analoge 
dispozitat lidhur me përjashtimin dhe rekuzimin e gjyqtarit, sipas dispozitave të 
nenit 67 të LPK608. 

 
 
                                                            
608 Lidhur me përjashtimin dhe rekuzimin e gjyqtarit shih më shumë komentimin e nenit 67, nr. 1 e në 
vazhdim. 
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Neni 97 
 

Letërthirrjet, vendimet dhe shkresat tjera gjyqësore u dërgohen palëve dhe 
pjesëmarrësve të tjerë në procedurë në gjuhën që është në përdorimin zyrtar 
në gjykatë. 

 
1 Duke u bazuar në nenin 97 të LPK, të gjitha shkresat zyrtare të gjykatës iu 

dërgohen të gjitha palëve dhe pjesëmarrësve në gjuhën shqipe ose serbe. Duke u 
bazuar në këtë normë, është irelevante, nëse pala ose pjesëmarrësi i kupton ose jo 
këto shkresa. Nga kjo rrjedhë, se barra e përkthimit të shkresave zyrtare të 
gjykatës i bie palës ose pjesëmarrësit tjetër, që nuk i zotëron gjuhët zyrtare të 
Republikës së Kosovës.  

2 Diçka tjetër do të mund të rezultonte, nëse pala ose pjesëmarrësi tjetër kërkon që 
shkresat zyrtare t’i dorëzohen në njërën nga gjuhët zyrtare të Republikës së 
Kosovës. Prandaj, shkresat zyrtare të gjykatës u dërgohen palëve ose 
pjesëmarrësve të tjerë në njërën nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. Por, 
pala ose pjesëmarrësi tjetër ka të drejtë, që këto shkresa zyrtare të gjykatës t’i 
drejtohen në njërën nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. 

 
 
Neni 98 

 
Palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë i dërgojnë gjykatës paditë, 
ankesat dhe parashtresat e tjera të tyre në gjuhën që është në përdorim zyrtar 
në gjykatë. 

 
1 Jo vetëm shkresat zyrtare të gjykatës, por edhe të gjitha parashtresat e palëve dhe 

pjesëmarrësve tjerë duhet të paraqiten në gjykatë në njërën nga gjuhët zyrtare të 
Republikës së Kosovës609. Edhe në këtë rast, mjafton që parashtresat të paraqiten 
në vetëm njërën gjuhë zyrtare. Barra e përkthimit të këtyre shkresave në gjuhën 
zyrtare bie në palën ose pjesëmarrësin tjetër610.  

2 Edhepse Ligji nuk e thotë shprehimisht, dispozita e nenit 98 të LPK, vlen 
përshtatshmërisht edhe për dokumentet e bashkëngjitura parashtresës sipas 
dispozitave të nenit 101 të LPK. 

                                                            
609 Lidhur me atë se cilat janë gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës, shih komentimin e nenit 6, nr. 1 e në 
vazhdim dhe nenit 96 e në vazhdim. 
610 Mund të jetë problematike çështja, që Oda e posaçme e Gjykatës Supreme kërkon që parashtresat e 
gjyqtarëve të dërgohen vetëm në gjuhën angleze; shih lidhur me këtë edhe komentimin e nenit 96, nr. 3 të 
LPK. 
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KREU VII  
 
Parashtresat 
 
Neni 99 
 
99.1 Padia, përgjigjja në padi, mjetet e goditjes së vendimit dhe deklaratat e 

tjera, propozimet dhe njoftimet, që bëhen jashtë seancave gjyqësore, 
paraqiten me shkrim (parashtresat). Kushtin e formës së shkruar e 
përmbushin edhe parashtresat e dërguara me anë të telegrafit, telefaksit 
apo postës elektronike. Parashtresat e këtilla quhen të firmosura, po që se 
në to është treguar dërguesi. 

99.2 Parashtresat duhet të jenë të kuptueshme dhe të përmbajnë çdo gjë që 
nevojitet dhe e mundëson veprimin sipas tyre. Ato duhet të përmbajnë 
sidomos: emrin e gjykatës, emrin dhe mbiemrin (emërtimin e personit 
juridik), vendbanimin apo vendqëndrimin (selinë e personit juridik) e 
palëve, të përfaqësuesve të tyre ligjor apo me prokurë, po që se i kanë, 
objektin e kontestit, përmbajtjen e deklaratës dhe firmën e parashtruesit. 

99.3 Në qoftë se deklarata përmban ndonjë kërkesë, pala duhet në parashtresë 
t’i tregoj faktet mbi të cilat e bazon kërkesën, si dhe provat kur është 
nevoja për një gjë të këtillë. 

99.4 Parashtresat që dërgohen me anë të postës elektronike duhet të 
verifikohen me anë të firmës së kualifikuar elektronike. 

 
1 Procesi civil vihet në lëvizje përmes veprimeve procedurale, që i ndërmerr pala, në 

bazë të parimit fundamental, që vlen në procedurë në bazë të parimit të 
disponibilitetit. Këto veprime procedurale kryhen zakonisht jashtë seancave me 
shkrim dhe në seanca me gojë. Këto veprime procedurale pra janë veprime të 
vullnetshme të palëve për formësimin e procesit dhe si të tilla i nënshtrohen vetëm 
rregullave të së drejtës formale dhe asnjëherë rregullave të së drejtës materiale. 
Meqë këto veprime procedurale nuk u nënshtrohen rregullave të së drejtës 
materiale, por vetëm rregullave procedurale, atëherë, natyrisht se nuk mund të ketë 
veprim procedural në kuptimin e së drejtës formale me mosveprim ose me ndonjë 
gjest, siç mund të jetë rasti në të drejtën private. 

2 Veprimet procedurale, që ndërmerren me shkrim- quhen parashtresa. Ligji 
parasheh si parashtresa disa veprime procedurale, me shkrim, në formë doktrinere 
dhe thotë se padia, përgjigjja në padi, mjetet e goditjes së vendimit dhe deklaratat 
e tjera, propozimet dhe njoftimet, që bëhen jashtë seancave gjyqësore, paraqiten 
me shkrim (parashtresat). Këtu duhet të jetë e qartë, se normimi i tillë i 
parashtresave nuk është normim numerus clausus, por mund të ketë edhe 
parashtresa tjera, që nuk janë paraparë shprehimisht me këtë dispozitë. Normimi i 
disa parashtresave me këtë dispozitë ka kuptimin e dhënjes së shembujve klasik të 
parashtresave. Me këtë nënkuptohet se si parashtresa mund të kuptohen të gjitha 
ato veprime procedurale me shkrim të palëve, që ndërmerren në një proces civil.  

3 Si parashtresa në kuptim të kësaj dispozite, mund të jenë parashtresa përcaktuese, 
parashtresa përgatitore, parashtresa të përziera dhe parashtresa të thjeshta. 
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Parashtresa përcaktuese janë të gjitha ato parashtresa, të cilat përmbajnë ndonjë 
kërkesë përmbajtësore, si p.sh. ankesa kundër aktvendimit. Kurse, me parashtresa 
përgatitore, nënkuptohen të gjitha ato parashtresa me të cilat përgatitet seanca për 
shqyrtim gojor. Si të tilla konsiderohen ato parashtresa, të cilat dërgohen në kuptim 
të nenit 386, par. 3 të LPK. Parashtresa të përziera konsiderohen ato parashtresa, 
të cilat përmbajnë ndonjë kërkesë përmbajtësore dhe i referohen ndonjë çështje 
përgatitore, siç është rasti me padinë. Me këtë parashtresë kërkohet edhe realizimi i 
ndonjë të drejte subjektive, por me këtë kërkohet edhe që të caktohet seanca 
përgatitore dhe seanca kryesore. Kurse, parashtresa të thjeshta konsiderohen ato 
parashtresa, të cilat përmbajnë vetëm ndonjë njoftim ose edhe paraqitja e ndonjë 
dokumenti. Si e tillë konsiderohet p.sh. parashtresa, ku përmban njoftimin lidhur 
me ndërrimin e vendbanimit ose vendqëndrimit611. 

4 Në bazë të dispozitës së nenit 99, par. 2 të LPK, secila parashtresë duhet të ketë 
domosdoshmërisht disa elemente përmbajtësore. Përndryshe, gjykata mund të 
kërkojë në bazë të nenit 102, par. 1 të LPK përmirësimin e parashtresës dhe nëse 
kjo nuk ndodhë ajo do të hedhet poshtë, sipas dispozitës së nenit 102, par. 3 të 
LPK. Prandaj, parashtresa duhet të përmbajë këto elemente të domosdoshme:  

 
- Emërtimin e gjykatës; 

 
Në lidhje me emërtimin e gjykatës duhet, që pala në parashtresë të emërtojë 
Gjykatën, të cilës i drejtohet. Meqë është edhe parim fundamental se falsa 
demonstratio non nocet (ky parim është mishëruar edhe në Rregulloren mbi 
Veprimtarinë e brendshme të Gjykatave nr. 7/81 dhe me dispozitën e nenit 6 të 
kësaj Rregulloreje), atëherë edhe emërtimi i gabuar i Gjykatës nuk do të duhej të 
paraqiste problem612. Kjo vlen, nëse nga përmbajtja e parashtresës del se 
parashtruesi qartë dëshironte t`i drejtohej gjykatës kompetente. Në raste të tilla nuk 
ka nevojë për të kërkuar përmirësimin e parashtresës sipas dispozitave të nenit 102, 
par. 1 të LPK. Megjithatë, kjo nuk vlen nëse Gjykata konstaton se një gabim i tillë 
është i qëllimshëm për të zvarritur procesin gjyqësor. 

 
- Emërtimin e palëve (emrin dhe mbiemrin ose firma, nëse është person juridik 

ose ndonjë entitet tjetër; vendbanimin ose vendqëndrimin ose selinë, nëse 
është person juridik ose ndonjë entitet tjetër; pozita procedurale e palës si palë 
paditëse ose e paditur ose pozita procedurale e ndonjë pjesëmarrësi tjetër, siç 
është rasti me ndërhyrësin). Do të duhej të cekej edhe profesioni, edhe pse 
Ligji nuk kërkon, që të jepen të dhëna edhe lidhur me profesionin); 
 

Ekziston detyrim i parashtruesit, që të emërtoj palët. Kjo për faktin se vlen edhe 
koncepti formal i palës, parim sipas të cilit, palë është ajo e cila është emërtuar në 
padi. Në lidhje me këtë, nuk mjafton vetëm emërtimi i palës në fillim të 
parashtresës, por kjo të dalë edhe nga përmbajtja e parashtresës në tërësi. Nëse 

                                                            
611 Shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 233. 
612 Shih Faik Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 124, shih edhe “Reports of cases argued and 
determined in the Court of King's Bench – With Tables of Names of the Cases and the Principal Matter”, 
Volume 4, By Richard Vaughan Barnewall, John Leycester Adolphus, London 1834 p. 795. 
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kemi të bëjmë me persona fizikë, duhet emërtimi i saktë i palës dhe pjesëmarrësve 
tjerë, p.sh. i ndërhyrësit. Emërtimi nënkupton: emri, mbiemri dhe për hir të 
identifikimit më të sigurt, mundësisht edhe profesioni i tij. Natyrisht se nuk 
mjafton kurrsesi emërtimi sipas emërtimeve dashamirëse ose të zakonshme.  
Nëse kemi rastin e emërtimit të personave juridikë ose edhe personave tjerë në 
shoqëri, atëherë emërtimi bëhet sipas Regjistrit të këtyre shoqërive. Nuk ka nevojë 
fare, që të emërtohen organet e autorizuara të këtyre palëve, meqë në bazë të 
emërtimit të personit juridik ose shoqërisë së personave, është i lehtë identifikimi i 
tyre për komunikim të shkresave. 

 
- Të dhënat lidhur me përfaqësuesin (ligjor dhe/ose me autorizim); 
- Emërtimi i objektit të kontestit; 
- Përmbajtja (mjafton një përshkrim i shkurtër, se çka pretendohet me këtë 

parashtresë); dhe 
- Nënshkrimi i parashtruesit. 

  
Gjithmonë nevojitet nënshkrimi i parashtruesit. Detyrimi për nënshkrim të 
parashtruesit nuk ka të bëjë vetëm me faktin e identifikimi të parashtruesit, por 
nënkupton edhe një lloj sigurie se paraqitja e parashtresës i përgjigjet vullnetit të 
parashtruesit613. Gjithmonë kërkohet nënshkrimi i palës dhe nëse pala nuk ka aftësi 
procedurale, nevojitet nënshkrimi i përfaqësuesit ligjor. Nëse pala është e 
përfaqësuar nga ana e përfaqësuesit me autorizim, atëherë mjafton nënshkrimi i tij. 
Nëse pala përfaqësohet nga më shumë përfaqësues me autorizim, atëherë mjafton 
nënshkrimi i njërit përfaqësues. 
Nënshkrimi jepet në faqen e parë në rubrikën e paraparë të parashtresës ose në 
fund të parashtresës, me stilolaps. Nuk mjafton vetëm përshkrimi i emrit dhe 
mbiemrit në makinë shkrimi ose me pajisjet tjera kompjuterike. 

5 Varësisht nga natyra e parashtresës duhet, që parashtresa të përmbajë edhe 
prezantimin e fakteve dhe provave. Në parashtresë ofrohen fakte në mënyrë të 
thukët dhe se për këto fakte ofrohen edhe provat614. Ofrimi i fakteve në mënyrë të 
qartë dhe të thukët dhe ofrimi i provave në lidhje me to, do të ndihmonte në 
përshpejtimin e procesit gjyqësor civil. Megjithatë, mosparashtrimi i fakteve dhe 
provave nga ana e parashtruesit nuk mund të sanksionohet. Dispozitat e nenit 102 
të LPK, nuk vlejnë në lidhje me këtë shkelje. Prandaj, në raste të tilla nuk do të 
kërkohet fare përmirësimi i parashtresës, nëse ajo nuk përmban fakte ose prova. 
Kurrsesi nuk do të hedhet poshtë parashtresa për shkak se ajo nuk i përmban këto 
elemente. Megjithatë mund të kërkohet përmirësimi i parashtresës, nëse nga 
parashtresa nuk mund të konstatohet se çka kërkohet, apo se sa është vëllimi i 
kërkesës. 

                                                            
613 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§ 405 Rn. 1. 
614 Dispozita e nenit 99, par. 3 të LPK. 
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6 Parashtresa duhet gjithmonë të paraqitet në gjuhën shqipe ose serbe. Në raste të 
caktuara, lejohet edhe paraqitja e parashtresave në gjuhën e minoriteteve, gjuha e 
të cilave është e njohur dhe garantuar me Ligj615.  

7 Parashtresat paraqiten zakonisht dhe parimisht me shkrim. Këtë e thotë qartë edhe 
dispozita e nenit 99, par. 1 të LPK. Ky parim është mishëruar edhe në Rregulloren 
mbi Veprimtarinë e brendshme të Gjykatave nr. 7/81 dhe me dispozitat e neneve 6 
dhe 156 e në vazhdim të kësaj Rregulloreje. Në lidhje me procedurën e 
menaxhimit të parashtresave, që arrijnë në gjykatë, i referohemi sidomos 
dispozitave të neneve 156 të Rregullores mbi Veprimtarinë e brendshme të 
Gjykatave, nr. 7/81. Me këto dispozita parashihet sidomos administrimi praktik i 
parashtresave, që arrijnë në Gjykatë. Në gjykatë tanimë janë të themeluara të 
ashtuquajturat Zyrat Qendrore për Menaxhimin e Lëndëve616.  

8 Parashtresat drejtohen gjithmonë në gjykatë e jo tek gjyqtari, qoftë edhe ai 
gjyqtar kompetent i çështjes. Gjykata nuk do të hedh poshtë padinë ose nuk do të 
kërkojë përmirësimin e parashtresës edhe pse parashtresa është drejtuar tek 
gjyqtari, përveçse shihet qartazi se parashtruesi dëshironte që në këtë mënyrë të 
shkaktojë vonesa të panevojshme në procesin gjyqësor. 

9 Tanimë, LPK i ri parasheh mundësinë, që parashtresat të mund të paraqiten edhe 
përmes telegrafit, telefaksit dhe postës elektronike. LPK i vjetër nuk e 
parashihte këtë mundësi. Kjo është edhe e kuptueshme, duke marrë parasysh 
nivelin e teknikës së komunikimit në kohën e nxjerrjes së LPK të vjetër. Edhe 
Rregullorja mbi Veprimtarinë e brendshme të Gjykatave nuk parasheh diçka 
konkrete lidhur me mundësinë e paraqitjes së parashtresës me anë të telegrafit apo 
të ngjashme. Rregullorja mbi Veprimtarinë e brendshme të Gjykatave nr. 7/81, me 
dispozitat e neneve 167 e në vazhdim, rregullon procedurën e evidentimit dhe 
regjistrimit të të gjitha shkresave, që hyjnë në gjykatë. Në këtë Rregullore, 
parashihet se të gjitha shkresat që arrijnë edhe me anë të telegramit, të evidentohen 
në formën dhe mënyrën e paraparë me këto dispozita. Megjithatë, praktika e 
deritanishme fare nuk e njeh mundësinë e paraqitjes së parashtresave përmes 
telegramit. Madje, Doracaku i Këshillit Gjyqësor nuk përmend fare telegramin si 
mënyrë e paraqitjes së parashtresave në Gjykatë617. 

10 LPK i ri, me dispozitën e nenit 99, par. 1, lejon mundësinë e paraqitjes së 
parashtresave edhe me anë të telegrafit, telefaksit dhe të postës elektronike. Ky 
ligj, nuk parasheh më shumë diçka tjetër, përveç faktit që dispozita e nenit 99, par. 
4 të LPK përcakton se parashtresat, të cilat dërgohen me anë të postës elektronike 
duhet të verifikohen me anë të firmës së kualifikuar elektronike. Por, kuadri i 
tanishëm ligjor nuk siguron më shumë, në lidhje me këtë. Nuk ekziston ndonjë akt 
ligjor, që rregullon në mënyrë më të detajuar çështjen e nënshkrimit elektronik në 
veçanti ose edhe menaxhimin e parashtresave, të dërguara në mënyrë elektronike. 
Përkundër përparimeve marramendëse në teknologjinë informative, aktualisht 

                                                            
615 Lidhur me këtë dhe përdorimin e gjuhës angleze, në Odën e posaçme të Gjykatës Supreme të Republikës së 
Kosovës i referohemi shtjellimeve të ofruara në komentimin e dispozitave të neneve 6 dhe 98, nr. 1 e në 
vazhdim. 
616 Shih më konkretisht Doracakun mbi Menaxhimin e Gjykatave, Këshilli Gjyqësor i Kosovës 2010, fq. 65 e 
në vazhdim. 
617 Shih lidhur me këtë, Doracakun mbi Menaxhimin e Gjykatave, Këshilli Gjyqësor i Kosovës 2010. 
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gjykatat në Kosovë nuk janë të pajisura me infrastrukturën fizike lidhur me 
teknologjinë informative. Bile, Doracaku i Këshillit Gjyqësor nuk jep ndonjë 
informacion konkret lidhur me aplikimin e teknologjisë informative në gjykata. 
Shtjellimi i kësaj çështjeje kufizohet në konstatimin se LPK i ri lejon mundësinë e 
paraqitjes së parashtresave në formë elektronike618. 

11 Mundësia e paraqitjes së parashtresave përmes telegrafit mund të jetë vetëm me 
rëndësi teorike, meqë kompanitë postare, siç duket nuk ofrojnë fare më këtë lloj 
shërbimi. E njëjta vlen edhe në raste të dërgimit të parashtresave përmes 
telegramit619. LPK parasheh edhe mundësinë e paraqitjes së parashtresave përmes 
telefaksit. Kushti i vlefshmërisë së parashtresës, në bazë të dispozitës së nenit 99, 
par. 1 të LPK është siguruar, nëse në ato është treguar dërguesi. Në bazë të 
interpretimit gjuhësor do të mund të kuptohej, se forma me shkrim e parashtresës e 
paraqitur me telefaks është siguruar, nëse në të është emërtuar dërguesi. 
Megjithatë, këtu duhet të kihet parasysh faktin, se sipas dispozitës së nenit 99, par. 
2 të LPK, është e nevojshme edhe nënshkrimi i parashtruesit. Nënshkrimi nga 
ana e parashtruesit është element esencial i një parashtrese edhe për shkak të faktit 
se me këtë sigurohet vullneti i parashtruesit lidhur me përmbajtjen e parashtresës. 
Nënshkrimi i vënë në telefaks, i cili në gjykatë arrin si kopje, nuk i përgjigjet 
kërkesës ligjore të nenit 99, par. 2 të LPK për nënshkrim. Prandaj, është e 
nevojshme që më vonë të paraqitet dokumenti me nënshkrim origjinal. Do të 
lejohej, që nënshkrimi të jepet edhe në kopjen e arritur përmes telefaksit. Nëse, 
parashtruesi nuk e ndërmerr vetë një veprim të tillë, atëherë gjykata vepron sipas 
dispozitës së nenit 102, të LPK. Pra, do të kërkohet prej parashtruesit, që të 
përmirësohet parashtresa dhe nëse kjo nuk ndodhë brenda afatit të përcaktuar, ajo 
parashtresë do të hedhet poshtë si e palejueshme. 

12 Dispozita e nenit 99, par. 1 të LPK parasheh edhe mundësinë e paraqitjes së 
parashtresës përmes postës elektronike. Kusht është megjithatë, që parashtresa e 
dërguar përmes postës elektronike të jetë e firmosur në mënyrë elektronike nga ana 
e parashtruesit. Megjithatë, në Kosovë dhe sidomos në Gjykatë, ende nuk ekziston 
infrastruktura fizike për këtë lloj komunikimi me shkresa. Edhe kuadri ligjor në 
lidhje me këtë është i mangët. Disa rregulla të përgjithshme në lidhje me këtë nuk 
mbulojnë kuadrin e mjaftueshëm ligjor në lidhje me këtë çështje620.  

13 Duhet të kihet parasysh edhe fakti se gjykata nuk mund të mbajë përgjegjësi për 
arritjen e shkresave me vonesë, si shkak i ndërprerjeve apo avarive teknike në 
rastet, kur parashtresa dërgohen përmes faksit, telegrafit ose postës elektronike. 
Prandaj, rrezikun e mosarritjes me kohë të parashtresave në gjykatë përmes 
këtyre mënyrave të sofistikuara të komunikimit e bartë ekskluzivisht parashtruesi. 

14 E-maili, si i tillë nuk mund të konsiderohet si parashtresë përmes postës 
elektronike. Prandaj, rregullat e sqaruara në numrin paraprak të këtij neni nuk 
mund të zbatohen për parashtresat e dërguara përmes e-mailit. Kjo për faktin se e-

                                                            
618 Shih lidhur me këtë, Doracakun mbi Menaxhimin e Gjykatave, Këshilli Gjyqësor i Kosovës 2010, f. 69. 
619 As Ligji për Telekomunikacionin, as Ligji për Shërbimet Postare e as Ligji për Shërbimet e Shoqërisë 
Informative nuk parashohin konkretisht diçka të tillë. 
620 Ligji për shërbimet e shoqërive informative me dispozitat e neneve 85 e në vazhdim rregullon çështjen e 
nënshkrimit elektronik, por kjo parashihet në marrëdhënje kontraktuese në mes të ndërmarrësve dhe 
konsumatorëve dhe se nuk mund të shërbejë si bazë e mjaftueshme për ndërmarrjen e veprimeve procedurale. 
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maili konsiderohet si e dhënë e paformatizuar, prandaj nuk mund të konsiderohet si 
parashtresë në kuptim të nenit 99 të LPK621.  

15 Parashtresat definitivisht nuk mund të paraqiten përmes telefonit, meqë 
gjithmonë mungon inkorporimi i deklaratës në formën tekstuale. 

16 Diskutabile është çështja, nëse ndërmarrja e një veprimi procedural me shkrim 
mund të bëhet përmes protokollimit të këtij veprimi procedural në gjykatë. Ligji 
hesht në lidhje me këtë çështje. Askund nuk jep ndonjë informacion, nëse 
protokollimi i veprimeve procedurale me shkrim në kuptim të dispozitave të nenit 
99, të LPK është i lejueshëm ose i palejueshëm. Norma e nenit 99, të LPK kishte si 
model normën e nenit 106 të LPK të vjetër. Dispozita e tillë kishte paraparë 
shprehimisht se deklarata e parashtresës mund të jepej edhe përmes protokollimit 
të kësaj deklarate në gjykatë. Siç shihet, LPK i ri ka bërë në këtë kuptim një 
shkurtim redaksional, i cili vështirë se mund të justifikohet. Prandaj, edhe pse LPK 
nuk parasheh shprehimisht se deklarata mund të protokollohet në gjykatë, 
megjithatë mendojmë se një gjë e tillë është e mundshme dhe e lejueshme. Kjo del 
edhe nga detyrimi kushtetues për gjykim të drejtë në lidhje me nenin 6 të 
KEMDNJ, e inkorporuar në nenin 22 të KRK dhe me nenin 31 të KRK.  

 
 
Neni 100 

 
Parashtresat, dhe shkresat që i bashkëngjiten atyre, që duhet t’i dërgohen 
palës kundërshtare i dorëzohen gjykatës në numër të mjaftueshëm 
ekzemplarësh për gjykatën dhe palën kundërshtare. 

 
1 Dispozita e nenit 100 të LPK, nuk parasheh natyrisht se sa ekzemplarë duhet t´i 

paraqet parashtruesi. Por, përcakton në mënyrë të përgjithshme se parashtruesi 
duhet të paraqesë një numër të mjaftueshëm të ekzemplarëve të parashtresave. 
Gjithsesi, parashtruesi duhet të paraqes një ekzemplar të parashtresës për gjykatën 
dhe një për palën kundërshtare. Nëse ka disa palë kundërshtare, atëherë duhet të 
paraqiten po aq ekzemplarë edhe sa janë palë. Edhe pse Ligji thotë se parashtresa 
duhet të paraqiten në numër të mjaftueshëm të ekzemplarëve për palën 
kundërshtare, një ekzemplar duhet të dorëzohet edhe për ndërhyrësin ose edhe 
natyrisht për secilin bashkëndërgjyqës. Nuk nevojitet, që në gjykatë të paraqitet 
ekzemplari i parashtresës edhe për veten, pra për parashtruesin. Nëse kemi të 
bëjmë me parashtresa, që nuk janë relevante për pozitën procedurale të palës 
kundërshtare, atëherë parashtruesi dorëzon vetëm një ekzemplar. Rast tipik mund 
të jetë parashtresa për njoftimin lidhur me vendbanimin ose vendqëndrimin e 
dëshmitarit. 

2 Në rast, se parashtruesi bën shkelje të dispozitave të kësaj dispozite, pra nuk 
paraqet numrin e mjaftueshëm të ekzemplarëve të parashtresave dhe dokumenteve 
të bashkëngjitura, atëherë gjykata vepron konform dispozitës së nenit 102 par. 4 të 
LPK622. 

                                                            
621 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih më konkretisht Gitschthaler in Rechberger/ Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 74 Rn. 15. 
622 Më shumë në lidhje me këtë çështje, shih komentimin e nenit 102, nr. 8. 
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Neni 101 
 

101.1 Dokumentet që i bashkëngjiten parashtresës dorëzohen në origjinal, të 
përshkruara apo të fotokopjuara. 

101.2 Po që se pala parashtresës ia bashkëngjit origjinalin e dokumentit, 
gjykata do ta mbajë këtë ne dosjen e lëndës, kurse palës kundërshtare do 
t’i lejojë këqyrjen e tij. Pasi të pushoj nevoja që dokumenti në origjinal të 
mbahet në gjykatë, ai i kthehet paraqitësit, me kërkesën e tij, por gjykata 
mund të kërkojë nga paraqitësi që përshkrimi apo kopja e tij t’i 
bashkëngjitet dosjes së lëndës. 

101.3 Po që se parashtresës i është bashkangjitur kopja apo përshkrimi i 
dokumentit, gjykata, me kërkesën e palës kundërshtare, do ta ftojë 
parashtruesin që t’ia paraqesë gjykatës dokumentin në origjinal, kurse 
palës kundërshtare do t’i lejojë këqyrjen. Kur nevojitet një gjë e tillë, 
gjykata do të caktojë afatin, në të cilin duhet të dorëzohet dokumenti, 
respektivisht të këqyret ai. 

101.4 Kundër aktvendimeve të nxjerra në bazë të paragrafëve të mësipërme të 
këtij neni nuk lejohet ankimi. 

 
1 Dispozitat e nenit 101 të LPK, rregullojnë aspektet formale të dokumenteve, të 

cilat paraqiten në gjykatë nga ana e parashtruesit. Me këtë dispozitë parashihen 
kushtet e paraqitjes të dokumenteve të bashkëngjitura me parashtresën. Kushtet e 
formës së vetë parashtresës, rregullohen me dispozitat e neneve paraprake, me 
nenet 99 dhe 100 të LPK.  

2 Nga formulimi gjuhësor i dispozitës së nenit 101, par. 1 të LPK, del se parashtruesi 
ka mundësi të zgjidhjes, sa i përket dokumenteve të bashkëngjitura me 
parashtresën. Pra, parashtruesi mund të paraqes dokumentin e bashkëngjitur në 
mënyrë alternative ose në origjinal, ose të përshkruar ose edhe kopjen. Nga kjo 
rezulton, se parashtruesi i paraqet parimisht dhe zakonisht dokumentet e 
bashkëngjitura si fotokopje. Ky qëndrim ka edhe justifikim praktik, meqë 
zakonisht origjinalet e dokumenteve janë dokumente personale për parashtruesin 
dhe si të tilla mund t’i përdorë edhe për qëllime apo nevoja të veta personale. Në të 
gjitha këto raste, nuk ka nevojë që fotokopjet e dokumenteve të paraqitura të jenë 
në formë të fotokopjes së legalizuar. 

3 Edhe pse Ligji thotë shprehimisht se parashtruesi ka të drejtën e zgjidhjes 
alternative për paraqitjen e dokumenteve në origjinal, të përshkruara ose në 
fotokopje, në raste të caktuara dokumenti duhet të paraqitet vetëm në origjinal. 
Prandaj, dokumentet paraqiten zakonisht si fotokopje, përveçse kur Ligji parasheh 
diçka tjetër shprehimisht. Në vazhdim do të paraqiten rastet, kur Ligji parasheh 
shprehimisht se dokumenti duhet të paraqitet në origjinal. Rastet e tilla janë: 

 
- Procedura sipas urdhërpagesës: Në bazë të dispozitës së nenit 493 të LPK 

dokumenti i besueshëm duhet të paraqitet në origjinal ose si kopje e legalizuar; 
- Procedura përmbarimore: Në bazë të nenit 37 të LPP, propozimit për 

përmbarim, duhet t’i bashkëngjitet dokumenti përmbarimor në origjinal ose si 
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kopje e legalizuar, nëse propozimi për përmbarim paraqitet në gjykatën, e cila 
nuk e ka shqyrtuar çështjen në procedurë të njohjes dhe 

- Procedura përmbarimore: Në bazë të nenit 38 të LPP, propozimit për 
përmbarim i bashkëngjitet origjinali ose kopja e legalizuar, nëse propozimi për 
përmbarim paraqitet në bazë të një dokumenti të besueshëm. 

 
4 Kushtin e paraqitjes së dokumentit në origjinal e përmbush paraqitja e dokumentit 

në formë të kopjes së legalizuar. Kjo vlen edhe në rastet, kur Ligji parasheh 
shprehimisht se dokumenti duhet të paraqitet në origjinal. Si rast i tillë parashihet 
shprehimisht në nenin 101, par. 2 dhe 3 të LPK. Për më tepër, Ligji në këtë aspekt 
është gati gjithmonë konsekuent, ku parasheh se dokumenti mund të paraqitet ose 
në origjinal ose si fotokopje e legalizuar.  

5 Dispozitat e par. 2 dhe 3 të nenit 101, të LPK rregullojnë në mënyrë të detajuar 
çështjet, se si duhet të veprojë gjykata, nëse dokumentet e bashkëngjitura paraqiten 
në origjinal ose se si duhet të veprojë gjykata, nëse parashtruesi ka paraqitur 
dokumentet e bashkëngjitura në fotokopje të palegalizuara ose të përshkruara. 

6 Në të gjitha rastet, kur gjykata duhet të veprojë në kuptim të dispozitave të par. 2 
dhe 3 të nenit, atëherë nxjerrët një vendim në formë të aktvendimit. Kundër këtij 
aktvendimi nuk lejohet ankesa. Këtë e thotë shprehimisht dispozita e par. 4, të 
nenit 101 të LPK. Arsyeja e moslejimit të ankesës kundër aktvendimeve, që 
nxjerrën në lidhje me dispozitat e par. 2 dhe 3, të nenit 101 të LPK është se këto 
çështje kanë të bëjnë me veprime drejtuese në proces. Kundër aktvendimeve, që 
nxjerrën në lidhje me veprimet drejtuese të procesit gjyqësor nuk lejohet ankesa623.  

7 Të gjitha dokumentet e bashkëngjitura duhet të paraqiten të përkthyera në njërën 
nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës624.  

8 Në rast se kemi të bëjmë me ndonjë të metë formale në lidhje me formën e kërkuar 
sipas dispozitave të par. 1, 2 dhe 3 të nenit 101 të LPK, gjykata fillimisht vepron 
gjithmonë në përputhje me nenin 102, par. 2 të LPK. Pra, gjykata kërkon nga 
parashtruesi përmirësimin e kushteve formale të dokumenteve të bashkëngjitura.  

 
 
Neni 102 
 
102.1 Kur një parashtresë nuk arrin të jetë e kuptueshme dhe e plotë, siç 

kërkohet në paragrafin 2 të nenit 99, gjykata do ta thërrasë personin që e 
dërgon ta korrigjojë ose ta plotësojë parashtresën. Në një rrethanë të tillë, 
gjykata e udhëzon palën për korrigjimet dhe për plotësimet që do të zënë 
vend dhe e cakton një periudhe treditore për korrigjimin dhe për 
plotësimin e parashtresës. 

102.2 Në qoftë se parashtresa e lidhur me afat korrigjohet, gjegjësisht 
plotësohet dhe i dorëzohet gjykatës brenda afatit të caktuar për një gjë të 
tillë, do të konsiderohet se i është parashtruar gjykatës në ditën kur është 
paraqitur për të parën herë. 

                                                            
623 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I,, fq. 126. 
624 Në lidhje me gjuhët zyrtare në Gjykatat e Republikës së Kosovës i referohemi shtjellimeve në komentimin 
e nenit 6 dhe 96, nr. 1 e në vazhdimësi dhe komentimit të nenit 98, nr. 2. 
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102.3 Do të konsiderohet se është tërhequr parashtresa po që se nuk i kthehet 
gjykatës brenda afatit të caktuar, e në qoftë se i kthehet pa u korrigjuar, 
gjegjësisht pa u plotësuar, parashtresa do të hidhet poshtë. 

102.4 Në qoftë se parashtresat apo dokumentet që i bashkëngjiten nuk janë 
dorëzuar në numër të mjaftueshëm ekzemplarësh, gjykata do ta ftojë 
parashtruesin që brenda afatit të caktuar t’i paraqes ato. Po që se 
parashtruesi nuk vepron sipas këtij urdhri, gjykata do ta hedhë poshtë 
parashtresën e tij. 

 
1 Jo vetëm ekzistimi i të drejtave subjektive private të subjekteve të ndryshme, por 

edhe realizimi i atyre të drejtave është kategori kushtetuese, të cilat mbrohen edhe 
me KEDNJ si dhe me KRK. Prandaj, do të duhej që të ishte detyrë e një procesi 
civil, që palët të mund të realizojnë të drejtat e tyre subjektive private ashtu siç 
duhet dhe se realizimi i atyre të drejtave subjektive private nuk do të duhej të 
çalonin në ndonjë formalitet të parëndësishëm. Më konkretisht, parashtresat e 
palëve nuk do të duhej apriori të hedhen poshtë si të palejueshme për shkak të 
ndonjë të mete të tyre formale. Siç duket, edhe fryma e ligjit shkon në këtë 
drejtim, që shprehimisht parasheh mundësinë e përmirësimit të parashtresave, nëse 
lëngojnë nga ndonjë e metë. Vetëm atëherë, kur pala nuk vepron ose më 
konkretisht nuk i mënjanon të metat përcjellëse formale dhe materiale të 
parashtresave, gjykata do t’i hedh poshtë ato si të palejueshme. Këto janë të 
rregulluara shprehimisht me dispozitën e nenit 102 të LPK dhe këto norma 
sigurojnë në masë të madhe mbarëvajtjen e një procesi gjyqësor civil, në të cilin 
realizohen të drejtat subjektive private të subjekteve të caktuara private.  

2 Sipas nenit 102, par. 1 të LPK, gjykata do të kërkoj prej parashtruesit, që të 
përmirësojë parashtresën e vet, nëse gjykata konstaton se ajo parashtresë ka të 
meta formale. Dispozita e nenit natyrisht se vlen në rend të parë për të gjitha 
proceset civile kontestimore. Meqë, ekzistimi i të drejtave subjektive private është 
një e drejtë kushtetuese, atëherë kjo e drejtë nuk mund të kufizohet vetëm në 
procedurën kontestimore. Prandaj, dispozitat e nenit 102, të LPK vlejnë 
përshtatshmërisht edhe në procedurën jokontestimore, procedurën e 
përmbarimit dhe në procedurën e falimentimit. Pa kurrfarë kufizimesh, norma e 
nenit 102 të LPK vlen i përshtatur edhe në procedurat e posaçme kontestimore 
në kuptim të dispozitave të neneve 474, të LPK. Pra, është detyrim i gjykatës, që 
në të gjitha procedurat civile të kërkon prej parashtruesit të mënjanojë të metat 
formale të parashtresës. Kjo procedurë duhet të ndiqet edhe atëherë kur pala është 
e përfaqësuar nga avokati ose edhe nga ndonjë person me arsimim të lartë ligjor. 
Vetëm atëherë, kur të metat nuk evitohen nga ana e parashtruesit, gjykata do të 
hedh poshtë parashtresat me aktvendim si të palejueshme. 

3 Dispozita nuk përmban të dhëna më të detajuara, se për cilat të meta gjykata 
duhet të kërkojë nga parashtruesi, që t’i evitojë ato të meta. Dispozita e nenit 102, 
par. 1 i referohet nenit 99, par. 2 të LPK. Megjithatë, norma e nenit 102, par. 1 
duhet të interpretohet më gjerë dhe se gjykata do të duhej të kërkonte nga 
parashtruesi përmirësimin edhe të të metave në kuptim të dispozitave të nenit 99, 
par. 1 par. 1 dhe par. 3 të LPK. Nëse parashtresa e dërguar në mënyrë elektronike 
në kuptim të nenit 99, par. 1 dhe par. 3, të LPK nuk është e firmosur me nënshkrim 
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elektronik, atëherë gjykata nuk mund ta hedhë poshtë apriori këtë parashtresë. Për 
më tepër, gjykata do të kërkojë nga parashtruesi në raste të tilla, që të evitojë të 
metën. Më konkretisht, në situata të tilla gjykata do të kërkojë nga parashtruesi 
përmirësimin e kësaj parashtrese të dërguar në mënyrë elektronike, konform 
dispozitës së nenit 102, par. 1 i LPK. Si parim do të duhej të vlente, që procedura e 
përmirësimit nuk mund të keqpërdoret nga palët për zvarritjen e procesit civil. 
Megjithatë, vështirë se mund të argumentohet dhe të konstatohet se paraqitja e 
ndonjë parashtrese ka të bëjë me keqpërdorimin e të drejtave procedurale. Nga kjo 
del se është gati e pamundur, që paraqitja e parashtresës me të meta formale të 
konsiderohet si keqpërdorim i të drejtave procedurale me konsekuencë se do të 
vinte në dispozicion zbatimi i sanksioneve sipas dispozitës së nenit 10, par. 2 të 
LPK. Megjithatë, do të mund të konsiderohej keqpërdorim i një të drejte 
procedurale, nëse një parashtresë paraqitet me të meta me qëllim për të arritur 
zhvillimin e procedurës së përmirësimit të ankesës dhe në këtë mënyrë edhe për 
zvarritjen e procesit gjyqësor625.  

4 Meqë dispozitat e nenit 102, par. 1 i LPK, i referohet dispozitës së nenit 99, par. 2 
me një klauzolë të përgjithshme se kur gjykata do të kërkojë nga parashtruesi 
evitimin e të metës, më poshtë do të shtjellohen se cilat do të mund të jenë këto 
raste: 

 
- Nëse nuk emërtohet gjykata kompetente ose emërtimi është i pasaktë. Sidomos 

duhet të kërkohet përmirësimi i të metës, nëse nuk është e qartë, nëse pala 
dëshiron t’i drejtohet ndonjë gjykate ose ndonjë autoriteti tjetër publik; 

- Nëse nuk emërtohet pala paditëse ose pala e paditur, ose emërtimi i tyre është i 
mangët, saqë nuk është e qartë se kush është palë; E njëjta vlen edhe nëse 
emërtimi është i gabuar ose emërtimi është i mangët në lidhje me 
përfaqësuesin ligjor ose me autorizimin;  

- Nëse mungon nënshkrimi i parashtruesit: Këtu varet, se kush ka paraqitur 
parashtresën. Parashtresa ka të meta, nëse mungon nënshkrimi i përfaqësuesit 
ligjor, nëse pala nuk ka aftësi procedurale. E njëjta vlen, nëse mungon 
nënshkrimi i të autorizuarit; 

- Nëse mungon firma e kualifikuar elektronike, nëse parashtresa paraqitet me 
anë të postës elektronike; 

- Nëse nuk është paraqitur parashtresa origjinale me nënshkrim, parashtresë e 
cila është paraqitur me anë të telefaksit apo telegrafit apo nëse nuk është 
nënshkruar në mënyrë origjinale në tekstin e parashtresës, e dërguar në mënyrë 
origjinale. Në raste të tilla, mjafton që parashtruesi të paraqet një shkresë 
origjinale të nënshkruar, e cila i referohet parashtresës së paraqitur përmes 
telefaksit apo telegrafit; 

- Nëse mungon prokura e të autorizuarit; 
- Nëse mungon deklarata e organit të kujdestarisë, kur kjo është e nevojshme; 
- Nëse mungon deklarata e njërit përfaqësues ligjor, kur një deklaratë e tillë 

është e nevojshme; 
- Nëse mungon emërtimi i objektit të kontestit; 

                                                            
625 Shih, lidhur me këtë, edhe komentimin e nenit 179, nr. 6. 
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- Nëse nga shtjellimi i parashtresës nuk është e qartë se cila është përmbajtja e 
parashtresës ose më konkretisht, nga parashtresa nuk del qartë, se çka 
pretendon parashtruesi; dhe 

- Nëse nga shtjellimet e ofruara në parashtresë nuk është e qartë, se çfarë procesi 
civil dëshiron të fillojë pala. 

 
5 Dispozita e nenit 102, par. 1 të LPK vjen në shprehje, pra gjykata zhvillon 

procedurën e përmirësimit të të metave formale të parashtresës, nëse ato të meta 
janë qenësore. Pra, gjykata nuk do të kërkojë nga parashtruesi përmirësimin e 
parashtresës sidomos në ato raste, kur ajo e metë është tejet irelevante. Raste të 
tjera, kur gjykata nuk do të zhvillojë procedurën e përmirësimit të parashtresave, 
mund të jetë edhe atëherë: 
 
- Nëse është zhvilluar njëherë procedura e përmirësimit të të metës formale për 

të njëjtën çështje; 
- Nëse parashtresa ka vetëm të meta të tilla formale irelevante, saqë me lexim të 

kujdesshëm mund të dihet qëllimi i parashtruesit: Kjo ka të bëjë sidomos me 
faktin e emërtimit të palëve ose pjesëmarrësve të tjerë në procedurë; dhe 

- Nëse parashtresa edhe ashtu është e palejueshme: Raste të tilla tipike janë: 
nëse nuk është përmbushur ndonjë prezumim procedural, p.sh. mungon 
kompetenca ndërkombëtare e gjykatës tonë etj. 

 
6 Nëse gjykata konstaton se parashtresa ka të meta formale, atëherë ajo me 

aktvendim kërkon nga parashtruesi që të evitojë të metën. Sipas LPK të vjetër, 
gjykata caktonte një afat gjyqësor të arsyeshëm për përmirësimin e të metës. Ky 
afat ishte sipas praktikës gjyqësore dhe doktrinës626 zakonisht tre ditë. Tanimë, 
Ligji me dispozitën e nenit 102, par. 2 të LPK parasheh shprehimisht se ky 
afat është tre ditor. Siç duket, ligjvënësi dëshiron, që mos të ketë zvarritje të 
procesit dhe parasheh se afati për përmirësimin e parashtresës është tre ditë. 
Prandaj, tanimë një afat i tillë konsiderohet si afat ligjor dhe si i tillë shkakton 
prekluzionin, saqë parashtruesi do të humb të drejtën e përmirësimit të 
parashtresës, nëse parashtresa e përmirësuar nuk arrin në gjykatë brenda këtij afati. 
Për mendimin tim personal, ky përcaktim ligjor është shumë strikt dhe se bie në 
një mënyrë ndesh me parimin e përgjithshëm se të metat formale të parashtresës 
nuk duhet të paraqesin pengesë për realizimin e një të drejte subjektive private. 
Por, siç duket vullneti i ligjvënësit është i tillë, që të caktohet një afat i tillë ligjor 
për përmirësimin e parashtresës.  

7 Pasojat procedurale juridike të mosveprimit të parashtruesit për përmirësimin e 
parashtresës, janë të përcaktuara me dispozitën e nenit 102, par. 3 të LPK. Sipas 
kësaj dispozite, parashtresa konsiderohet se është tërhequr ose ajo parashtresë do të 
hedhet poshtë, nëse parashtruesi nuk i ka mënjanuar të metat në kuptim të 
dispozitës së nenit 102, par. 1 të LPK. 

8 Dispozita e nenit 102, par. 4 të LPK ka të bëjë me dispozitën e nenit 100 të LPK. 
Nëse pala nuk ka paraqitur numrin e mjaftueshëm të ekzemplarëve të 

                                                            
626 Shih p.sh. Brestovci, e drejta procedurale civile I, fq. 126 dhe në vazhdim. 
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parashtresave dhe dokumenteve të bashkëngjitura, atëherë edhe në lidhje me këtë 
çështje do të zhvillohet procedura e përmirësimit të parashtresës nga e meta 
formale. Me fjalë tjera, gjykata do të kërkojë nga parashtruesi, që të paraqes 
numrin e mjaftueshëm të ekzemplarëve. Edhe në këtë rast vlen afati tre ditor në 
kuptim të nenit 102, par. 1 të LPK. Sipas LPK të vjetër, më konkretisht, me 
dispozitën e nenit 109 është paraparë mundësia, që gjykata përjashtimisht i ka 
përgatit vetë ekzemplarët sipas nevojës, duke i vënë shpenzimet procedurale barrë 
për parashtruesit. Tanimë, LPK i ri nuk sheh një mundësi të tillë. Siç duket, 
ligjvënësi i ri ka vepruar drejt kur nuk e parasheh këtë mundësi, meqë një mundësi 
e tillë ligjore do të lente mundësi të shumta të keqpërdorimit të të drejtave 
procedurale. Prandaj, më nuk ekziston mundësia që vetë gjykata të sigurojë 
ekzemplarë të mjaftueshëm, nëse pala nuk ka paraqitur ekzemplarë të 
mjaftueshëm. Kjo vlen natyrisht edhe përkundër faktit se shpenzimet e 
fotokopjimit i bartë parashtruesi i parashtresave dhe dokumenteve të 
bashkëngjitura. 

 
 
KREU VIII 
 
Dërgimi i shkresave  
 
Mënyra e dërgimit 
 
Neni 103 
 
103.1 Shkresat dërgohen nëpërmjet postës, por mund të dërgohen edhe 

nëpërmjet punëtorit të autorizuar të gjykatës, të personit juridik të 
regjistruar dhe autorizuar për kryerjen e punëve të komunikimit. 
Shkresat mund t’i dorëzohen adresatit në gjykatë drejtpërsëdrejti apo në 
ndonjë mënyrë tjetër të përcaktuar me ligj. 

103.2 Dërgimi mund të bëhet nëpërmjet postës elektronike. Në rast të këtillë, 
konsiderohet se është kryer dorëzimi i shkresës ne momentin kur është 
dërguar nëpërmjet postës elektronike. 
 

1 Në kreun VIII të LPK, rregullohet në tërësi komunikimi i shkresave. Me 
dispozitat paraprake të neneve 99 deri 102 të LPK rregullohet komunikimi i 
parashtresave, të cilat paraqiten në Gjykatë nga ana e palëve dhe pjesëmarrësve të 
tjerë në procedurë. Në kreun VIII, më konkretisht me dispozitat e neneve 103 deri 
122 të LPK, përcaktohen rregullat lidhur me komunikimin e shkresave. Ky 
komunikim i shkresave konsiston në dërgimin e shkresave për palët nga ana e 
gjykatës. Komunikimi i shkresave mbetet çështje administrative e gjykatës. Pra, 
parimisht komunikimi i shkresave bëhet nga ana e gjykatës, meqë edhe mbrojtja 
gjyqësore është kërkuar nga gjykata dhe se që nga momenti i paraqitjes së padisë 
në gjykatë, vetë gjykata përcakton dinamikën dhe metodën e zhvillimit të procesit 
gjyqësor. Vetëm përjashtimisht është i lejuar komunikimi i shkresave direkt 
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ndërmjet palëve dhe me dispozitën e nenit 120 të LPK627. Se cila mënyrë e 
komunikimit do të zgjidhet, varet nga vendimi, të cilin e ndërmerr Gjykata. 
Gjykatë në këtë kuptim mund të jetë gjyqtari i vetëm i çështjes ose Kryetari i trupit 
gjykues, nëse kemi të bëjmë me shqyrtimin e çështjes nga ana e trupit gjykues. Kjo 
është kështu për faktin, se komunikimi i shkresave është akt gjyqësor i gjykatës 
dhe në lidhje me këtë vepron Gjykata. Natyrisht, zgjedhja e mënyrës së 
komunikimit të shkresave nuk bëhet në mënyrë arbitrare, por duke marrë parasysh 
rrethanat objektive, se cila formë e komunikimit është më e mira. 

2 Në lidhje me komunikimin e shkresave duhet të bëhet një dallim substancial, nëse 
komunikimi duhet të bëhet personalisht për adresatin ose jo. Kjo është e 
rëndësishme për faktin se disa rregulla specifike vlejnë vetëm atëherë, nëse është 
paraparë komunikimi i shkresave personalisht. Dërgimi i shkresave personalisht 
bëhet sidomos në ato raste, kur ato shkresa konsiderohen se janë të rëndësishme 
dhe se janë të lidhura me pasoja të caktuara procedurale. Dërgimi personal i 
shkresave parashihet p.sh. me dispozitën e nenit 110 të LPK, ku disa shkresa të 
cekura shprehimisht duhet të dorëzohen vetëm personalisht. Rëndësia e tillë e 
dallimit, nëse kemi të bëjmë me komunikimin personal ose jo shihet edhe në lidhje 
me çështjet, që kanë të bëjnë me dispozitën e nenit 120 të LPK. Sipas kësaj 
dispozite, komunikimi i shkresave direkt nga njëra palë tek pala tjetër mund të 
bëhet vetëm atëherë, kur ato shkresa nuk duhet doemos të dërgohen personalisht 
tek adresati.  

3 Duhet të ceket fillimisht se dispozitat e neneve 103 deri 122 të LPK rregullojnë 
në mënyrë të detajuar dhe solide çështjet, që kanë të bëjnë me komunikimin e 
shkresave. Ky fakt është për t’ u përshëndetur, pasi që nuk ekziston ndonjë Ligj 
tjetër i veçantë, që do të rregullonte në mënyrë të hollësishme komunikimin e 
shkresave nga ana e autoriteteve publike, me ç’rast dispozitat e tilla do të vlenin 
përshtatshmërisht edhe në komunikimin e shkresave të gjykatave. 
Rregullat e neneve 103 deri 122 të LPK, vlejnë përshtatshmërisht edhe në 
procedurat tjera civile, si në atë jokontestimore dhe përmbarimore. Këto rregulla 
vlejnë natyrisht edhe në procedurën e falimentimit, përveçse Ligji përjashtimisht 
parasheh diçka tjetër, që praktikisht nuk kemi raste të tilla, që Ligjet tjera 
përcaktojnë rregullat tjera të veçanta. Për më tepër, dispozita e nenit 161 të LPJK, 
në lidhje me komunikimin e shkresave në procedurën jokontestimore, i referohet 
shprehimisht rregullave të LPK në lidhje me komunikimin e shkresave. E njëjta 
vlen edhe në procedurën e përmbarimit, edhe pse LPP nuk parasheh një rregull 
shprehimore në lidhje me referimin në dispozitat e LPK për komunikimin e 
shkresave. Dispozita e nenit 11 par. 1 i LPP i referohet LPK në lidhje me 
komunikimin e shkresave vetëm ndaj çështjeve, që kanë të bëjnë me dërgimin e 
aktvendimeve sipas propozimit. Sipas kësaj dispozite, rregullat e LPK, të parapara 
për dërgimin e padisë, vlejnë edhe në rastet ku dërgohet aktvendimi për 
propozimin për përmbarimin, aktvendimi pas prapësimit kundër aktvendimit për 
përmbarimin dhe aktvendimi për gjobën me të holla. Në procedurën e përmbarimit 
vlen një rregull paksa specifike në lidhje me komunikimin e shkresave. Sipas 
dispozitës së nenit 11, par. 2 të LPP, në rastin e përmbarimit në bazë të dokumentit 

                                                            
627 Shih, më konkretisht në lidhje me këtë, komentimin e nenit 120, nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
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të besueshëm, po qe se pala të cilës duhet dorëzuar shkresa nuk gjendet në adresën 
e treguar në propozimin e përmbarimit, e as në adresën apo selinë e paraqitur në 
organin shtetëror, atëherë dorëzimi bëhet nëpërmjet tabelës për shpallje të 
gjykatës edhe në rastin e dorëzimit të vendimeve të përmendura në paragrafin 1 të 
këtij neni. Pa përjashtim, rregullat e LPK në lidhje me komunikimin e shkresave 
vlejnë në të gjitha procedurat e veçanta kontestimore.  

4 Sipas dispozitës së nenit 103, par. 1 të LPK, shkresat e Gjykatës u dërgohen 
palëve dhe pjesëmarrësve tjerë në procedurë, pra adresantit, parimisht përmes 
postës. Në lidhje me atë, se si dërgohen shkresat përmes postës i referohemi 
dispozitave të neneve 234 e në vazhdim, të Rregullores mbi Veprimtarinë e 
brendshme të Gjykatave nr. 7/81. Sipas këtyre rregullave të kësaj Rregulloreje, 
dërgimi i shkresave përmes postës bëhet varësisht, se për çfarë shkresash bëhet 
fjalë628. 

5 Dërgimi i shkresave mund të bëhet edhe përmes personit të autorizuar të 
gjykatës. Personi i tillë autorizohet nga gjykata për dërgimin e shkresave palëve 
dhe pjesëmarrësve tjerë në proces. Të njëjtën mundësi e parasheh shprehimisht 
edhe Rregullorja mbi Veprimtarinë e brendshme të Gjykatave nr. 7/81 me 
dispozitat e neneve 234 dhe 238. Po me këto dispozita parashihet edhe mundësia e 
komunikimit të shkresave edhe përmes shërbimit kompetent të Kuvendit Komunal. 
Prandaj, mjafton që shkresa të jetë kryer edhe përmes shërbimit të Kuvendit 
komunal. E njëjta vlen edhe nëse dërgimi është kryer përmes ndonjë personi të 
autorizuar nga ana e Gjykatës. 

6 LPK me dispozitën e nenit 103, parasheh edhe mundësinë e komunikimit të 
shkresave edhe përmes ndonjë personi juridik të regjistruar dhe autorizuar për 
kryerjen e punëve të komunikimit. Si rast i tillë mund të mendohet autorizimi i 
ndonjë ofruesi të shërbimeve postare përveç Postës. Tanimë gjendemi në proces të 
privatizimit të pothuajse të gjitha shërbimeve, me këtë edhe të shërbimeve 
postare, që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve për dërgimin e letrave dhe 
natyrisht edhe të shkresave.  

7 Dërgimi i shkresave mund të bëhet në bazë të nenit 103, par. 1 të LPK 
drejtpërsëdrejti edhe në Gjykatë. Kjo mundësi e komunikimit të shkresave të 
Gjykatës me palët dhe pjesëmarrësit në procedurë është paraparë edhe me 
dispozitat e nenit 234 të Rregullorës mbi Veprimtarinë e brendshme të Gjykatave 
nr. 7/81. Në raste të komunikimit të shkresave drejtpërsëdrejti në Gjykatë duhet të 
vlejë po ashtu dallimi, nëse kemi të bëjmë me dërgimin e shkresave personalisht, 
në kuptim të nenit 110 të LPK.  

8 Sipas dispozitës së nenit 103 të LPK, është i mundshëm edhe dërgimi i shkresave 
në ndonjë mënyrë tjetër të përcaktuar me Ligj. Ligji, në kuptim të kësaj norme, 
duhet të kuptohet jo vetëm Ligji në kuptimin formal. Pra, Ligj në kuptim të kësaj 
norme mund të jetë çfarëdo akti tjetër juridik, që rregullon çështjen e komunikimit 
të shkresave të Gjykatës dhe palëve. Në të gjitha rastet, megjithatë duhet të 
sigurohet komunikimi i rregullt i shkresave, në mënyrë që palët të kenë mundësi të 
njoftohen rregullisht në lidhje me procesin gjyqësor. Në të kundërtën, do të mund 
të shkelej parimi i kontradiktoritetit si parim fundamental në procedurën civile. 

                                                            
628 Këto shkresa mund të jenë të zakonshme, rekomande dhe shkresa për fahun postar. 
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Pra, komunikimi i shkresave në kuptim të dispozitës së nenit 103, par. 1 të LPK, 
quhet i rregulltë edhe nëse ai komunikim i shkresave është bërë në formë të 
paraparë me ndonjë Rregullore të brendshme të Gjykatës, siç është rasti me 
Rregulloren mbi Veprimtarinë e brendshme të Gjykatave nr. 7/81.  

9 Dispozita e nenit 103, par. 2 të LPK, është dispozitë e re, e cila si e tillë natyrisht 
se nuk ishte paraparë me dispozitat e LPK të vjetër. Sipas kësaj dispozite, 
komunikimi i shkresave mund të bëhet nëpërmjet postës elektronike. Kjo dispozitë, 
pra hapë mundësinë e komunikimit të shkresave nëpërmjet postës elektronike. 
Fjalia e dytë e dispozitës së nenit 103, par. 2 të LPK, përcakton se dorëzimi i 
shkresës nëpërmjet postës elektronike është në momentin kur është kryer dërgimi. 
Duhet të kihet parasysh, se kjo është dispozitë e re, e cila hap një mundësi të re të 
komunikimit të shkresave të Gjykatës me palët. Megjithatë, kjo dispozitë paraqitet 
aktualisht si dispozitë futuriste, së paku edhe për një kohë. Kjo për faktin se për një 
komunikim të tillë të shkresave nuk mungon vetëm kuadri adekuat plotësues ligjor, 
por mungon edhe infrastruktura fizike. Gjithsesi, komunikimi i rregullt i shkresave 
përmes postës elektronike duhet të plotësohet me kushtin e nënshkrimit elektronik 
të postës elektronike. Pra, edhe në rastet e dërgimit të shkresave sipas dispozitës së 
nenit 103, par. 3 të LPK zbatohet dispozita e nenit 99, par. 4 të LPK. Sipas kësaj 
dispozite, jo vetëm parashtresat, por edhe shkresat e dërguara përmes postës 
elektronike duhet të verifikohen përmes firmës së kualifikuar juridike. Shkresat e 
Gjykatës nuk mund të kryhen përmes telefaksit ose telegrafit. Kjo del argumentum 
e contrario nga formulimi i dispozitës së nenit 103 par. 2 të LPK629. 

 
 
Neni 104 

 
104.1 Dërgimi organeve shtetërore dhe personave juridik u bëhet duke iu 

dorëzuar shkresat personit të autorizuar për pranimin e tyre apo të 
punësuarit që gjendet në zyrën, gjegjësisht në lokalin e punës. 

104.2 Dërgimi personit juridik mund t’i bëhet edhe nëpërmjet njësisë së tij po 
që se kontesti ka lindur nga raporti juridiko-civil i saj. 

104.3 Dërgimi i shkresave sipas dispozitave të paragrafit 1 dhe 2 te këtij neni 
bëhet edhe kur palët e përmendura në këta paragrafë e kanë caktuar për 
përfaqësues të vetë personin e punësuar, që është punëtor i tyre. 

104.4 Personave ushtarak, punëtorëve të policisë dhe punëtorëve të 
komunikacionit tokësor dhe ajror dorëzimi i letërthirrjes mund tu bëhet 
edhe nëpërmjet komandës, përkatësisht eprorit të tyre direkt, e sipas 
nevojës në këtë mënyrë mund t’u dërgohen edhe shkresat tjera. 
 

1 Fillimisht duhet të ceket se komunikimi i shkresave është një procedurë e veçantë, 
në të cilën, qëllim final i saj është që adresati të mund të njihet me aktet e 
Gjykatës. Me këtë sigurohet parimi fundamental dhe parimi i kontradiktoritetit në 
procedurën civile. Gjatë zhvillimit të kësaj procedure duhet të sigurohet, që 
shkresa të arrin tek adresati, sepse vetëm nëse arrin shkresa, shkaktohen pasojat 

                                                            
629 Në lidhje me kushtet, që duhet të plotësohen në lidhje me dërgimin e parashtresave përmes postës 
elektronike, i referohemi shtjellimeve të prezantuara në komentimin e nenit 99, nr. 9 e në vazhdim të LPK.  
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e caktuara procedurale. Kjo për faktin, se nëse nuk kemi komunikim të rregullt, 
nuk prodhohen as pasoja juridike dhe me këtë nuk mund të ketë zhvillim normal 
dhe të rregullt të procesit gjyqësor civil. Nga kjo rrjedh se nuk mund të hiqet dorë 
nga komunikimi i shkresave. Prandaj, nuk ka kurrfarë efekti, nëse pala deklaron se 
nuk ka nevojë për vendimin e Gjykatës, meqë komunikimi i shkresave është akt 
gjyqësor630. Natyrisht se mund të hiqet dorë nga ndonjë aktvendim, me të cilin 
caktohet seanca, nëse termini i mbajtjes së seancës është komunikuar me gojë, në 
prezencë të palëve dhe pjesëmarrësve tjerë në proces.  

2 Sipas dispozitës së nenit 104, par. 1 të LPK, është kryer komunikimi, nëse shkresa 
i është dorëzuar personit të autorizuar ose punonjësit në ambientet e personit 
juridik ose të organit shtetëror. Kjo normë duhet të interpretohet gjerësisht dhe se 
normimi ligjor i kësaj dispozite në lidhje me organet shtetërore ose personat 
juridikë, ka të bëjë me të gjitha entitetet, që nuk janë persona fizikë. Prandaj, kjo 
rregull vlen për të gjithë personat juridikë të së drejtës publike dhe për të gjithë 
personat juridikë të së drejtës private. Poashtu, kjo dispozitë vlen edhe për 
bashkësitë e personave, siç janë shoqëria individuale, shoqëria komandite dhe 
shoqëria kolektive. Gjithashtu, kjo dispozitë vlen edhe për të gjitha shoqëritë e 
ndryshme, shoqatat e caktuara, që nuk kanë cilësinë e personave juridikë, për 
fondacionet apo organizmat e ndryshëm, që në publik shfaqen me ndonjë shenjë 
apo emërtim dallues. Dispozita e nenit 104, par. 1 të LPK vlen po ashtu edhe për të 
gjitha organet, institucionet apo edhe autoritetet shtetërore. Nga dispozita e nenit 
104 të LPK del se komunikimi është kryer me rregull, nëse shkresa i është 
dorëzuar personit apo punonjësit të autorizuar të këtyre organizmave. Është 
irelevante, se me cilin akt ligjor ose nënligjor ose me ndonjë akt të brendshëm janë 
autorizuar këta persona për pranimin e shkresave.  

3 Për komunikim të rregullt të shkresave nuk është me rëndësi, nëse e merr shkresën 
personi, për të cilin nga përmbajtja ajo shkresë është caktuar për të. Me rëndësi 
parësore është dorëzimi i shkresës „në hapësirat e disponimit të adresatit“, në të 
cilat këto hapësira adresati ka fuqinë e zotërimit. Pra, vlen „koncepti formal“631, 
në procedurën e komunikimit të shkresave, sipas të cilit koncept- me rëndësi është 
që shkresa të arrijë në ambientin e adresatit, i cili adresat është i emërtuar në aktet 
gjyqësore.  

4 Dispozita e nenit 104, par. 2 të LPK normon, se komunikimi është kryer në rregull, 
nëse shkresa është dërguar në njësinë e personit juridik. Fakti se Ligji thotë se 
komunikimi mund të bëhet nëpërmjet njësisë së personit juridik, nuk nënkupton 
se ky dorëzim në njësi të personit juridik ka vetëm karakter kalimtar dhe kjo njësi 
luan rolin e një ofruesi të shërbimeve për komunikim të shkresave. Shumë më 
tepër, në momentin e dërgimit të shkresës në këtë njësi, është kryer komunikimi i 
rregullt. Është irelevante, nëse kjo njësi ka dërguar më tutje shkresën tek marrësi, 
për të cilin shkresa nga përmbajtja është dedikuar për të. Edhe pse dispozita e nenit 
104, par. 2 të LPK, flet vetëm për njësinë e personit juridik, kjo dispozitë vlen për 
të gjithë personat juridikë të së drejtës publike dhe private dhe natyrisht edhe për të 

                                                            
630 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§ 87 Rn. 3. 
631 Kështu, edhe në të drejtën komparative, shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 236. 
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gjitha bashkësitë e personave siç janë shoqëritë individuale, kolektive dhe 
komandite. Po ashtu, kjo dispozitë vlen edhe për të gjitha rastet, kur dërgimi bëhet 
tek ndonjë „njësi“ e ndonjë shoqate apo fondacioni tjetër. Megjithatë, duhet të 
kihet parasysh fakti se dispozita e nenit 104, par. 2 të LPK, përcakton se 
komunikimi i shkresave nëpërmjet njësisë, nëse kontesti ka lindur nga raporti 
juridiko-civil i saj. Këtu duhet të kihet parasysh fakti, se LPK i vjetër nuk ka 
paraparë një rregull të tillë. Prandaj, kjo dispozitë paraqet një normim të ri, që në 
fakt arsyeshmëria e një dispozite të tillë është tejet e zbehtë. Siç duket, ligjvënësi 
lejon mundësinë e komunikimit të shkresave edhe nëpërmjet njësisë, nëse kontesti 
ka të bëjë me këtë njësi. Ligji hesht, në rast se kontesti ka të bëjë edhe me njësinë 
edhe me organizatën „nënë“. Në raste të tilla, kur në kontest janë involvuar edhe 
njësia edhe organizata „nënë“ atëherë, komunikimi quhet i kryer në mënyrë të 
rregullt, në momentin e dërgimit të shkresës në këtë njësi. Siç duket, është intencë 
e Ligjvënësit që dërgimi i shkresave të bëhet nëpërmjet njësisë vetëm atëherë, nëse 
kjo njësi është e involvuar në proces në mënyrë direkte ose indirekte. Prandaj, në 
rrethana të paraqitura në kuptim të kësaj norme, do të duhej që kjo normë të 
interpretohej shumë ngushtë. 

5 Nga dispozita e nenit 104, par. 3 të LPK, del se komunikimi i shkresave është 
kryer në mënyrë të rregullt, nëse dërgimi bëhet te secili person, që edhe me ndonjë 
akt të brendshëm të këtyre organizmave është autorizuar për pranimin e këtyre 
shkresave. 

6 Në të gjitha rastet e përmendura më lart, në komentim të këtij neni, nuk ka dallim, 
nëse shkresat duhet të dërgohen personalisht ose jo në kuptim të nenit 110 të LPK. 
Prandaj, komunikimi është kryer me rregull edhe nëse kemi të bëjmë me padi, 
përgjigje në padi ose vendim të Gjykatës në kuptim të nenit 110 të LPK, nëse 
shkresat u janë dorëzuar personave në kuptim të nenit 104, par. 1 të LPK.  

7 Dispozita e nenit 104, par. 4 të LPK, rregullon çështjen e komunikimit të shkresave 
me persona, që janë në një varësi për shkaqe objektive. Me këtë dispozitë 
përcaktohen në mënyrë jotaksative rastet, kur komunikimi i shkresave duhet të 
bëhet me persona ushtarakë, punëtorët e policisë, me persona të komunikimit 
tokësor dhe ajror. Duhet të kihet parasysh fakti, se kjo dispozitë ka të bëjë vetëm 
me rastet, kur këta persona janë në kryerje të shërbimit. Pra, kjo dispozitë vlen 
vetëm në rastet, kur duhet të dërgohet letërthirrja për seancë. Nëse kemi të 
bëjmë me rastet e komunikimit të shkresave tjera, atëherë komunikimi i shkresave 
bëhet parimisht përmes mënyrës së zakonshme të komunikimit të shkresave në 
kuptim të dispozitës së nenit 103, par. 1 të LPK. Prandaj, nëse kemi të bëjmë me 
ndonjë letërthirrje nga ana e Gjykatës dhe adresati është person ushtarak, 
punonjës i policisë, punonjës në institucione të komunikacionit ajror ose tokësor, 
atëherë dërgimi i shkresave mund të bëhet sipas dispozitës së nenit 104, par. 4 të 
LPK. Në këtë rast, komunikimi quhet i rregullt, nëse shkresa e tillë si letërthirrje i 
dorëzohet komandës ose eprorit të tyre direkt. Siç shihet, komunikimi quhet i 
rregullt, vetëm nëse shkresa i dorëzohet komandës apo eprorit direkt të personave 
në fjalë. Natyrisht, se është e mundshme edhe dorëzimi i shkresës ndonjë personi 
tjetër. Por, kusht është që ky person tjetër duhet të jetë i autorizuar nga ana e 
komandës ose eprorit direkt të adresatit të caktuar. Prandaj, dispozitat e nenit 104, 
par. 1 të LPK, nuk vlen në këtë rast, meqë dispozita e nenit 104, par. 4 të LPK, 
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paraqitet si rregullë speciale kundrejt dispozitës së nenit 104, par. 1 të LPK. 
Përcaktimi ligjor i dispozitës së nenit 104, par. 4 fjalia e fundit të LPK se sipas 
nevojës në këtë mënyrë mund t‘u dërgohen këtyre personave edhe shkresat tjera, 
nënkupton faktin se personave ushtarakë, punonjësve të policisë, komunikacionit 
tokësor dhe ajror mund t’ju dërgohen jo vetëm letërthirrja, por edhe shkresat tjera. 
Megjithatë, kjo praktikë do të duhej të evitohej, përveçse prezenca e këtyre 
personave në institucione është e vazhdueshme dhe një kohë më të gjatë. Nëse 
personat e tillë janë në shërbime të vazhdueshme dhe me prezencë të vazhdueshme 
dhe të pandërprerë, atëherë komunikimi i shkresave të tjera bëhet konform 
dispozitës së nenit 104, par. 4 të LPK. 

8 Kjo dispozitë, pra dispozita e nenit 104, par. 4 të LPK, vlen edhe për personat e 
komunikacionit ujor edhe pse Ligji nuk e thotë shprehimisht kështu, meqë kjo 
dispozitë nuk paraqet ndonjë rregull me karakter numerus clausus. Nuk mund të 
mendohet, se rregullat tjera do të vlejnë në rast të komunikimit me punonjës të 
komunikacionit ujor; edhe LPK i vjetër kishte caktuar shprehimisht se dispozita e 
tillë vlen edhe për punonjësit e komunikacionit ujor. 

 
 
Neni 105 
 
105.1 Kur dorëzimi i shkresave duhet t’u bëhet personave ose institucioneve në 

botën e jashtme, apo të huajve që gëzojnë të drejtën e imunitetit, dërgimi i 
tyre do të bëhet në rrugë diplomatike, në qoftë se në kontratën 
ndërkombëtare, apo në këtë ligj nuk është përcaktuar mënyrë tjetër e 
komunikimit. 

105.2 Dërgimi personit juridik që e ka selinë në botën e jashtme mund t’i bëhet 
edhe nëpërmjet përfaqësisë së tij në Kosovë. 
 

1 Dispozita e nenit 105, të LPK rregullon komunikimin e shkresave me persona ose 
institucione të jashtme apo edhe komunikimin e shkresave me të huaj, që tek ne 
gëzojnë imunitet diplomatik. Siç shihet, kjo dispozitë nuk vlen për personat, të 
cilët kanë vendbanimin ose vendqëndrimin në territorin e Republikës së Kosovës. 
Po ashtu, kjo dispozitë nuk vlen edhe në rast të komunikimit të shkresave me 
institucionet, personat juridikë, shoqatat, fondacionet apo shoqëritë e personave, të 
cilët kanë selinë në territorin e Republikës së Kosovës.  

2 Prandaj, dispozita e nenit 105 të LPK, vlen vetëm për komunikim të shkresave me 
personat dhe institucionet, që ndodhen në botën e jashtme. Person në kuptim të 
kësaj norme mund të jetë secili person fizik ose juridik. Poashtu, kjo dispozitë vlen 
për secilin institucion, shoqatë, fondacion apo ndonjë shoqëri e personave. Kusht 
është gjithmonë, që këta të kenë selinë në ndonjë territor tjetër jashtë Republikës së 
Kosovës. Kjo dispozitë vlen edhe për persona, të cilët gëzojnë imunitet 
diplomatik632. Duke marrë në konsideratë faktin, se dërgimi i shkresave këtyre 
institucioneve apo personave mund të bëhet edhe përmes përfaqësisë së tyre në 
Kosovë duke u bazuar në dispozitën e nenit 105 të LPK, atëherë dispozita e nenit 

                                                            
632 Se cilët persona gëzojnë imunitet diplomatik, shih edhe komentimin e nenit 28, nr. 5 e në vazhdim. 
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105, par. 1 të LPK, vlen edhe në rastet, kur komunikimi i shkresave ka të bëjë me 
kontestet, në të cilat janë përfshirë edhe njësitë e këtyre institucioneve apo 
organizatave, njësi të cilat gjenden në territorin e Republikës së Kosovës.  

3 Shprehimisht përcaktohet me dispozitën e nenit 105, par. 1 të LPK, se komunikimi 
i shkresave duhet të bëhet në rrugë diplomatike. Komunikimi i tillë në rrugë 
diplomatike sigurohet përmes Ministrisë së Drejtësisë, më konkretisht nëpërmjet 
Departamentit për bashkëpunim ndërkombëtar, në bazë të Udhëzimit 
Administrativ për Procedurën e Ofrimit të Ndihmës Juridike Ndërkombëtare në 
Çështjet Penale dhe Civile, Nr. 01-1265, e vitit 2009.  

 
 
Neni 106 
 

Personave të privuar nga liria dërgimi u bëhet me anë të drejtorisë së burgut, 
përkatësisht drejtorisë së institucioneve për ekzekutimin e sanksioneve penale 
dhe për kundërvajtje. 

 
1 Dispozita e nenit 106, rregullon çështjen e komunikimit të shkresave me persona 

të privuar nga liria. Komunikimi i shkresave me persona të tillë bëhet përmes 
drejtorisë së burgut apo drejtorisë së institucioneve për ekzekutimin e sanksioneve 
penale dhe për kundërvajtje. Fillimisht duhet të ceket se kjo dispozitë nuk paraqet 
rregull numerus clausus. Pra, kjo dispozitë nuk zbatohet vetëm në rastet e privimit 
të personave nga liria. Kjo dispozitë gjen zbatim edhe për të gjithë personat, që 
gjenden në paraburgim ose edhe janë në vuajtje të dënimit me heqje lirie. Po ashtu, 
kjo dispozitë vlen edhe për personat, të cilët gjenden në ndonjë institucion 
shëndetësor apo korrektues. Megjithatë, kjo dispozitë nuk vlen për personat, të 
cilët janë jetojnë në ndonjë institucion, por që nuk janë të varur nga urdhërat e 
ndonjë eprori. Si raste të tilla mund të jenë p.sh. institucionet e rehabilitimit, të 
shërimit ose edhe të pushimit. 

2 Diskutabile mund të jetë fakti, se si duhet të trajtohet komunikimi i shkresave 
përmes drejtorive të tilla në institucionet në kuptim të kësaj dispozite. Këto 
drejtori nuk mund të luajnë rolin e përfaqësuesit ligjor dhe as me autorizim për 
adresatin. Prandaj, këto drejtori luajnë më shumë rolin e një „dore të zgjatur“ të 
postës apo ofruesve të shërbimeve postare. Koha e kaluar për dërgimin e shkresave 
prej drejtorisë deri tek adresati, llogaritet kohë e kaluar në rrugë postare. Prandaj, 
afati fillon të rrjedhë në kohën, kur edhe adresati është njohur faktikisht me 
përmbajtjen e shkresës. Kjo kohë është në momentin e pranimit faktik të shkresës 
nga adresati prej drejtorisë së këtij institucioni. E njëjta vlen edhe në rastin e 
dërgimit të parashtresës nga ana e personave të tillë. Parashtresa llogaritet se është 
paraqitur, në momentin se kur kjo parashtresë është dorëzuar në drejtorinë e 
institucioneve të tilla. Koha e kaluar e postës në drejtorinë e burgut, llogaritet si 
kohë e kaluar në rrugë postare. 
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Neni 107 
 
107.1 Kur palën e përfaqëson përfaqësuesi i saj ligjor apo me prokurë, shkresa i 

dorëzohet përfaqësuesit ligjor, përkatësisht përfaqësuesit me prokurë. 
107.2 Po që se pala ka më tepër përfaqësues ligjor apo me prokurë, mjafton që 

shkresa t’i dorëzohet njërit nga ta. 
 

1 Meqë vlen koncepti formal i nocionit të „marrësit të shkresës”633 me dispozitën e 
nenit 107, par. 1 të LPK, është përcaktuar, se shkresa i dërgohet jo palës, por 
përfaqësuesit ligjor të palës ose përfaqësuesit me prokurë, nëse pala përfaqësohet 
nga një përfaqësues i tillë. Në raste të tilla, vetëm dorëzimi i shkresës te 
përfaqësuesit ligjor, respektivisht përfaqësuesit me prokurë, konsiderohet dorëzim i 
rregullt. Dërgimi i shkresës te pala e përfaqësuar, edhe pse pala përfaqësohet nga 
përfaqësuesi ligjor, respektivisht nga përfaqësuesi me prokurë nuk prodhon 
kurrfarë efekti juridik. Në këto raste, dorëzimi është kryer me rregull vetëm atëherë 
kur shkresa i është dërguar përfaqësuesit ligjor, respektivisht përfaqësuesit me 
prokurë. Prandaj, dorëzimi i shkresës palës së përfaqësuar në këto raste është 
relevante dhe një dorëzim i tillë nuk prodhon kurrfarë pasojash juridike634. E njëjta 
vlen edhe në rastet, kur ndonjë tjetër është autorizuar për pranimin e shkresave635. 

2 Dorëzimi i shkresave konform dispozitës së nenit 107, par. 1 të LPK bëhet pa 
marrë parasysh faktin, se në çfarë baze juridike është dhënë e drejta e përfaqësimit 
me prokurë. Irelevant është fakti, nëse autorizimi është dhënë vetëm për pranimin e 
shkresave ose në rast të dhënies së prokurës gjenerale. Në rast të dhënies së tillë të 
prokurës gjenerale, atëherë vlen supozimi ligjor se ai përfaqësues me prokurë është 
i autorizuar edhe për pranimin e shkresave. Megjithatë, përfaqësimi i një avokati 
nga ana e një avokatit tjetër për ndonjë veprim procedural nuk krijon supozimin 
juridik, se shkresat duhet të dërgohen tek ky avokat. Dhe ky autorizim, edhe për 
pranimin e shkresave vlen gjithnjë derisa në Gjykatë të deponohet tërheqja e 
autorizimit ose të deponohet prokura tjetër, me të cilën prokurë autorizohet ndonjë 
përfaqësues tjetër. Irelevant mbetet fakti, nëse tërheqja e prokurës bëhet në të 
njëjtën ditë, kur edhe është lëshuar shkresa për dorëzim. Ndryshimi i autorizimit 
për pranimin e shkresave vlen për në të ardhmen, pasi një ndryshim i tillë ka arritur 
në Gjykatë. Kjo vlen edhe në rastet, kur përfaqësuesi me prokurë është avokat. Në 
rast të detyrimit për avokat (rast i rrallë sipas të drejtës de lege lata), atëherë 
shkresat dorëzohen gjithmonë te avokati aktual, derisa në Gjykatë ka arritur 
njoftimi se pala ka autorizuar një avokat tjetër si përfaqësues me prokurë. 
Argumentum e contrario edhe revokimi duhet të bëhet në formën me shkrim 
ashtu siç është dhënë edhe prokura me shkrim nga ana e palës së përfaqësuar.  

3 Dispozita e nenit 107 të LPK vlen edhe në procedurën jokontestimore, 
përmbarimore edhe në atë të falimentimit. 

                                                            
633 Marrësi i shkresës në kuptim të këtij ligji nuk është personi, për të cilin shkresa është dedikuar në aspektin 
përmbajtësor, por është personi, i cili është emërtuar nga Gjykata si marrësi i shkresës. 
634 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih në mes të tjerëve Ballon, Einführung in das österreichische 
Zivilprozessrecht – Streitiges Verfahren, S. 129. 
635 Shih p.sh. dispozitën e nenit 118 të LPK, dispozitën e nenit 119 të LPK, dispozitën e nenit 79, në lidhje me 
dispozitën e nenit 82 të LPK. 
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4 Dispozita e nenit 107, par. 2 të LPK, përcakton qartë se komunikimi i shkresave 
është bërë në mënyrë të rregullt, nëse pala ka disa përfaqësues ligjorë, respektivisht 
me prokurë dhe shkresa i është dërguar njërit prej tyre. Edhe në këtë rast, dërgimi i 
shkresës vetëm palës së përfaqësuar nuk mjafton dhe një komunikim i tillë 
juridikisht është irelevant dhe nuk prodhon kurrfarë pasojash juridike. Është e 
këshillueshme, që në rastet e përfaqësimit të palës nga disa përfaqësues ligjorë, 
respektivisht nga disa përfaqësues me prokurë të caktohet një përfaqësues për 
pranimin e shkresave. Kjo do të nënkuptonte dhënia e autorizimit special për 
pranimin e shkresave. Dhe një autorizim i tillë do të vlente analogia iuris deri në 
arritjen në gjykatë të revokimit të këtij autorizimi. Në rast se nuk është caktuar 
përfaqësuesi për pranimin e shkresave nga ana a palës, ose me marrëveshjen e 
përfaqësuesve, atëherë Gjykata dërgon shkresat tek njëri përfaqësues i tillë. 
Gjykata nuk do ketë për detyrim të lëshohet në shtjellim të hollësishëm se cilit 
përfaqësues do t’i drejtohen shkresat. Do të mund të ishte diskutabile, nëse gjykata 
do të duhej t‘i drejtonte në vazhdimësi shkresat tek i njëjti përfaqësues. Me fjalë të 
tjera, mund të mbetet diskutabile, nëse dërgimi i shkresave të para tek një 
përfaqësues krijon detyrimin për dërgimin e shkresave pasuese vetëm tek ky 
përfaqësues. Fillimisht mund të mendohet, se dërgimi i shkresave te një 
përfaqësues krijon detyrimin për dërgimin e shkresave vijuese vetëm te ky 
përfaqësues me konsekuencë se komunikimi nuk është kryer me rregull, nëse 
shkresat e mëvonshme janë drejtuar te një përfaqësues tjetër. Për mendimin tim, 
dispozita e nenit 107, par. 2 të LPK, është e qartë edhe në këtë drejtim. 
Komunikimi quhet i rregullt edhe në rastet, kur gjykata i drejton shkresat te 
përfaqësuesit e ndryshëm madje në vazhdimësi. Papërgjegjësia eventuale e palës 
ose përfaqësuesve të palës nuk mund të krijojë ndonjë detyrim shtesë për gjykatën. 

 
 
Neni l08 

 
108.1 Dërgimi avokatit, që është përfaqësues i palës, i bëhet edhe duke iu 

dorëzuar shkresa personit që është i punësuar në zyrën e tij. 
108.2 Në qoftë se avokati e ushtron profesionin në banesën e vet, në mënyrë 

adekuate zbatohen dispozitat e nenit 111 të këtij ligji. 
 

1 Me dispozitën e nenit 108, par. 1 të LPK, është synim që të lehtësohet komunikimi 
i shkresave, në rast se pala është përfaqësuar nga ana e një avokati. Prandaj, kjo 
dispozitë vlen edhe në rastet, kur komunikimi i shkresave duhet të bëhet 
personalisht636. Kjo për faktin, se me këtë dispozitë tentohet pikërisht të 
lehtësohet komunikimi me shkresa.  

2 Mund të jetë problematike, nëse kjo dispozitë vlen vetëm në rast se pala 
përfaqësohet nga një avokat ose kjo dispozitë vlen edhe në rastet, kur pala 
përfaqësohet nga ndonjë përfaqësues tjetër me prokurë, që nuk është avokat. 
Dispozita e nenit 108, par. 1 të LPK, i referohet shprehimisht vetëm avokatit, ku 
përcaktohet se dërgimi avokatit, që është përfaqësues i palës, i bëhet edhe duke iu 

                                                            
636 Në lidhje me dërgimin e shkresave personalisht, shih më konkretisht komentimin e nenit 110, nr. 1 
e në vazhdim. 



Iset Morina 

 229 

dorëzuar shkresa personit që është i punësuar në zyrën e tij). Një referim të tillë 
shprehimor për avokatin e gjejmë edhe në LPK të vjetër (shih dispozitën e nenit 
139 të LPK të vjetër). Duke u bazuar në interpretimin gjuhësor të dispozitës së 
nenit 108 par. 1 të LPK, do të mund të arrihej në përfundim se kjo dispozitë vlen 
vetëm në rast se përfaqësuesi me prokurë është avokat. Duke marrë për bazë faktin 
se Ligjit të ri të PK nuk ka paraparë fare rregulla në lidhje me aftësinë postulative, 
atëherë vështirë se mund të jetë i qëndrueshëm mendimi se kjo dispozitë vlen 
vetëm për rastet, kur pala përfaqësohet nga avokati. LPK i ri ka fshirë fare 
dispozitat nga LPK i vjetër në lidhje me detyrimin për avokat dhe se tani palët 
kanë parimisht aftësi postulative për të gjitha instancat; në lidhje me këtë shih edhe 
komentimin e nenit 30, nr. 2; neni 81, nr. 1; neni 85, nr. 1 dhe 3; neni 108, nr. 2; 
neni 151 nr. 1; neni 215 nr. 2; neni 217 nr. 2, neni 239 nr. 9 dhe neni 236 nr. 8. Për 
këtë arsye, dispozita e nenit 108, par. 1 të LPK, do të duhej të vlente edhe në rastet, 
kur pala përfaqësohet me prokurë nga një person tjetër që nuk është avokat. Këtu 
mendohet në rend të parë për personat e ndryshëm që ofrojnë shërbime juridike 
dhe se ofrojnë këshilla të ndryshme juridike. Kjo dispozitë nuk do të vlejë 
megjithatë në rast të përfaqësimit të palës nga të ashtuquajturit kuazishkruesit637. 
Është irelevant fakti, nëse ofrimi i shërbimeve të përfaqësimeve bëhet me 
shpërblim ose pa shpërblim. Mjafton, që përfaqësimi të ofrohet nga ndonjë person, 
i cili ushtron veprimtari të ndërmarrësit. Nga kjo rrjedh se dispozita e nenit 108, 
par. 1 të LPK, vlen edhe atëherë, kur pala përfaqësohet nga ndonjë ndërmarrës 
tjetër, që nuk ofron vetëm shërbime juridike dhe se merret edhe me veprimtari 
tjetër.  

3 Nocioni Personi që është punësuar në zyrën e tij në kuptim të këtij neni nuk mund 
të kuptohet vetëm në aspektin thjeshtë të marrëdhënies së punës, në kuptim të 
Ligjit të punës. Ky nocion do të duhej të interpretohej në mënyrë tejet të gjerë dhe 
do të përfshinte të gjithë personat, që në një formë a tjetër janë të involvuar në 
zyrë. Këtu përfshihen edhe praktikantët dhe të afërmit e avokatit, të cilët herë pas 
here ofrojnë shërbime pa pagesë në zyrë638. Nëse në këtë nocion do të përfshihej 
edhe pastruesja në zyrë, mund të jetë diskutabile. Sipas mendimit tonë, edhe 
pastruesja do të mund të përfshihej nën nocionin e personit, që është punësuar në 
zyrën e tij. Kjo për faktin, se kjo dispozitë do të duhej të interpretohej shumë gjerë, 
sepse është intencë e ligjvënësit që në raste të tilla të lehtësohet komunikimi i 
shkresave. Me këtë, komunikimi do të quhej i kryer në mënyrë të rregullt, nëse 
shkresa i dorëzohet njërit nga personat, në kuptim të nenit 108, par. 1 të LPK. 

4 Në rast të zyrës së përbashkët të dy apo më tepër avokatëve, komunikimi do të 
quhej i rregullt, nëse shkresa i është dorëzuar njërit prej avokatëve ose një personi 
të punësuar në këtë zyrë. Prandaj, nocioni i personit, sipas nenit 108, par. 1 të LPK, 
do të duhej të interpretohej shumë gjerësisht, nëse kemi zyrë të përbashkët të 
shumë avokatëve. Komunikimi i shkresave (edhe shkresat, që duhet të dërgohen 
personalisht) do të quhej i kryer në mënyrë të rregullt, nëse shkresa i është 
dorëzuar cilitdo person, që kryen ndonjë veprimtari në atë zyrë. Irelevant është 
fakti, nëse personi i tillë kryen shërbime të avokatisë për ndonjë avokat tjetër në 

                                                            
637 Lidhur me këtë, shih edhe komentimin e nenit 86, nr. 7. 
638 Kështu, edhe në të drejtën komparative; Shih Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§ 87 (§ 13 ZustG) Rn. 1. 
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atë zyrë, avokat i cili nuk është përfaqësues me prokurë në rastin konkret. Mjafton, 
që të kenë avokaturë të përbashkët dy apo më tepër avokatë. Kjo situatë do të 
vlente edhe në rastet, kur në një zyrë të përbashkët kryejnë shërbime juridike dy 
apo më tepër persona, që nuk janë avokatë. Komunikimi quhet i rregullt, nëse 
shkresa i është dërguar secilit person, që kryen ndonjë veprimtari shërbimi në atë 
zyrë për ofrimin e shërbimeve juridike.  

5 Dispozita e nenit 108, par. 2 të LPK, i referohet dispozitave të nenit 111 të LPK, 
dhe në fakt është dispozitë e re, dispozitë e cila nuk ishte paraparë me Ligjin e 
vjetër të PK. Sipas kësaj dispozite, përshtatshmërisht vlejnë dispozitat e nenit 111 
të LPK, nëse avokati ushtron veprimtarinë e vetë në shtëpi. Në bazë të dispozitës 
së nenit 111 të LPK, komunikimi quhet i rregullt, nëse shkresa i dorëzohet ndonjë 
anëtari të familjes së adresatit apo fqinjit të adresatit, nëse adresati nuk gjendet në 
vendin e destinimit të shkresës. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se kjo dispozitë bie 
ndesh në mënyrë flagrante me dispozitën e par. 1 të nenit 108, të LPK. Kjo për 
faktin, se dispozita e nenit 108, par. 1 të LPK, vlen edhe për shkresat, që duhet të 
dërgohen personalisht639. Kurse, dispozitat e nenit 111 të LPK, vlejnë vetëm për 
shkresa, të cilat nuk duhet të dorëzohen personalisht. Nga kjo rezulton, se nëse 
avokati ushtron veprimtarinë e vet në banesë, komunikimi me shkresa bëhet si me 
ndonjë person privat. Për këtë arsye, shkresat që duhet të dorëzohen personalisht, 
në kuptim të nenit 110 të LPK, nuk mund t’i pranojë as ndonjë anëtar i familjes e 
as ndonjë person tjetër, që është i angazhuar në kryerjen e shërbimeve të ndryshme 
për avokaturën, avokaturë e cila ushtrohet në banesë. Prandaj, me dispozitën e 
nenit 108, par. 2 të LPK, bllokohet në tërësi komunikimi i shkresave dhe mund të 
bëhet keqpërdorim masiv i kësaj të drejte procedurale. Prandaj, kjo dispozitë, është 
e paqëndrueshme dhe si e tillë duhet të hiqet fare ose të reformohet në mënyrë 
urgjente. Ajo që dëshirohet të arrihet me dispozitën e nenit 108, par. 1 të LPK, 
vështirësohet pa ndonjë justifikim juridik me dispozitën e nenit 108, par. 2 të LPK. 
Deri në reformimin e dispozitës së nenit 108, par. 2 të LPK, rekomandohet 
interpretimi tejet i kufizuar i kësaj dispozite, me qëllim të mundësisë së 
keqpërdorimit të kësaj dispozite procedurale. Reformimi i kësaj dispozite është 
imanent, meqë kjo dispozitë bien ndesh me intencën e ligjvënësit për të lehtësuar 
komunikimin e shkresave, në rast se përfaqësuesi është avokat. Reformimi i kësaj 
dispozite është po ashtu i domosdoshëm edhe për shkak të faktit, se është e 
pamundur që të interpretohet kjo normë në atë formë, që dispozita e nenit 108, par. 
2 të LPK të mund të vlente edhe për shkresat, që duhet të dorëzohen personalisht. 
Kjo do të kuptonte, që të vlente dispozita e nenit 108, par. 1 të LPK edhe në rastet, 
kur avokati ose ndonjë person tjetër ushtron veprimtarinë e tij, për ofrimin e 
shërbimeve juridike në banesën e tij. Dispozita e nenit 108, par. 2 të LPK, për fat të 
keq është tejet preciz për të lejuar një interpretim të tillë, sepse kjo dispozitë i 
referohet shprehimisht dispozitës së nenit 111 të LPK. Dhe dispozita e nenit 111 të 
LPK, nuk vlen për rastet e dërgimit të shkresave, që duhen të dërgohen 
personalisht. Dërgimi i shkresave, që duhet të dërgohen personalisht, rregullohet 
në veçanti me dispozitat e nenit 110 të LPK. 

 

                                                            
639 Se cilat shkresa dërgohen personalisht, përcaktohet në dispozitën e nenit 110 të LPK. 
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Neni 109 
 

109.1 Dërgimi i shkresave bëhet çdo ditë nga ora 7,00 – 20,00 në banesën apo në 
vendin e punës së personit të cilit duhet dorëzuar ato, ose në lokalet e 
gjykatës kur ky person ndodhet në lokalet e gjykatës. 

109.2 Në qoftë se dorëzimi i shkresës nuk mund të bëhet në adresën dhe kohën e 
përmendur në paragrafin e mësipërm, atëherë ai mund te behet ne çdo 
kohe dhe vend tjetër. 
 

1 Me dispozitën e nenit 109, par. 1 të LPK, dërgimi i shkresave bëhet gjatë orarit të 
zakonshëm të punës. Siç mund të vërehet, kjo dispozitë shkon përtej faktit të 
dërgimit të shkresave brenda orarit të zakonshëm dhe ky orar është prej orës 08.00 
deri në ora 16.00. Sipas kësaj rregulle, komunikimi mund të kryhet çdo ditë prej 
orës 07.00 deri në orën 20.00. Dispozita e nenit 109, par. 1 të LPK kishte për 
model dispozitën e nenit 140 të Ligjit të vjetër PK, por ka pësuar ndryshime 
qenësore. Kjo për faktin se tani me Ligjin e ri të PK, komunikimi mund të bëhet jo 
vetëm ditëve të punës, por çdo ditë, prej orës 07.00 deri në orën 20.00. Siç duket, 
ligjvënësi dëshironte, që të ngrinte efikasitetin e punës, edhe nëpërmjet këtij 
instituti procedural të komunikimit të shkresave. Nëse ky ndryshim do të ndikojë 
në rritjen e efikasitetit, sidomos të komunikimit të shkresave, mbetet çështje e 
diskutueshme. Për mendimin tonë, kjo normë ka pak ose mund të ketë shumë pak 
ndikim në ngritjen e efikasitetit dhe se një normë e tillë, më shumë shkakton 
probleme sesa do të mund të zgjidhë probleme të komunikimit efikas dhe të 
shpejtë të shkresave. Tërhiqet vëmendja, se përcaktimi kohor i komunikimit të 
shkresave brenda orarit, prej orës 07.00 deri 20.00 nuk mund të ketë pengesa, që 
komunikimi të quhet i parregullt, nëse dërgimi i shkresave është bërë para orës 
07.00 ose pas orës 20.00. Megjithatë, adresati do të ketë mundësinë e refuzimit të 
shkresës, nëse dërgimi i shkresave tentohet të realizohet jashtë orarit të përcaktuar 
me dispozitën e nenit 109, par. 1 të LPK. Nga kjo rezulton, se komunikimi nuk 
quhet i rregullt, nëse shkresa dorëzohet jashtë këtij orari dhe adresati nuk ka dhënë 
pëlqimin për pranimin e shkresave jashtë orarit të përcaktuar. Në praktikë, kjo 
çështje mund të mbetet irelevante, meqë komunikimi i shkresave bëhet zakonisht 
në orarin e rregullt të punës. 

2 Nocioni „banesë“ në kuptim të dispozitës së nenit 109, par. 1 të LPK, duhet të 
kuptohet në mënyrë tejet ekstensive dhe përfshinë çfarëdo vendi të banimit të 
adresatit. Banesë në kuptim të kësaj norme është edhe ndonjë pushimore e 
adresatit, e cila është caktuar nga ana e adresatit si vend ku mund të bëhet 
komunikimi i shkresave. Se shkresa mund t’i dorëzohet adresatit edhe në vendin e 
punës ka të bëjë me faktin e tentativës për komunikim efikas dhe të shpejtë të 
shkresave. Në funksion të efikasitetit të komunikimit të shkresave është edhe 
mundësia e dorëzimit të shkresës adresatit në lokalet e Gjykatës. Tanimë, 
teorikisht, komunikimi i shkresave nëpërmjet gjykatës mund të bëhet edhe përtej 
orarit të rregullt të punës. 

3 Në funksion të efikasitetit të komunikimit të shkresave shkon edhe dispozita e 
nenit 109, par. 2 të LPK. Sipas kësaj dispozite, komunikimi i shkresave mund të 
bëhet edhe në vend dhe kohë tjetër, jashtë asaj, çka është përcaktuar me dispozitën 
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e nenit 109, par. 1 të LPK. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se kjo dispozitë nuk 
mund të interpretohet në mënyrë ekstensive. Shumë më tepër, këtu vjen në 
shprehje edhe në ndihmë interpretimi teleologjik, ku do të mund të arrihej në 
përfundim se ky komunikim i rregullt, në bazë të nenit 109, par. 2 të LPK, mund të 
kryhet vetëm atëherë dhe me të vërtetë vetëm atëherë, kur adresati është pajtuar 
për pranimin e shkresave në ndonjë vend tjetër nga ajo që është dhënë. Pëlqimi i 
adresatit është i domosdoshëm edhe atëherë, kur komunikimi duhet të kryhet në 
një kohë tjetër jashtë asaj se çka është përcaktuar me dispozitën e nenit 109, par. 1 
të LPK. Nëse gjykata do të mund të vendos, që komunikimi i shkresave të bëhet në 
një vend dhe kohë tjetër, nga ajo që është përcaktuar me dispozitën e nenit 109, 
par. 1 të LPK, është tejet diskutabile. LPK i vjetër me dispozitën e nenit 140, ka 
paraparë këtë mundësi, me kusht që Gjykata të arsyetojë vendimin e tillë. Siç e 
pamë, LPK i vjetër është tejet liberal në këtë çështje dhe thotë: në çdo vend dhe 
kohë tjetër, nga ajo që është përcaktuar me dispozitën e nenit 109, par. 1 të LPK. 
Për mendimin tim, komunikimi i shkresave sipas dispozitave të nenit 109, par. 2 të 
LPK, do të mund të kryhej në mënyrë të rregullt, vetëm atëherë, kur pala ka dhënë 
pëlqimin shprehimisht për këtë. Dhënia e pëlqimit në mënyrë konkludente, nuk do 
të duhej të mjaftonte. Gjykata do të mund të vendoste për një komunikim të tillë të 
shkresave sipas dispozitës së nenit 109, par. 2 të LPK, vetëm në raste të 
jashtëzakonshme dhe me një arsyetim të bindshëm se komunikimi i tillë ishte i 
nevojshëm. Mendojmë, se Gjykata nuk do të duhej të vepronte konform nenit 109, 
par. 2 të LPK, sepse kjo do të mund të shpinte në probleme të shumta praktike. 

 
 
Neni 110 
 
110.1 Padia, përgjigjja në padi, letërthirrja për në seancë, urdhërpagesa, 

aktgjykimi dhe aktvendimi, kundër të cilit lejohet ankim i veçantë, mjeti i 
goditjes së vendimit, i dorëzohet personalisht palës, gjegjësisht 
përfaqësuesit ligjor apo përfaqësuesit me prokurë të saj. Shkresat e tjera 
do t’i dorëzohen personalisht adresatit kur një gjë e këtillë shprehimisht 
parashihet me këtë ligj apo kur gjykata konkludon se për shkak të 
dokumenteve origjinale që i janë bashkangjitur shkresës që duhet 
dorëzuar, ose nga ndonjë shkak tjetër, nevojitet kujdes i shtuar. 

110.2 Në qoftë se personi të cilit duhet dorëzuar personalisht shkresa nuk 
gjendet atje ku duhet bërë dorëzimi, dorëzuesi do të njoftohet se kur dhe 
ku do të mund ta gjejë këtë person dhe do t’ia lejë ndonjë personi të 
theksuar në nenin 111 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji njoftimin me shkrim 
që për marrjen e shkresës të jetë në ditën dhe në orën e caktuar në 
banesën e vet, përkatësisht në vendin e vet të punës. 

110.3 Po që se edhe pas kësaj dorëzuesi i shkresës nuk e gjen personin të cilit 
duhet dorëzuar shkresa, atëherë ai do të veprojë sipas dispozitave të nenit 
111 të këtij ligji, dhe kështu dorëzimi do të konsiderohet i kryer. 
 

1 Fillimisht duhet të ceket, se varësisht nga përmbajtja e shkresave, komunikimi 
bëhet ose personalisht ose në formë më të zbutur. Parimisht, komunikimi bëhet 
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konform dispozitave të nenit 111 të LPK. Kurse, me dispozitat e nenit 110 të LPK, 
parashihen rastet, se kur komunikimi i shkresave bëhet personalisht. Në bazë të 
kësaj norme, komunikimi i shkresave bëhet personalisht, nëse shkresa është padi, 
përgjigja në padi, letërthirrja për seancë, aktgjykimi, aktvendimi, nëse kundër këtij 
aktvendimi lejohet ankesa e posaçme. Personalisht dërgohet shkresa edhe atëherë, 
nëse ajo shkresë përmban mjetin e goditjes së vendimit. Nuk ka rëndësi, nëse mjeti 
juridik i goditjes së vendimit është mjet juridik i rregullt apo mjet juridik i 
jashtëzakonshëm. Për hir të parimit të kontradiktoritetit, palët informohen 
parimisht gjithmonë me shkresat e palës tjetër kundërshtare. Nëse kemi të bëjmë 
me shkresa të tilla, siç janë: padia, përgjigjja në padi, mjeti i goditjes së vendimit- 
atëherë këto shkresa duhet gjithmonë të dërgohen personalisht.  

2 Nga dispozita e nenit 110, par. 1 të LPK, rezulton se, nëse një shkresë duhet të 
dorëzohet personalisht ose jo- nuk është vendimtare, nëse me atë shkresë janë të 
lidhura pasojat e caktuara procedurale juridike (p.sh. afati i caktuar), por 
vendimtare është, nëse ligjvënësi ka paraparë shprehimisht, nëse një shkresë e 
caktuar duhet ose jo të dorëzohet personalisht640. Prandaj, në këtë rast, vlen parimi 
numerus clausus në lidhje me komunikimin e shkresave personalisht. Kjo do të 
thotë se, personalisht do të dorëzohen vetëm ato shkresa, që i parasheh ligji 
shprehimisht. Disa prej tyre janë paraparë shprehimisht me vetë dispozitën e nenit 
110, par. 1 të LPK. Në lidhje me shkresat e caktuara, shprehimisht me dispozitën e 
nenit 110 par. 1 të LPK, gjykata nuk ka diskrecion të vendos ndryshe, meqë Ligji 
përcakton se ato shkresa duhet të dorëzohen personalisht. 

3 Dispozita e nenit 110 par. 1 të LPK përcakton edhe njëherë konkretisht rastet e 
komunikimit të shkresave, nëse pala është e përfaqësuar nga ana e përfaqësuesit 
ligjor ose përfaqësuesit me prokurë sipas nenit 107 të LPK641. 

4 Përveç rasteve të komunikimit të shkresave personalisht, të parapara me dispozitat 
e nenit 110, par. 1 të LPK, parashihen edhe rastet tjera, që komunikimi i shkresave 
duhet të bëhet personalisht. Edhe pse dispozita e nenit 110, par. 1 të LPK, 
parasheh, se shkresat duhet të dërgohen personalisht, nëse ky Ligj (pra mendohet 
në LPK) me dispozitat tjera përcakton një komunikim të tillë, në shprehje vijnë 
edhe dispozitat e ligjeve tjera procedurale. Prandaj, kjo normë duhet në këtë 
kontekst të interpretohet gjerësisht. Rast tjetër të komunikimit personalisht të 
shkresave është paparë edhe me këtë dispozitë të LPK: 

 
- Neni 376 par. 1 i LPK: Letërthirrja për në seancë i dërgohet personalisht 

palës, apo personit që do të pyetet në vend të palës; 
 

Rastet tjera të komunikimit të shkresave personalisht, të parapara me ligje të tjera 
procedurale, janë paraparë edhe në procedurën e përmbarimit. Kështu, me 
dispozitën e nenit 11 të LPP, është paraparë shprehimisht se: sipas rregullave të 
Ligjit për Procedurën Kontestimore, të parapara për dërgimin e padisë, dërgohet 
edhe aktvendimi për propozimin për përmbarimin, aktvendimi pas prapësimit 
kundër aktvendimit për përmbarimin dhe aktvendimi për gjobën me të holla. Kurse 

                                                            
640 Kështu, edhe në të drejtën komparative, shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§ 106 Rn. 1. 
641 Në lidhje me këtë, shih më konkretisht komentimin e nenit 107, nr. 1 e në vazhdim. 
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dispozitat e nenit 11, par. 2 të LPP, përcakton se në rastin e përmbarimit në bazë të 
dokumentit të besueshëm, po qe se pala të cilës duhet dorëzuar shkresa nuk gjendet 
në adresën e treguar në propozimin e përmbarimit, e as në adresën apo selinë e 
paraqitur në organin shtetëror, atëherë dorëzimi bëhet nëpërmjet tabelës për 
shpallje të gjykatës edhe në rastin e dorëzimit të vendimeve të përmendura në 
paragrafin 1 të këtij neni. Siç mund të shihet, në procedurën përmbarimore, 
situata është relativisht e qartë sa i përket çështjes, se cilat shkresa duhet të 
dërgohen personalisht, meqë ligjvënësi parasheh shprehimisht rastet e dërgimit të 
shkresave personalisht. Për fat të keq, LPJK nuk parasheh rregulla, se kur dhe cila 
shkresë duhet të dërgohet personalisht në procedurën jokontestimore pasurore 
ose në procedurën jokontestimore statusore. Nëse do të vlenin dispozitat e nenit 
110 të LPK, edhe për procedurat jokontestimore mund të mbetet çështje 
diskutabile. Kjo për faktin, se komunikimi i shkresave bëhet në mënyrë personale 
vetëm për raste, të cilat janë paraparë shprehimisht me Ligj. Për fat të keq, LPJK 
nuk ka paraparë asnjë rregull në lidhje me komunikimin e shkresave personalisht 
në procedurën jokontestimore.  
Përkundër këtij fakti, në shprehje mund të vije dispozita e nenit 3 të LPJK, 
dispozitë me të cilën parashihet zbatimi përshtatshmërisht i dispozitave të LPK 
edhe në procedurat jokontestimore, përveçse nëse dispozitat e LPJK parashohin 
diçka tjetër. Për këtë arsye, në përfundim mund të arrihet se dispozitat e nenit 110 
të LPK, vijnë në shprehje përshtatshmërisht edhe për procedurën jokontestimore.  

5 Nëse komunikimi i shkresave personalisht duhet të bëhet edhe në procedurën e 
falimentimit dhe likuidimit të personave juridikë, mund të jetë çështje 
diskutabile. Kjo për faktin, se Ligji për likuidimin dhe riorganizimin e personave 
juridikë në falimentim nuk parasheh asnjë rregull në lidhje me komunikimin e 
shkresave personalisht. Komunikimi i shkresave në këtë procedurë është paraparë 
me dispozita, si p.sh. dispozitat e neneve 12 par. 1, neni 12 par. 5, neni 48 etj. të 
Ligjit për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridikë në falimentim. Me 
këto dispozita parashihet vetëm komunikimi i zakonshëm i shkresave. Meqë Ligji 
për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridikë në falimentim nuk parasheh 
rregulla specifike dhe shprehimore lidhur me komunikimin e shkresave 
personalisht në procedurën e likuidimit dhe falimentimit dhe për shkak të faktit se 
në këtë Ligj mungon dispozita, me të cilën do të parashihej referimi për këto 
procedura në dispozita të LPK, atëherë mund të konstatohet se dispozitat e nenit 
110 të LPK, nuk vlejnë në procedurën e falimentimit. Konsekuencë e këtij 
përfundimi është se në procedurën e likuidimit dhe falimentimit, komunikimi i 
shkresave bëhet në mënyrë të zakonshme dhe jo personalisht. Megjithatë, edhe 
Gjykata edhe Administratori do të mund të urdhërojnë, që komunikimi i shkresave 
të bëhet personalisht, sidomos nëse dërgohen dokumentet origjinale. Prandaj, në 
raste të tilla, dispozita e nenit 110 të LPK do të vlejë analogia iuris edhe në 
procedurën e falimentimit dhe likuidimit, nëse për këtë vendos Gjykata ose 
administratori.  

6 Se sa është i rëndësishëm përcaktimi i qartë, se kur shkresa duhet të dorëzohet 
personalisht e kur në mënyrën e zakonshme, shihet më së miri edhe me dispozitat e 
nenit 110 par. 2 dhe 3 të LPK. Atje ku duhet të bëhet dorëzimi në kuptim të 
dispozitës së nenit 110 par. 2 të LPK, nuk është me rëndësi, nëse e merr shkresën 
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personi, për të cilin nga përmbajtja ajo shkresë është caktuar për të. Me rëndësi 
parësore është dorëzimi i shkresës „në hapësirat e disponimit të adresatit“, në të 
cilat këto hapësira adresati ka fuqinë e zotërimit, meqë vlen „koncepti formal“ në 
procedurën e komunikimit të shkresave642. Sipas dispozitës së nenit 110, par. 2 të 
LPK, nëse shkresa duhet të dorëzohet në mënyrë personale dhe adresati nuk 
gjendet në banesën ose në vendin e tij të punës, atëherë dorëzuesi lë një njoftim, se 
kur do të bëhet sërish dorëzimi i shkresës. Ky njoftim është me shkrim dhe do t’i 
dorëzohet personave të mundshëm sipas dispozitave të nenit 111 të LPK643. 
Njoftimi do të përmbajë të dhënën konkrete dhe të qartë, se kur, në cilën datë dhe 
në cilën orë do të bëhet dorëzimi i shkresave personalisht. Njoftimi duhet të 
përmbajë të dhënën konkrete lidhur me ditën e caktuar. Në lidhje me orën e 
caktuar nuk duhet që njoftimi të përmbajë të dhënën konkrete se dorëzimi do të 
kryhet në orën e saktë (p.sh. dorëzimi do të kryhet në orën 11.00 ose 12.00). 
Shumë më tepër, njoftimi do të duhej të përmbajë të dhënën se dorëzimi do të 
kryhet në ditën e caktuar dhe në periudhën e caktuar kohore (p.sh. prej orës 07.00 
deri 12.00 ose prej orës 16.00 deri 20.00). Orari i paraparë për dorëzimin e 
sërishëm të shkresës do të duhej të ishte prej orës 07.00 deri në orën 20.00, në 
kuptim të dispozitave të nenit 109, par. 1 të LPK.  
Nga dispozita e nenit 110, par. 3 të LPK, rezulton se për komunikimin e rregullt të 
shkresave në kuptim të nenit 110, par. 2 të LPK, duhet që fillimisht të lehet vetëm 
njoftimi për kohën e dorëzimit të shkresave. Dhe vetëm atëherë, kur adresati nuk 
gjendet prapë në vendin dhe kohën e përcaktuar me njoftim, do të veprohet edhe 
për shkresën, që duhet të dorëzohet personalisht si në rastin e dërgimit të 
shkresave të zakonshme sipas dispozitave të nenit 111 të LPK. Prandaj, me 
dispozitën e nenit 110, par. 3 të LPK, kemi një referim në dispozitat e nenit 111 
të LPK, nëse dorëzimi i shkresës personalisht ka dështuar edhe në përpjekjen e 
dytë për dorëzim. 

 
 
Neni 111 

 
111.1 Po që se personi të cilit duhet bërë dorëzimi i shkresës nuk gjendet në 

banesën e vet, dorëzimi bëhet duke iu dhënë shkresa ndonjë anëtari të 
rritur të familjes së tij, i cili ka për detyrë ta marrë shkresën në dorëzim, 
e po qe se as këta nuk gjendën në banesë, shkresa do t’i jepet fqinjit, po qe 
se pajtohet me një gjë të këtillë. Dorëzimi i kryer në këtë mënyrë 
konsiderohet i vlefshëm. 

111.2 Po që se dërgimi bëhet në vendin e punës së personit të cilit duhet t’i jepet 
shkresa, kurse ky person nuk gjendet aty, shkresa mund t’i dorëzohet 
personit që punon në të njëjtin vend, në qoftë se ai pajtohet që ta marrë 
shkresën. 

111.3 Nuk lejohet dorëzimi i shkresës personit i cili merr pjesë në procedurë si 
kundërshtar i personit të cilit duhet dorëzuar shkresa. 

                                                            
642 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 104, nr. 3. 
643 Në lidhje me këta persona, shih më konkretisht komentimin e nenit 111, nr. 1 e në vazhdim. 
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111.4 Personat të cilëve u është bërë dorëzimi i shkresave sipas dispozitave të 
sipërme të këtij neni, në vend se adresatit, kanë për detyrë që shkresën 
t’ia dorëzojnë këtij te fundit. 
 

1 Në rast të dorëzimit të shkresës e cila trajtohet si e zakonshme, komunikimi i 
shkresës bëhet edhe nëse ajo i dorëzohet secilit anëtar të rritur të familjes ose 
fqinjit, nëse as anëtarët e familjes nuk gjenden në banesë. Në rast se duhet të 
dorëzohet shkresa personalisht, atëherë herën e parë lehet një njoftim për dorëzim 
të shkresës dhe nëse dështon edhe dorëzimi i dytë, atëherë shkresa dorëzohet 
konform dispozitave të nenit 111 të LPK. Në kuptim të dispozitave të nenit 111 të 
LPKsë, komunikimi i shkresave quhet i rregullt nëse shkresa i dorëzohet ndonjë 
anëtari të afërm të familjes. Ky anëtar duhet të jetojë në një bashkësi familjare me 
adresatin dhe se ky anëtar nuk ka të drejtë të refuzojë pranimin e shkresave. Nëse 
ky anëtar i familjes, megjithatë nuk dëshiron të pranojë këtë shkresë, atëherë 
veprohet sipas dispozitave të nenit 112 të LPK. Anëtar i rritur i familjes në 
kuptim të dispozitave të nenit 111, par. 1 të LPK, është secili person i moshës 
madhore, i cili jeton në një bashkësi familjare me adresatin. Anëtar i rritur i 
familjes sipas kësaj dispozite nuk është doemos vetëm personi me aftësi të plotë 
për të vepruar. Në kuptim të kësaj dispozite, anëtar i rritur është secili person i 
pjekur, i cili sipas vlerësimit të dorëzuesit do të duhej të ishte në gjendje, që të 
kuptojë rëndësinë e komunikimit të shkresave644. Prandaj, nga dorëzuesi i 
shkresave nuk kërkohet, që të analizojë në mënyrë konkrete, nëse ky anëtar është i 
aftë të kuptojë rëndësinë e komunikimit të shkresave. Shumë më tepër, dorëzuesi 
nuk do të bëjë këtë mënyrë të komunikimit, nëse shihet qartazi se anëtari i familjes 
nuk është në gjendje të kuptojë rëndësinë e komunikimit të shkresave.  

2 Në rast, se askush nga anëtarët e familjes nuk gjendet në banesën e adresatit, 
shkresa mund t’i dorëzohet edhe tjetërkujt, që jeton afër me adresatin. Fqinji në 
kuptim të kësaj norme do të duhej të kuptohej ashtu, që në shprehje do të mund të 
vinin fqinjët e afërt dhe të drejtpërdrejt me adresatin. Kjo nënkupton, se adresati 
dhe fqinji jetojnë në të njëjtin kat të banesës ose në afërsi direkte me shtëpi. Për 
dorëzimin e shkresës në mënyrë të rregullt nëpërmjet fqinjit është megjithatë 
kusht, që fqinji të jetë i gatshëm të pranojë shkresën. Pra, ai duhet të pajtohet me 
pranimin e shkresës. Këtu nuk do duhej të paraqiteshin kërkesa të larta me 
konsekuencë, se pranimi i shkresave do të mund të bëhej edhe në mënyrë 
konkludente. Megjithatë, kërkohet që dorëzuesi të jetë i sigurt, se ky person është 
pajtuar për të pranuar shkresën. Edhe në këtë rast vlen se fqinji duhet të jetë i rritur 
në kuptim të dispozitës së nenit 111, par. 1 të LPK dhe të kuptojë rëndësinë e 
komunikimit të shkresave. 

3 Rrezikun e mosnjoftimit me shkresën nga ana e adresatit e bartë parimisht vetë 
adresati. Kjo për faktin, se me dorëzimin e shkresës, konform nenit 111, par. 1 të 
LPK, konsiderohet se komunikimi i shkresave është kryer në mënyrë të rregullt. 
Megjithatë, nëse adresati nuk është njohur me përmbajtjen e shkresës nëpërmjet 
kësaj mënyre të komunikimit, atëherë në shprehje do të mund të vinte instituti 

                                                            
644 Kështu përafërsisht është edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Gitschthaler in 
Rechberger/ Hrsg., ZPO-Kommentar, § 87 (§ 16 ZustG), Rn. 4. 
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restitutio in integrum, me ç’rast do të duhej të plotësoheshin prezumimet e 
parapara me dispozitat e nenit 129 të LPK645. 

4 Komunikimi shkresave do të mund të kryhej edhe në vendin e punës së adresatit. Në 
bazë të nenit 111, par. 1 të LPK, komunikimi mund të kryhet në mënyrë të rregullt, 
nëse adresati nuk mund të takohet në vendin e tij të punës dhe shkresa i dorëzohet 
ndonjë personi, që punon në të njëjtin vend. Ligji thotë se, shkresa mund t’i jepet 
secilit person, që punon në të njëjtin vend. Kjo dispozitë nuk guxon të kuptohet dhe 
të interpretohet shumë gjerësisht. Në të njëjtin vend në kuptim të normës 
nënkuptohet në vendin, në të cilin adresati dhe pranuesi i shkresave shihen shpesh 
ose mund të shihen shumë shpesh gjatë kryerjes së detyrave të punës. Nuk 
konsiderohet në të njëjtin vend, nëse adresati punon në një ndërtesë dhe pranuesi në 
ndërtesën tjetër edhe pse të dy ndërtesat janë të së njëjtës ndërmarrje. Person në të 
njëjtin vend, në kuptim të normës së nenit 111, par. 1 të LPK, konsiderohet edhe 
punëdhënësi ose edhe personi, që punon në hyrje të ndërmarrjes. Kusht tjetër në 
kuptim të dispozitës së nenit 111, par. 3 të LPK, është se ky person, që pranon 
shkresën duhet të jap pëlqimin për pranimin e shkresës. Pëlqimi mund të jepet edhe 
në këtë rast në mënyrë konkludente duke pranuar shkresën, por kërkohet që 
dorëzuesi të kuptojë se pranuesi ka dhënë pëlqimin për të pranuar këtë shkresë dhe të 
njëjtën për ta drejtuar tek adresati. Edhe në këtë rast, rrezikun e mosarritjes së 
shkresës tek adresati e bartë vetë adresati. Por, në konsideratë do të mund të merret 
kthimi në gjendjen e mëparshme, nëse janë plotësuar kushtet e parapara me 
dispozitat e neneve 129 e në vazhdim, të LPK. Në rast, se personat në fjalë nuk janë 
në gjendje që të pranojnë shkresën, atëherë do të konsiderohet se është refuzuar 
komunikimi i shkresave dhe në këtë situatë vijnë në shprehje dispozitat e nenit 112 të 
LPK.  

5 Tërhiqet vëmendja, se komunikimi i rregullt i shkresave sipas dispozitave të nenit 
111, par. 2 të LPK, kryhet në mënyrë të rregullt, nëse adresati qëndron rregullisht në 
atë vend të dedikuar, pra në banesë ose në vendin e tij të punës. Situatat e tilla mund 
të vijnë në shprehje, nëse adresati ka shkuar për kohe më të gjatë në vizitë ose 
pushim. Informacione të tilla mund të merren tek anëtarët e familjes ose tek fqinjët.  

6 Me dispozitën e nenit 111, par. 3 të LPK parashihet një rregullë fundamentale, në 
bazë të së cilës nuk mund të kryhet komunikimi i shkresave në mënyrë të rregullt në 
bazë të nenit 111 të LPK, nëse shkresa i dorëzohet kundërshtarit të adresatit në 
proces. Kundërshtar i adresatit në proces është secili person, kundër të cilit person 
adresati ka paraqitur ndonjë pretendim në proces dhe secili person, i cili ka paraqitur 
ndonjë pretendim në proces kundër adresatit646. Këtu mendohet, çfarëdo personi që 
në proces realizon ose pretendon ndonjë interes juridik kundër palës kundërshtare. 
Nëse adresat është paditësi, atëherë kundërshtar në kuptim të dispozitës së nenit 111, 
par. 3 të LPK, është pala e paditur ose secili bashkëndërgjyqës në anën e palës së 
paditur. Kundërshtar sipas kësaj dispozite është edhe ndërhyrësi në anën e palës 
kundërshtare. Dëshmitari nuk realizon ndonjë interes juridik në proces dhe si i tillë 
nuk mund të konspirohet si kundërshtar në kuptim të kësaj dispozite. E njëjta vlen 

                                                            
645 Në lidhje me kushtet e lejueshmërisë së propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme, shih 
konkretisht komentimin e nenit 129, nr. 1 e në vazhdim. 
646 Kështu është edhe në të drejtën komparative; Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§ 103 Rn. 4. 
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edhe lidhur me ekspertin. Meqë dispozitat e LPK vlejnë parimisht edhe në 
procedurën jokontestimore dhe përmbarimore, atëherë edhe dispozitat lidhur me 
komunikimin e shkresave në përgjithësi dhe dispozitat e nenit 111 të LPK vlejnë 
edhe për këto procedura. Rrjedhimisht, kundërshtar në kuptim të dispozitës së nenit 
111, par. 3 të LPK është secili person, të drejtat e të cilit mund të preken në 
procedurën jokontestimore. E njëjta vlen edhe në procedurën e falimentimit, kur 
kundërshtar në kuptim të nenit 111, par. 3 të LPK vlen edhe për administratorin.  

7 Me dispozitën e nenit 111, par. 4 të LPK përcaktohet detyrimi se pranuesi i 
shkresës duhet të drejtojë shkresën tek adresati. Në çdo rast, rrezikun e 
mosdërgimit të kësaj shkrese e bartë adresati, por në rast se dështon arritja e 
shkresës tek adresati, atëherë mund të vijnë në shprehje dispozitat e neneve 129 e 
në vazhdim të LPK në lidhje me propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme. 

 
 
Neni 112 

 
Kur personi të cilit i është dërguar shkresa, përkatësisht anëtari i rritur i 
familjes së tij, përkatësisht personi i autorizuar ose i punësuari në organin 
shtetëror apo në personin juridik, pa ndonjë arsye të ligjshme refuzon ta 
marrë në dorëzim shkresën, dorëzuesi do t’ia lejë në banesë ose në lokalet në 
të cilat punon personi i tillë apo do t’ia bashkëngjis shkresën në derën e 
banesës apo lokalit të punës. Në fletë dërgesë do të shënohet dita, ora dhe 
shkaku i refuzimit ë marrjes si dhe vendi ku është lënë shkresa. Komunikimi i 
kryer në këtë mënyrë quhet i ligjshëm. 

 
1 Me dispozitën e nenit 112 të LPK rregullohet situata juridike, nëse refuzohet 

pranimi i shkresës. Me këtë dispozitë parashihen konsekuencat procedurale juridike, 
në rast të refuzimit të pranimit të shkresës. Nëse refuzohet pranimi i shkresës, atëherë 
komunikuesi i shkresave do ta lërë shkresën në banesë ose në vendin e dedikuar të 
adresatit. Në rast të tillë, komunikuesi do të mbajë një shënim të shkurtër në 
fletëdërgesë, se është lënë shkresa në vendin e caktuar, në ditën dhe orën e caktuar. 
Edhe pse Ligji kërkon, që në fletëdërgesë të shënohet edhe shkaku i refuzimit të 
pranimit të shkresës, ky shënim nuk përbën pjesë të domosdoshme për fletëdërgesën. 
Nga kjo rezulton se komunikimi është kryer në mënyrë të rregullt, nëse në 
fletëdërgesë është shënuar se ku është lënë shkresa, në cilën ditë dhe në cilën orë. 
Shkaqet e refuzimit të pranimit të shkresës mund të jenë të ndryshme dhe në situata 
të caktuara, refuzimi mund të bëhet për arsye subjektive të personit të caktuar. 
Komunikuesi do të jetë i detyruar, që në fletëdërgesë të shënojë, së paku se është 
refuzuar pranimi i shkresës. Komunikuesi nuk është i detyruar, që të hulumtojë më 
gjerësisht, pse refuzohet pranimi i shkresës. Ligji kërkon, që shkresa do të lehet në 
banesë ose në vendin e adresatit me konsekuencë se komunikimi është kryer në 
mënyrë të rregullt, nëse pranimi i shkresës është refuzuar pa ndonjë arsye të 
ligjshme. Arsye e ligjshme në kuptim të kësaj norme do të mund të ishte rasti, nëse 
nuk është individualizuar si duhet adresati, p.sh. nëse në të njëjtën hyrje ka edhe 
ndonjë person tjetër me emër dhe mbiemër të njëjtë. Rast tjetër i refuzimit të 
ligjshëm është edhe nëse adresa nuk është e plotë ose nuk është shkruar drejtë emri 
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dhe mbiemri i adresatit. Megjithatë, këto raste nuk mund të konsiderohen si shkaqe 
të ligjshme për refuzimin e shkresës, nëse qartazi shihet se kush është adresat, edhe 
pse ka ndonjë gabim teknik gjuhësor647. Prandaj, arsye e ligjshme për refuzim dhe 
me këtë nuk shkaktohen pasojat e dispozitave të nenit 112 të LPK, nëse mungon 
individualizimi i nevojshëm i adresatit për shkak të gabimeve të shumta të emrit apo 
mbiemrit ose adresës së dhënë. 

2 Nga formulimi i dispozitës së nenit 112 të LPK rezulton se komunikuesi mund të 
lë shkresën në banesë apo në vendin e dedikuar, nëse këtë shkresë e refuzon vetë 
adresati ose ndonjë anëtar i rritur i familjes në kuptim të dispozitës së nenit 111, 
par. 1 të LPK. E njëjta vlen, nëse pranimi i shkresës refuzohet nga personi i 
autorizuar ose i punësuari në organin publik ose në personin juridik. Dispozita e 
nenit 112 të LPK vlen analogia iuris edhe në rast se pranimi i shkresës refuzohet 
nga personi i punësuar në zyrën e avokatit. Në këtë sens kjo dispozitë vlen për të 
gjithë personat në kuptim të nenit 108 të LPK648. 

3 Në të gjitha këto raste, për të ardhur në shprehje dispozita e nenit 112 të LPK, pra që të 
kryhet komunikimi i rregullt sipas kësaj norme duhet që komunikuesi të tentojë që të 
bëjë komunikimin e rregullt dhe faktikisht të lë shkresën. Ligji thotë në mënyrë të 
përgjithësuar se shkresa vihet në derën e banesës ose të lokalit. Ky normim nuk mund 
të konsiderohet numërim taksativ, me konsekuencë se komunikimi quhet i rregullt 
konform dispozitës së nenit 112 të LPK, vetëm nëse ajo shkresë ngjitet në derën e 
banesës ose të lokalit. Për më tepër, komunikimi i rregullt konform dispozitës së nenit 
112 të LPK është kryer edhe në rast se shkresa është lënë në kutinë postare të adresatit. 
Megjithatë, në kuptim të dispozitës së nenit 112 të LPK nuk mjafton, që shkresa të 
hedhet në oborr, qoftë edhe nëse shkresa hedhet para hyrjes në shtëpi. E njëjta vlen, në 
lidhje me këtë edhe nëse shkresa hedhet para derës së banesës. Kjo do të duhej të 
vlente, edhe në ato raste kur në atë kat të ndërtesës ekziston vetëm adresa e adresatit.  

4 Konform dispozitës së nenit do të veprohet edhe në rast, se shkresa duhet të 
dorëzohet personalisht. Megjithatë, komunikimi i shkresave personalisht mund të 
bëhet në mënyrë të rregullt sipas dispozitave të nenit 112 të LPK, nëse fillimisht 
është vendosur njoftimi për dorëzimin e dytë të planifikuar sipas dispozitave të 
nenit 110 dhe nenit 111 të LPK.  

 
 
Neni 113 

 
Po që se konstatohet se personi të cilit duhet bërë dorëzimi i shkresës mungon 
dhe se personat e përmendur në nenin 111 paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji nuk 
do të kenë mundësi që shkresën t’ia dorëzojnë me kohë, shkresa do të kthehet 
në gjykatë me një shënim në fletë dorëzimin se ku ndodhet adresati. 

 
1 Dispozita e nenit 113 të LPK është dispozitë e re, e cila nuk ishte paraparë me 

dispozitat e LPK së vjetër. Kjo dispozitë përjashton zbatimin e dispozitave të 

                                                            
647 Kështu, me të drejtë, edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 87 (§ 20 ZustG), Rn. 4. 
648 Në lidhje me atë se cilët persona konsiderohen persona të punësuar në zyrën e avokatit ose në ndonjë zyrë 
për këshilla juridike shih më konkretisht komentimin e nenit 108, nr. 1 e në vazhdim të LPK.  
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neneve 110, 111 dhe 112 të LPK. Sipas dispozitës së nenit 113 të LPK, 
komunikuesi do të kthejë shkresën në Gjykatë, nëse konstatohet se adresati është i 
paarritshëm. Raste tipike do të mund të konsideroheshin, nëse adresati ka emigruar 
nga vendi dhe supozohet se ai për një kohë relativisht të gjatë nuk do të jetë i 
arritshëm në këtë adresë. Te ky konstatim mund të arrihet, në bazë të 
informacioneve, që i merr komunikuesi i shkresave nga anëtarët e familjes ose nga 
fqinjët direkt të adresatit. Nëse kemi të bëjmë me pamundësinë e komunikimit të 
shkresave të personave juridikë ose të ndonjë subjekti tjetër, që nuk është person 
fizik, për shkak se në adresën e shkresës nuk gjendet më ai subjekt, nuk vjen në 
shprehje dispozita e nenit 113 të LPK. Në raste të tilla do të mund të vinte në 
shprehje dispozita e nenit 114 të LPK. E njëjta situatë do të vlejë, edhe nëse 
komunikimi i shkresave nuk mund të bëhet për këto shkaqe me zyrën e avokatisë 
ose të ndonjë zyre tjetër për këshilldhënie. Në rast të tillë, në shprehje nuk vjen 
dispozita e nenit 113 të LPK, por dispozita e nenit 114 të LPK. Edhe pse Ligji 
kërkon, që shkresa të kthehet në Gjykatë me shënimin se ku ndodhet adresati. 
Natyrisht, se një shënim i tillë mund të bëhet nëse dihet vendqëndrimi i ri i 
adresatit. Por, për t’u vepruar konform dispozitës së nenit 113 të LPK, mjafton që 
të shënohet në fletëdërgesë, se adresati është i paarritshëm, nëse nuk dihet se ku 
ndodhet adresati. Me këtë, komunikuesi nuk ka kurrfarë detyrimi për të hulumtuar 
se ku ndodhet adresati. Komunikimi është kryer në rregull, nëse komunikuesi 
konstaton se adresati është i paarritshëm në adresën e dhënë dhe këtë fakt e 
evidenton në fletëdërgesë, me të cilën e kthen edhe shkresën në Gjykatë.  

 
 
Neni 114 

 
Në qoftë se dorëzimi i shkresës subjektit të regjistruar në regjistrin publik 
nuk mund t’i bëhet në adresën e treguar në regjistër, komunikimi bëhet duke 
u ngjitur shkresa në tabelën e shpalljeve të gjykatës, dorëzimi konsiderohet i 
kryer pas skadimit të afatit prej shtatë ditësh nga dita e afishimit në tabelën e 
shpalljeve të gjykatës. 

 
1 Dispozita e nenit 114 të LPK përcakton komunikimin e shkresave në mënyrë 

specifike, nëse adresati është ndonjë person juridik. Subjekt i regjistruar në 
regjistrin publik në kuptim të kësaj norme është çfarëdo adresati që nuk është 
person fizik. Këtu vjen në shprehje personi juridik i së drejtës publike ose private, 
bashkësia e personave, bashkësitë e ndryshme, që nuk e kanë statusin e personit 
juridik. Kusht është gjithmonë, që ato të jenë shënuar si subjekt i veçantë në ndonjë 
regjistër publik. Regjistër publik në kuptim të kësaj norme mund të vjen çfarëdo 
regjistri i ndonjë autoritetit publik, në të cilin regjistër është evidentuar ky subjekt. 
Në rast se subjekti i tillë nuk mund të identifikohet në adresën e dhënë, atëherë 
shkresa nuk vihet diku, por kthehet në Gjykatë. Ligji thotë se shkresa afishohet në 
tabelën e shpalljeve në gjykatë. Për mendimin tim, kjo normë do të duhej të 
kuptohej ashtu, që komunikuesi i shkresave në rast se është konstatuar gjendja 
konform nenit 114 të LPK kthen shkresën në Gjykatë duke shënuar në 
fletëdërgesë-arsyet e kthimit të asaj shkrese në Gjykatë. Pra, për shkak se adresa e 
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subjektit në terren nuk korrespondon me adresën e tij në lëndë. Mëpastaj, Gjykata 
do të duhej të verifikojë këtë edhe nëse konstatohet se adresati ka deklaruar atë 
adresë, atëherë ajo do të afishojë këtë shkresë në tabelën e shpalljeve në gjykatë. 
Me këtë do të kryhet komunikimi i shkresave në mënyrë të rregullt. Dhe sipas 
Ligjit, afati do të fillojë të rrjedhë shtatë ditë pas afishimit të asaj shkrese në 
tabelën e shpalljeve. Prandaj, afati nuk fillon të rrjedhë me ditën e afishimit të asaj 
shkrese në tabelë, por me ditën e parë pas skadimit të afatit prej shtatë ditësh nga 
afishimi i shkresës në tabelën e shpalljeve. 

 
 
Neni 115 

 
115.1 Në qoftë se dorëzimi i shkresës personit fizik sipas dispozitave të nenit 110 

dhe 113 të këtij ligji nuk është i mundshëm, komunikuesi do ta kthejë 
shkresën në gjykatën e cila e ka urdhëruar dërgimin. po qe se kemi të 
bëjmë me komunikimin nëpërmjet postës, shkresa i kthehet postës së 
vendbanimit të adresatit. Në derën, përkatësisht në arkën postare të 
adresës së vendbanimit lehet njoftimi në të cilin tregohet vendi ku 
ndodhet shkresa, afati prej pesëmbëdhjetë (l5) ditësh brenda të cilit 
adresati duhet ta marrë shkresën, dita në të cilën lajmërimi i është 
dorëzuar personit që e ka pranuar dhe nënshkrimi i dorëzuesit. Në 
shkresën e kthyer tregohet emri i komunikuesit, shkaku për veprimin në 
këtë mënyrë dhe dita në të cilën lajmërimi i është lënë marrësit. 

115.2 Po që se adresati nuk e merr shkresën brenda afatit prej pesëmbëdhjetë 
(15) ditësh supozohet se është kryer komunikimi në ditën kur në derën, 
përkatësisht në arkën postare është lënë njoftimi. 

115.3 Për dërgimin e kryer në mënyrën e përcaktuar në këtë nën duhet njoftuar 
gjykatën që e ka urdhëruar dërgimin e shkresës. 
 

1 Me dispozitat e nenit 115 të LPK, rregullohet i ashtuquajturi instituti i depozitimit 
të shkresave në procedurën civile. Me këtë lloj depozitimi ruhet shkresa në vendin 
e caktuar. Sipas dispozitës së nenit 115, par. 1 të LPK, depozitimi i shkresës bëhet 
në Gjykatë, nëse komunikimi i shkresave është bërë nëpërmjet vetë Gjykatës. E 
nëse komunikimi i shkresës bëhet nëpërmjet postës, atëherë depozitimi i shkresës 
duhet të bëhet në postën e vendbanimit apo vendqëndrimit të palës, nëse pala është 
person fizik. Kjo dispozitë rregullon vetëm depozitimin e shkresës, nëse adresati 
është person fizik. Në rast se adresati është subjekt tjetër, atëherë në zbatim vjen 
dispozita e nenit 114 të LPK. Nëse komunikimi i shkresës kryhet nëpërmjet organit 
të komunës, atëherë analogia iuris depozitimi duhet të bëhet në komunën, e cila ka 
ndërmarrë komunikimin e shkresës.  

2 Tërhiqet vëmendja se depozitimi i shkresës sipas dispozitës së nenit 115, par. 1 të 
LPK bëhet vetëm atëherë, nëse është e pamundur që të kryhet komunikimi me 
adresatin ose me personat e tjerë konform dispozitës së nenit 113, në lidhje me 
dispozitat e nenit 111 të LPK. Kjo situatë mund të ndodhë, kur as adresati dhe as 
personat tjerë sipas dispozitës së nenit 111 të LPK nuk mund të takohen në vendin, 
ku duhet të kryhet komunikimi. Prandaj, nuk lejohet depozitimi i shkresës sipas 
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dispozitës së nenit 115, par. 1 të LPK, nëse komunikimi i shkresave do të mund të 
kryhej me personat sipas dispozitave të nenit 111 të LPK. Në rast të kundërt, në 
zbatim vijnë dispozitat e neneve 112 dhe 113 të LPK.  

3 Depozitimi i shkresës, konform dispozitës së nenit 115 par. 1 të LPK bëhet në atë 
mënyrë, që shkresa kthehet në mënyrë alternative ose në Gjykatë, ose në komunë 
ose në postë dhe atje ruhet e gatshme për marrjen e saj nga ana e adresatit ose nga 
ana e anëtarit të rritur të familjes. Nëse shkresa depozitohet në gjykatë, në komunë 
ose në postë varet nga fakti, se cili organ ka ndërmarrë kryerjen e komunikimit të 
asaj shkrese. Shkresa depozitohet konform dispozitës së nenit 115, par. 1 të LPK, 
nëse komunikuesi i shkresave konstaton se adresati ose personi i legjitimuar për 
pranimin e kësaj shkrese gjendet rregullisht në këtë adresë649. Në rast të kundërt, 
nuk mund të vihet në zbatim dispozita e nenit 115, par. 1 të LPK. 

4 Nëse janë plotësuar kushtet për depozitimin e shkresës, atëherë komunikuesi 
konform dispozitës së nenit 115 par. 1 të LPK e lë njoftimin në vendin e adresatit. 
Njoftimi duhet të përmbajë të dhënat se ku depozitohet shkresa, se shkresa mund të 
merret brenda afatit prej 15 ditësh dhe nënshkrimi i komunikuesit. Njoftimi duhet 
të përmbajë edhe të dhënën, pse depozitohet shkresa dhe data e lënies së njoftimit. 
Ligji nuk është i qartë, se kur fillon afati prej 15 ditësh për mundësinë e marrjes së 
shkresës. E drejta komparative rregullon këtë çështje në atë mënyrë, që ky afat do 
të duhej të fillojë nga dita e parë, kur shkresa do të jetë e gatshme për marrje. Dhe 
në këtë ditë krijohet komunikimi fiktiv, se dorëzimi është kryer në mënyrë të 
rregullt650. Kjo ditë do të duhej të cekej në njoftimin e vendosur nga ana e 
komunikuesit. Ligji thotë se ky njoftim sipas dispozitës së nenit 115, par. 1 të LPK 
duhet të lehet në derën, përkatësisht në arkën postare të adresës së adresatit. 
Përkundër këtij fakti, ky përcaktim nuk ka karakter numerus clausus. Shumë më 
tepër, ky njoftim mund të ngjitet edhe në ndonjë vend tjetër, që nuk është 
përcaktuar shprehimisht me Ligj. Në këtë sens, në shprehje vjen dispozita e nenit 
112 të LPK651.  

5 Dispozita e nenit 115, par. 2 të LPK përcakton që konsiderohet se shkresa është 
dorëzuar në ditën, në të cilën është lënë shkresa, nëse shkresa nuk është marrë në 
vendin e depozituar brenda afatit prej 15 ditësh. Edhe në këtë rast, afati i ditëve 
fillon me ditën e parë të punës pas vendosjes së njoftimit. Nëse shkresa është marrë 
në vendin e depozituar brenda afatit prej 15 ditësh, atëherë afati fillon të rrjedhë 
nga dita e parë e punës pas marrjes së shkresës. Nëse shkresa nuk është tërhequr 
brenda afatit prej 15 ditësh, atëherë shkresa duhet të kthehet në Gjykatën e 
çështjes. 

6 Me dispozitën e nenit 115, par. 3 të LPK përcaktohet se gjykata e çështjes duhet të 
njoftohet lidhur me depozitimin e shkresës. Kjo është e rëndësishme sidomos në 
rastet, kur komunikimi i shkresës bëhet nëpërmjet postës ose nëpunësit të 
komunës. Nëse shkresa bëhet nga vetë gjykata, atëherë shkresa edhe ashtu 
depozitohet në Gjykatë.  

 

                                                            
649 Kështu, me të drejtë edhe në të drejtën komparative, shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 239. 
650 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 239, 240. 
651 Lidhur me këtë, shih komentimin e nenit 112, nr. 3. 
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Ndërrimi i adresës 
 
Neni 116 

 
116.1 Në qoftë se pala ose përfaqësuesi i saj, gjatë zhvillimit të procedurës apo 

para se të kalojë afati prej gjashtë muajsh pas përfundimit të procedurës 
me vendim të formës së prerë, e ndërrojnë adresën në të cilën bëhet 
dorëzimi i shkresave kanë për detyrë që për këtë gjë ta njoftojnë 
menjëherë gjykatën. 

116.2 Në qoftë se kundër vendimit të formës së prerë brenda afatit nga 
paragrafi 1 i këtij neni paraqitet revizioni, afati i tillë zgjatet deri sa të 
kalojnë gjashtë muaj nga dorëzimi i vendimit i dhënë sipas revizionit, me 
të cilin revizioni hidhet poshtë, refuzohet apo vendimi i goditur me 
revizion ndryshohet. 

116.3 Në qoftë se kundër vendimit të formës së prerë para se të skadojë afati 
nga paragrafi 1 i këtij neni, paraqitet propozimi për përsëritjen e 
procedurës, afati i tillë zgjatet deri sa të kalojë afati gjashtë mujor pas 
marrjes së formës së prerë të vendimit të dhënë në procedurën e 
përsëritur, kundër të cilit nuk është paraqitur ankesa, përkatësisht nga 
skadimi i afatit gjashtë mujor nga dita në të cilën palës i është dorëzuar 
vendimi i shkallës së dytë. 

116.4 Po që se në procedurën sipas mjetit te goditjes se jashtëzakonshme prishet 
vendimi i formës së prerë dhe çështja kthehet në rigjykim, do të 
konsiderohet se afati nga paragrafi 1 i këtij neni as që ka filluar të ecë. 

116.5 Në qoftë se pala apo përfaqësuesi i saj nuk e njoftojnë menjëherë gjykatën 
për ndryshimin e adresës, gjykata do të urdhërojë që dërgimet e 
mëtutjeshme të shkresave të bëhen me anë të afishimit të tyre në tabelën e 
shpalljeve në gjykatë. Kjo mënyrë e komunikimit bëhet deri sa pala apo 
përfaqësuesi i saj ta njoftojë gjykatën për adresën e re të saj. 

116.6 Komunikimi nga paragrafi 5 i këtij neni konsiderohet i kryer pas kalimit 
të shtatë ditëve nga dita e afishimit të shkresës në tabelën e shpalljeve të 
gjykatës. 

116.7 Në qoftë se përfaqësuesi për pranimin e shkresave e ndërron adresën deri 
në skadimin e afateve nga paragrafët 1-3 të këtij neni, e për një gjë të tillë 
nuk e njofton gjykatën, atëherë gjykata, me shpenzimet e palës, ia cakton 
palës përfaqësuesin për pranimin e shkresave nëpërmjet të cilit do t’i 
dorëzohen shkresat, derisa mos të njoftohet nga pala se ka caktuar 
përfaqësues të ri me prokurë. 
 

1 Një ndër pasojat kryesore procedurale të shkaktimit të gjyqvarësisë/ 
kontestvarësisë652 është edhe detyrimi i palës/palëve për të lajmëruar gjykatën 
lidhur me ndërrimin eventual të adresës. Dispozita e nenit 116, par. 1 të LPK duhet 
të interpretohet gjerësisht dhe se detyrimi për të lajmëruar gjykatën për ndërrimin e 
adresës nuk i bie vetëm palës dhe përfaqësuesit të palës, por edhe pjesëmarrësve 

                                                            
652 Në lidhje me dallimin në mes të gjyqvarësisë dhe kontestvarësisë shih më konkretisht komentimin 
e nenit 252 nr. 5. 
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tjerë në procesin konkret, siç janë secili bashkëndërgjyqës ose edhe secili 
ndërhyrës. Moslajmërimi i adresës shkakton pasojat juridike konform nenit 
116, par. 5 të LPK, sipas kësaj dispozite, komunikimi i shkresave bëhet nëpërmjet 
afishimit të tyre në tabelën e shpalljeve në gjykatë. Në këtë rast vlen supozimi 
ligjor, se komunikimi është kryer në mënyrë të rregullt pas kalimit të afatit të 
shtatë ditëve pas afishimit të shkresave në tabelën e shpalljeve në gjykatë (neni 
116, par. 6 i LPK). Në raste të tilla, nuk luan rol, nëse shkresa duhet të dorëzohet 
personalisht ose jo personalisht.  

2 Detyrimi për lajmërimin e gjykatës për ndërrimin e adresës bie pra në secilën palë 
dhe pjesëmarrësit tjetër si dhe te përfaqësuesit e tyre. Përfaqësues i palës, në 
kuptim të dispozitave të nenit 116 të LPK, është përfaqësuesi ligjor, përfaqësuesi 
me statut ose edhe përfaqësuesi me prokurë. Dispozita e nenit 116, par. 1 i LPK, 
nuk bën dallim në mes të palës së paditur dhe palës paditëse në lidhje me detyrimin 
e tyre për të lajmëruar gjykatën për ndërrimin e adresës. Kjo dispozitë përcakton se 
palët dhe përfaqësuesit e tyre duhet të lajmërojnë gjykatën, nëse gjatë zhvillimit të 
procesit civil kanë ndërruar adresën. Ligji, siç shihet, nuk përcakton më saktë se 
kur fillon detyrimi i palës apo përfaqësuesit të palës për të lajmëruar gjykatën për 
ndërrimin e adresës. Fillimisht mund të mendohet, duke u bazuar në formulimin e 
dispozitës së nenit 116, par. 1 të LPK, se ky detyrim lind në të njëjtën kohë për të 
dyja palët, pra edhe për palën paditëse edhe për palën e paditur dhe rrjedhimisht 
edhe për përfaqësuesit e tyre. Megjithatë, kjo nuk mund të qëndrojë, meqë ky 
përfundim do të ngarkonte tej mase dhe në mënyrë joproporcionale sidomos palën 
e paditur dhe rrjedhimisht përfaqësuesin e vet ligjor ose me prokurë. Për këtë 
arsye, detyrimi për njoftimin e ndërrimit të adresës është ndryshe për palën 
paditëse dhe rrjedhimisht për përfaqësuesin e saj ligjor ose me prokurë dhe ndryshe 
për palën e paditur dhe rrjedhimisht për përfaqësuesin. Konkretisht, pala paditëse 
dhe rrjedhimisht përfaqësuesi i saj ligjor ose me prokurë ka për detyrë për të 
lajmëruar ndërrimin e adresës që nga momenti i krijimit të gjyqvarësisë, pra që nga 
momenti i paraqitjes së padisë në gjykatë. Në këtë moment lind ky detyrim për 
secilin bashkëndërgjyqës dhe natyrisht për secilin ndërhyrës në anën e palës 
paditëse. Kjo për faktin, se me paraqitjen e padisë në gjykatë shkaktohet pasoja 
procedurale juridike e detyrimit të palës paditëse për të njoftuar gjykatën për 
ndërrimin e adresës. Kurse, për palën e paditur, ndërhyrësin në anën e palës së 
paditur dhe përfaqësuesit e tyre, detyrimi për lajmërimin e gjykatës për ndërrimin a 
adresës lind tek në momentin e dërgimit të padisë për palën e paditur. Kjo për 
faktin se për palën e paditur lindin pasojat materiale juridike dhe procedurale 
juridike tek në momentin e krijimit të kontestvarësisë. Kontestvarësia krijohet në 
momentin e dërgimit të padisë palës së paditur ose në momentin e dërgimit të 
urdhërpagesës ose në momentin e dërgimit të letërthirrjes për në seancë, nëse padia 
nuk i është dërguar më parë palës së paditur653. 

3 Se kur përfundon detyrimi i palëve dhe rrjedhimisht përfaqësuesve të tyre për të 
lajmëruar gjykatën për ndërrimin e banesës, Ligji përcakton në mënyrë të detajuar 
përgjigjet në këtë aspekt me dispozitat e neneve 116, par. 1, 2, 3 dhe 4 të LPK. Siç 
duket, ligjvënësi, për përfundimin e detyrimit të palëve dhe përfaqësuesve të tyre 

                                                            
653 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 262, nr. 1 të LPK. 
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ka tërhequr vijën ndarëse duke u bazuar në momentin, kur vendimi merr formën e 
prerë. Dhe vendimi bëhet i formës së prerë sipas dispozitës së nenit 166 të LPK në 
momentin, kur ai vendim nuk mund të goditet më me mjete të rregullta juridike654. 
Duke u bazuar në nenin 116, par. 1 i LPK, pala dhe përfaqësuesi i saj ka për detyrë 
që të lajmërojë gjykatën se ka ndërruar adresën gjashtë muaj pasi vendimi ka marrë 
formën e prerë. Kjo dispozitë vlen, nëse nuk janë paraqitur mjetet e 
jashtëzakonshme të goditjes së vendimit. Nëse është paraqitur revizioni kundër 
vendimit të formës së prerë, atëherë ky detyrim zgjatet edhe për gjashtë muaj dhe 
atë pas dorëzimit të revizionit655. Meqë dërgimi i vendimit të revizionit mund të 
ndodhë në kohë të ndryshme për palët dhe përfaqësuesit e tyre, atëherë edhe afati 
prej gjashtë muajsh mund të jetë ndryshe, varësisht nga momenti, kur revizioni u 
është dërguar palëve. Përkundër formulimit joadekuat gjuhësor të dispozitës së 
nenit 116, par. 2 të LPK, ky afat vlen vetëm, nëse me revizion është vërtetuar 
vendimi i gjykatës së shkallës së dytë. Nëse revizioni është i themeltë dhe lënda 
kthehet në rigjykim, atëherë afatet fillojnë të ecin rishtazi, konform nenit 116, par. 
4 të LPK. Në raste të tilla, supozohet ligjërisht se afatet fare nuk kanë filluar të ecin 
dhe me këtë vijnë në shprehje sërish dispozitat e nenit 116, par. 1, 2 dhe 3 të LPK.  

4 Me dispozitën e nenit 116, par. 3 të LPK parashihet koha e detyrimit të palës për të 
lajmëruar gjykatën për ndërrimin e banesës në rast të paraqitjes së propozimit për 
përsëritjen e procedurës. Sipas kësaj dispozite, pala ka për detyrë për të lajmëruar 
gjykatën për ndërrimin e adresës edhe gjashtë muaj pas marrjes së vendimit të formës 
së prerë në procedurën e përsëritur. Në raste të tilla, zgjatet afati i detyrimit për të 
lajmëruar ndërrimin e adresës si në rastin e paraqitjes së revizionit656. Kjo zgjatje e 
afatit e detyrimit për lajmërimin e ndërrimit të adresës vlen megjithatë në rastet, kur 
propozimi për përsëritjen e procedurës paraqitet brenda afatit prej gjashtë muajsh nga 
dita, kur vendimi bëhet i formës së prerë. Në rast se propozimi për përsëritjen e 
procedurës paraqitet pas kalimit të afatit gjashtë mujor pasi vendimi ka marrë formën e 
prerë, atëherë detyrimi i palës për lajmërimin e ndërrimit të banesës lind rishtazi, pas 
paraqitjes së propozimit për përsëritjen e procedurës. Në situatën e tillë vlejnë sërish 
dispozitat e nenit116, par. 1 dhe 2 të LPK. Propozimi për përsëritjen e procedurës në 
lidhje me kohën e detyrimit të palës për të paraqitur në gjykatë adresën e re 
llogaritet sikur është paraqitur padia e re. Pra, afati për detyrimin e palës për të 
lajmëruar në gjykatë, fillojnë të ecin rishtazi nga momenti i paraqitjes së propozuesit 
për përsëritjen e procedurës. Për propozuesin e procedurës për përsëritjen e procedurës, 
afati i detyrimit për të lajmëruar adresën e re fillon të rrjedhë në momentin e paraqitjes 
së propozimit në gjykatë657, kurse për palën kundërshtare të propozimit për përsëritjen 
e procedurës, ky afat fillon të rrjedhë në momentin, kur ai ka pranuar propozimin e 
palës propozuese658. Përkundër formulimit të pafat të dispozitës së nenit 116, par. 3 të 
LPK, edhe në rast të përsëritjes së procedurës do të duhej të vlente përshtatshmërisht 
dispozita e nenit 116, par. 2 të LPK.  

                                                            
654 Se kur vendimi i gjykatës merr vendimin e formës së prerë, shih komentimin e nenit 166, nr. 1 e në 
vazhdim të LPK. 
655 Neni 116, par. 2 të LPK. 
656 Kështu, me dispozitën e nenit 116, par. 2 të LPK. 
657 Shih nenin 236, par. 1 të LPK. 
658 Shih nenin 237, par. 2 i LPK. 
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5 Problematike është çështja, nëse dispozitat e nenit 116, par. 1 e në vazhdim të LPK 
vlejnë përshtatshmërisht edhe për procedurën sipas kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë659. Duke pasur për bazë dispozitën e nenit 247 të LPK660 se vetëm 
prokurori publik duhet të lajmërohet për zhvillimin e procedurës sipas kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë, atëherë mund të konstatohet se pala nuk ka kurrfarë 
detyrimi për të lajmëruar ndërrimin e adresës, pas kalimit të afatit prej 6 muajsh nga 
dita, kur vendimi është bërë i formës së prerë. Megjithatë, kjo nuk vlen nëse kundër 
këtij vendimi është paraqitur edhe revizioni, me konsekuencë se në lidhje me 
çështjen e detyrimit për lajmërimin e adresës së re gjithmonë llogaritet se është 
paraqitur revizioni dhe me këtë vlen dispozita e nenit 116, par. 2 të LPK. Në 
praktikë, kjo çështje mund të mos jetë shumë problematike duke pasur për bazë 
faktin, se në procedurën për përsëritjen e procedurës palët fare nuk janë të 
involvuara. 

6 Me dispozitën e nenit 116, par. 5 të LPK përcaktohet, se gjykata do të urdhërojë që 
komunikimi të bëhet nëpërmjet tabelës së shpalljeve të gjykatës, nëse pala ose 
përfaqësuesi i saj nuk kanë paraqitur adresën e re. Megjithatë, gjykata do të duhej 
të kujdesej që fillimisht të tentohet të identifikohet adresa e re e palës ose 
përfaqësuesit, që nuk kanë lajmëruar adresën e re661. Tek atëherë kur nuk është e 
mundur të identifikohet adresa e re e palës, do të veprohet konform nenit 116, par. 
5 të LPK. Shkelja eventuale e kësaj dispozite do të mund të kualifikohej si shkelje 
esenciale me rëndësi relative. 

7 Në rast se përfaqësuesi për pranimin e shkresave662 nuk lajmëron adresën e re, 
atëherë gjykata do të caktojë një përfaqësues të ri për pranimin e shkresave dhe 
ky do të pranojë shkresat deri sa të caktohet një përfaqësues i ri nga ana e palës. 
Siç shihet, dispozita e nenit 116, par. 7 të LPK përjashton dispozitat e nenit 116, 
par. 1 e në vazhdim, nëse kemi të bëjmë me një palë, që ka një përfaqësues për 
pranimin e shkresave. 

 
 
Neni 117 
 

Organi kompetent ka për detyrë që palës e cila ka interes juridik t’ia 
komunikojë adresën e personit të cilit duhet bërë dorëzimi i shkresave. 
Interesi juridik provohet me certifikatën e gjykatës se çështjes për padinë e 
ngritur apo për ekzistimin e gjyqëvarësisë. 

 
1 Nga dispozita e nenit 117 të LPK, del qartazi, se pasoja juridike e nenit 116, par. 

5 të LPK do të shfaqet, vetëm atëherë kur gjykata ka tentuar të identifikoj adresën 
e re të palës. Vetëm pas tentimit të pasuksesshëm për të identifikuar adresën e re, 
gjykata do të urdhërojë komunikimin e shkresave sipas nenit 116, par. 5 të LPK. 
Për më tepër, dispozita e nenit 117 të LPK, urdhëron edhe një herë veçmas 
detyrimin e autoriteteve publike për ndihmën e ndërsjellë. 

                                                            
659 Nenet 245 e në vazhdim të LPK. 
660 Në lidhje me dyshimet kushtetuese për këtë dispozitë, shih komentimin e nenit 247, nr. 1 e në vazhdim. 
661 Shih edhe nenin 117 të LPK. 
662 Shih nenin 118 dhe 119 të LPK. 
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Përfaqësuesi për pranimin e shkresave 
 
Neni 118 

 
118.1 Kur paditësi apo përfaqësuesi i tij ndodhët në botën e jashtme, e nuk kanë 

përfaqësues në Kosovë, kanë për detyrë që me rastin e paraqitjes se 
padisë në gjykatë të emërojnë përfaqësuesin për pranimin e shkresave. po 
qe se ata nuk veprojnë kështu, gjykata me shpenzimet e paditësit ia 
emëron këtij përfaqësuesin për marrjen e shkresave dhe nëpërmjet tij 
thirret paditësi apo përfaqësuesi i tij, që brenda afatit të caktuar ta 
emërojnë përfaqësuesin për marrjen e shkresave. po qe se pala apo 
përfaqësuesi i saj nuk e cakton përfaqësuesin për marrjen e shkresave 
brenda afatit të caktuar, gjykata e hedhë poshtë padinë me anë të 
aktvendimit të cilin ia dërgon paditësit, apo përfaqësuesit të tij, nëpërmjet 
përfaqësuesit për marrjen e shkresave të emëruar nga ajo. 

118.2 Paditësin apo përfaqësuesin e tij ligjor që ndodhët në botën e jashtme, që 
nuk kanë përfaqësues në Kosovë, gjykata, që me rastin e dërgimit të 
shkresës së parë, i thërret që brenda afatit te caktuar të emërojnë 
përfaqësuesin për marrjen e shkresave në Kosovë, me kërcënim se në të 
kundërtën gjykata paditësit, me shpenzime të tij, do t’ia emëroj edhe 
përfaqësuesin për marrjen e shkresave nëpërmjet të cilit do të lajmërohet 
paditësi, gjegjësisht përfaqësuesi i tij, për emërimin e bërë në këtë 
mënyrë. 

118.3 Palës që e revokon përfaqësuesin për pranimin e shkresave, pa e caktuar 
një përfaqësues tjetër për një gjë të tillë, gjykata ia komunikon shkresat 
duke i afishuar ato në tabelën e shpalljeve në gjykatë, derisa pala e tillë ta 
caktojë përfaqësuesin tjetër për pranimin e shkresave. 

118.4 Ne qofte se përfaqësuesi për pranimin e shkresave heqë dorë nga 
autorizimi, e pala nuk emëron përfaqësues tjetër brenda afatit tridhjetë 
(30) ditor nga dita kur gjykata është njoftuar për heqjen dorë nga 
autorizimi, gjykata palës, me shpenzimet e kësaj të dytës, ia emëron 
përfaqësuesin për pranimin e shkresave dhe nëpërmjet këtij ia dërgon të 
gjitha shkresat derisa mos të marrë njoftim nga pala për emërimin e 
përfaqësuesit të ri. 118.5 Shpenzimet për përfaqësuesin e emëruar të 
paditësit, apo të të paditurit, për pranimin e shkresave, ka për detyrë t’i 
deponojë paditësi. po qe se paditësi nuk e bënë deponimin e duhur, padia 
do të hedhet poshtë. 

118.5 Dispozitat për emërimin e përfaqësuesit për pranimin e shkresave për 
palën e paditur përshtatshmërisht do të aplikohen edhe për njoftimin e 
personit të tretë për procedurën e iniciuar, si dhe për emërimin e para 
ardhësit juridik. 
 

1 Dispozitat e nenit 118, par. 5 kishin si model dispozitat e nenit 146 të Ligjit të 
vjetër të PK, por me ndryshime të ndjeshme përmbajtësore. Tanimë, me dispozitën 
e nenit 118 të LPK, tentohet të rregullohet çështja e caktimit të përfaqësuesit të 
përkohshëm për pranimin e shkresave për palën paditëse. Në praktikë, kjo situatë 
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ndodhë rrallë ose shumë rrallë, që pala paditëse, e cila jeton jashtë territorit të 
Republikës së Kosovës, nuk ka ndonjë përfaqësues me prokurë. Në praktikë 
ndodhë, madje mund të ndodhë shumë shpesh, që pala e paditur nuk jeton në 
Kosovë dhe nuk ka ndonjë përfaqësues me prokurë ose përfaqësues ligjor. 
Ligjvënësi i ri dëshiron, që të rregullojë veçmas caktimin e përfaqësuesit për 
pranimin e shkresave për palën paditëse dhe veçmas për palën e paditur. Nëse kemi 
të bëjmë me rastin, kur pala e paditur nuk ka vendbanim në Kosovë dhe jeton 
jashtë dhe nuk ka përfaqësues ligjor ose me prokurë, atëherë vlejnë dispozitat e 
nenit 79, par. 3 nënpar. b) të LPK. Prandaj, nëse pala e paditur ndodhet jashtë 
Kosovës dhe nuk ka përfaqësues ligjor ose me prokurë, atëherë i caktohet 
përfaqësuesi i përkohshëm jo vetëm për komunikimin e shkresave, por edhe si 
përfaqësues ligjor i palës së paditur. Kurse, nëse pala paditëse jeton jashtë dhe në 
Kosovë nuk ka përfaqësues ligjor ose me prokurë, atëherë gjykata në bazë të nenit 
118, par. 1 dhe 2 të LPK ia cakton palës paditëse një përfaqësues për pranimin e 
shkresave. Megjithatë, ky përfaqësues është i përkohshëm dhe ka për detyrë vetëm 
për të drejtuar shkresat tek pala paditëse me thirrjen, që ajo të caktojë 
përfaqësuesin për pranimin e shkresave. Pala paditëse në këtë rast do të mund të 
caktojë përfaqësuesin e vet jo vetëm për pranimin e shkresave, por edhe 
përfaqësuesin e vet me prokurë e cila do të mbronte interesat e saj. Në rast se pala 
paditëse nuk përcakton përfaqësuesin e tillë, atëherë gjykata e hedh poshtë padinë. 
Kështu, shprehimisht thotë dispozita e nenit 118, par. 1 të LPK. Dispozita e nenit 
118, par. 2 të LPK nuk rregullon ndonjë situatë tjetër juridike, por vetëm 
konkretizon par. 1 të nenit 118 të LPK. Dhe këtu ndoshta kemi një gabim 
redaksional. 

2 Me dispozitën e nenit 118, par. 3 të LPK rregullohet situata, kur pala ia revokon të 
drejtën përfaqësuesit për emërimin e shkresave dhe nuk cakton një përfaqësues 
tjetër për pranimin e shkresave. Në rastin e tillë, komunikimi i shkresave bëhet 
nëpërmjet afishimit të shkresave në tabelën e shpalljeve. Tërhiqet vëmendja se kjo 
dispozitë, pra dispozita e nenit 118, par. 3 të LPK vlen edhe në rastet, kur pala e 
paditur ia ka revokuar përfaqësuesit të përkohshëm663 të drejtën për përfaqësim dhe 
nuk ka caktuar përfaqësuesin e ri të përkohshëm ose përfaqësuesin për 
komunikimin me shkresa.  

3 Nëse vetë përfaqësuesi heq dorë nga komunikimi me shkresa, atëherë gjykata ia 
cakton palës paditëse respektivisht palës së paditur përfaqësuesin e ri për pranimin 
e shkresave, nëse vetë pala nuk e përcakton përfaqësuesin e ri për komunikimin e 
shkresave brenda afatit prej 30 ditësh nga dita, kur përfaqësuesi ka hequr dorë nga 
e drejta e tij. Tanimë, është e paqartë, se çka ndodhë, nëse pala nuk cakton 
përfaqësuesin e ri për pranimin e shkresave. Ligji hesht në këtë situatë. Duke u 
bazuar në qëllimin e ligjvënësit të ri për të rregulluar ndryshe këtë çështje, nëse 
kemi të bëjmë me palën paditëse ose palën e paditur, atëherë edhe konsekuencat 
procedurale juridike do të duhej të ishin ndryshe. Në këtë rast, nëse pala paditëse 
nuk cakton një përfaqësues të ri, do të duhej të zbatohej dispozita e nenit 118, par. 
1 të LPK me konsekuencë, se padia e palës paditëse do të hidhej poshtë. Dhe nëse 
heq dorë përfaqësuesi i palës së paditur, atëherë gjykata do të caktojë vetë një 

                                                            
663 Shih nenin 79, par. 3 nënpar. b) të LPK. 
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përfaqësues të përkohshëm konform nenit 79 të LPK. Megjithatë, dispozita e nenit 
118, par. 3 të LPK përcakton, se në situata të tilla, përfaqësuesi i ri i caktuar do të 
komunikojë me shkresat deri sa pala të caktojë përfaqësuesin e ri për caktimin e 
shkresave. Nga kjo mund të kuptohej, se nuk do të duhej të hidhej poshtë padia, 
nëse pala paditëse nuk cakton një përfaqësues të ri për pranimin e shkresave. 
Megjithatë, një përfundim i tillë do të binte ndesh me vetë dispozitën e nenit 118, 
par. 1 të LPK. Për këtë arsye, nëse pala paditëse nuk cakton një përfaqësues të ri në 
situatën e nenit 118, par. 3 të LPK, atëherë gjykata do të hedh poshtë padinë 
konform nenit 118 par. 1 të LPK. 

4 Me dispozitën e nenit 118 par. 5 të LPK përcaktohet se kush i bartë shpenzimet e 
shkaktuara paraprakisht. Në bazë të nenit 118 par. 6 të LPK, dispozitat që kanë të 
bëjnë për caktimin e përfaqësuesit të palës së paditur vlejnë përshtatshmërisht edhe 
për paraardhësin juridik dhe për njoftimin e personit të tretë.  

5 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që të revidohet neni 118. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 118 të ligjit, paragrafi 118. 2 fjala “paditësi” zëvendësohet me fjalën 

,,i padituri’’.  
 

Nuk mund të kuptohet, pse tentohet të ndryshohet kjo çështje kur kjo dispozitë në 
këtë aspekt është ne rregull. 

 
 
Neni 119 

 
119.1 Po që se më tepër persona bashkërisht padisin, e nuk kanë përfaqësues 

ligjor të njëjtë, e as përfaqësues të përbashkët me prokurë, gjykata mund 
t’i thërras që brenda afatit të caktuar ta emërojnë përfaqësuesin e 
përbashkët për pranimin e shkresave. Njëkohësisht, gjykata do t’i 
njoftojë paditësit se cilin nga ta gjykata do ta quajë përfaqësues të 
përbashkët për pranimin e shkresave, po qe se ata vetë nuk e emërojnë 
përfaqësuesin e tillë. 

119.2 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni do të zbatohen edhe kur janë 
paditur disa persona si bashkëndërgjyqës unik. 
 

1 Me dispozitën e nenit 119, par. 1 të LPK parashihet situata juridike e komunikimit 
të shkresave, kur në anën e palës paditëse kemi bashkëndërgjyqësi. Pra, kjo 
dispozitë parasheh, që gjykata do të kërkojë prej bashkëndërgjyqësve, që të 
caktojnë një përfaqësues për komunikimin e shkresave, nëse ata nuk kanë as 
përfaqësues ligjor e as përfaqësues me prokurë. Dispozita e nenit 119, par. 1 të 
LPK, ka të bëjë vetëm me rastin, kur kemi bashkëndërgjyqësi në anën e palës 
paditëse. Irelevant është se çfarë bashkëndërgjyqësie kemi në anën e palës 
paditëse664. Pra, nuk ka rëndësi, nëse në anën e palës paditëse kemi të bëjmë me 
bashkëndërgjyqësinë materiale ose formale, të thjeshtë apo unike. Nëse këta 

                                                            
664 Në lidhje me format e bashkëndërgjyqësisë, shih komentimin e nenit 264, nr. 1 e në vazhdim. 
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bashkëndërgjyqës nuk kanë përfaqësues ligjorë ose me prokurë, atëherë gjykata do 
t’i thërras këta, që të caktojnë një përfaqësues për pranimin e shkresave. Gjykata, 
qysh në komunikimin e parë do të caktojë vetë një përfaqësues të tillë të këtyre 
bashkëndërgjyqësve dhe këtë do ta konsiderojë si përfaqësues të 
bashkëndërgjyqësve për pranimin e shkresave deri sa këta të kenë caktuar një 
përfaqësues të vetin për pranimin e shkresave. Prandaj, gjykata nuk do t’i thërrasë 
të gjithë bashkëndërgjyqësit për tu deklaruar për përfaqësuesin për pranimin e 
shkresave, por do të caktojë vetë një përfaqësues dhe nëpërmjet atij do të kërkojë 
prej të gjithë bashkëndërgjyqësve që të caktojnë përfaqësuesin e tyre për pranimin 
e shkresave. Nga dispozita e nenit 119, par. 1 të LPK rezulton, se gjykata fare nuk 
është e detyruar që të kërkojë prej bashkëndërgjyqësve, që ata të caktojnë 
përfaqësuesin për pranimin e shkresave665. Rrjedhimisht gjykata mundet, por nuk 
është e detyruar për të kërkuar prej bashkëndërgjyqësve për të caktuar 
përfaqësuesin e tyre për pranimin e shkresave. Gjykata do të caktojë vetë një 
përfaqësues për pranimin e shkresave në mesin e këtyre bashkëndërgjyqësve dhe 
do t’i njoftojë të tjerët nëpërmjet këtij përfaqësuesi se kanë mundësinë e caktimit të 
një përfaqësuesi për pranimin e shkresave. Zakonisht si përfaqësues për pranimin e 
shkresave do të caktohet, bashkëndërgjyqësi i parë, që në mënyrë kronologjike 
është evidentuar si palë paditëse. Megjithatë, gjykata mundet që të kërkojë prej 
këtyre bashkëndërgjyqësve, që të caktojnë përfaqësuesin e tyre për pranimin e 
shkresave. Në këtë rast, gjykata cakton një afat gjyqësor, i cili nuk është afat 
prekluziv. Prandaj, bashkëndërgjyqësit munden që të caktojnë përfaqësuesin e tyre 
për pranimin e shkresave edhe më vonë pas kalimit të këtij afati, të caktuar nga ana 
e gjykatës. Nëse bashkëndërgjyqësit nuk caktojnë një përfaqësues të tyre të 
përbashkët për pranimin e shkresave, gjykata nuk mundet të hedh poshtë padinë. 
Kjo për faktin, se edhe mëtutje mbetet ai përfaqësues për pranimin e shkresave, që 
është caktuar nga ana e gjykatës. Meqë sipas Ligjit, gjykata mundet dhe nuk 
është e detyruar për të kërkuar prej bashkëndërgjyqësve për të caktuar 
përfaqësuesin e tyre për pranimin e shkresave, atëherë edhe mosndërmarrja e këtij 
veprimi procedural nga ana e gjykatës nuk ka kurrfarë pasoje procedurale juridike 
dhe se një mosveprim i tillë nuk mund të konsiderohet si shkelje e dispozitave 
procedurale. 

2 Me dispozitën e nenit 119, par. 2 të LPK, kemi një referim në dispozitat e nenit 
119, par. 1 të LPK. Pra, dispozitat e nenit 119, par. 2 të LPK, do të vlejnë edhe në 
rast se në anën e palës së paditur kemi bashkëndërgjyqës dhe këta nuk kanë 
ndonjë përfaqësues ligjor ose përfaqësues me prokurë. Megjithatë, kjo vlen vetëm 
nëse kemi të bëjmë me bashkëndërgjyqësinë unike në anën e palës së paditur. 
Bashkëndërgjyqësia unike ekziston atëherë, kur vendimi i gjykatës në lidhje me 
kërkesëpadinë duhet të jetë i njëjtë për të gjithë bashkëndërgjyqësit, qoftë ajo 
bashkëndërgjyqësi aktive, qoftë ajo bashkëndërgjyqësi pasive666. Nëse në anën e 
palës paditëse kemi disa bashkëndërgjyqës, atëherë kemi të bëjmë me 
bashkëndërgjyqësinë aktive, kurse nëse në anën e palës së paditur kemi disa 
bashkëndërgjyqës, atëherë kemi të bëjmë me bashkëndërgjyqësinë pasive. Se kur 
kemi bashkëndërgjyqësi unike, që duhet të nxjerrët një vendim i njëjtë për të 

                                                            
665 Shih nenin 119, par. 1 të LPK ....Gjykata mundet.... 
666 Në mes të tjerëve Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 151. 
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gjithë, varet nga rasti në rast. Megjithatë, si pikënisje merret fakti që kemi të bëjmë 
me bashkëndërgjyqësinë unike, nëse kemi të bëjmë me një kërkesëpadi, e cila 
mund të realizohet prej të gjithë ose kundër të gjithë bashkëndërgjyqësve667. Si 
raste tipike të bashkëndërgjyqësisë unike mund të jenë sidomos, nëse 
bashkëpronarët ose pronarët e përbashkët kërkojnë kthimin e sendit ose disa 
bashkëposedues kërkojnë kthimin e posedimit, ose prokuroria paraqet padinë për 
anulimin e martesës ose kur disa bashkëkontraktues paraqesin padinë vërtetimi për 
ndonjë kontratë etj.668. Nëse kemi të bëjmë me një bashkëndërgjyqësi të tillë unike 
në anën e palës së paditur, atëherë vlejnë përshtatshmërisht dispozitat e nenit 119, 
par. 1 të LPK. Nëse kemi të bëjmë me rastet tjera të bashkëndërgjyqësisë jo unike 
në anën e palës së paditur në lidhje me caktimin e përfaqësuesit për pranimin e 
shkresave, vlejnë dispozitat e nenit 118 dhe 79 të LPK.  

 
 
Dërgimi i shkresave nga vetë palët 
 
Neni 120 
 
120.1 Dërgimi i shkresave palës kundërshtare, përveç shkresave që duhet 

dorëzuar personalisht, mund të bëhet me pëlqimin e gjykatës, edhe nga 
vete pala. 

120.2 Ne rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, pala një ekzemplar do t’ia dërgojë 
pales kundërshtare në pajtim me dispozitat e këtij ligji mbi komunikimin, 
kurse ekzemplarin tjetër gjykatës, me njoftim se palës tjetër i është bërë 
dërgimi qe më parë. 

120.3 Dërgimi i bërë në mënyrën e përcaktuar me paragrafin 2 të këtij neni 
konsiderohet se është mënyrë e rregullt e komunikimit. 
 

1 Dispozitat e nenit 120 të LPK, lejojnë mundësinë e komunikimit të shkresave edhe 
ndërmjet palëve në mënyrë direkte. Parimisht dhe zakonisht, komunikimi i 
shkresave bëhet ekskluzivisht nëpërmjet gjykatës. Pra, komunikimi i shkresave 
është detyrë administrative e gjykatës për të dërguar shkresat prej palës tek pala 
tjetër kundërshtare. Sipas dispozitave të nenit 120 të LPK lejohet përjashtimisht 
edhe komunikimi i shkresave direkt nga pala tek pala tjetër. Siç duket, ligjvënësi 
dëshiron me këto norma që të shkarkojë gjykatat nga mbingarkesat e shumta gjatë 
zhvillimit të një procesi civil. Ky komunikim direkt në mes të palëve është i 
mundshëm vetëm me pëlqimin e gjykatës669. Diskutabile është fakti, nëse të dyja 
palët duhet të pajtohen për këtë lloj komunikimi të shkresave në mënyrë direkte në 
mes të palëve. E drejta komparative670 lejon mundësinë e komunikimit të 
shkresave në mënyrë direkte, por vetëm nëse palët përfaqësohen nga avokatët dhe 

                                                            
667 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 151. 
668 Raste edhe nga praktika gjyqësore komparative: të gjetura, shih sidomos te Rechberger/Simotta, 
Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 151, 152. 
669 Kështu shprehimisht dispozita e nenit 120 par. 1 të LPK.  
670 Shih p.sh. neni 112 i KPCA. 
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nëse për këtë komunikim direkt janë pajtuar vetë palët671. Meqë tek ne nuk 
ekziston detyrimi për avokat dhe me këtë palët kanë parimisht aftësi postulative, 
është për t’u përshëndetur vendimi i ligjvënësit për të lejuar këtë mundësi të 
komunikimit të shkresave në mënyrë direkte. Edhe pse ligji nuk e thotë 
shprehimisht, nuk mund të kryhet komunikimi i shkresave në mënyrë direkte në 
mes të palëve, nëse të dyja palët nuk janë pajtuar për këtë formë të komunikimit 
direkt. Kjo sidomos për shkak të faktit, se komunikimi lejohet edhe atëherë kur 
palët nuk janë të përfaqësuara nga avokatët dhe në këtë mënyrë mund të 
keqpërdoret kjo mundësi komunikimi. Megjithatë nuk është e detyrueshme ndonjë 
pajtim i palës në mënyrë shprehimore, por mjafton që pala edhe heshtazi të pranojë 
këtë formë të komunikimit. Nga dispozita e nenit 120 të LPK rezulton se gjykata 
duhet të jep pëlqimin në mënyrë shprehimore, se lejon këtë formë të komunikimit 
direkt të shkresave në mes të palëve. Megjithatë tërhiqet vëmendja se ky 
komunikim direkt në mes të palëve është i mundur vetëm nëse kemi të bëjmë me 
shkresat, të cilat nuk duhet të dorëzohen personalisht. Prandaj, nuk mund të ketë 
komunikim direkt në mes të palëve, nëse shkresat duhet të dorëzohen 
personalisht672.  

2 Në lidhje me atë se si duhet të kryhet ky komunikim direkt në mes të palëve është 
e rregulluar në dispozitat e nenit 120, par. 2 dhe 3 të LPK, të cilat dispozita i 
referohen dispozitave në lidhje me komunikimin e shkresave. Prandaj, edhe për 
këtë mënyrë të komunikimit vlejnë dispozitat e nenit 120 në lidhje me dispozitat e 
neneve 103 e në vazhdim të LPK.  

3 Diskutabile mund të jetë fakti, nëse mosdërgimi i shkresës në gjykatë do të bënte 
komunikimin e parregullt. Në fakt, dispozita e nenit 120, par. 3 të LPK thotë se 
komunikimi është kryer në mënyrë të rregullt, vetëm nëse janë respektuar rregullat 
e parapara me dispozitën e nenit 120, par. 2 të LPK, dispozita të cilat i referohen 
dispozitave të neneve 103 e në vazhdim të LPK. Me nenin 120, par. 2 të LPK 
parashihet shprehimisht se një ekzemplar i shkresës duhet t’i dërgohet gjykatës, se 
shkresa është komunikuar. Për mendimin tim, mosdërgimi i këtij ekzemplari në 
gjykatë nuk do ta bënte komunikimin të parregullt. Kjo për faktin, se dërgimi i 
shkresës në gjykatë ka të bëjë me një njoftim, se shkresa është dërguar. Për këtë 
arsye, mosdërgimi i shkresës në gjykatë nuk do ta bënte komunikimin të parregullt, 
por do të mund të vështirësohej të provuarit se është dërguar shkresa. Prandaj, 
rekomandohet që një ekzemplar i shkresës t’i dërgohet gjithmonë edhe Gjykatës. 

 
 
Fletëdërgesa 
 
Neni 121 

 
121.1 Vërtetimin mbi dorëzimin e bërë të shkresës (dëftesën e komunikimit) e 

nënshkruajnë marrësi dhe dorëzuesi. Marrësi do ta shkruaje vetë me 
shkronja në dëftesën e komunikimit datën e marrjes së shkresës. 

                                                            
671 Shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 112 Rn. 1. 
672 Në lidhje me atë se cilat shkresa duhet të dorëzohen personalisht, shih më konkretisht dispozitën e nenit 110 
të LPK dhe komentimin e nenit 110, nr. 1 e në vazhdim. 
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121.2 Në qoftë se marrësi nuk di shkrim lexim, apo nuk është në gjendje të 
nënshkruhet, dorëzuesi do të shkruajë emrin dhe mbiemrin e tij, e me 
shkronja ditën e marrjes së shkresës dhe do të vejë shënim për ç’arsye 
marrësi nuk e ka firmosur vetë dëftesën e komunikimit. 

121.3 Po që se marrësi refuzon ta firmosë dëftesën e komunikimit, komunikuesi 
do ta konstatojë një gjë të tillë në dëftesën e komunikimit dhe do ta 
shkruajë me shkronja datën e dorëzimit dhe kështu konsiderohet se është 
kryer dorëzimi i rregullt. 

121.4 Nëse komunikimi është kryer sipas dispozitës së paragrafit 2 të nenit 110 
të këtij ligji, në dëftesën e komunikimit, përpos vërtetimit mbi marrjen e 
shkresës, do të shënohet se me parë është bërë njoftimi me shkrim. 

121.5 Në rast se sipas dispozitave të këtij ligji shkresa i është dorëzuar personit 
tjetër, e jo atij që është dashur t’i dorëzohet shkresa, në dëftesën e 
komunikimit komunikuesi do të shënojë se në çfarë marrëdhënie ndodhën 
këta dy persona. 

121.6 Në qoftë se në dëftesën e komunikimit është shënuar gabimisht data e 
dorëzimit, do të konsiderohet se dorëzimi është bërë atë ditë kur është 
dorëzuar shkresa faktikisht. 

121.7 Po që se dëftesa e komunikimit është humbur, fakti i dorëzimit të shkresës 
mund të provohet edhe në mënyrë tjetër. 
 

1 Me dispozitat e nenit 121 të LPK, parashihet në mënyrë të detajuar verifikimi i 
komunikimit të rregullt. Siç rezulton nga këto norma, për komunikimin e rregullt të 
shkresave është i nevojshëm edhe verifikimi i tyre i cili kryhet në bazë të dëftesës 
së komunikimit. Rëndësia fundamentale e këtij verifikimi qëndron në faktin, se kjo 
dëftesë e komunikimit apo fletëdërgese është dokument publik dhe se ky dokument 
publik në procedurë gjatë administrimit të provave e ka cilësinë e mjetit provues në 
procedurë673. Prandaj, në rast të dyshimit, nëse komunikimi është kryer në mënyrë 
të rregullt ose jo, atëherë dëftesa e komunikimit shërben si mjet provues, nëse 
komunikimi është kryer ose jo në mënyrë të rregullt.  

2 Verifikimi i komunikimit të shkresave rregullohet edhe me dispozitat e neneve 112 
dhe 113 të LPK dhe se dispozitat e nenit 121 të LPK i plotësojnë këto rregulla, 
meqë nuk ka ndonjë kundërshti në mes të këtyre normave. Me dispozitën e nenit 
121 par. 1 të LPK parashihet se edhe marrësi edhe dërguesi nënshkruajnë në 
fletëdorëzim duke evidentuar edhe datën e komunikimit. Fletëdërgesa do të 
nënshkruhet dhe do të evidentohet vetëm nga dërguesi, nëse marrësi nuk është në 
gjendje për një gjë të tillë ose nëse marrësi refuzon për çfarëdo arsye nënshkrimin 
e fletëdërgesës674. Në rast se, komunikimi është kryer në mënyrë të rregullt, nëse 
dërguesi shënon arsyen, pse fletëdërgesa nuk është nënshkruar dhe evidentuar nga 
ana e marrësit. Nëse kemi të bëjmë me shkresat, që duhet të dërgohen personalisht, 
për komunikimin e rregullt është i nevojshëm edhe njoftimi i lënë sipas dispozitave 
të nenit 110 par. 2 të LPK. Megjithatë, ky njoftim është i nevojshëm vetëm nëse 
janë plotësuar kushtet e parapara me nenin 110 par. 2 të LPK. Sipas dispozitës së 
nenit 120 par. 5 të LPK do të evidentohet edhe marrëdhënia ndërmjet adresatit dhe 

                                                            
673 Shih nenet 329 e në vazhdim të LPK.  
674 Neni 121, par. 1 dhe 2 të LPK.  
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marrësit faktik, nëse shkresa është pranuar nga jo adresati. Kjo dispozitë luan rol 
sidomos për shkresat, që nuk duhet të dorëzohen personalisht, meqë në rast të 
komunikimit të shkresave personalisht parashihen rregullat strikte se kujt mund t’i 
dorëzohen këto shkresa. Me dispozitën e nenit 120, par. 6 të LP parashihet 
supozimi ligjor në rast se data e dorëzimit është shënuar gabimisht. Nëse është 
shkruar gabimisht data e dorëzimit, atëherë vlen supozimi ligjor se dorëzimi është 
kryer në atë ditë, kur edhe ai dorëzim është kryer në mënyrë faktike. Në rast të 
dyshimit, vijnë në shprehje rregullat e administrimit të provave në procedurë se kur 
është kryer faktikisht ky komunikim i shkresave. Dispozita e nenit 120, par. 6 të 
LPK vlen për të gjitha mënyrat e komunikimit dhe atë pa marrë parasysh, nëse 
komunikimi ka të bëjë me shkresa që duhet të dërgohen personalisht ose jo. 
Dispozita e nenit 120, par. 7 të LPK përcakton, se do të provohet në mënyra të 
tjera se shkresa është dorëzuar faktikisht, nëse fletëdërgesa ka humbur. Në mënyra 
të tjera në kuptim të kësaj norme mendohet në rend të parë në procedurën e të 
provuarit, se komunikimi është kryer në mënyrë të rregullt. Prandaj, në rast se ka 
humbur fletëdërgesa, atëherë do të varet nga rezultatet e procedurës së të provuarit 
se komunikimi është kryer në mënyrë të rregullt. 

3 Se komunikimi nëpërmjet postës elektronike konform dispozitës së nenit 103, par. 
2 të LPK është normë futuristike shihet edhe me dispozitat e nenit 120 të LPK. Kjo 
për faktin se verifikimi i komunikimit të shkresave sipas dispozitave të nenit 120 të 
LPK vlen vetëm për komunikimin e shkresave në mënyrë tradicionale. Kjo shihet 
edhe në faktin se kjo rregullativë pasqyron në mënyrë të plotë rregullativën e nenit 
149 të LPK të LPK, e cila kishte të bënte ekskluzivisht me komunikimin 
tradicional. Për këtë arsye, dispozitat e nenit 120 të LPK nuk mjaftojnë për 
komunikimin e shkresave nëpërmjet postës elektronike, por vetëm për mënyrën 
tradicionale të komunikimit të shkresave konform dispozitave të nenit 103, par. 1 
të LPK.  

 
 
Shikimi dhe përshkrimi i shkresave në dosjen e lëndës 
 
Neni 122 

 
122.1 Palët kanë të drejtë t’i shikojnë dhe t’i përshkruajnë shkresat e dosjes së 

lëndës së procedurës në të cilën marrin pjesë. 
122.2 Personave të tjerë, që kanë interes të arsyeshëm, mund t’u lejohet shikimi 

dhe përshkrimi i shkresave të veçanta të dosjes së lëndës. 
122.3 Kur procedura është në zhvillim e sipër, lejen për shikim dhe përshkrim e 

jep gjyqtari i lëndës, kurse kur procedura ka përfunduar, kryetari i 
gjykatës, respektivisht punëtori në gjykatë të cilin e cakton ai. 
 

1 Me dispozitat e nenit 122 të LPK rregullohet qasja në shkresat (aktet) e një procesi 
konkret. Siç shihet, këto dispozita rregullojnë në mënyrë specifike këqyrjen dhe 
përshkrimin e akteve dhe të cilat dispozita vlejnë si lex specialis kundrejt 
rregullave të Ligjit (Nr. 03/L-215, datë 07.10.2010) për qasje në dokumente 
publike. Prandaj, në lidhje me shikimin dhe përshkrimin e akteve të lëndëve 
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gjyqësore paraprakisht vlejnë dispozitat e nenit 122 të LPK para Ligjit për qasje në 
dokumente publike. Në lidhje me ndihmën juridike në mes të autoriteteve publike, 
dispozitat e nenit 121 të LPK i plotësojnë rregullat e përgjithshme, por në asnjë 
mënyrë nuk i përjashtojnë ato. 

2 Sipas dispozitës së nenit 122, par. 1 të LPK, “palët” kanë të drejtën e qasjes dhe 
përshkrimit të akteve të lëndës. Siç shihet, palët kanë të drejtë të pakufizuar për 
qasjen në aktet e lëndës. Problematike mund të jetë fakti, se çka konsiderohet palë 
në kuptim të kësaj norme. E qartë, palë në kuptim të kësaj norme është pala 
paditëse dhe pala e paditur si dhe natyrisht bashkëndërgjyqësit aktivë apo pasivë, 
meqë secili bashkëndërgjyqës është palë. Të drejtën e qasjes dhe përshkrimit të 
lëndës në kuptim të nenit 122, par. 1 të LPK e kanë gjykata dhe prokuroria. 
Diskutabile mund të jetë, nëse këtë të drejtë konform nenit 122 par. 1 të LPK e ka 
edhe ndërhyrësi. Ndërhyrësi nuk është palë dhe rrjedhimisht nuk mund të këtë të 
drejtë qasje në aktet e lëndës. Megjithatë, një interpretim i tillë tejet restriktiv nuk 
mund të akceptohet, meqë ndërhyrësi është pjesëmarrës aktiv në proces, përkundër 
faktit se nuk është palë.  

3 Nëse e drejta e qasjes dhe përshkrimit të akteve të lëndës është e pakufizuar në 
aspektin objektiv, mund të jetë çështje diskutabile. Më konkretisht, Ligji nuk 
përcakton saktësisht, nëse e drejta e qasjes dhe përshkrimit shtrihet në të gjitha 
aktet e lëndës pa përjashtim. Dispozita e nenit 122 par. 1 të LPK parasheh, se 
palët... kanë të drejtë ...shkresat e dosjes së lëndës.... Nga kjo do të mund të 
rezultojë, se e drejta e palëve për qasje dhe përshkrim shtrihet në të gjitha aktet e 
lëndës. Megjithatë, e drejta komparative bën një përjashtim nga kjo e drejtë dhe ky 
përjashtim është i përligjur konform nenit 6 të KEDNJ. Kështu neni 219 i KPCA 
përjashton ligjërisht nga e drejta e qasjes projektaktgjykimin dhe 
projektaktvendimin, procesverbalin e këshillimit dhe votimit si dhe aktet, që kanë 
të bëjnë me masat disiplinore, që janë ndërmarrë në proces. Ky përjashtim i tillë 
nga e drejta e qasjes dhe përshkrimit është për mendimin tonë jo vetëm i dëshiruar, 
por edhe i domosdoshëm, duke u bazuar në të drejtën komparative moderne. 
Prandaj, shkresat e tilla do të duheshin të përjashtohen nga mundësia e qasjes dhe 
përshkrimit, konform nenit 122, par. 1 të LPK. Në shkresa të tilla të përjashtuara 
nuk mund të kenë qasje as personat konform nenit 122, par. 2 të LPK675. Se në 
procesverbalin për këshillimin dhe votimin nuk mund të ketë qasje askush, është 
paraparë shprehimisht edhe me dispozitat e neneve 140, par. 3 dhe 4 të LPK.  

4 Përveç palëve, sipas nenit 122, par. 2 të LPK të drejtën e qasjes dhe përshkrimit në 
shkresat e lëndës do të mund ta kenë edhe personat e tretë. Person i tretë në kuptim 
të kësaj norme mund të jetë çdo person fizik apo juridik apo edhe ndonjë bashkësi 
e personave. Megjithatë, personat e tretë do të mund të kenë të drejtën e qasjes dhe 
përshkrimit të shkresave të lëndës vetëm nëse ai ka një interes të caktuar. 
Problematike mund të jetë, se çfarë interesi duhet të ketë personi i tretë për të 
pasur mundësinë e qasjes në shkresat e lëndës. Ligji me dispozitën e nenit 122 par. 
2 të LPK thotë se personi i tretë mund të shikojë shkresat, nëse ai ka interes të 
arsyeshëm. Se çka nënkuptohet me interesin e arsyeshëm në kuptim të kësaj 
norme, Ligji nuk përcakton më shumë. Duke u bazuar në interpretimin gjuhësor të 

                                                            
675 Në lidhje me këtë shih në numrin pasues të këtij neni. 
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kësaj norme, do të mund të mendohej se për qasje në shkresat e lëndës do të 
mjaftonte çfarëdo interesi, qoftë edhe ai ekonomik, apo social, nëse ky interes 
mund të kualifikohet si interes i arsyeshëm. Megjithatë, nëse kjo normë 
interpretohet në mënyrë sistematike, atëherë mund të përfundohet se nevojitet një 
interes i caktuar juridik për të pasur qasje në shkresat e lëndës. Kjo për faktin, se në 
secilën situatë që kërkohet interesi për një veprim, gjithmonë kërkohet interesi 
juridik676. Prandaj, personat e tretë do të mund të kenë qasje në shkresat e lëndës, 
vetëm nëse për këtë ka një interes të caktuar juridik dhe nuk mjafton interesi 
ekonomik ose moral ose ndonjë interes tjetër social. Për më tepër, për qasjen në 
shkresa të lëndës nuk prezumohet ekzistenca e interesit juridik me konsekuencë se 
gjithmonë personi i tretë duhet të argumentoj se ka një interes të caktuar juridik për 
kërkesën e tij për të pasur qasje në shkresa të lëndës. Interesi juridik ekziston 
sidomos atëherë, nëse qasja në shkresa të lëndës është e nevojshme për realizimin 
ose mbrojtjen e një drejte subjektive private, edhe atëherë kur kjo e drejtë mbrohet 
nga vetë pala677. Interesi juridik do të ekzistonte edhe në rastet, kur shikimi i 
shkresave bëhet për studime shkencore, me kusht që shkresat të jenë të 
papersonalizuara.  

5 Përshkrim i shkresave të lëndës në kuptim të nenit 122, par. 1 dhe 2 të LPK 
nënkuptohet çfarëdo kopjimi apo fotokopjimi i shkresës. Shpenzimet e përshkrimit 
i bartë gjithmonë paraqitësi i kërkesës për qasjen në shkresat e lëndës.  

6 Vendimin në lidhje me qasjen në shkresat e lëndës e jep gjyqtari i çështjes ose 
kryetari i gjykatës, varësisht nëse procesi është në zhvillim ose procesi ka 
përfunduar678. Nëse refuzohet kërkesa për shikimin dhe përshkrimin e shkresave, 
atëherë ekziston mundësia e paraqitjes së ankesës kundër këtij aktvendimi679. 

 
 
KREU IX 
 
Seancat dhe afatet  
 
Seancat 
 
Neni 123 
 
123.1 Seancën e cakton gjykata sa herë që një gjë të tillë e parashikon ligji ose 

kur e kërkojnë nevojat e procedurës. 
123.2 Kundër aktvendimit mbi caktimin e seancës nuk lejohet ankesa. 
123.3 Gjykata i thërret për pjesëmarrje në seancë palët dhe personat e tjerë, 

praninë e të cilëve e konsideron të nevojshme. Bashkë me letërthirrjen 
palës i dërgohet parashtresa që ka dhënë shkas për caktimin e seancës, 
kurse në letërthirrje tregohet vendi, lokali dhe koha e mbajtjes së seancës. 

                                                            
676 Shih sidomos nenin 2 dhe nenin 254 të LPK.  
677 Kështu në të drejtën komparative; shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 219 
Rn. 3, 4. 
678 Neni 122, par. 3 të LPK.  
679 Neni 206, par. 1 i LPK.  
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Në qoftë se bashkë me letërthirrjen nuk dërgohet parashtresa, në 
letërthirrje do të tregohen palët ndërgjyqëse, objekti i kontestit si dhe 
aktiviteti që do të ushtrohet në seance. 

123.4 Gjykata posaçërisht, me anë të letërthirrjes, i paralajmëron palët dhe 
pjesëmarrësit e tjerë për pasojat ligjore për mosardhje në seancë. 

123.5 Pala që ka ardhur në seancë pas fillimit të saj nuk mund të kërkojë 
përsëritjen e veprimeve procedurale të kryera në mungesën e saj. 
 

1 Në Kreun IX të LPK, me normat e neneve 123 deri 128 të LPK, parashihen 
rregullat në lidhje me seancat dhe afatet. Për çudi dhe kundër sistemit në 
përgjithësi, në Kreun IX të LPK parashihen edhe rregullat në lidhje me situatën, 
kur palët nuk ndërmarrin veprime procedurale dhe me këtë shkaktohen pasoja të 
caktuara procedurale. Më konkretisht, në Kreun IX, me dispozitat e neneve 129 
deri 133 parashihen rregullat në lidhje me kthimin në gjendjen e mëparshme, nëse 
pala nuk ndërmerr veprime procedurale brenda afatit të caktuar me ligj. Me 
dispozitat e neneve 123 dhe 124 të LPK përcaktohen rregullat në lidhje me seanca. 

2 Seanca është një termin për shqyrtim i caktuar nga ana e gjykatës që i shërben 
takimit të përbashkët të gjykatës me palët dhe pjesëmarrësit e tretë për ndërmarrjen 
e veprimeve procedurale680. Në seancë ndërmerren veprime nga ana e gjykatës dhe 
personave të tjerë. Këto veprime procedurale kryhen në seancë me gojë. Seanca më 
e rëndësishme është seanca e shqyrtimit kryesor, që mbahet para gjykatës së 
shkallës së parë. Në këtë seancë shqyrtohet me gojë kërkesëpadia e palës paditëse 
dhe përgjigja në padi e palës së paditur. Si seanca kryesore janë seanca përgatitore 
dhe ajo për shqyrtim kryesor681. Në seancë mund të shqyrtohen edhe çështjet 
procedurale, siç janë seanca për shqyrtimin e kërkesës për kthimin në gjendjen e 
mëparshme682 ose seanca e caktuar për marrjen e një prove me pyetje të 
dëshmitarit në rast të ndihmës juridike, qoftë ajo në rast të ndihmës juridike 
nacionale ose ndihmës juridike ndërkombëtare683. Në kuptimin juridik mbetet një 
seancë edhe atëherë, nëse procedura zhvillohet në disa termine. Pra, seanca për 
shqyrtimin kryesor mbetet si seancë unike edhe atëherë kur shqyrtimi kryesor 
zhvillohet në disa ditë ose termine. 

3 Seanca caktohet ekskluzivisht nga ana e gjykatës. Pra, caktimi i seancës bëhet 
nga ana e gjykatës ex officio apo sipas detyrës zyrtare ose edhe me propozim të 
palës684. Për më tepër, me dispozitën e nenit 123, par. 1 të LPK parashihet se 
seanca caktohet sipas Ligjit ose kur konvokimi i seancës është e nevojshme për 
shkaqe procedurale. Raste të tilla të caktimit të seancës, sipas Ligjit ose për nevoja 
procedurale, mund të jenë: 

 

                                                            
680 Në mes të tjerëve Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-Erkenntnisverfahren und Grundzüge des 
Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 64. 
681 Dispozita e nenit 12 të LPK.  
682 Shih neni 136, par. 2 i LPK.  
683 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 245.  
684 P.sh. seanca për shqyrtimin e kërkesës për kthimin në gjendjen e mëparshme. 
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- Seanca përgatitore dhe seanca për shqyrtimin kryesor685;  
- Seanca e përgjithshme e Gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës, nëse 

vendoset për përjashtimin ose Rekuzimin e Kryetarit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës686;  

- Seanca për shqyrtimin e propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme687;  
- Seanca e kolegjit apo Seanca për shqyrtimin e çështjes kryesore për vendosjen 

në gjykatën e shkallës së dytë688;  
- Seanca e gjyqtarëve të Gjykatës supreme për vendosjen në lidhje me 

revizionin689;  
- Seanca në lidhje me caktimin e kërkesëpadisë690; 
- Seanca e marrjes së provave nga ana e gjykatës së lutur në rast të ndihmës 

juridike nacionale dhe ndërkombëtare691 dhe 
- Seanca për marrjen e provës692. 

 
4 Caktimi i seancës nga ana e gjykatës në kuptim të dispozitës së nenit 123 të LPK 

nënkupton konvokimin, anulimin e konvokimit dhe shtyrjen për një datë tjetër 
të seancës. Dhe ky caktim i seancës bëhet përmes caktimit të vendit dhe kohës për 
zhvillimin e seancës. Shtyrja e seancës nuk mund të ndodhë për kohë të pacaktuar, 
por vetëm për kohë të caktuar. Meqë caktimi i seancës është veprim drejtues i 
gjykatës, atëherë edhe aktvendimi për caktimin e seancës nuk mund të goditet me 
mjete juridike693.  

5 Meqë caktimi i seancës bëhet ex officio, edhe letërthirrja për seancë përgatitet 
sipas detyrës zyrtare nga ana e gjykatës. Se kush do të thirret, varet nga çështja e 
gjykatës. Natyrisht se në seancë thirren palët, por edhe pjesëmarrësit e tjerë, siç 
janë ndërhyrësit, përkthyesit, ekspertët etj. Letërthirrja për seancën dorëzohet 
konform rregullave në lidhje me komunikimin e shkresave694. Edhe pse dispozita e 
nenit 123, par. 3 të LPK përcakton, se parashtresa duhet t’i bashkëngjitet 
letërthirrjes për seancë, në praktikë nuk do të duhej të luante rol vendimtar kjo 
çështje. Meqë po kjo dispozitë, pra dispozita e nenit 123 par. 3 të LPK parasheh 
shprehimisht, se letërthirrja do të duhej të përmbante të dhëna në lidhje me palët 
ndërgjyqëse, objektin e kontestit dhe aktivitetin, që do të ndërmerret në seancë 
mund të konstatohet se do të mjaftonte, nëse letërthirrja përmban këto të dhëna. 
Pra, të dhënat në lidhje palët ndërgjyqëse, me objektin e kontestit dhe me objektin 
e shqyrtimit në seancë. Objekti i shqyrtimit del nga lloji i seancës, që do të 
mbahet695. Këto të dhëna mund të përshkruhen shkurt në letërthirrje për seancë.  

                                                            
685 Dispozita e nenit 12 në lidhje me nenet 400 e në vazhdim dhe me nenet 423 e në vazhdim të LPK..  
686 Dispozita e nenit 73, par. 2 të LPK.  
687 Dispozita e nenit 133, par. 2 të LPK.  
688 Dispozita e nenit 190, par. 1 të LPK.  
689 Dispozita e nenit 220 të LPK.  
690 Dispozita e nenit 306, par. 2 të LPK.  
691 Dispozita e nenit 324, par. 4 të LPK.  
692 Dispozita e nenit 383, par. 1 të LPK. 
693 Kjo është paraparë shprehimisht me dispozitën e nenit 123 të LPK, sipas së cilës nuk lejohet ankesa kundër 
aktvendimit për caktimin e seancës. 
694 Në lidhje me këtë shih dispozitat e neneve 103 deri 122 të LPK.  
695 Në lidhje me këtë shih komentimin e këtij neni, nr. 3. 
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6 Letërthirrja për seancë në bazë të nenit 123, par. 4 të LPK duhet të përmbajë edhe 
shënimin në lidhje me paralajmërimin e adresatit të letërthirrjes për pasojat 
juridike, në rast se nuk paraqiten në seancë. Pasojat juridike mund të jenë të 
ndryshme dhe varen nga objekti i shqyrtimit dhe adresati i letërthirrjes. Prandaj, të 
tjera pasoja juridike mund të jenë për palën në rast të letërthirrjes për seancën për 
shqyrtim kryesor e të tjera pasoja mund të lindin për pjesëmarrësin tjetër, p.sh. për 
dëshmitarin, ekspertin ose ndonjë pjesëmarrës tjetër në procedurë. Me letërthirrje 
nuk do të duhej, që të ceket konkret pasoja juridike, që kanoset në rast se pala ose 
pjesëmarrësi tjetër nuk merr pjesë në seancë. Mjafton, që palët dhe pjesëmarrësit 
tjerë të paralajmërohen për pasoja të caktuara juridike, nëse ata nuk marrin pjesë në 
seancë. Pra, një paralajmërim i përgjithshëm për pasoja të mundshme juridike në 
letërthirrje do të duhej të mjaftonte, që kushti i përcaktuar me dispozitën e nenit 
123, par. 4 të LPK të mund të përmbushet. 

7 Dispozita e nenit 123, par. 5 të LPK është dispozitë e re në LPK, e cila nuk ishte 
paraparë shprehimisht me LPK e vjetër. Sipas kësaj dispozite, palët, që kanë arritur 
me vonesë në seancë nuk mund të kërkojnë përsëritjen e veprimeve procedurale, të 
cilat janë ndërmarrë gjatë kohës, kur pala pse pjesëmarrësi nuk ka qenë në seancë. 
Kjo dispozitë ka të bëjë ekskluzivisht me rastet, kur pala ose pjesëmarrësi tjetër 
vjen me vonesë në seancë. E qartë, se nuk mund të jetë ndryshe nga fakti se nuk 
mund të përsëriten veprimet procedurale, të cilat tanimë janë ndërmarrë në 
mungesë të ndonjë pale ose të ndonjë pjesëmarrësi tjetër. Prandaj, kjo dispozitë 
luan rol vetëm administrativ, por jo edhe në lidhje me pasojat procedurale juridike. 
Meqë, nëse pala mungon dhe janë përmbushur kushtet për nxjerrjen e aktgjykimit 
për shkak të mungesës, atëherë edhe ardhja e mëvonshme e palës nuk mund të 
ndikon në zhvillimin e procedurës. Në këtë rast, palës do t’i mbetet vetëm 
mundësia e paraqitjes së propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme. Nëse 
zhvillohet seanca dhe më vonë vjen njëra palë ose ndonjë pjesëmarrës tjetër, 
atëherë nuk mund të kërkohet që të përsëriten veprimet e ndërmarra procedurale.  

 
 
Neni 124 
 
124.1 Seanca zakonisht mbahet në ndërtesën e gjykatës. 
124.2 Gjykata mund të vendosë që procesi të zhvillohet në një vend tjetër, jo në 

ndërtesën e gjykatës, nëse kjo vlerësohet si e nevojshme, nëse kjo e 
lehtëson qasjen për cilëndo palë, ose nëse kjo kursen kohë, përpjekje dhe 
shpenzime procedurale. 

124.3 Kundër aktvendimit për mbajtjen e seancës jashtë ndërtesës së gjykatës 
nuk lejohet ankesa. 
 

1 Seanca mbahet zakonisht dhe parimisht në ndërtesën e gjykatës. Këtë e 
përcakton qartë edhe dispozita e nenit 124, par. 1 të LPK. Kjo bëhet për shkak të 
faktit, se kjo i ndihmon zhvillimit efektiv të procesit gjyqësor. Kjo dispozitë vlen 
për të gjitha llojet e procedurave, qoftë ajo kontestimore, jokontestimore, të 
falimentimit apo përmbarimore. Megjithatë, dispozita e nenit 124, par. 2 të LPK 
lejon mundësinë e mbajtjes së seancës edhe jashtë ndërtesës së Gjykatës 



Iset Morina 

 260 

kompetente të çështjes. Kjo dispozitë parasheh se gjykata mund të caktojë mbajtjen 
e seancës në ndonjë vend tjetër, e jo në ndërtesën e gjykatës. Gjykata nuk mund të 
caktojë mbajtjen e seancës në ndonjë vend tjetër jashtë ndërtesës së Gjykatës, në 
mënyrë arbitrare. Shumë më tepër, gjykata do të caktojë mbajtjen e seancës në 
ndonjë vend tjetër jashtë ndërtesës së gjykatës, nëse kjo është e domosdoshme ose 
së paku e nevojshme. Mbajtja e seancës në ndonjë vend tjetër jashtë gjykatës është 
e nevojshme, nëse kjo do t‘ i ndihmonte respektimit të parimit të ekonomizimit dhe 
efikasitetit të procesit. Si tipike, kur gjykata do të vendos mbajtjen e seancës në 
ndonjë vend tjetër jashtë ndërtesës së gjykatës do të mund të konsideroheshin: 

 
- Rastet e marrjes në pyetje të dëshmitarëve në spital ose në ndonjë vend tjetër, 

nëse ata janë të sëmurë ose të paralizuar; 
- Rastet e administrimit të provës të ndonjë aksidenti në komunikacion; 
- Rastet, kur të gjitha palët dhe dëshmitarët kanë vendbanimin ose 

vendqëndrimin në territorin e ndonjë gjykate tjetër; 
- Kur administrimi i provave nëpërmjet këqyrjes së drejtpërdrejtë mund të bëhet 

vetëm në vendin e ngjarjes dhe 
- Kur administrimi i provës për këqyrjen e drejtpërdrejtë do të ishte 

joproporcionale, që të bëhet në ndërtesën e gjykatës; Rast i tillë tipik do të 
ishte, nëse transporti i sendit në ndërtesë të gjykatës, që është objekt i provës 
do të ishte i vështirë dhe i zorshëm; kështu edhe në të drejtën komparative696. 

 
2 Përcaktimi ligjor i dispozitës së nenit 124, par. 1 të LPK se seanca duhet të mbahet 

në ndërtesën e gjykatës nënkupton se seanca mbahet në lokalet e parapara me 
rregulloren e brendshme të gjykatës ose edhe me ndonjë rregullore të përgjithshme 
për punën e gjykatave. Mbajtja e seancës në ndërtesë nënkupton mbajtjen e saj në 
lokalet e dedikuara për mbajtjen e seancave. Përjashtimisht mund të mbahet seanca 
edhe në zyrat ose në zyrën e gjyqtarit të çështjes. Megjithatë, duhet të kihet kujdes 
se mbajtja e seancës në zyrën e gjyqtarit ose në ndonjë zyrë tjetër të organizohet 
ashtu, që mos të cenohet parimi publik697 .Sidomos duhet të kihet kujdes, që të 
ketë vend të mjaftueshëm për palët dhe pjesëmarrësit e tjerë dhe për ndonjë 
dëgjues tjetër eventual. Në të kundërtën do të mund të cenohej parimi i publicitetit 
dhe me këtë do të bëhej një shkelje esenciale me rëndësi absolute. 

3 Në rast se gjykata vendos për mbajtjen e seancës jashtë ndërtesës së gjykatës, ajo e 
cakton këtë me aktvendim. Edhe ky aktvendim ka të bëjë me drejtimin e procesit 
gjyqësor dhe si i tillë nuk mund të goditet me ankesë. Këtë e përcakton 
shprehimisht dispozita e nenit 124, par. 3 të LPK. 

4 Nëse gjykata cakton mbajtjen e seancës jashtë ndërtesës, ajo duhet të vlerësojë se 
një gjë të tillë është e nevojshme. Në rast se palët mendojnë se një veprim i tillë 
ishte arbitrar dhe jo i mbështetur në Ligj, ato do të kishin mundësi që më vonë të 
paraqesin ankesë për shkak të shkeljes së dispozitave procedurale. Megjithatë, një 
shkelje e tillë nuk cilësohet si shkelje esenciale të dispozitave procedurale me 
rëndësi absolute në kuptim të nenit 182, par. 2 të LPK. Por, një shkelje e tillë mund 

                                                            
696 Shih për këtë sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 132 Rn. 1. 
697 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 4 nr. 1 e në vazhdim të LPK.  
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të përbëjë shkelje esenciale të dispozitave procedurale me rëndësi relative në 
kuptim të nenit 182, par. 1 të LPK. 

 
 
Afatet 
 
Neni 125 
 
125.1 Po që se afatet nuk janë caktuar nga ligji, ato i cakton gjykata, duke 

marrë parasysh rrethanat e rastit konkret. 
125.2 Afati të cilin e cakton gjykata mund të zgjatet me propozimin e personit 

të interesuar, po që se për një gjë të tillë ekzistojnë shkaqet e arsyeshme. 
125.3 Propozimi për zgjatjen e afatit duhet të paraqitet në gjykatën e çështjes 

para se të skadojë ai. 
125.4 Kundër aktvendimit me të cilin pranohet apo refuzohet propozimi për 

zgjatjen e afatit gjyqësor nuk lejohet ankesa. 
 

1 Me dispozitat e neneve 125 deri 128 të LPK parashihen rregullat në lidhje me afatet. 
Fillimisht duhet të bëhet dallimi në mes të afateve procedurale dhe afateve 
materiale. Rëndësia e dallimit në mes të afateve materiale dhe afateve procedurale 
konsiston sidomos në faktin se vetëm për afatet procedurale vlejnë rregullat në lidhje 
me kthimin në gjendjen e mëparshme698. Pra, për afatet materiale nuk vlejnë rregullat e 
institutit të kthimit në gjendjen e mëparshme699. Por, për afatet materialo- juridike 
vlejnë po ashtu llogaritja e afateve sipas dispozitave të neneve 126 dhe 127 të LPK. 
Kjo del qartë nga dispozita e nenit 128 par. 2 të LPK. Prandaj, edhe afatet procedurale 
janë më të shpeshta dhe të një rëndësie të veçantë dhe se afatet materiale janë më të 
rralla në procedurë dhe në praktikë më pak relevante. 

2 Afatet materiale janë distanca kohore, brenda të cilit duhet të ndodhë ndonjë ngjarje e 
caktuar, me ç’rast rendi juridik në këtë ngjarje lidh pasoja materialo-juridike700. Afatet 
e tilla materiale janë të pakta në procedurën civile. Si të tilla mund të jenë sidomos afati 
i parashkrimit, afati për paraqitjen e padisë për shkak të pengim-posedimit. Këtu duhet 
cekur se Ligjvënësi i ri ka bërë një shkurtim redaksional të panevojshëm të dispozitave 
në lidhje me pengim-posedimin. Më konkretisht, nuk është inkorporuar fare rregulla në 
lidhje me afatin për paraqitjen e padisë për shkak të pengim-posedimit. Kjo çështje 
është paraparë deri më tani me dispozitën e nenit 439 të LPK të vjetër. Sipas kësaj 
dispozite, ishte paraparë afati subjektiv dhe afati objektiv për paraqitjen e padisë për 
shkak të pengim-posedimit701. Afat tjetër material, i cili rregullohet në procedurën 
civile është edhe afati sipas dispozitës së nenit 418, par. 4 të LPK. Sipas kësaj 
dispozite, Padia për anulimin e pajtimit gjyqësor mund të ngrihet brenda afatit prej 
tridhjetë (30) ditësh nga dita e marrjes së dijenisë për shkakun e anulimit, e më së voni 

                                                            
698 Në lidhje me institutin e kthimit në gjendjen e mëparshme shih më poshtë në komentimin e neneve 129 e në 
vazhdim të LPK.  
699 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-
Erkenntnisverfahren und Grundzüge des Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 63. 
700 Shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 242. 
701 Më konkretisht shih më poshtë në komentim të nenit 478 nr. 1 e në vazhdim të LPK.  
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brenda afatit prej një (1) viti nga dita e përfundimit të pajtimit gjyqësor. Edhe në këtë 
rast, parashihen afate të caktuara për afatin subjektiv (30 ditë nga dita e marrjes në 
dijeni për shkakun e anulimit) dhe afatin subjektiv (1 vit nga dita e përfundimit të 
pajtimit gjyqësor). Edhe afati për përmbushjen e një prestimi është afat material702. 
Afati për përmbushjen e prestimit është paraparë me dispozitat e nenit 146 të LPK. 
Sipas kësaj dispozite, afati i rregullt për përmbushjen e detyrimit është afati 15 ditor, 
nëse kemi të bëjmë me përmbushjen e prestimit në të holla. Afat material në kuptim të 
kësaj norme është edhe afati për parashkrimin dhe kërkesa për shpërblim të dëmit, 
sipas dispozitave të nenit 317 në lidhje me nenet 315 dhe 316 të LPK. 

3 Afati procedural është distanca kohore për ndërmarrjen e veprimeve procedurale. 
Afatet e tilla procedurale gjenden ekskluzivisht në të drejtën formale dhe vetëm për 
këto afate vlejnë rregullat mbi kthimin në gjendjen e mëparshme. Kjo për faktin se në 
rast të mos ndërmarrjes së veprimeve procedurale brenda afateve procedurale 
shkaktohet prekluzioni. Dhe prekluzioni nënkupton humbjen e të drejtës për 
ndërmarrjen e ndonjë veprimi të caktuar procedural, nëse ai veprim nuk është 
ndërmarrë brenda afatit të përcaktuar procedural703.  

4 Ekzistojnë lloje të ndryshme të afateve. Llojet kryesore të afateve janë afatet ligjore 
dhe afatet gjyqësore. Derisa afatet ligjore janë të pandryshueshme dhe nuk mund të 
zgjaten ose shkurtohen nga ana e gjykatës, afatet gjyqësore mund të zgjaten, por 
vetëm me kërkesën e palës dhe nëse gjykata e sheh këtë si të nevojshme704. Dallimi në 
mes të afateve ligjore dhe gjyqësore bëhet varësisht, nëse ato afate caktohen ex lege me 
ligj ose ato caktohen nga gjykata705. Nëse afati është përcaktuar me ligj, atëherë ai afat 
është afat ligjor, kurse nëse afatin e cakton vetë gjykata, atëherë kemi të bëjmë me 
afatin gjyqësor706. Po ashtu afatet mund të ndahen në afatet absolute dhe ato relative. 
Afate absolute janë ato afate, për të cilat caktohet momenti, se kur mbaron ai afat. 
Kurse, afate relative janë ato afate, në të cilat jepen të dhëna se kur fillon dhe kur 
mbaron afati707.  

5 Si rregull janë afatet ligjore dhe si të tilla nuk mund të ndryshohen. Kurse, afatet 
gjyqësore janë ato afate të cilat mund të zgjaten dhe si të tilla caktohen nga ana e 
gjykatës. Si afat tipik është afati gjyqësor për përmirësimin e parashtresës në bazë të 
nenit 102, par. 2 të LPK.  

6 Në rast se kemi të bëjmë me caktimin e afatit gjyqësor, atëherë gjykata e cakton atë 
afat me aktvendim. Meqë, caktimi i afatit gjyqësor është veprim drejtues i gjykatës, 
atëherë edhe aktvendimi për caktimin e afatit gjyqësor nuk mund të goditet me ankesë. 
Këtë e parasheh shprehimisht dispozita e nenit 125, par. 4 të LPK.  
 

                                                            
702 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih në mes të tjerëve sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., 
ZPO-Kommentar, § 123 Rn. 1. 
703 Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht – Streitiges Verfahren, S. 121. 
704 Shih dispozitën e nenit 125 par. 1 dhe 2 të LPK; shih në lidhje me këtë po ashtu Brestovci, E drejta 
procedurale civile I, fq. 130 e në vazhdim. 
705 Dispozita e nenit 125 par. 1. 
706 Në lidhje me këto dhe në lidhje me shembujt e afateve gjyqësore dhe ligjore shih më gjerësisht Brestovci, E 
drejta procedurale civile I, fq. 130 dhe në vazhdim. po ashtu këtu mund të gjenden edhe shqyrtime të detajuara 
në lidhje me llojet tjera të afateve, siç janë afatet subjektive dhe objektive, afatet që mund të zgjaten dhe afatet 
që nuk mund të zgjaten. 
707 Shih, në mes të tjerëve, sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 123 Rn. 5. 
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Neni 126 
 
126.1 Afatet llogariten me ditë, muaj dhe vite. 
126.2 Në qofte se afati është caktuar me ditë, përjashtohet nga llogaritja dita në 

të cilën ka filluar ngjarja ose koha nga e cila duhet të filloj afati, kështu që 
për fillim të afatit merret dita e parë e ardhshme. 

126.3 Afati që është caktuar në muaj ose në vite mbaron me kalimin e asaj dite 
të muajit të fundit që ka të njëjtin emër ose numër me atë të ditës që ka 
filluar afati. 

126.4 Kur një ditë e tillë mungon në muajin e fundit, afati mbaron me kalimin e 
ditës së fundit të këtij muaji. 

126.5 Kur dita e fundit e një afati bie në ditë feste shtetërore apo ditën e diel ose 
në ndonjë ditë tjetër kur nuk punon gjykata, afati mbaron në ditën e 
punës, që vjen pas asaj të pushimit. 

 
1 Dispozitat e nenit 126, të LPK kanë të bëjnë me llogaritjen e afateve708. Llogaritja 

e afateve vlen si për afatet gjyqësore po ashtu për ato ligjore. Dhe llogaritja e tyre 
është e ndryshme dhe varet nga fakti, nëse kemi të bëjmë me afate të caktuara në 
ditë, muaj dhe vit709. Nëse afati është caktuar në ditë, atëherë fillimi i afatit 
llogaritet në orën 00.00 të ditës në vijim nga dita, kur ndodhë ngjarja e caktuar. Si 
ngjarje në kuptim të kësaj norme mund të merret p. sh.: 

 
- dita, në të cilën palës i është dorëzuar vendimi i gjykatës710;  
- dita, në të cilën palës së paditur i është dorëzuar padia e palës paditëse; 
- dita, në të cilën është shpallur vendimi i gjykatës; dhe 
- pushimi i shkakut për mosndërmarrjen e ndonjë veprimi të caktuar procedural 

ose rënia në dijeni për mosveprimin në lidhje me ndërmarrjen e ndonjë 
veprimi të caktuar procedural etj.711.  

 
Shembull: Nëse palës i është dorëzuar aktgjykimi i gjykatës më datë 11.5.2011, 
atëherë edhe afati për paraqitjen e ankesës sipas dispozitës së nenit 176, par. 1 në 
lidhje me nenin 126, par. 1 dhe 2 të LPK fillon të rrjedhë më datë 12.5.2011, ora 
00.00. 

 
2 Nëse afati llogaritet në muaj respektivisht vite, atëherë edhe afati skadon me 

kalimin e asaj dite të muajit të fundit, respektivisht të vitit që sipas numrit të vet i 
përgjigjet ditës kur ka filluar afati712. LPK nuk e njeh mundësinë e llogaritjes së 
afateve me javë. 

 Shembull: Nëse vendimi i gjykatës së parë është bërë i formës së prerë me datë 
11.5.2011, atëherë Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë sipas dispozitës së nenit 
245 par. 1 të LPK mund të paraqitet më së voni më 12.8.2011. Kjo për faktin, se 

                                                            
708 Në lidhje me llogaritjen e afateve shih edhe Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 130, 131, 132. 
709 Dispozita e nenit 126, par. 1 i LPK 
710 Dispozita e nenit 145 të LPK  
711 Dispozita e nenit 130, par. 2 të LPK  
712 Dispozita e nenit 126, par. 1, 2 dhe 3 të LPK  
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afati ka filluar të rrjedhë më datë 12.5.2011 dhe afati për paraqitjen e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë është tre muaj.  

 Shembull: Nëse vendimi është bërë i formës së prerë më datë 11.5.2011, atëherë 
afati objektiv për paraqitjen e propozimit për përsëritjen e procedurës mbaron më 
datë 12.5.2016.  

3 Dispozita e nenit 126, par. 4 të LPK përcakton rastet, kur data e skadimit të afatit, i 
cili llogaritet në muaj ose vite, bie në një datë, datë e cila nuk ekziston. Sipas kësaj 
dispozite, nëse një ditë e tillë mungon, atëherë merret për bazë, data e fundit të atij 
muaji përkatës. 

 Shembull: Nëse vendimi i gjykatës së parë është bërë i formës së prerë me datë 
29.11.2012, atëherë Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë sipas dispozitës së nenit 
245, par. 1 të LPK do të duhej të paraqitej më së voni më 30.2.2013. Kjo për 
faktin, se afati ka filluar të rrjedhë më datë 30.11.2011, ora 00.00 dhe afati për 
paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë është tre muaj. Por, meqë nuk 
ekziston data 30.02.2013, atëherë afati për paraqitjen e Kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë skadon më datë 28.2.2013, ora 24.00.  

4 Dispozita e nenit 126, par. 5 të LPK rregullon rastet, kur dita e skadimit të afatit 
bie në një ditë pushimi zyrtar. Sipas kësaj dispozite, në rast dita e fundit e afatit bie 
në një ditë pushimi, atëherë afati skadon në ditën e parë të punës, pas ditës 
pushimit. Në këtë aspekt, do të duhej të merren parasysh dispozitat e Ligjit për 
Festat Zyrtare të Republikës së Kosovës.  
Shembull: Nëse palës i është dorëzuar aktgjykimi i gjykatës më datë 2.2.2012, 
atëherë edhe afati për paraqitjen e ankesës sipas dispozitës së nenit 176 par. 1 në 
lidhje me nenin 126, par. 1 dhe 2 të LPK fillon të rrjedhë më datë 3.2.2011, ora 
00.00. Afati për paraqitjen e ankesës do të duhej të përfundonte më datë 17.2.2012. 
Por, meqë data 17.2.2012 është ditë pushimi për shkak të festës zyrtare në bazë të 
Ligjit për Festat zyrtare të Republikës së Kosovës, atëherë afati për paraqitjen e 
ankesës skadon më 20.2.2012, ora 24.00.  

 
 
Neni 127 

 
127.1 Kur parashtresa është e lidhur me afat, konsiderohet se është parashtruar 

me kohë, po që se i është dorëzuar gjykatës para se të ketë mbaruar afati. 
127.2 Në qoftë se parashtresa është dërguar me anë të postës me letër 

rekomande apo në rrugë telegrafike, dita e dorëzimit në postë 
konsiderohet si ditë e dorëzimit në gjykatën të cilës i është drejtuar. Po që 
se parashtresa është dërguar me anë të telefaksit si ditë e dorëzimit 
konsiderohet dita kur telefaksi është pranuar në gjykatë. 

127.3 Në qoftë se parashtresa është dërguar në rrugë telegrafike pa i 
përmbajtur të gjitha elementet e domosdoshme për të vepruar sipas saj, 
konsiderohet se është parashtruar brenda afatit, vetëm po që se brenda 
afatit tre ditor nga dita kur telegrami i është dorëzuar postës, në gjykatë 
dorëzohet parashtresa drejtpërsëdrejti apo me anë të letrës rekomande. 
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127.4 Po që se parashtresa dërgohet me anë të postës elektronike, si kohë e 
dorëzimit në gjykatë konsiderohet koha e treguar në verifikimin e 
nënshkrimit elektronik të kualifikuar. 

127.5 Për personat që ndodhën në ushtri në shërbim të detyrueshëm ushtarak, 
dita e dorëzimit të parashtresës në njësinë ushtarake, gjegjësisht në 
institucionin ushtarak konsiderohet si ditë e dorëzimit në gjykatë. Kjo 
vlen edhe për personat e tjerë në ushtri që janë në shërbim në njësitë 
ushtarake, gjegjësisht në institucionet ushtarake, në vendet në të cilat nuk 
ekziston posta e rregullt. 

127.6 Për personat e privuar nga liria, dita e dorëzimit të parashtresës në 
drejtorinë e burgut konsiderohet si ditë kur i është dorëzuar gjykatës. 

 
1 Dispozitat e nenit 127 të LPK parashohin rregulla të detajuara në lidhje me 

ruajtjen e afatit për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara procedurale. Tërhiqet 
vëmendja se këto dispozita vlejnë jo vetëm për afatet procedurale. Dispozitat e 
nenit 127 të LPK vlejnë edhe për afatet materialo-juridike713. Kjo del qartë dhe 
shprehimisht nga dispozita e nenit 128, par. 2ë të LPK.  

2 Parimisht vlen parimi se afati për paraqitjen e ndonjë parashtrese është ruajtur, 
nëse brenda afatit të paraparë ka arritur parashtresa në gjykatë. Kjo është paraparë 
me dispozitën e nenit 127, par. 1 të LPK. Prandaj, afati për paraqitjen e 
parashtresës është ruajtur, nëse parashtresa është dorëzuar faktikisht në gjykatë, 
brenda afatit. E njëjta vlen, edhe nëse parashtresa është dërguar me anë të 
telefaksit. Kjo del qartë dhe shprehimisht me dispozitën e nenit 127, par. 2 fjalia e 
2 të LPK.  

3 Megjithatë, afati për paraqitjen e parashtresës është ruajtur edhe atëherë, kur 
parashtresa është dërguar në postë brenda afatit të paraparë. Por kjo vlen, nëse 
parashtresa është dorëzuar në mënyrë rekomande ose parashtresa është dorëzuar 
përmes telegrafit në postë brenda afatit të paraparë. Prandaj, konsiderohet se 
parashtresa e dërguar me letër rekomande dhe nëpërmjet telegrafit është dorëzuar 
me kohë, nëse ajo parashtresë është dorëzuar në postë brenda afatit të caktuar. Kjo 
del nga dispozita e nenit 127, par. 2 të LPK. Argumentum e contrario- nuk vlen 
kjo dispozitë, nëse parashtresa është dërguar në mënyrë të thjeshtë nëpërmjet 
postës. Në rast të dërgimit të parashtresës me letër të thjeshtë përmes postës, 
atëherë afati ruhet vetëm nëse ajo parashtresë arrin faktikisht në Gjykatë. Në raste 
të caktuara, do të mund të mendohej që të paraqitet kërkesa për kthimin në 
gjendjen e mëparshme, nëse parashtruesi pretendon se ka dorëzuar parashtresën në 
mënyrë të thjeshtë. 

4 Dispozita e nenit 127, par. 4 të LPK është dispozitë e re, që si i tillë nuk ishte 
paraparë me LPK e vjetër. Sipas kësaj dispozite, parashtresa nëpërmjet postës 
elektronike konsiderohet se është dorëzuar në kohën, kur ajo është verifikuar me 
nënshkrim juridik të kualifikuar. Megjithatë, edhe në lidhje me këtë vlen 
konstatimi se aktualisht se komunikimi i shkresave përmes postës elektronike 
duhet të shoqërohet me infrastrukturë fizike të caktuar dhe me kuadër të 

                                                            
713 Në lidhje me afatet materiale-juridike, shih më konkretisht komentimin e nenit 125, nr. 1 e 2. 
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mjaftueshëm ligjor. Tek ne, aktualisht nuk ekziston as infrastruktura e nevojshme 
dhe nuk mjafton kuadri i tanishëm ligjor714.  

5 Dispozita e nenit 127, par. 5 të LPK vlen për dërgimin e parashtresave nga ana e 
personave ushtarakë. Këtu duhet të kihet parasysh se kjo dispozita vlen edhe 
për persona të tjerë, që gjenden në varësi objektive në ndonjë institut të 
caktuar715. Në raste të tilla, këto institute e luajnë rolin e „një dore të zgjatur të 
postës“. Prandaj, konsiderohet se parashtresa është dërguar me kohë, nëse 
parashtresa është dorëzuar në njësinë e institucionit brenda afatit të caktuar. E 
njëjta vlen edhe në rast të dorëzimit të parashtresës nga ana e personave të privuar 
nga liria. Kjo është paraparë shprehimisht me dispozitën e nenit 127, par. 6 të LPK. 
Prandaj, institucioni në kuptim të nenit 127, par. 6 të LPK, paraqitet si dorë e 
zgjatur e postës. 

 
 
Neni 128 
 
128.1 Në qoftë se parashtresa që lidhet me afat i është dorëzuar apo dërguar 

gjykatës jokompetente brenda afatit, kurse në gjykatën kompetente arrin 
pas skadimit te afatit, do të konsiderohet se është ruajtur afati po që se 
paraqitja e saj në gjykatën jokompetente mund t’i vishet padijenisë apo 
gabimit të hapur të parashtruesit. 

128.2 Dispozitat e nenit 127 të këtij ligji zbatohen edhe lidhur me afatin brenda 
të cilit, sipas dispozitave të posaçme, domosdo duhet të ngritët padia, si 
dhe lidhur me afatin për parashkrimin e kredive apo të ndonjë të drejte 
tjetër. 

 
1 Nëse parashtresa i është dorëzuar gabimisht ndonjë gjykate, kjo e drejton në 

gjykatën kompetente. Ky detyrim i gjykatës del edhe nga dispozita e nenit 18, par. 
2 të LPK. Dhe me këtë ruhet afati për paraqitjen e parashtresës, edhe nëse 
parashtresa është dorëzuar në gjykatën jokompetente. Kjo megjithatë nuk vlen, 
nëse shihet qartë se parashtruesi ka vepruar me qëllim të zvarritjes së procesit 
gjyqësor civil. Nga formulimi i dispozitës së nenit 128, par. 1 të LPK del se kjo 
dispozitë nuk do të mund të vlejë, nëse parashtruesi ka vepruar me dashje ose nga 
pakujdesia e madhe. Pra, dispozita e nenit 128 par. 1 të LPK nuk vlen, nëse 
parashtruesi ka paraqitur parashtresën në gjykatën jokompetente me dashje ose nga 
pakujdesia e madhe. Në raste të tilla do të mund të vijnë në shprehje dispozitat për 
kthimin në gjendjen e mëparshme.  

2 Dispozitat e nenit 128 par. 2 të LPK i referohet të ashtuquajturave afate 
materialo-juridike. Sipas kësaj dispozite, dispozitat e neneve 127 të LPK vlejnë 
edhe për afatet në lidhje me parashtrimin e padive dhe kërkesave të ndryshme. 
Prandaj, kjo dispozitë vlen për të gjitha afatet materialo-juridike716 pa marrë 
parasysh, nëse janë normuar shprehimisht ose jo me dispozitën e nenit 128, par. 2 
të LPK. 

                                                            
714 Në lidhje me këtë i referohemi shtjellimeve të prezantuara në komentimin e nenit 99, nr. 12. 
715 Në lidhje me këtë shih konkretisht komentimin e nenit 104, nr. 7. 
716 Në lidhje me afatet materiale-juridike i referohemi komentimin të nenit 125, nr. 1 dhe 2. 
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Kthimi në gjendjen e mëparshme 
 
Neni 129 
 
129.1 Ne qoftë se pala nuk shkon në seancë fare apo e humbë afatin për 

kryerjen e ndonjë veprimi procedural dhe për këtë shkak e humbë të 
drejtën që më vonë të kryejë veprimin procedural të lidhur me afat, 
gjykata do t’i lejojë kësaj pale, me propozimin e saj, ta kryejë më vonë 
këtë veprim, po që se e konstaton se ekzistojnë shkaqe të arsyeshme të 
cilat nuk kanë mundur të parashikohen e as të evitohen. 

129.2 Kur lejohet kthimi në gjendje të mëparshme procesi kontestimor kthehet 
në atë gjendje në të cilën ndodhej para mosveprimit dhe prishen te gjitha 
vendimet që i ka dhënë gjykata për shkak të mosveprimit. 

 
1 Me dispozitat e nenit 129 deri 133 të LPK parashihen rregullat në lidhje institutin e 

kthimit në gjendjen e mëparshme (restitutio in integrum). Me këto dispozita 
parashihen në mënyrë pothuajse të detajuar rregullat në lidhje me atë se si 
procedura kthehet në gjendjen e mëparshme, pra në gjendjen, e cila ka ekzistuar në 
momentin, kur pala kishte të drejtë për ndërmarrjen e ndonjë veprimi procedural 
apo në gjendjen, në të cilën pala nuk ka marrë pjesë në seancë, por që kishte 
mundësi të merr pjesë në të.  

2 Fillimisht duhet cekur, se në rast se pala nuk merr pjesë në seancë, edhe pse është 
ftuar rregullisht ose nuk ndërmerr ndonjë veprim të caktuar procedural brenda 
afatit të caktuar, atëherë lindin pasoja të caktuara juridike. Këto pasoja mund të 
konsistojnë në humbjen e të drejtave të caktuara. Si rast tipik mund të përmendet 
rasti i hyrjes në fuqi të vendimit, nëse pala e pakënaqur nuk ka paraqitur mjetin e 
goditjes së vendimit kundër atij vendimi. Me fjalë të tjera, ometimi 
(mosndërmarrja) i ndonjë veprimi të caktuar procedural nga ana e palës mund të 
ketë për pasojë edhe faktin, se vendimi bëhet i formës së prerë. Nëpërmjet institutit 
të kthimit në gjendjen e mëparshme mund të tërhiqen pasojat juridike për shkak të 
mos marrjes pjesë në seancë ose për shkak të ometimit të ndonjë veprimi 
procedural nga ana e palës brenda afatit të caktuar. Prandaj, restitutio in integrum i 
mënjanon pasojat juridike të ometimit të veprimit procedural ose mosmarrjes pjesë 
në seancë. Gjithashtu nëpërmjet këtij instituti, kthehet procedura në atë gjendje, në 
të cilën gjendje ka ekzistuar para momentit të ometimit të veprimeve procedurale 
ose para momentit, kur pala ka munguar në seancën, në të cilën ajo është thirrur 
rregullisht. Me rëndësi është edhe fakti, se përmes institutit të restitutio in integrum 
mundet që të thuhet edhe forma e prerë e vendimit të gjykatës. Pra, nëpërmjet këtij 
instituti mundet që vendimi të mos jetë më i formës së prerë, edhe pse është bërë i 
tillë pas ometimit të ndonjë veprimi procedural ose pas mosmarrjes pjesë në një 
seancë. Kjo është paraparë shprehimisht edhe me dispozitën e nenit 129, par. 
2 të LPK. 

3 Esenca e institutit të kthimit në gjendjen e mëparshme është, që palës t’i lejohet që 
të ndërmarrë ndonjë veprim procedural, të cilin nuk e ka ndërmarrë brenda afatit të 
caktuar ose që palës t’i lejohet që të merr pjesë prapë në seancë të re, edhe pse nuk 
ka marrë pjesë në seancën e paraparë. Kjo bëhet për shkak të faktit se pala mund të 
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pësojë pasoja të caktuara juridike për shkak të ometimit të ndonjë veprimi 
procedural ose për shkak të mosmarrjes pjesë në ndonjë seancë të caktuar. 
Propozimi për kthimin në gjendjen e mëparshme mund të paraqitet për dy shkaqe, 
si vijon: 

 
- Për shkak se pala nuk ka marrë pjesë në seancë dhe se për shkak të kësaj ka 

pësuar ndonjë pasojë të caktuar (p.sh. është nxjerrë aktgjykimi për shkak të 
mungesës); dhe 

- Për shkak se nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim të caktuar procedural brenda 
afatit të paraparë dhe për këtë shkak është shkaktuar ndonjë pasojë juridike 
(p.sh. pala nuk ka paraqitur ankesë kundër vendimit dhe ai vendim është bërë i 
formës së prerë.  

 
Nëse janë shkaktuar pasoja të caktuara për shkaqe të tilla, atëherë mundet që të 
kthehet procedura po në atë gjendje, që ka qenë para së mbahej seanca, në të cilën 
ka munguar pala ose në atë gjendje, që ka qenë kur është ometuar ndonjë veprim i 
caktuar procedural.  

4 Instituti për kthimin në gjendjen e mëparshme vlen për të gjitha procedurat 
kontestimore. Instituti për kthimin në gjendjen e mëparshme vlen edhe për në 
procedurën jokontestimore717. Ky institut vlen vetëm në mënyrë të kufizuar në 
Procedurën përmbarimore. Kjo del nga dispozita e nenit 14 par. 2 të LPP, sipas 
së cilës dispozitë kthimi në gjendjen e mëparshme vlen vetëm në rast të 
mosruajtjes së afatit për paraqitjen e prapësimit dhe ankesës kundër aktvendimit 
për lejimin e përmbarimit. Por, kthimi në gjendjen e mëparshme nuk lejohet në 
procedurën e falimentimit. Po ashtu, nuk ka kthim në gjendjen e mëparshme, 
nëse kemi të bëjmë me mosrespektimin e afateve materialo-juridike718. 

5 Për t’u lejuar kthimi në gjendjen e mëparshme duhet që të plotësohen disa kushte. 
Këto kushte janë paraparë në dispozitën e nenit 129 të LPK. Fillimisht duhet të 
ketë një propozim për kthimin në gjendjen e mëparshme. Propozimi paraqitet nga 
ana e palës, e cila ka pësuar ndonjë pasojë juridike për shkak të ometimit të ndonjë 
veprimi të caktuar procedural ose për shkak të mos marrjes pjesë në seancë. 
Asnjëherë nuk mund të kthehet procedura në gjendjen e mëparshme sipas detyrës 
zyrtare (ex officio) dhe nëse megjithatë Gjykata e kthen procedurën në gjendjen e 
mëparshme, atëherë kjo do të paraqes një shkelje të dispozitave procedurale. Meqë 
kjo shkelje nuk përcaktohet shprehimisht si shkelje esenciale me rëndësi absolute 
sipas dispozitës së nenit 182, par. 2 të LPK, atëherë një shkelje e tillë përbën 
shkelje esenciale me rëndësi relative në kuptim të dispozitës së nenit 182, par. 1 të 
LPK. Të drejtën e paraqitjes së propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme e 
ka secili person, i cili ka pësuar ndonjë pasojë për shkak të mos marrjes pjesë në 
seancë ose mosndërmarrjes së ndonjë veprimi të caktuar procedural. Pra, këtë të 
drejtë nuk e ka vetëm pala, por edhe ndërhyrësi, dëshmitari dhe eksperti. 
Propozimi për paraqitjen e kthimit në gjendjen e mëparshme është parashtresë dhe 
lidhur me to vlejnë dispozitat e neneve 99 e në vazhdim të LPK. Edhe për 
propozimin duhet të vlejë dispozita e nenit 102, par. 2 të LPK, sipas së cilës 

                                                            
717 Kjo del nga dispozita e nenit 3 të LPJK. 
718 Në lidhje me afatet materialo-juridike shih konkretisht më lart komentimin e nenit 125 nr. 1 dhe 2. 
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dispozitë gjykata cakton një afat gjyqësor për përmirësimin e propozimit, nëse 
propozimi ka të meta. Pra, dispozitat e nenit 102 të LPK vlejnë përshtatshmërisht 
edhe në rast të paraqitjes së propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme. 
Meqë propozimi për kthimin në gjendjen e mëparshme është parashtresë, ajo duhet 
të jetë e qartë dhe t’i ketë të gjitha elementet, që duhet t’i ketë parashtresa në 
kuptim të nenit 99 të LPK719. Propozimi duhet të përmbajë po ashtu të dhënën 
konkrete, se çka dëshiron pala me këtë propozim. Pra, propozimi duhet të 
përmbajë të dhënën konkrete, se në cilën fazë duhet të kthehet procesi ose se cili 
afat duhet të kthehet prapë, nëse është lëshuar afati për ndërmarrjen e ndonjë 
veprimi procedural. Kjo është e rëndësishme sidomos, nëse janë lëshuar disa 
veprime procedurale dhe tanimë nuk është e qartë se cilit veprim procedural i 
referohet propozuesi për kthimin në gjendjen e mëparshme. Edhe në këtë rast, 
vlejnë dispozitat e nenit 102 të LPK, sipas të cilave dispozita gjykata do të kërkojë 
përmirësimin e parashtresës. Propozimi duhet të përmbajë në bazë të nenit 133 të 
LPK edhe faktet konkrete, të cilat kanë shkaktuar ometimin e veprimit procedural 
ose kanë ndikuar, që propozuesi nuk ka mund të marrë pjesë në seancë720.  

6 Kusht tjetër me rëndësi primare për të pasur sukses propozimi për kthimin në 
gjendjen e mëparshme është edhe fakti, se është ometuar afati për ndërmarrjen e 
ndonjë veprimi procedural (nuk është ndërmarrë ndonjë veprim procedural brenda 
afatit të paraparë dhe të caktuar) ose propozuesi nuk ka marrë pjesë në seancën, për 
të cilën është ftuar me rregull. Pra, nuk lejohet propozimi për kthimin në gjendjen e 
mëparshme, nëse ndërmarrja e ndonjë veprimi të caktuar mund të ndërmerret edhe 
më tutje ose do të kishte mundësi, që të paraqitet kërkesa për zgjatjen e afatit 
gjyqësor.  

7 Kusht tjetër për propozimin e suksesshëm për kthimin në gjendjen e mëparshme 
është edhe lindja e ndonjë pasoje të caktuar juridike për propozuesin. Pasojë 
juridike në kuptim të kësaj dispozite mund të jetë çfarëdo humbje e ndonjë të drejte 
të propozuesit, të cilën të drejtë propozuesi do të kishte mundësi ta fitonte, po të 
ndërmerrte veprimin e caktuar procedural, brenda afatit të caktuar ose po të kishte 
marrë pjesë në procedurë. Prandaj, nuk do të lejohet kthimi në gjendjen e 
mëparshme, nëse fare nuk është paraparë mundësia e paraqitjes së mjetit të 
goditjes kundrejt ndonjë vendimi, siç është rasti me aktvendime, që kanë të bëjnë 
me veprime drejtuese të gjykatës. Po ashtu nuk lejohet kthimi në gjendje të 
mëparshme, nëse me të vërtetë ka ndodhur ndonjë shkak i arsyeshëm, i cili nuk ka 
mund të parashikohet e as të evitohet, por ky shkak ka pushuar së ekzistuari para se 
të skadonte afati për ndërmarrjen e ndonjë veprimi të caktuar ose para se të mbahet 
seanca721.  

8 Kusht tjetër për të qenë i suksesshëm propozimi për kthimin në gjendjen e 
mëparshme është edhe fakti, se ometimi i veprimeve procedurale ose i mosmarrjes 
pjesë në seancë është bërë për shkaqe të arsyeshme, të cilat nuk kanë mundur të 

                                                            
719 Në lidhje me elementet, që duhet t’i ketë parashtresa shih më konkretisht komentimin e nenit 99 nr. 1 e në 
vazhdim. 
720 Në lidhje me atë, nëse pala duhet të ofrojë jo vetëm faktet, por edhe provat, shih më konkretisht në 
komentimin e nenit 133, nr. 1 e në vazhdim të LPK.  
721 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§ 146 Rn. 7. 
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parashikohen e as të evitohen. Se cilat janë ato shkaqe të arsyeshme nuk mund të 
jepet ndonjë definicion i prerë, me të cilin do të mund të kualifikoheshin të gjitha 
shkaqet. Dispozita e par. 1, të nenit 129 thotë se “ekzistojnë shkaqe të arsyeshme, 
të cilat nuk kanë mundur të parashikohen e as të evitohen“. Me shkak të 
arsyeshëm në kuptim të kësaj dispozite nënkuptohet një ngjarje apo një 
rrethanë, e cila ka ndodhur dhe ka ndikuar në mënyrë direkte, që propozuesi i 
kthimit në gjendjen e mëparshme nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim procedural 
brenda afatit të paraparë ose nuk ka marrë pjesë në seancën, në të cilën është ftuar 
në mënyrë të rregullt. Pra, kjo ngjarje apo kjo rrethanë është një ndodhi ose një 
fakt, të cilat janë reale dhe janë të vërteta dhe se kanë ndikuar në mënyrë kauzale 
në ometimin e seancës ose në ometimin e veprimeve procedurale brenda afatit të 
përcaktuar. Pra, nuk mjafton vetëm ndonjë ngjarje ose ndodhi, por ndodhia e kësaj 
ngjarje apo këtij fakti ka ndikuar në mënyrë kauzale dhe direkte në mosmarrjen 
pjesë në seancë ose në mosndërmarrjen e veprimeve procedurale brenda afatit të 
caktuar722 Më tutje, dispozita e nenit 129, par. 1 të LPK kërkon, që kjo ngjarje ka 
qenë e paparashikueshme dhe e paevitueshme. Këto dy kushte duhet të 
plotësohen në mënyrë alternative, edhe pse në bazë të interpretimit gjuhësor të 
nenit 129, par. 1 të LPK do të mund të mendohej se këto kushte do të duhej të 
plotësoheshin në mënyrë kumulative. Kjo për faktin se Ligji thotë se ato shkaqe të 
arsyeshme nuk do të mund të parashikoheshin e as të evitoheshin. Pra, ngjarja 
do të duhej të ishte e paparashikueshme ose e paevitueshme. Paevitueshmëria e 
ngjarjes duhet të kuptohet sipas elementit objektiv. Pra, një ngjarje është e 
paevitueshme, nëse në rrethana normale propozuesi i kthimit në gjendjen e 
mëparshme nuk do të kishte mundësi me mënjanuar atë ngjarje. E paevitueshme 
është ajo ngjarje edhe atëherë, kur propozuesi do të kishte mundësi me 
parashikuar, por nuk do të ishte në gjendje, që atë ngjare me evituar723. 
Paparishikueshmëria e ngjarjes duhet të trajtohet sipas elementit subjektiv. Pra, e 
paparishikueshme në kuptim të dispozitës së nenit 129 par. 1 të LPK është një 
ngjarje, të cilën propozuesi për kthimin në gjendjen e mëparshme nuk e ka 
llogaritur se do të ndodhë, bile as që ka mundur të parashikojë, se një ngjarje e tillë 
mund të ndodhë724. Meqë, paparishikueshmëria e ngjarjes ka të bëjë me elementin 
subjektiv, atëherë do të duhej të kihej e qartë, se cila shkallë e elementit subjektiv 
do të duhej të merrej si kriter për të caktuar, nëse ngjarja ngjarja ka qenë e 
paparashikueshme ose jo. Më konkretisht, do të duhej të definohej, se cila shkallë e 
fajit mjafton për t’u lejuar kthimi në gjendjen e mëparshme. Doktrina moderne 
juridike komparative725 përcakton se nuk mund të ketë kthim në gjendje të 
mëparshme, nëse propozuesi kishte vepruar me dashje ose nga pakujdesia e rëndë 
në paparishikueshmerinë e ngjarjes. Dhe kthimi në gjendje të mëparshme lejohet, 
nëse mosndërmarrja e veprimit procedural në afatin e paraparë ose mosmarrja 
pjesë në seancë nga ana e gjykatës është bërë për shkak të pakujdesisë së lehtë. 

                                                            
722 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§ 146 Rn. 1. 
723 Shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 146 Rn. 2. 
724 Shih në mes të tjerëve Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 336. 
725 Shih në mes të tjerëve Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht–Streitiges Verfahren, S. 
222. 
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Pra, kthimi në gjendjen e mëparshme nuk do të duhej të lejohej, nëse ngjarja ka 
qenë e paevitueshme dhe e paparishikueshme dhe propozuesi ka vepruar me dashje 
ose nga pakujdesia e madhe. Argumentum e contrario, do të lejohet kthimi i 
procedurës në gjendje të mëparshme, nëse propozuesi ka vepruar nga pakujdesia e 
lehtë, edhe pse gjendja në mënyrën subjektive do të mund të parashikohej dhe në 
mënyrën objektive ngjarja ka qenë e evitueshme. Me pakujdesi të lehtë ka vepruar 
propozuesi i kthimit në gjendjen e mëparshme, nëse një gabim i tillë ka mundur 
dhe mund t’i ndodhë secilit njeri të kujdesshëm. Në këtë mënyrë definohet 
pakujdesia e lehtë në doktrinën juridike komparative sidomos duke iu referuar fajit 
të propozuesit për kthimin në gjendjen e mëparshme726. 

9 Duke marrë në konsideratë shtjellimet në komentimet e mëparshme të këtij neni, 
nuk mund të jepet një definicion i prerë, se për cilat raste do të lejohet kthimi i 
procedurës në gjendjen e mëparshme. Prandaj, nevojitet një trajtim nga rasti në 
rast. Megjithatë, këtu do të mund të jepen disa raste, të cilat janë identifikuar nga 
praktika gjyqësore dhe doktrina juridike komparative727. Këto raste të paraqitura 
mund të shërbejnë si modele për avancimin e së drejtës nga ana e praktikës 
gjyqësore për identifikimin e rasteve të tjera, që munden të ndodhin në të ardhmen. 
Si raste të tilla, për të cilat mund të lejohet kthimi në gjendjen e mëparshme, mund 
të jenë: 
 
- Ngjarjet natyrore (shi i madh, ose borë e madhe ose ndonjë stuhi, që bën të 

pamundur arritjen në seancë ose kjo ngjarje natyrore ndodhë në ditën e fundit 
të afatit për ndërmarrjen e ndonjë veprimi të caktuar procedural); 

- Nëse rruga për në gjykatë ose është për shkaqe objektive e pakalueshme; 
- Aksidenti në komunikacion, ku propozuesi ka qenë i involvuar në këtë 

aksident; 
- Aksidenti në komunikacion, ku propozuesi nuk ka qenë i involvuar në atë 

aksident, por për shkak të aksidentit në komunikacion propozuesi nuk ka 
mundur të arrijë me kohë në seancë; kjo situatë mund të jetë e pranueshme 
edhe për rastet, kur propozuesi nuk e ka ruajtur afatin për shkak të ndonjë 
aksidenti në komunikacion në ditën e fundit të afatit dhe se propozuesi për 
shkak të këtij aksidenti nuk ka mundur të arrijë në postë, para se ajo të mbyllet 
sipas planit organizativ; 

- Një sëmundje e papritur e propozuesit; Megjithatë nuk mund të merret për 
bazë, nëse propozuesi është i sëmurë në mënyrë kronike. Në rast të tillë, ai 
duhet të ndërmarrë pasa preventive, që mos të vijë deri te ometimi i seancës 
ose ometimi i ndonjë veprimi procedural brenda ndonjë afatit të caktuar; Nuk 
pranohet propozimi për kthimin në gjendjen e mëparshme, nëse është ometuar 
seanca ose ometuar ndonjë afat për shkak të sëmundjes së avokatit. Kjo është 
kështu për shkak se Ligji për avokatinë lejon mundësinë që avokati të autorizoj 
ndonjë avokat tjetër ose ndonjë praktikant në zyrën e tij për përfaqësim të 
rregullt në procedurë. Prandaj, avokati do të duhej të ndërmerrte masat e 

                                                            
726 Shih në mes të tjerëve sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 337. 
727 Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht – Streitiges Verfahren, S. 222; Gitschthaler in 
Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 146 Rn. 5 ff. 
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duhura paraprakisht për të siguruar një mbarëvajtje të punës, edhe nëse 
ndodhin gjëra të tilla objektive. 

- Nëse dorëzimi i shkresave nuk është bërë në mënyrë të rregullt; 
- Nëse ka dështuar dorëzimi i parashtresës për në gjykatë për shkaqe objektive; 
- Nëse propozuesi ka pësuar ndonjë avari teknike në automjet dhe nuk ka 

mundur të arrij në kohën e caktuar, qoftë në gjykatë për pjesëmarrje në seancë, 
qoftë në postë për dërgimin e parashtresës; 

- Nëse propozuesi ka pësuar ndonjë avari teknike në kompjuter dhe nuk ka 
mundur të nxjerrë të dhënat e nevojshme; 

- Nëse ora apo edhe ora me alarm ka pasur defekt dhe propozuesi ka humbur 
kohën e duhur; 

- Nëse koha e treguar në ndonjë orë publike ka qenë e gabuar; 
- Mosfunksionimi i duhur i veprimtarisë organizative te propozuesi (kjo vjen në 

shprehje zakonisht tek zyrat e avokatëve); dhe 
- Nëse propozuesi ka harruar për postën e arritur. 

 
Në të gjitha këto raste mund të ketë lejim të kthimit në gjendjen e mëparshme. Siç 
mund të shihet, doktrina juridike moderne komparative dhe praktika e tyre 
gjyqësore me të drejtë i interpreton jashtëzakonisht në mënyrë ekstensive 
dispozitat, që kanë të bëjnë me kushtet për institutin për kthimin në gjendjen e 
mëparshme. Dhe kjo situatë ka një justifikim të fortë ligjor duke u mbështetur në 
dispozitën e nenit 6 të KEDNJ, në të cilën dispozitë mishërohet e drejta për një 
proces fer. Intenca është që realizimi i të drejtave subjektive nuk do të duhej të 
pamundësohej ose në mënyrë joproporcionale të vështirësohej për shkak të ndonjë 
lëshimi të natyrës teknike.  

10 Përkundër faktit se dispozitat e nenit 129, par. 1 të LPK sidomos në lidhje me 
kushtet për kthimin në gjendjen e mëparshme do të duhej të interpretoheshin në 
mënyrë tejet ekstensive në mënyrë që palët dhe pjesëmarrësit e tjerë të mund të 
realizojnë të drejtat e tyre subjektive, megjithatë nuk do të mund të jetë e 
pranueshme, që çfarëdo rrethane objektive ose e paparashikueshme të jetë arsye e 
mjaftueshme për pranimin e propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme. Në 
asnjë mënyrë nuk do të duhej të pranohej kthimi në gjendjen e mëparshme, nëse 
ngjarja ka qenë e paevitueshme dhe e paparashikueshme dhe propozuesi ka 
vepruar me dashje ose nga pakujdesia e madhe. Kjo mund të ndodhë në rastet, kur 
propozuesi për kthimin në gjendjen e mëparshme ishte në dijeni, se është problem 
të sigurohet një vendparkim për makinë dhe duhet të ketë kohë të mjaftueshme për 
të gjetur një vendparkim për makinën për të arritur me kohë në seancë ose në 
postë. Propozimi për kthimin në gjendjen e mëparshme po ashtu do të duhej të 
refuzohej, nëse gjykata vlerëson se propozuesi do të duhej të ishte në dijeni (është 
dashur ta dijë) se është problem të sigurohet një vendparkim për makinë dhe se 
nevojitet kohë e duhur për një gjë të tillë. Po ashtu nuk do të pranohet propozimi 
për kthimin në gjendjen e mëparshme, nëse avokati nuk ka marrë masat e duhura 
për organizim të duhur të aspekteve teknike dhe organizative në zyrën e tij, në 
mënyrë që punonjësit në zyrë të mos vonohen për afatet. Po ashtu nuk lejohet 
kthimi në gjendjen e mëparshme, nëse pala arsyetohet se nuk e ka kuptuar 
shkresën. Kjo vlen edhe në rastet, kur pala nuk e zotëron gjuhën zyrtare, në të cilën 
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është hartuar shkresa apo letërthirrja. Kjo është kështu për faktin, se pala do të 
duhej të ishte në dijeni për këtë dhe se do të duhej të ndërmerrte masa për t’ u 
njohur me përmbajtjen e shkresës ose të ndonjë letërthirrjeje. Problematike do të 
duhej të ishte edhe fakti, nëse do të duhej të lejohej propozimi për kthimin në 
gjendjen e mëparshme për shkak se propozuesi ka llogaritur gabimisht afatin, 
brenda të cilit do të duhej të ndërmerrej ndonjë veprim procedural. E drejta 
komparative e zgjidh këtë problem në atë mënyrë duke diferencuar, nëse 
propozuesi është person me arsimim të duhur ligjor ose jo. Në rast se propozuesi 
është me arsimim të duhur ligjor, atëherë nuk pranohet propozimi për kthimin në 
gjendjen e mëparshme, nëse është lëshuar afati për shkak të llogaritjes së gabuar të 
afatit. E kundërta vlen, nëse propozuesi nuk është me arsimim të duhur ligjor728. 
Për mendimin tim, te ne, do të duhej të bëhej një diferencim tjetër dhe ky 
diferencim do të dukej kështu: Nëse propozuesi ishte përfaqësuar nga ndonjë 
avokat, atëherë natyrisht se nuk do të duhej të pranohej propozimi për kthimin në 
gjendjen e mëparshme për shkak të llogaritjes së gabuar të afatit. Në rast se 
propozuesi nuk ishte i përfaqësuar nga ndonjë avokat, atëherë do të duhej që 
propozimi për kthimin në gjendjen e mëparshme do të duhej që të pranohej, nëse 
propozimi paraqitet për shkak të llogaritjes së gabuar të afatit. Ky mendim 
mbështetet në faktin se mund të jetë vështirë të përcaktohet se çka konsiderohet 
“person me arsimim të duhur ligjor”?! A mendohet këtu vetëm personi, që ka kryer 
provimin e jurisprudencës ose edhe ai me studime Master apo edhe ai, që i ka 
përfunduar studimet themelore. 

11 Në lidhje me dispozitën e nenit 129, par. 2 të LPK shih komentimin e këtij neni, nr. 
2. 

 
 
Neni 130 
 
130.1 Propozimi për kthimin në gjendje të mëparshme i paraqitet gjykatës në të 

cilën është dashur të kryhet veprimi procedural i pakryer. 
130.2 Propozimi duhet të paraqitet brenda afatit shtatë (7) ditor nga dita kur ka 

pushuar shkaku i mosveprimit, e po që se pala më vonë ka mësuar për 
mosveprimin, atëherë afati llogaritet nga dita kur ka mësuar për 
mosveprimin. 

130.3 Pas kalimit të gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e mosveprimit nuk mund 
të kërkohet kthimi në gjendjen e mëparshme. 

130.4 Po që se kthimi në gjendje të mëparshme kërkohet për shkak të mos 
ruajtjes së afatit për kryerjen e veprimit procedural, propozuesi ka për 
detyrë që propozimit t’ia bashkëngjisë veprimin e shkruar procedural të 
pakryer me kohë. 
 

1 Është konstatuar edhe në komentimin e nenit të mëparshëm se kusht themelor për 
kthimin e procedurës në gjendjen e mëparshme është propozimi i palës ose edhe i 
ndonjë personi tjetër. Edhe këtu shihet shumë mirë esenca e parimit të 

                                                            
728 Shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 146 Rn. 15 ff. 
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disponibilitetit, si parim fundamental sidomos në procedurën kontestimore729. Ky 
propozim duhet t’i paraqitet po asaj gjykate, para se cilës është dashur të mbahet 
seanca ose është dashur të ndërmerret ndonjë veprim procedural, brenda afatit të 
caktuar. Pra, nëse është caktuar ndonjë seancë në gjykatën e shkallës së dytë, 
atëherë edhe propozimi për kthimin në gjendjen e mëparshme do të duhej të 
paraqitej po ashtu pranë kësaj gjykate të shkallës së dytë.  

2 Derisa dispozita e nenit 130, par. 2 të LPK parasheh afatin subjektiv për 
paraqitjen e propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme, rregullon dispozita e 
nenit 130, par. 3 të LPK të ashtuquajturin afatin objektiv për paraqitjen e 
propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme. Këtu menjëherë duhet të ceket 
faktin se Ligjvënësi i ri ka shkurtuar në krahasim me LPK të vjetër edhe afatin 
subjektiv edhe afatin objektiv për paraqitjen e propozimit për kthimin në gjendjen 
e mëparshme. Dispozitat e nenit 130, par. 2 dhe 3 të LPK parashohin afatin 
subjektiv prej 7 ditësh dhe afatin objektiv prej 60 ditësh për paraqitjen e kthimit në 
gjendjen e mëparshme. LPK i vjetër kishte paraparë afate më të gjata dhe afatin 
subjektiv prej 15 ditësh dhe afatin objektiv prej 3 muajsh. Motiv i këtij shkurtimi të 
afateve ishte bërë, siç duket, për shkak të rritjes së efikasitetit të procesit dhe rritjes 
së efikasitetit në procesin e realizimit të së drejtës subjektive. Nëse ky shkurtim i 
afateve do të ndikojë në rritjen e efikasitetit gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor, 
mbetet të shihet. Sipas mendimit tim, ishte i panevojshëm ky shkurtim i afateve 
dhe se ky shkurtim nuk do të ndikojë thelbësisht në ngritjen e afateve.  

3 Në bazë të nenit 130, par. 1 të LPK, propozuesi duhet të paraqes propozimin për 
kthimin në gjendjen e mëparshme në afatin prej 7 ditësh nga momenti, kur ka 
pushuar shkaku i mosveprimit dhe nëse propozuesi ka mësuar më vonë për 
mosveprim, atëherë afati llogaritet nga dita, kur propozuesi ka mësuar për 
mosveprim. Ky afat, pra duhet të llogaritet, varësisht nga shkaku, që ka ndikuar në 
ometimin e seancës ose në ometimin e afatit. Nëse ometimi i seancës ose afatit 
është shkaktuar për shkak të sëmundjes së papritur të propozuesit, atëherë afati 
subjektiv prej 7 ditësh fillon nga dita e parë pas shërimit të tij. Nëse seanca ose 
afati është ometuar për shkak të faktit se sekretarja ka harruar ta shkruaj në 
kalendar për avokatin afatin për ndërmarrjen e një veprimi të caktuar procedural 
(p.sh. paraqitjen e ankesës), atëherë afati subjektiv prej 7 ditësh për paraqitjen e 
propozimit të kthimit në gjendjen e mëparshme fillon nga dita, kur p.sh. avokati ka 
mësuar për faktin se nuk është ruajtur afati i paraqitjes së ankesës. Edhe këtu afati 
fillon të rrjedhë nga dita e parë, pasi propozuesi ka mësuar për mosveprim ose 
mosndërmarrjen e një veprimi të caktuar procedural, në këtë rast për mosparaqitjen 
e afatit. Dispozita e nenit 130, par. 2 të LPK i referohet momentit, se kur 
propozuesi ka mësuar për mosveprim. Ky moment ka të bëjë me momentin, se 
kur propozuesi faktikisht ishte vënë në dijeni. Pra ky moment është momenti, kur 
propozuesi ka ditur se është ometuar afati ose seanca. Diskutabile mund të jetë 
edhe fakti, nëse për këtë moment ka mësuar- vlen vetëm momenti i dashjes, pra 
momenti kur propozuesi ishte vënë në dijeni për ometimin e seancës ose afatit, ose 
për këtë moment vlen edhe momenti, kur propozuesi do të duhej të ishte vënë në 
dijeni për ometimin e seancës ose afatit. Momenti i vënies në dijeni nënkupton 

                                                            
729 Në lidhje me esencën e parimit të disponibilitetit, shih komentimin e nenit 2, nr. 1 e në vazhdim. 
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momentin se kur propozuesi është dashur me ditur se është ometuar afati ose 
seanca. Pra, mund të jetë diskutabile, nëse momenti i definuar në mënyrë ligjore ka 
mësuar ka të bëjë vetëm me momentin se kur propozuesi ishte vënë në dijeni për 
ometimin e seancës ose ometimin e afatit ose ky moment ka mësuar ka të bëjë 
edhe me momentin, se kur propozuesi do të duhej të vihej në dijeni (pra, është 
dashur ta dijë) për ometimin e seancës ose ometimin e afatit. Për mendimin tonë, 
afati subjektiv prej 7 ditësh do të duhej të fillonte jo vetëm nga momenti kur 
propozuesi ishte vënë në dijeni për ometimin, ky afat subjektiv do të duhej të 
fillonte edhe nga momenti kur propozuesi do të duhej të ishte vënë në dijeni për 
ometimin e seancës730. Kjo do të nënkuptonte se afati për paraqitjen e propozimit 
për kthimin në gjendjen e mëparshëm fillon edhe në momentin se kur propozuesi 
do të duhej të ishte vënë në dijeni për ometimin e seancës ose afatit. p.sh. avokati 
do të duhej të interesohej në lidhje me atë, nëse stafi punues i tij e ka dërguar 
ankesën. 

4 Dispozita e nenit 130, par. 3 të LPK rregullon të ashtuquajturin afat objektiv. 
Kjo nënkupton se afati fillon dhe mbaron pavarësisht elementit subjektiv të 
propozuesit. Pra, në lidhje me afatin objektiv është irelevant momenti, për të cilin 
propozuesi ishte në dijeni ose do të duhej të ishte vënë në dijeni për ometimin e 
seancës ose ometimin e afatit. Pra, për kalimin e afatit objektiv me rëndësi është 
vetëm skadimi i kohës së caktuar, në këtë rast skadimi i afatit për paraqitjen e 
propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme. Dhe në bazë të dispozitës së 
nenit 130, par. 3 të LPK, ky afat skadon pas kalimit të afatit prej 60 ditësh nga dita 
e mosveprimit. Mosveprim në kuptim të kësaj dispozite nënkupton mosmarrja 
pjesë në seancë ose mosndërmarrja e ndonjë veprimi të caktuar procedural. Edhe 
këtu vlen dispozita e nenit 126, par. 1 dhe 2 të LPK, sipas të cilave dispozita afati 
objektiv fillon në ditën e parë pas ditës së ometimit të seancës ose ometimit të 
afatit.  

5 Dispozita e nenit 130, par. 4 të LPK parasheh detyrimin ligjor, që propozuesi 
duhet të ndërmerr veprimin procedural në momentin kur paraqet propozimin për 
kthimin në gjendjen e mëparshme. Nëse propozuesi ka ometuar afatin për 
paraqitjen e ankesës, atëherë propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme- 
duhet t’i bashkëngjitet edhe ankesa, që nuk është paraqitur brenda afatit të caktuar. 
Edhe në këtë rast, do të duhej të vlejë procedura e përmirësimit sipas dispozitave të 
nenit 102, par. 2 të LPK. Më konkretisht, gjykata nuk do të hedh poshtë apriori 
propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme, nëse propozimit nuk i është 
bashkëngjitur edhe veprimi procedural i ometuar, p.sh. ankesa. Por, gjykata do të 
kërkojë prej propozuesit që të përmirësojë propozimin, më konkretisht do të 
kërkojë, që propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme do t’i bashkëngjitet 
edhe veprimi procedural i ometuar, p.sh. ankesa.  

                                                            
730 Kështu përafërsisht edhe në të drejtën komparative ; shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 148-149 Rn. 8 f. 
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Neni 131 
 

Nuk lejohet kthimi në gjendje të mëparshme nëse nuk është ruajtur afati për 
paraqitjen e propozimit për kthimin në gjendje të mëparshme apo nëse pala 
nuk ka ardhur në seancën e caktuar për shqyrtimin e propozimit për kthimin 
në gjendjen e mëparshme. 

 
1 Kërkesa për kthimin në gjendjen e mëparshme duhet të paraqitet në bazë të nenit 

130 të LPK brenda afatit subjektiv ose objektiv. Pra këto afate janë alternative dhe 
se propozuesi nuk i ka në dispozicion të dy llojet e afateve. Propozimi për 
kthimin në gjendjen e mëparshme do të hedhet poshtë, nëse propozuesi ka 
paraqitur propozimin pas kalimit të afatit subjektiv, edhe pse ai do të kishte 
mundësi të paraqiste propozimin brenda afatit objektiv. Nëse janë ometuar këto 
afate, atëherë propozimi për kthimin në gjendjen e mëparshme është i palejueshëm. 
Më konkretisht, do të hedhet poshtë propozimi për kthimin në gjendjen e 
mëparshme, nëse është lëshuar afati subjektiv ose afati objektiv për paraqitjen e 
propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme. Në këtë rast, gjykata do të hedh 
poshtë me aktvendim propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme731.  

2 E njëjta vlen, pra propozimi do të hedhet poshtë, nëse pala nuk është paraqitur në 
seancën për shqyrtimin e propozimit për kthimin në gjendjen e mëparshme. Edhe 
në këtë rast, gjykata do të veprojë sipas nenit 133 të LPK, dispozitë sipas së cilës 
gjykata do të hedh poshtë me aktvendim propozimin për kthimin në gjendjen e 
mëparshme. Në bazë të nenit 133 të LPK, seanca për shqyrtimin e propozimit për 
kthimin në gjendjen e mëparshme caktohet vetëm me kërkesë të propozuesit dhe 
nëse gjykata e vlerëson si të nevojshme caktimin e seancës. Nëse vije deri te ky 
caktim i seancës dhe propozuesi ka ometuar këtë seancë, ai- pra propozuesi nuk do 
të ketë më mundësi që të kërkojë kthimin në gjendjen e mëparshme.  

 
 
Neni 132 
 
132.1 Propozimi për kthimin në gjendje të mëparshme zakonisht nuk ndikon në 

rrjedhën e procedimit, por gjykata mund të vendos që procedimi të 
ndërpritet derisa të bëhet i formës së prerë aktvendimi mbi propozimin. 

132.2 Në qoftë se është paraqitur propozimi për kthimin në gjendjen e 
mëparshme gjatë zhvillimit të procedurës së shkallës së dytë, gjykata e 
shkallës së parë duhet ta njoftojë për propozimin e paraqitur gjykatën e 
shkallës së dytë. 

 
1 Dispozita e nenit 132 të LPK nuk ka ndonjë rëndësi praktike, meqë gjykata 

zakonisht ndërpret edhe ashtu procesin, nëse është paraqitur propozimi për kthimin 
në gjendjen e mëparshme. Ligji me dispozitën e nenit 132, par. 1 të LPK lejon në 
fakt mundësinë që procesi të vazhdojë më tutje, edhe pse është paraqitur propozimi 
për kthimin në gjendjen e mëparshme. Pra, edhe pse në parim propozimi për 

                                                            
731 Neni 133 i LPK.  



Iset Morina 

 277 

kthimin në gjendjen e mëparshme nuk ka efekt suspenziv, në praktikë gjykata e 
ndërpret procesin, derisa aktvendimi në lidhje me propozimin të marrë formën e 
prerë. Në rast, se gjykata e ndërpret procedurën për shkak të propozimit për 
kthimin në gjendjen e mëparshme, nuk është e nevojshme nxjerrja e ndonjë 
aktvendimi, meqë aktvendimi i tillë ka karakter deklarativ. Megjithatë, është e 
këshillueshme që në raste të tilla të nxjerrët aktvendimi për ndërprerjen e 
procedurës, derisa të vendoset në lidhje me propozimin. Kundër një aktvendimi të 
tillë, nuk lejohet natyrisht ankesa, meqë ky aktvendim ka të bëjë me veprime 
drejtuese të gjykatës në lidhje me procedurën civile.  

2 Rëndësi praktike mund të ketë dispozita e nenit 132 të LPK, nëse çështja tanimë 
gjendet në gjykatën e shkallës së dytë dhe propozimi për kthimin në gjendjen e 
mëparshme paraqitet në gjykatën e shkallës së parë për shkak të ometimit të ndonjë 
seance ose ometimit të ndonjë veprimi të caktuar procedural, brenda afatit të 
caktuar. Nëse paraqitet një rast i tillë, atëherë gjykata e shkallës së parë kërkon 
aktet e çështjes juridike nga gjykata e shkallës së dytë për të vendosur në lidhje me 
propozimin në gjendjen e mëparshme. Kjo është rruga praktike, që duhet të 
ndiqet dhe me këtë rast njoftohet edhe gjykata e shkallës së dytë në lidhje me 
propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme, propozim i cili është paraqitur 
në gjykatën e shkallës së parë. Në këtë rast, ndërpritet procedura para gjykatës së 
shkallës së dytë, derisa të vendoset në gjykatën e shkallës së parë në lidhje me 
propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme. 

 
 
Neni 133 
 
133.1 Propozimin e paraqitur pas afatit, apo propozimin e palejueshëm për 

kthimin në gjendjen e mëparshme gjykata e hedhë poshtë me anë të 
aktvendimit. 

133.2 Lidhur me propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme gjykata 
cakton seancë vetëm kur një gjë të tillë e propozon pala shprehimisht. Po 
që se faktet në të cilat mbështetet propozimi janë të ditura botërisht 
(notore) gjykata nuk cakton seancë në asnjë rast. Po në këtë mënyrë 
gjykata vepron edhe kur faktet në të cilat mbështetet propozimi janë 
qartë të pajustifikueshme, por edhe kur gjykata ka prova të mjaftueshme 
në dosjen e lëndës për dhënien e vendimit sipas propozimit për kthimin në 
gjendjen e mëparshme. 

133.3 Kundër aktvendimit me të cilin aprovohet propozimi për kthimin në 
gjendje të mëparshme nuk lejohet ankim i veçantë. 

133.4 Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet propozimi për kthimin në 
gjendje të mëparshme nuk lejohet ankim i veçantë, përveç kur propozimi 
paraqitet nga shkaku i dhënies së aktgjykimit për shkak të mungesës së 
palës së paditur nga seanca gjyqësore. 
 

1 Në lidhje me propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme, vendoset me anë 
të aktvendimit duke u bazuar në dispozitën e nenit 142, par. 2 të LPK. 
Aktvendimi nxjerrët, edhe kur vendoset për lejimin për kthimin në gjendjen e 
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mëparshme edhe kur vendoset në lidhje me refuzimin e propozimit për kthimin në 
gjendjen e mëparshme. Nëse propozimi paraqitet pas afatit subjektiv ose afatit 
objektiv në kuptim të dispozitës së nenit 130 të LPK, atëherë ai propozim hedhet 
poshtë si i palejueshëm. Gjithashtu hedhet poshtë me aktvendim edhe propozimi i 
palejueshëm për kthim në gjendjen e mëparshme. Nëse propozimi është i 
lejueshëm apo i palejueshëm, varet nga rasti në rast, duke u bazuar në dispozitat e 
nenit 129 të LPK732.  

2 Duke u bazuar në dispozitën e nenit 133, par. 4 të LPK, gjykata vendos në lidhje 
me propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme jashtë seance. Natyrisht se 
kjo është e mundshme duke u bazuar në dispozitën e nenit 142, par. 1 të LPK. Pra, 
vendoset në lidhje me propozimin vetëm në bazë të fakteve të prezantuara dhe 
provave të ofruara nga ana e propozuesit. Parimisht nuk caktohet seancë për të 
shqyrtuar propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme. Nuk caktohet seancë 
as atëherë, kur faktet e prezantuara nga ana e propozuesit janë fakte notore733. Nuk 
do të caktohet seancë për shqyrtimin e propozimit as atëherë, kur gjykata mund të 
vendos në bazë të fakteve të prezantuara nga ana e propozuesit. Kjo ndodhë, kur 
janë ofruar fakte të tilla, që gjykata mund të vlerësojë se nuk mund të ketë kthim 
në gjendjen e mëparshme. Po ashtu, nuk ka seancë për shqyrtimin e propozimit, 
nëse gjykata vlerëson paraprakisht se provat e ofruara janë të mjaftueshme për të 
lejuar kthimin në gjendjen e mëparshme.  

3 Përkundër faktit se Ligji me dispozitën e nenit 133, par. 2 të LPK thotë 
shprehimisht se seanca për shqyrtimin e propozimit do të konvokohet vetëm me 
kërkesë të propozuesit, seanca për shqyrtimin e propozimit mund të caktohet edhe 
sipas detyrës zyrtare. Kjo del argumentum e contrario nga formulimi i dispozitës 
së nenit 133, par. 2 të LPK. Prandaj, propozimi për kthimin në gjendjen e 
mëparshme do të caktohet edhe atëherë kur nuk ka kërkuar pala, nëse gjykata 
vlerëson se faktet e prezantuara nuk janë të mjaftueshme për të arritur tek ndonjë 
vlerësim. Seanca për shqyrtimin e propozimit do të caktohet edhe atëherë, kur 
gjykata nuk është në gjendje që të vendos në favor të propozimit vetëm në bazë të 
provave të prezantuara nga ana e propozuesit. 

4 Në bazë të dispozitës së nenit 133, par. 3 të LPK nuk lejohet ankesa e veçantë 
kundër aktvendimit, me të cilin është aprovuar për kthimin në gjendjen e 
mëparshme. Natyrisht, se kjo çështje do të mund të jetë objekt i ankesës kundër 
vendimit të mëvonshëm, që do të nxjerrët në këtë çështje juridike734. Se tani nuk 
mund të paraqitet ankesa e veçantë ka të bëjë me parimin e ekonomizimit735. 

5 Po ashtu, nuk lejohet ankesa e veçantë sipas dispozitës së nenit 133, par. 4 të 
LPK edhe kundër aktvendimit për refuzimin e propozimit për kthimin në gjendjen 
e mëparshme. Edhe në këtë rast, lejohet ankesa sipas dispozitës së nenit 206, par. 2 
të LPK, por vetëm kundër vendimit, me të cilin përfundon procedura. Megjithatë, 

                                                            
732 Në lidhje me rastet, se kur mund të jetë propozimi i lejueshëm apo i palejueshëm- i referohemi shtjellimeve 
të paraqitura në komentimin e nenit 129, nr. 7 e në vazhdim. 
733 Në lidhje me atë se çka konsiderohen fakte notore apo fakte, që dihen botërisht, shih komentimin e nenit 
321, nr. 1 e në vazhdim. 
734 Shih dispozitën e nenit 206, par. 2 të LPK.  
735 Në lidhje me natyrën juridike dhe situatën juridike për ankesën e veçantë, kur Ligji thotë se nuk lejohet 
ankesa e veçantë, shih më konkretisht komentimin e nenit 206, nr. 1 e në vazhdim. 
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sipas dispozitës së nenit 133 par. 4 të LPK lejohet ankesa e veçantë kundër 
aktvendimit për refuzimin e kthimit në gjendjen e mëparshme, nëse propozuesi nuk 
ka marrë pjesë në seancë dhe për këtë shkak është nxjerrë aktgjykimi për shkak të 
mungesës duke u bazuar në dispozitën e nenit 151 të LPK. Siç mund të shihet nga 
formulimi i dispozitës së nenit 133, par. 4 të LPK, se Ligjvënësi i ri ka bërë një 
ndryshim rrënjësor në krahasim me të drejtën e deritanishme procedurale në lidhje 
me mundësinë e paraqitjes së ankesës kundër aktvendimit, me të cilin refuzohet 
propozimi për kthimin në gjendjen e mëparshme. LPK i ri me dispozitën e re të 
nenit 133, par. 4, lejon mundësinë e paraqitjes së ankesës kundër aktvendimit për 
refuzimin e propozimit vetëm në rastin e ometimit të seancës, në të cilën është 
nxjerrë aktgjykimi për shkak të mungesës. Sipas mendimit tim, ky nuk ishte hap i 
drejtë i Ligjvënësit të ri. Për më tepër ishte një vendim i gabuar, gabim i cili në 
kuadër të ndonjë reforme do të duhej patjetër të mënjanohej.  

 
 
KREU X 
 
Procesverbalet 
 
Neni 134 
 
134.1 Procesverbali përpilohet për veprimet e kryera në seancë gjyqësore. 
134.2 Procesverbali përpilohet edhe mbi deklaratat dhe njoftimet e rëndësishme 

që i bëjnë palët ose pjesëmarrësit e tjerë jashtë seancës. Për deklaratat 
dhe njoftimet më pak të rëndësishme nuk përpilohet procesverbal, por 
vetëm do të vihet shënim zyrtar në mbështjellësin e lëndës. 

134.3 Procesverbalin e shkruan procesmbajtësi. 
 

1 Në Kreun X, me dispozitat e neneve 134 deri 140 të LPK, rregullohen çështjet 
lidhur me procesverbalin. Është i vlefshëm të ceket fakti, se Ligjvënësi i ri nuk ka 
bërë asnjë ndërhyrje apo ndryshim nga LPK i vjetër dhe se edhe me LPK të ri 
vlejnë të njëjtat rregulla juridike, që kanë vlejtur sipas LPK të vjetër736. Siç duket, 
Ligjvënësi i ri nuk ka gjetur ndonjë arsye për të ndryshuar dispozitat, që 
rregullonin procesverbalin.  

2 Procesverbali është dokument publik në kuptim të dispozitës së nenit 329 të LPK. 
Nga kjo rrjedhë se procesverbali si dokument publik ka fuqinë provuese të plotë në 
lidhje me atë, që përmban procesverbali. Sipas dispozitës së nenit 329, par. 1 të 
LPK, dokumenti publik, pra në këtë rast procesverbali provon në mënyrë të plotë 
saktësinë e asaj që konfirmohet apo caktohet në të. Pra, me këtë ekziston 
prezumimi ligjor, se ajo çka qëndron në dokumentin publik, pra në procesverbal- 
është e saktë. Megjithatë, duhet të kihet parasysh se saktësia e saj mund të 
kontestohet, nëse provohet e kundërta, meqë lejohet që të provohet e kundërta. 
Kështu parashihet shprehimisht në dispozitën e nenit 329, par. 3 të LPK. Kjo vlen 
edhe për procesverbalin, meqë procesverbali është një dokument publik. Sidomos 

                                                            
736 Shih dispozitat e neneve 123 deri 128 të LPK së vjetër. 
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mund të provohet e kundërta, nëse kemi të bëjmë me faktin e paraqitjes së 
kundërshtimeve të palëve ose pjesëmarrësve të tjerë sipas dispozitës së nenit 137, 
par. 2 të LPK në lidhje me përmbajtjen e procesverbalit. Nëse kemi të bëjmë me 
faktin e regjistrimit të ndonjë kundërshtimi në lidhje me saktësinë e procesverbalit, 
atëherë ky procesverbal nuk e gëzon fuqinë e plotë të të provuarit, me konsekuencë 
se ky person, që ka paraqitur kundërshtimin nuk është i detyruar për të provuar të 
kundërtën. Në raste të tilla, gjykata do të duhej të vlerësojë kundërshtimet e 
paraqitura dhe të evidentuara në procesverbal.  

3 Palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë mund të ndërmarrin veprime të 
caktuara procedurale. Këto veprime procedurale mund të jenë me shkrim dhe me 
gojë. Ndërmarrja e këtyre veprimeve procedurale duhet të protokollohet. 
Protokollimi duhet të bëhet, edhe për veprimet procedurale me gojë, që janë 
ndërmarrë në seancë, edhe për veprimet procedurale, që janë ndërmarrë jashtë 
seance737. Përkundër detyrimit të paraparë ligjor për protokollimin e veprimeve 
procedurale, mund të ndodhë në praktikë, që ndonjë veprim procedural, qoftë me 
gojë ose me shkrim të mos protokollohet në procesverbal. Prandaj, mund të jetë 
diskutabile, nëse këto veprime procedurale janë të vlefshme ose jo, nëse nuk janë 
protokolluar në procesverbal. Meqë procesverbali është një dokument publik dhe si 
i tillë ka fuqinë provuese të plotë738, atëherë do të mund të mendohej se veprimet 
procedurale, të cilat nuk janë protokolluar në procesverbal, nuk do të konsiderohen 
si të vlefshme. Megjithatë, një qasje e tillë nuk do të mund të pranohej. Kjo për 
faktin, se pala ose ndonjë pjesëmarrës tjetër do të mund të dëmtohej për shkak të 
mosprotokollimit të ndonjë veprimi procedural të ndërmarrë, qoftë me gojë ose me 
shkrim. Prandaj, veprimet e ndërmarra procedurale qoftë me shkrim ose me gojë 
janë të vlefshme, edhe nëse ato nuk janë protokolluar në procesverbal739.  

4 Dispozita e nenit 134, par. 2 të LPK parasheh se nuk ka nevojë të mbahet 
procesverbal për deklarata ose njoftime të parëndësishme. Në raste të tilla, këto 
deklarata ose njoftime do të duhej të përshkruhen me ndonjë njoftim në 
mbështjellësen e lëndës (mbështjellëse e lëndës në kuptim të kësaj norme 
konsiderohet edhe shkresa e lëndës). Kjo dispozitë, mund të luaj rol vetëm në rast 
të përpilimit të procesverbalit në mënyrë të thjeshtë me shkrim. Meqë, nëse kemi të 
bëjmë me mbajtjen e ndonjë procesverbali përmes mjeteve teknike të 
sofistikuara740, atëherë kjo rregull nuk do të luaj rol praktik. Se çka mund të jetë 
“deklaratë dhe njoftim më pak i rëndësishëm” në kuptim të nenit 134, par. 2 të 
LPK mund të jetë vështirë të përcaktohet me ndonjë klauzolë të veçantë. Por, si 
duket ideja e ligjvënësit është që të mos ketë procesverbal të veçantë për ndonjë 
deklaratë ose njoftim të parëndësishëm. Për të kuptuar drejt se çka mund të jetë 
ndonjë deklaratë ose njoftim i parëndësishëm do të duhej të shkohej me procedurën 
e përjashtimit, se cila deklaratë ose njoftim është i rëndësishëm. Si të tilla mund të 
konsiderohen të gjitha ato veprime procedurale, deklarata ose njoftime në kuptim 

                                                            
737 Këtë e parashohin shprehimisht dispozitat e nenit 134, par. 1 dhe 2 të LPK.  
738 Sidomos në rastet kur nuk është regjistruar ndonjë kundërshtim nga ana e palëve ose të pjesëmarrësve të 
tjerë sipas dispozitës së nenit 137, par. 2 të LPK.  
739 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih sidomos Gitschthaler in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§§ 207 - 208 Rn. 2. 
740 Kjo është e mundshme duke u bazuar në dispozitën e nenit 138 të LPK.  
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të nenit 135 të LPK. Prandaj, të gjitha këto veprime procedurale, deklarata ose 
njoftime janë të rëndësishme dhe se duhet të mbahet procesverbal. Si deklarata ose 
njoftime të tilla të parëndësishme mund të konsiderohen vetëm ato, të cilat nuk 
prodhojnë ndonjë pasojë të caktuar procedurale juridike. Edhe për deklarata ose 
njoftime të tilla vlejnë dispozitat e nenit 137 të LPK. Sidomos, këto deklarata ose 
njoftime nuk guxojnë të fshihen. 

5 Dispozita e nenit 134, par. 3 të LPK parasheh shprehimisht se procesverbalin e 
shkruan procesmbajtësi. Megjithatë, kjo dispozitë rregullon vetëm një aspekt 
teknik të mirëmbajtjes së procesverbalit dhe me këtë një aspekt teknik të 
mbarëvajtjes së procesit gjyqësor civil. Kjo për faktin, se procesverbali është 
dokument publik dhe se përpilimi i tij mbetet kompetencë e gjykatësit të çështjes. 
Natyrisht, se procesverbalin mund të mbajë edhe vetë gjyqtari i çështjes, sepse 
është përgjegjësi e tij për mirëmbajtjen e procesit. Kjo është sidomos e mundshme, 
nëse procesverbali mbahet përmes mjeteve teknike të regjistrimit të zërit apo 
përmes stenogramit. 

 
 
Neni 135 
 
135.1 Procesverbali duhet t’i përmbajë: emrin e gjykatës, vendin ku kryhet 

veprimi, ditën dhe orën kur kryhet veprimi, objektin e kontestit dhe 
emrat e palëve të pranishme ose të personave të tjerë, si dhe të 
përfaqësuesve ligjorë ose me prokurë të tyre. 

135.2 Procesverbali duhet të përmbajë të dhëna esenciale për përmbajtjen e 
veprimit të kryer. Në procesverbalin e seancës për shqyrtimin kryesor të 
çështjes duhet të përfshihet sidomos: nëse seanca është mbajtur me dyer 
të hapura apo të mbyllura, përmbajtja e deklaratave të palëve, 
propozimet e tyre, provat që i kanë ofruar, provat që janë shfrytëzuar, 
duke u treguar përmbajtja e thënieve të dëshmitarëve dhe ekspertëve, 
vendimet e gjykatës të marra në seancë, por edhe vendimi burimor i 
dhënë pas përfundimit të seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes 
juridike. 
 

1 Dispozitat e nenit 135, par. 1 dhe par. 2 të LPK merren me përmbajtjen e 
procesverbalit. Procesverbali duhet të përmbajë në mënyrë analoge me parashtresat 
të dhëna të mjaftueshme identifikuese. Si dispozita e par. 1 ashtu edhe dispozita e 
par. 2 të nenit 135 të LPK nuk përmban rregulla numerus clausus. Kjo për faktin, 
se procesverbali mund të përmbajë edhe të dhëna të tjera plotësuese, me të cilat 
identifikohet natyra e procesverbalit dhe veprimet e ndërmarra procedurale. Kjo 
del nga formulimi dispozitës së nenit 135, par. 2 fjalia e dytë të LPK, sipas së cilës 
në procesverbalin e seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes duhet të përfshihet 
sidomos.... Nga formulimi ligjor se procesverbali duhet të përmbajë sidomos..., del 
se procesverbali mund të përmbajë edhe të dhëna të tjera, të cilat nuk janë paraparë 
shprehimisht me ligj. Kështu, procesverbali duhet të përmbajë edhe të dhënën për 
lidhjen e ndonjë pajtimit gjyqësor, deklaratat e palëve ose pjesëmarrëseve të tjerë 
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në lidhje me procesverbalin741 paralajmërimin e gjykatës për dëshmitarë dhe 
ekspertë për të treguar të vërtetën, paralajmërimi nga ana e gjykatës për 
pjesëmarrës në proces se dëshmia e rrejshme ka pasoja penale-juridike, rezultati i 
administrimit të provave, fillimi dhe mbarimi i seancës, rastet sipas dispozitave të 
neneve 350 dhe 351 të LPK, kur gjykata urdhëron, që dëshmitari të qëndrojë në 
sallë edhe pas përfundimit të dëshmisë së tij, etj.  

2 Procesverbali duhet të përmbajë të dhëna esenciale në lidhje me veprimin e kryer 
në procedurë. Nga kjo del, se procesverbali duhet të përmbajë të dhëna të thukta, 
besnike, të qarta dhe të pasqyrojë drejt deklaratën apo veprimin e ndërmarrë. Nuk 
ka nevojë, që procesverbali të përmbajë p.sh. fjalë për fjalë deklaratën e 
dëshmitarit742. Se çka është e dhënë esenciale në kuptim të dispozitës së nenit 135, 
par. 2 të LPK varet nga rasti në rast. Nëse një e dhënë është esenciale dhe se duhet 
të protokollohet varet nga vlerësimi i gjyqtarit të çështjes743. Kjo del nga dispozita 
e nenit 137, par. 1 të LPK, dispozitë sipas së cilës gjyqtari i çështjes i thotë me zë 
procesmbajtësit, se çka duhet të protokollohet.  

 
 
Neni 136 
 

Procesverbali duhet të mbahet rregullisht, në të nuk guxon te fshihet asgjë, të 
shtohet ose të ndryshohet. Pjesët e tija të anuluara duhet të mbeten të 
lexueshme. 

 
1 Dispozita e nenit 136 të LPK fuqizon edhe njëherë natyrën juridike të 

procesverbalit. Procesverbali është një dokument publik në kuptim të nenit 329 të 
LPK dhe se ai si i tillë duhet të trajtohet. Më konkretisht, procesverbali duhet të 
mirëmbahet se të dhënat e shënuara duhet të mirëmbahen dhe nuk guxojnë të 
fshihen ose të bëhen të padukshme. Veprimet e kundërta, natyrisht, përbëjnë vepër 
penale dhe se për këto parashihen pasoja penale-juridike. Fjalia e dytë e nenit 136 
të LPK përcakton qartë, se edhe nëse ndonjë pjesë është anuluar, ajo e dhënë duhet 
të mbetet e lexueshme. Me pjesë të procesverbalit të anuluar në kuptim të kësaj 
dispozite, mendohet para se gjithash revokimi i ndonjë deklarate, përmirësimi i 
ndonjë të dhëne apo deklarate pas ndërhyrjes së palës ose ndonjë pjesëmarrësi të 
caktuar etj. Kjo dispozitë vlen edhe në lidhje me deklaratat ose njoftimet në kuptim 
të dispozitës së nenit 134, par. 2 fjalia e dytë të LPK.  

 
 
Neni 137 
 
137.1 Procesverbali përpilohet duke i treguar gjyqtari procesmbajtësit me zë se 

çka do të shkruajë në procesverbal. Me lejen e gjyqtarit, pjesëmarrësit në 
procedurë përmbajtjen e deklaratave të tyre mund ta diktojnë në 
procesverbal nëpërmjet procesmbajtësit. 

                                                            
741 Pra paraqitja e ndonjë kundërshtimi në lidhje me përmbajtjen e procesverbalit. 
742 Kjo mund të kërkohet, nëse gjykata e çmon të vlefshme, që deklarata e palës të citohet fjalë për fjalë. 
743 Ose kryetarit të çështjes, nëse procesi zhvillohet para trupit gjykues. 
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137.2 Palët kanë të drejtë ta lexojnë ose të kërkojnë që t’u lexohet 
procesverbali, si dhe të paraqesin kundërshtimet e veta në përmbajtjen e 
procesverbalit. Këtë të drejtë e kanë edhe personat e tjerë, deklarata e të 
cilëve është përfshirë në procesverbal, por vetëm sa i përket pjesës së 
procesverbalit që e përmban deklaratën e tyre. 

137.3 Korrigjimet apo shtesat lidhur me kundërshtimet e palëve apo të 
personave të tjerë në përmbajtjen e procesverbalit, apo me iniciativën e 
gjyqtarit, bëhen në fundin e procesverbalit. Me kërkesën e subjekteve të 
përmendura shkruhen në procesverbal edhe kundërshtimet e tyre të pa 
aprovuara nga gjyqtari. 
 

1 Procesverbali është dokument publik dhe protokollimi i tij është detyrë zyrtare e 
gjyqtarit të çështjes ose kryetarit të trupit gjykues. Kjo detyrë zyrtare e 
gjyqtarit ose kryetarit të trupit gjykues është detyrë e tij ekskluzive dhe si e tillë 
nuk mund të autorizohet tek personat e tjerë. Natyrisht se protokollimi i 
procesverbalit në mënyrë teknike bëhet nga ana e procesmbajtësit744 por 
protokollimi i procesverbalit mund të bëhet edhe nga vetë gjyqtari, sidomos nëse 
protokollimi bëhet nëpërmjet mjeteve teknike. Gjyqtari, e nëse procesi zhvillohet 
para trupit gjykues, kryetari i trupit gjykues i tregon procesmbajtësit për 
përmbajtjen, që duhet të protokollohet. Këtë e bën gjyqtari me zë të dëgjueshëm 
për të gjithë të pranishmit. Procesverbali përpilohet me zë të lartë edhe në rastet 
kur procesverbali përpilohet nga vetë gjyqtari përmes ndonjë mjeti teknik. Kjo 
mund të bëhet përmes mjetit teknik me incizim në formë të ndonjë diktafoni; ky 
mjet teknik nuk luan rol nëse është analog ose digjital. Nëse procesverbali 
përpilohet nga ana e procesmbajtësit, atëherë gjyqtari i çështjes ose kryetari i trupit 
gjykues i dikton atij (pra procesmbajtësit) protokollin, pra përmbajtjen e 
procesverbalit. Diktimi i protokollit për procesmbajtësin bëhet zakonisht dhe 
parimisht nga ana e gjyqtarit të çështjes ose kryetarit të çështjes. Por, LPK i ri me 
dispozitën e nenit 137, par. 1 fjalia e dytë parasheh edhe mundësinë e diktimit të 
përmbajtjes nga ana e ndonjë pjesëmarrësi tjetër në procedurë. LPK i vjetër nuk 
parashihte ligjërisht këtë mundësi. Por, një mundësi e tillë lejohet tanimë me 
dispozitën e nenit 137, par. 1 fjalia e dytë të LPK. Opinioni ynë është, se nuk ka 
pasur nevojë për një dispozitë të tillë, meqë protokollimi i procesverbalit është dhe 
mbetet detyrë zyrtare dhe ekskluzive e gjyqtarit të çështjes ose kryetarit të trupit 
gjykues. Megjithatë, fakti mbetet se diktimi mund të bëhet vetëm me lejen e 
gjyqtarit ose kryetarit të trupit gjykues. Në raste të tilla, procesmbajtësi lexon me 
zë të dëgjueshëm për të pranishmit edhe njëherë përmbajtjen e protokolluar në 
procesverbal, protokollim i cili ishte bërë sipas diktimit të palës ose ndonjë 
pjesëmarrësi tjetër në procedurë.  

2 Diskutabile mbetet çështja, nëse lejohen procesverbalet, që janë protokolluar nga 
ana e palëve. Në njërën anë kjo çështje zor se mund të pranohet, meqë përpilimi i 
procesverbalit është detyrë zyrtare dhe ekskluzive e gjyqtarit të çështjes ose 
kryetarit të trupit gjykues. Megjithatë, kjo do të ishte e mundur, nëse palët kanë 
përgatitur një draft për pajtimin gjyqësor në kuptim të dispozitave të neneve 411 e 

                                                            
744 Shih dispozitën e nenit 134, par. 3 të LPK.  
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në vazhdim të LPK dhe në rast se ky draft pranohet edhe si pajtim gjyqësor. E 
njëjta do të vlente, edhe nëse palët kanë përgatitur me shkrim një dokument, i cili 
është bazë për procesverbalin, me të cilin protokollohet pajtimi gjyqësor. 

3 Procesverbali, i cili është përpiluar në çfarëdo forme të lejueshme duhet të lexohet 
dhe bile kanë të drejtë që të kërkojnë prej gjykatës, që procesverbali të lexohet. 
Praktikisht, procesverbali me rëndësi më të madhe është procesverbali në lidhje me 
seancën kryesore, ku edhe bëhet shoshitja e fakteve dhe administrimi i provave. 
Edhe në raste natyrisht se është e mundshme, që palët të kërkojnë, që procesverbali 
të lexohet. Megjithatë gjykata do të mund të refuzonte rileximin, nëse shihet 
qartazi se pala po keqpërdor të drejtat e tij procedurale745.  

 
 
Neni 138 
 
138.1 Gjyqtari mund të vendosë që procesverbali të mbahet me anë të mjeteve 

teknike gjegjëse, apo me anë të stenografimit. 
138.2 Në pikëpamje të kundërshtimeve lidhur me përmbajtjen e procesverbalit 

nga paragrafi l i këtij neni në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat e 
nenit 137 paragrafëve 2 dhe 3 të këtij ligji. 

138.3 Po që se procesverbali nuk është mbajtur në formë të shkruar, 
procesverbali i shkruar duhet të përpilohet brenda afatit prej tri ditësh. 
Brenda tri ditëve te tjera palët kane te drejtë ta shikojnë dhe kopjojnë 
procesverbalin e shkruar dhe të bëjnë kundërshtime lidhur me 
parregullsitë eventuale të tij. 

138.4 Mbi kundërshtimin nga paragrafi 3 i këtij neni vendosë gjyqtari jashtë 
seance. 

138.5 Shiriti i magnetofonit mund të shlyhet pas skadimit të afatit për 
kundërshtim, e nëse pala ka bërë kundërshtim lidhur me saktësinë e 
procesverbalit, pasi të bëhet i formë së prerë vendimi mbi çështjen 
kryesore. 
 

1 Me dispozitat e nenit 138 të LPK, parashihet mundësia e protokollimit të 
veprimeve procedurale jo vetëm nëpërmjet mjeteve tradicionale, por edhe 
nëpërmjet mjeteve teknike apo të stenografimit. Me këtë dispozitë, ligjvënësi merr 
në konsideratë zhvillimet e hovshme teknike. Nuk përcaktohet saktë, se cilat janë 
ato mjete teknike që lejohen si mjete të lejuara për mbajtjen e procesverbalit. Por, 
në shprehje mund të vijnë mjetet e ndryshme teknike, të cilat do të jenë të 
përshtatshme për mbajtjen e procesverbalit. Përcaktimi gjyqësor për stenografimin 
ka të bëjë më shumë me dhënien e një shembulli praktik për mjetin teknik për 
procesverbalin. Kjo shihet edhe në dispozitën e nenit 138, par. 5 të LPK.  

2 Me dispozitën e nenit 138 par. 2 të LPK referohet në dispozitat e nenit 137, par. 2 
dhe 3 të LPK. Në bazë të këtyre dispozitave, palët dhe pjesëmarrësit kanë të 
drejtën e shikimit të procesverbalit të mbajtur me anë të mjeteve teknike dhe të 
paraqesin kundërshtimet e veta. Në lidhje me kundërshtimet vendos gjyqtari i 

                                                            
745 Lidhur me detyrimin e palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë për përdorimin me ndërgjegje dhe mirëbesim të të 
drejtave të tyre procedurale shih edhe komentimin e nenit 9, nr. 1 e në vazhdim. 
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çështjes apo kryetari i trupit të çështjes746. Në rast se procesverbali është mbajtur 
me anë të mjeteve teknike, por pa evidentuar me shkrim, atëherë protokollimi 
duhet të bëhet brenda afatit prej tre ditësh në formë të shkruar. Në këtë rast, palët 
dhe pjesëmarrësit kanë të drejtën e kundërshtimit të procesverbalit. Nëse 
procesverbali përmirësohet sipas kundërshtimeve, vendos gjyqtari i çështjes apo 
trupi gjykues. Në rast se gjykata nuk i aprovon kundërshtimet e palëve apo 
pjesëmarrësve të tjerë, atëherë vjen në shprehje edhe në këtë situatë, dispozita e 
nenit 137, par. 3 të LPK. Sipas kësaj dispozite, në procesverbal evidentohen edhe 
kundërshtimet e palëve respektivisht të pjesëmarrësve të tjerë. Në këtë rast, 
procesverbali i protokolluar me kundërshtimet nuk e ka fuqinë absolute të të 
provuarit. Kjo për faktin, se është evidentuar kundërshtim në lidhje me 
procesverbalin. Në rastet e tilla do të mund të vijë në shprehje administrimi i 
provave në procedurën e të provuarit. Te ky përfundim mund të arrihet, nëse kemi 
parasysh edhe dispozitën e nenit 138, par. 5 të LPK, dispozitë sipas së cilës shiriti i 
magnetonit do të shlyhet, nëse është evidentuar në procesverbal kundërshtim, 
vetëm pasi të ketë përfunduar çështja kryesore me vendim të formës së prerë. 

 
 
Neni 139 

 
139.1 Procesverbali nënshkruhet nga gjyqtari, procesmbajtësi, palët, 

përkatësisht nga përfaqësuesi ligjor apo me prokurë i palës, si dhe nga 
interpreti. 

139.2 Dëshmitari dhe eksperti e nënshkruajnë deklaratën e vet në procesverbal 
vetëm atëherë kur dëgjimi i tyre bëhet në gjykatën e porositur. 

139.3 Personi që nuk dinë shkrim dhe lexim ose personi që nuk mund të 
nënshkruhet do te vejë në procesverbal shenjën e gishtit tregues, kurse 
procesmbajtësi e shkruan nën shenjën e gishtit emrin dhe mbiemrin e tij. 

139.4 Po që se pala, përfaqësuesi ligjor apo me prokurë i saj, dëshmitari apo 
eksperti largohet para se të nënshkruhet në procesverbal apo refuzon të 
nënshkruhet, kjo rrethanë shënohet në procesverbal dhe tregohet arsyeja 
e mos nënshkrimit. 
 

1 Protokollimi i veprimeve procedurale dhe mbajtja e procesverbalit është detyrë e 
administratës gjyqësore. Me fjalë të tjera, gjykata ka për detyrim që të mbajë dhe 
mirëmbajë procesverbalin, meqë procesverbali është dokument publik. Të gjitha 
veprimet procedurale protokollohen në procesverbal si dokument publik. Ligji 
kërkon shprehimisht se për secilin dokument publik është i nevojshëm edhe 
nënshkrimi i autoritetit përgjegjës, në këtë kuptim është i nevojshëm nënshkrimi i 
gjyqtarit apo kryetarit të trupit gjykues. Me dispozitën e nenit 139, par. 1 të LPK 
është paraparë shprehimisht se kush duhet të nënshkruaj procesverbalin. Sipas 
kësaj dispozite, procesverbalin e nënshkruan gjyqtari (gjyqtari i çështjes ose 
kryetari i trupit gjykues), procesmbajtësi, pala/palët ose përfaqësuesi i tyre ligjor 
ose me prokurë si dhe përkthyesi. Megjithatë, kjo dispozitë nuk ka karakter 

                                                            
746 Neni 138, par. 4 i LPK.  
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numerus clausus, sepse procesverbalin do të duhej ta nënshkruante edhe ndërhyrësi 
ose prokurori, meqë edhe ata janë pjesëmarrës në proces. Kurse, me dispozitën e 
nenit 139, par. 2 të LPK parashihet se dëshmitari dhe eksperti e nënshkruajnë 
procesverbalin vetëm në rast të ndihmës juridike ndërkombëtare ose kombëtare. 
Pra, dëshmitari dhe eksperti nënshkruajnë procesverbalin e mbajtur nga ana e 
gjykatës së porositur ose gjykatës së lutur. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se 
refuzimi i nënshkrimit të procesverbalit nga ana e palëve apo dëshmitarëve, 
ekspertëve apo përkthyesve nuk e bën procesverbalin në asnjë mënyrë të 
pavlefshëm. Për më tepër, procesverbali është i vlefshëm dhe fiton karakterin e një 
dokumenti publik, nëse ai nënshkruhet vetëm nga ana e gjyqtarit. Kjo rezulton 
edhe nga dispozita e nenit 139, par. 4 të LPK, dispozitë sipas së cilës do të duhej të 
evidentohej arsyeja e refuzimit të procesverbalit nga ana e pjesëmarrësve. Meqë 
procesverbali është dokument publik, ai e ka cilësinë e saktësisë absolute, 
përveçse është evidentuar kundërshtimi në kuptim të nenit 137 dhe nenit 138 të 
LPK. Procesverbali nuk do të jetë i pavlefshëm edhe në rastet, kur nuk shënohet 
arsyeja e mosnënshkrimit të procesverbalit. Megjithatë, në raste të tilla do të mund 
të cenohej supozimi i saktësisë absolute të procesverbalit si dokument publik.  

 
 
Neni 140 
 
140.1 Në qoftë se vendimi merret në trup gjykues, për këshillimin dhe votimin 

përpilohet procesverbal i veçantë. Po që se në gjykatën e lartë, lidhur me 
mjetin e goditjes së vendimit, vendimi është marrë unanimisht, nuk do të 
përpilohet procesverbal, por në vendimin burimor do të vihet shënim për 
këshillimin dhe votimin. 

140.2 Procesverbali mbi këshillimin dhe votimin duhet të përmbajë rrjedhën e 
votimit dhe vendimin që është marrë. Procesverbalin e nënshkruajnë 
anëtarët e trupit gjykues dhe procesmbajtësi. 

140.3 Procesverbali mbi këshillimin dhe votimin mbyllet në një zarf të veçantë. 
140.4 Ky procesverbal mund të shikohet vetëm nga gjykata më e lartë kur 

vendos mbi mjetin juridik, e në këtë rast procesverbali do të mbyllet 
përsëri në një kopertinë të veçantë në të cilën do të shënohet se 
procesverbali është shikuar. 

 
1 Me dispozitat e nenit 140 të LPK përcaktohet përpilimi i procesverbalit në lidhje 

me këshillimin dhe votimin e trupit gjykues. Këshillimi dhe votimi është detyrë e 
administratës gjyqësore të gjykatës dhe mbahet jashtë seancës. Në rast të 
këshillimit dhe votimit përpilohet procesverbal i veçantë, i cili po ashtu është 
dokument publik. Këshillimi dhe votimi vjen tanimë sipas LPK të ri shumë më 
rrallë në shprehje, meqë sipas nenit 15 të LPK, në gjykatën e shkallës së parë 
vendoset parimisht nga ana e gjyqtarit të vetëm. Megjithatë, nëse çështja vendoset 
nga ana e trupit gjykues, atëherë përpilohet procesverbali i këshillimit dhe votimit. 
Se çka duhet të përmbajë procesverbali i këshillimit dhe votimit, është paraparë me 
dispozitën e nenit 140, par. 2 të LPK. Në këtë procesverbal evidentohet procedura 
e këshillimit dhe natyrisht rrjedha e votimit. Në këtë procesverbal evidentohet po 



Iset Morina 

 287 

ashtu edhe votimi i ndarë eventual i ndonjë anëtari të trupit gjykues. Votimi i ndarë 
i njërit anëtar të trupit gjykues shënohet në procesverbal, por ky votim i ndarë 
asnjëherë nuk publikohet në vendimin e gjykatës.  
Lidhur me trajtimin e procesverbalit të këshillimit dhe votimit, ligjvënësi parasheh 
se ky procesverbal mbyllet në një zarf të veçantë dhe se ky zarf mund të hapet 
vetëm nga ana e gjykatës më të lartë, gjykatë e cila vendos në lidhje me mjetin e 
goditjes së vendimit747. Në rast të shikimit të këtij procesverbali nga ana e gjykatës 
më të lartë, atëherë shënohet sërish në zarf të mbyllur, se procesverbali i 
këshillimit dhe votimit është shikuar nga ana e kësaj gjykate. Nga dispozitat e nenit 
140, par. 3 dhe 4 të LPK rezulton se procesverbali i këshillimit dhe votimit 
përjashtohet nga mundësia e qasjes në të nga ana e palës apo pjesëmarrësve të 
tjerë. Prandaj, në lidhje me këtë procesverbal nuk vlen dispozita e nenit 122 të 
LPK748. Këtë procesverbal nuk mund ta shikojnë as gjykatat e tjera dhe as autoritet 
e tjera publike dhe natyrisht as palët. Procesverbalin e këshillimit dhe votimit 
mund ta shikojë pra vetëm gjykata më e lartë, e cila vendos në bazë të mjetit të 
goditjes së vendimit. Nga kjo rezulton, se Gjykata Supreme do të ketë të drejtën e 
shikimit të procesverbalit për këshillim dhe votim të një gjykate komunale749, nëse 
Gjykata Supreme vendos në lidhje me rastin konkret, për të cilin rast është 
përpiluar procesverbali i këshillimit dhe votimit në gjykatën e shkallës së parë. 

 
 
KREU XI 
 
Vendimet gjyqësore 
 
Neni 141 

 
141.1 Kur Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut konstaton se është 

shkelur ndonjë e drejtë ose liri themelore e njeriut e paraparë në 
Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe të Lirive të Njeriut 
dhe në Protokollin plotësues të Konventës, pala brenda afatit prej tridhjetë 
(30) ditësh nga dita që ka marrë formë të prerë vendimi i Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, mund të parashtrojë kërkesë për 
ndryshimin e vendimit me të cilin është shkelur ajo. 

141.2 Kërkesa parashtrohet në Gjykatën e Kosovës që ka vepruar në shkallë të 
parë, në procedurën në të cilën është marrë vendimi, me të cilin është 
shkelur e drejta ose liria themelore e njeriut. 

141.3 Në procedurën sipas kërkesës për ndryshimin e vendimit me të cilin është 
shkelur e drejta apo liria e njeriut, në mënyrë të përshtatshme zbatohen 
dispozitat e këtij ligji për përsëritjen e procedurës. 

141.4 Në procedurën e përsëritur gjykata është e detyruar që t’i marrë në 
konsideratë qëndrimet e shprehura në vendimin e formës së prerë të 

                                                            
747 Neni 140, par. 3 dhe 4 të LPK.  
748 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 122 të LPK.  
749 Pas 1.1.2013, të një gjykate themelore. 
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Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut me të cilin është konstatuar 
shkelja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 

 
1 Fillimisht duhet të theksohet se dispozitat e nenit 141 të LPK janë dispozita të 

reja, të cilat nuk janë paraparë me LPK e vjetër. Këto dispozita e rregullojnë edhe 
një rast specifik të procedurës sipas mjetit të jashtëzakonshëm të goditjes së 
vendimit, nëse Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka konstatuar se një 
gjykatë e Kosovës ka bërë shkelje të të drejtave fundamentale të njeriut, të cilat të 
drejta parashihen në KEDNJ. Në raste të tilla, vijnë në shprehje përshtatshmërisht 
dispozitat e nenit 141 në lidhje me dispozitat e neneve 232 e në vazhdim të LPK. 
Sipas dispozitës së nenit 141, par. 1 të LPK, propozimi për përsëritjen e 
procedurës do të duhej të paraqitej në afatin prej 30 ditësh, nga dita kur vendimi i 
Gjykatës për të drejtat e Njeriut është bërë i formës së prerë. Propozimi paraqitet 
në Gjykatën e Kosovës, e cila ka vendosur lidhur me çështjen si Gjykatë e shkallës 
së parë750. 

2 Tërhiqet vëmendja, se ky nen është rregull futuristik. Ky rregull aktualisht nuk 
mund të vjen në shprehje, meqë Kosova nuk është nënshkruese e kësaj Konvente 
dhe se qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë qasje në Gjykatën Evropiane 
për të drejtat e njeriut. Për të pasur një pasqyrë të përgjithshme lidhur me këtë 
Konventë e sidomos lidhur me procedurën para GJEDNJ, më poshtë do të 
paraqiten disa rregulla fundamentale të KEDNJ. Sipas nenit 1 të KEDNJ, palët e 
larta kontraktuese (këtu mendohet në shtete sovrane) i sigurojnë çdokujt brenda 
juridiksionit të tyre, të drejtat dhe liritë e përcaktuara në Kapitullin e I-rë të kësaj 
Konvente. Kurse neni 59 i Konventës parasheh se:  

 
- Kjo Konventë është e hapur për nënshkrimin e Anëtarëve të Këshillit të 

Evropës. Ajo duhet të ratifikohet. Ratifikimet dorëzohen pranë Sekretarit të 
Përgjithshëm të Këshillit të Evropës; 

- Bashkimi Evropian mund të aderojë në këtë Konventë dhe Kjo Konventë 
hyn në fuqi pas dorëzimit të dhjetë instrumenteve të ratifikimit; 

- Për çdo nënshkrues që do ta ratifikojë më vonë, Konventa do të hyjë në fuqi në 
datën e dorëzimit të instrumentit të ratifikimit prej tij dhe 

- Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës njofton të gjithë Anëtarët e 
Këshillit të Evropës për hyrjen në fuqi të Konventës, për emrat e Palëve të 
Larta Kontraktuese që e kanë ratifikuar, si dhe për dorëzimin e mëvonshëm të 
çdo instrumenti ratifikimi. 

 
Siç mund të shihet, një qytetar i Republikës së Kosovës nuk mund të kërkojë 
mbrojtje gjyqësore në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut, sepse Kosova 
nuk është palë nënshkruese në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
Megjithatë, sipas nenit 22 të KRK është paraparë shprehimisht se “Të drejtat dhe 
liritë e njeriut të garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare në 
vijim, garantohen me këtë Kushtetutë, zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e 
Kosovës dhe kanë prioritet, në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve 

                                                            
750 Neni 141, par. 2 të LPK.  
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të tjera të institucioneve publike: (2) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj”. Nga kjo rezulton 
se, gjykatat e rregullta të Republikës së Kosovës janë të detyruara, që të marrin 
parasysh edhe KEDNJ. Sipas nenit 28, par. 2 të KEDNJ, vendimet në bazë të par. 1 
të kësaj Konvente janë të formës së prerë, kurse sipas nenit 42 të KEDNJ, 
vendimet e Dhomave bëhen përfundimtare sipas dispozitave të nenit 44 par. Në 
bazë të nenit 44 të KEDNJ:  

 
- Vendimi i Dhomës së Madhe është përfundimtar; 
- Vendimi i një Dhome bëhet përfundimtar; 

a. kur palët deklarojnë se nuk do të kërkojnë që çështja t’i kalojë 
Dhomës së Madhe; ose 

b. kur nuk është kërkuar kalimi i çështjes në Dhomën e Madhe tre muaj 
pas datës së vendimit; ose 

c. kur kolegji i Dhomës së Madhe rrëzon kërkesën për kalimin e 
çështjes, sipas nenit 43. 

- Vendimi përfundimtar botohet. 
 

Kurse, sipas nenit 46 të KEDNJ, është përcaktuar se:  
 

- Palët e Larta Kontraktuese marrin përsipër të respektojnë vendimin e formës së 
prerë të Gjykatës në çdo çështje ku ato janë palë. 

- Vendimi i formës së prerë i Gjykatës i përcillet Komitetit të Ministrave, i cili 
mbikëqyr ekzekutimin e tij. 

- Nëse Komiteti i Ministrave është i mendimit se mbikëqyrja e ekzekutimit të 
një vendimi të formës së prerë pengohet nga një problem i interpretimit të 
vendimit, ai mund t’ia referojë çështjen Gjykatës për t’u shprehur me vendim 
për çështjen e interpretimit. Një vendim i tillë kërkon një shumicë prej dy të 
tretave të përfaqësuesve që kanë të drejtë të marrin pjesë në Komitetin e 
Ministrave. 

- Nëse Komiteti i Ministrave është i mendimit se një Palë e Lartë Kontraktuese 
refuzon të respektojë një vendim të formës së prerë të Gjykatës, në një çështje 
ku ajo është palë, pasi t’i ketë dërguar një njoftim formal asaj Pale dhe me 
vendim që merret me një shumicë prej dy të tretave të përfaqësuesve që marrin 
pjesë në të, mund t’i referojë Gjykatës problemin, nëse Pala e ka përmbushur 
detyrimin e saj në bazë të par. 1. 

- Nëse Gjykata gjen një shkelje të par. 1, ajo ia referon çështjen Komitetit të 
Ministrave për shqyrtimin e masave që duhen marrë. Nëse Gjykata nuk gjen 
asnjë shkelje të par. 1, ajo ia referon çështjen Komitetit të Ministrave, i cili e 
mbyll shqyrtimin e çështjes. 

 
3 Pasojat procedurale-juridike të një vendimi të GJEDNJ, me të cilin konstatohet 

shkelja e ndonjë të drejte elementare të njeriut janë përcaktuar me dispozitat e 
nenit 141, par 4 të LPK. Sipas kësaj dispozite, Gjykata e çështjes duhet të marrë në 
konsideratë vendimin e GJEDNJ. Vihet re, se dispozita e nenit 4 të këtij neni 
përcakton edhe njëherë në mënyrë të qartë, se Gjykata duhet të nxjerrë vendimin e 
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ri lidhur me çështjen konform vendimit të GJEDNJ. Meqë, KEDNJ ka tek ne një 
rang kushtetues, atëherë edhe dispozitat e kësaj Konvente vlejnë në mënyrë direkte 
edhe para dispozitave të LPK dhe ligjeve të tjera procedurale. Kurse vendimet e 
GJEDNJ në lidhje me çështje të tjera mund të shërbejnë si metoda të interpretimit 
të dispozitave përkatëse. Në parim, edhe vendimet e GJKK do të mund të goditen 
në GJEDNJ, por vetëm nëse janë cenuar parimet bazë të mishëruara në KEDNJ. 
Edhe në këtë rast, propozimi do të paraqitet në Gjykatën e shkallës së parë, që ka 
vendosur si gjykatë e çështjes. Por, për shkak të faktit se kjo dispozitë nuk mund të 
zbatohet aktualisht, atëherë edhe sqarimi i saj në momentin aktual ka karakter 
didaktik. 

4 Po ashtu, jo shumë e qartë është çështja në lidhje me procedurën pas vendimit të 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, me të cilin vendim 
konstatohet se është shkelur ndonjë e drejtë themelore e individit në 
procedurën civile. Sipas dispozitës së nenit 113, par. 7 të KRK, në lidhje me 
dispozitat e neneve 46 e në vazhdim të Ligjit për Gjykatën kushtetuese, është 
paraparë që secili individ mund të kërkojë nëpërmjet kërkesës individuale, që 
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës të vlerësojë kushtetutshmërinë dhe 
ligjshmërinë e një vendimi të ndonjë autoriteti publik, pra edhe të gjykatës. 
Megjithatë, kërkesa e tillë individuale është e lejueshme, vetëm nëse më parë janë 
shterur të gjitha mjetet juridike në procedurë të rregullt gjyqësore751. Kjo vlen edhe 
për gjykatën nëse gjatë punës së saj shtrohet çështja e kushtetutshmërisë dhe 
ligjshmërisë së normës të cilën duhet zbatuar gjatë procedimit të çështjes civile752. 
Sepse kështu, të gjitha dispozitat ligjore dhe ato të akteve të përgjithshme juridike 
duhet të jenë në pajtim me Kushtetutën, përkatësisht me ligjin. Në bazë të nenit 52 
të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, gjykata e çështjes ka detyrë ta pezullojë 
gjykimin deri në përfundimin e procedurës në Gjykatën Kushtetuese. Mirëpo, 
gjykata e çështjes nuk e ndërpret procedimin civil, kur e inicion procedurën në 
Gjykatën Kushtetuese me qëllim të çmuarjes së kushtetutshmërisë apo ligjshmërisë 
së aktit në nënligjor ose të aktit tjetër juridik të përgjithshëm. Sepse, një procedurë 
e tillë para Gjykatës Kushtetuese do të zhvillohet, vetëm nëse ligji i kontestuar 
duhet të zbatohet drejtpërsëdrejti në çështjen, që është pjesë e lëndës në shqyrtim 
dhe vetëm nëse ligjshmëria e ligjit të kontestuar është parakusht për marrjen e 
vendimit nga ana e gjykatës753. Mund të jetë diskutabile zhvillimi i mëtejmë i 
procedurës pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, vendim me të cilin është 
konstatuar se vendimi i Gjykatës së rregullt ka shkelur ndonjë të drejtë elementare 
të njeriut. Në parim, vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshme. Kjo 
parashihet shprehimisht me dispozitën e nenit 116, par. 1 të KRK dhe se ato 
prodhojnë efekte juridike, në ditën e shpalljes së tyre në gazetën zyrtare, përveç 
nëse është përcaktuar diçka tjetër. Megjithatë, as me Kushtetutë dhe as me Ligj 
nuk është përcaktuar më saktësisht754, se si zhvillohet procedura, pasi Gjykata ka 

                                                            
751 Shih dispozitën e nenit 113, par. 7 të KRK, në lidhje me dispozitën e nenit 47, par. 2 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese. 
752 Shih dispozitën e nenit 113, par. 8 të KRK në lidhje me dispozitat e neneve 51 e në vazhdim të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese. 
753 Shih dispozitën e nenit 51, par. 1 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
754 Kjo çështje ishte paraparë shprehimisht në të drejtën e vjetër të ish-Kushtetutës së ish-KSAK-së. 
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konstatuar shkelje të ndonjë të drejte kushtetuese me vendim të Gjykatës. 
Dispozita e nenit 141 të LPK vlen definitivisht vetëm në rast të vendimit të 
Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, dispozitë me të cilën është paraparë edhe një 
shkak tjetër për paraqitjen e propozimit për përsëritjen e procedurës. Në ndihmë 
mund të vijnë dispozitat e Rregullores së Gjykatës Kushtetuese. Sipas nenit 1, në 
rast se kërkesa është bërë sipas nenit 113, par. 7 të Kushtetutës, nëse Gjykata 
përcakton se një gjykatë ka lëshuar vendim duke shkelur Kushtetutën, ajo do ta 
shpallë të pavlefshëm atë vendim dhe do t’ia kthejë atë gjykatës që e ka lëshuar atë 
për shqyrtim, në pajtim me aktgjykimin e Gjykatës. Në rast se Gjykata ka 
përcaktuar se një ligj ka shkelur Kushtetutën, atëherë ajo duhet ta shpallë të 
pavlefshëm ligjin, në pajtim me dispozitat e Rregullit 63, 64 dhe 65 të kësaj 
Rregulloreje. Me rregullin 63 është paraparë shprehimisht se vendimet e Gjykatës 
Kushtetuese janë të obligueshme për gjyqësorin dhe gjithë personat dhe 
institucionet e Republikës së Kosovës. Prandaj, vetë Gjykata Kushtetuese është e 
detyruar të kthejë lëndën për rishqyrtim, nëse konstatohet se vendimi i gjykatës së 
rregullt ka bërë shkelje të të drejtave të njeriut.  

 
 
Neni 142 
 
142.1 Gjykata jep vendime në seancë gjyqësore apo jashtë seance. 
142.2 Vendimet e gjykatës jepen në formë të aktgjykimit apo të aktvendimit. 
142.3 Mbi kërkesëpadinë gjykata vendos me aktgjykim, kurse në procedurën 

sipas padisë për shkak të pengimit të posedimit me aktvendim. 
142.4 Në procedurën e dhënies së urdhërpagesës aktvendimi me të cilin 

aprovohet kërkesëpadia jepet në formë të urdhërpagesës. 
142.5 Për të gjitha çështjet tjera gjykata vendos me anë të aktvendimit. 
142.6 Vendimi mbi shpenzimet procedurale i përmbajtur në aktgjykim 

konsiderohet aktvendim. 
 

1 Dispozita e nenit 142, par. 1 të LPK është dispozitë e re në krahasim me LPK e 
vjetër. Neni 142 është hartuar duke marrë për bazë dispozitën e nenit 129 të LPK të 
vjetër. Vetëm dispozita e nenit 142, par. 1 të LPK është dispozitë e re dhe ka 
karakter kryesisht shkollor. Me këtë dispozitë pasqyrohet edhe njëherë, ajo që 
është përcaktuar me dispozitën e nenit 16, sipas së cilës palët ndërgjyqëse i 
ndërmarrin veprimet procedurale në seancë ose jashtë saj. E njëjta vlen edhe me 
dispozitën e nenit 134, sipas së cilës mbahet procesverbal lidhur me veprimet 
procedurale, të ndërmarra në seancë ose jashtë saj. Si raste tipike për nxjerrjen e 
vendimit jashtë seance mund të përmenden vendimet sipas nenit 138, par. 4, nenit 
239, par. 1 etj. Dispozita e nenit 142, par. 1 përcakton se “vendimet”, pra edhe 
aktgjykimet e aktvendimet mund të nxjerrën jashtë seance ose edhe në seancë.  

2 Lidhur me atë se kur Gjykata nxjerrë një aktvendim e kur një aktgjykim, e 
përcakton ligjvënësi në dispozitën e nenit 142. Në dispozitën e nenit 142, par. 2 
përcaktohet në mënyrë lapidare, se gjykata vendos në formë të aktgjykimit dhe në 
formë të aktvendimit. Në lidhje me çështjen kryesore vendos gjykata parimisht 
me aktgjykim. Pra, gjykata vendos me aktgjykim në lidhje me kërkesëpadinë. Në 
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këtë rast nxirret një vendim meritor në formë të aktgjykimit. Se gjykata vendos me 
aktgjykim lidhur me kërkesëpadinë është e paraparë shprehimisht edhe me 
dispozitën e nenit 142, par. 3. Lidhur me kërkesëpadinë (vendim meritor) nxjerrët 
përjashtimisht jo me aktgjykim, por me aktvendim në procedurën sipas 
pengim/posedimit duke u bazuar në dispozitat e nenit 142, par. 3 në lidhje me 
dispozitat e neneve 478 deri 483. Po ashtu, lidhur me kërkesëpadinë vendoset jo 
me aktgjykim, por me aktvendim edhe në procedurën sipas urdhërpagesës, ku ky 
aktvendim quhet “urdhërpagesë”755. Lidhur me kërkesëpadinë vendoset po ashtu 
me aktvendim e jo me aktgjykim edhe në procedurën sipas urdhërpagesës në lidhje 
me kontestet, që kanë të bëjnë me kambialin dhe çekun756. Megjithatë, tërhiqet 
vëmendja se parimisht edhe në kontestet në lidhje me kambialin dhe çekun 
vendoset me aktgjykim757. Vendimet meritore në lidhje me kërkesëpadinë 
nxjerrën po ashtu në formë të aktvendimit në procedurën jokontestimore758. Po 
ashtu, në formë të aktvendimit nxjerrën vendimet meritore edhe në procedurën 
përmbarimore759. Në procedurën e falimentimit nxjerrët vetëm “vendim” si për 
çështjet kryesore ashtu edhe për çështjet e tjera760. Vendim dhe jo aktvendim 
nxjerrët edhe në procedurën e Arbitrazhit duke u bazuar në dispozitën e nenit 2 të 
LA761.  

3 Edhe në gjykatën e shkallës së dytë vendoset në lidhje me çështjen kryesore 
parimisht me aktgjykim. Megjithatë në raste të caktuara vendoset jo me aktgjykim, 
por me aktvendim. Si raste të tilla mund të përmenden sidomos:  

 
- Në bazë të nenit 197 të LPK, Gjykata e shkallës së dytë në seancën e kolegjit, 

apo në bazë të shqyrtimit të bërë të çështjes, me aktvendim e prishë 
aktgjykimin e shkallës së parë dhe çështjen ia kthen për rigjykim të njëjtës 
gjykatë të shkallës së parë, në qoftë se konstaton se ekziston njëri ndër këto 
shkaqe të përmendura në ankesë. Si shkaqe të tilla janë të listuara në nenin 197 
të LPK; 

- Aktvendim nxjerrët edhe në raste të vendosjes sipas dispozitës së nenit 198 të 
LPK; 

- Po ashtu me aktvendim vendoset edhe në rastet e parapara me dispozitat e 
nenit 202 të LPK; 

- Me aktvendim vendoset edhe në të gjitha rastet kur vendoset në lidhje me 
ankesën kundër aktvendimit (dispozitat e neneve 208 e në vazhdim); 

- Me aktvendim vendoset edhe në rastet kur revizionin e paraqitur pas skadimit 
të afatit ligjor, apo atë jo të plotë, me anë të aktvendimit e hedhë poshtë 
gjykata e shkallës së parë, pa mbajtur seancë gjyqësore (neni 218 i LPK); 

                                                            
755 Dispozitat e nenit 142, par. 4 në lidhje me dispozitat e neneve 492 deri 502. 
756 Kjo del nga dispozita e nenit 495, par. 2. 
757 Kjo del nga dispozita e nenit 176, par. 1. 
758 Shih dispozitën e nenit 17, par. 1 të LPJK. 
759 Shih në lidhje me këtë dispozitën e nenit 9, par. 2 të LPP. 
760 Shih lidhur me këtë Ligjin për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridikë në falimentim. 
761 Sipas LPK vendoset në procedurën e arbitrazhit në lidhje me çështjen kryesore me aktgjykim; shih 
dispozitën e nenit 523 e në vazhdim; në lidhje me konkurrencën e ligjeve në mes të dispozitave të LPK në 
lidhje me procedurën e arbitrazhit dhe dispozitat e LA shih më konkretisht komentimin e nenit 511, nr. 1 e në 
vazhdim. 
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- Po ashtu me aktvendim vendoset edhe në rastet e parapara sipas dispozitës së 
nenit 221 të LPK; 

- Me aktvendim vendoset edhe në rastet e parapara sipas dispozitës së nenit 223, 
par. 1 të LPK; 

- E njëjta vlen edhe në rastet e parapara me dispozitën e nenit 223, par. 2 të 
LPK; 

- Me aktvendim vendoset edhe në rastet e parapara sipas dispozitës së nenit 224, 
par. 2 të LPK; 

- Me aktvendim vendoset edhe në rastet, kur gjykata e shkallës së parë 
propozimin për përsëritjen e procedurës së paraqitur pas afatit ligjor, atë jo të 
plotë, apo të palejueshme, e hedhë poshtë pa mbajtur seancë gjyqësore 
(dispozita e nenit 237 të LPK); 

- E njëjta vlen edhe në rastet e vendosjes sipas nenit 240 të LPK; 
- Po ashtu, me aktvendim vendoset në rastet e parapara me dispozitën e nenit 

244, par. 1 të LPK; 
- Po ashtu, me aktvendim vendoset në rastet e parapara me nenin 255 të LPK; 

dhe 
- E njëjta vlen edhe në rastet e paraparë me nenin 258, par. 6 të LPK. 

 
4 Me rëndësi të ceket është edhe fakti se me aktvendim dhe jo me aktgjykim 

vendoset në rast të tërheqjes së padisë. Në bazë të nenit 263 të LPK, gjykata 
nxjerrë aktvendim për përfundimin e procedurës në rastet, kur pala ka tërhequr 
padinë. Po ashtu, me aktvendim vendoset edhe në rastet kur vendoset në lidhje me 
pranimin ose refuzimin e pjesëmarrjes së ndërhyrjes në procesin civil762. Me 
aktvendim vendoset edhe në rastet kur vendoset në lidhje me ndërprerjen dhe 
pushimin e procesit në bazë të dispozitave të neneve 277 e në vazhdim të LPK.  

5 Për të gjitha rastet, kur vendoset në lidhje me çështjet tjera jokryesore- nxjerrët 
aktvendim. Këtu mendohet për të gjitha rastet, kur nuk nxjerrët vendim meritor. 
Pra, me aktvendim vendoset në rastet kur vendoset në lidhje me lejueshmërinë e 
ndonjë veprimi procedural. Me aktvendim vendoset gjithmonë, kur vendoset në 
lidhje me veprimet drejtuese të procedurës763. 

6 Dispozita e nenit 142, par. 6 të LPK përcakton qartë dhe shprehimisht se vendimi 
në lidhje me shpenzimet procedurale nxjerrët në formë të aktvendimit. Nga kjo 
rrjedh se në lidhje me aktvendim vendoset edhe në rastet kur vendimi në lidhje me 
shpenzimet procedurale është pjesë përbërëse e një aktgjykimi në lidhje me 
çështjen kryesore764. Nga dispozita e nenit 142 par. 6 të LPK del edhe çështja 
tjetër, se me aktvendim e jo me aktgjykim vendoset edhe në rastet kur të vendoset 
vetëm në lidhje me shpenzimet procedurale. E njëjta vlen edhe atëherë kur paditësi 
kufizon kërkesën e tij vetëm në shpenzimet procedurale765.  
Me aktvendim dhe jo me aktgjykim do të duhej të vendosej edhe në rastet, kur 
kërkohet nxjerrja e aktgjykimit plotësues sipas dispozitave të neneve 162 dhe 163 

                                                            
762 Shih dispozitën e nenit 272, par. 2 të LPK.  
763 Shih dispozitën e nenit 142, par. 5 të LPK.  
764 Shih dispozitën e nenit 160, par. 3 të LPK.  
765 Kjo situatë vjen, në rastet kur pala e paditur ka përmbushur prestimin gjatë kohës së mbajtjes ë procedurës 
civile. 
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të LPK, edhe pse dispozita e nenit 163 të LPK përcakton se duhet të nxjerrët 
aktgjykim plotësues. Por tërhiqet vëmendja se me aktvendim vendoset vetëm nëse 
kërkesa për nxjerrjen e aktgjykimit plotësues konsiston vetëm në kërkesën për 
vendosjen në lidhje me shpenzimet procedurale766.  

 
 
Aktgjykimi 
 
Neni 143 
 
143.1 Me aktgjykim gjykata vendos mbi kërkesën që ka të bëjë me çështjen 

kryesore dhe me kërkesat aksesore. 
143.2 Në qoftë se me një padi janë përfshirë disa kërkesëpadi, gjykata, 

zakonisht vendosë për të gjitha me një aktgjykim te vetëm. 
143.3 Në qoftë se gjykata i ka bashkuar disa procedime me qëllim të shqyrtimit 

të përbashkët të çështjeve, kurse për vendosje përfundimtare është pjekur 
vetëm njëra nga to, mund të jepet aktgjykimi vetëm për çështjen e tillë. 

 
1 Siç u tha më lart767 vendimet meritore nxjerrën parimisht në formë të aktgjykimit. 

Në procedurë, pala paditëse parashtron një ose disa kërkesa kryesore. Si të tilla 
mund të jenë p.sh. në lidhje me pagimin e çmimit të shitjes ose dorëzimin e sendit. 
Kjo varet nga ajo se çka kërkohet në procesin civil, duke u bazuar në parimin e 
disponibilitetit. Dispozita e nenit 143, par. 1 të LPK, përcakton se me të njëjtin 
vendim (në këtë rast me të njëjtin aktgjykim) duhet të vendoset edhe në lidhje me 
çështjen kryesore, edhe me kërkesat aksesore. Se cilat janë ato kërkesa aksesore 
nuk e thotë më konkretisht dispozita e nenit 143, par. 1 të LPK. Megjithatë, se cilat 
janë ato kërkesa aksesore përcaktohet në mënyrë ligjore me dispozitën e nenit 130, 
par. 2 të LPK. Sipas kësaj dispozite, si kërkesa aksesore konsiderohen kamatat, 
penalitet kontraktuese. Si kërkesa aksesore konsiderohen edhe vetë shpenzimet 
procedurale768. Kjo dispozitë nuk ka karakter të numerus clausus. Pra, mund të 
konsiderohen si kërkesa aksesore edhe kërkesat e tjera, që nuk janë përcaktuar 
shprehimisht me ligj. Si të tilla mund të jenë p.sh. dobitë e vjelura, frutat, qofshin 
ato juridike qofshin ato fizike769.  

2 Me dispozitën e nenit 143, par. 2 të LPK tentohet të realizohet një zgjidhje ideale. 
Duke u bazuar në parimin e ekonomizimit770 procesi civil duhet të zhvillohet në 
mënyrë efikase dhe të shpejtë. Edhe dispozita e nenit 143, par. 2 të LPK është në 
këtë funksion. Nëpërmjet kësaj dispozite, dëshirohej të arrihej që procesi civil të 
përfundojë sa më shpejt dhe në tërësi. Për këtë arsye, ligjvënësi inkurajon gjykatën 
që me një vendim të vendos në lidhje me të gjitha kërkesat e parashtruara, qofshin 
ato kërkesa kryesore ose aksesore. 

                                                            
766 Kështu me të drejtë edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, Vor § 390 Rn. 3. 
767 Shih komentimin e nenit 142, nr. 1 e në vazhdim. 
768 Kështu shprehimisht thotë edhe dispozita e nenit 30, par. 2 të LPK.  
769 Lidhur me këtë, shih edhe komentimin e nenit 30, nr. 12. 
770 Lidhur me këtë parim shih në mënyrë të detajuar komentimin e nenit 10, nr. 1 e në vazhdim. 
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3 Në këtë funksion duhet të shikohet edhe dispozita e nenit 143, par. 3 të LPK. Sipas 
kësaj dispozite, gjykata do të vendos në lidhje me këto kërkesa me një aktgjykim të 
vetëm. Me këtë dëshirohet që të arrihet situata, që të nxjerrët një lloj i vendimit të 
plotë dhe përfundimtar771. Megjithatë, sipas dispozitës së nenit 143, par. 3 të LPK 
mund të vendoset me vendim lidhur me një çështje, vetëm atëherë nëse ajo çështje 
është pjekur (maturuar) për vendosje. Çështja është pjekur për vendosje atëherë 
kur themelësia e kërkesëpadisë mund të arsyetohet me së paku një kualifikim 
juridik772. Kjo vlen, nëse kërkesëpadia pranohet si e themeltë. Kurse çështja është 
pjekur për vendosje dhe me një vendim refuzues, nëse arsyetimi për themelësinë e 
kërkesëpadisë dëshmohet si i paqenë.  

4 Dispozita e nenit 143, par. 3 të LPK mund të vije në shprehje vetëm, nëse kemi 
të bëjmë me bashkimin e procedurave duke u bazuar në dispozitën e nenit 255, 
par. 2 të LPK. Nëse vjen deri tek situata e tillë, kur për një proces njëra çështje 
është pjekur për vendosje, atëherë gjykata duhet të ndajë me aktvendim procesin e 
bashkuar sipas dispozitës së nenit 255, par. 2 fjalia e fundit të LPK.  

5 Nëse kemi të bëjmë me bashkimin kumulativ të kërkesëpadive sipas dispozitës së 
nenit 255, par. 1 të LPK, atëherë do të nxjerrë një aktgjykim të pjesshëm 
konform dispozitës së nenit 147 të LPK773. Kjo vlen natyrisht, nëse çështja lidhur 
me ndonjë kërkesëpadi është pjekur për vendosje. 

 
 
Neni 144 

 
144.1 Gjykata mund ta urdhërojë palën e paditur që ta përmbushë premtimin e 

caktuar vetëm po që se kërkesa e paditësit është bërë e realizueshme para 
se të përfundojë shqyrtimi kryesor i çështjes. 

144.2 Po që se gjykata e aprovon kërkesën për ushqim ligjor apo për 
kompensimin e dëmit në formë të rentës, për shkak të fitimit të humbur, 
apo të ardhurave tjera nga puna, i padituri mund të detyrohet edhe për 
premtimet që ende nuk janë bërë të realizueshme. 

144.3 Po që se premtimi që është objekt i kërkesëpadisë nuk është bërë i 
kërkueshëm deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor, gjykata e refuzon 
kërkesëpadinë si të parakohshme. 
 

1 Dispozitat e nenit 144 të LPK janë të një rëndësie të veçantë dhe si të tilla kanë 
refleksione të shumta në praktikë. Në bazë të nenit 144, par. 1 të LPK gjykata do të 
nxjerrë vendim meritor (parimisht aktgjykim) në lidhje me kërkesëpadinë, vetëm 
atëherë nëse kërkesa e palës paditëse është bërë e realizueshme më së voni para se 
të përfundojë shqyrtimi kryesor. Formulimi i ligjit se „Gjykata mund të urdhërojë 
palën e paditur që të përmbushë…“ nënkupton se gjykata mund të nxjerrë një 
vendim meritor në lidhje me çështjen kontestuese. Formulimi i ligjit në dispozitën 
e nenit 144, par. 1 se „Gjykata….premtimin…“ është gabim redaksional. Fjala 

                                                            
771 Fjala “përfundimtar” këtu mendohet në një vendim të vetëm. 
772 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 
391-392 Rn. 2. 
773 Në lidhje me aktgjykimin e pjesshëm shih më konkretisht komentimin e nenit 147, nr. 1 e në vazhdim. 
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është për prestimin. Pra, ka të bëjë me një prestim nga e drejta materiale774. Dhe 
ky prestim duhet të jetë i realizueshëm para se të përfundojë shqyrtimi kryesor i 
çështjes. I realizueshëm është i prestim, atëherë kur kërkesa materiale juridike ka 
arritur, pra, ka skaduar afati për përmbushjen e prestimit. Se kur kërkesa ka arritur 
varet nga normat e së drejtës materiale. Në rast të kundërt, nëse kërkesa nuk ka 
arritur sipas të drejtës materiale, atëherë gjykata nuk mund të vendos në mënyrë 
meritore. Duke u bazuar në dispozitën e nenit 144, par. 3 të LPK, nëse prestimi 
nuk është bërë i realizueshëm, pra kërkesa sipas të drejtës materiale nuk ka arritur 
deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor, atëherë edhe gjykata e refuzon 
kërkesëpadinë si të parakohshme. Nga kjo rrjedh se gjykata në këtë rast nuk 
nxjerrë ndonjë aktvendim për shkak të palejueshmërisë, por sjell vendim meritor 
parimisht me anë të aktgjykimit. Edhe në raste të tilla, mund të paraqitet prapë 
padia, nëse kërkesa ka arritur dhe se padia e tillë nuk mund të hedhet poshtë për 
shkak të parimit ne bis idem. Kjo për faktin, se me paraqitjen e padisë për shkak të 
një kërkese, që tanimë është e realizueshme ndryshon edhe objekti i kontestit. Në 
këtë rast kemi një gjendje tjetër faktike dhe me këtë edhe një objekt tjetër të 
kontestit dhe lidhur me këtë nuk është vendosur më herët me një vendim meritor se 
kërkesa ka qenë e parakohshme775.  

2 Nga dispozita e nenit 144, par. 3 të LPK, del qartë se gjykata duhet të vlerësojë 
vetë sipas detyrës zyrtare (ex officio), nëse kërkesa ka arritur, pra nëse prestimi 
është bërë i realizueshëm në kuptim të nenit 144, par. 1 të LPK. Prandaj, gjykata 
vetë duhet të kujdeset nëse kërkesa ka arritur776.  

3 Sipas dispozitës së nenit 144, par. 1 të LPK, gjykata do të nxjerrë vendim meritor 
në lidhje me kërkesëpadinë, nëse kërkesa e palës paditëse është bërë e 
realizueshme para përfundimit të shqyrtimit kryesor të çështjes. Edhe pse, me 
Ligj nuk është thënë shprehimisht, si moment vendimtar i përfundimit të shqyrtimit 
kryesor të çështjes merret momenti i përfundimit të çështjes kryesore para gjykatës 
së shkallës së parë. Momenti i përfundimit të shqyrtimit kryesor, është një moment 
fundamental në procesin civil dhe se rëndësia e këtij momenti shihet edhe në këtë 
rast sipas dispozitës së nenit 144, par. 1 të LPK. Rëndësia shumë e madhe e këtij 
momenti shihet edhe në rastet e tjera si, p.sh. në bazë të neneve 145, 148, 149, 153, 
167 par. 2, neni 180, par. 1, neni 258, par. 2, neni 261, par. 2, neni 266, par. 1, neni 
279, par. 2, neni 411, par. 2, neni 436, par. 1, neni 489, par. 1, neni 501, par. 1, 
neni 504, par. 3. Në të gjitha këto raste të parapara me Ligj, është paraparë 
momenti i përfundimit të procesit civil, me të cilin moment janë të ndërlidhura 
edhe pasoja të caktuara juridike.  

4 Diskutabile mund të jetë fakti, se cili moment do të duhej të merrej parasysh në 
rastet kur nuk ka fare seancë për shqyrtim kryesor. Ligji hesht lidhur me këtë 
çështje. Në këto raste do të duhej të veprohej sipas parimit analogia iuris. Meqë 
momenti i përfundimit të shqyrtimit kryesor është vendimtar edhe për marrjen 

                                                            
774 Me prestim nënkuptohet zakonisht një dhënie, bërje, mosbërje apo pësim. 
775 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 273. 
776 Edhe këtu shihet se ligjvënësi nuk përdor një terminologji unike; në dispozitën e nenit 144, par. 3 të LPK 
thuhet se „objekti i kërkesëpadisë është bërë i kërkueshëm“; në këtë rast mendohet lidhur me atë se kërkesa ka 
arritur apo është bërë e realizueshme. 
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parasysh të gjendjes juridike dhe faktike të çështjes777, atëherë në këto raste do të 
duhej të merrej për bazë momenti i përfundimit të shqyrtimit paraprak. Pra, në 
rastet kur nuk ka fare seancë për shqyrtimin kryesor, atëherë si moment vendimtar 
merret për bazë momenti i përfundimit të seancës përgatitore.  

5 Diskutabile mund të jetë edhe fakti, se cili moment do të duhej të merrej parasysh, 
nëse nuk ka fare as seancë përgatitore e as seancë për shqyrtimin kryesor. Raste të 
tilla kemi p.sh. në procedurën sipas urdhërpagesës në bazë të dispozitave të 
neneve 492 e në vazhdim të LPK. Meqë në këtë procedurë nuk caktohet as seancë 
përgatitore e as seancë për shqyrtimin kryesor, atëherë do të mund të ishte 
diskutabile, se cili moment do të duhej të merrej për bazë në lidhje me atë se 
kërkesa nuk është e realizueshme. Sipas mendimit tonë, si moment vendimtar do të 
duhej të merrej momenti i nxjerrjes së aktvendimit, e që Ligji këtë aktvendim e 
quan „urdhërpagesë“778.  

6 Gjykata do të nxjerrë vendim meritor në mënyrë analoge për shkak se kërkesa 
nuk është e realizueshme edhe në rastet, kur realizimi i prestimit bëhet i 
pamundur ose kërkesa e palës paditëse është shuar gjatë zhvillimit të procesit 
civil779. Irelevant është fakti, nëse pamundësia është shkaktuar për shkaqe faktike 
ose për shkaqe juridike. 

7 Përkundër faktit se parimisht kërkesëpadia refuzohet me vendim meritor për 
kërkesa në të ardhmen ose që mund të lindin në të ardhmen, Ligji parasheh disa 
raste të rëndësishme përjashtimore. Përjashtimisht, gjykata nuk do të refuzojë 
kërkesëpadinë si të parakohshme edhe nëse prestimi në momentin e përfundimit të 
shqyrtimit kryesor780 nuk është bërë e realizueshme. Prestimi nuk është bërë i 
realizueshëm, nëse kërkesa sipas të drejtës materiale nuk ka arritur. Ky përjashtim 
bëhet për shkaqe praktike. Këto raste janë paraparë shprehimisht me dispozitën e 
nenit 144, par 2 të LPK. Sipas kësaj dispozite, gjykata nuk do të refuzojë 
kërkesëpadinë për të ashtuquajtura kërkesa të ardhshme periodike. Disa nga këto 
i përcakton Ligji shprehimisht si vijon: 

  
- Për kërkesat për ushqim ligjor;  
- Për kërkesat për kompensimin e dëmit në formë të rentës; si dhe  
- Për kërkesat për shkak të fitimit të humbur apo të të ardhurave tjera nga puna. 

 
Pra, nëse kemi të bëjmë me kërkesa të tilla, atëherë gjykata nuk do të refuzojë 
kërkesëpadinë për shkak se këto ende nuk kanë arritur në kohën e përfundimit të 
seancës për shqyrtimin kryesor. Në të gjitha këto raste, gjykata do vendos në lidhje 
me këto kërkesa edhe pse këto kërkesa do të bëhen të realizueshme në të ardhmen. 
Mbetet diskutabile çështja, se si duhet të interpretohet përjashtimi i dispozitës së 
nenit 144, par. 2 të LPK. Me fjalë të tjera, a mund të vijnë në shprehje edhe 
kërkesa të tjera, që nuk janë përcaktuar shprehimisht me këtë dispozitë. Siç duket, 

                                                            
777 Shih dispozitën e nenit 167, par. 2 të LPK.  
778 Shih lidhur me këtë dispozitën e nenit 124, par. 4 në lidhje me dispozitën e nenit 492, par. 1 të LPK.  
779 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 
406 Rn. 3. 
780 Ose në raste të caktuara sidomos në procedurën sipas urdhërpagesës në momentin e nxjerrjes së vendimit 
meritor. 
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ligjvënësi dëshiron të kufizojë këto kërkesa. Prandaj, nuk vlen përjashtimi në 
kuptim të dispozitës së nenit 144, par. 2 të LPK për të gjitha kërkesat periodike, që 
bëhen të realizueshme në të ardhmen. Shumë më tepër, do të duhej, që dispozita të 
interpretohet në mënyrë jo të gjerë me qëllim që të evitohet një interpretim i gjerë.  
Në të gjitha këto raste, për nxjerrjen e një vendimi meritor në lidhje me kërkesat 
periodike të ardhshme do të duhej të mjaftonte se pala e paditur ka shkelur 
detyrimin e vet së paku një herë. Për më tepër, do të duhej të mjaftonte vetëm e 
dhëna se ka dyshime se pala e paditur do të shkel detyrimin e saj për përmbushjen 
e prestimit në të ardhmen781.  

8 Me rëndësi është edhe fakti, se në raste të parapara sipas dispozitave të nenit 144, 
par. 2 të LPK, pala paditëse nuk ka nevojë që të padisë për secilën kërkesë 
periodike veç e veç. Shumë më tepër mjafton, që pala paditëse të kërkon të drejtën 
e vet si tërësi. 

9 Me Projektligjin e ri për LPK, është paraparë që neni 144 të revidohet madje pa të 
drejtë. Në këtë Projektligj, është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 144 të ligjit, paragrafi 144.3 fjala “refuzohet” zëvendësohet me fjalën ” 

hudhet poshtë”. 
 

Nëse kalon ky propozim, atëherë do të kemi një gabim përmbajtësor. Kjo për 
shkak të faktit se është i drejtë përcaktimi i deritanishëm ligjor në LPK, përcaktim 
sipas të cilit, padia refuzohet dhe nuk hedhet poshtë. 

 
 
Neni 145 
 

Në qoftë se paditësi ka kërkuar me padi që i padituri ta dorëzoj sendin e 
caktuar, duke deklaruar në padi, apo deri në përfundimin e shqyrtimit 
kryesor se pranon që në vend të sendit të kërkuar, t’i paguhet një shumë e të 
hollave, atëherë gjykata, nëse e aprovon kërkesëpadinë, në aktgjykim mund të 
konstatojë se i padituri do të lirohet nga detyrimi i dorëzimit të sendit po që se 
e paguan shumën e tillë të të hollave. 

 
1 Pala paditëse mund të kërkojë në padi ose më së voni deri në përfundimin e 

shqyrtimit kryesor se do të pranojë nga pala e paditur edhe ndonjë shumë të 
caktuar të të hollave në vend të ndonjë sendi, që është objekt i kërkesës. Nëse 
kemi një kërkesë të tillë të palës paditëse, atëherë ky fakt duhet të shënohet në 
vendimin meritor. Pra, nëse ekziston një kërkesë e tillë e palës paditëse, atëherë 
gjykata duhet të konstatojë në vendimin e saj meritor se pala e paditur do të lirohet 
nga detyrimi për dorëzimin e sendit, i cili është objekt i kërkesës, nëse e paguan 
një shumë të caktuar të të hollave. Lidhur me lartësinë e shumës së caktuar të të 
hollave merret për bazë kërkesa e palës paditëse dhe gjykata nuk ka për detyrë të 
vlerësojë, nëse ajo shumë e kërkuar është shumë e lartë ose shumë e ulët. Prandaj 
në këtë rast nuk vjen në shprehje ajo që thuhet në lidhje me parimin e 

                                                            
781 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 
406 Rn. 8. 
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disponibilitetit; megjithatë duhet të kihet parasysh fakti se gjykata asnjëherë nuk 
do vendos për ndonjë shumë më të lartë se çka ka kërkuar pala paditëse782.  

2 Argumentum e contrario kjo dispozitë do të vlente edhe në rast të kundërt. Pra, 
dispozita e nenit 145 të LPK vlen edhe në rastin, kur pala e paditur ka për obligim 
përmbushjen e ndonjë detyrimi me pagesën e ndonjë shume të caktuar të të hollave 
dhe pala paditëse deklaron në padi ose më së voni në deri në përfundimin e 
shqyrtimit kryesor se në vend të shumës së caktuar të të hollave do të pranojë edhe 
ndonjë send të caktuar. Nëse kemi një rast të tillë, gjykata do të konstatojë në 
vendimin e saj meritor një çështje të tillë, se pala e paditur do të lirohet nga 
detyrimi për pagimin e shumës së caktuar të të hollave, nëse dorëzon sendin e 
caktuar, që pala paditëse e ka kërkuar. Edhe në këtë rast do të vlejë parimi, se 
gjykata fare nuk do të merret, nëse vlera e sendit, që do të dorëzohet është apo nuk 
është në proporcion me shumën e caktuar të hollave, që pala e paditur e ka për 
detyrë të paguajë.  

3 Kërkesa e tillë e palës paditëse nuk konsiderohet si ndryshim i padisë në kuptim 
të dispozitave të neneve 257 e në vazhdim të LPK. Shumë më tepër kemi të bëjmë 
me një lloj të autorizimit alternativ të palës së paditur, me të cilin pala e paditur me 
përmbushjen e kërkesës së tillë lirohet nga detyrimi i përmbushjes së prestimit, që 
e ka borxh783. Meqë kërkesa e palës paditëse nuk është as kërkesë eventuale as 
alternative, shënimi në vendimin meritor i këtij konstatimi nuk konsiderohet si 
gjykim i palës së paditur për përmbushjen e këtij detyrimi784.  

 
 
Neni 146 

 
146.1 Kur pala me aktgjykim urdhërohet që ta përmbushë ndonjë pretim, do të 

caktohet edhe afati brenda te cilit duhet të përmbushet ai. 
146.2 Po që se me dispozita të posaçme nuk është përcaktuar ndryshe, afati për 

përmbushjen e pretimit është pesëmbëdhjetë (15) ditor, por për detyrimet 
që nuk përbëhen në të holla gjykata mund të caktoj afat më të gjatë. Në 
kontestet nga marrëdhëniet në të cilat është dhënë kambiali apo çeku afati 
për përmbushjen e detyrimit është shtatë (7) ditor. 

146.3 Afati për përmbushjen e pretimit fillon të ecë ditën e parë pas dorëzimit 
të aktgjykimit palës së urdhëruar për përmbushjen e pretimit. 
 

1 Aktgjykimi kondemnator nxjerrët në korrelacion të padisë kondemnatore785. Pra, 
varësisht nga padia nxjerrët edhe ndonjë aktgjykim respektiv. Nëse kërkohet 
përmbushja e ndonjë prestimi të caktuar edhe gjykata duhet të nxjerrë 
aktgjykim kondemnator786. Nëse kemi të bëjmë me një aktgjykim të tillë 

                                                            
782 Në lidhje me këtë shih në mënyrë të detajuar komentimin e nenit 2, nr. 1 e në vazhdim. 
783 Në lidhje me këtë shih edhe komentimin e nenit 255, nr. 2. 
784 Kështu, edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§ 410 Rn. 2. 
785 Në lidhje me padinë kondemnatore shih më konkretisht komentimin e nenit 252, nr. 1 e në vazhdim. 
786 Aktgjykimi kondemnator nxjerrët gjithmonë në bazë të një padie kondemnatore; Në lidhje me këtë shih 
komentimin e nenit 252, nr. 1 e në vazhdim dhe nr. 10. 
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kondemnator, ku pala e paditur detyrohet për përmbushjen e ndonjë detyrimit të 
caktuar, atëherë aktgjykimi duhet të përmbajë gjithmonë edhe afatin për 
përmbushjen e detyrimit. Ky afat quhet përndryshe edhe afat paritiv për 
përmbushjen e detyrimit. Këtu kemi të bëjmë me „prestim“, e jo me pretim787.  

2 Zakonisht dhe parimisht afati për përmbushjen e prestimit është 15 ditë. Ky afat 
fillon nga dita e parë pas dorëzimit të aktgjykimit palës së paditur788. Megjithatë, u 
mor vesh, afati prej 15 ditësh për përmbushjen vullnetare të detyrimit është afat i 
zakonshëm, nëse nuk vijnë në shprehje raste të tjera përjashtimore, të parapara me 
ligj. 

3 Përjashtimisht mundet të ketë edhe afat tjetër paritiv për përmbushjen vullnetare. 
Në raste të tilla, gjykata gjithmonë përcakton afatin e tillë paritiv për përmbushjen 
e detyrimit në vendimin meritor. Afate të tilla të tjera mund të caktohen 
shprehimisht ose nga vetë ligji ose gjykata ka diskrecion për caktimin e afateve të 
tilla në raste të caktuara.  
Si afate të tilla mund të jenë: 

 
- Në kontestet nga marrëdhëniet lidhur me kambialin dhe çekun, afati për 

përmbushjen e detyrimit është afati prej 7 ditësh789; 
- Në procedurën sipas pengim-posedimit në bazë të dispozitave të neneve 478 

e në vazhdim nuk vlen automatikisht afati prej 15 ditësh si afat paritiv. Në 
bazë të nenit 481, par. 1 të LPK, gjykata cakton në vendimin meritor afatin 
paritiv duke marrë për bazë rrethanat për secilin rast konkret; 

- Në procedurën nga marrëdhënia e punës sipas dispozitave të neneve 474 të 
LPK, po ashtu, nuk vlen afati i rregullt paritiv prej 15 ditësh; Në bazë të nenit 
476, afati për përmbushjen vullnetare të detyrimit nga ana e palës së paditur 
është afati prej 7 ditësh; 

- Në procedurën sipas vlerës së vogël, sipas dispozitave të neneve 484 e në 
vazhdim të LPK, nuk vlen po ashtu afati i rregullt prej 15 ditësh; shumë më 
tepër edhe në këtë rast duke u bazuar në dispozitën e nenit 491, par. 4 të LPK 
vlen afati paritiv prej 7 ditësh për përmbushjen e detyrimit nga ana e palës së 
paditur; 

- Në procedurën sipas urdhërpagesës, sipas dispozitave të neneve 492 e në 
vazhdim të LPK, po ashtu nuk vlen afati i rregullt paritiv prej 15 ditësh; shumë 
më tepër, në bazë të nenit 495, par. 2 të LPK vlen afati prej 7 ditësh 
përmbushje vullnetare të detyrimit, respektivisht vlen afati paritiv prej 3 ditësh 
në konteste në lidhje me kambialin dhe çekun; 

- Në procedurën për kontestet tregtare sipas dispozitave të neneve 505 e në 
vazhdim të LPK, po ashtu, nuk vlen afati i rregullt paritiv prej 15 ditësh; Sipas 
nenit 509 par. e të LPK vlen afati prej shtatë 7 ditësh për përmbushjen e 
detyrimit në të holla, e për përmbushjen e prestimit jo në të holla- gjykata 
mund të caktoj afat më të gjatë; 

- Edhe vetë dispozita e nenit 146, par. 2 të LPK përcakton shprehimisht se për 
detyrime jo në të holla, gjykata mund të caktojë ndonjë afat më të gjatë 

                                                            
787 Siç duket kemi të bëjmë me një lëshim redaksional. 
788 Neni 146, par. 3 të LPK.  
789 Dispozita e nenit 146, par. 2 fjalia e dytë të LPK.  
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paritiv për përmbushjen e detyrimit nga ana e palës së paditur. Pra, në këtë 
rast gjykata mund të caktojë në bazë të diskrecionit, por jo natyrisht në 
mënyrë arbitrare për zgjatjen e afatit për përmbushjen e detyrimit nga ana e 
palës së paditur.  

 
4 Dispozita e nenit 146, par. 3 të LPK, përcakton shprehimisht se afati për 

përmbushjen e detyrimit fillon të ecë ditën e parë pas dorëzimit të aktgjykimit 
palës së urdhëruar për përmbushjen e pre(s)timit. Nga interpretimi gjuhësor i 
kësaj dispozite del se afati paritiv për përmbushjen e detyrimit fillon të ecë, që nga 
dita e parë pas marrjes së vendimit meritor. Në këtë kuptim, nuk do të luante rol, 
nëse vendimi meritor është bërë i formës së prerë ose jo. Pra, afati paritiv do të 
fillonte dhe do të mbaronte, edhe pse kundër atij vendimi meritor është paraqitur 
mjeti i rregullt juridik. Kjo zgjidhje ligjore e përcaktuar në dispozitën e nenit 146, 
par. 3 të LPK, nuk është zgjidhje adekuate dhe në shumë aspekte krijon probleme 
të mëdha si praktike ashtu edhe doktrinare. Për këtë arsye, në kuadër të ndonjë 
reforme legjislative të LPK do të duhej po ashtu që edhe kjo dispozitë të 
riformulohet. Meqë kemi një situatë të tillë legjislative, atëherë kjo dispozitë do të 
duhej të interpretohej në atë mënyrë, që me dorëzimin e aktgjykimit do të duhej të 
mendohej në dorëzimin e aktgjykimit të formës së prerë. Pra, si kohë vendimtare 
do të duhej të merrej momenti i formës së prerë të vendimit, nëse kundër vendimit 
meritor paraqitet mjeti i rregullt juridik. Nëse kundër vendimit meritor nuk mund 
të goditet (nëse kemi të bëjmë me aktgjykimin në bazë të pohimit apo aktgjykimit në 
bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia) ose është hequr dorë nga ankesa para se të 
vendoset në lidhje me të, atëherë afati fillon nga dita e parë, pasi palës i është 
dorëzuar vendimi meritor. Në këtë mënyrë do të duhej të interpretohej edhe 
dispozita e nenit 146, par. 3 të LPK. 

 
 
a) Aktgjykimi i pjesshëm 
 
Neni 147 
 
147.1 Në qoftë se prej disa kërkesëpadive, për shkak të pohimit ose në bazë të 

shqyrtimit të mjaftueshëm, njëra ose disa sosh, janë pjekur për vendim 
definitiv dhe meritor apo në qoftë se vetëm pjesa e një kërkese është 
pjekur për vendim meritor, gjykata mundet, në pikëpamje të kërkesave të 
përgatitura, përkatësisht të pjesës së kërkesës së përgatitur, ta përfundoj 
shqyrtimin dhe ta jep aktgjykimin (aktgjykimi i pjesshëm). 

147.2 Aktgjykimin e pjesshëm gjykata mund ta jep edhe kur është ngritur 
kundërpadia nga pala e paditur, po që se për vendim është përgatitur 
vetëm kërkesa e padisë apo vetëm kërkesa e kundërpadisë.  

147.3 Gjatë vlerësimit nëse duhet dhënë aktgjykimi i pjesshëm gjykata e merr 
ne konsideratë sidomos madhësinë e kërkesës apo të pjesës së kërkesës që 
është përgatitur për vendim. 

147.4 Në gjykimin në të cilin me padi apo kundërpadi janë përfshirë më tepër 
kërkesa nuk lejohet dhënia e aktgjykimit të pjesshëm po që se për shkak 
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të natyrës së raportit kontestues për themelësinë e kërkesave të tilla mund 
të vendoset vetëm me anë të një aktgjykimi. 

147.5 Në pikëpamje të mjeteve të goditjes dhe përmbarimit aktgjykimi i 
pjesshëm konsiderohet si vendim i pavarur. 
 

1 Në bazë të nenit 147 të LPK ekziston mundësia që të nxjerrët një aktgjykim i 
pjesshëm dhe të vendoset meritorisht vetëm për ato kërkesa, nëse janë pjekur 
kushtet. Në rast se nxjerrët një vendim i tillë meritor, duhet të shënohet 
shprehimisht se nxjerrët një aktgjykim i pjesshëm. Detyrimi i shënimit të qartë 
dhe shprehimor se nxjerrët „aktgjykim i pjesshëm“ ka justifikimin në atë se ligji e 
normon shprehimisht këtë me këtë dispozitë dhe se me këtë sigurohet një qartësi 
juridike, se në lidhje me çka është vendosur meritorisht. 

2 Parimi i ekonomizimit790 ka gjetur mishërim edhe në dispozitën e nenit 147 të 
LPK. Me fjalë të tjera, në rast se ekzistojnë kushtet për vendosje, pra nëse janë 
pjekur kushtet për vendosje meritore, atëherë mund të bëhet veçimi kuantitativ i 
materialit procedural dhe të vendoset vetëm për një pjesë të materialit 
procedural. Kjo është e mundshme, nëse janë pjekur kushtet për vendim meritor791.  

3 Pra, në rast të nxjerrjes së aktgjykimit të pjesshëm bëhet veçimi kuantitativ i 
ndonjë kërkese prej disa kërkesave ose të një pjese të caktuar të kërkesës. Në këtë 
rast, nxjerrët një vendim meritor dhe ky aktgjykim trajtohet si vendim i pavarur792. 
Nëse kemi të bëjmë me një veçim kualitativ të materialit procedural, atëherë 
nxjerrët një aktgjykim i ndërmjetshëm. LPK i vjetër ka rregulluar shprehimisht 
aktgjykimin e ndërmjetshëm me dispozitën e nenit 331. Për çudi dhe pa nevojë, 
ligjvënësi i ri nuk e rregullon më këtë lloj aktgjykimi. Edhe në këtë rast kemi të 
bëjmë me një shkurtim të panevojshëm redaksional, që e ka ndërmarrë ligjvënësi i 
ri me LPK e ri. Pavarësisht këtij fakti, edhe më tutje do të duhej të ekzistojë 
mundësia nxjerrjes së aktgjykimit të ndërmjetshëm. Në këtë rast, bëhet veçimi 
kualitativ i materialit procedural. Si bazë ndihmëse mund të shërbejë gjendja e 
tanishme juridike, e mishëruar me dispozitën e nenit 331 të LPK të vjetër. Sipas 
kësaj dispozite, nëse i padituri e ka kontestuar si bazën e kërkesë-padisë ashtu еdhе 
shumën e kërkesëpadisë, kurse në pikëpamje të bazës çështja është pjekur për 
marrjen e vendimit, gjykata mundet, рër shkaqe të përshtatshmërisë, më parë të 
nхјеrrë aktgjykim vetëm mbi bazën е kërkesë-раdiѕë. Me rëndësi është edhe fakti 
se, deri atëherë kur aktgjykimi i ndërmjetëm të ketë marrë formën e рrеrë, gjykata 
do të ndërpres shqyrtimin mbi shumën e kërkesë-padisë. 
Në raste të tilla, me aktgjykim të ndërmjetshëm vendoset në lidhje me bazën të 
kërkesës, pra nëse ekziston ose nuk ekziston kërkesëpadia. Në lidhje me lartësinë e 
kësaj kërkese vendoset me vendimin përfundimtar. Meqë me aktgjykim të 
ndërmjetshëm mund të vendoset vetëm në lidhje me bazën e kërkesës, atëherë ky 
aktgjykim mund të nxjerrët, vetëm nëse kërkesa ka të bëjë në kërkesa në të holla 
ose në kërkesa në lidhje me sende të zëvendësueshme793. Për shkak të faktit se 

                                                            
790 Shih lidhur me këtë në komentimin e nenit 10, nr. 1 e në vazhdim të LPK.  
791 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih në mes të tjerëve Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-
Erkenntnisverfahren und Grundzüge des Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 134. 
792 Kështu shprehimisht thotë edhe dispozita e nenit 147, par. 5 të LPK.  
793 Shih edhe Brestovci, E drejta procedurale civile II, fq. 31. 
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me aktgjykim të ndërmjetshëm vendoset vetëm në lidhje me bazën e kërkesës, 
atëherë ky aktgjykim mund të konsiderohet si i pavarur nga aktgjykimi 
përfundimtar vetëm në lidhje me goditjen e tij me mjete juridike. Meqë në 
aktgjykimin e ndërmjetshëm nuk vendoset në lidhje me lartësinë e kërkesës, 
atëherë edhe ky aktgjykim nuk mund të jetë i ekzekutueshëm në procedurën e 
përmbarimit. I përmbarueshëm do të jetë vetëm aktgjykimi përfundimtar, që 
nxjerrët në bazë të aktgjykimit të ndërmjetshëm. Në rast të nxjerrjes së aktgjykimit 
të ndërmjetshëm duhet, si në rastin e nxjerrjes së aktgjykimit të pjesshëm, të 
emërtohet si i tillë në vendimin meritor.  

4 Kusht elementar për nxjerrjen e një aktgjykimi të pjesshëm për një ose më tepër 
kërkesa ose për ndonjë pjesë të kërkesës në bazë të nenit 147, par. 1 të LPK është 
fakti, që çështja duhet të jetë maturuar ose pjekur për vendosje794.  

5 Aktgjykimi i pjesshëm duke u bazuar në dispozitën e nenit 147, par. 1 të LPK 
mund të nxjerrët në këto raste: 

 
- Nëse një ose disa kërkesa ose një pjesë e kërkesës së parashtruar është pjekur 

(maturuar) për vendosje; 
- Nëse një kërkesë ose disa kërkesa ose një pjesë e kërkesës është pranuar nga 

ana e palës së paditur795 dhe 
- Po ashtu, Gjykata mundet të nxjerrë aktgjykim të pjesshëm për shkak të heqjes 

dorë nga kërkesëpadia796. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se gjykata nxjerrë 
aktgjykimin e pjesshëm për shkak të heqjes dorë nga kërkesëpadia vetëm 
lidhur me atë kërkesë ose kërkesa ose për atë pjesë të kërkesës, për të cilat pala 
paditëse ka hequr dorë; Me rëndësi është fakti, se aktgjykimi i pjesshëm për 
shkak të pohimit ose për shkak të heqjes dorë mund të nxjerrët vetëm atëherë, 
nëse një gjë e tillë kërkohet nga ana a palës së paditur, respektivisht palës së 
paditur, varësisht nëse kërkohet aktgjykim i pjesshëm për shkak të pohimit ose 
për shkak të heqjes dorë nga kërkesëpadia797.  

 
6 Në bazë të nenit 147, par. 2 të LPK, gjykata mund të nxjerrë aktgjykim të 

pjesshëm vetëm lidhur me padinë ose vetëm lidhur me kundërpadinë, në rast se 
paraqitet kundërpadia nga ana e palës së paditur. Në këtë rast, Ligji798 kërkon që 
kjo është e mundshme nëse çështja në lidhje me padinë ose kundërpadinë është 
maturuar për vendosje. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se në bazë të nenit 147, 
par. 4 të LPK, gjykata nuk mund të nxjerrë aktgjykim të pjesshëm lidhur me 
padinë ose kundërpadinë, nëse për shkak të natyrës së raportit kontestues për 
themelësinë e kërkesave të tilla mund të vendoset vetëm me anë të një aktgjykimi. 
Konkretisht, kjo nënkupton se gjykata nuk mund të nxjerrë aktgjykim të pjesshëm, 
nëse për shkak të koneksitetit (lidhshmërisë) në mes të padisë dhe kundërpadisë, 

                                                            
794 Lidhur me atë se kur çështja është pjekur ose maturuar, shih komentimin e nenit 143, nr. 3. 
795 Pra, në këtë rast nxjerrët aktgjykim i pjesshëm sipas pohimit vetëm lidhur me atë kërkesë ose ato kërkesa 
ose atë pjesë të kërkesës, që janë pohuar nga ana e palës së paditur. 
796 Kjo në mënyrë analoge, duke u bazuar në dispozitën e nenit 147, par. 1, lidhur me nenin 149 të LPK.  
797 Kështu, me të drejtë edhe në të drejtën komparative; shih Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 452. 
798 Shprehimisht këtë e thotë dispozita e nenit 147, par. 2 të LPK.  
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do të mund të vinte tek ndonjë kundërthënie. E njëjta vlen, pra gjykata nuk mund 
të nxjerrë aktgjykim të pjesshëm, nëse kërkesa për padi e palës paditëse është në 
një lidhshmëri juridike me kundërkërkesën në kundërpadinë e palës së paditur. Ky 
koneksitet juridik ekziston atëherë, kur kërkesat rrjedhin nga një kontratë e njëjtë 
ose nga ndonjë dispozitë ligjore ose nga ndonjë gjendje e njëjtë juridike799. Po 
ashtu, nuk mund të ketë aktgjykim të pjesshëm, nëse në lidhje me kundërpadinë 
duhet të vendoset si çështje prejudiciale800. Në bazë të nenit 256, par. 1 nënpar. 
c të LPK kundërpadia e palës së paditur mund të ketë karakter prejudicial.  

7 Diskutabile është çështja, nëse gjykata duhet të nxjerrë aktgjykim të pjesshëm në 
bazë të nenit 147, par. 1 dhe 2 të LPK, nëse janë plotësuar kushtet e parapara me 
ligj ose gjykata ka diskrecion lidhur me këtë çështje dhe ajo ka mandat të vlerësojë 
vetë, nëse nxjerrë ose jo aktgjykim të pjesshëm, edhe nëse janë plotësuar kushtet. 
Tendenca në të drejtën komparative në këtë aspekt është në atë drejtim, që gjykata 
ka për detyrë që sipas bindjes së vetë, që të nxjerrë aktgjykim të pjesshëm, nëse 
janë plotësuar kushtet e parapara me ligj. Sidomos gjykata duhet të nxjerrë 
aktgjykim të pjesshëm atëherë, nëse janë plotësuar të gjitha kushtet për nxjerrjen e 
aktgjykimit të pjesshëm801. Megjithatë, sipas mendimit tim, gjykata do të duhej të 
kishte diskrecion të plotë, nëse nxjerrë ose jo aktgjykim të pjesshëm. Kjo del qartë 
nga formulimi i dispozitës së nenit 147, par. 1 të LPK, ku sipas kësaj dispozite 
...gjykata mundet...të nxjerrë aktgjykim të pjesshëm. Në këtë konkluzion mund të 
arrihet, nëse merret parasysh edhe dispozita e nenit 147, par. 3 të LPK. Kjo 
dispozitë përcakton shprehimisht dhe qartë se gjatë vlerësimit nëse duhet dhënë 
aktgjykimi i pjesshëm gjykata e merr në konsideratë sidomos madhësinë e 
kërkesës apo të pjesës së kërkesës që është përgatitur për vendim.  

8 Në bazë të dispozitës së nenit 147, par. 5 të LPK, aktgjykimi i pjesshëm 
konsiderohet si aktgjykim i pavarur. Nga kjo del se aktgjykimi i pjesshëm mund 
të goditet veçanërisht dhe natyrisht në bazë të aktgjykimit të pjesshëm, mundet të 
kërkohet ekzekutimi sipas dispozitave të Ligjit për procedurën e përmbarimit. U pa 
më lart se aktgjykimi i ndërmjetshëm mund të konsiderohet si aktgjykim i pavarur 
vetëm sa i përket mjeteve të goditjes, por aktgjykimi i ndërmjetshëm nuk mund të 
shërbejë si titull i përshtatshëm përmbarimor802. 

9 Edhe pse nuk është përcaktuar shprehimisht me Ligj, nëse gjykata nxjerrë 
aktgjykim të pjesshëm, atëherë vendimi i tillë meritor duhet të titullohet si i tillë, 
pra aktgjykim i pjesshëm. 

                                                            
799 Shih Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 331, 332 Rn. 15 f. 
800 Shih posaçërisht Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 452. 
801 Vlen të theksohet se edhe në të drejtën komparative është jashtëzakonisht diskutabile kjo çështje; shih në 
mes të tjerëve edhe Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-Erkenntnisverfahren und Grundzüge des 
Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 134. 
802 Shih lidhur me këtë, më lart, komentimin e këtij neni, nr. 3. 
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b) aktgjykimi në bazë të pohimit 
 
Neni 148 
 
148.1 Në qoftë se i padituri deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor të çështjes 

e pohon kërkesëpadinë pjesërisht apo tërësisht, gjykata e jep, pa shqyrtim 
të mëtejmë, aktgjykimin me të cilin e aprovon pjesën apo gjithë 
kërkesëpadinë (aktgjykimi në bazë të pohimit). 

148.2 Gjykata nuk e jep aktgjykimin në bazë të pohimit, edhe pse janë 
plotësuar kushtet e nevojshme, po që se konstaton se është fjala për 
kërkesën me të cilën palët nuk mund të disponojnë lirisht (paragrafi 3 i 
nenit 3 të këtij ligji). 

148.3 Dhënia e aktgjykimit në bazë të pohimit mund të shtyhet për më vonë në 
qoftë se është e nevojshme që për rrethanat nga paragrafi 2 i këtij neni të 
merren njoftimet e duhura. 

148.4 Deklaratën mbi pohimin e kërkesëpadisë i padituri mund ta revokojë 
verbalisht në seancë gjyqësore, apo me anë të parashtresës jashtë seancës 
gjyqësore, edhe pa pëlqimin e paditësit, deri në momentin e dhënies së 
aktgjykimit. 

 
1 Fillimisht duhet të ceket, se dispozita e nenit 148 të LPK, rregullon çështjen e një 

pohimi procedural dhe aktgjykimi i nxjerrur në bazë të pohimit është me rëndësi 
të madhe praktike. Për këtë arsye, pohimi procedural i nënshtrohet rregullave të 
LPK, dispozitave të nenit 148 të LPK. Përkundër tij, kemi edhe pohimin privato-
juridik dhe ky i nënshtrohet rregullave të së drejtës materiale, meqë në këtë rast 
kemi të bëjmë me një kontratë në mes të dy pjesëmarrësve në një marrëdhënie të 
caktuar juridike803. Dallimi në mes të pohimit procedural dhe privato-juridik shihet 
më së miri në faktin se te pohimi procedural nuk kemi nevojë fare për pranimin 
e këtij pohimi nga ana e palës paditëse, derisa te pohimi privato-juridik gjithmonë 
kemi një marrëveshje të natyrës materialo-juridike në mes të pjesëmarrësve në atë 
marrëdhënie të caktuar juridike804. Ne këtu natyrisht do të ndalemi tek pohimi 
procedural. 

2 Në bazë të nenit 148, par. 1 të LPK gjykata do të nxjerrë aktgjykim në bazë të 
pohimit, nëse janë plotësuar kushtet për një gjë të tillë. Si kusht elementar është 
pohimi i kërkesëpadisë nga ana e palës së paditur. Pohimi mund të konsistojë 
plotësisht ose pjesërisht. Në rast se kemi të bëjmë me rastin e fundit, pra me 
pohimin e pjesshëm të kërkesëpadisë, pra të një ose më shumë kërkesave ose të një 
pjese të kërkesës së palës paditëse, atëherë mund të nxjerrët aktgjykim i 
pjesshëm805. Ligji, më konkretisht dispozita e nenit 148, par. 1 të LPK thotë 
shprehimisht se gjykata mund të nxjerrë aktgjykim të tillë, nëse pala e paditur ka 
pohuar kërkesëpadinë. Kjo nënkupton se pala e paditur pohon pasojat juridike, të 
cilat i kërkon pala paditëse. Pra, objekt i pohimit është objekti i kontestit dhe 

                                                            
803 Shih lidhur me këtë, dispozitat e neneve 373 e në vazhdim të LMD. 
804 Më gjerësisht, në lidhje me dallimin në mes të pohimit procedural dhe material, shih veçanërisht 
Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 324. 
805 Lidhur me aktgjykimin e pjesshëm në bazë të pohimit, shih edhe komentimin e nenit 147, nr. 5. 
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objekt i pohimit në kuptim të kësaj dispozite nuk mund të jetë vetëm pranimi i 
fakteve. Prandaj, nuk mund të nxjerrët aktgjykim në bazë të pohimit, sipas 
dispozitës së nenit 148 të LPK, nëse pala e paditur i pranon faktet e prezantuara 
nga ana e palës paditëse, por nëse pranohet kërkesëpadia, pra edhe pasojat juridike, 
që dalin nga kjo kërkesë. 

3 Pohimi mund të paraqitet më së voni deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor. 
Kjo vlen jo vetëm në shqyrtimin para gjykatës së shkallës së parë, por edhe në 
shqyrtimin kryesor në procedurën sipas mjeteve të goditjes.  

4 Nga formulimi i dispozitës së nenit 148, par. 1 të LPK se në qoftë se i padituri 
deri ... mund të konstatohet se pohimi mund të jepet edhe me gojë në seancë madje 
deri në përfundimin e seancës së shqyrtimit kryesor. Pohimi mund të jepet edhe me 
shkrim jashtë seancës gjatë gjithë fazës së zhvillimit të procesit, deri në 
përfundimin e seancës së shqyrtimit kryesor edhe nëse procesi zhvillohet para 
gjykatës së shkallës së parë ose në procedurën para gjykatës, sipas mjeteve të 
goditjes. Te ky përfundim mund të arrihet argumentum e contrario edhe duke u 
bazuar në dispozitën e nenit 148, par. 4 të LPK. 

5 Nga formulimi i dispozitës së nenit 148 të LPK nuk del se për dhënien e 
aktgjykimit në bazë të pohimit, nevojitet kërkesa e palës paditëse për nxjerrjen e 
aktgjykimit në bazë të pohimit. Natyrisht se pala paditëse mund të kërkojë 
nxjerrjen e aktgjykimit në bazë të pohimit pasi që pala e paditur ka pohuar 
kërkesëpadinë, por kjo kërkesë nuk është e domosdoshme për nxjerrjen e 
aktgjykimit në bazë të pohimit. Pra, gjykata mund të nxjerrë aktgjykim në bazë të 
pohimit, nëse janë plotësuar kushtet edhe pa e kërkuar këtë pala paditëse. Prandaj 
nuk ka ndonjë dilemë doktrinere, se çka do të ndodhte nëse pala paditëse nuk 
kërkon që të nxjerrët aktgjykimi në bazë të pohimit, edhe pse pala e paditur ka 
pohuar kërkesëpadinë806. Megjithatë, problematike mund të jetë fakti, nëse 
gjykata duhet të jap aktgjykimin në bazë të pohimit, nëse janë plotësuar kushtet e 
parapara me dispozitën e nenit 148 të LPK, ose kjo mbetet çështje e diskrecionit të 
gjykatës, nëse dëshiron ose jo të nxjerrë aktgjykimin në bazë të pohimit. Sipas 
mendimit tonë, kjo çështje do të duhej të mbetej në diskrecion të gjykatës, nëse e 
nxjerrë aktgjykimin në bazë të pohimit pas plotësimit të kushteve të parapara. Kjo 
paraqet edhe një zgjidhje praktike, meqë në këtë mënyrë do të mënjanoheshin 
komplikimet teorike dhe praktike, në rast se gjykata nuk nxjerrë aktgjykim në bazë 
të pohimit, edhe pse janë plotësuar kushtet e përcaktuara me dispozitat e nenit 148 
të LPK. Fundja, kjo çështje është më shumë e karakterit doktrinar, meqë gati nuk 
mund të paramendohet situata, kur gjykata nuk jep aktgjykimin në bazë të pohimit, 
nëse janë plotësuar kushtet e parapara me Ligj. 

6 Nga dispozita e nenit 148, par. 2 të LPK, del se gjykata nuk mund të jep 
aktgjykim në bazë të pohimit, nëse kemi të bëjmë me pohimin e kërkesave, për të 
cilat pala nuk mund të disponojnë lirisht807. Nuk mund të ketë aktgjykim në bazë të 
pohimit edhe në konteste familjare apo martesore. Kjo përcaktohet shprehimisht 
me dispozitën e nenit 85, par. 2 të LF.  

                                                            
806 Kështu, në të drejtën komparative, shih Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 324. 
807 Lidhur me këtë, shih sidomos komentimin e nenit 3, nr. 1 e në vazhdim. 
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7 Në lidhje me të drejtën e pohimit të kërkesëpadisë, në rastet e përfaqësimit, duhet 
të kihen parasysh dispozitat e nenit 90 dhe 91 të LPK808.  

8 Dispozita e nenit 148, par. 3 të LPK, do të luante rol praktik, vetëm nëse Ligji do 
të parashihte se gjykata mund të nxjerrë aktgjykim në bazë të pohimit, vetëm nëse 
pala paditëse kërkon një gjë të tillë, pasi të jenë plotësuar kushtet dhe të jetë pohuar 
kërkesëpadia nga ana e palës së paditur. Meqë Ligji nuk kërkon një gjë të tillë, 
atëherë edhe çështja e pritjes për nxjerrjen e aktgjykimit, në bazë të pohimit mbetët 
në diskrecionin e gjykatës. 

9 Nga dispozita e nenit 148, par. 4 të LPK, del se pohimi i kërkesëpadisë mund të 
revokohet çdo kohë, edhe me gojë edhe me shkrim. Por, revokimi i pohimit mund 
të bëhet më së voni deri në nxjerrjen e aktgjykimit (ose aktvendimit, nëse me 
aktvendim vendoset më mënyrë meritore).  

10 Në rast të nxjerrjes së aktgjykimit në bazë të pohimi, edhe aktgjykimi duhet të 
përmbajë këtë emërtim, pra „Aktgjykim në bazë të pohimit“. 

 
 
c) aktgjykimi në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia 
 
Neni 149 
 
149.1 Në qoftë se paditësi, deri në përfundimin e seancës për shqyrtim kryesor 

të çështjes, heqë dorë nga një pjesë e kërkesëpadisë apo nga e gjithë 
kërkesëpadia, gjykata pa shqyrtim të mëtejshëm e jep aktgjykimin me të 
cilin e refuzon kërkesëpadinë në pjesën nga e cila paditësi ka hequr dorë 
apo në tërësi (aktgjykimi në bazë të heqjes dorë 

149.2 Për heqje dorë nga kërkesëpadia nuk nevojitet pëlqimi i palës së paditur. 
149.3 Gjykata nuk e jep aktgjykimin në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia 

edhe pse janë plotësuar kushtet e nevojshme për një gjë të tillë, po që se 
konstaton se është fjala për kërkesën me të cilën palët nuk kanë të drejtë 
të disponojnë lirisht (paragrafi 3 i nenit 3 të këtij ligji). 

149.4 Dhënia e aktgjykimit në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia shtyhet për 
më vonë po që se është e nevojshme që të merren njoftime për rrethanat e 
paragrafit 3 të këtij neni. 

149.5 Deklarata me të cilën është bërë heqja dorë nga kërkesëpadia gojarisht në 
seancë gjyqësore ose me anë të parashtresës jashtë seancës gjyqësore, 
mund të revokohet nga pala paditëse edhe pa pëlqimin e palës së paditur, 
deri në momentin e dhënies së aktgjykimit. 
 

1 Dispozita e nenit 149, par. 1 të LPK, paraqet anën tjetër të medaljes të përfundimit 
të procesit gjyqësor përmes veprimeve disponibile të palëve809. Deri sa në bazë të 
nenit 148 të LPK përfundon procesi në bazë të pohimit të kërkesëpadisë nga ana e 
palës së paditur, përfundon procesi sipas nenit 149 të LPK në bazë të heqjes dorë 
nga kërkesëpadia nga ana e palës paditëse. 

                                                            
808 Shih në lidhje me këtë, komentimet e neneve 90 dhe 91, nr. 1 e në vazhdim. 
809 Lidhur me përfundimin e procedurës nëpërmjet veprimeve disponibile të palëve, shih gjerësisht Brestovci, 
E drejta procedurale civile II, fq. 11 e në vazhdim. 
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2 Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me një veprim procedural nga ana e palës, në këtë 
rast të palës paditëse. Ky veprim procedural i nënshtrohet rregullave të LPK, 
dispozitave të nenit 149 të LPK. Në të drejtën materiale, kemi faljen e borxhit si 
korrelacion të heqjes dorë nga e drejta procedurale dhe se falja e borxhit i 
nënshtrohet rregullave të së drejtës materiale, meqë në këtë rast kemi të bëjmë 
me një kontratë në mes të dy pjesëmarrësve në një marrëdhënie të caktuar juridike.  

3 Heqja dorë në kuptim të nenit 149 të LPK, duhet të diferencohet qartë nga 
tërheqja e padisë. Në rast të heqjes dorë nga kërkesëpadia, atëherë pala nuk mund 
të paraqes më padi me të njëjtën padi, meqë kjo do të binte ndesh me parimin ne 
bis in idem. Kjo për faktin se lidhur me këtë objektin e kontestit është vendosur në 
mënyrë meritore. Në rast të tërheqjes së padisë810. Normë fundamentale lidhur me 
tërheqjen e padisë është dispozita e nenit 263, par. 5 të LPK. Sipas kësaj dispozite, 
padia e tërhequr konsiderohet se nuk është paraqitur asnjëherë dhe mund të 
paraqitet në gjykatë përsëri811. 

4 Fillimisht duhet të ceket se nxjerrja e aktgjykimit në bazë të heqjes dorë në kuptim 
të nenit 149 të LPK, ka ngjashmëri të dukshme me nxjerrjen e aktgjykimit në bazë 
të pohimit të kërkesëpadisë, sipas nenit 148 të LPK. Duke u bazuar në nenin 149, 
par. 1 të LPK, gjykata do të nxjerrë aktgjykim në bazë të heqjes dorë nga 
kërkesëpadia, nëse janë plotësuar kushtet për një gjë të tillë. Kusht elementar 
është heqja dorë nga kërkesëpadia nga ana e palës paditëse. Edhe në këtë rast, 
heqja dorë mund të konsistojë plotësisht ose pjesërisht dhe në rast se kemi të bëjmë 
me rastin e fundit, pra me heqjen dorë të një ose më shumë kërkesave ose të një 
pjese të kërkesës së palës paditëse, atëherë mund të nxjerrët aktgjykim i pjesshëm. 
Kjo është e mundshme vetëm analogia iuris duke u bazuar në dispozitat e nenit 
147 dhe 149 të LPK812.  

5 Dispozita e nenit 149, par. 1 të LPK, përcakton shprehimisht se gjykata mund të 
nxjerrë aktgjykim për shkak të heqjes dorë nga kërkesëpadia, nëse pala paditëse ka 
hequr dorë nga kërkesa ose një pjesë e kërkesës. Edhe në këtë rast, pala paditëse 
heq dorë nga kërkesëpadia. Për t´u nxjerrë një aktgjykim, në bazë të heqjes dorë 
nga kërkesëpadia, duhet të plotësohen disa kushte të caktuara. 

6 Heqja dorë nga kërkesëpadia duhet të bëhet më së voni deri në përfundimin e 
shqyrtimit kryesor. Kjo vlen jo vetëm në shqyrtimin para gjykatës së shkallës së 
parë, por edhe në shqyrtimin kryesor në procedurën sipas mjeteve të goditjes. 
Për nxjerrjen e aktgjykimit në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia, nevojitet që 
pala paditëse të heq dorë shprehimisht nga kërkesëpadia me gojë në seancë, deri në 
përfundimin e seancës për shqyrtimin kryesor. Po ashtu, heqja dorë nga 
kërkesëpadia mund të deklarohet edhe me shkrim jashtë seancës gjatë gjithë fazës 
së zhvillimit të procesit dhe deri në përfundimin e seancës për shqyrtimin kryesor 
dhe edhe nëse procesi zhvillohet para gjykatës së shkallës së parë ose në 
procedurën para gjykatës, sipas mjeteve të goditjes. Te ky përfundim mund të 
arrihet argumentum e contrario edhe duke u bazuar në dispozitën e nenit 149, par. 
5 të LPK. 

                                                            
810 Raste të tilla mund të përmenden si ato në bazë të nenit 162, par. 2, nenit 253, par. 5, nenit 261, par. 1, nenit 
261, par. 3 të LPK.  
811 Më konkretisht, në lidhje me tërheqjen dorë nga padia, shih komentimin e nenit 261, nr. 1 e në vazhdim. 
812 Lidhur me aktgjykimin e pjesshëm në bazë të heqjes dorë, shih komentimin e nenit 147, nr. 5. 
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7 Në rast të heqjes dorë të kërkesëpadisë nga ana e palës paditëse, gjykata do të jep 
aktgjykimin në bazë të heqjes dorë, duke u bazuar në nenin 149, par. 1 të LPK 
pavarësisht, nëse nxjerrjen e një aktgjykimi të tillë e ka kërkuar pala paditëse ose 
jo. Edhe në këtë rast, si në rastin e nxjerrjes së aktgjykimit të palës paditëse, pala e 
paditur mund të kërkojë nxjerrjen e aktgjykimit në bazë të heqjes dorë nga 
kërkesëpadia, pasi që pala paditëse ka hequr dorë nga kërkesëpadia. Tërhiqet 
vëmendja, se kjo kërkesë nuk është e domosdoshme për nxjerrjen e aktgjykimit në 
bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia. Pra, gjykata mund të nxjerrë aktgjykim në 
bazë të heqjes dorë, nëse janë plotësuar kushtet edhe pa e kërkuar këtë pala e 
paditur. Prandaj, edhe në këtë rast nuk ka ndonjë dilemë doktrinere, se çka do të 
ndodhte nëse pala e paditur nuk kërkon që të nxjerrët aktgjykimi në bazë të heqjes 
dorë nga kërkesëpadia, edhe pse pala paditëse ka hequr dorë nga kërkesëpadia813. 
Megjithatë, edhe këtu mund të jetë problematike fakti, nëse gjykata duhet të jap 
aktgjykimin në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia, nëse janë plotësuar kushtet e 
parapara me dispozitën e nenit 149 të LPK, ose kjo mbetet çështje e diskrecionit të 
gjykatës, nëse dëshiron ose jo të nxjerrë aktgjykimin në bazë të pohimit. Edhe në 
këtë rast vlen ajo, që është thënë në lidhje me aktgjykimin në bazë të pohimit814. 
Sipas mendimit tim edhe në këtë rast, kjo çështje do të duhej të mbetej në 
diskrecion të gjykatës, nëse nxjerrë aktgjykimin në bazë të pohimit pas plotësimit 
të kushteve të parapara. Kjo paraqet edhe një zgjidhje praktike, meqë në këtë 
mënyrë do të mënjanoheshin komplikimet teorike dhe praktike, në rast se gjykata 
nuk nxjerrë aktgjykim në bazë të heqjes dorë edhe pse janë plotësuar kushtet e 
përcaktuara me dispozitat e nenit 148 të LPK. Fundja, kjo çështje është më shumë 
e karakterit doktrinar, meqë gati se nuk mund të paramendohet situata edhe në këto 
raste, kur gjykata nuk jep aktgjykimin në bazë të heqjes dorë, nëse janë plotësuar 
kushtet e parapara me Ligj dhe kur pala paditëse heq dorë nga kërkesëpadia. 

8 Nga dispozita e nenit 149, par. 3 të LPK del se gjykata nuk mund të jep 
aktgjykim në bazë të heqjes dorë, nëse kemi të bëjmë me heqjen dorë të 
kërkesave, për të cilat pala nuk mund të disponojnë lirisht815. Nuk mund të ketë 
aktgjykim në bazë të heqjes dorë edhe në konteste familjare apo martesore. Kjo 
përcaktohet shprehimisht me dispozitën e nenit 85, par. 2 të LF.  

9 Në lidhje me të drejtën e heqjes dorë nga kërkesëpadia në rastet e përfaqësimit 
duhet të kihen parasysh dispozitat e nenit 90 dhe 91 të LPK816.  

10 Në lidhje me dispozitën e nenit 149, par. 4 të LPK, shih në mënyrë analoge 
komentimin e nenit paraprak, nenit 148, nr. 8. 

11 Nga dispozita e nenit 149, par. 5 të LPK, del se heqja dorë nga kërkesëpadia 
mund të revokohet në çdo kohë, me gojë edhe me shkrim. Por, revokimi i heqjes 
dorë mund të bëhet më së voni deri në nxjerrjen e aktgjykimit (ose aktvendimit, 
nëse me aktvendim vendoset më mënyrë meritore). Revokimi pas këtij momenti 
nuk do të duhej të lejohej. 

                                                            
813 Kjo çështje është problematike, në vendet ku kërkohet kërkesa e palës kundërshtare, në rast të pohimit apo 
heqjes dorë nga kërkesëpadia, shih Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 394 Rn. 5. 
814 Lidhur me këtë, shih më lart në komentimin e nenit 148, nr. 5. 
815 Lidhur me këtë, shih sidomos komentimin e nenit 3, nr. 1 e në vazhdim. 
816 Shih, në lidhje me këtë, komentimet e neneve 90 dhe 91 nr. 1 e në vazhdim. 
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12 Në rast të nxjerrjes së aktgjykimit në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia, edhe 
aktgjykimi duhet të përmbajë këtë emërtim, pra „Aktgjykim në bazë të heqjes 
dorë nga kërkesëpadia“. 

 
 
d) aktgjykimi për shkak të padëgjueshmerisë/mosbindjes 
 
Neni 150 
 
150.1 Në qoftë se i padituri, brenda afatit të përcaktuar me këtë ligj, nuk e 

paraqet në gjykatë përgjigjen në padi, gjykata jep aktgjykim me të cilin e 
aprovon kërkesëpadinë (aktgjykimi për shkak të mosbindjes) po që se 
janë plotësuar këto kushte: 
a) po që se të paditurit i është dorëzuar rregullisht padia dhe thirrja për 

dhënien e përgjegjës në padi; 
b) po që se themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi; 
c) po që se faktet mbi të cilat mbështetet kërkesëpadia nuk janë në 

kundërshtim me provat që i ka propozuar vet paditësi apo me faktet e 
ditura botërisht. 

 
150.2 Nuk do të jepet aktgjykimi për shkak të mosbindjes përkundrejt 

plotësimit të kushteve nga paragrafi 1 i këtij neni, nëse gjykata konstaton 
se është fjala për kërkesën me të cilën palët nuk kanë të drejtë të 
disponojnë lirisht (paragrafi 3 i nenit 3 të këtij ligji). 

150.3 Dhënia e aktgjykimit kontumacional do të shtyhet në qoftë se ka nevojë që 
për rrethanat nga paragrafi 2 i këtij neni të merren njoftime të duhura. 

150.4 Në qoftë se nga faktet e treguara në padi nuk del themelësia e 
kërkesëpadisë, gjykata cakton seancë përgatitore dhe po që se ne seancën 
e këtillë paditësi nuk e ndryshon padinë, jep aktgjykim me te cilin e 
refuzon kërkesëpadinë. 

150.5 Kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin refuzohet propozimi i paditësit 
që të jepet aktgjykimi kontumacional nuk lejohet ankimi. 

150.6 Ne rastet nga paragrafi 3 i këtij neni aktgjykimi kontumacional mund të 
jepet edhe pa u dëgjuar palët. 
 

1 Ligjvënësi i ri i Kosovës me dispozitën e nenit 150 të LPK, ka sjellë një risi duke 
rregulluar të ashtuquajturën aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes. 
Një formë e tillë e aktgjykimit nuk ishte paraparë me LPK e vjetër. Në fakt, 
aktgjykimi për shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes është një formë e veçantë e 
aktgjykimit, për shkak të mungesës së palës së paditur. Motivet e ligjvënësit të ri 
në për rregullimin e këtij aktgjykimi kanë qenë siç duket në funksion të rritjes së 
efikasitetit të gjyqësorit dhe shtimit të masave për ruajtjen e parimit të 
ekonomizimit në procesin gjyqësor civil. Edhe pse, aktgjykimi në fakt është një 
formë e një aktgjykimi për shkak të mungesës të palës së paditur, ky lloj 
aktgjykimi rregullohet veçanërisht dhe pavarësisht me dispozitën e nenit 150 të 
LPK. 
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2 Në bazë të nenit 150, par. 1 të LPK, gjykata mund të nxjerrë aktgjykim për shkak 
të padëgjueshmërisë/mosbindjes, nëse pala e paditur nuk përgjigjet në padi brenda 
afatit të caktuar me ligj dhe nëse janë plotësuar kushtet e parapara me dispozitat e 
nenit 150 të LPK. Pra, kusht elementar për nxjerrjen e aktgjykimit në bazë të 
heqjes dorë është mosparaqitja e përgjigjes në padi brenda afatit të caktuar nga 
ana e palës së paditur. Në bazë të nenit 394 të LPK, gjykata ka për detyrë t´ia 
dërgojë palës së paditur padinë e palës paditëse. Në bazë të nenit 395, par. 1 të 
LPK, pala e paditur është e detyruar që brenda afatit prej 15 ditësh, pas marrjes së 
padisë, të dërgojë përgjigjen në padi. Me dispozitën e nenit 395, par. 2 të LPK, 
pala e paditur paralajmërohet për pasojat procedurale juridike për mosdërgimin e 
përgjigjes në padi. Pasojë procedurale juridike në rast të mospërgjigjes në padi 
është nxjerrja e aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes, sipas 
dispozitës së nenit 150, par. 1 të LPK. Prandaj, nëse pala e paditur nuk përgjigjet 
në padi brenda afatit prej 15 ditësh pas marrjes së padisë, atëherë gjykata nxjerrë 
aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes. Megjithatë, nxjerrja e këtij 
aktgjykimi është e mundshme nëse janë plotësuar kushtet e tjera të parapara me 
dispozitat e nenit 150 të LPK. 

3 Kusht tjetër për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë/ 
mosbindjes sipas nenit 150, par. 1 nënpar. a) të LPK, është edhe dorëzimi i rregullt 
i padisë palës së paditur817 Dorëzimi i rregullt i padisë për palën e paditur 
nënkupton edhe faktin e paralajmërimit të palës së paditur me pasojat procedurale 
juridike në rast të mospërgjigjes në padi. Nga kjo del, se nuk mund të ketë 
aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes, nëse pala e paditur ka 
pranuar padinë, por nuk është njoftuar për pasojat procedurale juridike në rast të 
mospërgjigjes në padi. Kjo del qartë nga formulimi i dispozitës së nenit 150, par. 1 
nënpar. a) të LPK se ...thirrja për dhënien e përgjigjes në padi. Lidhur me 
dorëzimin e rregullt të padisë palës së paditur (pra së bashku me paralajmërimin 
me pasoja procedurale juridike në rast të mospërgjigjes në padi) gjykata kujdeset 
sipas detyrës zyrtare. Nëse dorëzimi është kryer me rregull ose jo del nga aktet e 
gjykatës lidhur me rastin konkret. Gjykata mund të shtyjë nxjerrjen e aktgjykimit 
për shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes, nëse duhet më shumë kohë për 
vlerësimin e gjendjes lidhur me dorëzimin me rregull të padisë palës së paditur. 
Kjo del në zbatimin analog (analogia iuris) të dispozitës së nenit 150, par. 3 të 
LPK. Gjykata nuk do të nxjerrë aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë/ 
mosbindjes, nëse gjykata nuk mund të konstatojë me saktësi se padia i është 
dërguar palës së paditur me rregull. 

4 Kusht tjetër për dhënien e aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes 
është edhe fakti se themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi. 
Nga kjo del, se gjykata i merr faktet e prezantuara nga ana e palës paditëse si të 
vërteta. Pra ekziston supozimi ligjor, se të gjitha ato fakte, që i ka prezantuar pala 
paditëse i përgjigjen realitetit dhe ato nuk kanë nevojë të provohen. Edhe lidhur me 
provat e ofruara nga ana e palës paditëse, vlen supozimi ligjor se janë të vërteta 
dhe se administrimi i atyre provave nuk është i nevojshëm. Siç mund të shihet, ky 
supozim ligjor për vërtetësinë e fakteve të prezantuara nga ana e palës paditëse 

                                                            
817 Lidhur me komunikimin e rregullt të shkresave, shih komentimin e neneve 103 e në vazhdim të LPK.  
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është më e lartë sesa në rastet, kur faktet e prezantuara nga ana e njërës palë 
pranohen nga ana e palës tjetër kundërshtare. Nga kjo del, se gjykata nuk ka nevojë 
fare të kërkojë ose të administrojë prova lidhur me këto fakte.  

5 Edhe pse ekziston supozimi ligjor, se faktet e prezantuara nga ana e palës paditëse 
i përgjigjen realitetit dhe nuk kanë nevojë të provohen, prapë se prapë gjykata nuk 
është e lidhur për këtë çështje, nëse vlejnë kushtet e parapara sipas dispozitës së 
nenit 150, par. 1 nënpar. c të LPK. Sipas kësaj dispozite, supozimi ligjor lidhur me 
vërtetësinë e fakteve, sipas dispozitës së nenit 150 par. 1 nënpar. b të LPK, mund 
të rrëzohen, nëse ato fakte të prezantuara nga ana e palës paditëse bien ndesh me 
provat e prezantuara nga ana e vetë palës paditëse. Kjo vjen në shprehje në rastet, 
kur pala paditëse ka prezantuar fakte dhe lidhur me këto fakte, ka prezantuar edhe 
prova. Nëse gjykata vlerëson se faktet e prezantuara bien ndesh me provat e 
paraqitura, atëherë nuk do të mund të nxjerrët aktgjykim për shkak të 
padëgjueshmërisë/mosbindjes. E njëjta vlen edhe në rastet, kur pohimet e 
prezantuara nga ana e palës paditëse bien ndesh me faktet e ditura botërisht. 
Irelevante është çështja se prej cilit burim është informuar gjykata se ato pohime të 
palës paditëse bien ndesh me faktet e ditura botërisht818.  

6 Nga dispozita e nenit 150, par. 2 të LPK, del se gjykata nuk mund të jep 
aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë / mosbindjes, nëse kemi të bëjmë me 
kërkesa, për të cilat palët nuk mund të disponojnë lirisht819. Nuk mund të ketë 
aktgjykim në bazë të heqjes dorë edhe në konteste familjare apo martesore. Kjo 
përcaktohet shprehimisht me dispozitën e nenit 85, par. 2 të LF.  

7 Nga dispozita e nenit 150, par. 3 të LPK, del se gjykata nuk ka diskrecion të plotë 
në lidhje me nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë. Sipas kësaj 
dispozite, gjykata mund të shtyjë nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të 
padëgjueshmërisë/mosbindjes, nëse duhet të vlerësohet më konkretisht, nëse kemi 
të bëjmë me kërkesa, për të cilat, palët nuk mund të disponojnë lirisht. Më 
konkretisht, gjykata duhet të nxjerrë aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë/ 
mosbindjes, nëse janë plotësuar kushtet e parapara. Pra, pasojat juridike-
procedurale, për shkak të mospërgjigjes në padi shkaktohen ex lege. Prandaj, 
gjykata duhet të nxjerrë aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes, nëse 
janë plotësuar kushtet e parapara me dispozitën e nenit 150 të LPK. Gjykata duhet 
të shtyjë nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të mosbindjes, deri sa të sigurohet se 
nuk kemi të bëjmë me kërkesa, për të cilat palët nuk mund të disponojnë lirisht. 
Ligji hesht lidhur me atë se sa gjatë duhet të shtyhet nxjerrja e aktgjykimit. Çështja 
e shtyrjes së nxjerrjes së aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë mbetet në 
diskrecion të gjykatës. Gjykata ka në diskrecion po ashtu se si do të vlerësoj atë 
çështje, nëse kërkesat e palës paditëse kanë të bëjnë ose jo me kërkesa, për të cilat 
palët nuk mund të disponojnë lirisht. Kjo del nga dispozita e nenit 150, par. 6 të 
LPK. Sipas kësaj dispozite, gjykata vendos vetë nëse gjykata do të kërkojë ose jo 
prej palëve, që të deklarohen lidhur me çështjen e paraparë. Edhe nëse gjykata nuk 
i fton palët të deklarohen lidhur me këtë çështje, kjo nuk bie ndesh me parimin e 
kontradiktoritetit në procedurën civile. Meqë, vlerësimi i një çështjeje, nëse kemi 

                                                            
818 Në lidhje me atë se çka konsiderohen fakte notore apo fakte që dihen botërisht, shih komentimin e nenit 
321, nr. 1 e në vazhdim. 
819 Lidhur me këtë, shih sidomos komentimin e nenit 3, nr. 1 e në vazhdim. 
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të bëjmë ose jo me kërkesa, për të cilat palët mund të disponojnë lirisht- mbetet 
detyrë e gjykatës. Pra, gjykata vlerëson vetë këtë çështje sipas detyrës zyrtare, pa 
marrë parasysh, nëse opinioni i palëve është i ndryshëm. Rrjedhimisht, nëse 
gjykata vlerëson se një çështje është me karakter familjar, atëherë ajo nuk do të 
nxjerrë aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë/ mosbindjes, edhe pse pala/palët 
mendon/mendojnë se kjo çështje nuk ka të bëjë me kërkesa familjare-juridike. 

8 Kusht tjetër për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë/ 
mosbindjes në bazë të nenit 150, par. 4 të LPK, është që nga faktet e prezantuara 
nga ana e palës paditëse duhet të konstatohet edhe themelësia e kërkesëpadisë. Nga 
kjo dispozitë del se gjykata bën vlerësimin juridik, nëse në bazë të fakteve të 
prezantuara nga ana e palës paditëse del ose jo edhe themelësia e kërkesëpadisë. 
Kjo situatë mund të jetë, nëse p.sh. pala paditëse kërkon çmimin e shitjes, por nga 
faktet e prezantuara nga ana e palës paditëse nuk mund të konstatohet se pala 
paditëse kishte kontratë të shitjes me palën e paditur. Po ashtu nuk mund të 
nxjerrët aktgjykim për shkak të mosbindjes, nëse pala paditëse deklaron se nuk do 
të përmbushë detyrimin e vet kontraktues, edhe pse nga marrëdhënia kontraktuese 
juridike del, se ajo duhet të përmbush detyrimin e vet kontraktues, njëkohësisht si 
pala e paditur. Në rast se kemi të bëjmë me një situatë të tillë, kur nga faktet e 
prezantuara nuk del themelësia e kërkesëpadisë, atëherë duhet të caktohet seanca 
përgatitore. Për shkak të parimit të parimit të kontradiktoritetit, natyrisht se duhet 
të ftohet pala e paditur. Nëse, në këtë seancë, pala paditëse nuk ndryshon 
kërkesëpadinë, atëherë do të nxjerrët aktgjykim, me të cilin refuzohet kërkesëpadia 
e palës paditëse. Po ashtu nuk mund të nxjerrët aktgjykim për shkak të mosbindjes, 
nëse në këtë seancë përgatitore, në kuptim të nenit 150, par. 4 të LPK, paraqitet 
pala e paditur. Gjithashtu, gjykata nuk mund të nxjerrë aktgjykim për shkak të 
mosbindjes, nëse pala e paditur ka dërguar përgjigjen ndaj padisë deri në seancën e 
caktuar përgatitore.  

9 Diskutabil mund të jetë fakti, nëse për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të 
padëgjueshmërisë/mosbindjes nevojitet edhe propozimi (kërkesa) i palës paditëse. 
Ligji nuk thotë shprehimisht, nëse për nxjerrën e aktgjykimit për shkak të 
padëgjueshmërisë/mosbindjes është kusht edhe kërkesa e palës paditëse për 
nxjerrën e këtij aktgjykimi ose gjykata nxjerrë aktgjykim të tillë sipas detyrës 
zyrtare, nëse janë plotësuar kushtet e parapara, edhe pse pala paditëse nuk ka 
paraqit një kërkesë të tillë. Sipas mendimit tim, aktgjykim për shkak të 
padëgjueshmërisë/mosbindjes mund të nxjerrët vetëm, nëse janë plotësuar kushtet 
e parapara sipas dispozitës së nenit 150 të LPK edhe nëse është paraqitur 
kërkesa nga ana e palës paditëse. Prandaj, nuk mund të ketë aktgjykim për shkak 
të mosbindjes sipas detyrës zyrtare pa kërkesën e palës paditëse, edhe nëse janë 
plotësuar kushtet tjera të parapara e për nxjerrjen e aktgjykimit kontumacional. Në 
këtë përfundim mund të arrihet, duke marrë për bazë dispozitën e nenit 150, par. 5 
të LPK. Sipas kësaj dispozite, nuk lejohet ankesa kundër aktvendimit, me të cilin 
refuzohet kërkesa (propozimi) e palës paditëse për nxjerrjen e aktgjykimit 
kontumacional. Nga kjo del se gjykata do të nxjerrë apo mund të nxjerrë 
aktvendim, nëse refuzon propozimin e palës paditëse për nxjerrjen e aktgjykimit 
kontumacional. Po ashtu, gjykata mund të nxjerrë aktgjykim për shkak të 
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mosbindjes, nëse janë plotësuar kushtet e parapara dhe është paraqitur propozimi i 
palës paditëse. 

10 Gjykata duhet të emërtojë si „aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë/ 
mosbindjes“, nëse nxjerrë një aktgjykim të tillë.  

 
 
e) Aktgjykimi për shkak të mungesës 
 
Neni 151 
 
151.1 Kur të paditurit padia nuk i është dërguar për përgjigje, por vetëm 

bashkë me letërthirrje për në seancë përgatitore, e ai nuk vjen në seancë 
deri në përfundimin e saj, apo në seancën e parë për shqyrtim kryesor, 
nëse seanca përgatitore nuk është caktuar fare, gjykata me propozimin e 
paditësit apo sipas detyrës zyrtare e jep aktgjykimin me të cilin aprovohet 
kërkesëpadia (aktgjykimi për shkak të mungesës) po që se plotësohen këto 
kushte: 
a) nëse i padituri është thirr rregullisht për në seancë; 
b) nëse i padituri nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë me anë të 

parashtresës; 
c) nëse themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi; 
d) nëse faktet në të cilat bazohet kërkesëpadia nuk janë në kundërshtim 

me provat e paraqitura nga vetë paditësi apo me faktet e ditura 
botërisht; 

e) nëse nuk ekzistojnë rrethana notore nga të cilat del përfundimi se e 
kanë penguar të paditurin shkaqe të arsyeshme që të vijë në seancë. 
 

151.2 Nuk do të jepet aktgjykimi për shkak të mungesës përkundrejt plotësimit 
të kushteve nga paragrafi 1 i këtij neni, po që se gjykata konstaton se 
është fjala për kërkesën me të cilën palët nuk kanë të drejtë të disponojnë 
lirisht (paragrafi 3 neni 3 i këtij ligji). 

151.3 Dhënia e aktgjykimit për shkak të mungesës shtyhet po që se ka nevojë që 
për rrethanat e paragrafit 2 të këtij neni të merren njoftimet e duhura. 

151.4 Në qoftë se nga faktet e treguara në padi nuk del themelësia e 
kërkesëpadisë, kurse padia në seancën gjyqësore nuk është ndryshuar nga 
pala paditëse, gjykata do të jep aktgjykimin me të cilin refuzohet 
kërkesëpadia si e pa themeltë. 

151.5 Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet propozimi i paditësit për 
dhënien e aktgjykimit për shkak të mungesës nuk lejohet ankimi. 

151.6 Në rastet e përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni aktgjykimin për 
shkak të mungesës gjykata mund ta jap pa dëgjimin e palëve. 
 

1 Edhe në këtë rast, duhet të ceket se ligjvënësi me LPK e ri ka bërë një ndërhyrje 
substanciale, kur e ka ndarë aktgjykimin për shkak të mungesës në dy alternativa, 
sipas dispozitës së nenit 150 dhe nenit 151 të LPK. Kjo për faktin, se aktgjykimi 
për shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes në fakt është një aktgjykim për shkak të 
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mungesës së palës paditëse. Mungesë në kuptim të Ligjit nënkupton jo vetëm 
mospjesëmarrja fizike e palës në seancë, por edhe në rastet, kur pala merr pjesë 
fizikisht në seancë, por nuk deklarohet, kur ajo kërkohet nga ana e gjykatës. Po 
ashtu pala mungon në kuptim të ligjit edhe atëherë, kur asaj i mungon aftësia 
postulative. Pala nuk ka aftësi postulative, kur ajo duhet të përfaqësohet nga 
avokati dhe ajo megjithatë nuk është e përfaqësuar nga ana e avokatit.  

2 Edhe pse LPK i ri është Ligj i ri, ai duhet t‘i nënshtrohet procesit të reformimit 
edhe në këtë rast. Sidomos duhet të reformohen dispozitat e neneve 150 dhe 151 të 
LPK. Sidomos duhet të reformohen dispozitat e nenit 151 të LPK. Kjo për faktin, 
se sipas mendimit tim, kemi të bëjmë me një lëshim të madh redaksional gjatë 
fazës së procedurës të ligjvënies, sidomos në lidhje me dispozitën e nenit 151 të 
LPK. Sipas dispozitës së nenit 151, par. 1 të LPK, gjykata do të jep aktgjykim për 
shkak të mungesës, kur të paditurit padia nuk i është dërguar për përgjigje, por 
vetëm bashkë me letërthirrje për në seancë përgatitore, e ai nuk vjen në seancë 
deri në përfundimin e saj, apo në seancën e parë për shqyrtim kryesor, nëse seanca 
përgatitore nuk është caktuar fare,... Nga kjo del, se aktgjykim për shkak të 
mungesës mund të nxjerrët për shkak të mungesës, vetëm atëherë kur palës së 
paditur nuk i është dërguar padia e palës së paditur, por vetëm letërthirrja për në 
seancën përgatitore ose letërthirrja për në seancën për shqyrtim kryesor, nëse nuk 
është caktuar fare seanca përgatitore. Në bazë të kësaj dispozite del, se ka raste, kur 
gjykata fare nuk e dorëzon padinë te pala e paditur, por cakton seancë dhe me 
letërthirrje thërret palën e paditur për të marrë pjesë në këtë seancë. Megjithatë, 
dispozita e nenit 386, par. 1 dhe 2 të LPK, përcaktojnë se gjykata fillon përgatitjet 
për seancën për shqyrtimin kryesor duke përfshirë edhe dërgimin e padisë palës së 
paditur për përgjigje të domosdoshme. Gjithashtu, dispozita e nenit 394 të LPK 
përcakton shprehimisht dhe qartë se gjykata padinë dhe shkresat e tjera ia dërgon 
palës së paditur për përgjigje, brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita kur në gjykatë 
është paraqitur padia e plotë dhe e rregullt. Nga kjo del qartë, se gjithmonë gjykata 
duhet të dërgojë padinë tek pala a paditur. Kjo është e detyrueshme edhe për shkak 
të parimit të kontradiktoritetit, si parim fundamental në procedurën civile, parim 
sipas të cilit pala kundërshtare duhet të njihet lidhur me çështjen, që është objekt 
kontesti. Gjykata me këtë rast e paralajmëron palën e paditur për pasojat 
procedurale-juridike të rastit, nëse nuk përgjigjet në padi. Pasoja kryesore 
procedurale-juridike është mundësia e nxjerrjes së aktgjykimit për shkak të 
padëgjueshmërisë/mosbindjes në bazë të nenit 150 të LPK. Prandaj, gjykata 
gjithmonë duke u bazuar në dispozitat e neneve 386 dhe 394 të LPK, ia dërgon 
padinë palës së paditur. LPK i ri, nuk parasheh ndonjë rast as shprehimisht dhe as 
në ndonjë mënyrë implicite, kur gjykata nuk ia dërgon padinë palës së paditur. 
Prandaj, edhe dispozita e nenit 151 të LPK bie ndesh me konceptin dhe sistemin e 
LPK në tërësi. Formulimi adekuat dhe i drejtë do të ishte sikur ligji të parashihte 
mundësinë e nxjerrjes së aktgjykimit për shkak të mungesës në rastet, kur pala e 
paditur pas përgjigjes në padi nuk paraqitet në seancën përgatitore ose në seancën 
për shqyrtimin kryesor, në rast se fare nuk është mbajtur seanca përgatitore820. 

                                                            
820 Edhe në Austri kishte një reformim të dispozitave lidhur me aktgjykimin për shkak të mungesës të palës së 
paditur, me ç’rast tanimë ekzistojnë dy alternativa të mundshme të nxjerrjes së aktgjykimit për shkak të 
mungesës; alternativa e parë konsiston në rastin, kur nxjerrët aktgjykimi për shkak të mungesës për shkak të 
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Edhe dispozita e nenit 151 të LPK, do të duhej të formulohej në këtë aspekt që 
aktgjykimi për shkak të mungesës do të mund të nxjerrët, në rastet kur pala e 
paditur është përgjigjur ndaj padisë, por nuk është paraqitur në seancën përgatitore 
ose në seancën e parë për shqyrtimin kryesor. Një formulim i tillë do të ishte në 
rregull dhe do të rregullonte një çështje tejet të rëndësishme. Për më tepër, një 
dispozitë e tillë do të ndikonte në rritjen e efikasitetit në procedurë dhe me këtë do 
t’i ndihmonte parimit të ekonomizimit të procesit. Kjo çështje do të duhej të 
rregullohej në mënyrë të shpejtë në kuadër të një reforme të re të LPK të ri, meqë 
dispozitat lidhur me aktgjykimin për shkak të mungesës janë të një rëndësie 
vendimtare në një proces civil gjyqësor. 

3 Meqë, aktualisht kemi një zgjidhje të tillë ligjore siç është, që për mendimin tonë 
është gabim dhe kundër sistemit, këtu vështirë se mund të jepen rekomandime për 
dalje nga situata e tillë. Kjo për faktin, se dispozita e nenit 151, par. 1 të LPK, 
shprehimisht dhe shumë qartë përcakton, se gjykata mund të nxjerrë aktgjykim për 
shkak të mungesës së palës së paditur, nëse plotësohet kushti elementar. Kushti 
elementar është, që padia nuk i është dërguar palës së paditur. Ky kusht, vështirë 
që të plotësohet ndonjëherë në praktikë, meqë padia i dërgohet gjithmonë palës së 
paditur nga ana e gjykatës821. Zgjidhja adekuate do të mund të kërkohej vetëm 
nëpërmjet revidimit substancial të dispozitave lidhur me aktgjykimin për shkak të 
mungesës, në bazë të nenit 151 të LPK.  

4 Duke iu referuar shtjellimeve të lartpërmendura lidhur me këtë nen, me këtë rast 
hiqet dorë nga shtjellimet e mëtejshme lidhur me kushtet e tjera, që duhet të 
plotësohen për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të mungesës.  

 
 
f) Aktgjykimi pa shqyrtim kryesor të çështjes 
 
Neni 152 
 

Po që se i padituri me anë të përgjigjes në padi i ka pohuar faktet vendimtare, 
përkundrejt kontestimit të kërkesëpadisë, gjykata mundet pa caktuar seance 
gjyqësore, të jep aktgjykim (neni 143 dhe 147 të këtij ligji), nëse nuk 
ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e tij. 

 
1 Dispozita e nenit 152 të LPK është dispozitë e re. Një dispozitë e tillë nuk ishte 

paraparë me LPK e vjetër. Me këtë dispozitë, ligjvënësi synon që të përshpejtojë 
dhe të bëjë më efikas procesin gjyqësor civil. Sipas kësaj dispozite, gjykata do të 
mund të nxjerrë një aktgjykim pa shqyrtim kryesor të çështjes, nëse janë plotësuar 
kushtet e parapara me Ligj. Fillimisht duhet të ceket se kjo dispozitë ka ngjashmëri 
substanciale me dispozitën e nenit 398 të LPK. Edhe dispozita e nenit 152 edhe ajo 
e nenit 398 të LPK parashohin shprehimisht se gjykata mund të nxjerrë aktgjykim 

                                                                                                                                                       
mospërgjigjes së palës së paditur në padi, kurse alternativa e dytë konsiston në rastin, kur pala e paditur pas 
paraqitjes së përgjigjes së padisë nuk paraqitet në seancë, në të cilën pala e paditur duhet të prezantojë gojarisht 
qëndrimin e vet në lidhje me çështjen, që është objekt kontesti në procedurë; shih dispozitën e re të nenit 396 të 
Kodit të Procedurës Civile të Austrisë [ZPO]). 
821 Kështu, shprehimisht, në bazë të dispozitave të neneve 386 dhe 394 të LPK.  
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pa shqyrtim kryesor të çështjes. Dispozita e nenit 152 të LPK parasheh se gjykata 
mund të nxjerrë aktgjykim pa shqyrtim kryesor të çështjes, nëse i padituri me anë 
të përgjigjes në padi i ka pohuar faktet vendimtare. Edhe dispozita e nenit 398 të 
LPK, parasheh shprehimisht se gjykata mund të jep aktgjykim pa shqyrtim kryesor 
të çështjes, nëse pas marrjes së përgjigjes në padi konstaton se në mes të palëve 
nuk ekziston kontest lidhur me faktet relevante. Pra, gjykata nxjerrë aktgjykim pa 
shqyrtim kryesor të çështjes, nëse gjendja faktike është e padiskutueshme nga ana 
e palëve në proces. Këtu tërhiqet vëmendja se edhe pse ka ngjashmëri me 
aktgjykimin në bazë të pohimit, aktgjykimi pa shqyrtim kryesor të çështjes dallon 
substancialisht nga ky. Arsyeja është se gjykata nxjerrë aktgjykim në bazë të 
pohimit, nëse pala e paditur ka pohuar kërkesëpadinë, edhe pse ajo ka kundërshtuar 
faktet e prezantuara nga ana e palës paditëse. Kurse, në bazë të nenit 152 të LPK, 
gjykata nxjerrë aktgjykim pa shqyrtim kryesor, nëse pala e paditur ka pranuar 
faktet e paraqitura nga ana e palës paditëse. E njëjta vlen edhe me dispozitën e 
nenit 398 të LPK, kur gjykata mund të nxjerrë aktgjykim pa shqyrtim kryesor të 
çështjes, nëse situata faktike është jokontestuese822.  

2 Kusht elementar për nxjerrjen e aktgjykimit sipas dispozitës së nenit 152 të LPK 
është që pala e paditur është përgjigjur në padi. Pra, nuk mund të nxjerrët 
aktgjykim sipas dispozitës së nenit 152 të LPK, nëse pala e paditur nuk është 
përgjigjur në padi. Në raste të tilla, mund të nxjerrët aktgjykim për shkak të 
padëgjueshmërisë/mosbindjes, nëse janë plotësuar kushtet e parapara me 
dispozitën e nenit 150 të LPK823. 

3 Kusht tjetër është se pala e paditur i ka pohuar faktet e prezantuara nga ana e 
palës paditëse824. Diskutabile mund të jetë, nëse gjykata mund të nxjerrë aktgjykim 
sipas nenit 152 të LPK, kur nuk i ka pohuar faktet, por as nuk i ka mohuar ato. 
Duke u nisur nga interpretimi gjuhësor i dispozitës së nenit 152 të LPK, do të 
mund të arrihej në përfundim se gjykata mund të nxjerrë aktgjykim sipas nenit 152 
të LPK, vetëm nëse pala e paditur i ka pohuar faktet, e prezantuara nga ana e palës 
paditëse. Siç duket, ligjvënësi me këtë dispozitë parasheh një rast specifik, kur 
gjykata mund të nxjerrë një vendim të tillë meritor. Nëse pala e paditur nuk i ka 
pohuar faktet, por as nuk i ka kundërshtuar ato, atëherë në këtë rast gjykata do të 
mund të nxjerrë aktgjykim sipas dispozitës së nenit 398 të LPK, natyrisht nëse janë 
plotësuar kushtet e tjera të parapara.  

4 Kusht tjetër për nxjerrjen e aktgjykimit, në bazë të nenit 152 të LPK, është se pala 
e paditur në përgjigjen ndaj padisë i ka pohuar faktet, por e ka kundërshtuar 
kërkesëpadinë. Nëse pala e paditur ka pohuar edhe faktet dhe ka pohuar edhe 
kërkesëpadinë, atëherë gjykata në këtë rast do të nxjerrë aktgjykim në bazë të 
pohimit, sipas dispozitës së nenit 148 të LPK.  

5 Dispozita e nenit 152 të LPK, përcakton se gjykata do të nxjerrë aktgjykim pa 
shqyrtim kryesor të çështjes, nëse nuk ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e 
aktgjykimit. Këtu ligji nuk përcakton në mënyrë më të detajuar, se për çka 

                                                            
822 Megjithatë kjo dispozitë mund të jetë shumë diskutabile për shkak të dilemave, që mund të dalin në 
praktikë nga dispozita e nenit 398 të LPK; për më tepër, shih komentimin e nenit 398, nr. 1 e në vazhdim. 
823 Lidhur me këtë, shih komentimin e nenit 150, nr. 1 e në vazhdim. 
824 Lidhur me atë se cilat janë fakte, që pala paditëse i prezanton në padi, shih më konkretisht komentimin e 
nenit 253, nr. 1 e në vazhdim. 
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mendohet lidhur me këtë kur thuhet, se nuk duhet të ekzistojnë pengesa të tjera. Si 
pengesa të tjera për dhënien e aktgjykimit në kuptim të nenit 152 të LPK, mund të 
mendohen kushtet e parapara në dispozitën e nenit 150 dhe 151 të LPK.  
Prandaj, nuk mund të nxjerrët aktgjykim pa shqyrtimin kryesor të çështjes: 

 
- Nëse nga faktet e prezantuara dhe të pohuara nga ana e palës së paditur 

megjithatë nuk del themelësia e kërkesëpadisë; 
- Nëse faktet e prezantuara nga ana e palës paditëse dhe të pohuara nga ana a 

palës së paditur nuk bien ndesh me faktet e njohura botërisht; dhe 
- Nëse kemi të bëjmë me kërkesa, për të cilat palët nuk mund të disponojnë 

lirisht në kuptim të nenit 3 par. 3 të LPK. 
 
6 Nëse janë plotësuar kushtet e parapara me dispozitën e nenit 152 të LPK, atëherë 

gjykata mund të nxjerrë aktgjykim pa shqyrtim kryesor të çështjes. Kjo nënkupton, 
se gjykata nuk do të caktojë seancë për shqyrtim gojor të çështjes. Pra, nuk do të 
caktohet as seanca përgatitore dhe as seanca për shqyrtimin kryesor. 

7 Gjykata do të mund të nxjerrë aktgjykim pa shqyrtim kryesor sipas neneve 143 dhe 
147 të LPK. Kjo nënkupton, se gjykata mund të nxjerrë aktgjykim të plotë, por 
mund të nxjerrë edhe aktgjykim të pjesshëm. 

8 Mund të jetë diskutabile çështja, nëse gjykata mund të nxjerrë aktgjykim pa 
shqyrtim kryesor sipas detyrës zyrtare ose vetëm me propozimin e palës paditëse. 
Ligji hesht në këtë aspekt. Duke marrë në konsideratë motivin e ligjvënësit për 
ngritjen e efikasitetit të gjykatës në një proces gjyqësor mund të arrihet në 
përfundim se gjykata mund të nxjerrë aktgjykim pa shqyrtim kryesor të çështjes 
sipas detyrës zyrtare, nëse janë plotësuar kushtet e parapara sipas dispozitës së 
nenit 152 të LPK. 

9 Nëse gjykata nxjerrë aktgjykim sipas dispozitës së nenit 152 të LPK, atëherë edhe 
aktgjykimi duhet të emërtohet si i tillë, si aktgjykim pa shqyrtim kryesor të 
çështjes. 

 
 
Dhënia, hartimi me shkrim dhe dërgimi i aktgjykimit  
 
Neni 153 
 
153.1 Gjykata e jep aktgjykimin më së voni brenda afatit prej pesëmbëdhjetë 

(15) ditësh nga dita e përfundimit të shqyrtimit kryesor. Koha në të cilën 
jepet aktgjykimi quhet dita në të cilën ai hartohet me shkrim. 

153.2 Po që se gjyqtari e kalon afatin nga paragrafi 1 i këtij neni, ai ka për 
detyrë që me shkrim ta njoftoj kryetarin e gjykatës për shkaqet e 
tejkalimit te tij. 

 
1 Për fat të keq, dispozitat e LPK, që kanë të bëjnë me shpalljen e aktgjykimit, janë 

tejet konfuze si në aspektin gjuhësor ashtu edhe në atë përmbajtësor. Siç mund të 
konstatohet, dispozitat e neneve 335 e në vazhdim të LPK të vjetër kanë rregulluar 
këtë materie shumë më mirë dhe më qartë, si në aspektin gjuhësor ashtu edhe në 
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aspektin përmbajtësor. Dispozitat e neneve 153 e në vazhdim të LPK kanë një 
gjuhë joadekuate juridike dhe si pasojë e kësaj mund të shkaktojnë konfuzion në 
praktikë. Edhe me këtë rast, ftohet ligjvënësi që të reformojë në mënyrë urgjente 
edhe dispozitat që kanë të bëjnë me nxjerrjen dhe shpalljen e vendimit meritor. 

2 Vendimi meritor (aktgjykimi, por edhe aktvendimi nëse me të vendoset në mënyrë 
meritore) jepet brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të shqyrtimit 
kryesor. Këtë e thotë shprehimisht dispozita e nenit 153 par. 1 të LPK. Me këtë 
mendohet se aktgjykimi duhet të shpallet brenda këtij afati. Pra, dispozita e nenit 
153 të LPK rregullon shpalljen e aktgjykimit. Shpallje e aktgjykimit nënkupton se 
aktgjykimi del nga sfera interne e organit, në këtë rast të gjykatës, në botën e 
jashtme825. Dalja e vendimit meritor në botën e jashtme nënkupton shpallja e tij 
publike. Nëpërmjet kësaj shpallje, opinioni publik mund të njoftohet me 
përmbajtjen e një vendimi meritor. Shpallja e vendimit meritor mund të bëhet 
gojarisht, zakonisht pas përfundimit të seancës për shqyrtim kryesor ose me shkrim 
nëpërmjet dërgimit të tij palëve në proces. Shpallja e aktgjykimit gojarisht pas 
përfundimit të seancës për shqyrtimin kryesor do të duhej të ishte rast i zakonshëm. 
Por, meqë në praktikë shpesh gjykata dëshiron të merret me të edhe pas 
përfundimit të seancës për shqyrtimin kryesor. Edhe pse ligji nuk thotë 
shprehimisht, gjykata mund të shpall aktgjykimin menjëherë pas përfundimit ose 
në përfundim të seancës për shqyrtim kryesor. Te ky përfundim arrihet në bazë të 
nenit 153 par. 1 të LPK, dispozitë sipas së cilës gjykata duhet të jep (pra të shpall) 
aktgjykimin më së voni brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të 
seancës së shqyrtimit kryesor. Më së voni, në kuptim të kësaj dispozite, nënkupton 
kohën që në përfundim të seancës së shqyrtimit kryesor.  

3 Shpallja e aktgjykimit definohet legalisht me dispozitën e nenit 153, par. 1, fjalia 
e dytë të LPK. Sipas kësaj dispozite, se në ditën që jepet aktgjykimi është koha në 
të cilën hartohet aktgjykimi. Me hartim të aktgjykimit nënkupton shpalljen e 
aktgjykimit gojarisht dhe dërgimin e tij në zyrën administrative të gjykatës për të 
dërguar aktgjykimin.  

4 Afati 15 ditësh për shpalljen e aktgjykimit është afat gjyqësor administrativ dhe 
mospërmbajtja e këtij afati nuk shkakton pasoja procedurale-juridike. Sidomos 
mospërmbajtja e këtij afati nuk shkakton kurrfarë pasojash procedurale-juridike 
për palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë. Mospërmbajtja e këtij afati mund 
të ketë pasoja administrative të natyrës disiplinore për gjykatësin. Ligji thotë me 
dispozitën e nenit 153, par. 2 të LPK, se gjyqtari duhet të njoftojë me shkrim 
kryetarin e gjykatës për mospërmbajtjen e afatit për shpalljen e aktgjykimit. 
Njoftimi në kuptim të dispozitës së nenit 153, par. 2 të LPK, është një deklaratë e 
gjyqtarit, e cila deklaratë ka karakter gjyqësor administrativ.  

5 Me Projektligjin e ri të LPK, është paraparë që neni 153 të revidohet pa të drejtë. 
Në këtë Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 153 të ligjit, pas paragrafit 153. 2 shtohet paragrafi i ri, si vijon:  

 

                                                            
825 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 448. 
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“153.3. Në rastet kur kalohet koha e përcaktuar në paragrafin 153.1 të këtij 
neni, gjyqtari obligohet që në pjesën hyrëse të aktgjykimit të përfshijë edhe 
datën e marrjes së aktgjykimit. 

 
 
Neni 154 
 
154.1 Pas përfundimit të shqyrtimit kryesor gjykata i njofton palët e pranishme 

për ditën e dhënies së aktgjykimit. Po që se ndonjëra nga palët nuk ka 
marrë pjesë në seancën për shqyrtimin kryesor, gjykata me shkrim do të 
njoftoj atë për ditën e dhënies së aktgjykimit. 

154.2 Në qoftë se palët janë njoftuar rregullisht për ditën e dhënies së 
aktgjykimit, afati për ankim kundër aktgjykimit fillon te ecë ditën e 
nesërme pas dorëzimit të aktgjykimit. 

 
1 Se ky Ligj ka nevojë për reformim ende pa filluar si duhet zbatimi i tij shihet më së 

miri edhe në dispozitën e nenit 154 të LPK. Sipas dispozitës së nenit 154, par. 1, 
fjalia e parë të LPK, gjykata i njofton palët e pranishme për ditën e dhënies së 
aktgjykimit. Nga ky formulim del se gjykata duhet fillimisht të njoftojë palët për 
kohën e dhënies së aktgjykimit (këtu mendohet në shpalljen e tij), nëse të dy palët 
janë të pranishme. Nëse njëra palë nuk është e pranishme, atëherë gjykata duhet të 
njoftoj me shkrim palën që mungon për ditën e shpalljes së aktgjykimit. Nga 
formulimi i dispozitës së nenit 153 të LPK, del po ashtu se gjykata duhet fillimisht 
të njoftojë palët për ditën e shpalljes së aktgjykimit. Megjithatë, gjykata ka të 
drejtë dhe natyrisht mundësi që aktgjykimin ta shpall në përfundim të seancës për 
shqyrtim kryesor. Shpallja e aktgjykimit nuk duhet të jetë e varur nga prezenca e 
palëve në seancë. Nuk mund të ketë pasoja procedurale-juridike për palën, nëse ato 
nuk marrin pjesë në kohën e shpalljes së aktgjykimit. Dispozita e nenit 154, par. 1, 
fjalia e dytë të LPK, se gjykata do të njoftojë me shkrim palën, që nuk ka marrë 
pjesë në seancë për datën e shpalljes së aktgjykimit është e panevojshme. Për më 
tepër, kjo dispozitë bien ndesh me parimin fundamental të ekonomizimit në 
procedurën civile gjyqësore.  

2 Megjithatë, dispozita e nenit 154, par. 1 të LPK, duhet të respektohet 
rreptësisht edhe për shkak të dispozitës së nenit 154, par. 2 të LPK. Sipas kësaj 
dispozite, afati për ankesë fillon në ditën e parë pas dorëzimit të aktgjykimit, vetëm 
nëse palët janë njoftuar rregullisht për ditën e shpalljes së aktgjykimit. Detyrimisht 
del pyetja, çka ndodhë, nëse njëra palë nuk ka qenë prezent në ditën e përfundimit 
të seancës për shqyrtim kryesor dhe gjykata atë ditë ka shpallur aktgjykimin. Në 
këtë rast, nuk do të kishim njoftim të rregullt të palës për ditën e shpalljes së 
aktgjykimit dhe rrjedhimisht nuk do të fillonte afati për paraqitjen e ankesës dhe as 
nuk do të fillonte afati paritiv për përmbushjen e detyrimit. Meqë kemi një zgjidhje 
të tillë ligjore, që sipas meje është zgjidhje jo e drejtë dhe e gabuar, gjykata nuk 
guxon të shpall aktgjykim, nëse njëra palë nuk është prezent në kohën, kur është 
shpallur aktgjykimi. Shumë më tepër, gjykata duhet të njoftojë fillimisht me 
shkrim palën, që nuk ka qenë me shkrim për ditën e shpalljes së aktgjykimit. Pas 
kësaj kohe, gjykata mund të shpall aktgjykimin.  
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Neni 155 
 
155.1 Në rastet e jashtëzakonshme, gjykata mund të vendosë që dërgimi i 

aktgjykimit të bëhet edhe në një mënyrë tjetër të përshtatshme, por jo në 
kundërshtim me dispozitat e këtij ligji. 

155.2 Palës e cila nuk ka qen e njoftuar rregullisht për ditën e dhënies së 
aktgjykimit, gjykata detyrimisht ia dërgon aktgjykimin në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji për dërgimin e shkresave. 

 
1 Dispozitat e nenit 155, par. 1 dhe 2 të LPK, parashohin rregulla gjyqësore 

administrative, lidhur me komunikimin e shkresave. Dërgimi i aktgjykimit bëhet 
sipas rregullave, sipas dispozitave për komunikimin e shkresave, sipas dispozitave 
të neneve 103 e në vazhdim të LPK. 

 
 
Neni 156 
 

Aktgjykimi kontumacional, aktgjykimi për shkak të mungesës dhe aktgjykimi 
i gjykatës së shkallës së dytë i dhënë pa u mbajtur seancë për shqyrtim të 
çështjes juridike, i dërgohet palëve ne pajtim me dispozitat e këtij ligji për 
dërgimin e shkresave. 

 
1 Edhe dispozita e nenit 156 të LPK është dispozitë e karakterit gjyqësor 

administrativ. Në rast të nxjerrjes së aktgjykimit për shkak të 
padëgjueshmërisë/mosbindjes dhe aktgjykimit për shkak të mungesës, pala e 
paditur nuk është fare prezent. Në rast të tillë, nuk kërkohet që gjykata të njoftojë 
me shkrim palën e paditur për shpalljen e aktgjykimit siç ishte paraparë me 
dispozitën e nenit 154 të LPK. Shumë më tepër, gjykata mundet edhe të mos shpall 
fare aktgjykimin gojarisht, por vetëm të dërgoj aktgjykimin me shkrim te palët, 
natyrisht edhe te pala e paditur. E njëjta vlen edhe në rast të nxjerrjes së 
aktgjykimit nga gjykata e shkallës së dytë, kur nuk ka pasur seancë për shqyrtimin 
gojor. Në raste të tilla, gjykata ua dërgon palëve aktgjykimin sipas dispozitave të 
neneve 103 e në vazhdim të LPK.  

 
 
Neni 157 
 

Në rastin nga neni 153 paragrafi 2 i këtij ligji, gjykata posa të konstatojë se do 
të shtyhet dita e dhënies së aktgjykimit, do t’i njoftojë palët për një gjë të tillë, 
e aktgjykimi i dhënë do tu dërgohet palëve sipas dispozitave të këtij ligji mbi 
dërgimin e shkresave. 

 
1 Siç u tha më lartë, në komentimin e nenit 153 të LPK, gjykata është e detyruar për 

të shpallur vendimin meritor brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të 
seancës për shqyrtimin kryesor. Megjithatë, është konstatuar se mospërmbajtja e 
këtij afati nuk ka pasoja procedurale-juridike. Pasojat mund të jenë të natyrës 
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gjyqësore administrative (disiplinore) për gjyqtarin. Në rast se gjyqtari nuk 
mundet të shpallë aktgjykimin brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të 
seancës për shqyrtimin kryesor, atëherë aktgjykimi nuk do të shpallet gojarisht, por 
aktgjykimi do të dërgohet në bazë të rregullave mbi komunikimin e shkresave, 
sipas neneve 103 e në vazhdim të LPK. Prandaj, nuk mund të ketë shpallje 
aktgjykimi gojarisht, nëse ai aktgjykim nuk është shpallur brenda afatit prej 15 
ditësh nga dita e seancës së shqyrtimit kryesor. Po ashtu, nuk mund të ketë shpallje 
të aktgjykimit gojarisht, nëse është caktuar shpallja e aktgjykimit për një ditë të 
caktuar dhe për arsye të ndryshme nuk mund të shpallet aktgjykimi në atë ditë.  

2 Problematike mund të jetë çështja se si do të reflektojë dispozita e nenit 157 të 
LPK, nëse njëra palë nuk është e pranishme në kohën e përfundimit të seancës për 
shqyrtimin kryesor. Sipas dispozitës së nenit 154, par. 1 fjalia e dytë të LPK, 
gjykata do të njoftojë me shkrim palën, e cila nuk ka qenë e pranishme me datën e 
shpalljes së aktgjykimit, për ditën e shpalljes së aktgjykimit. Në anën tjetër, 
dispozita e nenit 153, par. 1 të LPK, përcakton në mënyrë bindëse se aktgjykimi 
duhet të shpallet brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të seancës për 
shqyrtimin kryesor. Nga kjo del, se pala e cila nuk ka qenë e pranishme, nuk mund 
të njoftohet së paku 14 ditë më herët lidhur me shpalljen e aktgjykimit. Sipas 
mendimit tim, kjo çështje nuk duhet të paraqes problem, meqë pala e cila nuk ka 
marrë pjesë në seancën për shqyrtimin kryesor dhe kur është kumtuar koha e 
shpalljes së aktgjykimit do të duhej të bartë konsekuencat e tilla. Meqë, prej kohës 
së përfundimit të seancës për çështjen kryesore dhe arritjes së njoftimit te pala, e 
cila nuk ka qenë e pranishme- kalon zakonisht një kohë, atëherë duhet të merret në 
konsideratë fakti se pala e tillë nuk do të njoftohet dy javë me herët lidhur me 
kohën e shpalljes së aktgjykimit. Kjo për faktin, se sipas dispozitës së nenit 153, 
par. 1 të LPK, aktgjykimi duhet të shpallet brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e 
përfundimit të seancës për shqyrtimin kryesor. Nuk mund të ketë shkelje 
procedurale, nëse në këtë rast pala e pranishme njoftohet shumë më herët sesa pala 
jo e pranishme lidhur me ditën e shpalljes së aktgjykimit. Kjo është edhe 
konsekuenca, që duhet të bartë pala, e cila nuk ka qenë e pranishme në seancën për 
shqyrtimin e çështjes kryesore, kur edhe kumtohet koha e shpalljes së aktgjykimit.  

 
 
Neni 158 
 

Në rastet nga nenet 155,156 dhe 157 të këtij ligji afati për paraqitjen e mjetit 
të goditjes fillon të ecë nga dita e nesërme në të cilën palës i dorëzohet 
aktgjykimi. 

 
1 Dispozita e nenit 158 të LPK, paraqet një dispozitë konkretizuese lidhur me 

dispozitën e nenit 126, par. 2 të LPK. Sipas dispozitës së nenit 158 të LPK, afati 
për paraqitjen e ankesës fillon nga dita e parë pas dorëzimit të aktgjykimit te pala. 
Edhe pse dispozita e nenit 158 të LPK, parasheh shprehimisht se afati i paraqitjes 
së mjeteve të goditjes fillon në ditën e parë pas dorëzimit të aktgjykimit sipas 
dispozitave të neneve 155, 156 dhe 157 të LPK, ky rregull vlen për të gjitha llojet e 
aktgjykimeve dhe për të gjitha mënyrat e shpalljes së aktgjykimit. Kjo për faktin se 
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LPK nuk parasheh ndonjë rast përjashtimor, kur afati për paraqitjen e ankesës 
fillon nga momenti i shpalljes gojarisht të aktgjykimit. Prandaj, për secilin 
aktgjykim afati për paraqitjen e mjetit të goditjes fillon në ditën e parë pas 
dorëzimit të aktgjykimit. Lidhur me dërgimin e aktgjykimit vlejnë dispozitat e 
neneve 103 e në vazhdim të LPK, në lidhje me komunikimin e shkresave.  

 
 
Neni 159 
 

Aktgjykimin burimor e nënshkruan gjyqtari. 
 
1 Dispozita e nenit 159 të LPK, përcakton në mënyrë lapidare se gjyqtari e 

nënshkruan aktgjykimin burimor. Prandaj, nënshkruhet vetëm një dokument 
origjinal, siç e quan Ligji „aktgjykimin burimor“. Aktgjykimin burimor e 
nënshkruan vetëm gjyqtari, nëse ai është gjyqtar i vetëm në një proces gjyqësor. 
Në rast se kemi të bëjmë me trupin gjykues, atëherë aktgjykimin burimor e 
nënshkruan kryetari i kolegjit. Aktgjykimi burimor ruhet në administratën e 
gjykatës dhe vetëm kopjet e legalizuara të aktgjykimit u dërgohen palëve. Prandaj, 
aktgjykimi u dërgohet palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në rolin e gjykatës, p.sh. 
edhe ndërhyrësit. 

 
 
Neni 160 
 
160.1 Aktgjykimi i përpiluar me shkrim duhet ta ketë: pjesën hyrëse, 

dispozitivin, arsyetimin dhe udhëzimin mbi të drejtën e ankimit kundër 
aktgjykimit. 

160.2 Pjesa hyrëse e aktgjykimit përmban: emrin e gjykatës, emrin dhe 
mbiemrin e gjyqtarit, emrin dhe mbiemrin, vendbanimin, gjegjësisht 
vendqëndrimin e palëve, të përfaqësuesve të tyre ligjor dhe me prokurë, 
tregimin e shkurtër të objektit të kontestit dhe vlerën e tij, ditën e 
përfundimit të shqyrtimit kryesor, tregimin e palëve, të përfaqësuesve të 
tyre ligjor dhe me prokurë që kanë qenë të pranishëm në seancën për 
shqyrtimin e tillë si dhe ditën kur është dhënë aktgjykimi. 

160.3 Dispozitivi i aktgjykimit përmban: vendimin me të cilin aprovohen apo 
refuzohen kërkesat e veçanta që kanë të bëjnë me çështjen kryesore dhe 
kërkesat aksesore, vendimin për ekzistimin apo mosekzistimin e kërkesës 
së parashtruar me qëllim kompensimi të saj me kërkesëpadinë si dhe 
vendimin mbi shpenzimet procedurale. 

160.4 Arsyetimi i aktgjykimit përmban: kërkesat e palëve, faktet që i kanë 
parashtruar dhe provat që i kanë propozuar, cilat nga faktet e tilla i ka 
vërtetuar, pse dhe si i ka vërtetuar ato fakte, e po që se i ka vërtetuar me 
anë të provave, cilat prova i ka shfrytëzuar dhe si i ka vlerësuar ato. 

160.5 Gjykata posaçërisht tregon se cilat dispozita të së drejtës materiale i ka 
zbatuar me rastin e vendosjes mbi kërkesat e palëve. Kur është nevoja 
gjykata deklarohet edhe lidhur me qëndrimet e palëve për bazën juridike 
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të kontestit, si dhe për propozimet dhe prapësimet e tyre, për të cilat 
gjykata nuk ka bërë arsyetime të vendimeve që i ka dhënë me herët gjatë 
procesit gjyqësor. 

160.6 Në pjesën arsyetuese të aktgjykimit kontumacional, aktgjykimit në bazë 
të pohimit, aktgjykimit në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia, apo të 
aktgjykimit për shkak të mungesës, jepen vetëm arsyet që e justifikojnë 
dhënien e aktgjykimeve të këtilla. 

 
1 Dispozita e nenit 160 të LPK përcakton në mënyrë të detajuar përmbajtjen e 

aktgjykimit. Kjo dispozitë kishte model dispozitën e nenit 338 të LPK së vjetër. 
Megjithatë, ka një shkurtim redaksional të dispozitës së nenit 160 të LPK, në 
krahasim me dispozitën e nenit 338 të LPK, sepse kjo dispozitë nuk përmban edhe 
detyrimin, që aktgjykimi duhet të përmbajë formulën se ai nxjerrët „në emër të 
popullit“. Për fat të keq, LPK nuk përmban më këtë detyrim. Po ashtu, edhe KRK 
nuk ka ndonjë dispozitë, me të cilën përcaktohet shprehimisht se secili aktgjykim 
duhet të përmbajë formulën se aktgjykimi nxjerrët „në emër të popullit“. Përkundër 
kësaj gjendje juridike, aktgjykimi duhet të përmbajë formulën se aktgjykimi 
nxjerrët „në emër të popullit“. Formulën „në emër të popullit“ duhet të përmbajë 
edhe aktvendimi, me të cilin vendoset në mënyrë meritore.  

2 Sipas dispozitës së nenit 160 të LPK, aktgjykimi duhet të përmbajë këto elemente: 
 

- Pjesën hyrëse; 
- Dispozitivin e aktgjykimit; 
- Arsyetimin; dhe 
- Udhëzimin për të drejtën e paraqitjes së mjetit të goditjes. 
 
Secili aktgjykim duhet të përmbajë parimisht këto elemente, meqë Ligji 
parasheh raste, kur aktgjykimi nuk duhet të ketë doemos këto element përbërëse. 
Kështu, dispozita e nenit 161 të LPK parasheh për raste të caktuara se aktgjykimi 
nuk duhet të përmbajë pjesën arsyetuese826. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se 
parimisht secili aktgjykim duhet të ketë elementet e përcaktuara sipas dispozitës së 
nenit 160 të LPK. Kështu edhe praktika gjyqësore (Gjykata Supreme me Rev. Nr. 
47/2001 përcakton se: “Aktgjykimi i hartuar me shkrim duhet të ketë parathënien, 
dispozitivin dhe arsyetimin e vet. Dispozitivi i aktgjykimit përmban vendimin e 
gjykatës mbi aprovimin ose mbi hedhjen poshtë të kërkesave të veçanta që kanë të 
bëjnë me çështjen kryesore dhe me kërkesat aksesore dhe vendimin mbi qenien apo 
mosqenien e kërkesës së theksuar për qëllime kompensimi. Në dispozitiv nuk mund 
të futen fakte dhe shpjegime dhe nuk mund t’u referohet përveç – se pjesa e 
kontestuar me detalisht, në gjerësi dhe gjatësi, është përshkruar me ngjyre të 
verdhe dhe nuk mund t’i referohet padisë dhe pjesëve të caktuar të saj përkitazi me 
pasurinë që është objekt kontesti por në dispozitiv kjo pasuri konstatuese duhet të 
numërohet dhe të përcaktohet një për një”).  

                                                            
826 Lidhur me këtë, shih më konkretisht, komentimin e nenit 161 të LPK.  
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3 Secili aktgjykimi duhet të ketë pjesën hyrëse. Në këtë rast do të duhej të vlente në 
mënyrë analoge dispozita e nenit 99 të LPK, lidhur me përmbajtjen e parashtresës. 
Pjesa hyrëse duhet të përmbajë sipas dispozitës së nenit 160, par. 2 të LPK: 

 
- Emrin e gjykatës (kjo nënkupton emërtimin e gjykatës në pikëpamje lëndore 

dhe tokësore; p.sh. Gjykata Komunale e Prishtinës; zakonisht secili aktgjykim 
ka një model të veçantë formal me logon e shtypur); 

- Emrin dhe mbiemrin e gjyqtarit (nëse çështja vendoset nga trupi gjykues, 
atëherë emri dhe mbiemri i secilit gjyqtar, të cilët kanë marrë pjesë në gjykim; 
e lejueshme është edhe shënimi i titullit akademik të gjyqtarit ose gjyqtarëve); 

- Emrin, mbiemrin, vendbanimin respektivisht vendqëndrimin e palëve si dhe 
përfaqësuesve ligjorë ose me prokurë të palëve. Palë në kuptim të kësaj 
dispozite konsiderohet secili pjesëmarrës tjetër në pozitë të tillë, siç janë secili 
bashkëndërgjyqës. Gjithashtu, në këtë pjesë duhet të shënohet edhe emri, 
mbiemri dhe vendbanimi respektivisht vendqëndrimi i ndërhyrësit madje afër 
emërtimit të palës, për të cilën është paraqitur ndërhyrësi. Lidhur me këtë, vlen 
në mënyrë analoge dispozita e nenit 99 të LPK. Prandaj, do të duhej që të 
shënohej edhe profesioni i palës, respektivisht palëve për identifikimin më të 
mirë të tyre. Në rast se kemi të bëjmë me persona juridikë ose entitet të tjera 
juridike, atëherë duhet të shënohen firma, selia dhe përfaqësuesi i tyre827; 

- Të dhënën lidhur me objektin e kontestit dhe vlerën e objektit të kontestit. 
Pjesa hyrëse duhet të përmbajë një përshkrim të shkurtër lidhur me objektin e 
kontestit dhe vlerën e objektit të kontestit828; 

- Ditën e përfundimit të seancës për shqyrtim kryesor. Kjo e dhënë është me 
rëndësi edhe për shkak të dispozitës së nenit 153 të LPK;  

- Tregimin e palëve, përfaqësuesve ligjorë dhe me prokurë, që kanë qenë të 
pranishëm në seancën për shqyrtimin e tillë. Formulimi i tillë ligjor është tejet 
i pa fat dhe i pasigurt. Ka të bëjë me shënimin lidhur me praninë e palëve dhe 
të përfaqësuesve të palëve. Kjo çështje është me rëndësi fundamentale sidomos 
lidhur me nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të mungesës apo aktgjykimit në 
bazë të pohimit të kërkesëpadisë; 

- Ditën, kur është dhënë aktgjykimi. Kjo nënkupton se aktgjykimi duhet të 
përmbajë të dhënën për ditën e shpalljes së aktgjykimit si dhe për datën e 
plotë. Nëse aktgjykimi shpallet gojarisht, atëherë ai aktgjykim duhet të 
përmbajë datën e shpalljes së ditës gojarisht; nëse aktgjykimi nuk shpallet 
gojarisht, por dërgohet me shkrim, atëherë ai duhet të përmbajë ditën, në të 
cilën është hartuar me shkrim dhe ka përfunduar aktgjykimi.  
 

4 Aktgjykimi duhet të ketë dispozitivin. Dispozitivi i aktgjykimit është pjesa 
qendrore dhe kryesore e secilit aktgjykim (ose edhe aktvendimit, nëse me të 
vendoset në mënyrë meritore). Dispozitivi i aktgjykimit përmban vendimin meritor 
lidhur me kërkesëpadinë e palës paditëse. Dispozitivi përmban vendimin lidhur me 

                                                            
827 Kjo në mënyrë analogia iuris, me dispozitën e nenit 99 të LPK; lidhur me këtë, shih më konkretisht 
komentimin e nenit 99, nr. 4 të LPK.  
828 Lidhur me nocionin e objektit të kontestit dhe lidhur me caktimin e vlerës së objektit të kontestit, shih më 
konkretisht, komentimin e neneve 15, nr. 3 dhe komentimin e nenit 29, nr. 1. 
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kërkesat kryesore dhe aksesore829. Në dispozitivin e aktgjykimit shënohen edhe 
aktvendimet, të cilat ndërmerren në fund së bashku me aktgjykimin. Si raste të tilla 
mund të jenë vendimi lidhur me shpenzimet procedurale830 ose edhe vendimi 
lidhur me ndryshimin e padisë831. Kjo ndodhë në rastet, kur me një aktgjykim 
vendoset edhe lidhur me çështjet, për të cilat vendoset së bashku me aktgjykimin.  

5 Pjesë përbërëse e secilit aktgjykim është edhe arsyetimi i tij. Megjithatë kjo vlen 
parimisht, meqë në raste të caktuara, aktgjykimi edhe mund të mos ketë arsyetim. 
Ky përjashtim vlen vetëm në rastet e parapara sipas dispozitës së nenit 161 të 
LPK832. Përndryshe, secili aktgjykim duhet të përmbajë arsyetimin. Edhe praktika 
gjyqësore në vazhdimësi ka potencuar faktin se secili vendim në parim duhet të 
ketë arsyetimin; megjithatë kjo rezulton jo shprehimisht, por nga përmbajtja e 
dispozitivit të këtij vendimi të Gjykatës Supreme; shih në këtë aspekt në mes të 
praktikës së shumtë vendimin e Gjykatës supreme, Rev. Nr. 30/2007 të datës 21 
tetor 2008. Për fat të keq edhe në këtë vendim si edhe në shumicën e vendimeve të 
tjera të praktikës gjyqësore nuk potencohet baza adekuate ligjore. Mos arsyetimi i 
një vendimi meritor paraqet shkelje esenciale me rëndësi absolute, me ç’rast 
vendimi gjithmonë duhet të abrogohet. Këtë e parasheh shprehimisht dispozita e 
nenit 182, par. 2 nënpar. n të LPK. Sipas kësaj dispozite, vendimi përmban një 
shkelje esenciale të dispozitave procedurale, nëse ai nuk është arsyetuar. Si vendim 
i paarsyetuar konsiderohet edhe vendimi, i cili është kontradiktor në mes të 
gjendjes faktike të konstatuar dhe arsyetimit të vendimit 833. Për më tepër, secila 
palë ka të drejtë në arsyetimin e vendimit dhe se mos respektimi i kësaj përbën 
shkelje të nenit 6 të KEMDNJ, e cila Konventë është pjesë përbërëse e KRK834. Në 
pjesën arsyetuese, vendimi përmban të dhëna lidhur me faktet e prezantuara nga 
ana e palëve835. Fillimisht duhet të ceken të gjitha faktet e tilla, duhet të paraqiten 
faktet e prezantuara të palëve, të cilat janë edhe kontestuese nga ana e palëve. Po 
ashtu, arsyetimi përmban të dhëna lidhur me provat e prezantuara nga ana e palëve 
si dhe administrimi i provave. Në arsyetim duhet të ceken të gjitha provat e 
prezantuara nga ana e palëve dhe po ashtu duhet të jepen të dhënat lidhur me 
vlerësimin dhe konstatimin e secilës provë veç e veç. Në një vendim tjetër të 
Gjykatës Supreme, Aktvendim, Rev. Nr. 63/2007, datë 25.6.2009 lidhur me këtë 
çështje thuhet: “Gjykata Supreme, thëniet e revizioneve i ka vlerësuar si të bazuara 
ngase sipas vlerësimit te kësaj gjykate, aktgjykimet e gjykatës te instancës më të 
ultë janë marrë me shkelje thelbësore të dispozitave te procedurës kontestimore te 
parashikuar nga neni 354.2 (14) lidhur me 375.1 të LPK, për shkak të këtyre të 
metave aktgjykimi nuk mund të shqyrtohet. Shkelja thelbësore e dispozitave të 
procedurës kontestimore, ekziston në faktin se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

                                                            
829 Lidhur me atë se cilat janë kërkesat kryesore dhe aksesore, shih komentimin e nenit 143, nr. 1. 
830 Lidhur me këtë shih komentimin e nenit 14, nr. 6. 
831 Lidhur me ndryshimin e padisë vendoset me aktvendim sipas dispozitës së nenit 258, par. 6 të LPK.  
832 Lidhur me këtë, shih më poshtë komentimin e nenit 161 të LPK.  
833 Kjo rezulton jo shprehimisht, por nga përmbajtja e dispozitivit të vendimit të Gjykatës Supreme, 
Aktvendimi MLC, Nr. 18/2006 të datës 15.05.2007; Për fat të keq, edhe në këtë vendim si edhe në shumicën e 
vendimeve të tjera të praktikës gjyqësore nuk potencohet baza adekuate ligjore. 
834 Shih, lidhur me këtë, nenin 22, par. 2 të KRK. 
835 Palë në kuptim të kësaj norme konsiderohen secili bashkëndërgjyqës si dhe natyrisht edhe ndërhyrësi. 
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parë është i pakuptueshëm dhe kontradiktor me vetvete dhe ekzistojnë 
kundërthënie midis asaj që thuhet në arsyetimin e aktgjykimit”). 

6 Pjesë përbërëse e përmbajtjes së secilit aktgjykim është edhe baza juridike. Kjo 
është e paraparë me dispozitën e nenit 160, par. 6 të LPK. Sipas dispozitës së 
nenit 253, par. 1 nënpar. d të LPK, secila padi duhet të përmbajë edhe bazën 
juridike lidhur me kërkesëpadinë e paraqitur836. Megjithatë, sipas dispozitës së 
nenit 253, par. 2 të LPK, gjykata nuk është e lidhur për bazën juridike, të cilën e ka 
paraqitur pala paditëse në padinë e saj. Kjo për faktin se vlen parimi se da mihi 
factum dabo tibi iuris (më jep faktin të jap të drejtën). Nga kjo del, se vlen një 
prezumim ligjor se gjykata e njeh të drejtën dhe se ajo e subsumon vetë faktin dhe 
të drejtën e kërkuar nga ana e palës paditëse. Për më tepër, dispozita e nenit 253, 
par. 3 të LPK, gjykata do të vendos lidhur me padinë e palës paditëse, edhe atëherë 
kur pala fare nuk e ka paraqitur bazën juridike të kërkesëpadisë. Pavarësisht faktit, 
nëse pala ka paraqitur ose jo bazën juridike, vendimi meritor i gjykatës duhet të 
përmbajë bazën juridike të vendimit të saj. Aktgjykimi duhet të përmbajë bazën 
juridike edhe kur vendoset për çështjet, për të cilat vendoset me aktvendim. Si rast 
tipik është aktvendimi lidhur me shpenzimet procedurale.  

7 Në rast të nxjerrjes së aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë/mosbindjes, 
aktgjykimit për shkak të mungesës, aktgjykimit në bazë të heqjes dorë nga 
kërkesëpadia si dhe të aktgjykimit në bazë të pohimit, Ligji nuk kërkon një 
arsyetim të detajuar si në rastet e nxjerrjes së aktgjykimit tjetër. Kjo është e 
paraparë me dispozitën e nenit 160, par. 6 të LPK. Në raste të tilla, gjykata jep 
vetëm një arsyetim të shkurtër për nxjerrjen e një aktgjykimi të tillë. Mjafton 
shënimi i faktit, se pala e paditur ka pohuar kërkesëpadinë dhe në bazë të këtij 
pohimi nxjerrët aktgjykim në bazë të pohimit. E njëjta vlen në mënyrë analoge 
edhe në rast të aktgjykimit pa shqyrtim kryesor të çështjes sipas dispozitës së nenit 
152 të LPK.  

 
 
Neni 161 
 

Po që se palët pas shpalljes së aktgjykimit kanë hequr dorë nga e drejta e 
ankimit, si dhe kur ato nuk kanë kërkuar shprehimisht që aktgjykimi, që do 
tu dërgohet, ta përmbajë pjesën arsyetuese, gjykata nuk do ta arsyetojë 
posaçërisht aktgjykimin e dhënë, por vetëm do të tregojë se palët kanë hequr 
dorë nga ankimi dhe se nga ky shkak aktgjykimi nuk është arsyetuar. 

 
1 Dispozita e nenit 161 të LPK, është dispozitë e re dhe si e tillë nuk ka qenë e 

paraparë në LPK e vjetër. Për fat të keq, formulimi i kësaj dispozite është tejet i 
papërcaktuar për fatin. Kjo dispozitë ka të bëjë vetëm me rastin, kur aktgjykimi 
shpallet gojarisht. Dhe shpallja mund të bëhet menjëherë në fund të seancës ose më 
së voni brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të seancës së shqyrtimit 
kryesor. Sipas dispozitës së nenit 161 të LPK, gjykata nuk do të arsyetojë 
vendimin e vet meritor, nëse janë plotësuar disa kushte të caktuara. Dispozita e 

                                                            
836 Lidhur me atë se a duhet doemos që padia të përmbajë ose jo bazën juridike, shih komentimin e nenit 253, 
nr. 1 e në vazhdim. 
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nenit 161 të LPK, parasheh rastin tjetër përjashtimor, kur Ligji lejon mundësinë, që 
aktgjykimi të mos përmbajë fare arsyetim. Një përjashtim të tillë e parasheh Ligji 
edhe me dispozitën e nenit 160, par. 6 të LPK. Pasi që, secili aktgjykim duhet të 
ketë parimisht arsyetimin, duhet të plotësohen disa kushte esenciale, kur lejohet 
mundësia, që aktgjykimi mos të ketë arsyetimin.  

2 Fillimisht për të ekzistuar mundësia e mosarsyetimit të aktgjykimit si kusht 
elementar është që aktgjykimi të jetë shpallur gojarisht. Edhe pse Ligji nuk e thotë 
këtë shprehimisht, vetëm aktgjykimet që shpallen gojarisht mund të mos kenë 
arsyetim. Te ky përfundim arrihet në bazë të interpretimit të dispozitës së nenit 161 
të LPK dhe në lidhje me dispozitën e nenit 153, par. 1 të LPK837. Prandaj, dispozita 
e nenit 161 të LPK nuk vlen, nëse aktgjykimi nuk është shpallur gojarisht dhe se ai 
aktgjykim i dërgohet palëve.  

3 Ngushtë me kushtin paraprak është edhe kushti tjetër se aktgjykimi i shpallur 
gojarisht duhet të bëhet në praninë e të dyja palëve. Kjo del nga formulimi i 
dispozitës së nenit 161 të LPK, sipas së cilës aktgjykimi nuk do të ketë arsyetim, 
nëse „palët pas shpalljes së aktgjykimit kanë... Prandaj, nuk do të vlejë dispozita e 
nenit 161 të LPK, nëse në rastin e shpalljes së aktgjykimit ka qenë e pranishme 
vetëm njëra palë. Në rastin e shpalljes së aktgjykimit gojarisht dhe në rast të 
pranisë së vetëm njërës palë, aktgjykimi duhet të ketë arsyetimin e tij, edhe nëse 
pala e pranishme pranon, që aktgjykimi të mos ketë arsyetim. Në situata të tilla 
mund të vije në shprehje vetëm përjashtimi i detyrimit për arsyeshmërinë e 
vendimit sipas dispozitës së nenit 160, par. 6 të LPK.  

4 Kusht tjetër, që aktgjykimi mos të ketë arsyetim është që palët të heqin dorë nga e 
drejta e paraqitjes së ankimit. Meqë ligjvënësi përcakton se aktgjykimi nuk do të 
ketë arsyetim, nëse palët heqin dorë nga e drejta e ankimit, atëherë dispozita e 
nenit 161 të LPK vlen edhe në rastet kur të vendoset në gjykatën e shkallës së dytë, 
nëse janë plotësuar kushtet e tjera të parapara me dispozitën e nenit 161 të LPK. 
Prandaj, e drejta e ankimit duhet të interpretohet në kuptim ekstensiv në kuptim të 
kësaj dispozite. Megjithatë, duhet të kihet parasysh fakti se dispozita e nenit 161 të 
LPK vlen vetëm atëherë, nëse të dyja palët kanë hequr dorë nga e drejta e ankimit. 
Prandaj, vendimi meritor duhet të ketë arsyetimin, nëse vetëm njëra palë ka hequr 
dorë nga e drejta e ankimit. Kjo del nga interpretimi gjuhësor i dispozitës së nenit 
161 të LPK.  

5 Vendimi meritor mund të mos ketë arsyetimin, nëse palët me rastin e heqjes dorë 
nga e drejta e ankimit po ashtu kërkojnë shprehimisht, që aktgjykimi mos të ketë 
arsyetimin. Prandaj, nuk do të vlejë dispozita e nenit 161 të LPK, nëse palët kanë 
hequr dorë nga e drejta e ankimit, por nuk kanë kërkuar që aktgjykimi të mos ketë 
arsyetim. Deklarata e palëve në këtë aspekt duhet të jetë e dhënë në mënyrë 
shprehimore. Megjithatë, do të konsiderohej se pala ka kërkuar, që aktgjykimi mos 
të ketë arsyetim, nëse nëpërmjet ndonjë shprehje del qartë vullneti i saj. Kështu do 
të mund të konsiderohej fakti, nëse pala ndaj pyetjes së gjyqtarit do të përgjigjej 
me pohimin me kokë, se a heq dorë nga arsyetimi i aktgjykimit.  

6 Problematike mund të jetë çështja, nëse palët duhet të japin deklaratën 
menjëherë, se heqin dorë nga e drejta e ankesës dhe heqin dorë nga e drejta e 

                                                            
837 Lidhur me shpalljen e aktgjykimit gojarisht, shih komentimin e nenit 153, nr. 1 e në vazhdim. 
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arsyetimit të aktgjykimit. Ose, këto deklarata mund të jepen brenda një afati të 
caktuar pas shpalljes së aktgjykimit. Mund të mendohet, se gjykata do të mund të 
caktojë ndonjë afat gjyqësor që palët të shprehin deklaratën e tillë. Ligji vetë, nuk 
parasheh një gjë të tillë. Sipas mendimit tim, një deklaratë e tillë e palëve do të 
mund të jepet vetëm menjëherë pas shpalljes së aktgjykimit gojarisht. Do të ishte i 
vështirë dhe i paqëndrueshëm ndonjë interpretim tjetër i dispozitës së nenit 161 të 
LPK. 

 
 
Aktgjykimi plotësues 
 
Neni 162 
 
162.1 Po që se gjykata nuk ka vendosur mbi të gjitha kërkesat që është dashur 

të përfshihen me aktgjykim, ose kur vetëm një pjesë e kërkesës ka mbetur 
pa u përfshirë me të, pala mundet brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) 
ditësh nga dita kur i është dorëzuar aktgjykimi t’i propozojë gjykatës që 
të bëjë plotësimin e tij. 

162.2 Po që se pala nuk paraqet propozim për plotësimin e aktgjykimit do të 
konsiderohet se padia është tërhequr në pjesën që ka mbetur pa u 
përfshirë me aktgjykimin e dhënë. 

162.3 Propozimi i vonuar apo i pathemeltë për plotësimin e aktgjykimit, hidhet 
poshtë përkatësisht refuzohet nga gjykata pa u caktuar seancë gjyqësore. 
 

1 Nëse gjykata me vendim meritor nuk ka vendosur për ndonjë kërkesë të palës, 
atëherë ajo mund të kërkojë që gjykata të vendos edhe lidhur me këtë kërkesë. 
Kërkesë në kuptim të kësaj dispozite konsiderohet çfarëdo kërkese qoftë ajo 
kërkesë kryesore ose kërkesë aksesore838. Kërkesë në kuptim të kësaj dispozite 
konsiderohet edhe ajo lidhur me shpenzimet procedurale. Prandaj, nëse gjykata me 
aktgjykimin e saj nuk ka vendosur edhe lidhur me shpenzimet procedurale, atëherë 
pala mund të kërkojë që të nxjerrët aktgjykim plotësues në lidhje me shpenzimet 
procedurale. E njëjta vlen, pra mund të kërkohet nxjerrja e aktgjykimit plotësues, 
nëse lidhur me kërkesëpadinë nuk është vendosur në mënyrë të plotë.  

2 Kusht fillestar për nxjerrjen e një aktgjykimit plotësues është, nëse me vendim 
meritor gjykata nuk ka vendosur për të gjitha kërkesat e paraqitura ose gjykata ka 
vendosur në mënyrë jo të plotë për ndonjë ose disa kërkesa të palës839.  

3 Kusht tjetër për nxjerrjen e aktgjykimit plotësues në kuptim të nenit 162 të LPK, 
është edhe propozimi i palës për nxjerrjen e aktgjykimit plotësues. Nëse një 
aktgjykim plotësues mund të nxjerrët sipas detyrës zyrtare (ex officio) pa 
propozimin e palës është tejet diskutabile. Sipas mendimit tim, aktgjykimi 
plotësues mund të nxjerrët vetëm atëherë, nëse pala e prekur (pra propozimin për 
nxjerrjen e aktgjykimit mund ta nxjerrë secila palë, që me aktgjykim është prekur 
në të drejtën, meqë nuk është vendosur lidhur me kërkesën e saj) ka paraqitur 

                                                            
838 Lidhur me atë se cilat janë kërkesat kryesore dhe kërkesat aksesore, shih nenin 143, par. 1 të LPK.  
839 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih më konkretisht Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, §§ 423, 424 Rn. 1. 



Iset Morina 

 330 

propozimin për nxjerrjen e aktgjykimit plotësues. Kjo duhet të vlejë edhe atëherë 
kur janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara për nxjerrjen e aktgjykimit plotësues 
sipas dispozitës së nenit 162 të LPK. Në këtë përfundim mund të arrihet, nëse 
merret parasysh edhe dispozita e nenit 162, par. 2 të LPK. Sipas kësaj dispozite, 
konsiderohet se është tërhequr padia për atë kërkesë, për të cilën nuk është 
vendosur me vendim meritor, nëse pala e prekur nuk ka paraqitë propozimin për 
nxjerrjen e aktgjykimit.  

4 Propozimi i palës duhet të paraqitet brenda afatit prej 15 ditësh nga dita, kur pala 
e prekur ka marrë vendimin meritor. Afati prej 15 ditësh fillon të rrjedhë në ditën e 
parë pas dorëzimit të vendimit meritor palës së prekur840.  

5 Afati prej 15 ditësh për paraqitjen e propozimit për nxjerrjen e aktgjykimit 
plotësues është afat prekluziv dhe se mosparaqitja e propozimit ka për 
konsekuencë humbjen e kësaj të drejte. Megjithatë, edhe në rastet e tilla mund të 
paraqitet kërkesa për kthimin në gjendjen e mëparshme (propozimi për restitutio in 
integrum) në bazë të dispozitave të neneve 129 e në vazhdim të LPK. Meqë 
propozimi për nxjerrjen e aktgjykimit plotësues është parashtresë në kuptimin 
juridik, duhet të vlejnë edhe dispozitat e neneve 99 dhe 102 të LPK. Prandaj, 
gjykata duhet fillimisht të kërkojë përmirësimin e propozimit sipas dispozitave të 
neneve 99 dhe 102 të LPK, para se të vendos për hedhjen poshtë të propozimit.  

 
 
Neni 163 
 
163.1 Kur gjykata konstaton se propozimi për plotësimin e aktgjykimit është i 

themeltë, e cakton seancën për shqyrtim kryesor të çështjes, me qëllim të 
dhënies së aktgjykimit për pjesën e kërkesës që nuk është zgjidhur 
(aktgjykimi plotësues). 

163.2 Aktgjykimi plotësues mund të jepet edhe pa u hapur përsëri shqyrtimi 
kryesor, po që se këtë aktgjykim e jep gjyqtari që e ka dhënë aktgjykimin 
e parë, por pas konstatimit se kërkesa për të cilën propozohet plotësimi 
është i shqyrtuar mjaftueshëm. 

163.3 Në qoftë se propozimi për plotësimin e aktgjykimit ka të bëjë vetëm me 
shpenzimet e procedurës, aktvendimin mbi propozimin e jep gjykata pa 
caktuar seancë gjyqësore. 
 

1 Për hir të parimit të ekonomizimit, duhet të nxjerrët aktgjykimi plotësues pa 
caktuar seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes. Kjo është zgjidhja më e mirë 
dhe është siç duket dhe intenca e ligjvënësit. Në këtë drejtim shkon edhe dispozita 
e nenit 162, par. 3 të LPK, sipas së cilës gjykata hedh poshtë propozimin, nëse 
propozimi është i pathemeltë. Megjithatë, përjashtimisht nuk ka nevojë fare të 
caktohet seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes. Nëse do të caktohet ose jo 
seanca për shqyrtimin kryesor ose jo, varet nga diskrecioni i gjykatës duke marrë 
në konsideratë situatën e përgjithshme. Gjykata do të caktojë seancën për 
shqyrtimin kryesor për të shqyrtuar kërkesat, për të cilën nuk është vendosur me 

                                                            
840 Shih lidhur me këtë, dispozitën e nenit 126, par. 2 dhe dispozitën e nenit 154, par. 2 të LPK.  
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vendim meritor, edhe pse këtë nuk e thotë shprehimisht Ligji. Për më tepër, në 
bazë të dispozitës së nenit 163, par. 1 të LPK, gjykata do të caktojë seancën për 
shqyrtimin kryesor vetëm me qëllim të dhënies së aktgjykimit për pjesën e 
kërkesës, për të cilën nuk është vendosur. Në bazë të interpretimit gjuhësor do të 
mund të arrihet në përfundim se sipas kësaj dispozite gjykata do të caktojë seancën 
për shpalljen e aktgjykimit plotësues lidhur me kërkesën, për të cilën nuk është 
vendosur me vendim meritor. Megjithatë, ky nuk mund të jetë qëllimi dhe motivi i 
ligjvënësit. Shumë më tepër, gjykata nuk do të caktojë seancën për shqyrtimin 
kryesor të çështjes vetëm për të shpallur aktgjykimin plotësues, por për të 
shqyrtuar çështjen, për të cilën është paraqitur propozimi. Në bazë të dispozitës së 
nenit 161, par. 1 të LPK, mund të caktojë seancën për shqyrtimin kryesor, vetëm sa 
për të shpallur aktgjykimin plotësues. 

2 Gjykata nuk do të caktojë fare seancë për shqyrtimin kryesor, nëse gjykata ka 
vlerësuar se kërkesa, për të cilën është paraqitur propozimi i palës së prekur është i 
themeltë. Kusht tjetër sipas dispozitës së nenit 163 par. 2 të LPK, është që lidhur 
me aktgjykimin të vendos po i njëjti gjyqtar, i cili ka nxjerrë vendimin meritor.  

3 Dispozita e nenit 163, par. 3 të LPK, përcakton se gjykata do të nxjerrë aktgjykim 
plotësues pa caktuar seancën, nëse propozimi konsiston në kërkesën e palës së 
prekur në lidhje me shpenzimet procedurale. Nga dispozita e nenit 163, par. 3 të 
LPK, del se nuk ka nevojë, që patjetër të vendos i njëjti gjyqtar, i cili ka vendosur 
në vendimin meritor edhe në nxjerrjen e aktgjykimit plotësues. Dispozita e nenit 
163, par. 3 të LPK, do të duhej të vlente edhe në rastet, kur me propozim kërkohet 
vendosja lidhur me kërkesat e tjera aksesore. 

 
 
Neni 164 
 
164.1 Në qoftë se, përpos propozimit për plotësimin e aktgjykimit, kundër tij 

është paraqitur edhe ankesa, ajo nuk e dërgon ankesën në gjykatën e 
shkallës së dytë derisa të mos merret vendimi mbi propozimin për 
plotësim, si dhe derisa të mos skadojë afati për goditjen e tij. 

164.2 Po që se kundër vendimit mbi plotësimin e aktgjykimit ngrihet ankesa, 
kjo ankesë së bashku me ankesën kundër aktgjykimit të parë, do t’i 
dërgohet gjykatës së shkallës së dytë. 

164.3 Në qoftë se aktgjykimi goditet me anë të ankesës vetëm nga shkaku se 
gjykata nuk ka vendosur me të për të gjitha kërkesat e palëve që janë 
objekt i procesit gjyqësor, ankesa do të konsiderohet si propozim për 
dhënien e aktgjykimit plotësues. 
 

1 Në rast se gjykata në vendimin meritor nuk ka vendosur lidhur me kërkesat e palës 
ose ka vendosur në mënyrë të plotë, atëherë pala e prekur mundet të paraqes 
propozimin për nxjerrjen e aktgjykimit plotësues sipas dispozitës së nenit 162 të 
LPK. Nga dispozita e nenit 164, par. 1 të LPK, del se kundër vendimit meritor 
mund të paraqitet ankesa, nëse me atë vendim meritor nuk është vendosur për të 
gjitha kërkesat e paraqitura nga ana e palëve. Mospërfshirja e të gjitha kërkesave 
në vendimin meritor do të përbënte shkelje thelbësore të dispozitave procedurale. 
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Por, dispozita e nenit 182, par. 2 të LPK, nuk parasheh shprehimisht se 
mosvendosja për të gjitha kërkesat e palës paraqet shkelje esenciale me rëndësi 
absolute. Më së shumti do të mund të vinte në shprehje zbatimi analog i 
dispozitave të nenit 182, par. 2 të LPK, edhe për rastet, kur me vendim meritor nuk 
është vendosur për të gjitha kërkesat e palëve. Por, kjo mund të jetë problematike 
për shkak të karakterit numerus clausus të dispozitave të nenit 182, par. 2 të 
LPK841. Siç duket, ligjvënësi nuk dëshiron një dualizëm, nëse me vendim meritor 
nuk vendoset për të gjitha kërkesat e palëve. Kjo del nga dispozita e nenit 164, par. 
3 të LPK. Sipas kësaj dispozite, nëse pala ka goditur vendimin meritor për shkak të 
mospërfshirjes së kërkesës në vendim, atëherë ky mjet i goditjes do të konsiderohej 
si propozim për nxjerrjen e aktgjykimit. Ky mjet i goditjes do të konsiderohej si 
ankesë edhe atëherë, kur pala e ka emërtuar propozimin e vet si „ankesë“. 
Natyrisht, kjo vlen vetëm atëherë kur pala e ka goditur vendimin meritor për shkak 
se me vendim meritor nuk është vendosur për të gjitha kërkesat e paraqitura. 

2 Nëse vendimi meritor i gjykatës goditet nga pala e prekur edhe për shkak të 
mospërfshirjes së kërkesës edhe për ndonjë shkak tjetër sipas dispozitave të nenit 
181 të LPK, atëherë gjykata nuk do të veprojë si në rastin e procedurës sipas 
ankesës në bazë të dispozitave të neneve 185 e në vazhdim të LPK, por ajo do të 
pres deri sa të vendos lidhur me propozimin për aktgjykim plotësues dhe deri sa të 
kalojë afati i goditjes së këtij vendimi, sipas dispozitës së nenit 164, par. 2 të LPK. 
Meqë, aktgjykimi plotësues është aktgjykim i pavarur, ai mund të goditet me 
ankesë si aktgjykim i veçantë. 

3 Ligji nuk ka përcaktuar qartë se çka do të ndodhë, nëse pala ka paraqitur dy 
mjete të goditjes së vendimit meritor, pra edhe ankesën edhe propozimin për 
nxjerrjen e aktgjykimit plotësues për shkak të mospërfshirjes së kërkesave të palës. 
Në raste të tilla, gjykata do të duhej të vendoste në lidhje me propozimin për 
nxjerrjen e aktgjykimit plotësues dhe njëkohësisht të hedhë poshtë ankesën duke 
marrë për bazë dispozitën e nenit 164, par. 3 të LPK. 

 
 
Korrigjimi i aktgjykimit 
 
Neni 165 
 
165.1 Gabimet në emra dhe numra, si dhe gabimet tjera në shkrim dhe 

llogaritje, mungesat në aspektin e formës së aktgjykimit dhe mospajtimi i 
kopjes me origjinalin e aktgjykimit, i korrigjon gjykata në çdo kohë. 

165.2 Korrigjimi i gabimeve bëhet me aktvendim të posaçëm që shkruhet në 
fund të origjinalit të aktgjykimit, kurse palëve u dërgohet kopja e 
aktvendimit të tillë. 

165.3 Po që se midis origjinalit dhe kopjes së aktgjykimit ekziston mospajtimi 
në pikëpamje të ndonjë vendimi të përmbajtur në dispozitivin e 
aktgjykimit, palëve do t’u dërgohet kopja e korrigjuar e aktgjykimit, 
duke treguar se me këtë kopje të aktgjykimit zëvendësohet kopja e 

                                                            
841 Lidhur me këtë, shih komentimin e nenit 182, nr. 1 e në vazhdim. 
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mëparshme e aktgjykimit. Në rast të këtillë afati për ankim kundër pjesës 
së korrigjuar të aktgjykimit fillon të ecë nga dita e dorëzimit të kopjes së 
korrigjuar të aktgjykimit. 

165.4 Për korrigjimin e aktgjykimit gjykata vendosë pa dëgjimin e palëve. 
 

1 Dispozita e nenit 165 të LPK, rregullon çështjet e përmirësimit të gabimeve në 
aktgjykim. Aktgjykimi mund të përmbajë ndonjë gabim, i cili mund të 
përmirësohet në bazë të procedurës së paraparë me këtë dispozitë. Neni 165, par. 1 
të LPK, parasheh disa raste tipike, kur aktgjykimi mund të përmbajë gabime, të 
cilat mund të përmirësohen nga ana e gjykatës. Prandaj, rastet e përmendura në 
dispozitën e nenit 165, par. 1 të LPK janë vetëm shembuj tipik dhe se kjo dispozitë 
nuk ka karakter numerus clausus. Shprehimisht parashihet me këtë normë, që 
gabimet në shkrimin e emrave dhe numrave, si dhe gabimet tjera me shkrim dhe 
llogaritje, mungesat në aspektin e formës së aktgjykimit dhe mospaktueshmëria në 
mes të aktgjykimit burimor dhe kopjes së aktgjykimit mund të korrigjohen në çdo 
kohë nga ana e gjykatës. Nga kjo del, se kjo dispozitë vlen, nëse kemi të bëjmë me 
gabime të natyrës formale, p.sh. në vend të aktgjykimit shkruhet aktvendim ose 
anasjelltas ose nuk shkruhet fare formulimi se aktgjykimi nxjerrët Në emër të 
popullit. Në rast të gabimeve të tilla të natyrës formale, gjykata mund t´i 
përmirësojë ato vetë sipas detyrës zyrtare (ex officio)842. Megjithatë, përmirësimi i 
gabimeve të tilla të natyrës formale mund të bëhet edhe me propozimin e secilës 
palë. Palë në kuptim të kësaj norme, është edhe secili bashkëndërgjyqës dhe 
ndërhyrës, qoftë në anën e palës paditëse, qoftë në anën e palës së paditur. 

2 Dispozita e nenit 165, par. 1 të LPK, parasheh shprehimisht se përmirësimi mund 
të bëhet në çdo kohë. Çdo kohë në kuptim të kësaj norme është edhe pasi vendimi 
të jetë bërë i formës së prerë843. 

3 Edhe pse dispozita e nenit 165, par. 1 të LPK, i referohet shprehimisht vetë 
aktgjykimit, kjo dispozitë vlen edhe për rastet e tjera. Pra, gjykata mundet në çdo 
kohë sipas detyrës zyrtare ose me propozim të palës të përmirësojë secilin vendim 
meritor, pra aktgjykim ose aktvendim. Po ashtu, mund të përmirësohet edhe secili 
aktvendim tjetër në procedurën kontestimore. Gjykata mund të përmirësojë edhe 
çdo aktvendim në procedurën jokontestimore sipas dispozitave të nenit 165, par. 1 
të LPK, në lidhje me dispozitën e nenit 3 të LPJK si dhe secilin aktvendim dhe 
konkluzion në procedurën e përmbarimit sipas dispozitës së nenit 165, par. 1 të 
LPK, në lidhje me dispozitën e nenit 22 të LPP. Gjithashtu kjo dispozitë vlen 
edhe për përmirësime në secilën pjesë të vendimit meritor844.  

4 Përmirësimi është i lejueshëm vetëm atëherë kur deklarata e gjykatës, e mishëruar 
në vendim nuk i përgjigjet vullnetit të saj. Pra, nuk mund të ketë përmirësim të 
vendimit sipas dispozitës së nenit 165 të LPK, nëse vendimi është juridikisht i 
padrejtë, por ai vendim i përgjigjet vullnetit të gjykatës, të cilën vullnet gjykata e 

                                                            
842 Kështu, shprehimisht dispozita e nenit 165, par. 1 të LPK.  
843 Lidhur me atë se kur aktgjykimi bëhet i formës së prerë, shih më poshtë komentimin e nenit 166, nr. 1 e në 
vazhdim. 
844 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 160, nr. 1 e në vazhdim. 
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ka shprehur në vendimin e saj845. Kjo për faktin, se gjykata është e lidhur për 
vendimin e saj, që në momentin e dhënies së vendimit846.  

5 Dispozitat e nenit 165, par. 2 dhe 3 të LPK, rregullojnë procedurën e përmirësimit 
të gabimeve të natyrës formale në vendim. Përmirësimi, qoftë sipas detyrës zyrtare 
qoftë me propozimin e palës bëhet me aktvendim. Edhe pse dispozita e nenit 165, 
par. 2 të LPK, përcakton se aktvendimi lidhur me përmirësimin e aktgjykimit 
shkruhet në fund të aktgjykimit, mjafton që aktvendimi i tillë t’i bashkëngjitet 
aktgjykimit të përmirësuar. Megjithatë, sipas dispozitës së nenit 165, par. 3 të 
LPK, kërkon shprehimisht, që palëve t’u dërgohet kopja e origjinalit të 
përmirësuar. Edhe në këtë rast, përmirësimi bëhet me aktvendim. Me dorëzimin e 
këtij aktvendimi fillon afati për paraqitjen e ankesës. Dorëzim i këtij aktvendimi 
nuk krijon një afat tjetër të ri për vendimin meritor. Këtë e përcakton qartë 
dispozita e nenit 165, par. 3 fjalia e dytë të LPK, sipas së cilës afati fillon të rrjedhë 
vetëm kundër pjesës së korrigjuar. U mor vesh, në këtë rast lejohet ankesa kundër 
aktvendimit, sipas dispozitave të neneve 170 e në vazhdim të LPK.  

6 Meqë, sipas dispozitës së nenit 165, par. 1 të LPK, është paraparë përmirësimi i 
gabimeve, që haptas vërehen, atëherë edhe procedura e përmirësimit të tyre është e 
thjeshtë. Më konkretisht, procedura e përmirësimit të gabimeve bëhet pa shqyrtim 
gojor. Këtë e përcakton shprehimisht dispozita e nenit 165, par. 4 të LPK.  

 
 
Forma e prerë e aktgjykimit 
 
Neni 166 
 
166.1 Aktgjykimi i cili nuk mund të goditet me anë të ankesës bëhet i formës së 

prerë për aq sa është vendosur me të mbi kërkesëpadinë apo të 
kundërpadisë. 

166.2 Gjykata gjatë gjithë procedimit të çështjes kujdeset sipas detyrës zyrtare 
se a mos është gjë e gjykuar çështja e ngritur me padi dhe nëse konstaton 
se procedura është iniciuar për kërkesën për të cilën ekziston vendimi i 
formës së prerë, padia duhet të hedhet poshtë si e palejueshme. 

166.3 Po që se në aktgjykim është vendosur mbi kërkesën të cilën i padituri e ka 
parashtruar me anë të prapësimit me qëllim të kompensimit me kërkesën 
e padisë, atëherë vendimi për ekzistimin apo mosekzistimin e kërkesës së 
tillë të të paditurit bëhet i formës së prerë. 
 

1 Realizimi i një të drejte subjektive private është objektivi kryesor i një procesi 
gjyqësor civil. Një e drejtë subjektive private realizohet atëherë kur ka qartësi dhe 
kjo qartësi arrihet me nxjerrjen e një vendimi, me të cilën krijohet qartësi në të 
drejtën. Kjo qartësi arrihet vetëm atëherë kur vendoset në mënyrë meritore me një 
vendim. Në vendim vendoset në mënyrë autoritative lidhur me një marrëdhënie të 
caktuar juridike. Pa një vendim, procesi gjyqësor nuk do të kishte kuptim dhe 

                                                            
845 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos konkretisht Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 419 Rn. 3. 
846 Neni 169 i LPK.  
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çështja kryesore e një vendimi është paraqitja e efektit juridik të vendimit. Pra, për 
palët është me rëndësi efekti juridik i një vendimi të tillë, i cili nxjerrët nga 
gjykata.  

2 Vendimi i nxjerrë ka efekt edhe për vetë gjykatën. Ky efekt manifestohet në atë 
formë se gjykata është e lidhur për vendimin e vet847. Vendimi ka efekt natyrisht 
në rend të parë për palët në procedurë. Se si dhe kur ka efekt një vendim, varet se 
kur një vendim bëhet i formës së prerë në kuptimin material dhe formal. LPK i ri 
përqafon qartë konceptin gjerman-austriak lidhur me dallimin e formës së prerë të 
vendimit në kuptimin formal dhe material. Për mendimin tim edhe LPK i vjetër 
kishte përqafuar konceptin e ndarjes së formës së prerë të aktgjykimit në kuptimin 
formal dhe në kuptimin material848. Forma e prerë e vendimit në kuptimin formal 
nënkupton mosmundësinë e goditjes së tij me mjet të rregullt juridik. Kurse, forma 
e prerë e vendimit në kuptimin material i jep vendimit një efekt vendimtar, sipas të 
cilit efekt vendimtar nuk mund të ketë prapë ndonjë vendim në lidhje me të njëjtën 
çështje849. 

3 Forma e prerë në kuptimin formal të vendimit është paraparë me dispozitën e 
nenit 166, par. 1 të LPK, sipas së cilës dispozitë aktgjykimi bëhet i formës së prerë 
në momentin, kur ai nuk mund të goditet me mjet të rregullt juridik. Nga kjo rrjedh 
se aktgjykimi bëhet i formës së prerë në kuptimin formal, nëse ai vendim nuk 
mund të ndryshohet me mjete të rregullta juridike të goditjes. Ky moment mund të 
jetë: 

 
- Në rastet, kur vendimi nuk mund të goditet me mjet të rregullt të goditjes; 
- Në rastet, kur ka kaluar afati për paraqitjen e mjetit të goditjes së vendimit dhe 

se brenda këtij afati nuk është paraqitur mjeti i goditjes së vendimit; dhe 
- Kur hiqet dorë nga mjeti i goditjes së vendimit850.  

 
4 Ky moment i formës së prerë së aktgjykimit mund të jetë për palët i ndryshëm, 

por edhe i njëjtë. Aktgjykimi mund të bëhet i formës së prerë për të dyja palët 
sidomos në rastet e parapara sipas dispozitës së nenit 161, të LPK ose në rastet, kur 
aktgjykimi u dorëzohet palëve në të njëjtën kohë. Kurse, aktgjykimi mund të bëhet 
i formës së prerë për palët në momente të ndryshme, varësisht se kur palët kanë 
pranuar aktgjykimin851  

5 Forma e prerë e aktgjykimit, në kuptimin material parashihet si në par. 1 ashtu 
edhe në par. 2, të nenit 166 të LPK. Siç u tha pak më lart, forma e prerë e vendimit 
në kuptimin material i jep vendimit një efekt vendimtar, sipas të cilit efekt 
vendimtar nuk mund të ketë prapë ndonjë vendim në lidhje me të njëjtën çështje. 
Nga kjo del, se forma e prerë e vendimit në kuptimin material ka dy efekte dhe se 
efekti i parë se për të njëjtin vendim nuk mund të vendoset dy herë (ne bis in 

                                                            
847 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 169, nr. 1 e në vazhdim. 
848 Lidhur me mendimet në doktrinën juridike për këtë çështje sipas të drejtës së mëparshme shih Brestovci, E 
drejta procedurale civile II, fq. 52. 
849 Shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 466, 467. 
850 Shih nenin 161 të LPK; shih lidhur me këtë edhe dispozitën e nenit 177, par. 1 të LPK.  
851 Shih dispozitën e nenit 177, par. 1 të LPK.  
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dem)852. Efekti i dytë është se vendimi i formës së prerë i lidhë edhe gjykatën edhe 
palët. Pra, efekti kryesor i vendimit të formës së prerë në kuptimin material është 
se për të njëjtën çështje nuk mund të procedohet e as të vendoset. Kjo vlen edhe 
për negacionin e kërkesës së vendosur853. Me këtë nënkuptohet se nëse është 
vendosur një herë me aktgjykim vërtetues se personi A është pronar i 
paluajtshmërisë X, atëherë nuk mund të procedohet e as të vendoset në çështjen, 
nëse personi B kërkon që të vendoset se ai vetë e jo personi A është pronar i 
paluajtshmërisë X. Vendimi i formës së prerë ka efekt pra për kërkesën, 
pavarësisht nëse kërkesa është paraqitur me padi ose kundërpadi. Pasojat juridike 
të kësaj situate janë paraparë me dispozitën e nenit 166, par. 2 të LPK, sipas së 
cilës dispozitë gjykata do të hedh poshtë padinë, nëse për të njëjtën çështje është 
vendosur me vendim të formës së prerë. Kjo dispozitë përcakton po ashtu se 
gjykata sipas detyrës zyrtare (ex officio) duhet vetë të kujdeset, nëse lidhur me 
çështjen e tillë është vendosur. Nga kjo del se këtu vlen përjashtimisht parimi i 
hetimit e jo parimi i shqyrtimit sipas dispozitës së nenit 7 të LPK854. Hedhja poshtë 
e padisë bëhet në bazë të dispozitës së nenit 166, par. 2 të LPK, nëse gjykata 
konstaton se lidhur me objektin e kontestit është vendosur një herë. Hedhja poshtë 
e padisë bëhet me aktvendim. Në rast se gjykata ka shkelur parimin ne bis idem, 
atëherë kjo shkelje mund të përbëjë shkelje esenciale me rëndësi absolute sipas 
dispozitës së nenit 182, par. 2 nënpar. l i LPK. Pas hyrjes në fuqi të vendimit, 
mund të paraqitet po ashtu propozimi për përsëritjen e procedurës në bazë të nenit 
232, par. e të LPK. Gjithashtu, në rast të shkeljes së parimit ne bis in idem mund të 
paraqitet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, sipas dispozitës së nenit 247, par. a 
të LPK.  

 
 
Neni 167 
 
167.1 Aktgjykimi i formës së prerë prodhon efekt juridik vetëm ndërmjet 

palëve ndërgjyqëse, përveç kur nga shkaku i natyrës së raportit 
kontestues apo, sipas urdhrit të ligjit, prodhon efekt kundër personave të 
tretë. 

167.2 Forma e prerë e aktgjykimit lidhet për gjendjen e raportit juridik në 
kohën e përfundimit të shqyrtimit kryesor të çështjes. 
 

1 Me dispozitat e nenit 167, par. 1 dhe par. 2 të LPK, parashihen rregullat lidhur me 
kufijtë subjektiv dhe kohor të vendimit të formës së prerë. Më konkretisht, me 
këto dispozita parashihen rregullat në lidhje me atë se ndaj kujt ka efekt aktgjykimi 
(secili vendim) dhe cila kohë merret për bazë për shquarjen e formës së prerë të 
vendimit. Dispozita e nenit 167, par. 1 të LPK, parasheh shprehimisht dhe qartë, se 
një aktgjykim i formës së prerë prodhon efekte juridike vetëm ndaj palëve në 

                                                            
852 Shih lidhur me këtë Hasani, Ne bis in idem në procedurën kontestimore, fq. 46, 48. 
853 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-
Erkenntnisverfahren und Grundzüge des Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 141. 
854 Lidhur me çështjen e tillë se kur vlen në procedurë parimi i shqyrtimit dhe kur ai i hetimit shih më 
konkretisht komentimin e nenit 7, nr. 1 e në vazhdim. 
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proces. Prandaj, një vendim i gjykatës mund të ketë efekt parimisht vetëm ndaj 
palëve. Kjo për faktin, se në rast të kundërt do të shkelej parimi fundamental i 
kontradiktoritetit dhe dëgjimit të palëve, parime të cilat janë të mishëruara në nenin 
5 të LPK. Parimet e tilla janë kategori kushtetuese dhe të drejta elementare të 
njeriut sipas nenit 31 të KRK dhe nenit 6 të KEMDNJ në lidhje me nenin 22 të 
KRK. Përkundër këtij fakti, Ligji parasheh mundësinë e efektit të një aktgjykimi 
edhe ndaj personave të tretë, edhe pse ata nuk janë fare palë. Megjithatë, një efekt i 
tillë është i mundshëm vetëm atëherë, kur kjo del nga ndonjë marrëdhënie 
kontestuese ose nga ndonjë dispozitë ligjore. Aktgjykimi i formës së prerë ka efekt 
ndaj të gjithë trashëgimtarëve qofshin ata singularë ose pluralë. Po ashtu, 
aktgjykimi i formës së prerë ka efekt edhe në rastet e nenit 139, par. 1 të LPP. 
Gjithashtu, një aktgjykim ka efekt ndaj personave të tretë edhe në rastet e parapara 
me dispozitat e nenit 245, të LPP. Po ashtu, raste të tilla përjashtimore janë 
paraparë edhe në LSHT, siç janë nenet 17 par. 4 dhe neni 5, 21 par. 1 nënpar. b, 
etj.  

2 Mund të jetë problematike çështja, nëse vendimi i formës së prerë ka efekt edhe 
ndaj ndërhyrësit855. Pra, është diskutabile çështja, nëse brenda kufijve subjektiv të 
vendimit të formës së prerë gjendet edhe ndërhyrësi. Ligji hesht në lidhje me këtë 
çështje, që në fakt është edhe e kuptueshme. Sipas dispozitës së nenit 167, par. 1 të 
LPK, vendimi i formës së prerë prodhon efekt vetëm ndaj “palëve ndërgjyqëse, 
përveç kur nga shkaku i natyrës së raportit kontestues apo, sipas urdhrit të ligjit, 
prodhon efekt kundër personave të tretë”. Ndërhyrësi në parim nuk është palë. 
Ndërhyrësi bëhet palë vetëm në rast të rrethanës së krijuar në bazë të nenit 273, 
par. 5 të LPK, kur ndërhyrësi zë vendin e palës ndërgjyqëse, natyrisht me pëlqimin 
e palëve ndërgjyqëse. Përkundër këtij fakti, në bazë të dispozitës së nenit 167, par. 
1 të LPK, vendimi i formës së prerë ka efekt edhe ndaj subjekteve të tjera, kur 
“përveç kur nga shkaku i natyrës së raportit kontestues apo, sipas urdhrit të ligjit, 
prodhon efekt kundër personave të tretë”. Nga kjo rezulton se vendimi i formës së 
prerë ka efekt edhe ndaj personave të tjerë (në lidhje me këtë shih edhe komentimin 
në numrin paraprak të këtij neni). Në bazë të nenit 273, par. 1 të LPK, ndërhyrësi 
ka për detyrë ta pranojë procesin kontestimor në atë gjendje në të cilën ndodhej në 
momentin kur ka ndërhyrë në gjykim. Gjatë procedimit të mëtejmë, ndërhyrësi ka 
të drejtë të parashtrojë propozime dhe të kryejë veprime procedurale tjera brenda 
afateve në të cilat këto veprime do të mund t’i kryente pala të cilës i është 
bashkuar. Duke u bazuar në këtë dispozitë, mund të konkludohet se edhe 
ndërhyrësi ka të drejtë të ndërmarrë të gjitha veprimet procedurale, të cilat mund t’i 
ndërmarrë edhe vetë pala, me kusht që ato veprime të ndërmerren në afatet e 
parapara. Këto nuk janë afate të veçanta për ndërhyrësin, por afate, brenda të cilave 
pala mund të ndërmerr veprime procedurale, pra edhe ndërhyrësi. Si konsekuencë 
e këtyre të drejtave procedurale, kemi shtrirjen e vendimit të formës së prerë në 
aspektin subjektiv edhe në ndërhyrësin. Megjithatë, sipas nenit 274, par. 1 të LPK, 
ndërhyrësi ka pozitën procedurale të bashkëndërgjyqësit unik, nëse efekti i 
vendimit gjyqësor duhet të shtrihet edhe ndaj ndërhyrësit. Pra, jo detyrimisht çdo 
vendim ka efekt direkt edhe në ndërhyrësin. Nga kjo rezulton, se vendimi i formës 

                                                            
855 Në lidhje me ndërhyrësin, shih nenet 271 e në vazhdim të LPK.  
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së prerë nuk ka efekt direkt edhe në ndërhyrësin me konsekuencë se kufijtë 
subjektiv të vendimit të formës së prerë nuk shtrihen edhe në ndërhyrësin. 
Megjithatë, kjo nuk mund të vlejë apriori për të gjitha llojet e ndërhyrjes. Kjo edhe 
për shkak të dispozitës së nenit 168 të LPK. Sipas kësaj dispozite, gjykata nuk 
mund të nxjerrë vendim tjetër në procedurën e re kundër ndërhyrësit, nëse 
ndërhyrësi është palë e paditur. Pra, nuk mund të ketë kundërshti në mes të 
vendimit në proces të ri nga vendimi që është nxjerrë në procedurën paraprake, ku 
edhe ndërhyrësi ka marrë pjesë. Natyrisht se kjo vlen, nëse ndërhyrësi ka marrë 
pjesë në procedurën e mëparshme, në të cilën është vendosur në lidhje me të 
njëjtën çështje. Por, kjo dispozitë i referohet vetëm rastit, kur ndërhyrësi në 
procedurën e re është palë e paditur. Rrjedhimisht, ndërhyrësi nuk mund të jetë 
palë paditëse në një proces të ri për të njëjtën çështje, për të cilën është vendosur 
në një proces paraprak, ku ka marrë pjesë edhe ndërhyrësi, që ai tanimë paraqitet si 
palë paditëse në një proces të ri. Tërhiqet vëmendja se vendimi i formës së prerë 
nuk mund të ketë efekt asnjëherë ndaj ndërhyrësit, nëse ky vendim nuk i është 
dërguar ndërhyrësit, meqë kjo do të binte ndesh me parimin e dëgjimit të palës, 
parim që është mishëruar edhe në dispozitën e nenit 6 të KEDNJ.  

3 Kufiri kohor i formës së prerë të aktgjykimit, në kuptimin material, është i 
paraparë me dispozitën e nenit 167, par. 2 të LPK. Forma e prerë në kuptimin 
material i referohet një momenti të caktuar dhe ky moment është i paraparë 
shprehimisht me Ligj. Sipas dispozitës së nenit 167, par. 2 të LPK, kjo formë e 
prerë në kuptimin material lidhet për momentin e përfundimit të shqyrtimit 
kryesor. Nga formulimi i dispozitës shihet se këtu mendohet në rend të parë në 
momentin e përfundimit të shqyrtimit kryesor para gjykatës së shkallës së parë. 
Vetëm në raste të caktuara, merret për bazë momenti i përfundimit të shqyrtimit 
kryesor para gjykatës më të lartë. Nga ky kufi kohor i formës së prerë të 
aktgjykimit në kuptimin material krijohen edhe konsekuenca të caktuara, si p.sh. se 
nuk mund të prezantohen në një gjykim të ri ato fakte lidhur me objektin e 
kontestit, që kanë ekzistuar para momentit të përfundimit të shqyrtimit kryesor, por 
ato nuk janë prezantuar. Kurse, faktet e tilla mund të prezantohen, nëse ato nuk 
kanë ekzistuar para këtij momenti dhe si të tilla nuk kanë mundur të paraqiten deri 
në momentin e përfundimit të shqyrtimit kryesor.  

 
 
Neni 168 
 

Në rast të gjykimit të mëvonshëm sipas padisë së palës të ngritur kundër 
ndërhyrësit që bashkë me të ka marrë pjesë në procedurën e mëparshme, 
gjykata nuk mund të vendosë në kundërshtim me vendimin e mëparshëm, 
përveç se kur e aprovon prapësimin për ndjekjen e çështjes në gjyq me pa 
ndërgjegje. 

 
1 Me dispozitën e nenit 168 të LPK rregullohet edhe një rast tjetër i kufirit 

subjektiv të vendimit të formës së prerë. Nga kjo rregull rezulton se vendimi i 
formës së prerë ka efekt edhe ndaj ndërhyrësit, nëse ai dëshiron të paraqesë padi 
për të njëjtën çështje, për të cilën çështje është vendosur në një proces paraprak, ku 
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ndërhyrësi ka marrë pjesë. Prandaj, ndërhyrësi nuk mund të paraqesë padi të re në 
një proces të ri, nëse ai ka marrë pjesë si ndërhyrës në një proces paraprak, në të 
cilin proces është vendosur lidhur me këtë çështje. Por, nga dispozita e nenit 168 të 
LPK, del se për të njëjtën çështje mund të fillojë një proces i ri kundër ndërhyrësit, 
i cili ka marrë pjesë në një proces të mëparshëm. Prandaj, mund të fillojë procesi i 
ri kundër ndërhyrësit tanimë si palë e paditur, por gjykata nuk mund të vendos në 
kundërshtim me vendimin e mëparshëm. Prandaj, është i lejuar procesi i ri i dytë, 
kur palë e paditur është tanimë ndërhyrësi i mëparshëm, por vendimi i procesit të ri 
duhet të nxjerrët në kuadër të vendimit të nxjerrë në procesin e parë. Kjo 
rregullativë është në mënyrë indirekte shtrirja e kufirit subjektiv të vendimit të 
formës së prerë edhe në ndërhyrësin. Megjithatë, kjo nuk vlen në rast se kemi të 
bëjmë me aprovimin e prapësimit lidhur për ndjekjen e çështjes në gjyq me 
pandërgjegje. 

2 Edhe në këtë rast, edhe pse lejohet procesi i ri, duhet të veprohet sipas vendimit në 
procesin paraprak. Nëse kemi shkelje të kësaj norme, atëherë kemi të bëjmë me 
shkelje të parimit ne bis in idem. Pra, konsekuencat janë të njëjta edhe në këtë rast, 
sikur në rastet kur veprohet kundër parimit ne bis in idem.  

 
 
Neni 169 
 
169.1 Gjykata është e lidhur për aktgjykimin e saj që nga momenti i dhënies së 

tij. 
169.2 Aktgjykimi vepron ndaj palëve nga dita e dhënies, kurse në rastet nga 

nenet 155,156 dhe l57 të këtij ligji, nga dita kur u është dorëzuar. 
 

1 Secili aktgjykim (edhe secili aktvendim) ka disa pasoja të caktuara edhe 
procedurale juridike. Kryesorja është se edhe gjykata edhe palët lidhen për 
aktgjykimin e tillë. Edhe pse dispozita e nenit 169 të LPK i referohet shprehimisht 
vetëm aktgjykimit, kjo dispozitë vlen edhe për secilin aktvendim. Përjashtim në 
këtë rast bëjnë vetëm aktvendimet në lidhje me veprimet drejtuese të gjykatës. Kjo 
për faktin se gjykata nuk është e lidhur për vendimet lidhur me veprimet drejtuese 
të gjykatës dhe ato si të tilla mund të revokohen ose ndryshohen çdo kohë. Me 
dispozitën e nenit 164, par. 1 të LPK, përcaktohet se gjykata është e lidhur me 
vendimin e saj. Kjo nënkupton konkretisht se as gjykata vetë më nuk mund të 
ndryshojë vendimin e vet, edhe pse më vonë vlerëson se ka dhënë një vendim të 
gabuar. Ligji thotë, se vendimi lidh gjykatën që nga momenti i dhënies së tij. 
Momenti i dhënies së tij është momenti i hartimit të tij me shkrim dhe dorëzimi në 
administratën gjyqësore për dërgim. Në rast të shpalljes së aktgjykimit, atëherë ai 
vendim e lidh gjykatën që nga momenti i shpalljes së tij.  

2 Dispozita e nenit 169, par. 2 të LPK, rregullon efektin veprues të aktgjykimit. 
Edhe në këtë rast, kjo dispozitë vlen edhe për aktvendim856. Kjo dispozitë kishte 
model dispozitën e nenit 334, par. 2 të LPK të vjetër. Sipas LPK të vjetër, 
aktgjykimi kishte efekt për palët vetëm nga momenti i dërgimit të aktgjykimit. 

                                                            
856 Por nuk vlen për aktvendime, me të cilat përcaktohet drejtimi i procesit gjyqësor nga ana e gjykatës; shih 
lidhur me këtë dispozitën e nenit 171 par. 2 të LPK.  



Iset Morina 

 340 

Kurse, dispozita e nenit 169, par. 2 të LPK bën një diferencim, që për mendimin 
tim paraqet një diferencim kundërproduktiv. Sipas kësaj dispozite, vetëm 
aktgjykimet në bazë të neneve 155, 156 dhe 157 të LPK kanë efekt ndaj palëve në 
momentin e dorëzimit të tyre. Kurse për aktgjykimet e tjera, vlen momenti i 
shpalljes së aktgjykimit. Kjo ishte një zgjidhje jo e mirë e ligjvënësit dhe në thelb 
kundërthënëse. Për këtë arsye, kjo normë do të duhej të interpretohej në atë formë 
se aktgjykimi ka efekt ndaj palëve vetëm nga momenti, kur atyre u dorëzohet 
vendimi. Përjashtimisht, një vendim do të ketë efekt për palën në momentin e 
shpalljes, vetëm në rastin e paraparë me dispozitën e nenit 161 të LPK.  

 
 
KREU XII 
 
Aktvendimi 
 
Neni 170 
 
170.1 Të gjitha aktvendimet që jepen në seancë gjyqësore i shpallë gjyqtari. 
170.2 Aktvendimi i shpallur në seancën gjyqësore u dërgohet palëve në kopje të 

verifikuara vetëm nëse mund të goditen me ankesë të posaçme, apo nëse 
në bazë të aktvendimit mund të kërkohet menjëherë përmbarimi, apo 
nëse një gjë të tillë e kërkon drejtimi i procesit. 

 
1 Në Kreun XII, me dispozitat e neneve 170 deri 175 të LPK, parashihen rregullat në 

lidhje me aktvendimin. Gjykata në procedurën civile, konkretisht në procedurën 
kontestimore vendos me aktgjykim ose me aktvendim857. Dispozita e nenit 170, 
par. 1 të LPK, përcakton në mënyrë të përgjithshme dhe thotë se „të gjitha 
aktvendimet…“, shpallen nga gjyqtari. Ligji nuk thotë në mënyrë më të detajuar se 
cilat janë të gjitha ato aktvendime. Ne kemi parë më lart (shih sidomos komentimin 
e nenit 142, nr. 4) se në raste të caktuara edhe me aktvendim mund të vendoset në 
mënyrë meritore. Me përcaktimin ligjor se „të gjitha aktvendimet…“ nxirren nga 
gjykata, ligjvënësi nuk dëshiron të jep ndonjë definicion ligjor se çka konsiderohen 
aktvendime. Për këtë arsye, me aktvendime në kuptim të kësaj dispozite, 
konsiderohen të gjitha vendimet, me të cilat vendoset me aktvendim në mënyrë 
meritore dhe të gjitha ato vendime, që kanë të bëjnë me çështjet procedurale. Si të 
tilla konsiderohen aktvendimet që kanë të bëjnë lidhur me prezumimet procedurale 
dhe ato që kanë të bëjnë me veprimet drejtuese gjatë zhvillimit të procesit 
gjyqësor. 

2 Në bazë të dispozitës së nenit 170, par. 1 të LPK, aktvendimi shpallet gojarisht, në 
rast se ai aktvendim nxjerrët në seancë. Është irelevante, se për çfarë seancë është 
fjala. Është seancë përgatitore, seancë për shqyrtim kryesor ose ndonjë seancë për 
marrjen ose administrimin e provave. Megjithatë, aktvendimi lidhur me 
shpenzimet procedurale nuk ka nevojë të shpallet patjetër, por ai bëhet pjesë e 
aktgjykimit ose dërgohet si aktvendim i veçantë. Aktvendimi shpallet në seancë 

                                                            
857 Në lidhje me atë se kur vendoset me aktgjykim dhe kur me aktvendim, shih më lart, komentimin e nenit 
142, nr. 1 e në vazhdim. 
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nga ana e gjyqtarit të vetëm ose edhe nga ana e kryetarit të kolegjit, nëse shqyrtimi 
bëhet para trupit gjykues. Aktvendimet, të cilat nuk nxjerrën në seancë u 
dorëzohen palëve me shkrim në bazë të dispozitës së nenit 172 të LPK. 
Aktvendimi i shpallur në seancë parimisht nuk u dërgohet palëve me shkrim. Në 
këtë rast, ai aktvendim bëhet i vlefshëm në momentin e shpalljes së tij. Por, 
dispozita e nenit 170, par. 2 të LPK, parasheh megjithatë se në raste të caktuara 
aktvendimi i shpallur duhet t’u dërgohet palëve, edhe pse ai është shpallur 
gojarisht në seancë. Si raste të tilla janë:  

 
- Nëse aktvendimi mund të goditet me ankesë të posaçme. Në bazë të nenit 206, 

par. 1 të LPK ankesa lejohet gjithmonë, përveçse ligji parasheh shprehimisht 
se nuk lejohet ankesa e posaçme kundër aktvendimit858. Prandaj, në të gjitha 
rastet, kur Ligji nuk parasheh shprehimisht se aktvendimi nuk mund të goditet 
me ankesë të veçantë, atëherë ai aktvendim duhet t’iu dërgohet patjetër palëve, 
edhe pse ai është shpallur në seancë gojore; 

- Nëse në bazë të këtij aktvendimi mund të kërkohet menjëherë përmbarimi. Në 
raste të tilla, palëve gjithmonë duhet t’u dërgohet aktvendimi me shkrim, edhe 
pse ai është shpallur në seancë859 dhe 

- Nëse kjo kërkohet për shkak të drejtimit të procesit. Kjo është një klauzolë e 
përgjithshme, sipas së cilës aktvendimi duhet t’u dorëzohet palëve, edhe pse ai 
është shpallur në seancë. Nëse ekziston një rast i tillë varet nga rasti në rast. 
Raste tipike të tilla janë, kur njëra palë nuk gjendet në seancë, në të cilën 
seancë është shpallur aktvendimi. Situata të tilla mund të jenë gjithmonë, nëse 
njëra palë nuk është vënë në dijeni në lidhje me aktvendimin. 

 
3 E rëndësisë së veçantë është dispozita e nenit 170, par. 2 të LPK, për shkak të 

faktit, se aktvendimi bëhet i vlefshëm, vetëm nëse ai u është dorëzuar palëve. Kjo 
del argumentum e contrario edhe nga dispozita e nenit 171, par. 2 të LPK. 

 
 
Neni 171 
 
171.1 Gjykata është e lidhur për aktvendimet e saja, po që se ato nuk i përkasin 

drejtimit të procesit, apo nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe. 
171.2 Në rastet në të cilat aktvendimi nuk i dërgohet palëve, ai ndaj tyre 

prodhon efekt posa të jetë shpallur. 
 
1 Dispozitat e nenit 171 të LPK, rregullojnë çështjen e efektit të aktvendimit. Në rast 

se vendoset me aktvendim në lidhje me çështjen kryesore, atëherë ai aktvendim 
shfaq të njëjtën pasojë si aktgjykimi. Në këtë aspekt nuk ka ndonjë diferencim 
substancial, nëse lidhur me çështjen kryesore është vendosur me aktgjykim ose me 

                                                            
858 Në lidhje me definimin e kësaj çështje, se çka është ankesa e posaçme dhe se në cilat raste nuk lejohet 
ankesa e veçantë, shih komentimin e nenit 206, nr. 1 e në vazhdim. 
859 Shih dispozitën e nenit 174 të LPK.  
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aktvendim860. Në raste të tilla, aktvendimet marrin formën e prerë si në kuptimin 
formal ashtu edhe në kuptimin material861. Edhe aktvendimet procedurale 
(aktvendimet, me të cilat vendoset në lidhje me prezumimet procedurale) në 
shumicën e rasteve kanë efekt të një aktgjykimi. Raste të tilla janë p.sh. aktvendimi 
në lidhje me kompetencën ndërkombëtare të gjykatës së vendit tonë, aktvendimi në 
lidhje me aftësinë për të qenë palë ose aftësinë procedurale të palëve etj. Edhe 
aktvendimi, me të cilin hedhet poshtë ankesa, e lidh gjykatën. Në të gjitha këto 
raste, aktvendimet kanë efekt si një aktgjykim dhe se ato mund të bëhen të formës 
së prerë si në kuptimin formal ashtu edhe në kuptimin material. 

2 Aktvendimet e natyrës drejtuese të procesit nuk kanë efekt të një aktgjykimi dhe 
se për ato nuk është e lidhur as vetë gjykata, të cilën e ka nxjerrë një aktvendim të 
tillë. Këtë e përcakton shprehimisht dispozita e nenit 171 të LPK. Nga kjo del, se 
këto aktvendime nuk mund të kenë karakterin e një vendimi të formës së prerë në 
kuptimin formal ose material. Prandaj, si të tilla ato mund të ndryshohen në çdo 
kohë nga ana e gjykatës. Si raste të tilla janë caktimi i seancës së caktuar, 
aktvendimi për shtyrjen ose ndërprerjen e seancës etj.  

3 Aktvendimi, i cili shpallet në seancë dhe i cili nuk ka nevojë t’u dorëzohet palëve 
bëhet i vlefshëm në momentin e shpalljes së tij. Kjo nënkupton se aktvendimi i 
tillë ka efekt juridik dhe se me shpalljen e tij krijohen pasoja të caktuara 
procedurale-juridike. Aktvendimet, të cilat patjetër duhet t’iu dorëzohen edhe 
palëve prodhojnë efekte juridike vetëm pas dorëzimit të tyre palëve862.  

 
 
Neni 172 
 
172.1 Aktvendimet të cilat gjykata i jep jashtë seancave gjyqësore u 

komunikohen palëve duke iu dërguar kopja e vërtetuar e aktvendimit. 
172.2 Po që se me anë të aktvendimit refuzohet propozimi i njërës nga palët, pa 

dëgjim paraprak të palës kundërshtare, atëherë kësaj të dytës nuk i 
dërgohet aktvendimi i tillë. 

 
1 Dispozitat e nenit 172 të LPK, parashohin rregullat procedurale në lidhje me 

dërgimin e aktvendimit palëve. Edhe këtë rast, aktvendimi burimor mbetet 
natyrisht në administratën e gjykatës dhe vetëm kopja e legalizuar u dërgohet 
palëve. Kjo dispozitë i referohet shprehimisht vetëm aktvendimeve, të cilat 
nxjerrën jashtë seancave gjyqësore. Megjithatë, kjo dispozitë vlen analogia iuris 
edhe për të gjitha aktvendimet, të cilat janë shpallur në seancë, por të cilat duhet 
t’u dorëzohen palëve.  

2 Dispozita e nenit 172, par. 2 të LPK, parasheh rastin e mosdorëzimit të 
aktvendimit, nëse gjykata në lidhje me këtë vendim ka vendosur pa dëgjim 

                                                            
860 Në lidhje me atë se kur vendoset në mënyrë meritore me aktgjykim dhe kur me aktvendim, shih më lart 
komentimin e nenit 142, nr. 1 e në vazhdim. 
861 Lidhur me nocionin e vendimit të formës së prerë në kuptimin formal dhe në kuptimin material, shih 
komentimin e nenit 166, nr. 2. 
862 Në lidhje me çështjen se kur duhet që aktvendimet t’u dorëzohen patjetër palëve shih komentimin e nenit 
170, nr. 2. 
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paraprak. Aktvendimi nuk do t’i dorëzohet palës, vetëm atëherë nëse është 
kundërshtuar ndonjë propozim i palës kundërshtare. Kjo dispozitë nuk bie ndesh 
me parimin e kontradiktoritetit dhe parimin për dëgjimin e palëve sipas dispozitës 
së nenit 6 të KEDNJ, për shkak të faktit me një vendim të tillë nuk cenohen të 
drejtat e palëve. Edhe pse Ligji nuk thotë shprehimisht, një aktvendim i tillë 
refuzues nuk i dërgohet as palës, e cila ka paraqitur ndonjë propozim dhe i cili 
propozim është refuzuar me këtë aktvendim. Nga dispozita e nenit 172, par. 2 të 
LPK, del se kjo rregull vlen parimisht atëherë, kur nxjerrët një aktvendim jashtë 
seance, sepse lidhur me propozimin e njërës palë në seancë duhet të dëgjohet edhe 
pala tjetër. Kjo për shkak të parimit të kontradiktoritetit dhe parimit të dëgjimit të 
palëve në proces. Megjithatë, kjo dispozitë e nenit 172, par. 2 të LPK, vlen edhe 
atëherë, kur aktvendimi është nxjerrë në seancë sipas propozimit të njërës palë dhe 
pala kundërshtare nuk ka qenë prezent në momentin e shpalljes së aktvendimit863.  

 
 
Neni 173 
 

Aktvendimi duhet ta ketë arsyetimin po që se kundër tij mund të bëhet ankim 
i veçantë, e mund të përmbajë atë edhe në ndonjë rast tjetër kur gjykata e 
quan të nevojshme një gjë të tillë. 

 
1 Fillimisht duhet të ceket se aktvendimi ka parimisht më pak formë se forma e 

aktgjykimit. Kjo del edhe nga dispozita e nenit 173 të LPK, sipas së cilës 
aktvendimi nuk ka nevojë parimisht të ketë arsyetim. Aktvendimi, pra duhet të ketë 
parimisht pjesën hyrëse, dispozitivin dhe udhëzimin për mundësinë e ankimit864. 
Aktvendimi gjithmonë duhet të përmbajë arsyetimin, nëse kundër këtij aktvendimi 
lejohet ankesa e veçantë. Ankesa e veçantë është e lejueshme parimisht, përveç 
nëse shprehimisht ligji parasheh diçka tjetër. Aktvendimi duhet të përmbajë 
arsyetimin edhe në raste të tjera kur ligji parasheh diçka të tillë ose gjykata e 
konsideron të vlefshme se aktvendimi të përmbajë arsyetimin. Si raste të tilla tipike 
janë: 

 
- Nëse vendoset në lidhje me propozimin e ndonjë pale, i cili propozim 

kundërshtohet nga pala tjetër kundërshtare865;  
- Në rast të dispozitës së nenit 198, par. 4 të LPK; 
- Në rast të dispozitës së nenit 204 të LPK; 
- Në rast të dispozitës së nenit 307, par. 4 në lidhje me nenin 307, par. 1 dhe 2 të 

LPK; 
- Në rast të dispozitës së nenit 445 të LPK; 
- Në rast të dispozitës së nenit 447 të LPK; 
- Në rast të dispozitës së nenit 525 të LPK si dhe 

                                                            
863 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 
427 Rn. 2. 
864 Kjo në mënyrë analoge si në rastin e përmbajtjes së aktgjykimit; shih për këtë komentimin e nenit 160, nr. 1 
e në vazhdim. 
865 Kështu ishte paraparë shprehimisht më herët me Ligj; shih dispozitën e nenit 345 të LPK të vjetër. 
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- Nëse refuzohet propozimi i ndonjë pale. 
 
2 Sipas dispozitës së nenit 173 të LPK, aktvendimi duhet të ketë arsyetim edhe në 

raste të tjera, kur Gjykata e vlerëson këtë të nevojshme. Kjo mund të ndodhë në 
rastet, kur aprovohet ndonjë propozim i palës me qëllim të sqarimit më të mirë të 
aktvendimit. Raste të tilla mund të ndodhin edhe kur të vendoset në lidhje me 
ndonjë veprim drejtues të gjykatës. Në raste të tilla, nuk nxjerrët aktvendim i 
posaçëm, por vetëm protokollohet në procesverbal. Megjithatë, gjykata mundet të 
nxjerrë një arsyetim të tillë dhe të arsyetojë, nëse për këtë e sheh të nevojshme.  

3 Aktvendimi nuk duhet të ketë parimisht një ndarje strikte në aspektin përmbajtësor 
si duhet të ketë aktgjykimi866. Megjithatë diçka tjetër duhet të vlejë, nëse 
aktvendimi duhet të përmbajë arsyetimin867. Nëse aktvendimi duhet të përmbajë 
arsyetimin, atëherë vlen dispozita e nenit 160, par. 4 në mënyrë analoge. Në këtë 
rast, aktvendimi duhet të përmbajë arsyetimin, përndryshe një shkelje e tillë mund 
të përbëjë shkelje esenciale me rëndësi absolute, sipas dispozitës së nenit 182, par. 
2 nënpar. 2 të LPK. 

 
 
Neni 174 
 

Aktvendimet e formës së prerë gjoba e shqiptuar sipas dispozitave të këtij ligji 
përmbarohen sipas detyrës zyrtare. 

 
1 Dispozita e nenit 174 të LPK, ka nevojë për një riformulim gjuhësor. Ka të bëjë 

me aktvendimet e formës së prerë lidhur me dënimet dhe gjobat e shqiptuara sipas 
dispozitave të këtij Ligji. Aktvendimet e tilla të formës së prerë, në lidhje me 
gjobat e shqiptuara, përmbarohen sipas detyrës zyrtare. Nga kjo del, se për 
përmbarimin e këtyre aktvendimeve nuk ka nevojë për kurrfarë propozimi të 
palëve, por ato përmbarohen ex officio. LPK parasheh raste të caktuara, kur 
shqiptohen gjoba të tilla. Këto gjoba janë paraparë me dispozitat e nenit 10, par. 3, 
nenit 288, par. 1, nenit 289, 290, 291, 292, 293 dhe nenit 294 të LPK.  

 
 
Neni 175 
 

Dispozitat e neneve 146, 153, 160 dhe 169 paragrafi 2 të këtij ligji në mënyrë 
të përshtatshme aplikohen edhe kur kemi të bëjmë me aktvendimet. 

 
1 Me dispozitën e nenit 175 të LPK, përcaktohet shprehimisht se disa rregulla në 

lidhje me aktgjykimin vlejnë edhe për aktvendimin. Sipas dispozitës së nenit 175, 
në lidhje me nenin 146 të LPK, aktvendimi duhet të përmbajë edhe afatin për 
përmbushje vullnetare (afatin paritiv). Kjo vlen, nëse aktvendimi përmban në vete 

                                                            
866 Shih nenin 160 të LPK.  
867 Kështu me të drejtë edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 428 Rn. 2. 
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detyrimin për përmbushjen e ndonjë prestimi të caktuar868. Po ashtu vlejnë 
dispozitat e neneve 153, 160 dhe 169 par. 2 të LP, përshtatshmërisht edhe në rast të 
nxjerrjes së aktvendimit.  

2 Edhe pse ligji nuk thotë shprehimisht,edhe dispozitat e neneve 159, 162, 163, 164 
të LPK. Në mënyrë analoge vlen po ashtu sidomos edhe dispozita e nenit 165 të 
LPK, kur është e nevojshme përmirësimi i aktvendimit. 

 
 
KREU XIII 
 
Procedura sipas mjeteve të goditjes 
 
Mjetet e zakonshme të goditjes 
 
Ankesa kundër aktgjykimit 
 
E drejta e ankimit 
 
Neni 176 
 
176.1 Kundër aktgjykimit të dhënë nga gjykata e shkallës së parë palët mund të 

bëjnë ankim brenda afatit prej pesëmbëdhjetë ditësh (15) nga dita e 
dorëzimit të kopjes së aktgjykimit, po që se me këtë ligj nuk është caktuar 
ndonjë afat tjetër. Në kontestet nga raportet në të cilat është dhënë 
aktgjykimi në bazë të kambialit apo çekut, afati për ankim është shtatë (7) 
ditor. 

176.2 Ankimi i bërë brenda afatit të përcaktuar me ligj pengon që aktgjykimi të 
bëhet i formës së prerë në pjesën e goditur me ankim. 

176.3 Mbi ankimin kundër aktgjykimit vendosë gjykata e shkallës së dytë. 
 

1 Në Kreun XIII dhe XIV të LPK, parashihen rregullat në lidhje me mjetet e 
goditjes së vendimeve të gjykatës. Vetë Ligji parasheh në mënyrë legale dallimin 
në mes të mjeteve të zakonshme (të rregullta) dhe mjeteve të jashtëzakonshme të 
goditjes së vendimeve. Në Kreun XIII, me nenet 176 deri 210 të LPK, parashihen 
rregullat në lidhje me mjetet e rregullta (të zakonshme) juridike të goditjes së 
vendimeve. Kurse në Kreun XIV, me nenet 211 deri 251 të LPK rregullohen në 
mënyrë të detajuar të ashtuquajturat mjete të jashtëzakonshme. Mjet i zakonshëm 
të goditjes së vendimit është ai mjet juridik, i cili është i lejuar deri në momentin, 
kur vendimi bëhet i formës së prerë në kuptimin formal869 Kurse mjete të 
jashtëzakonshme të goditjes së vendimeve janë ato mjete juridike, të cilat mund të 
paraqiten pasi vendimi është bërë i formës së prerë në kuptimin formal. Mjet i 
zakonshëm juridik në kuptim të Ligjit është ankesa kundër aktgjykimit dhe ankesa 
kundër aktvendimit. Kurse, mjete të jashtëzakonshme të goditjes së vendimit janë 
Revizioni, Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe Propozimi për përsëritjen e 

                                                            
868 Lidhur me këtë shih edhe komentimin e nenit 146 të LPK.  
869 Lidhur me formën e prerë të vendimeve në kuptimin formal, shih komentimin e nenit 166, nr. 2. 
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provimit. Në procedurën civile janë të lejuara edhe disa mjete të tjera juridike, të 
cilat në aspektin sistematik ligjvënësi nuk i rregullon si në pjesët, ku rregullohen 
mjetet e rregullta juridike të goditjes së vendimeve. Si të tilla janë prapësimi në 
procedurën sipas urdhërpagesës, sipas dispozitës së nenit 497 të LPK dhe kërkesa 
për kthimin në gjendjen e mëparshme, neni 129 e në vazhdim të LPK. Si mjet i 
tillë juridik do të mund të konsiderohej edhe kërkesa për ndryshimin e vendimit të 
gjykatës sipas dispozitës së nenit 141 të LPK. Këto mjete juridike janë mjete 
juridike në kuptimin e gjerë, me të cilat parashtruesi synon ndryshimin apo edhe 
abrogimin e vendimit të gjykatës (kështu edhe teoria mbizotëruese në të drejtën 
komparative; shih sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, Vor § 
461 Rn. 1).  

2 E drejta e ankimit është e drejtë fundamentale e njeriut dhe njëherit kategori 
kushtetuese e paraparë me nenin 6 të KEDNJ dhe nenin 32, nenin 54 dhe nenin 
102 par. 5 të KRK. Me këtë synohet mbrojtja efektive e të drejtave të njeriut, meqë 
ekziston mundësia që vendimi i gjykatës të jetë i gabuar për shkaqe të ndryshme. 
Pala duke ushtruar të drejtën e saj të ankimit synon ndryshimin e një vendimi 
gjyqësor, i cili mund të jetë i gabueshëm. E drejta e ankimit ka edhe një efekt 
preventiv, meqë gjykata ndoshta nuk do të ishte edhe aq e kujdesshme gjatë 
procesit civil, nëse vendimi i saj nuk do t’i nënshtrohej revidimit nga ana e ndonjë 
gjykate tjetër, e instancës më të lartë (kështu me të drejtë edhe në të drejtën 
komparative; shih në mes të tjerëve Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-
Erkenntnisverfahren und Grundzüge des Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 149). 
Ankesa mund të paraqitet gjithmonë kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 
parë, pra derisa vendimi të bëhet i formës së prerë, në kuptimin formal. Edhe 
ankesa kundër aktvendimit mund të paraqitet parimisht gjithmonë, përveç nëse 
Ligji parasheh shprehimisht se ankesa kundër aktvendimit nuk është e lejuar.  

3 Ankesa si mjet i zakonshëm i goditjes së vendimit mund të paraqitet brenda afatit 
ligjor prej 15 ditësh. Afati prej 15 ditësh është afat ligjor dhe se nuk mund të 
ndryshohet nga gjykata. Nëse ky afat ligjor përjashtimisht do të mund të shkurtohej 
nga ana e gjykatës me pëlqimin e palëve mbetet çështje problematike. Sipas 
mendimit tim, ky afat ligjor nuk do të mund të shkurtohej nga ana e gjykatës edhe 
nëse palët pajtohen me këtë shkurtim. E njëjta vlen, edhe nëse palët kërkojnë 
shprehimisht shkurtimin e afatit ligjor. Afati prej 15 ditësh është afat i rregullt 
ligjor. Përjashtimisht, Ligji parasheh rastet kur afati për paraqitjen e ankesës është 
më i shkurtër sesa afati prej 15 ditësh. Këtë e përcakton shprehimisht edhe vetë 
dispozita e nenit 176, par. 1 të LPK. Sipas dispozitës së nenit 176, par. 1 fjalia e 
dytë të LPK, afati për paraqitjen e ankesës në konteste në lidhje me çekun dhe 
kambialin është shtatë ditë. Ligji parasheh edhe këto raste, kur afati i paraqitjes së 
ankesës është më i shkurtër se 15 ditë: 

 
- Afati prej 7 ditësh, sipas nenit 310 të LPK; 
- Afati prej 7 ditësh, në kontestet nga marrëdhënia e punës, sipas dispozitës së 

nenit 477 të LPK; 
- Afati prej 7 ditësh, në kontestet sipas pengim-posedimit, sipas dispozitës së 

nenit 481, par. 2 të LPK; 
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- Afati prej 7 ditësh, në kontestet me vlerë të vogël të objektit të kontestit, sipas 
dispozitës së nenit 491, par. 3 të LPK; dhe 

- Afati prej 7 ditësh, në kontestet tregtare, sipas dispozitës së nenit 509, par. c të 
LPK. 

 
4 Sipas dispozitës së nenit 176, par. 1 të LPK, fillon me ditën e dorëzimit të 

aktgjykimit. Ky formulim ligjor është i gabueshëm në aspektin gjuhësor, meqë afati 
për paraqitjen e ankesës fillon nga dita e parë pas dorëzimit të aktgjykimit. 
Edhe në lidhje me paraqitjen e ankesës vlejnë dispozitat për llogaritjen e afateve 
sipas dispozitave të neneve 126, par. 1 dhe 2 të LPK870. Pra, afati për paraqitjen e 
ankesës fillon sipas dispozitës së nenit 176, par. 1 në lidhje me nenin 126, par. 2 të 
LPK në ditën e parë pas dorëzimit të aktgjykimit. Megjithatë, duhet të kihet 
parasysh fakti se afati fillon të rrjedhë vetëm në rast të dorëzimit të rregullt të 
aktgjykimit. Në mënyrë të rregullt është dorëzuar aktgjykimi në kuptim të ligjit, 
nëse aktgjykimi i është dorëzuar përfaqësuesit ligjor të palës. Dorëzimi është bërë 
në mënyrë të rregullt edhe atëherë, kur aktgjykimi i është dorëzuar përfaqësuesit 
me prokurë. Nëse pala ka më shumë se një përfaqësues, atëherë afati për paraqitjen 
e ankesës fillon në momentin e parë, kur një përfaqësues ka pranuar 
aktgjykimin871.  

5 Ankesa është mjet i zakonshëm i goditjes së vendimit dhe se si i tillë ka efekt 
suspenziv (shtytës). Pra, aktgjykimi nuk mund të bëhet i formës së prerë në 
kuptimin formal, nëse kundër tij është paraqitur ankesa. Po ashtu, aktgjykimi nuk 
mund të bëhet i formës së prerë në kuptimin formal derisa nuk ka kaluar afati për 
paraqitjen e ankesës872. Ankesa ka efekt shtytës edhe në lidhje me 
përmbarueshmërinë e aktgjykimit. Pra, aktgjykimi nuk mund të bëhet i 
përmbarueshëm, nëse kundër tij është paraqitur ankesa. Po ashtu, aktgjykimi nuk 
është i përmbarueshëm derisa të kalojë afati për paraqitjen e ankesës. Megjithatë, 
sipas dispozitës së nenit 176, par. 2 të LPK, aktgjykimi ka efekt suspenziv në 
lidhje me formën e prerë dhe me përmbarueshmërinë e tij vetëm në pjesën, kundër 
të cilës është paraqitur ankesa. Në pjesën tjetër, kundër të cilës nuk është paraqitur 
ankesa, vendimi bëhet i formës së prerë në kuptimin formal dhe natyrisht për atë 
pjesë edhe aktgjykimi bëhet i përmbarueshëm. Pra, nëse aktgjykimi goditet me 
ankesë vetëm në lidhje me shpenzimet procedurale, atëherë ankesa ka efekt 
suspenziv vetëm në lidhje me shpenzimet procedurale. Kërkesat, kundër të cilave 
nuk është paraqitur ankesë bëhen të formës së prerë dhe të përmbarueshme në 
momentin e kalimit të afatit për paraqitjen e ankesës. Megjithatë, nëse është e 
paqartë, se ndaj cilave kërkesa është paraqitur ankesa, atëherë do të konsiderohej 
se ankesa është paraqitur kundër aktgjykimit në tërësi. Kjo për faktin, se në këtë 
mënyrë mbrohet në mënyrë efektive e drejta subjektive e një personi.  

6 Në bazë të dispozitës së nenit 176, par. 3 të LPK, vendos gjithmonë gjykata e 
shkallës së dytë, edhe pse ankesa i dorëzohet gjithmonë gjykatës, e cila ka 

                                                            
870 Shih në lidhje me këtë, komentimin e nenit 126, nr. 1 e në vazhdim. 
871 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, Vor § 
464 Rn. 3. 
872 Shih lidhur me këtë komentimin e nenit 166, nr. 1. 
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vendosur me aktgjykim si gjykatë e shkallës së parë873 Megjithatë, edhe gjykata e 
shkallës së parë është aktive në procedurën sipas ankesës në bazë të dispozitave të 
neneve 185 e në vazhdim të LPK. 

 
 
Neni 177 
 
177.1 Pala mund të heqë dorë nga e drejta e ankimit që nga momenti kur i është 

dorëzuar aktgjykimi. 
177.2 Deri ne momentin e dhënies së vendimit të gjykatës së shkallës së dytë 

pala mund ta tërheqë ankesën e paraqitur. 
177.3 Deklarata për heqjen dorë nga e drejta e ankimit dhe ajo për tërheqjen e 

ankesës nuk mund të revokohet. 
 

1 E drejta e paraqitjes së ankesës nuk është detyrim i palës, por një e drejtë, nga e 
cila e drejtë mund të heqet dorë. Natyrisht se për hir të parimit të ekonomizimit 
dhe për hir të parimit të efikasitetit të procesit gjyqësor civil, në bazë të nenit 10 të 
LPK, nga e drejta e ankesës mund të hiqet dorë në faza të caktuara të procesit. 
Kështu, në bazë të dispozitës së nenit 177, par. 1 të LPK, pala mund të heq dorë 
nga e drejta e ankesës nga momenti i dorëzimit të aktgjykimit. Heqja dorë nga e 
drejta e ankesës natyrisht bëhet në mënyrë të heshtur nëse fare nuk paraqitet 
ankesë brenda afatit ligjor për paraqitjen e ankesës. Heqja dorë nga e drejta e 
ankesës mund të bëhet edhe në mënyrë shprehimore, pasi aktgjykimi i është 
dorëzuar palës. Në këtë rast heqja dorë nga e drejta e ankesës është veprim 
procedural, e cila shkakton pasoja procedurale juridike. Pasoja kryesore 
procedurale juridike e heqjes dorë nga e drejta e ankesës konsiston në faktin, se 
aktgjykimi bëhet i formës së prerë dhe i përmbarueshëm. Në raste të dispozitës së 
nenit 177, par. 1 të LPK, heqja dorë nga e drejta e ankesës bëhet me shkrim, meqë 
Ligji thotë se heqja dorë nga e drejta e ankesës bëhet vetëm pasi aktgjykimi t’i jetë 
dorëzuar palës. Megjithatë, në bazë të nenit 161 të LPK, ekziston mundësia e 
heqjes dorë nga e drejta e ankesës qysh në momentin e shpalljes së aktgjykimit.  

2 Dispozita e nenit 177, par. 2 të LPK, parasheh mundësinë e revokimit apo 
tërheqjes së ankesës. Megjithatë, kjo tërheqje e ankesës mund të bëhet vetëm deri 
në momentin e dhënies së vendimit të gjykatës së shkallës së dytë në lidhje me 
aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Pas, këtij momenti tërheqja është 
irelevante dhe se nuk merret parasysh nga ana e gjykatës. 

3 Me qëllim të mënjanimit të mundësisë së keqpërdorimit të të drejtave procedurale, 
është e përjashtuar mundësia e revokimit të heqjes dorë nga e drejta e ankesës 
dhe mundësia e revokimit të tërheqjes së ankesës. Pra, edhe heqja dorë nga e drejta 
e ankesës edhe tërheqja e ankesës janë veprime procedurale të palës. Këto veprime 
procedurale nuk mund të revokohen. Këtë e përcakton shprehimisht dhe qartë 
dispozita e nenit 177, par. 3 të LPK. Prandaj, edhe pse këto veprime procedurale 
janë deklarime të vullnetit të palëve, lidhur me to nuk vlejnë dispozitat e së drejtës 
materiale për deklarimin e vullnetit. 

                                                            
873 Shih dispozitën e nenit 185 të LPK.  
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Përmbajtja e ankesës 
 
Neni 178 
 
Ankesa duhet të përmbajë: 
a) tregimin e aktgjykimit kundër të cilit paraqitet ankimi; 
b) deklaratën se aktgjykimi kundërshtohet në tërësi ose në pjesën e caktuar; 
c) shkaqet e ankimit me arsyetim; 
d) nënshkrimin e paraqitësit të ankimit. 

 
1 Dispozitat e nenit 178 të LPK, rregullojnë përmbajtjen e ankesës. Pra, me këtë 

parashihen rregullat në lidhje me cilat kërkesa formale dhe përmbajtësore duhet t’i 
përmbajë ankesa si mjet i zakonshëm i goditjes së vendimit. Në lidhje me 
përmbajtjen e ankesës si pikë referimi duhet të jetë fakti se e drejta e ankesës 
është kategori kushtetuese dhe se për këtë arsye për lejueshmërinë e saj do të duhej 
të mjaftonte përmbushja e kërkesave minimale të një parashtrese. Prandaj, lidhur 
me përmbajtjen e ankesës nuk duhet të paraqiten kërkesa të larta, që ankesa të jetë 
e lejueshme. Megjithatë, edhe ankesa duhet të përmbajë disa kushte të 
përgjithshme dhe kushte të veçanta. 

2 Ankesa është veprim procedural me shkrim dhe njëherit është një parashtresë e 
palës, e cila i drejtohet gjykatës. Meqë ankesa është parashtresë, ajo duhet t’i 
përmbajë edhe kushtet e përgjithshme të parapara për një parashtresë. Se çka duhet 
të përmbajë një parashtresë është paraparë me dispozitën e nenit 99, par. 2 të LPK. 
Prandaj, të gjitha ato kushte, që janë paraparë për një parashtresë në bazë të nenit 
99, par. 2 të LPK duhet t’i përmbajë edhe ankesa874. Dispozita e nenit 178 të LPK, 
për kushtet e veçanta, të cilat duhet t’i ketë secila ankesë përveç kushteve të 
përgjithshme të parashtresës, të parapara me dispozitën e nenit 99 të LPK. 
Dispozitat në lidhje me dërgimin e parashtresave vlejnë natyrisht edhe me rastin e 
dërgimit të ankesës.  

3 Ankesa si kusht të veçantë duhet të përmbajë në bazë të nenit 178, par. a) të LPK 
të dhënën, se cili aktgjykim goditet. Nga kjo del, se ankuesi duhet të jap të 
dhënën, se cili aktgjykim konkretisht goditet me ankesë. Në këtë rast, nuk vlejnë 
kërkesat e larta. Mjafton, që të emërtohet se cili aktgjykim goditet me ankesë (kjo 
del zakonisht nga numri i dosjes së aktgjykimit). Nëse ankesa nuk përmban këtë të 
dhënë (Ligji thotë të përmbajë tregimin……), atëherë duhet të zhvillohet procedura 
e përmirësimit të ankesës sipas dispozitës së nenit 179 të LPK875.  

4 Në bazë të dispozitës së nenit 178, par. b) të LPK, ankesa duhet të përmbajë edhe 
të dhënën, se aktgjykimi kundërshtohet në tërësi ose një pjesë e tij. Edhe këtu 
vlen parimi, se kërkesat nuk duhet të jenë të larta në lidhje me këtë kusht. 
Megjithatë, parashtruesi i ankesës duhet të jap të dhëna, se a godet aktgjykimin në 
tërësi ose ndonjë pjesë të aktgjykimit. Nëse ka paqartësi, se aktgjykimi goditet në 
tërësi ose ndonjë pjesë e tij, atëherë konsiderohet se aktgjykimi është goditur në 

                                                            
874 Konkretisht në lidhje me përmbajtjen e parashtresës shih komentimin e nenit 99, nr. 1 e në vazhdim. 
875 Dispozita e nenit 179 të LPK vlen si lex specialis para dispozitës së nenit 99 të LPK; Prandaj, në lidhje me 
procedurën e ankesës, vlen afati prej 7 ditësh dhe jo afati prej 3 ditësh; lidhur me procedurën e përmirësimit të 
parashtresave në përgjithësi shih në mënyrë më të detajuar komentimin e nenit 99, nr. 1 e në vazhdim. 
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tërësi876. Parashtruesi duhet të jap po ashtu deklaratën në bazë të nenit 178, par. b) 
të LPK, se çka kërkon me ankesë. Pra, ankesa duhet të përmbajë të dhënën, se çka 
pretendohet të arrihet me ankesë. Më konkretisht, ankesa duhet të përmbajë të 
dhënën, se a pretendohet ndryshimi apo edhe abrogimi i aktgjykimit. Nga një 
deklaratë e tillë, se aktgjykimi goditet me pretendim për ndryshim ose abrogim të 
aktgjykimit del edhe e dhëna, nëse aktgjykimi goditet në tërësi ose me ankesë 
goditet vetëm një pjesë e aktgjykimit. Në rast se mungon e dhëna sipas dispozitës 
së nenit 178, par. b) të LPK, atëherë duhet të zhvillohet procedura e përmirësimit 
të ankesës konform dispozitës së nenit 179 të LPK877.  

5 Ankesa duhet të përmbajë në bazë të dispozitës së nenit 178, par. c) të LPK edhe 
arsyetimin e ankesës. Pra, ankesa duhet të përmbajë shkaqet e paraqitjes së 
ankesës. Shkaqet, për të cilat mund të goditet aktgjykimi janë paraparë 
shprehimisht me dispozitën e nenit 181 të LPK. Sipas kësaj dispozite, ankesa mund 
të paraqitet për shkak të shkeljeve të dispozitave procedurale, për shkak të 
konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së 
drejtës materiale. Aktgjykimi mund të goditet për një shkak ose nga shkaqe të 
ndryshme. Në raste të tilla nuk duhet të ekzistojë detyrimisht ndonjë renditje të 
shkaqeve sipas renditjes së shkaqeve në Ligj. Nëse ankesa nuk përmban të dhëna 
sipas dispozitës së nenit 178, par. c) të LPK, atëherë duhet të zhvillohet procedura 
e përmirësimit të ankesës konform dispozitës së nenit 179 të LPK878. 

6 Ankesa duhet të përmbajë në bazë të dispozitës së nenit 178, par. d) të LPK, edhe 
nënshkrimin e parashtruesit. Ankesa nënshkruhet nga ankuesi. Ankesën e palës pa 
aftësi procedurale e nënshkruan përfaqësuesi ligjor. E në rast të përfaqësimit me 
prokurë, ankesa nënshkruhet nga përfaqësuesi me prokurë, zakonisht nga avokati. 
Në rast të mungesës së nënshkrimit të ankuesit, gjithmonë duhet të udhëhiqet 
procedura e përmirësimit të ankesës, sipas dispozitës së nenit 179 të LPK. Nëse 
përfaqësuesi me prokurë nuk ka nënshkruar ankesën, atëherë atë ankesë do të 
mund ta nënshkruante edhe vetë pala me kusht, që nënshkrimi të bëhet në afatin e 
paraparë ligjor për përmirësimin e ankesës. Megjithatë, ankesa do të mund të 
hedhej poshtë edhe pa procedurën e përmirësimit të ankesës, sipas dispozitës së 
nenit 179 të LPK, nëse në vazhdimësi ankesa paraqitet pa nënshkrim879. Raste të 
tilla mund të ndodhin në rast të përfaqësimit nga ndonjë përfaqësues me prokurë, i 
cili në vazhdimësi paraqet në gjykatë ankesë, por i pa nënshkruar. Dhe një veprim i 
tillë mund të paraqet keqpërdorim i të drejtave procedurale880. 

7 Në lidhje me interesin juridik të ankuesit shih komentimin e nenit 179, nr. 4. 

                                                            
876 Në lidhje me këtë shih edhe komentimin e nenit 176, nr. 5 të LPK.  
877 Në lidhje me procedurën e përmirësimit të ankesës sipas LPK të ri dhe legjislacionit të mëhershëm shih 
komentimin e nenit 179 të LPK.  
878 Në lidhje me procedurën e përmirësimit të ankesës sipas LPK të ri dhe legjislacionit të mëhershëm, shih 
komentimin e nenit 179 të LPK.  
879 Kështu me të drejtë edhe në të drejtën komparative, shih sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 467 Rn. 6. 
880 Shih lidhur me këtë çështje diskutabile, megjithatë, edhe komentimin e nenit 102, nr. 3. 
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Neni 179 
 
179.1 Në qoftë se ankesa nuk i përmban elementet nga neni 178 i këtij ligji 

(ankesa jo e plotë), gjykata e shkallës së parë me anë të aktvendimit, 
kundër të cilit nuk lejohet ankimi, e thërret ankuesin që brenda afatit 
prej shtatë ditësh ta plotësojë ankesën e paraqitur. 

179.2 Po që se ankuesi brenda afatit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk vepron 
sipas kërkesës së gjykatës, gjykata me aktvendim e hedhë poshtë ankesën 
si jo të plotë. 

 
1 Dispozitat e nenit 179 të LPK, rregullojnë procedurën e të metës së një ankese. 

Pra, nëse ankesa nuk e ka përmbajtjen e paraparë sipas dispozitës së nenit 179 të 
LPK, ajo nuk hedhet poshtë apriori. Duhet të ceket fakti, se dispozitat e nenit 179 
vlejnë paraprakisht si lex specialis kundrejt dispozitave lidhur me procedurën e 
përmirësimit të parashtresave sipas dispozitave të nenit 102 të LPK. Dispozitat e 
nenit 179 të LPK, vlejnë paraprakisht si lex specialis para dispozitave të nenit 102 
të LPK edhe atëherë, kur ankesa nuk i ka kushtet e përgjithshme të parapara me 
nenin 99 të LPK. U muar vesh, dispozitat e nenit 179 të LPK vlejnë para 
dispozitave të nenit 102 të LPK për shkak të mungesës së ndonjë kushti të 
përgjithshëm, vetëm atëherë kur kemi të bëjmë me ankesën e paraqitur. Për 
parashtresa të tjera vlejnë dispozitat e nenit 102 të LPK, përveçse Ligji parasheh 
diçka tjetër shprehimisht, siç është rasti me procedurën e përmirësimit të ankesës 
sipas dispozitave të nenit 179 të LPK.  

2 Dispozita e nenit 179 kishte model dispozitën e nenit 351 të LPK të vjetër. Sipas 
dispozitës së nenit 351 të LPK të vjetër, do të zhvillohej procedura e përmirësimit 
të ankesës vetëm atëherë, nëse ankesa nuk përmban të dhënën, se cili aktgjykim 
goditet me ankesë dhe nëse mungon ankesa. Për të metat e tjera, pra nëse ankesa 
nuk përmban të dhëna në lidhje se për cilat pjesë goditet aktgjykimi ose se ankesa 
nuk përmban shkaqet e paraqitjes së ankesës, atëherë nuk zhvillohet fare procedura 
e përmirësimit të metave të ankesës. Me këtë rast, gjykata e shkallës së parë e 
drejtonte këtë ankesë në gjykatën e shkallës së dytë, përkundër të metave që kishte 
ankesa. Ligjvënësi i ri ka modifikuar dispozitën e tillë të LPK të vjetër jo vetëm në 
aspektin gjuhësor, por edhe në aspektin përmbajtësor. Me dispozitën e nenit 179 të 
LPK nuk bëhet më dallim në mes të kushteve të veçanta, që duhet të përmbajë 
ankesa. Për më tepër, dispozita e nenit 179, par. 1 të LPK parasheh shprehimisht 
dhe qartë, se do të zhvillohet procedura e përmirësimit të ankesës, nëse ankesa nuk 
i përmban të gjitha kushtet e veçanta sipas dispozitës së nenit 178 të LPK. Këtu 
shihet një motiv dhe qëllim i qartë i ligjvënësit të ri, që mos të bëjë dallim fare në 
mes të kushteve të veçanta, që duhet t’i përmbajë ankesa. Sipas LPK të ri, gjykata 
duhet të zhvillojë procedurën e përmirësimit të ankesës, nëse ankesa nuk përmban 
ndonjë kusht sipas dispozitës së nenit 178 të LPK. Prandaj, dispozita e nenit 179 të 
LPK nuk mund të interpretohet sipas të drejtës së vjetër, meqë tanimë me këtë 
dispozitë shihet qartë, se ligjvënësi i ri dëshiron një zgjidhje tjetër.  

3 Gjykata me aktvendim, cakton një afat prej shtatë ditësh për përmirësimin e 
ankesës. Edhe në këtë rast, vlejnë dispozitat lidhur me afatet dhe komunikimin e 
shkresave. Nëse parashtruesi i ankesës nuk i mënjanon të metat e ankesës, atëherë 
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vetë gjykata e shkallës së parë e hedh poshtë ankesën. Gjykata po ashtu do të hedh 
poshtë ankesën sipas dispozitës së nenit 179, par. 2 të LPK, edhe atëherë kur 
parashtruesi i ankesës nuk paraqet fare ankesën e reviduar sipas kërkesës së 
gjykatës.  

4 Dispozita e nenit 178 të LPK, nuk përcakton shprehimisht, nëse ankuesi duhet të 
ketë edhe interes juridik për paraqitjen e ankesës881. Përkundër këtij fakti, për 
paraqitjen e ankesës është e nevojshme, që ankuesi të ketë interes të caktuar 
juridik. Kjo rezulton nga dispozita e nenit 2, par. 4 të LPK. Sipas kësaj dispozite, 
pala duhet të ketë interes juridik për padinë dhe për veprimet procedurale, të cilat i 
ndërmerr në proces. Meqë ankesa është veprim procedural, atëherë mund të 
konstatohet se edhe ankuesi duhet të ketë interes juridik. Se ankuesi duhet të ketë 
interes juridik rezulton edhe nga dispozita e nenit 186, par. 3 të LPK. Por, edhe në 
rast të paraqitjes së ankesës, vlen supozimi ligjor, se pala ka interes juridik për 
paraqitjen e ankesës me konsekuencë, se ankuesi nuk duhet të argumentoj dhe 
shtjellojë në ankesë interesin e tij juridik. Prandaj, gjithmonë do të duhej të nisej 
nga parimi se ankuesi ka një interes të caktuar juridik për paraqitjen e ankesës. 
Megjithatë, ky supozim nuk do të vlente, nëse ankesa paraqitet me qëllim që 
gjykata të vendos në lidhje me çështjet doktrinere ose shkencore ose nga kureshtja 
e ankuesit, se si do të vendoste gjykata në lidhje me një çështje të caktuar882. Edhe 
në rast të mungesës së interesit juridik, vjen në shprehje dispozita e nenit 179 të 
LPK. Nëse nuk ka përmirësim të ankesës, atëherë vjen në shprehje dispozita e 
nenit 179, par. 2 të LPK dhe dispozita e nenit 186, par. 3 të LPK. Në këtë rast, 
ankesa do të hedhet poshtë si e palejueshme.  

 
 
Neni 180 
 
180.1 Në ankesë nuk mund të paraqiten fakte të reja dhe të propozohen prova 

të reja, përveç se kur ankuesi jep prova se pa fajin e vet nuk ka mundur 
t’i paraqesë, përkatësisht t’i propozojë gjer në përfundimin e shqyrtimit 
kryesor në gjykatën e shkallës së parë. 

180.2 Duke i treguar faktet e reja, ankuesi ka për detyrë që t’i përmendë provat 
me të cilat faktet e tilla do të vërtetoheshin, kurse duke i treguar provat e 
reja, ka për detyrë t’i përmendë faktet të cilat me provat e tilla duhet 
vërtetuar. 

180.3 Prapësimi i parashkrimit dhe prapësimi me qëllim kompensimi, që nuk 
janë paraqitur në gjykimin e shkallës së parë, nuk mund të paraqiten me 
ankesë. 

180.4 Po që se me paraqitjen e fakteve të reja dhe me propozimin e provave të 
reja, shkaktohen shpenzime procedurale në procedurën e ankimit, 
shpenzimet e tilla i mbetën në ngarkim palës që i ka paraqitur faktet e 
reja, përkatësisht që i ka propozuar provat e reja. 

                                                            
881 Në lidhje me nocionin e interesit juridik, shih komentimin e nenit 2, nr. 1 e në vazhdim si dhe të nenit 254, 
nr. 1 e në vazhdim. 
882 Në këtë drejtim edhe e drejta komparative; sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, Vor § 
461 Rn. 9. 
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1 Në parim, procedura sipas mjetit të goditjes së vendimit, në këtë rast sipas ankesës, 
është dhe do të duhej të mbetej jo një procedurë e re ose tjetër, por vetëm vazhdim 
i procedurës së gjykatës së shkallës së parë. Për këtë arsye, situata juridike e 
konstatuar në gjykatën e shkallës së parë vlen edhe në procedurën sipas ankesës. 
Rast tipik është p.sh. pohimi i kërkesëpadisë. Pohimi i kërkesëpadisë, i dhënë në 
procedurën para gjykatës së shkallës së parë ka efekt direkt edhe për procedurën 
sipas ankesës883. E njëjta vlen në parim, edhe për gjendjen faktike të konstatuar në 
gjykatën e shkallës së parë. Por, vetëm në parim, meqë zakonisht parashihen 
mundësi të ndryshme, që për raste specifike të lejohen përjashtime nga ky rregull. 
Edhe e drejta komparative trajton këtë çështje në mënyra të ndryshme, varësisht 
nga rendi juridik. Në këtë aspekt tejet konservative është e drejta procedurale civile 
austriake. Në këtë të drejtë procedurale, gjendja faktike e konstatuar në procedurën 
para gjykatës së shkallës së parë është bazë edhe për vendosje në procedurën sipas 
ankesës884. Konsekuencë është se në procedurën sipas ankesës nuk lejohen edhe as 
të ashtuquajturat nova producta dhe as nova reperta885. Me nova producta 
nënkuptohen të gjitha ato fakte, të cilat kanë ekzistuar para përfundimit të 
procedurës para gjykatës së shkallës së parë, por të cilat nuk janë paraqitur nga 
pala. Kurse, me nova reperta nënkuptohen të gjitha ato fakte, të cilat janë paraqitur 
pas përfundimit të procedurës para gjykatës së shkallës së parë886. Në këtë drejtim 
përafërsisht e njëjta situatë, por me përjashtime më të mëdha nga rregulli, edhe e 
drejta procedurale civile gjermane887. 

2 Në të drejtën procedurale civile të Kosovës ka një evoluim përmbajtësor në lidhje 
me këtë çështje. Sipas LPK të vjetër888, pala ka mundur të paraqes fakte dhe prova 
të reja edhe në procedurën sipas ankesës. Tanimë, me dispozitën e nenit 180 të 
LPK, parashihet se pala nuk mund të paraqes fakte dhe as prova të reja në 
procedurën para gjykatës sipas ankesës. E njëjta vlen edhe në procedurën sipas 
revizionit889. Nga formulimi i dispozitës rezulton, se edhe gjykata sipas ankesës 
duhet të marrë për bazë gjendjen faktike të konstatuar në përfundim të procedurës 
para gjykatës së shkallës së parë. Kjo vlen edhe për nova reperta edhe për nova 
producta. Megjithatë, Ligji lejon që të paraqiten fakte të reja dhe prova të reja edhe 
në procedurën sipas ankesës, nëse ato pa fajin e palës nuk kanë mundur të 
paraqiten në procedurën para gjykatës së shkallës së parë. Siç duket, Ligjvënësi i ri 
merr për bazë vetëm elementin subjektiv lidhur me paraqitjen e fakteve dhe 
provave të reja. Nëse ishte i drejtë veprimi i ligjvënësit të ri lidhur me këtë, është 
çështje tejet e diskutueshme. Një qasje e tillë dhe një mbështetje ekskluzive në 
aspektin subjektiv, nuk mund të haset në të drejtën komparative. Problemi i parë që 
lind në lidhje me këtë është çështja, se çka konsiderohet “faj” në kuptim të kësaj 
dispozite. Kjo është çështje e diskutueshme, sidomos për faktin, nëse faj 

                                                            
883 Musielak, Grundkurs/ZPO, S. 320, 321. 
884 Në mes të tjerëve, Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-Erkenntnisverfahren und Grundzüge des 
Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 151. 
885 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 531. 
886 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 387. 
887 Musielak, Grundkurs/ZPO, S. 320 ff. 
888 Shih nenin 352. 
889 Shih nenin 216 të LPK.  
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konsiderohet edhe pakujdesia dhe cila shkallë e pakujdesisë. Gjithmonë, pala ka faj 
në kuptim të kësaj norme, nëse ajo me dashje nuk ka paraqitur një fakt. E njëjta 
situatë do të vlejë edhe atëherë, kur pala do të duhej të ishte në dijeni (pakujdesia e 
rëndë) se ekziston ndonjë fakt ose provë, që do të ndikonte në vendimin e 
gjykatës890.  

3 Problematike është edhe çështja, nëse ligjvënësi dëshironte me të vërtetë, që këtë 
çështje ta mbështesë ekskluzivisht në aspektin subjektiv. Pra, të lejohen faktet e 
reja në procedurën sipas ankesës vetëm dhe vetëm atëherë, nëse këto fakte pa fajin 
e palës nuk kanë mundur të parashtrohen në procedurën para gjykatës së shkallës 
së parë. Duke u nisur interpretimi gjuhësor i dispozitës mund të arrihet në 
përfundim, se ligjvënësi dëshironte që gjendja faktike e konstatuar në përfundim të 
procedurës para gjykatës së shkallës së parë të jetë vendimtare dhe bazë edhe për 
vendosjen meritore për gjykatën në procedurën sipas ankesës. Kjo qasje është në 
harmoni me parimin e ekonomizimit dhe me ngritjen e efikasitetit të punës së 
gjykatës. Për këtë arsye, do të lejohen fakte të reja dhe prova të reja në procedurën 
sipas ankesës, nëse ato pa fajin e palës nuk janë paraqitur në procedurën para 
gjykatës së shkallës së parë. Në këtë aspekt, nga kjo rezulton qartazi se nova 
reperta nuk do të mund të paraqiten në procedurën sipas ankesës, përveçse pala 
mund të provojë se mosparaqitja e fakteve dhe provave nuk është bërë me fajin e 
saj. Pra, barra e të provuarit se nuk kishte faj i bie gjithmonë palës, që i paraqet 
këto fakte ose prova të reja. Edhe nova producta (faktet, që janë paraqitur pas 
përfundimit të procedurës para gjykatës së shkallës së parë) nuk mund të paraqiten 
në procedurën sipas ankesës. Në raste të tilla, do të mund të kemi një situatë të re, 
që do të mund të përbënte objektin e një procedure tjetër të re891.  

4 Nëse për lejimin ose jo të fakteve dhe provave të reja do të merret ekskluzivisht 
vetëm kriteri subjektiv edhe në procedurat, kur nuk vlen parimi i disponibilitetit, 
mund të jetë çështje e diskutueshme. Në të drejtën komparative892 për procedurat 
dhe kontestet, për të cilat vlen parimi i oficialitetit (p.sh. kontestet martesore dhe 
familjare) nuk vlen ndalesa e paraqitjes së fakteve dhe provave, të cilat nuk janë 
paraqitur në procedurën para gjykatës së shkallës së parë. Për mendimin tim, e 
njëjta situatë do të duhej të vlente edhe tek ne, pavarësisht faktit se dispozita e 
nenit 180 të LPK, bazohet ekskluzivisht në elementin subjektiv. Në të drejtën 
komparative po ashtu nuk vlen kjo ndalesë, nëse një fakt i ri dhe provë e re ka të 
bëjë vetëm me shtjellimin e arsyes së ankesës. Si rast tipik merret p.sh. kur 
paraqitet për herë të parë prova, se dëshmitari, në dëshminë e të cilit është bazuar 
vendimi paraprak, është i dënuar disa herë për vepër penale të dëshmisë së 
rrejshme893. Natyrisht, e njëjta do të duhej të vlente edhe në të drejtën tonë 
procedurale civile.  

                                                            
890 Nëse harresa është ose do të duhej të konsiderohej faj në kuptim të kësaj norme shih nenin 233, nr. 2 të 
LPK.  
891 Kështu me të drejtë edhe në të drejtën komparative; sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 387. 
892 Në mes të tjerëve Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 531. 
893 Megjithatë është i domosdoshëm në raste të tilla një interpretim i ngushtë, që të mënjanohet mundësia e 
keqpërdorimit; Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-Erkenntnisverfahren und Grundzüge des Exekutions -
und Insolvenzrechts,, S. 151. 
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5 Se ligjvënësi i ri dëshiron që kryesisht gjendja faktike e konstatuar të merret për 
bazë edhe në procedurën sipas ankesës, shihet më së miri edhe me dispozitën e 
nenit 180, par. 3 të LPK. Në bazë të kësaj dispozite, prapësimi i parashkrimit dhe 
prapësimi në lidhje me kompensimin nuk mund të paraqiten në procedurën sipas 
ankesës. Nga formulimi i dispozitës rezulton qartë, se këto prapësime nuk mund të 
paraqiten as atëherë, kur pala provon bindshëm, se ato pa fajin e saj nuk i ka 
paraqitur në procedurën para gjykatës së shkallës së parë. Nëse rregullimi i 
dispozitës së nenit 180, par. 3 të LPK ka karakter taksativ ose jo, mund të jetë 
çështje e diskutueshme. Siç duket, ligjvënësi ka dëshiruar që kjo normë të ketë 
karakter taksativ, me konsekuencë se lejimi i prapësimeve të tjera eventuale varet 
nga elementi subjektiv, pra varësisht, nëse pala ka vepruar me faj ose jo. 

6 Dispozita e nenit 180, par. 4 të LPK, përcakton qartë, se shpenzimet procedurale 
të shkaktuara nga paraqitja e fakteve ose provave të reja- mbesin barrë e palës, që i 
ka propozuar këto shpenzime. Prandaj, irelevant është fakti në lidhje me këtë 
çështje, se si ka përfunduar procesi gjyqësor. Megjithatë, kjo nuk mund të vlejë, 
nëse lejohen faktet e ose provat e reja në procedurën, ku nuk vlen parimi i 
oficialitetit, siç është rasti me kontestet familjare dhe martesore.  

7 Problematike mbetet fakti, se cilat janë konsekuencat e lejimit të ndonjë fakti ose 
prove të re, edhe pse sipas dispozitës së nenit 180 të LPK, nuk kanë qenë të 
lejuara. Pra konkretisht, a mund të bazohet p.sh. revizioni në një shkelje të tillë të 
dispozitave procedurale894. Ligji hesht në lidhje me këtë çështje. Ndoshta në këtë 
aspekt, do të mund të gjendej inspirimi në të drejtën komparative. E drejta 
komparative e trajton këtë çështje në atë mënyrë, që lejimi i fakteve dhe të provave 
të reja nuk përben shkelje të dispozitave procedurale. Si arsyetim merret, se me 
këto fakte dhe prova të reja nuk cenojnë përmbajtjen e vendimit. Përkundrazi, 
vendimi tani mbështetet në një bazë më të mirë895. Megjithatë, kjo nuk vlen, nëse 
me këtë cenohet parimi i disponibilitetit dhe se në bazë të fakteve të reja dhe 
provave të reja është nxjerrë vendim për abrogimin e vendimit. 

8 Vihet re, se dispozitat e nenit 180 të LPK kanë të bëjnë vetëm me gjendjen 
faktike dhe provat, por jo edhe me aspektet juridike896. Përkundër dispozitës së 
nenit 180 të LPK, edhe në procedurën sipas ankesës lejohet edhe mëtutje pajtimi, 
njohja ose edhe heqja dorë nga kërkesëpadia nën kushtet e parapara. Megjithatë, 
nuk është i mundshëm revokimi i pranimit të ndonjë fakti897.  

                                                            
894 Shih nenin 214 të LPK.  
895 Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-Erkenntnisverfahren und Grundzüge des Exekutions- und 
Insolvenzrechts, S. 151. 
896 Por, këto aspekte juridike duhet të bazohen në gjendjen faktike të paraqitur në procedurën para gjykatës së 
shkallës së parë; Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 482 Rn. 9. 
897 Kështu në të drejtën komparative; sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, §482 Rn.7 ff. 
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Shkaqet nga të cilat mund të goditet aktgjykimi 
 
Neni 181 
 
181.1 Aktgjykimi mund të goditet: 

a) për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore; 
b) për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike; 
c) për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. 
 

181.2 Aktgjykimi në bazë të pohimit dhe aktgjykimi në bazë të heqjes dorë nga 
kërkesëpadia mund të goditen për shkak të shkeljes së dispozitave të 
procedurës kontestimore, apo nga shkaku se deklarata e pohimit, 
gjegjësisht e heqjes dorë nga kërkesëpadia, është dhënë në lajthitje apo 
nën ndikimin e dhunës apo mashtrimit. 
 

1 Ankesa duhet të përmbajë sipas dispozitës së nenit 178, par. c) të LPK, edhe 
shkaqet e ankimit. Se cilat janë këto shkaqe, është paraparë shprehimisht me 
dispozitat e nenit 181 të LPK. Secili aktgjykim898 mund të goditet për shkak të 
shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore. Nga kjo dispozitë del se 
aktgjykimi mund të goditet për shkak të çfarëdo shkelje të dispozitave procedurale, 
pa marrë parasysh nëse ato shkelje janë paraparë me LPK ose me ndonjë ligj tjetër. 
Ligji ka paraparë me dispozitat e nenit 181 të LPK, rregullat në lidhje me shkeljet e 
tilla, të cilat mund të shërbejnë si shkaqe për goditjen e vendimeve899. 

2 Sipas dispozitës së nenit 181 par. 1 nënpar. b) dhe c) të LPK me ankesë mund të 
goditet aktgjykimi po ashtu për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike 
dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Këto shkaqe janë të 
parapara shprehimisht me dispozitat e neneve 183 dhe 184 të LPK900.  

3 Dispozita e nenit 181, par. 2 përcakton përjashtimisht se aktgjykimi për shkak të 
pohimit në bazë të nenit 148 dhe aktgjykimi në bazë të heqjes dorë nga 
kërkesëpadia mund të goditen me ankesë vetëm për shkaqe të caktuara 
shprehimisht me ligj. Pra, aktgjykimi në bazë të pohimit dhe në bazë të heqjes dorë 
nga kërkesëpadia nuk mund të goditen për të gjitha shkaqet e parapara me 
dispozitat e nenit 181, par. 1 të LPK. Në bazë të dispozitës së nenit 181, par. 2 të 
LPK, aktgjykimi në bazë të pohimit dhe aktgjykimi në bazë të heqjes dorë nga 
kërkesëpadia mund të goditen vetëm për shkak të shkeljeve të dispozitave 
procedurale. Po ashtu, këto aktgjykime mund të goditen edhe për shkak se 
deklarata e pohimit, respektivisht deklarata e heqjes dorë nga kërkesëpadia janë 
dhënë nën lajthitje, nën ndikimin e mashtrimit apo dhunës. Nga kjo del se 
aktgjykimi në bazë të pohimit dhe aktgjykimi në bazë të heqjes dorë nuk mund të 
goditen për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe as për shkak të 
zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Mund të jetë problematike situata, nëse 
përjashtimi i nenit 181, par. 2 të LPK vlen vetëm për aktgjykimin për shkak të 
pohimit dhe për shkak të heqjes dorë apo nëse kjo dispozitë vlen edhe për 

                                                            
898 Me përjashtim të aktgjykimit sipas dispozitës së nenit 181, par. 2 të LPK.  
899 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 181, nr. 1 e në vazhdim. 
900 Lidhur me këtë, shih komentimin e nenit 183 dhe 184. 
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aktgjykime të tjera, si p.sh. aktgjykimi për shkak të tërheqjes së padisë apo 
aktgjykimi pa shqyrtim kryesor të çështjes sipas dispozitës së nenit 152 të LPK. 
Dispozita e nenit 181 par. 2 të LPK, është për këtë çështje tejet e qartë. Sipas kësaj 
dispozite, kjo vlen vetëm sa i përket aktgjykimit në bazë të pohimit dhe 
aktgjykimit në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia. Për këtë arsye, mendojmë se 
dispozita e nenit 182, par. 2 vlen ekskluzivisht vetëm për këto dy lloje të 
aktgjykimeve, pra, për aktgjykimin në bazë të pohimit dhe për aktgjykimin në bazë 
të heqjes dorë nga kërkesëpadia.  

4 Me dispozitën e nenit 181 të LPK, përcaktohen legalisht shkaqet e paraqitjes së 
ankesës dhe renditja e tyre. Paraqitja e shkaqeve në ndonjë renditje tjetër nga ajo 
që është paraqitur me Ligj nuk duhet të paraqes problem për gjykatën. Një 
procedurë e përmirësimit të ankesës sipas dispozitave të nenit 179 ose 102 të LPK 
nuk vjen në shprehje për këtë çështje. Emërtimi i gabuar i ndonjë shkaku të 
parashtruar nuk duhet të paraqet problem, përveçse nga përmbajtja nuk del se çka 
kërkohet me ankesë. Kjo është e rëndësishme për faktin se gjykata e shkallës së 
dytë është e lidhur për shkaqet e parashtruara nga ana e ankuesit në ankesën e tij. 

 
 
Neni 182 

 
182.1 Shkelja thelbësore e dispozitave të procedurës kontestimore ekziston në 

çoftë se gjykata gjatë procedurës nuk e ka zbatuar apo ka zbatuar në 
mënyrë jo të drejt ndonjë dispozitë të këtij ligji, kurse kjo ka pasur apo 
ka mundë të ketë ndikim në nxjerrjen e aktgjykimit të ligjshëm e të 
drejtë. 

182.2 Shkelja thelbësore e dispozitave të procedurës kontestimore ekziston 
gjithmonë: 
a) në qoftë se gjykata është përbërë jo sipas dispozitave ose në çoftë se në 

nxjerrjen e aktgjykimit ka marrë pjesë gjyqtari që nuk ka marrë 
pjesë në seancën kryesore; 

b) në qoftë se është vendosur për kërkesën e cila nuk bënë pjesë në 
juridiksionin gjyqësor; 

c) në çoftë se në nxjerrjen e aktgjykimit ka marrë pjesë gjyqtari i cili 
sipas ligjit duhet të përjashtohet, respektivisht me vendim të gjykatës 
ka qenë i përjashtuar ose me rastin e dhënies se vendimit ka marrë 
pjesë personi i cili nuk e ka cilësinë e gjyqtarit; 

d) në çoftë se gjykata sipas prapsimit të palëve gabimisht ka vendosur se 
është e kompetencës lëndore; 

e) në çoftë se është vendosur për kërkesën sipas padisë të ngritur pas 
afatit të përcaktuar me ligj; 

f) në çoftë se gjykata ka vendosur për kërkesëpadinë për të cilën është 
me kompetencë lëndore gjykata më e lartë e llojit të njëjtë, gjykata e 
llojit tjetër; 

g) në çoftë se në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, gjykata e ka 
bazuar vendimin e vetë në disponimin e palejueshëm të palëve, (neni 3 
paragrafi 3 i këtij ligji); 
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h) në qoftë se në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, gjykata ka 
nxjerr aktgjykim për shkak të pohimit, mosbindjes, mungesës, heqjes 
dorë nga kërkesëpadia, ose pa mbajtjen e shqyrtimit kryesor; 

i) në qoftë se ndonjërës nga palët me veprimin e paligjshëm, e sidomos 
me mosdhënien e mundësisë për shqyrtimin e çështjes në gjykatë; 

j) në qoftë se në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, gjykata e ka 
refuzuar kërkesën e palës, që në procedurë të përdorë gjuhën dhe 
shkrimin e vet e të ndjek procesin në gjuhën e vet, kurse për këtë 
arsye ankohet; 

k) në qoftë se në procedurë si paditës, ose i paditur, ka marrë pjesë 
personi që nuk mund të jetë palë në procedurë, apo në qoftë se palën 
që është person juridik nuk e ka përfaqësuar personi i autorizuar, ose 
në qoftë se palën me pazotësi procedurale nuk e ka përfaqësuar 
përfaqësuesi ligjor ose në qoftë se përfaqësuesi ligjor, respektivisht 
përfaqësuesi me prokurë i palës nuk ka pasur autorizim të nevojshëm 
për zhvillimin e procedurës apo për kryerjen e ndonjë veprimi në 
procedurë, në qoftë se zhvillimi i procedurës, respektivisht ushtrimi i 
veprimeve te veçanta në procedurë nuk është lejuar më vonë; 

l) në qoftë se është vendosur për kërkesën për të cilën vazhdon 
procedura apo për të cilën më parë është nxjerr aktgjykimi i formës 
se prerë, ose prej të cilit paditësi njëherë ka hequr dorë ose për të cilin 
është lidhur pajtimi gjyqësor; 

m) në qoftë se, në kundërshtim me ligjin është përjashtuar publiku në 
seancën kryesore;  

n) në qoftë se aktgjykimi ka të meta për shkak të të cilave nuk mund të 
ekzaminohen, e sidomos në qoftë se dispozitivi i aktgjykimit është i 
pakuptueshëm apo kontradiktor me vetvete ose me arsyet e 
aktgjykimit, apo nëse aktgjykimi nuk ka fare arsye apo në të nuk janë 
treguar fare arsyet për faktet vendimtare, ose ato arsye janë të 
paqarta, ose kontradiktore, ose nëse për faktet vendimtare ekzistojnë 
kundërthënie midis asaj që në arsyet e aktgjykimit thuhet për 
përmbajtje të dokumentit ose të procesverbalit për thëniet e dhëna në 
procedurë dhe të vet atyre dokumenteve ose të procesverbalit; 

o) në qoftë se me aktgjykim është tejkaluar kërkesëpadia. 
 

1 Me dispozitat e nenit 182, parashihen shkaqet e ankesës për shkak të shkeljes së 
dispozitave procedurale. Fillimisht duhet të ceket fakti se në kuptim të këtij neni 
merren parasysh vetëm ato shkelje të cilat janë kryer nga ana e gjykatës. edhe pse 
neni 182 të LPK nuk bën një dallim terminologjik në mes të shkeljeve të 
dispozitave procedurale, ky dallim del nga përmbajtja e nenit 182, par. 1 dhe par. 2 
të LPK. Në të dyja rastet, merren në konsideratë vetëm ato shkelje thelbësore ose 
esenciale të dispozitave procedurale. Prandaj, nuk mund të konsiderohet çdo 
shkelje e rëndomtë ose e zakonshme si shkelje e dispozitave procedurale. Në 
praktikë mund të mos jetë edhe çështje e lehtë se çka konsiderohet shkelje 
thelbësore ose esenciale dhe se çka konsiderohet shkelje e jothelbësore. Për të bërë 
një dallim më funksional, do të duhej që të zhvillohej një procedurë përjashtuese. 
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Pra, fillimisht të konstatohet se çka konsiderohen shkelje thelbësore të dispozitave 
procedurale. Në këtë aspekt, në ndihmë na vjen vetë Ligji, sidomos me dispozitat e 
nenit 182, par. 2 të LPK. Me këtë dispozitë përcaktohen shprehimisht shkeljet 
esenciale të dispozitave procedurale. Problematike, mund të jetë konstatimi i 
shkeljeve esenciale sipas dispozitës së nenit 182, par. 1 të LPK, meqë Ligji nuk i 
përcakton shkeljet e tilla, por vetëm i parasheh me një klauzolë të përgjithshme se 
çka konsiderohen shkelje të dispozitave procedurale. Si shkelje thelbësore të 
dispozitave procedurale në kuptim të nenit 182, të par. 1 dhe të par. 2 të LPK, 
mund të konsiderohen të gjitha ato shkelje, të cilat kanë penguar vlerësimin bazik 
dhe të tërësishëm të çështjes kontestuese901. Nga definicioni i tillë mund të arrihet 
në përfundim argumentum e contrario se çka mund të konsiderohen shkelje 
jothelbësore të dispozitave procedurale. Si të tilla mund të konsiderohen të gjitha 
ato shkelje të vogla, të cilat nuk do të ishin të atij niveli, që do të ndikonin në atë 
formë që të pengonin gjykatën në vlerësimin bazik dhe të tërësishëm të çështjes 
kontestuese. Megjithatë, si parim kryesor për identifikimin e shkeljeve thelbësore 
të dispozitave të procedurës civile do të duhej të mbetej se në këtë rast vlen 
procedura e përjashtimit. Pra, fillimisht të shikohet, nëse Ligji ka paraparë 
shprehimisht se çka konsiderohet shkelje esenciale e dispozitave procedurale.  

2 Me procedurë të tillë përjashtuese do të duhej të veprohej edhe nëse një shkelje 
thelbësore e dispozitave procedurale është në kuptim të nenit 182, par. 1 ose 
ekziston një shkelje e dispozitave procedurale në kuptim të nenit 182, par. 2 të 
LPK. Kjo për faktin, se Ligji bën një dallim edhe në mes të vetë shkeljeve 
esenciale të dispozitave procedurale. Meqë, shkelje të dispozitave procedurale 
mund të jenë në kuptim të nenit 182, par. 1 të LPK dhe shkelje të dispozitave 
procedurale në kuptim të nenit 182, par. 2 të LPK. Derisa shkeljet e dispozitave 
procedurale sipas dispozitave të nenit 182, par. 1 të LPK, rregullohen me një 
klauzolë të përgjithshme, shkeljet thelbësore sipas dispozitave të nenit 182, par. 2 
të LPK, parashihen shprehimisht. Derisa të parat quhen shkelje esenciale me 
rëndësi relative, shkeljet thelbësore sipas dispozitave të nenit 182, par. 2 të LPK 
quhen shkelje thelbësore me rëndësi absolute902. Ky dallim terminologjik ka 
edhe konsekuenca të caktuara procedurale, këto konsekuenca janë të dukshme në 
disa aspekte. Për hir të çështjeve sistematike fillimisht do të trajtohen shkeljet 
esenciale me rëndësi absolute sipas dispozitave të nenit 182, par. 2 të LPK. 

3 Me dispozitat e nenit 182, par. 2 të LPK, parashihen shkeljet esenciale me 
rëndësi absolute. Këto shkelje parashihen shprehimisht me ligj me nenin 182, par. 
2 nënpar. a) deri o) të LPK. Quhen shkelje esenciale me rëndësi absolute për shkak 
se është irelevante, nëse një shkelje e tillë e dispozitave procedurale ka ndikuar ose 
ka mundur të ndikojë në vendimin e gjykatës së shkallës së parë. Me fjalë të tjera, 
vendimi i gjykatës së parë duhet të prishet nga gjykata e apelit, nëse konstatohet 

                                                            
901 Kështu edhe mendimi mbizotërues në teorinë komparative në lidhje me shkeljet esenciale të dispozitave 
procedurale; lidhur me këtë shih në mes të tjerëve edhe Deixler-Hübner/Klicka, Zivilverfahren-
Erkenntnisverfahren und Grundzüge des Exekutions- und Insolvenzrechts, S. 153; megjithatë tërhiqet 
vëmendja se e drejta komparative, në këtë rast e drejta procedurale e Austrisë bën një dallim tjetër në lidhje me 
shkeljet e dispozitave procedurale. Për më tepër, edhe vetë KPC të Austrisë bënë një dallim tjetër edhe në 
aspektin terminologjik në lidhje me shkeljet e dispozitave procedurale. 
902 Në lidhje me këtë, shih edhe Brestovci, E drejta procedurale civile II, fq. 77, 78. 
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një shkelje e tillë pa marrë parasysh faktin, nëse kjo shkelje ka ndikuar ose ka 
mundur të ndikojë në nxjerrjen e vendimit. Prandaj, vendimi i gjykatës së shkallës 
së parë duhet të prishet edhe nëse ai vendim është i drejtë. Por, kjo vlen natyrisht 
nëse konstatohet një shkelje të tillë të dispozitave procedurale. Këto shkelje 
esenciale me rëndësi absolute merren parasysh edhe sipas detyrës zyrtare (ex 
officio) dhe natyrisht, sipas propozimit të palës. Megjithatë, tërhiqet vëmendja që 
edhe pse këto shkelje esenciale merren parasysh sipas detyrës zyrtare, nuk do të 
thotë se ekzistenca e një shkelje të tillë e bën vendimin të pavlefshëm. Prandaj, 
gjykata e shkallës së dytë merr parasysh shkeljet e tilla në rast të paraqitjes së 
ankesës. Çështja qëndron në faktin, se në rast të ankesës, gjykata sipas detyrës 
zyrtare vlerëson nëse ka ndonjë shkelje thelbësore me rëndësi absolute sipas 
dispozitave të nenit 182, par. 2 të LPK, pa marrë parasysh nëse pala ka përmendur 
një shkelje të tillë procedurale ose jo. Këtu shihet edhe dallimi fundamental me 
shkeljet esenciale me rëndësi relative. Merren parasysh nga ana e gjykatës vetëm 
ato shkelje esenciale me rëndësi relative, të cilat i ka paraqitur parashtruesi i 
ankesës. 

4 Te shkeljet esenciale me rëndësi absolute vlen prezumimi ligjor, se vendimi i 
gjykatës së shkallës së parë është vendim i padrejtë dhe duhet të prishet, nëse 
konstatohet një shkelje e tillë. Prandaj, nuk mund të konsiderohet vendimi i 
gjykatës së shkallës së parë si vendim i drejtë, nëse ai vendim është nxjerrë në 
procedurën, në të cilën ka pasur shkelje esenciale me rëndësi absolute, sipas 
dispozitave të nenit 182, par. 2 të LPK. Një gjë e tillë nuk vlen në rast të shkeljeve 
esenciale me rëndësi relative sipas dispozitave të nenit 182, par. 1 të LPK.  

5 Problematike mund të jetë fakti, nëse neni 182, par. 2 të LPK i parasheh këto 
shkelje në mënyrë taksative ose jo. Pra, problematike mund të jetë çështja, nëse 
shkelje esenciale me rëndësi absolute konsiderohen vetëm këto shkelje, të cilat 
janë normuar shprehimisht me dispozitën e nenit 182, par. 2 të LPK. Shkelje 
thelbësore me rëndësi absolute mund të konsiderohen edhe shkeljet e tjera, të cilat 
nuk janë paraparë shprehimisht me dispozitën e nenit 182, par. 2 të LPK. Fillimisht 
mund të mendohet, se shkelje thelbësore me rëndësi absolute mund të jenë vetëm 
ato shkelje, të cilat janë paraparë shprehimisht me dispozitat e nenit 182, par. 2 të 
LPK. Kjo për faktin, se ligjvënësi parasheh në mënyrë koncize dhe me një gjuhë të 
qartë këto shkelje. Nga kjo mund të dalë, se intenca është, që shkeljet esenciale me 
rëndësi absolute të konsiderohen vetëm këto shkelje, të cilat janë përcaktuar 
shprehimisht me ligj. Megjithatë, si shkelje thelbësore me rëndësi absolute mund të 
konsiderohen edhe ato shkelje të tilla, të cilat nuk janë paraparë shprehimisht me 
dispozitat e nenit 182, par. 2 të LPK. Si raste të tilla mund të merren shkeljet për 
shkak të mosrespektimit të gjyqvarësisë ose rastet e shkeljes së dispozitave lidhur 
me kompetencën e gjykatës në aspektin tokësor ose funksional etj. 

6 Dispozita e nenit 182, par. 2 nënpar. a) të LPK, parasheh shprehimisht shkeljen 
e dispozitave procedurale në lidhje me përbërjen e gjykatave dhe në lidhje me 
parimin direkt në procedurën civile. Përbërja e gjykatave është e rregulluar me 
dispozitën e nenit 15 të LPK dhe dispozitat e LGJRR (tërhiqet vëmendja se duhet 
të kihen parasysh dispozitat e Ligjit të ri për Gjykatat). Gjithmonë ekziston një 
shkelje thelbësore me rëndësi absolute në kuptim të nenit 182, par. 2 nënpar. a) të 
LPK, nëse ka vendosur gjyqtari i vetëm, edhe pse me Ligj ka qenë e paraparë, që 
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çështja duhet të vendoset nga ana e trupit gjykues903. Problematike mund të jetë 
çështja, nëse lidhur me këtë ka vendosur trupi gjykues, edhe pse me Ligj ka qenë e 
paraparë vendosja e çështjes juridike nga ana e gjyqtarit. Në parim, një shkelje e 
tillë e dispozitave procedurale nuk do të duhej të paraqiste problem, meqë me këtë 
rast do të jetë një shqyrtim më kualitativ të çështjes. Kjo për faktin se më mirë 
trajtohet një çështje juridike prej 3 gjyqtarëve sesa prej një gjyqtari. Sipas 
mendimit tonë, nuk do të ketë as shkelje thelbësore me rëndësi relative sipas 
dispozitës së nenit 182, par. 1 të LPK, nëse në vend të gjyqtarit vendos trupi 
gjykues. Shkelje thelbësore me rëndësi absolute, sipas dispozitës së nenit 182, par. 
2 nënpar. a) të LPK, ekziston po ashtu gjithmonë, nëse në nxjerrjen e aktgjykimit 
ka vendosur gjyqtari, i cili nuk ka marrë pjesë në seancën e shqyrtimit kryesor. Kjo 
ka të bëjë me shkeljen e parimit direkt, si parim fundamental në procedurën civile 
gjyqësore904. Kjo rregull vlen jo vetëm në lidhje me gjyqtarin profesional, por edhe 
gjyqtarin porot. Kështu, me të drejtë edhe praktika e deritanishme gjyqësore (Shih 
Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prizren, Ac. Nr. 129/2002 të datës 
27.02.2003; Me këtë aktgjykim, Gjykata ka përcaktuar se: “Gjykata e Qarkut në 
Prizren në çështjen për vërtetimin e pronësisë ne baze te fitimit gjate martesës 
aprovoi ankesën e te paditurit dhe prishi aktgjykimin e gjykatës komunale ne 
Prizren. Me aktgjykimin e atakuar janë bere shkelje esenciale te dispozitave te 
procedurës kontestimore nga neni 354.1 (1), e cila konsiston ne faktin se përbërja 
e trupit gjykues nuk ka qene e rregullt, dhe se ne nxjerrjen e aktgjykimit te atakuar 
kane marre pjese gjyqtaret porotë, te cilët nuk kane qene pjesëmarrëse ne seancën 
kryesore, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga procesverbali i seancës kryesore ku 
ekziston konstatimi i kryetarit te trupit gjykues, se seanca kryesore vazhdon para 
kryetarit te nyejt me procesmbajtës te nyejt, ndërsa nuk ekziston konstatimi se 
kane marre pjese edhe gjyqtaret porotë emrat e te cilëve figurojnë ne aktgjykimin 
e atakuar”.  

7 Dispozita e nenit 182, par. 2 nënpar. b) të LPK, përcakton shprehimisht se 
vendimi i gjykatës duhet të prishet gjithmonë, nëse është vendosur në lidhje me një 
çështje, që nuk do të duhej të vendosej nga gjykata. Në lidhje me atë se si do të 
duhej të vepronte gjykata, nëse nuk çështja nuk bie në juridiksionin e saj është 
përcaktuar me dispozitat e nenit 18 të LPK905. Në parim, çdo çështje kontestuese 
mund të jetë objekt i shqyrtimit në gjykatë, meqë e drejta për shqyrtim gjyqësor të 
çështjes është e drejtë fundamentale dhe kategori kushtetuese. Kjo dispozitë ka të 
bëjë sidomos me rastin, kur një çështje kontestuese nuk bie në juridiksionin 
gjyqësor, por ajo çështje do të duhej fillimisht të zgjidhej nga ndonjë autoritet 
administrativ. E njëjta vlen, nëse për një çështje kontestuese ekziston marrëveshja 
e arbitrazhit dhe për shkak të kësaj marrëveshjeje është dashur të zhvillohej 
procedura e arbitrazhit dhe jo procedura gjyqësore civile. Dispozita e nenit 182, 
par. 2 nënpar. b) të LPK, vlen po ashtu edhe në rast, se lidhur me një çështje është 
dashur të vendos jo gjykata e vendit tonë, por ndonjë gjykatë e ndonjë vendi tjetër. 

                                                            
903 Në praktikë kjo ndodhë rrallë sidomos tani me LPK i ri lidhur me përbërjen e gjykatave; shih në lidhje me 
këtë komentimin e nenit 15, nr. 1 e në vazhdim. 
904 Në lidhje me çështjen e parimit direkt në procedurën gjyqësore civile, shih komentimin e nenit 4, nr. 2 të 
LPK.  
905 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 18, nr. 1 e në vazhdim. 
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E njëjta vlen, edhe në rastet kur kompetente nuk ka qenë gjykata e vendit tonë, por 
arbitrazhi i ndonjë vendi tjetër, meqë ka ekzistuar një marrëveshje e vlefshme në 
lidhje me këtë çështje.  

8 Sipas dispozitës së nenit 182, par. 2 nënpar. c) të LPK vendimi duhet të prishet 
gjithmonë, pa marrë parasysh nëse vendimi është i drejtë ose i padrejtë, nëse në 
nxjerrjen e atij vendimi ka marrë pjesë gjyqtari, i cili sipas dispozitave të nenit 67, 
par. a) deri f) të LPK, do të duhej të përjashtohej nga procesi gjyqësor civil. Pra, 
nëse në nxjerrjen e aktgjykimit ka marrë pjesë gjyqtari, i cili është dashur të 
përjashtohet nga procesi gjyqësor civil konkret, atëherë ai aktgjykim duhet të 
prishet për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave procedurale. Aktgjykimi po 
ashtu duhet të prishet, nëse në nxjerrjen e aktgjykimit ka marrë pjesë gjyqtari, i cili 
është rekuzuar sipas dispozitës së nenit 67, par. g) të LPK906. Nuk ka shkelje 
thelbësore të dispozitave procedurale sipas dispozitave të nenit 182, par. 2 nënpar. 
c) të LPK, nëse gjyqtari i përjashtuar ose i rekuzuar ka vepruar në ndonjë shqyrtim 
të mëhershëm ose në ndonjë seancë të mëhershme. Kjo del qartë nga dispozita e 
nenit 182, par. 2 nënpar. c) të LPK, sipas së cilës ekziston shkelje thelbësore e 
dispozitave procedurale, nëse në nxjerrjen e vendimit ka marrë pjesë gjyqtari, i 
cili sipas Ligjit është dashur të përjashtohet ose me vendim të gjykatës ose është 
rekuzuar. E njëjta vlen, pra vendimi duhet gjithmonë të prishet, nëse në nxjerrjen e 
aktgjykimit ka marrë pjesë personi, i cili nuk është gjyqtar. Vendimtar në lidhje me 
këtë çështje është momenti i nxjerrjes së aktgjykimit. Humbja e cilësisë së gjyqtarit 
pas nxjerrjes së vendimit është irelevante907.  

9 Me dispozitën e nenit 182, par. 2 nënpar. d) të LPK kemi një ndryshim 
substancial nga e drejta sipas LPK të vjetër. Tanimë me këtë dispozitë përcaktohet 
se vendimi duhet gjithmonë të prishet, nëse gjykata sipas prapësimit të palëve 
gabimisht ka vendosur se ajo gjykatë është e kompetencës lëndore. Edhe vetë 
dispozita e nenit 182, par. 2 nënpar. e) të LPK, ka paraparë si shkelje esenciale të 
dispozitave procedurale, nëse nuk është respektuar kompetenca lëndore. Por, me 
këtë dispozitë fare nuk përmendet prapësimi i palës në lidhje me kompetencën 
lëndore. Për çudi, LPK i ri ka reduktuar këto norma vetëm në kompetencën 
lëndore. Në fakt, derisa LPK i vjetër ka paraparë shprehimisht mosrespektimin e 
kompetencës tokësore si shkelje thelbësore të dispozitave procedurale, LPK i ri 
fare nuk e rregullon këtë çështje. Meqë kemi një situatë të tillë juridike me LPK i ri 
do të duhej të kemi alternativa të zgjidhjeve juridike. Në këtë rast, dispozita e nenit 
182, par. 2 nënpar. d) të LPK, vlen analogia iuris edhe në rast të mosrespektimit të 
kompetencës tokësore. Meqë dispozita e nenit 182, par. 2 nënpar. f) të LPK, 
përcakton se mosrespektimi i kompetencës lëndore të LPK paraqet shkelje 
esenciale me rëndësi absolute, atëherë dispozita e nenit 182, par. 2 nënpar. d) të 
LPK, në lidhje me kompetencën lëndore konsumohet në tërësi. 

10 Me dispozitën e nenit 182, par. 2 nënpar. e) të LPK, parashihet shprehimisht se 
vendimi duhet gjithmonë të prishet, nëse me atë vendim është vendosur në lidhje 

                                                            
906 Në lidhje me përjashtimin dhe rekuzimin e gjyqtarit nga një proces gjyqësor civil konkret, shih komentimin 
e nenit 67, nr. 1 e në vazhdim. 
907 Në lidhje me atë se kur konsiderohet se është nxjerrë vendimi i gjykatës shih komentimin e neneve 153, nr. 
1 e në vazhdim. 
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me kërkesën, e cila është paraqitur pas kalimit të afatit ligjor. Këtu kemi të bëjmë 
me rastet e mosrespektimit të afateve materialo-juridike908. 

11 Shkelje thelbësore të dispozitave procedurale përbën edhe rasti i vendimit të 
gjykatës në bazë të disponimeve të palejueshme të palëve. Kjo është e paraparë 
shprehimisht me dispozitën e nenit 182, par. 2 nënpar. g) të LPK. Pra, vendimi 
duhet të prishet gjithmonë, nëse ai vendim i gjykatës bazohet në ndonjë veprim 
disponibil të palejueshëm të palës ose në ndonjë veprim disponibil të palejueshëm 
të palëve909.  

12 Me dispozitën e nenit 182, par. 2 nënpar. n) të LPK, parashihen rastet, kur 
vendimi i gjykatës duhet të prishet gjithmonë, nëse ekzistojnë shkelje të tilla të 
dispozitave procedurale. Kjo dispozitë nuk përmban rregulla numerus clausus se 
kur një shkelje konsiderohet shkelje thelbësore të dispozitave procedurale. Shumë 
më tepër, kjo dispozitë parasheh një klauzolë gjenerale se kur konsiderohet një 
shkelje si shkelje thelbësore me rëndësi absolute me konsekuencë, që vendimi 
duhet të prishet. Kjo del nga formulimi i dispozitës sipas së cilës “....sidomos...”. 
Me këtë nënkuptohet se me këtë dispozitë jepen shembujt tipikë se kur vendimi 
duhet të prishet. Në rast se një shkelje e dispozitave procedurale nuk mundet dot të 
subsumohet nën këtë dispozitë, atëherë një shkelje e tillë mund të jetë shkelje 
esenciale me rëndësi relative sipas dispozitës së nenit 182, par. 1 të LPK.  

13 Me dispozitën e nenit 182, par. 2 nënpar. o) të LPK, parashihet rasti i shkeljes 
thelbësore të dispozitës procedurale me konsekuencë të prishjes të vendimit, nëse 
me atë vendim tejkalohet kërkesëpadia e palës paditëse. Pra, kemi të bëjmë me 
rastin e shkeljes së parimit të disponibilitetit në procedurën civile gjyqësore910. 

14 Derisa me dispozitat e nenit 182, par. 2 nënpar. a) deri o) të LPK parashihen 
rregullat në lidhje me shkeljet esenciale me rëndësi absolute, dispozita e nenit 182, 
par. 1 të LPK parasheh të ashtuquajturat shkelje esenciale me rëndësi relative. 
Këto shkelje nuk janë paraparë shprehimisht, por në lidhje me ato parashihet një 
klauzolë e përgjithshme. Këto shkelje merren parasysh nga gjykata vetëm sipas 
kërkesës së palës. Dallimi në mes të shkeljeve esenciale me rëndësi absolute dhe 
atyre relative qëndron në faktin se këto shkelje, pra shkeljet esenciale me rëndësi 
relative sipas dispozitës së nenit 182, par. 1 të LPK, vendimi nuk duhet 
automatikisht të prishet edhe pse konstatohet një shkelje e tillë. Për më tepër, 
gjykata duhet të konstatojë një lidhje kauzale në mes të kësaj shkeljeje dhe 
vendimit, që është nxjerrë. Pra, gjykata duhet të konstatojë, nëse dhe në çfarë mase 
ka ndikuar kjo shkelje në nxjerrjen e një vendimi të gabuar. U pa më lart, se te 
shkeljet esenciale me rëndësi absolute, vendimi gjithmonë duhet të prishet, nëse 
konstatohet një shkelje e tillë e dispozitave procedurale. Tek shkeljet esenciale me 
rëndësi relative nuk mjafton vetëm ekzistenca e një shkeljeje, por nevojitet shumë 
më tepër edhe ndikimi i kësaj shkeljeje në nxjerrjen e një vendimi të tillë. Nuk ka 
rëndësi, nëse ajo shkelje ka ndikuar në mënyrë direkte ose indirekte në nxjerrjen e 

                                                            
908 Në lidhje me nocionin e afateve materiale-juridike dhe me rastet e këtyre afateve, shih komentimin e nenit 
125, nr. 1 dhe 2 të LPK.  
909 Në lidhje me veprimet disponuese të palejueshme të palës respektivisht palëve, shih komentimin e nenit 3 të 
LPK.  
910 Në lidhje me atë se kur konsiderohet shkelje e parimit të disponibilitetit e kur jo, shih komentimin e nenit 3, 
nr. 4. 
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këtij vendimi. Vendimtar është fakti se ekziston një shkelje e dispozitës 
procedurale dhe se kjo shkelje e dispozitave procedurale ka ndikuar në nxjerrjen e 
një vendimi të gabuar. Si shkelje të tilla esenciale me rëndësi relative të 
dispozitave procedurale mund të konsiderohen sidomos ato shkelje, që nuk mund 
të subsumohen si shkelje esenciale me rëndësi absolute, por janë të ngjashme me 
to. Si të tilla mund të konsiderohen p.sh. mospërjashtimi i publikut kur me ligj 
është paraparë përjashtimi i publikut, mostrajtimi i të gjitha akteve të parashtruara, 
moszbatimi adekuat i të drejtës së huaj, kur një e drejtë e tillë është dashur të 
trajtohet, mospërputhshmëria në mes të fakteve, të prezantuara dhe fakteve, të 
përcaktuara me akte të ndryshme etj.  

 
 
Neni 183 
 
183.1 Ekziston vërtetimi i gabuar apo jo i plotë i gjendjes faktike kur gjykata 

gabimisht e ka vërtetuar ndonjë fakt vendimtar, përkatësisht kur faktin e 
tillë nuk e ka vërtetuar fare. 

183.2 Ekziston konstatimi jo i plotë i gjendjes faktike edhe kur për këtë flasin 
faktet e reja apo provat e reja. 
 

1 Fillimisht duhet të ceket se dispozita e nenit 183 të LPK, nuk ka karakter 
urdhërues, por shumë më tepër, ka karakter shtjellues. Kjo dispozitë plotëson 
dispozitën e nenit 181, par. 1 nënpar. b) të LPK, sipas së cilës ankesa mund të 
paraqitet edhe për shkak të konstatimit jo të plotë, për shkak të konstatimit të 
gabuar të gjendjes faktike ose kur gjendja faktike fare nuk është konstatuar. Se çka 
nënkuptohet me këtë, nuk përcaktohet me dispozitën e nenit 181, par. 1 nënpar. b) 
të LPK, por me dispozitën e nenit 183, të LPK. Konstatim i gjendjes faktike është 
konstatimi se diçka nuk mund të konstatohet ose konstatimi se pala nuk ka provuar 
një fakt të prezantuar911. Me konstatim të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike 
nënkuptohet edhe rasti i konstatimit të gabuar në lidhje me përmbajtjen e 
dokumenteve. Pra, konstatim i gabuar apo jo i plotë i gjendjes faktike ekziston 
edhe në rastet, kur ka një mospërputhje ose kundërshti në mes të konstatimit të 
nxjerrë nga dokumentet dhe vetë përmbajtjes së dokumentit.  

2 Konstatimi i gabuar, jo i plotë i gjendjes faktike ndodhë zakonisht si pasojë e 
vlerësimit të gabuar të provave. Po ashtu, konstatim i gabuar ose jo i plotë i 
gjendjes faktike ndodhë edhe si pasojë e mosvërtetimit të ndonjë fakti. Një 
konstatim i tillë jo i plotë ose i gabuar i gjendjes faktike është si pasojë e peshimit 
të gabuar ose jo të drejtë të përfundimeve nga vlerësimi i provave. Tek një 
konstatim i tillë i gabuar ose jo i drejtë i gjendjes faktike është edhe si pasojë e 
zbatimit jo të drejtë të standardeve të pranuara praktike. Standarde të pranuara 
praktike janë të gjitha ato rregulla të përgjithshme të përvojave jetësore si dhe të 
gjitha ato njohuri profesionale në fushën e shkencës, artit etj.912. Këto rregulla të 
përgjithshme të përvojës jetësore dhe njohuritë profesionale duhet të zbatohen për 
të arritur tek një konstatim i drejtë i gjendjes faktike.  

                                                            
911 Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 498 Rn. 2. 
912 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 397. 
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3 Në rast se parashtruesi i ankesës pretendon me ankesë se gjendja faktike është 
konstatuar gabimisht, jo në mënyrë të plotë ose gjendja faktike fare nuk është 
konstatuar, atëherë pala ankuese duhet të jap në mënyrë konkrete dhe precize fakte 
në lidhje me pretendimet e saj. Pretendimet në përgjithësi dhe me klauzola të 
përgjithshme se gjendja faktike nuk është konstatuar drejt ose jo në mënyrë të plotë 
nuk janë të mjaftueshme913. Shumë më tepër, ankuesi duhet të parashtrojë në 
mënyrë të saktë dhe precize pretendimet e tij. Ai duhet sidomos të parashtrojë se 
cilin konstatim konkret e kundërshton, se cili vlerësim i gabuar i provave ka 
ndikuar në konstatimin e tillë të gjendjes faktike. Po ashtu, ankuesi duhet të 
parashtrojë konkretisht se cilin konstatim të gjendjes faktike e kërkon. Gjithashtu, 
ankuesi duhet të parashtrojë në ankesën e vet, se në bazë të cilave rezultate të 
provave do të duhej të arrihej te konstatimi i kërkuar i gjendjes faktike. 

4 Për hir të ruajtjes së parimit të disponibilitetit edhe në proceedimin në gjykatën e 
shkallës së dytë, kjo gjykatë, pra gjykata e shkallës së dytë duhet të arrijë tek 
konstatimi i drejtë i gjendjes faktike vetëm pas përsëritjes së administrimit të 
provave914.  

 
 
Neni 184 
 

Zbatimi i gabueshëm i së drejtës materiale ekziston kur gjykata nuk e ka 
zbatuar dispozitën e së drejtës materiale qe është dashur ta zbatojë, apo kur 
dispozitën e tillë nuk e ka zbatuar në mënyrë të drejtë. 

 
1 Edhe dispozita e nenit 184 të LPK, si dispozita e nenit 183, ka karakter shtjellues 

dhe jo urdhërues. Dispozita e nenit 184 është plotësim i dispozitës së nenit 181 par. 
1 nënpar. c) të LPK. Me këtë dispozitë sqarohet legalisht se çka konsiderohet 
zbatim i gabuar i së drejtës materiale. Sipas kësaj dispozite, zbatim i gabuar i së 
drejtës materiale konsiderohet atëherë, nëse gjykata e shkallës së pare nuk e ka 
zbatuar të drejtën materiale ose kur gjykata e ka zbatuar gabimisht të drejtën 
materiale915.  

2 Zbatimi i gabuar i së drejtës materiale është një gabim i gjykatës në lidhje me 
një çështje juridike. Raste tipike të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale është 
sidomos aplikimi i gabuar i ndonjë dispozite të së drejtës materiale. Zbatim i 
gabuar i së drejtës materiale është po ashtu interpretimi i gabuar i ndonjë dispozite 
nga e drejta materiale. Dhe së fundmi rasti tejet i rëndësishëm i zbatimit të gabuar 
të së drejtës materiale është subsumimi i gabuar i një gjendje faktike nën një normë 
të caktuar juridike. Për arritjen te një vendim i gjykatës duhet të konstatohet një 
gjendje faktike e caktuar, pra çka ka ndodhur dhe si ka ndodhur rasti. Te vendimi i 

                                                            
913 E drejta komparative në këtë aspekt është shumë e vendosur duke u bazuar sidomos në praktikën e 
vazhdueshme gjyqësore; shih në lidhje me këtë sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 471 
Rn. 8. 
914 Kështu me të drejtë edhe në të drejtën komparative; shih Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 539. 
915 Në lidhje me dallimin në mes të drejtës materiale dhe të drejtës formale shih më konkretisht komentimin e 
nenit 1 nr. 3. 
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drejtë arrihet, kur kjo gjendje faktike vihet apo subsumohet nën një normë të 
caktuar juridike. Dhe nëse një gjendje e tillë faktike e konstatuar subsumohet (pra 
vihet) nën një normë joadekuate, atëherë kemi të bëjmë me zbatimin e gabuar të së 
drejtës materiale. 

3 Edhe në këtë rast, si te rasti i ankesës për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes 
faktike, pala ankuese duhet të parashtrojë qartë dhe në mënyrë konkrete se pse 
është zbatuar gabimisht e drejta materiale. Pretendimet e llojit të ndonjë klauzole të 
përgjithshme se “dispozita ose dispozitat janë interpretuar gabimisht” nuk duhet të 
pranohen. Shumë më tepër, ankuesi duhet të parashtrojë qartë dhe konkret se cila 
dispozitë është zbatuar gabimisht ose cila dispozitë është interpretuar gabimisht 
ose cila gjendje faktike është subsumuar gabimisht nën një norme të caktuar.  

 
 
Procedura sipas ankesës 
 
Neni 185 
 

Ankesa i paraqitet gjykatës e cila e ka dhënë aktgjykimin e shkallës së parë, 
në një numër të mjaftueshëm ekzemplarësh për gjykatën dhe palën 
kundërshtare. 

 
1 Edhe dispozita e nenit 185 të LPK siç ishte rasti me dispozitën e nenit 100 të 

LPK916  
nuk parasheh shprehimisht se sa ekzemplarë të ankesës duhet t´i paraqet ankuesi. 
Edhe në këtë rast, Ligji përcakton në mënyrë të përgjithshme se ankesa duhet të 
paraqitet në një numër të mjaftueshëm të ekzemplarëve. Gjithsesi ankuesi duhet të 
paraqes një ekzemplar të parashtresës për gjykatën dhe një për palën kundërshtare. 
Nëse ka disa palë kundërshtare, atëherë duhet të paraqiten po aq ekzemplarë edhe 
sa janë palë. Edhe pse Ligji thotë se parashtresa duhet të paraqiten në numër të 
mjaftueshëm të ekzemplarëve për palën kundërshtare, një ekzemplar duhet të 
dorëzohet edhe për ndërhyrësin ose edhe natyrisht për secilin bashkëndërgjyqës. 
Edhe në këtë rast nuk nevojitet, që në gjykatë të paraqitet ekzemplari i parashtresës 
edhe për veten, pra për ankuesin.  

2 Ligji nuk përcakton konkretisht pasojat juridike procedurale, në rast se ankesa nuk 
është paraqitur në numër të mjaftueshëm ekzemplarësh për gjykatën dhe palën 
kundërshtare. Nuk mund të hedhet poshtë ankesa apriori si e palejueshme për 
shkak të faktit, se pala nuk ka paraqitur ankesën në numër të mjaftueshëm 
ekzemplarësh. Te ky përfundim arrihet sidomos, nëse kihet parasysh fakti, se LPK 
i ri nuk referohet shprehimisht në këtë normë, kur dispozita e nenit 186 të LPK, 
parasheh, se gjykata hedh poshtë ankesën si të palejueshme, nëse ajo ankesë është 
jo e plotë917. Në këtë situatë, në ndihmë mund të vije dispozita e nenit 102, par. 4 
të LPK. Për mendimin tim, këtu nuk vlen dispozita e nenit 179 të LPK, por 
dispozita e nenit 102 të LPK. Në rast, se ankuesi bën shkelje të dispozitave të kësaj 
dispozite, pra nuk paraqet numrin e mjaftueshëm të ekzemplarëve të ankesës dhe 

                                                            
916 Shih komentimin e nenit 100, nr. 1 dhe 2. 
917 Në lidhje me këtë problematikë, shih komentimin e nenit 186, nr. 1. 
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dokumenteve të bashkëngjitura, atëherë gjykata vepron konform dispozitës së nenit 
102 par. 4 të LPK918. Gjykata do të kërkojë nga pala ankuese, që të paraqes numrin 
e mjaftueshëm të ekzemplarëve të ankesës. Edhe në këtë rast vlen afati tre ditor në 
kuptim të nenit 102 par. 1 të LPK. Sipas LPK të vjetër, më konkretisht me 
dispozitën e nenit 109, është paraparë mundësia, që gjykata përjashtimisht i ka 
përgatit vetë ekzemplarët sipas nevojës duke u vënë si barrë për parashtruesin 
shpenzimet procedurale. Tanimë LPK i ri nuk e sheh një mundësi të tillë. Siç 
duket, ligjvënësi i ri ka vepruar drejt kur nuk parasheh këtë mundësi, meqë një 
mundësi e tillë ligjore do të lente mundësi të shumta të keqpërdorimit të të drejtave 
procedurale. Prandaj, më nuk ekziston mundësia që vetë gjykata të sigurojë 
ekzemplarë të mjaftueshëm, nëse pala nuk ka paraqitur ekzemplarë të 
mjaftueshëm. Kjo vlen natyrisht edhe përkundër faktit se shpenzimet e 
fotokopjimit do të binin natyrisht në ankuesin. Në rast se pala ankuese nuk eviton 
këtë të metë formale, pra nuk parashtron numër të mjaftueshëm të ekzemplarëve të 
ankesës edhe pas kësaj procedure të përmirësimit, atëherë vetë gjykata e shkallës 
së parë do të ketë të drejtë të hedh poshtë ankesën si të palejueshme duke u bazuar 
në dispozitën e nenit 186 të LPK. Megjithatë vlen të ceket fakti se në këtë rast kjo 
dispozitë vjen në shprehje vetëm në mënyrë analoge.  

 
 
Neni 186 
 
186.1 Ankesën e paraqitur tej afatit të parashikuar me ligj, atë jo të plotë, apo 

të palejueshme e hedhë poshtë me aktvendim gjykata e shkallës së parë pa 
caktuar fare seancë gjyqësore. 

186.2 Ankesa është e pa afatshme po që se është paraqitur pas skadimit të afatit 
ligjor për paraqitjen e saj. 

186.3 Ankesa është e palejueshme po që se e ka paraqitur personi që nuk është i 
autorizuar për paraqitjen e saj, apo personi që ka hequr dorë nga e drejta 
e ankimit apo që e ka tërhequr ankesën e paraqitur, apo në qoftë se 
personi që e ka paraqitur ankesën nuk ka interes juridik për paraqitjen e 
ankesës. 
 

1 Fillimisht duhet të ceket se dispozitat e nenit 186 të LPK janë dispozita më struktë 
për shkak të karakterit të tyre tejet urdhërues. Më konkretisht, me këto dispozita 
shprehimisht përcaktohet se gjykata hedh poshtë ankesën, nëse ajo është e 
paafatshme, nëse ajo është jo e plotë ose nëse ajo është e palejueshme. Sipas kësaj 
dispozite gjykata e hedh poshtë ankesën në raste të tilla pa caktuar fare seancë 
gjyqësore, natyrisht nëse janë plotësuar kushtet e parapara. Kjo dispozitë kishte si 
model dispozitën e nenit 358 të LPK të vjetër, sipas së cilës kishte një referim 
shprehimor në dispozitën e nenit 357 të LPK të vjetër. Më konkretisht, gjykata 
sipas LPK të vjetër duhej të hedhte poshtë ankesën, nëse ajo ishte jo e plotë. Dhe 
jo e plotë ishte ankesa sipas Ligjit, nëse ajo nuk ishte paraqitur në numër të 
mjaftueshëm ekzemplarësh. Kjo dilte qartë nga dispozita e nenit 357 të LPK të 

                                                            
918 Më shumë në lidhje me këtë çështje, shih komentimin e nenit 102, nr. 8. 
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vjetër. Edhe me dispozitën e nenit 186, par. 1 të LPK, përcaktohet qartë dhe 
shprehimisht se gjykata do të hedh poshtë ankesën, nëse ajo është jo e plotë. Derisa 
LPK i vjetër përcaktonte se çka konsiderohej me ankesën jo të plotë, dispozita e 
nenit 186 par. 1 të LPK, nuk i referohet shprehimisht dispozitës së nenit të 185 të 
LPK. LPK i ri fare nuk i referohet shprehimisht dispozitës së nenit 185 të LPK. 
Duke abstrakuar mundësinë se redaktimi i tillë redaksional mund të ishte i 
pavetëdijshëm, shihet se ligjvënësi i ri ka bërë një ndryshim substancial me 
konsekuenca të caktuara procedurale juridike. Edhe pse LPK i ri përcakton se 
gjykata hedh poshtë ankesën, nëse ajo është e palejueshme, kjo dispozitë nuk i 
referohet më shprehimisht dispozitës së nenit 185 të LPK. Meqë një referim i tillë 
shprehimor mungon tanimë në dispozitën e nenit 186 të LPK, atëherë sipas 
mendimit tim, gjykata nuk ka të drejtë të hedh poshtë ankesën si të palejueshme, 
nëse ankuesi nuk ka paraqitur numrin e mjaftueshëm të ekzemplarëve. Në rast të 
tillë, gjykata do të duhej të zhvillojë procedurën e përmirësimit konform 
dispozitave të nenit 185 në lidhje me nenin 102 të LPK919. Në situatën e re 
juridike, sipas LPK të ri, dispozita e nenit 186, par. 1 të LPK, në lidhje me 
rrethanën “jo e plotë” është rregull që nuk përdoret më ose përdoret shumë rrallë. 
Prandaj, gjykata gati asnjëherë nuk do të hedh poshtë ankesën, se ajo është jo e 
plotë. Kjo për faktin, se nëse ankesa nuk përmban elementet e parapara me nenin 
178 të LPK, gjykata duhet gjithmonë të zhvillojë procedurën e përmirësimit të 
ankesës sipas dispozitës së nenit 179 të LPK. Dispozita e nenit 179 të LPK është 
lex specialis kundrejt dispozitës së nenit 102 të LPK920. Dhe përfundimisht, nëse 
ankesa nuk është paraqitur në numër të mjaftueshëm ekzemplarësh, atëherë gjykata 
nuk mund të hedh poshtë ankesën apriori, por ajo duhet të zhvillojë procedurën e 
përmirësimit të ankesës sipas dispozitës së nenit 102 të LPK921.  

2 Gjykata hedh poshtë ankesën pa caktuar fare seancë gjyqësore, nëse ajo ankesë 
është e paafatshme. Sipas definicionit ligjor të nenit 186, par. 2 të LPK, ankesa 
është e paafatshme, nëse ajo është paraqitur pas skadimit të afatit ligjor. Afatet 
ligjore të ankesës janë përcaktuar me dispozitat e nenit 176 dhe 126 të LPK922.  

3 Sipas dispozitës së nenit 186, par. 1 të LPK, gjykata hedh poshtë ankesën pa 
caktuar fare seancë gjyqësore, nëse ajo është e palejueshme. Se çka konsiderohet 
ankesë e palejueshme është përcaktuar legalisht me dispozitën e nenit 186, par. 3 
të LPK. Sipas kësaj dispozite, ankesa është e palejueshme, nëse ajo është paraqitur 
nga personi i paautorizuar për paraqitjen e saj. Si rast i tillë është, nëse pala nuk ka 
aftësi juridike ose aftësi për të vepruar dhe ankesën nuk e ka paraqitur përfaqësuesi 
i saj ligjor. Rast tjetër është, nëse ankuesit i mungon legjitimimi real ose 
legjitimimi procedural. Gjithashtu, gjykata hedh poshtë padinë, nëse gjykata 
konstaton se ankesa është tërhequr ose ankuesi ka hequr dorë në mënyrë të 
vlefshme nga e drejta e ankesës. Sipas dispozitës së nenit 186, par. 1, në lidhje me 
dispozitën e nenit 186, par. 3 të LPK, hedhë poshtë ankesën si të palejueshme, nëse 
ankuesi nuk ka interes juridik për paraqitjen e saj. Por duhet të kihet parasysh 

                                                            
919 Lidhur me këtë, shih më lart komentimin e nenit 185, nr. 1 dhe 2 të LPK.  
920 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 179, nr. 1 e në vazhdim. 
921 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 185, nr. 1 dhe 2 si dhe komentimin e nenit 102, nr. 4 të LPK.  
922 Në lidhje me këtë, shih më konkretisht komentimin e nenit 176, nr. 1 e në vazhdim dhe komentimin e nenit 
126 të LPK.  



Iset Morina 

 369 

dispozita e nenit 179 të LPK923. Duke u bazuar në dispozitën e nenit 2, par. 4 të 
LPK, pala duhet të ketë interes për ndërmarrjen e çdo veprimi procedural. Kjo për 
faktin, se gjykatat nuk mund të ngarkohen në dhënien e shpjegimeve juridike ose 
nxjerrjen e vendimeve pa një referencë të caktuar në ndonjë të drejtë të caktuar 
subjektive private. Për këtë arsye, edhe ankuesi duhet të ketë një interes juridik për 
paraqitjen e ankesës. Megjithatë, këtu duhet të kihet parasysh fakti se në rast të 
paraqitjes së ankesës, prezumohet interesi juridik. Nëse prezumohet interesi 
juridik, është konsekuencë se ankuesi nuk duhet të shtjellojë dhe argumentojë se 
cili është interesi i saj juridik për paraqitjen e ankesës. Prandaj, me paraqitjen e 
ankesës prezumohet se ekziston interesi juridik dhe për këtë arsye nuk ka nevojë, 
që në ankesë të argumentohet dhe shtjellohet ai interes juridik924.  

4 Edhe pse ligji nuk e thotë shprehimisht me dispozitën e nenit 186 të LPK, gjykata 
do të hedh poshtë ankesën si të palejueshme, nëse ankesa është paraqitur kundër 
aktgjykimit për shkak të pohimit ose për shkak të heqjes dorë nga kërkesëpadia për 
shkak të shkaqeve, që sipas dispozitës së nenit 181, par. 2 të LPK, ankesa nuk 
mund të paraqitet për shkaqe të tilla. 

 
 
Neni 187 
 
187.1 Një ekzemplar të ankesës së paraqitur me kohë, të lejueshme dhe të plotë, 

gjykata e shkallës së parë ia dërgon palës kundërshtare, e cila mundet, 
brenda afatit prej shtatë ditësh, të paraqesë po në këtë gjykatë përgjigje 
në ankese. 

187.2 Një ekzemplar të përgjigjes në ankesë gjykata e shkallës së parë ia dërgon 
ankuesit menjëherë, ose më së voni brenda afatit shtatë ditor nga arritja e 
saj në gjykatë. 

187.3 Përgjigja në ankesë e paraqitur pas afatit nuk do të merret në shqyrtim 
nga gjykata e shkallës së dytë. 

187.4 Parashtresat që mbërrijnë në gjykatë pas arritjes së përgjegjës në ankesë, 
apo pas skadimit të afatit për përgjigje në ankesë nuk do të merren në 
shqyrtim, përpos kur gjykata nga pala shprehimisht kërkon deklarata 
plotësuese. 

 
1 Nëse ankesa është e afatshme, e plotë dhe e lejueshme, vetë gjykata e shkallës së 

parë, pranë së cilës ankesa gjithmonë duhet të paraqitet- ia dërgon një ekzemplar 
palës kundërshtare. Palë kundërshtare, në kuptim të këtij ligji, konsiderohet 
natyrisht çdo bashkëndërgjyqës. Palë kundërshtare në kuptim të dispozitës së nenit 
187, par. 1 të LPK, konsiderohet edhe ndërhyrësi dhe secili pjesëmarrës tjetër, që 
konsiderohet palë kundërshtare. Këtu mendohet, nëse në proces palë kundërshtare 
është prokuroria. Ankesa duhet gjithmonë t’i dërgohet palës kundërshtare dhe kjo 
bëhet me qëllim të ruajtjes së parimit të kontradiktoritetit në procesin civil 
gjyqësor. Nëpërmjet këtij parimi, pala ka mundësi të ketë qasje gjatë gjithë procesit 
dhe me këtë sigurohet një proces fer dhe i barabartë për të gjitha palët në proces. 

                                                            
923 Shih komentimin e nenit 179, nr. 4. 
924 Në lidhje me konceptin e interesit juridik, shih komentimin e nenit 2, nr. 14 dhe nenit 179, par. 4. 
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Ligji nuk përcakton shprehimisht se brenda cilit afat gjykata do të duhej t’ia 
dërgonte ankesën palës kundërshtare. Megjithatë, kjo problematikë mund edhe të 
mos diskutohet, meqë edhe mosrespektimi i një afati të tillë nuk ka kurrfarë pasoje 
procedurale juridike. Më së shumti, në raste të tilla, mund të parashihen pasoja 
disiplinore juridike për gjyqtarin e çështjes, por kurrsesi pasoja procedurale 
juridike për palët. Palët kanë të drejtë, por jo edhe detyrim që në afat prej shtatë 
ditësh të japin përgjigje në padi. Në lidhje me këtë, vlejnë dispozitat e 
përgjithshme për komunikimin e shkresave dhe ruajtjen e afateve.  

2 Me qëllim të respektimit të parimit të kontradiktoritetit, me dispozitën e nenit 
187, par. 2 të LPK, parashihet që përgjigjja në ankesë e palës kundërshtare do t’i 
dërgohet palës ankuese. Mosrespektimi i kësaj dispozite përbën shkelje të 
dispozitave procedurale dhe në këtë rast vendimi mund të goditet tanimë me 
revizion. Edhe pse revizioni mund të paraqitet parimisht vetëm për shkak të 
shkeljeve të dispozitave procedurale në shkallën e dytë, këto shkelje të dispozitave 
procedurale mund të denoncohen me revizion, meqë këto veprime procedurale 
kryhen nga gjykata e shkallës së parë, por kanë të bëjnë me veprime procedurale, 
që i atribuohen gjykatës së shkallës së dytë. Neni 214 i LPK, i referohet vetëm 
dispozitës së nenit 188, por kjo ka të bëjë edhe me dispozitat e nenit 187 të LPK.  

3 Sipas dispozitës së nenit 187, par. 2 të LPK, gjykata ia dërgon përgjigjen në padi 
të palës kundërshtare- palës ankuese, në afatin prej 7 ditësh, nga arritja e përgjigjes 
së padisë në gjykatë. Mosrespektimi i kësaj dispozite do të konsiderohet si shkelje 
e dispozitave procedurale dhe do të mund të veprohet konform dispozitës së nenit 
214 të LPK, në lidhje me nenin 187 të LPK. 

4 Nga dispozita e nenit 187, par. 1 të LPK, del qartë se pala kundërshtare ka të 
drejtë, por nuk është e detyruar për t’u përgjigjur ndaj ankesës. Si rrjedhojë, 
gjykata konform dispozitës së nenit 187, par. 3 të LPK, nuk do të merr parasysh 
përgjigjen në ankesë, e cila ka arritur pas afatit. Mos marrja në konsideratë, 
nënkupton hedhje poshtë e saj nga vetë gjykata e shkallës së parë ose nga gjykata e 
shkallës së dytë, sipas dispozitës së nenit 196 të LPK. Për më tepër, gjykata e 
shkallës së parë, nuk është e detyruar fare për ta dërguar përgjigjen në padi të 
vonuar në gjykatën e shkallës së dytë, por duhet ta hedh poshtë përgjigjen në padi 
si të paafatshme. Edhe në këtë rast shihet një dallim substancial i LPK të ri në 
krahasim me LPK të vjetër. Sipas dispozitës së nenit 359 të LPK të vjetër, gjykata 
e shkallës së parë nuk ka mundur të hedh poshtë përgjigjen në padi të vonuar në 
gjykatën e shkallës së dytë. Gjykata e shkallës së dytë kishte në diskrecion të 
vendos, nëse do të merrte parasysh ose jo përgjigjen në padi, të paraqitur pas 
kalimit të afatit ligjor. Pranimi i përgjigjes në padi të vonuar nga gjykata, do të 
mund të përbënte shkelje esenciale të dispozitave procedurale dhe për këto shkaqe 
mund të goditej me revizion. Te ky përfundim arrihet edhe duke marrë për bazë 
dispozitën e nenit 187, par. 4 të LPK, dispozitë sipas së cilës gjykata do t’i merr në 
konsideratë parashtresat e paraqitura pas kalimit të afatit ligjor, vetëm nëse vetë 
gjykata ka kërkuar ndonjë parashtresë të tillë. Ligji flet për deklarata. Me këtë 
mendohet në rend të parë në kërkesën për plotësimin e deklaratës ose në ofrimin e 
ndonjë fakti a prove, që gjykata e çmon të nevojshme.  
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Neni 188 
 
188.1 Pas pranimit të përgjigjes në ankesë, apo pas skadimit të afatit për 

përgjigje në ankesë, gjykata e shkallës së parë ankesën dhe përgjigjen në 
ankesë, nëse është paraqitur me të gjitha shkresat e lëndës ia dërgon 
gjykatës së shkallës së dytë në afat prej shtatë ditësh më së shumti. 

188.2 Po që se ankuesi pretendon se në procedurën e shkallës së parë janë 
shkelur dispozitat e procedurës kontestimore, gjykata e shkallës së parë 
mund të jep shpjegime lidhur me thëniet në ankesë që i përkasin shkeljeve 
të tilla, e sipas nevojës mund të bëjë hetime me qëllim të verifikimit të 
saktësisë së thënieve përkatëse ne ankese. 

 
1 Me dispozitën e nenit 188 të LPK, tërhiqet një vijë ndarëse në mes të veprimtarisë 

së gjykatës së shkallës së parë në lidhje me procedurën e ankimit me veprimtarinë 
e gjykatës së shkallës së dytë. Pasi të kalojë afati i paraqitjes së përgjigjes në padi, 
gjykata është e detyruar që dosjen e kompletuar lidhur me ankesën dhe me 
përgjigjen në ankesë ta dërgojë në gjykatën e shkallës së dytë. Se cila gjykatë do të 
jetë kompetente, varet nga dispozitat lidhur me kompetencën lëndore dhe tokësore. 
Nga 1 janari i vitit 2013, kompetente në pikëpamje të kompetencës lëndore dhe 
tokësore do të jetë Gjykata e Apelit me seli në Prishtinë925.  

2 Gjykata e shkallës së parë duhet t’i dërgojë lëndën në lidhje me ankesën gjykatës 
së shkallës së dytë në afat prej 7 ditësh. Ky afat fillon të rrjedh nga dita e parë pas 
kalimit të afatit për përgjigjen në ankesë. Edhe në këtë rast, afati prej 7 ditësh ka të 
bëjë me çështje administrative dhe mosrespektimi i këtij afati nuk ka kurrfarë 
pasoje procedurale juridike. Mosrespektimi i këtij afati nuk ka kurrfarë pasoje 
procedurale juridike sidomos për palët. Mosrespektimi i këtij afati ka më së shumti 
pasoja të natyrës administrative, sidomos masa disiplinore për gjyqtarin ose 
gjyqtarët.  

3 Dispozita e nenit 188, par. 2 të LPK, kishte për model dispozitën e nenit 360 të 
LPK të vjetër. Por, tërhiqet vëmendja se formulimi gjuhësor i nenit 188, par. 2 të 
LPK ka për konsekuencë se përmbajtja e kësaj dispozite ndryshon esencialisht nga 
dispozita e nenit 360 të LPK. Fillimisht vlen të theksohet se dispozita e nenit 360 
të LPK të vjetër përcaktonte se gjykata e shkallës së parë duhej të jepte sqarime, 
nëse shkaqet e ankesës konsistonin në ose edhe në shkeljen esenciale të dispozitave 
procedurale. Tanimë, dispozita e nenit 188, par. 2 të LPK, thotë shprehimisht se 
gjykata mund të japë sqarime ose edhe të hetojë thëniet e palës ankuese, nëse 
ankesa paraqitet për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave procedurale. Nga 
kjo del qartë, se ka një dallim substancial në mes të drejtë së vjetër dhe të drejtës 
sipas LPK të ri në fuqi. Ligji thotë shprehimisht, se gjykata mund të jep sqarime në 
lidhje me pretendimet e ankuesit, nëse ankesa është paraqitur për shkak të 
shkeljeve esenciale të dispozitave procedurale. Në këtë aspekt, Ligji është i qartë 
dhe ndonjë interpretim tjetër do të mund të binte ndesh në mënyrë flagrante me 
vullnetin e ligjvënësit. Në këtë përfundim mund të arrihet edhe nëse kihet parasysh 
dispozita e nenit 189, par. 2 të LPK. Sipas mendimit tonë, dispozita e re e nenit 

                                                            
925 Në lidhje me këtë, shih nenin 43, në lidhje me nenet 17 dhe 18, par. 1 nënpar. 1 të Ligjit të ri për gjykatat. 
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188, par. 2 të LPK, bie ndesh me parimin e ekonomizimit dhe me parimin e 
efikasitetit të procesit gjyqësor civil. Sipas mendimit tim, gjykata e shkallës së parë 
do të duhej të deklarohej në rast se ankesa është paraqitur për shkak të shkeljeve 
esenciale të dispozitave procedurale. Mendojmë se në kuadër të ndonjë reforme 
eventuale të së drejtës procedurale do të duhej të kihej parasysh kjo çështje. 

 
 
Neni 189 
 
189.1 Pasi të arrijë në gjykatën e shkallës së dytë dosja e lëndës, gjyqtari relator 

e përgatitë raportin me qëllim të shqyrtimit të lëndës në gjykatën e 
ankimit, e cila gjykon me trup gjykues të përbërë nga tre gjyqtar. 

189.2 Gjyqtari relator, po që nevoja, nga gjykata e shkallës së parë mund të 
kërkojë raport për shkeljet e dispozitave procedurale dhe mungesat tjera 
të përmendura në ankesë, si dhe të kërkojë që, me qëllim të konstatimit të 
shkeljeve, përkatësisht mungesave të tilla, të bëhen hetimet e duhura. 

 
1 Pas përfundimit të fazës së procedurës së ankesës para gjykatës së shkallës së 

parë, bëhet aktive gjykata kompetente e shkallës së dytë. Kompetente në 
pikëpamje lëndore është gjykata e qarkut ose gjykata supreme, varësisht nga fakti 
nëse si gjykatë e shkallës së parë ka qenë gjykata komunale ose gjykata e qarkut. 
Nga 1 janari 2013, kompetente në pikëpamje lëndore është gjithmonë Gjykata e 
apelit me seli në Prishtinë926. Në bazë të nenit 189, par. 1 të LPK, në lidhje me 
dispozitën e nenit 15, par. 2 të LPK, gjykata e shkallës së dytë vepron në përbërje 
prej tre gjyqtarëve. Sipas nenit 19, par. 1 të Ligjit të ri për gjykatat, në Gjykatën e 
apelit si gjykatë e shkallës së dytë veprojnë tre gjyqtarë profesionistë.  

2 Në gjykatën e shkallës së dytë, relatori caktohet nga ana e kryetarit të trupit 
gjykues në bazë të rregullores së brendshme për gjykatat. Relatori apo gjyqtari 
raportues për lëndën në fjalë luan rol qendror në procesin konkret dhe ka për detyrë 
që të merret aktivisht në lidhje me ankesën e parashtruar. Detyrat e relatorit janë të 
përcaktuara në dispozitën e nenit 189, par. 2 të LPK dhe dispozitat e tjera të 
neneve 190 e në vazhdim të LPK. Detyra e tij kryesore është paraparë sidomos me 
dispozitën e nenit 192 të LPK. Gjatë përgatitjes së raportit në lidhje me lëndën, 
gjyqtari raportues ka të drejtë të kërkojë sqarime shtesë nga gjykata e shkallës së 
parë, gjykatë e cila ka qenë kompetente në lidhje me çështjen konkrete. Nga 
dispozita e nenit 189, par. 2 të LPK, del qartë se gjyqtari raportues nuk është i 
detyruar patjetër që të kërkojë sqarime nga ana e gjykatës, e cila ka qenë 
kompetente për këtë çështje si gjykatë e shkallës së parë. Ajo shumë më tepër ka të 
drejtë të kërkojë sqarime të tilla. Pra, mbetet çështje e diskrecionit e relatorit për të 
kërkuar ose jo sqarime shtesë nga gjykata e shkallës së parë. Natyrisht, se relatori 
duhet të respektojë vendimin eventual të trupit gjykues për kërkimin e sqarimeve 
shtesë në lidhje me çështjen, që është objekt i ankesës.  

3 Gjyqtari raportues mund të kërkojë sqarime shtesë nga gjykata e shkallës së parë, 
jo vetëm në rastet kur ankuesi pretendon për shkelje të dispozitave procedurale. 

                                                            
926 Në lidhje me këtë, shih nenin 43, në lidhje me nenet 17 e 18, par. 1 nënpar. 1 të Ligjit të ri për Gjykatat. 
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Relatori mund të kërkojë sqarime nga gjykata e shkallës së parë edhe në rast se 
ankesa është parashtruar për shkaqe të tjera, si p.sh. për shkak të konstatimit të 
gabuar të gjendjes faktike ose për shkak të zbatimit të gabuar të gjendjes faktike. 
Megjithatë, gjyqtari raportues është i ngarkuar për të kërkuar sqarime nga gjykata e 
shkallës së parë sidomos në rastet, kur ankesa është parashtruar për shkak të 
shkeljes së dispozitave procedurale. Ligji natyrisht se nuk përcakton brenda të cilit 
afat duhet të paraqiten sqarimet nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Megjithatë, 
duke pasur parasysh parimin e efikasitetit në procedurën si parim fundamental në 
procedurën civile gjyqësore mund të konstatohet se gjykata e shkallës së parë 
duhet të jep sqarime brenda një afati të arsyeshëm kohor. Ligji po ashtu nuk 
përcakton ndonjë pasojë procedurale juridike, nëse gjykata e shkallës së parë nuk 
deklarohet në lidhje me kërkesat e gjyqtarit raportues të gjykatës së shkallës së 
dytë. Në këtë kontekst, mund të mendohen konsekuencat administrative disiplinore 
e kurrsesi pasoja procedurale juridike për palët. Kjo për faktin se kërkesat e 
gjyqtarit konsistojnë në sqarimin sa më të mirë të çështjes, për të arritur tek një 
vendim i drejtë nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. 

 
 
Neni 190 
 
190.1 Gjykata e shkallës së dytë vendosë për ankesën në seancë të trupit gjykues 

ose në bazë të shqyrtimit të çështjes në seanca gjyqësore. 
190.2 Gjykata e shkallës së dytë e cakton shqyrtimin e çështjes kur vlerëson se 

për konstatimin e gjendjes faktike, saktësisht dhe plotësisht, duhet 
vërtetuar fakte të reja dhe marrë prova të reja nën kushtet e nenit 180 
paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji. 

190.3 Gjykata e shkallës së dytë do ta caktojë shqyrtimin e drejtpërdrejt të 
çështjes edhe po që se aktgjykimi i shkallës së parë është anuluar dy herë 
dhe kur në seancën e kolegjit vlerëson se aktgjykimi kundër të cilit është 
paraqitur ankimi është bazuar në shkeljet esenciale të dispozitave të 
procedurës kontestimore, apo në gjendjen faktike të konstatuar gabimisht 
apo në mënyrë jo të plotë. 

190.4 Gjykata e shkallës së dytë mund ta caktojë shqyrtimin e çështjes edhe kur 
vlerëson se me qëllim të konstatimit të drejtë të gjendjes faktike duhet 
përsëri të merren të gjitha ose disa nga provat e administruara në 
gjykatën e shkallës së parë. 
 

1 Në lidhje me ankesën, gjykata vendos ose në seancë gjyqësore për shqyrtim 
kryesor ose në seancë të trupit gjykues. Gjykata e shkallës së dytë shqyrton 
ankesën parimisht pa caktuar seancë për shqyrtim të çështjes në seancë gjyqësore. 
Pra, parimisht gjykata e shkallës së dytë shqyrton çështjen vetëm në seancë të 
trupit gjykues. Vetëm përjashtimisht ankesa shqyrtohet në seancë gjyqësore. Kjo 
del qartë nga dispozita e nenit 190, par. 1 të LPK. Nuk do të ketë seancë gjyqësore, 
por ankesa do të trajtohet vetëm nga ana e trupit gjyqësor, nëse ankesa është 
paraqitur për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Rastet 
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përjashtimore, kur ankesa shqyrtohet në seanca gjyqësore janë paraparë me 
dispozitat e nenit 190, par. 2 e në vazhdim të LPK. 

2 Seanca gjyqësore duhet të caktohet gjithmonë sipas dispozitës së nenit 190, par. 2 
të LPK, në rast se në procedurën sipas ankesës, para gjykatës së shkallës së dytë, 
ofrohen fakte të reja dhe prova në lidhje me këto fakte. Kjo për faktin se vetëm në 
këtë mënyrë sigurohet respektimi i parimit direkt, si parim kryesor në procedurën 
civile gjyqësore. Megjithatë, në procedurën sipas ankesës, nuk mund të paraqiten 
pa kufizim fakte dhe prova të reja. Faktet dhe provat e reja mund të paraqiten 
vetëm në rast se janë plotësuar kushtet e parapara me dispozitat e nenit 180 të 
LPK. Pra, nëse janë prezantuar fakte dhe prova të reja konform dispozitës së nenit 
180 të LPK, atëherë gjykata e shkallës së dytë gjithmonë cakton seancë gjyqësore.  

3 Gjykata e shkallës së dytë cakton po ashtu seancë gjyqësore për shqyrtimin 
kryesor edhe në rastet e parapara me dispozitat e nenit 190, par. 3 të LPK. Për fat 
të keq, formulimi i dispozitës së nenit 190, par. 3 të LPK është i pafat. Sipas kësaj 
dispozite, gjykata e shkallës së dytë do të caktojë seancë gjyqësore për shqyrtim 
kryesor, nëse vendimi është prishur dy herë dhe se në lidhje me këtë çështje, që 
është objekt kontesti, është paraqitur ankesa për shkak të shkeljes së dispozitave 
procedurale ose për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike. Prandaj, nuk 
do të caktohet seanca gjyqësore, nëse ankesa është paraqitur vetëm për shkak të 
faktit se pretendohet shkelja e dispozitave procedurale ose gjendja faktike është 
konstatuar gabimisht. 

4 Parimisht, gjykata e shkallës së dytë cakton seancë gjyqësore për shqyrtim kryesor, 
nëse në procedurën ankimore janë paraqitur fakte dhe prova të reja, në kuptim të 
dispozitave të nenit 180 të LPK. Sipas dispozitës së nenit 190, par. 4 të LPK, 
gjykata e shkallës së dytë të LPK mund të caktojë seancë gjyqësore për 
shqyrtimin kryesor edhe në rastet, kur ajo, pra gjykata, vlerëson se duhet të 
administrohen edhe një herë provat e paraqitura në procedurën para gjykatës së 
shkallës së parë. Mbetet çështje e diskrecionit të gjykatës së shkallës së dytë, nëse 
do të caktohet ose jo seanca gjyqësore për shqyrtimin kryesor. Kjo për faktin se 
dispozita e nenit 190, par. 4 të LPK përcakton qartë se gjykata “...mundet...”. 

5 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 190 të revidohet dhe atë pa 
nevojë. Në këtë Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 190 të ligjit, në paragrafin 190.2 fjala “e cakton” zëvendësohet me 

fjalët “duhet të caktoj”. 
- Në nenin 190 të ligjit, në paragrafin 190.3 fjalët “do ta caktoj” zëvendësohen 

me fjalët “duhet të caktoj”. 
 
 
Neni 191 
 
191.1 Për në seancën e shqyrtimit të çështjes drejtpërsëdrejti thirren palët, 

përkatësisht përfaqësuesit e tyre ligjor apo me prokurë, si dhe 
dëshmitarët dhe ekspertët, dëgjimin e të cilëve e quan të nevojshëm 
gjykata e ankimit. 
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191.2 Po që se nga seanca mungon ankuesi, shqyrtimi nuk bëhet, kurse vendimi 
do te merret në bazë të thënieve të ankesës dhe të atyre në përgjigjen në 
ankesë. 

191.3 Po që se në seancën e caktuar për shqyrtim të çështjes nuk vjen pala që 
nuk është ankues, gjykata vepron në të dhe e jep vendimin meritor. 

191.4 Në letërthirrjen për seancë pala njoftohet me pasojat procedurale të 
mosardhjes në shqyrtimin e çështjes. 

 
1 Siç u tha më lart, gjykata e shkallës së dytë vepron ose në seancë gjyqësore për 

shqyrtim kryesor ose në seancë para trupit gjykues. Parimisht, gjykata e shkallës 
së dytë vendos në seancë të trupit gjykues dhe vetëm në raste të caktuara, gjykata e 
shkallës së dytë vendos në seancë gjyqësore për shqyrtim kryesor927. Nëse gjykata 
e shkallës së dytë vendos që çështja të shqyrtohet në seancën gjyqësore për 
shqyrtim kryesor, atëherë parimisht vlejnë rregullat e përgjithshme, rregulla të cilat 
vlejnë edhe në procedurën para gjykatës së shkallës së parë. Kjo del qartazi nga 
dispozita e nenit 193 të LPK, dispozitë sipas së cilës të gjitha ato rregulla që vlejnë 
në lidhje me procedurën para gjykatës së shkallës së parë, vlejnë përshtatshmërisht 
edhe për procedurën para gjykatës së shkallës së dytë. Megjithatë, me dispozitat e 
nenit 191 të LPK, parashihen disa rregulla të caktuara, të cilat vlejnë ekskluzivisht 
për procedurën para gjykatës së shkallës së dytë. Me dispozitën e nenit 191, par. 1 
të LPK, përcaktohet se gjykata do të thërras palët dhe përfaqësuesit e tyre për në 
seancën gjyqësore për shqyrtim kryesor. Në lidhje me këtë vlejnë të gjitha 
rregullat, që vlejnë edhe në rast të ftesës së palëve dhe përfaqësuesve të tyre në 
procedurën para gjykatës së shkallës së parë. Ligji thotë se gjykata mund të thërras 
edhe dëshmitarët dhe ekspertët, nëse ajo një gjë të tillë e çmon si të vlefshme. Nga 
kjo del në pah se në procedurën para gjykatës së shkallës së dytë vlen shumë më 
tepër parimi i hetimit sesa parimi i shqyrtimit928.  

2 Në procedurën para gjykatës së shkallës së dytë, nuk mund të nxjerrët aktgjykim 
për shkak të mosbindjes ose aktgjykim për shkak të mungesës, siç ishte mundësia 
në procedurën para gjykatës së shkallës së parë. Mospjesëmarrja e palës ankuese 
ose palës kundërshtare në seancën gjyqësore për shqyrtim kryesor, nuk ka për 
konsekuencë nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të mungesës ose aktgjykim për 
shkak të mosbindjes. Edhe mungesa e palës ankuese nga seanca gjyqësore për 
shqyrtimin kryesor nuk mund të ketë për pasojë nxjerrjen e vendimit se pala 
ankuese ka hequr dorë nga ankesa ose pala ankuese ka tërhequr ankesën. Në të 
gjitha këto raste, kur në procedurën para gjykatës së shkallës së dytë nuk merr 
pjesë pala ankuese ose pala kundërshtare ose mungojnë të dy palët, gjykata vepron 
në bazë të dokumenteve, pra në bazë të ankesës dhe përgjigjes ndaj ankesës. Kjo 
edhe për faktin se procedura para gjykatës së shkallës së dytë është më tepër 
procedurë, në të cilën veprohet në bazë të shkresave. Prandaj, në bazë të 
dispozitave të nenit 191, par. 2 dhe par. 3 të LPK, gjykata do të veprojë dhe do të 
vendos në lidhje me ankesën, pa marrë parasysh faktin, nëse në seancën gjyqësore 
për shqyrtim kryesor janë prezent ose jo palët.  

                                                            
927 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 190, nr. 2 e në vazhdim. 
928 Në lidhje me parimin e hetimit dhe shqyrtimit në procedurën civile, shih më shumë komentimin e nenit 7, 
nr. 1 e në vazhdim. 
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3 Problematike mund të jetë çështja, nëse në seancën gjyqësore për shqyrtim 
kryesor nuk do të ishin të pranishme as pala ankuese as pala kundërshtare. Ligji 
hesht në lidhje me këtë situatë929. Do të mund të mendohej, se në rast të situatës së 
tillë, kur në seancën gjyqësore për shqyrtim kryesor nuk janë të pranishme as pala 
ankuese as pala kundërshtare, gjykata e shkallës së dytë, do të duhej të vlenin në 
mënyrë analoge dispozitat e neneve 277 e në vazhdim të LPK, në lidhje me ndaljen 
e përkohshme të gjykimit. Megjithatë, sipas mendimit tim, gjykata e shkallës së 
dytë do të duhej të kishte të drejtë të vendosë në bazë të akteve të lëndës, të 
prezantuara me ankesë dhe me përgjigje ndaj ankesës, edhe pse në seancën 
gjyqësore nuk ishte as pala ankuese as pala kundërshtare. 

4 Në bazë të dispozitave të nenit 191, par. 4 të LPK, gjykata është e detyruar me 
letërthirrje të paralajmërojë palën për pasojat procedurale juridike, në rast të 
mosardhjes së saj në seancën gjyqësore për shqyrtim kryesor të çështjes. Kjo 
pasojë procedurale juridike konsiston në faktin, se gjykata do të vendos pa marrë 
parasysh, nëse palët do t’i përgjigjen letërthirrjes ose jo. Nëse gjykata e shkallës së 
dytë konstaton se paralajmërimi nuk është bërë në rregull, atëherë ajo duhet të 
përsëritë seancën gjyqësore duke dërguar letërthirrje të re. Një shkelje e tillë e 
këtyre dispozitave procedurale do të mund të shërbejë si shkak për paraqitjen e 
revizionit, për shkak të shkeljeve të dispozitave procedurale nga ana e gjykatës së 
shkallës së dytë.  

 
 
Neni 192 
 
192.1 Shqyrtimi i çështjes para gjykatës së shkallës së dytë fillon me shpjegimet 

e thukta të relatorit lidhur me çështjen, por pa e shprehur mendimin e tij 
rreth themelësisë së ankesës. 

192.2 Pas kësaj lexohet aktgjykimi, apo pjesa e tij e goditur me ankesë, e kur 
është nevoja edhe procesverbali mbi shqyrtimin kryesor para gjykatës së 
shkallës së parë. Mandej ankuesi e arsyeton ankimin e vet, kurse pala 
kundërshtare përgjigjen në ankesë. 

192.3 Po që se ndonjë mjet provues nuk mund të shfrytëzohet drejtpërdrejtë, 
gjykata e ankimit vendosë që të lexohet procesverbali në pjesën që e 
përmban provën e tillë. 

 
1 Me dispozitat e nenit 192 të LPK, rregullohet mbarëvajtja e seancës gjyqësore për 

shqyrtimin kryesor. Fillimisht duhet të ceket, se seanca gjyqësore në procedurën e 
gjykatës së shkallës së dytë, zhvillohet parimisht si seanca gjyqësore për shqyrtim 
kryesor, në procedurën para gjykatës së shkallës së parë. Me nenin 192 të LPK, 
parashihet në mënyrë të përsëritur zhvillimi i seancës gjyqësore për shqyrtimin 
kryesor në gjykatën e shkallës së dytë. Në bazë të dispozitës së nenit 192, par. 1 të 
LPK, seanca gjyqësore zhvillohet me prezantimin e lëndës nga ana gjyqtarit 
raportues. Ai prezanton lëndën, që është objekt i kontestit në procedurën para 
gjykatës së shkallës së dytë. Gjyqtari apo relatori nuk ka të drejtë të prezantojë 

                                                            
929 Kjo situatë rregullohej me LPK e vjetër, me dispozitën e nenit 363. 
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opinionin e tij në lidhje me atë, nëse ankesa është e themeltë ose e pathemeltë. 
Nëse shkelet kjo dispozitë, Ligji nuk ka paraparë ndonjë pasojë procedurale 
juridike. Pra, Ligji nuk ka dhënë ndonjë përgjigje në rast se gjyqtari raportues 
përkundër ndalesës ligjore, prezanton mendimin e tij personal, në lidhje me 
themelësinë ose jothemelësinë e ankesës. Sipas mendimit tonë, një shkelje e tillë e 
dispozitave procedurale, nuk mund të mbetet pa konsekuenca procedurale juridike. 
Si pasojë procedurale juridike do të mund të konsiderohej fakti, se në raste të tilla 
do të mund të paraqitej revizioni, për shkak të shkeljeve të dispozitave procedurale, 
para gjykatës së shkallës së dytë. 

2 Sipas dispozitës së nenit 192, par. 2 të LPK, pas raportit të relatorit, seanca 
gjyqësore para gjykatës së shkallës së dytë, vazhdon me shtjellimin e aktgjykimit 
të goditur ose pjesës së aktgjykimit, që do të goditet. Gjykata do të vendos vetë 
sipas diskrecionit, nëse do të lexohet procesverbali i seancës për shqyrtimin 
kryesor të çështjes. Leximin e procesverbalit të seancës, për shqyrtim kryesor, 
mund ta kërkojë edhe vetë pala. Mund të mbetet diskutabile, nëse mosleximi i 
procesverbalit mund të konsiderohet shkelje e dispozitave procedurale. Sipas 
mendimit tonë, kjo çështje ka të bëjë me veprimet drejtuese të procesit dhe se 
ankesa kundër një aktvendimi të tillë në lidhje me veprimin e tillë drejtues, nuk 
është e lejueshme. Në vazhdim të seancës gjyqësore për shqyrtim kryesor para 
gjykatës së shkallës së dytë, pretendimet e veta i paraqesin ankuesi dhe pala 
kundërshtare. Renditja e paraqitjes së pretendimeve të ankuesit dhe palës 
kundërshtare, është e paraparë legalisht me dispozitën e nenit 192, par. 2, fjalia e 
dytë të LPK, sipas së cilës së pari pala ankuese i paraqet pretendimet e veta e 
pastaj pretendimet e veta i paraqet pala kundërshtare.  

3 Në bazë të parimit direkt, si parim fundamental në procedurën civile gjyqësore, 
provat administrohen në mënyrë direkte po nga ai gjyqtar, i cili duhet të vendos me 
vendim. Mirëpo, kjo vlen parimisht, meqë edhe në procedurën para gjykatës së 
shkallës së parë, ekzistojnë raste përjashtimore nga parimi direkt dhe atë sidomos 
në rastin e marrjes dhe administrimit të provave930. Sipas dispozitës së nenit 192, 
par. 3 të LPK, gjykata e shkallës së dytë vetëm do të lexojë procesverbalin e 
gjykatës së shkallës së parë dhe nuk do të administrojë përsëri një provë të tillë. Se 
kur do të jetë kjo situatë varet nga diskrecioni i gjykatës. Megjithatë, diskrecioni i 
gjykatës nuk mund të kalojë kufijtë e arsyeshëm saqë një vendim i tillë do të mund 
të konsiderohej vendim arbitrar. Si raste tipike, kur nuk do të administrohej prapë 
prova, por vetëm do të lexohej procesverbali i seancës, mund të konsiderohet 
rastet, kur ka vdekur dëshmitari ose nuk dihet vendndodhja e dëshmitarit. E njëjta 
situatë do të mund të konsiderohej edhe për rastet, kur gjetja e dëshmitarit do të 
konsiderohej jashtëzakonisht e vështirë, sidomos për shkak të faktit të emigrimit të 
tij në botën e jashtme etj. 

                                                            
930 Në lidhje me këtë, shih më konkretisht komentimin e nenit 4, nr. 2. 
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Neni 193 
 

E gjithë ajo që është parashikuar me këtë ligj, për procedurën e shkallës së 
parë, në mënyrë adekuate do të zbatohet edhe në procedurën para gjykatës së 
shkallës së dytë. 

 
1 Dispozita e nenit 193 të LPK, është një dispozitë referuese në dispozita të tjera të 

LPK. Sipas kësaj dispozite, të gjitha rregullat, që vlejnë për procedurën para 
gjykatës së shkallës së parë, vlejnë përshtatshmërisht edhe në procedurën para 
gjykatës së shkallës së dytë. Ligji nuk jep informacione të tjera konkrete, nëse 
eventualisht do të mund të përjashtohej zbatimi i ndonjë dispozite, që vlen për 
procedurën para gjykatës së shkallës së parë. Megjithatë, duhet të kihet parasysh 
fakti, se këto dispozita do të mund të përjashtohen së zbatuari, nëse dispozitat e 
neneve 190 dhe 191 të LPK, përcaktojnë diçka tjetër, konkretisht për procedurën 
para gjykatës së shkallës së dytë. Prandaj, dispozitat e nenit 423 të LPK, zbatohen 
përshtatshmërisht edhe në procedurën para gjykatës së shkallës së dytë, nëse diçka 
tjetër nuk është paraparë konkretisht me dispozitat e neneve 190 dhe 191 të LPK.  

 
 
Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë 
 
Neni 194 
 

Gjykata e ankimit ekzaminon aktgjykimin e shkallës së parë në atë pjesë në të 
cilën është goditur me ankesë dhe atë brenda kufijve të shkaqeve të treguara 
në ankesë, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës 
materiale si dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore nga 
neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) të këtij ligji. 

 
1 Dispozita e nenit 194 të LPK është një normë qendrore për faktin se nga kjo 

rezultojnë pasoja të caktuara procedurale juridike. Fillimisht duhet të ceket, se 
në bazë të kësaj norme, përkufizohet kufiri i veprimit të gjykatës së shkallës së 
dytë në lidhje me ankesën. Në mënyrë lapidare përcaktohet se gjykata e shkallës së 
dytë, nuk guxon të tejkalojë kërkesën e paraqitur me ankesë. Pra, gjykata e shkallës 
së dytë vepron vetëm brenda kufijve të asaj, që është kërkuar me ankesë. Në rast të 
kundërt, gjykata do të bënte shkelje të dispozitave procedurale. Nga dispozita e 
nenit 194 të LPK, rrjedh edhe ndalesa reformatio in peius, institut juridik sipas të 
cilit, pala ankuese nuk mund të vihet në pozitë më të keqe juridike me vendimin e 
gjykatës së shkallës së dytë, sesa ishte vënë me vendimin e gjykatës së shkallës së 
parë. Megjithatë duhet të vihet re, se përkundër faktit, se ndalesa e reformatio in 
peius del nga përmbajtja e nenit 194 të LPK, ligjvënësi rregullon në mënyrë 
konkrete këtë institut me dispozitë të veçantë. Kështu ndalesa reformatio in peius 
parashihet konkretisht me dispozitën e nenit 203 të LPK931. Me dispozitën e nenit 

                                                            
931 Në lidhje me ndalesën reformatio in peius, shih komentimin e dispozitës së nenit 203, të LPK.  
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194 të LPK, rregullohet edhe çështja, se cilat çështje do të trajtohen sipas detyrës 
zyrtare nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. 

2 Gjykata e shkallës së dytë do të merret vetëm në lidhje me atë pjesë të 
aktgjykimit, për të cilën është paraqitur ankesa. Pjesa tjetër, e cila nuk është 
goditur me ankesë, nuk mund të shqyrtohet nga ana e gjykatës së shkallës së dytë 
për faktin e thjeshtë se ajo pjesë është bërë e formës së prerë. Prandaj, pjesa e 
vendimit të gjykatës së shkallës së parë, e cila nuk është goditur me ankesë është 
bërë e formës së prerë në kuptimin formal dhe në kuptimin material dhe se ajo 
pjesë nuk mund të bëhet më objekt i shqyrtimit gjyqësor. Kjo për faktin, se ajo 
çështje tanimë është res iudicata dhe se shqyrtimi i asaj pjese do të binte ndesh në 
mënyrë flagrante me parimin fundamental të procedurës civile ne bis in idem. Në 
lidhje me pjesën, që është bërë e formës së prerë, gjykata e shkallës së dytë nuk ka 
të drejtë të shqyrtojë dhe të merret as me shkeljet esenciale të dispozitave 
procedurale, për të cilat gjykata në parim kujdeset sipas detyrës zyrtare. Në rast të 
kundërt, gjykata e shkallës së dytë do të bënte shkelje të dispozitave procedurale 
për shkak se ka trajtuar çështje, që tanimë janë çështje të gjykuara. Në qoftë se nuk 
është e qartë plotësisht, nëse është goditur i tërë vendimi i gjykatës së shkallës së 
parë ose vetëm një pjesë e atij vendimi, atëherë do të duhej të vlente prezumimi se 
vendimi është goditur në tërësi.  

3 Dispozita e nenit 194 të LPK, përcakton kufirin për gjykatën e shkallës së dytë 
edhe lidhur me shkaqet e ankimit. Siç u tha në komentim të nenit aktual në numrin 
paraprak, gjykata nuk mund të merret as me pjesën e vendimit, që është bërë e 
formës së prerë as me shkaqet e ankesës, që kanë të bëjnë me këtë pjesë, që është 
bërë e formës së prerë. Nga dispozita e nenit 194 të LPK, del se gjykata e shkallës 
së dytë është e kufizuar në shqyrtimin e çështjeve edhe në lidhje me shkaqet e 
ankesës. Nga kjo del, se gjykata do të merret vetëm me ato shkaqe, që pala i ka 
parashtruar me ankesë. Megjithatë kjo vlen parimisht, meqë sipas dispozitës së 
nenit 194 të LPK, gjykata do të shqyrtojë sipas detyrës zyrtare shkeljet esenciale 
me rëndësi absolute dhe nëse është zbatuar drejtë e drejta materiale. Natyrisht, se 
gjykata nuk do të merret me këto çështje me vetiniciativë, por vetëm pasi të jetë 
paraqitur ankesa kundër vendimit të gjykatës së shkallës së dytë. Ligjvënësi i ri 
kufizohet me dispozitën e nenit 194 të LPK në disa nga shkaqet thelbësore të 
dispozitave procedurale. Kështu, p.sh. sipas kësaj dispozite, gjykata e shkallës së 
dytë do të shqyrtojë sipas detyrës zyrtare shkeljet esenciale me rëndësi absolute 
sipas dispozitës së nenit 182, par. 2 nënpar. b), g), j), k) dhe m) të LPK. Për 
shkeljet e tjera të dispozitave procedurale, sipas dispozitës së nenit 182, par. 2 të 
LPK, Ligji nuk jep kurrfarë sqarime. Prandaj, nga dispozita e nenit 194 të LPK del 
se gjykata e shkallës së dytë nuk do të merret sipas detyrës zyrtare me shkeljet 
esenciale me rëndësi absolute, sipas nenit 182, par. 2 nënpar. a), c), d), e), f), h), i), 
l), n) dhe o të LPK. E njëjta vlen, natyrisht, edhe në lidhje me shkeljet esenciale me 
rëndësi relative, meqë me këto shkelje do të merret gjykata e shkallës së dytë 
vetëm, nëse pala ankuese ka kërkuar një gjë të tillë, në ankesën e saj të parashtruar. 
Megjithatë, mbetet i paqartë motivi i ligjvënësit të ri, në lidhje me dallimin në mes 
të vetë shkeljeve esenciale me rëndësi absolute. Një dallim të tillë të shkeljeve 
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esenciale me rëndësi absolute nuk ishte bërë as me LPK e vjetër932. Për mendimin 
tim, ky dallim i bërë sipas dispozitës së nenit 194 të LPK, është një lajthim juridik 
dhe se kjo çështje do të duhej të diskutohej në kuadër të ndonjë reforme eventuale 
të Ligjit aktual. Sipas mendimit tim, gjykata e shkallës së dytë do të duhej të 
merrej sipas detyrës zyrtare me të gjitha shkeljet esenciale me rëndësi absolute 
sipas dispozitave të nenit 182, par. 2 të LPK, edhe pse dispozita e nenit 194 të 
LPK, kufizohet në disa prej shkeljeve esenciale me rëndësi absolute. U mor vesh, 
këto shkelje esenciale me rëndësi absolute do të merren parasysh vetëm në lidhje 
me pjesën e vendimit, që është goditur me ankesë. 

 
 
Vendimet e gjykatës së shkallës së dytë mbi ankesën 
 
Neni 195 

 
195.1 Gjykata e ankimit mundet, në seancën e kolegjit apo në bazë të shqyrtimit 

të çështjes të bërë drejtpërdrejt para saj  
a) ta hedhë poshtë ankesën si të vonuar, jo të plotë apo të palejueshme; 
b) ta prishë aktgjykimin e goditur dhe ta hedhë poshtë padinë; 
c) ta prishë aktgjykimin e goditur dhe ta kthej çështjen në rigjykim në 

gjykatën e shkallës së parë; 
d) ta refuzoj ankesën si të pathemeltë dhe ta vërtetoj aktgjykimin e 

goditur; 
e) ta ndryshoj aktgjykimin e shkallës së parë. 
 

195.2 Gjykata e shkallës së dytë nuk është e lidhur për propozimin e 
parashtruar ne ankesë. 

 
1 Edhe dispozita e nenit 195 të LPK, sikurse dispozita e nenit 190 të LPK933 

përcakton edhe njëherë se gjykata e shkallës së dytë shqyrton ankesën ose në 
seancën gjyqësore ose në seancën gjyqësore për shqyrtim kryesor. Dispozita e 
nenit 195 të LPK përcakton në mënyrë të detajuar dhe taksativisht se si do të 
veprojë gjykata e shkallës së dytë. Këto vendime janë përcaktuar me detaje për 
shkak të faktit se me këto dispozita janë paraparë të gjitha vendimet e mundshme 
të gjykatës së shkallës së dytë. Po ashtu vendimet e mundshme në mënyrë 
alternative të gjykatës së dytë janë paraparë në mënyrë taksative për faktin se 
gjykata e shkallës së dytë do të mund të nxjerrë vetëm vendime të tilla të cilat janë 
përcaktuar shprehimisht me këto dispozita e nenit 195 të LPK. Sipas këtij neni, 
gjykata do të vendos në lidhje me ankesën në mënyrë alternative duke e hedhur 
poshtë si të vonshme ose jo të plotë, duke e prish aktgjykimin dhe duke e hedhur 
poshtë ankesën, duke e prishur aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe duke 
kthyer lëndën për rishqyrtim, duke refuzuar ankesën dhe duke vërtetuar 
aktgjykimin e goditur dhe duke e ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 
parë. Në lidhje me këto, gjykata e shkallës së dytë vendos ose me aktvendim ose 

                                                            
932 Shih më shumë në lidhje me këtë, dispozitën e nenit 365 të LPK të vjetër. 
933 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 190, nr. 1 e në vazhdim. 
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me aktgjykim. Se kur do të nxjerrët aktvendim dhe kur aktgjykim- është përcaktuar 
në mënyrë legale me dispozitat e neneve 196 deri 202 të LPK.  

2 Dispozita e nenit 195, par. 2 të LPK, përcakton qartë dhe në mënyrë të vendosur se 
gjykata e shkallës së dytë nuk është e lidhur për propozimin e parashtruar me 
ankesë. Kjo dispozitë nuk ka të bëj fare me përmbajtjen e ankesës dhe nuk bie 
ndesh me parimin e disponibilitetit, sipas të cilit edhe gjykata e shkallës së dytë 
vendos vetëm brenda kufijve të ankesës dhe jo diçka tjetër, nga ajo çka ishte 
kërkuar me ankesë. Kjo dispozitë ka të bëjë shumë më tepër me faktin se gjykata 
do të mund të vendos që të prish aktgjykimin dhe të vendos për ndryshimin e 
aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Dhe anasjelltas, gjykata e shkallës së 
dytë mundet po ashtu të ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, edhe 
pse pala ankuese ka kërkuar që ai të prishet. Megjithatë, në këtë aspekt gjykata e 
shkallës së dytë duhet ta zbatojë këtë mundësi me kujdes të veçantë, sepse do të 
mund të cenohej parimi i disponibilitetit, parim i cili vlen edhe në procedurën para 
gjykatës së shkallës së dytë.  

 
 
Neni 196 
 

Ankesën e vonuar, jo të plotë, apo jo të lejueshme, e hedhë poshtë gjykata e 
shkallës së dytë me aktvendim, po që se nuk e ka bërë një gjë të tillë gjykata e 
shkallës siç parashikuar në (nenin 186). 

 
1 Dispozita e nenit 196 të LPK, i referohet dispozitës së nenit 186 të LPK, dhe 

përcakton se gjykata e shkallës së dytë do të hedh poshtë me aktvendim ankesën, 
nëse një gjë të tillë nuk e ka bërë gjykata e shkallës së parë për shkak se ajo ankesë 
ishte e vonuar, jo e plotë ose e palejueshme. Nga kjo dispozitë del edhe detyrimi i 
gjykatës së shkallës së dytë (zakonisht gjyqtari raportues) për të shqyrtuar sipas 
detyrës zyrtare, nëse ankesa e paraqitur ishte e paraqitur brenda afatit ligjor, nëse 
ajo ishte e plotë dhe nëse ajo ankesë ishte e lejueshme. Nëse gjykata e shkallës së 
dytë konstaton se ankesa ishte e vonuar (pra ankesa nuk është paraqitur brenda 
afatit ligjor), jo e plotë ose e palejueshme, atëherë kjo gjykatë e hedh poshtë vetë 
këtë ankesë. 

2 Problematike mund të jetë situata, nëse gjykata e shkallës së dytë është e detyruar 
për të udhëhequr procedurën e përmirësimit, nëse ankesa ishte jo e plotë dhe 
gjykata e shkallës së dytë nuk ka zhvilluar procedurën e përmirësimit të ankesës934. 
Sipas mendimit tim, gjykata e shkallës së dytë duhet fillimisht të udhëheq 
procedurën e përmirësimit të ankesës, nëse ajo ankesë ishte jo e plotë në kuptim të 
dispozitës së nenit 186 të LPK, dhe nëse gjykata e shkallës së dytë fare nuk ka 
udhëhequr procedurën e përmirësimit të ankesës. Gjykata e shkallës së dytë do të 
hedh poshtë ankesën natyrisht, nëse gjykata e shkallës së parë ka zhvilluar 
procedurën e përmirësimit të ankesës, por nuk ka hedhur poshtë ankesën, edhe pse 
pala ankuese nuk ka përmirësuar ankesën e saj në kuptim të faktit, që ankesa të jetë 
e plotë. 

                                                            
934 Në lidhje me këtë, i referohemi fillimisht komenteve të nenit 186, nr. 1. 
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Neni 197 
 

Gjykata e shkallës së dytë në seancën e kolegjit, apo në bazë të shqyrtimit të 
bërë të çështjes, me aktvendim e prishë aktgjykimin e shkallës së parë dhe 
çështjen ia kthen për rigjykim të njëjtës gjykatë të shkallës së parë, në qoftë se 
konstaton se ekziston njëri ndër këto shkaqe të përmendura në ankesë: 
a) po që se në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji gjykata e ka dhënë 

aktgjykimin në bazë të pohimit, apo aktgjykimin në bazë të heqjes dorë 
nga kërkesëpadia; 

b) po që se ndonjërës nga palët me veprim të kundërligjshëm, e sidomos për 
shkak të mos thirrjes në mënyrë të rregullt, nuk i është dhënë mundësia 
që të marrë pjesë në shqyrtimin e çështjes, kurse veprimi i tille ka pasur 
ndikim në dhënien e vendimit të ligjshëm dhe të drejtë; 

c) po që se gjykata e ka dhënë aktgjykimin pa e bërë shqyrtimin kryesor te 
çështjes juridike; 

d) po që se në dhënien e aktgjykimit ka marrë pjesë gjyqtari i cili sipas vet 
ligjit duhet të përjashtohet nga gjykimi. 

 
1 Gjykata e shkallës së dytë, në lidhje me ankesën, vendos vetë me aktgjykim duke 

e ndryshuar ose vërtetuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë. Në raste të tilla, 
vlen parimi i kasacionit, sipas të cilit parim gjykata e shkallës së dytë vendos vetë 
në lidhje me ankesën. Raste të tilla janë paraparë shprehimisht me dispozitat e 
neneve 200 dhe 201 të LPK. Por, LPK sheh edhe rastet kur gjykata e shkallës së 
dytë nuk vendos vetë, por lëndën e kthen për rigjykim, në gjykatën e shkallës së 
parë. Në raste të tilla, gjykata e shkallës së parë vendos gjithmonë me aktvendim. 
Me aktvendim vendoset gjithmonë, nëse ankesa hedhet poshtë si e palejueshme 
dhe në këto raste, me aktvendim vendos si gjykata e shkallës së parë ashtu edhe 
gjykata e shkallës së dytë. 

2 Gjykata e shkallës së dytë vendos me aktvendim duke e prishur vendimin e 
gjykatës së shkallës së parë dhe duke e kthyer lëndën për rigjykim në gjykatën e 
shkallës së parë. Me LPK është paraparë shprehimisht se në cilat raste gjykata e 
shkallës së dytë me aktvendim e prish vendimin e gjykatës së shkallës së parë dhe 
e kthen lëndën për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. Kështu vendos gjykata 
e shkallës së dytë, nëse gjykata e shkallës së parë në kundërshtim me dispozitat 
procedurale ka nxjerrë aktgjykim në bazë të pohimit dhe aktgjykim në bazë të 
heqjes dorë nga kërkesëpadia. Këtë e përcakton shprehimisht dispozita e nenit 197, 
par. 1 nënpar. a) të LPK. E njëjta do të duhej të vlente edhe në rast të nxjerrjes 
së aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë/ mosbindjes (neni 150) dhe 
aktgjykimit për shkak të mungesës (neni 151). Pra, gjykata e shkallës së dytë do të 
kthente lëndën për rigjykim me aktvendim në gjykatën e shkallës së parë, nëse 
konstaton se vendimi i gjykatës së shkallës së parë ka nxjerrë aktgjykim për shkak 
të padëgjueshmërisë ose aktgjykim për shkak të mungesës në kundërshtim me 
dispozitat procedurale. Prandaj, dispozita e nenit 197, par. 1 nënpar. a) të LPK, 
vlen në mënyrë analoge edhe në këto raste. E njëjta do të duhej të vlente, pra 
dispozita e nenit 197, par. 1 nënpar. a) të LPK, vlen në mënyrë analoge, edhe në 
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rastet, kur gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë aktgjykim për shkak të tërheqjes së 
padisë në kundërshtim me dispozitat procedurale.  

3 Me dispozitat e nenit 197, par. 1, nënpar. b), c) dhe d) të LPK, parashihen 
shprehimisht rastet, kur gjykata e shkallës së dytë vendos me aktvendim, që lënda 
të kthehet në rigjykim, në gjykatën e shkallës së parë.  

 
 
Neni 198 
 
198.1 Në qoftë se gjykata e shkallës së dytë konstaton se në gjykatën e shkallës 

së parë është vendosur mbi kërkesën e cila nuk bënë pjese në 
kompetencën gjyqësore, apo për kërkesën për të cilën ekziston 
gjyqëvarësia në gjykimin tjetër, apo për të cilën ekziston aktgjykimi i 
formës së prerë, apo nga e cila paditësi ka hequr dorë, ose për të cilën 
ekziston pajtimi gjyqësor, atëherë ajo e prishë aktgjykimin e shkallës së 
parë dhe e hedhë poshtë padinë. 

198.2 Në qoftë se gjykata e shkallës së dytë konstaton se në procedurën e 
shkallës së parë ka vepruar, si paditës apo i paditur, personi që nuk mund 
të jetë palë ndërgjyqëse, apo nëse palën që është person juridik nuk e ka 
përfaqësuar personi i autorizuar, apo nëse palën me pazotësi procedurale 
nuk e ka përfaqësuar përfaqësuesi ligjor, apo nëse përfaqësuesi ligjor, ose 
ai me prokurë, nuk i ka pasur autorizimet e duhura për ndjekjen e 
çështjes në gjyq, apo për kryerjen e veprimeve procedurale të veçanta, 
gjegjësisht nëse veprimet e caktuar të kryera në procedurë më vonë nuk i 
ka aprovuar vetë pala, varësisht nga natyra e shkeljes konkrete të ligjit, e 
prishë aktgjykimin e shkallës së parë dhe ia kthen çështjen gjykatës 
kompetente te shkallës së parë, apo e prishë aktgjykimin dhe e hedhë 
poshtë padinë. 

198.3 Kur gjykata e shkallës së dytë e prishë aktgjykimin e gjykatës së shkallës 
së parë dhe çështjen ia kthen të njëjtës gjykatë për rigjykim, ajo mund të 
urdhërojë që rishqyrtimi i çështjes të bëhet nga gjyqtari tjetër. 

198.4 Në pjesën arsyetuese të aktvendimit, me të cilin prishet aktgjykimi i 
shkallës së parë, duhet treguar se cilat dispozita të procedurës 
kontestimore janë shkelur dhe çka e përbënë shkeljen e tillë. 

 
1 Ngjashëm me dispozitat e nenit 197 të LPK, edhe dispozitat e nenit 198 të LPK, 

përcaktojnë në detaje rastet, kur gjykata e shkallës së dytë vendos që lënda të 
kthehet për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. Edhe në këto raste, gjykata e 
shkallës së dytë vendos me aktvendim. Kjo del nga dispozita e nenit 198, par. 4 të 
LPK.  

2 Në rastet, kur gjykata e shkallës së dytë me aktvendim e kthen lëndën për rigjykim 
në gjykatën e shkallës së parë, ajo mund të vendos, që çështja të gjykohet nga një 
gjyqtar tjetër. Lënda kthehet në rigjykim gjithmonë në të njëjtën gjykatë, që ka 
qenë kompetente si gjykatë e shkallës së parë. Ligji i jep diskrecion të plotë 
gjykatës së shkallës së dytë, që të vendos që lënda të rigjykohet nga ndonjë gjyqtar 
tjetër, i cili nuk ka marrë pjesë në gjykimin e parë. Gjykata e shkallës së dytë mund 
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të vendos, që lënda të rigjykohet nga ndonjë gjykatë tjetër me kompetencë të njëjtë 
lëndore, nëse në gjykatën kompetente nuk ka ndonjë gjyqtar tjetër, i cili do të 
mund të merrej me rigjykimin e lëndës. Në raste të tilla do të vijnë në zbatim në 
mënyrë analoge, dispozitat në lidhje me delegimin, sipas dispozitës së nenit 63 të 
LPK. Dispozita e nenit 198, par. 3 të LPK, vlen jo vetëm për rastet e parapara me 
dispozitat e nenit 198, par. 1 dhe par. 2 të LPK, por edhe për rastet sipas 
dispozitave të nenit 197 të LPK. 

3 Aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë të LPK, për kthimin e lëndës për 
rigjykim duhet të ketë në përgjithësi të njëjtat kërkesa formale, që i ka vendimi i 
gjykatës së shkallës së parë. Por, aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk 
duhet të ketë të njëjtën pjesë arsyetuese si aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë. 
Me fjalë të tjera, pala nuk mund të arsyetohet me shkeljen e dispozitave 
procedurale, nëse aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk e ka pjesën 
arsyetuese. Megjithatë, dispozita e nenit 198, par. 4 të LPK, përcakton 
shprehimisht, se aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë për kthimin e lëndës për 
rigjykim, duhet të ketë arsyetimin, se cilat dispozita i ka shkelur gjykata e shkallës 
së parë dhe të paraqes përmbajtjen e atyre shkeljeve.  

4 Dispozita e nenit 198, par. 4 të LPK, vlen jo vetëm për rastet nga dispozitat e nenit 
198, 1 dhe 2 të LPK, por edhe për rastet sipas dispozitave nga neni 197 të LPK. 

 
 
Neni 199 
 

Gjykata e çështjes ka për detyrë që menjëherë pasi t’i arrijë aktvendimi i 
gjykatës së shkallës së dytë, të caktojë seancën përgatitore apo seancën për 
shqyrtimin kryesor të çështjes e cila duhet të mbahet më së voni brenda afatit 
tridhjetë (30) ditor pas arritjes së aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë, 
si dhe t’i kryejë të gjitha veprimet procedurale dhe t’i shqyrtojë të gjitha 
çështjet kontestuese që i ka ofruar gjykata e shkallës së dytë në aktvendimin e 
saj. 

 
1 Edhe pse nuk është përcaktuar shprehimisht me Ligj, dispozita e nenit 199 të 

LPK, i referohet dispozitave të neneve 197 dhe 198 të LPK. Dispozita e nenit 199 
të LPK përcakton procedurën, që gjykata e shkallës së parë duhet të udhëheq, nëse 
lënda është kthyer në rigjykim. Sipas kësaj dispozite, gjykata e çështjes konvokon 
seancën përgatitore ose seancën për shqyrtimin kryesor brenda afatit prej 30 ditësh, 
pasi aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë ka arritur në gjykatën e shkallës së 
parë. Edhe pse është paraparë shprehimisht afati prej 30 ditësh, mosrespektimi i 
këtij afati mbetet pa konsekuenca procedurale juridike. Sidomos për palët, 
mosrespektimi i këtij afati nuk mund të ketë kurrfarë pasojash procedurale. 
Mosrespektimi i këtij afati mund të ketë më së shumti konsekuenca disiplinore të 
natyrës administrative. Zhvillimi i mëtejmë i procedurës para gjykatës së shkallës 
së parë zhvillohet sipas dispozitave të neneve 400 e në vazhdim të LPK.  
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Neni 200 
 

Gjykata e shkallës së dytë me aktgjykim e refuzon ankesën si të pathemeltë 
dhe e vërteton aktgjykimin e shkallës së parë nëse konstaton se nuk ekzistojnë 
shkaqet nga të cilat është goditur aktgjykimi, e as shkaqet për të cilat ajo 
kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

 
1 Gjykata e shkallës së dytë vendos vetë në lidhje me themelësinë e ankesës. Pra, 

gjykata e shkallës së dytë nxjerrë aktgjykim, në rast se ajo konstaton se ankesa 
është e pathemeltë. Në rastet, kur gjykata e shkallës së dytë konstaton se ankesa 
është e pathemeltë, ajo njëkohësisht e vërteton vendimin (aktgjykimin ose 
aktvendimin) e gjykatës së shkallës së parë. Pra, në rastet e tilla, aktgjykimi i 
gjykatës së shkallës së dytë bëhet i formës së prerë si në kuptimin formal ashtu 
edhe në kuptimin material, në momentin e dorëzimit të aktgjykimit palëve935. 
Gjykata e shkallës së dytë vendos me aktgjykim, nëse konstaton se ankesa është e 
pathemeltë. Në lidhje me këtë, nuk ka dallim nëse ankesa është e pathemeltë për 
shkaqe, të cilat i ka paraqitur pala ose për shkaqe, për të cilat gjykata sipas detyrës 
zyrtare duhet t’i merr parasysh. Si të tilla janë: shkeljet esenciale me rëndësi 
absolute, për të cilat gjykata e shkallës së dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

 
 
Neni 201 
 

Gjykata e shkallës së dytë në seancën e kolegjit, apo në bazë të shqyrtimit të 
çështjes kryesore drejtpërsëdrejti, me aktgjykim e ndryshon aktgjykimin e 
shkallës së parë, po që se konstaton se ekziston ndonjëri nga këto shkaqe të 
treguara në ankesë: 
a) nëse ka konstatuar se ekziston shkelja e dispozitave të procedurës 

kontestimore, përpos atyre të përmendura në nenin 197 të këtij ligji; 
b) nëse në seancën e kolegjit, me anë të vlerësimit ndryshe të shkresave dhe 

provave të marra në mënyrë indirekte, ka konstatuar gjendje tjetër 
faktike nga ajo e përmbajtur në aktgjykimin e shkallës së parë; 

c) nëse pas shqyrtimit direkt të çështjes, në bazë të provave të reja, apo në 
bazë të marrjes rishtas të provave të administruara nga gjykata e shkallës 
së parë, ka konstatuar gjendje tjetër faktike nga ajo e përmbajtur në 
aktgjykimin e shkallës së parë; 

d) nëse konsideron se gjendja faktike e përmbajtur në aktgjykimin e shkallës 
së parë është konstatuar drejte, por e drejta materiale është zbatuar 
gabimisht nga gjykata e shkallës së parë; 

e) nëse ka konstatuar se me aktgjykimin e shkallës së parë është tejkaluar 
kërkesëpadia ashtu që me të është pranuar me tepër se që është kërkuar 
me padi. 

 

                                                            
935 Në lidhje me këtë, vlejnë dispozitat në lidhje me komunikimin e shkresave. 
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1 Edhe në rastet e parapara me dispozitat e nenit 201 të LPK, gjykata e shkallës së 
dytë vendos vetë me aktgjykim në lidhje me ankesën. Me këtë rast, aktgjykimi i 
nxjerrë nga ana e shkallës së dytë bëhet i formës së prerë si në kuptimin formal 
ashtu edhe në kuptimin material, sapo ky aktgjykim u dorëzohet palëve. Me 
aktgjykimin e dhënë në kuptim të nenit 201 të LPK, gjykata e shkallës së dytë e 
ndryshon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe vendos vetë në lidhje me 
ankesën. Se në cilat raste, gjykata e shkallës së dytë ndryshon aktgjykimin e 
gjykatës së shkallës së parë është paraparë shprehimisht me dispozitat e nenit 201, 
par. 1 nënpar. a) deri e) të LPK.  

2 Formulimi i dispozitës së nenit 201, par. 1 nënpar. a) të LPK, është i pafat dhe se 
me këtë shkaktohen dilema të shumta. Sipas kësaj dispozite, gjykata e shkallës së 
dytë e ndryshon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, nëse konstatohet se 
ekzistojnë shkelje të dispozitave procedurale, përpos atyre të përmendura me 
nenin 197 të LPK. Një formulim i tillë nuk mund të qëndrojë dhe si i tillë duhet të 
reformohet në kuadër të ndonjë reforme legjislative. Për më tepër, kjo dispozitë 
krijon një konfuzion të panevojshëm. Siç duket, ideja është që gjykata e shkallës së 
dytë do të vendos vetë me aktgjykim duke ndryshuar aktgjykimin e shkallës së 
parë, nëse konstatohen shkelje të dispozitave procedurale, të cilat nuk janë 
paraparë me nenin 197 të LPK. Ligji kufizohet vetëm tek dispozitat e nenit 197 të 
LPK. Por, së bashku me dispozitat e nenit 197 do të duhej të vlente edhe dispozita 
e nenit 198 të LPK. Prandaj, sipas dispozitës së nenit 201, par. 1 nënpar. a) i LPK, 
gjykata e shkallës së dytë do të ndryshojë me aktgjykim vendimin e gjykatës së 
shkallës së parë, nëse konstatohet ndonjë shkelje tjetër procedurale, që nuk është 
paraparë me dispozitat e neneve 197, dhe 198 të LPK. Rrjedhimisht, gjykata e 
shkallës së dytë duhet të niset tanimë në bazë të procedurës përjashtuese. Ajo duhet 
fillimisht të konstatojë, nëse ekziston ndonjë shkelje e dispozitave procedurale 
sipas dispozitave të neneve 197, dhe 198 të LPK. Nëse konstaton shkelje të tillë të 
ndonjë dispozite procedurale, atëherë ajo duhet që lëndën ta kthejë në rigjykim. 
Nëse gjykata konstaton ndonjë shkelje tjetër të dispozitave procedurale, e cila nuk 
është paraparë me dispozitat e neneve 197, dhe 198 të LPK, atëherë gjykata e 
shkallës së dytë do të duhej të vendos vetë duke prishur aktgjykimin e gjykatës së 
shkallës së parë.  

3 Derisa dispozitat e nenit 201, par. 1 nënpar. b), c) dhe d) të LPK, janë të qarta në 
lidhje me atë se gjykata e shkallës së dytë ndryshon aktgjykimin, nëse ajo 
konstaton shkelje të tilla, dispozita e nenit 201, par. 1 nënpar. e) të LPK, mund të 
paraqet probleme në praktikë. Kjo për faktin, se ka të bëjë me konstatimin e 
shkeljes së parimit të disponibilitetit936. Shkelja e parimit të disponibilitetit mund të 
konsistojë në rastin kur gjykata vendos në lidhje me diçka tjetër, çka pala ka 
kërkuar me padi dhe me rastin, kur gjykata ka vendosur për më së shumti se çka ka 
kërkuar pala me padinë e saj. Ligji bën dallim, në rast të shkeljes së parimit të 
disponibilitetit. Kështu, nëse konstatohet se gjykata e shkallës së parë ka tejkaluar 
kërkesëpadinë duke aprovuar më shumë se çka ka kërkuar pala paditëse, atëherë 
gjykata e shkallës së dytë mund të vendosë vetë me aktgjykim, duke ndryshuar 
aktgjykimin e shkallës së parë. Në këtë rast, gjykata do të ndryshojë aktgjykimin e 

                                                            
936 Në lidhje me parimin e disponibilitetit, shih më shumë komentimin e nenit 2, nr. 1 e në vazhdim. 
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gjykatës së shkallës së parë në atë mënyrë, që do të prishë aktgjykimin dhe duke 
aprovuar kërkesëpadinë më së shumti se çka ka kërkuar pala paditëse. Kjo ndodhë 
natyrisht, nëse janë plotësuar kushtet e tjera për vendosje meritore. Në rastin e 
kundërt vepron, ashtu siç është paraparë me dispozitën e nenit 202 të LPK. 

 
 
Neni 202 
 

Në qoftë se gjykata e ankimit, në seancën e kolegjit, konstaton se me 
aktgjykimin e shkallës së parë është tejkaluar kërkesëpadia, ashtu që me të 
është vendosur për ndonjë çështje tjetër e jo për atë të ngritur me padi, 
atëherë ajo me aktvendim e prishë aktgjykimin e shkallës së parë dhe e kthen 
çështjen për procedim të serishëm. 

 
1 Ngjashëm me dispozitën e nenit 201, par. 1 nënpar. e) të LPK, edhe dispozita e 

nenit 202 të LPK, rregullon çështjen, kur konstatohet shkelja e parimit të 
disponibilitetit. Me këtë dispozitë rregullohet çështja e shkeljes së parimit të 
disponibilitetit në atë mënyrë, që me aktgjykim të gjykatës së shkallës së parë 
është vendosur për diçka tjetër, nga ajo që është kërkuar nga pala paditëse. Nëse 
konstatohet një shkelje e tillë, atëherë gjykata e shkallës së dytë nxjerrë aktvendim, 
me të cilin lënda kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. Në lidhje me 
dispozitën e nenit 202 të LPK, vlejnë po ashtu dispozitat e neneve 198, par. 3 dhe 
par. 4, si dhe dispozita e nenit 199 të LPK. 

 
 
Neni 203 
 

Gjykata e shkallës së dytë nuk mund ta ndryshojë aktgjykimin e shkallës së 
parë në dëm të palës ankuese, po që se vetëm ajo ka bërë ankim, e jo edhe 
pala kundërshtare. 

 
1 Dispozita e nenit 203 të LPK, rregullon parimin fundamental, që vlen edhe në 

procedurën civile me parimin e ndalesës reformatio in peius. Ky parim del edhe 
nga dispozita e nenit 194 të LPK937. Ndalesa reformatio in peius është një institut 
juridik, sipas të cilit pala ankuese nuk mund të vihet në pozitë më të keqe juridike 
me vendimin e gjykatës së shkallës së dytë, sesa ishte vënë me vendimin e gjykatës 
së shkallës së parë. Pra, vendimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk mund të 
ndryshohet në disfavor të palës ankuese938. Nga kjo rrjedh se pozita më e keqe e 
palës ankuese me vendimin e gjykatës së shkallës së dytë, mund të ndodhë me 
vërtetimin e vendimit të gjykatës së shkallës së dytë. Gjykata e shkallës së dytë 
mund të nxjerrë një vendim më të favorshëm për palën kundërshtare vetëm nëse 
edhe kjo vetë paraqet ankesë kundër vendimit të gjykatës së shkallës së dytë. Në 
këtë përfundim mund të arrihet duke u bazuar në dispozitën e nenit 203 të LPK. 

                                                            
937 Shih në lidhje me këtë, komentimin e nenit 194, nr. 1 e në vazhdim. 
938 Kështu, edhe në të drejtën komparative; shih në lidhje me këtë Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 530. 



Iset Morina 

 388 

Sipas kësaj dispozite, ndalesa reformatio in peius vlen vetëm atëherë, kur kundër 
vendimit të gjykatës së shkallës së parë ankohet vetëm njëra palë. Nëse të dy palët 
ankohen kundër të njëjtit vendim, atëherë nuk vlen ndalesa reformatio in peius. 
Gjykata e shkallës së dytë, duhet të ketë kujdes për respektimin e ndalesës 
reformatio in peius, meqë shkelja e këtij parimi sipas dispozitës së nenit 203, në 
lidhje me dispozitën e nenit 194 të LPK, mund të përbëjë shkelje të dispozitave 
procedurale, pasojat e së cilës shkelje janë paraparë me dispozitën e nenit 214 të 
LPK. Pra, mund të paraqitet revizion për shkak të shkeljes së dispozitave 
procedurale, për shkak të shkeljes së ndalesës reformatio i peius, edhe pse kjo 
shkelje nuk është paraparë shprehimisht me dispozitën e nenit 214 të LPK.  

 
 
Neni 204 
 

Në arsyetimin e aktgjykimit, gjegjësisht të aktvendimit, gjykata e shkallës së 
dytë duhet t’i vlerësojë thëniet në ankesë që kanë qenë të rëndësisë 
vendimtare për dhënien e vendimit të saj. 

 
1 Ligjvënësi dëshiron siç duket me dispozitën e nenit 204 të LPK, të shkarkojë 

gjykatën e shkallës së dytë nga detyrimi për arsyetimin e gjithanshëm të vendimit 
të saj. Pra, vendimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk duhet të përmbajë pjesën 
arsyetuese siç është rasti me vendimin e gjykatës së shkallës së parë. Në këtë 
drejtim shkon edhe dispozita e nenit 198, par. 4 të LPK. Derisa dispozita e nenit 
198, par. 4 të LPK i referohet rasteve, kur gjykata e shkallës së dytë nxjerrë 
aktvendim, me të cilin kthen lëndën për rigjykim, dispozita e nenit 204 të LPK, ka 
të bëjë shumë më tepër me rastet, kur gjykata e shkallës së dytë nxjerrë aktgjykim 
në lidhje me themelësinë e ankesës. Në raste të tilla, gjykata duhet të paraqes faktet 
vendimtare, në bazë të të cilave është marrë vendimi. Megjithatë, shkelja eventuale 
e kësaj dispozite nuk mund të përbëjë shkak për paraqitjen e revizionit për shkak të 
shkeljes së dispozitave procedurale.  

 
 
Neni 205 
 

Gjykata e shkallës së dytë ia kthen të gjitha shkresat e lëndës gjykatës së 
shkallës së parë me një numër të mjaftueshëm ekzemplarësh të vendimit të 
vet për t’ ua dërguar palëve dhe personave të interesuar, si dhe një ekzemplar 
për gjykatën e shkalles së parë. Gjykata e shkallës së dytë e bënë një gjë të 
këtillë brenda afatit tridhjetë (30) ditor nga dita e dhënies së vendimit të saj. 

 
1 Dispozita e nenit 205 të LPK rregullon çështjen e administrative gjyqësore për 

dërgimin e lëndës në gjykatën e shkallës së parë. Gjykata e shkallës së dytë nuk 
mund të kthejë mbrapsht lëndën, nëse gjykata e shkallës së dytë nuk e ka dorëzuar 
lëndën në numër të mjaftueshëm ekzemplarësh. Në situatë të tillë, gjykata e 
shkallës së parë duhet vetë të sigurojë numër të mjaftueshëm ekzemplarësh. Afati i 
paraparë ligjor 30 ditor për dërgimin e aktgjykimit në gjykatën e shkallës së parë, 
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është afat i ndërlidhur me çështje administrative. Nga kjo rrjedh se mosrespektimi i 
këtij afati nuk mund të ketë pasoja procedurale sidomos për palët. Mosrespektimi i 
këtij afati mund të ketë më së shumti pasoja disiplinore juridike për trupin e 
caktuar gjykues, e sidomos për kryetarin e trupit gjykues.  

 
 
Ankesa kundër aktvendimit  
 
Neni 206 
 
206.1 Kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë lejohet ankimi, në 

qofte se në këtë ligj nuk është përcaktuar që ankimi nuk lejohet. 
206.2 Po që se me këtë ligj parashihet shprehimisht se ankimi i veçantë nuk 

lejohet, aktvendimi i shkallës së parë mund të goditet vetëm me anë të 
ankesës që paraqitet kundër vendimit me të cilin përfundon procedimi i 
çështjes në gjykatën e shkallës së parë. 

 
1 Gjykata e shkallës së parë vendos në bazë të nenit 142, par. 2, në lidhje me nenet 

170 e në vazhdim të LPK, në raste të caktuara edhe me aktvendim. Aktvendimi 
është lloj i vendimit dhe nxjerrët në raste të caktuara, të parapara me ligj939. Për 
shkak të faktit se e drejta e ankesës është e drejtë themelore e njeriut dhe kategori 
kushtetuese940, është e lejueshme ankesa edhe kundër aktvendimit. Prandaj, e 
drejta e ankesës edhe kundër aktvendimit është e drejtë e garantuar dhe e paraparë 
edhe me dispozitën e nenit 206, par. 1 të LPK. Megjithatë, kjo vlen parimisht, 
meqë Ligji parasheh edhe raste përjashtimore, kur nuk lejohet ankesa kundër 
aktvendimit. Derisa ankesa kundër aktgjykimit lejohet gjithmonë dhe pa 
përjashtim941, ankesa kundër aktvendimit lejohet parimisht, përveç nëse diçka 
tjetër parashihet me ligj. Kështu, dispozita e nenit 206 të LPK, përcakton 
shprehimisht se ankesa kundër aktvendimit lejohet parimisht, përveç nëse ligji 
parasheh shprehimisht diçka tjetër. Kjo dispozitë ligjore ka edhe mbështetje 
kushtetuese, meqë dispozita e nenit 102, par. 5 të KRK përcakton, se me ligj mund 
të parashihet rasti, kur nuk lejohet ankesa kundër një vendimi gjyqësor. Prandaj, 
edhe ankesa kundër aktvendimit lejohet gjithmonë, përveç nëse me ligj parashihet 
diçka tjetër. Prandaj, ankesa lejohet edhe kundër aktvendimeve në lidhje me 
drejtimin e procesit, nëse me ligj nuk është paraparë shprehimisht se nuk lejohet 
ankesa. Rast tipik në lidhje me këtë, mund të merret dispozita e nenit 123, par. 2 të 
LPK, me ç’rast përcaktohet shprehimisht se ankesa kundër aktvendimit nuk 
lejohet, edhe pse kemi të bëjmë me aktvendimin e gjykatës në lidhje me veprimet 
drejtuese të procesit. 

2 Ankesa kundër aktvendimit, është mjet i rregullt juridik, parimisht devolutiv dhe 
po ashtu mjet juridik me efekt josuspenziv. Është mjet i rregullt juridik, meqë 
mund të paraqitet kundër aktvendimit, që ende nuk është bërë i formës së prerë. 

                                                            
939 Në lidhje me atë se kur nxjerrët aktgjykim dhe kur aktvendim në gjykatën e shkallës së parë, shih më shumë 
komentimin e nenit 142, nr. 1 e në vazhdim. 
940 Shih neni 32, neni 102 par. 5 i KRK, neni 6 i KEMDNJ në lidhje me nenin 22 të KRK. 
941 Shih dispozitën e nenit 176, par. 1 të LPK.  
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Ankesa kundër aktvendimit është mjet i rregullt juridik parimisht devolutiv, meqë 
për të vendos gjykata më e lartë, nga ajo që ka vendosur me aktvendim. Ankesa 
është mjet i rregullt juridik me karakter suspenziv, meqë aktvendimi nuk mund të 
përmbarohet, nëse është paraqitur ankesa dhe nëse nuk ka kaluar afati për 
paraqitjen e ankesës. Megjithatë, ankesa kundër aktvendimit parimisht nuk ka 
karakter suspenziv, përveçse kur ligji parasheh të kundërtën942.  

3 Kusht elementar për paraqitjen e një ankese kundër aktvendimit është nxjerrja e 
një aktvendimi. Prandaj, deklarata e gjykatës pa vullnet për vendosje nuk mund të 
konsiderohen aktvendime dhe si të tilla nuk mund të goditen me ankesë. Kjo edhe 
në rastet, kur këto deklarime emërtohen si aktvendime. Si të tilla mund të 
konsiderohen, p.sh. aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë për dërgimin e lëndës 
në gjykatën e shkallës së parë ose anasjelltas943.  

4 Ankesa kundër aktvendimit si mjet i rregullt juridik mund të paraqitet jo vetëm nga 
ana e palës, por edhe nga pjesëmarrësit e tjerë në proces. Kështu, këtë të drejtë e 
kanë natyrisht jo vetëm secili bashkëndërgjyqës, por edhe ndërhyrësit, pa marrë 
parasysh, nëse ndërhyrësi është në anën e palës paditëse ose në anën e palës së 
paditur. Për dallim nga ankesa kundër aktgjykimit, ankesën kundër aktvendimit 
mund ta paraqesin edhe pjesëmarrësit e tjerë në proces. Ankesë kundër 
aktvendimit, p.sh. mund të paraqesin edhe eksperti, dëshmitari etj. Ankesë kundër 
aktvendimit mund të paraqet edhe vetë gjyqtari, nëse nuk pranohet kërkesa e tij për 
përjashtimin ose rekuzimin nga një proces civil konkret944.  

5 Kusht tjetër për paraqitjen e ankesës kundër aktvendimit, si edhe te ankesa kundër 
aktgjykimit është edhe ekzistenca e interesit juridik për ankesë. Prandaj, për 
paraqitjen e ankesës kundër aktvendimit nevojitet që ankuesi me aktvendim të 
cenohet në ndonjë të drejtë të tij subjektive private. Nuk mund të lejohet ankesa 
kundër aktvendimit, nëse ankesa paraqitet për “avancimin e së drejtës” apo për të 
marrë ndonjë informacion akademik, se si do të veprohej në lidhje me një rast të 
caktuar. Parimisht, prezumohet ekzistenca e interesit juridik me konsekuencë se 
nuk ka nevojë që të argumentohet dhe shtjellohet ekzistenca e tij. 

6 Në bazë të nenit 206, par. 1 të LPK, ankesa lejohet gjithmonë, përveç nëse ligji 
parasheh shprehimisht se nuk lejohet ankesa e posaçme kundër aktvendimit. Ligji 
parasheh në shumë raste, kur nuk lejohet ankesa e veçantë, si vijon:  

 
- Neni 26, par. 3: Kundër aktvendimit me të cilin vendoset mbi konfliktin lidhur 

me kompetencën nuk lejohet ankimi; 
- Neni 36: Në lidhje me caktimin e vlerës së objektit të kontestit nga ana e 

gjykatës; 
- Neni 69, par. 3: Në lidhje me përjashtimin e gjyqtarit; 
- Neni 70, par. 5: Kundër aktvendimit me të cilin aprovohet kërkesa për 

përjashtimin e gjyqtarit nuk lejohet ankimi, kurse kundër aktvendimit me të 
cilin refuzohet kërkesa e tillë nuk lejohet ankim i veçantë; 

                                                            
942 Në lidhje me karakterin suspenziv të ankesës, shih më shumë komentimin e nenit 207, nr. 1 e në vazhdim.  
943 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, Vor § 
514 Rn. 1. 
944 Kështu me të drejtë edhe në të drejtën komparative; shih për këtë sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., 
ZPO-Kommentar, Vor § 514 Rn. 4. 
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- Neni 73, par. 4: Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni, me të cilin 
njihet cilësia e palës në çështjen konkrete nuk lejohet ankim i veçantë; 

- Neni 78, par. 5: Kundër aktvendimit me të cilin urdhërohen masat për 
mënjanimin e të metave nuk lejohet ankimi; 

- Neni 92, par. 3: po qe se dyshohet në vërtetësinë e prokurës, gjykata mund të 
vendosë me aktvendim që të paraqitet prokura e verifikuar. Kundër këtij 
aktvendimi nuk lejohet ankimi; 

- Neni 101, par. 4: Nuk lejohet po ashtu ankesa kundër aktvendimeve, me të 
cilat vendoset në lidhje me parashtrimin e dokumenteve origjinale; 

- Neni 123, par. 2: Kundër aktvendimit mbi caktimin e seancës nuk lejohet 
ankesa; 

- Neni 124, par. 3: Kundër aktvendimit për mbajtjen e seancës jashtë ndërtesës 
së gjykatës nuk lejohet ankesa; 

- Neni 125, par. 4: Kundër aktvendimit me të cilin pranohet apo refuzohet 
propozimi për zgjatjen e afatit gjyqësor nuk lejohet ankesa; 

- Neni 133, par. 3: Kundër aktvendimit me të cilin aprovohet propozimi për 
kthimin në gjendje të mëparshme nuk lejohet ankim i veçantë; 

- Neni 133, par. 4: Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet propozimi për 
kthimin në gjendje të mëparshme nuk lejohet ankim i veçantë, përveç kur 
propozimi paraqitet nga shkaku i dhënies së aktgjykimit për shkak të mungesës 
së palës së paditur nga seanca gjyqësore; 

- Neni 150, par. 5: Kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin refuzohet 
propozimi i paditësit që të jepet aktgjykimi kontumacional nuk lejohet ankimi; 

- Neni 151, par. 5: Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet propozimi i 
paditësit për dhënien e aktgjykimit për shkak të mungesës nuk lejohet ankimi; 

- Neni 179, par. 1: Në qoftë se ankesa nuk i përmban elementet nga neni 178 i 
këtij ligji (ankesa jo e plotë), gjykata e shkallës së parë me anë të aktvendimit, 
kundër të cilit nuk lejohet ankimi, e thërret ankuesin që brenda afatit prej 
shtatë ditësh ta plotësojë ankesën e paraqitur; 

- Neni 229 par. 3: Revizioni nuk lejohet kundër aktvendimit mbi shpenzimet 
procedurale; 

- Neni 240 par. 3: Kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë me të cilin 
aprovohet propozimi për përsëritjen e procedurës nuk lejohet ankimi; 

- Neni 244 par. 4; 
- Neni 258, par. 6: Kundër aktvendimit me të cilin lejohet apo refuzohet 

ndryshimi i padisë nuk lejohet ankim i veçantë; 
- Neni 261, par. 4: Kundër aktvendimit me të cilin konstatohet se është tërhequr 

padia nuk lejohet ankimi; 
- Neni 272, par. 3: Kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin aprovohet 

pjesëmarrja e ndërhyrësit nuk lejohet ankesa e posaçme; 
- Neni 281, par. 2: Në qoftë se gjykata gjatë seancës gjyqësore e refuzon 

propozimin për ndërprerjen e gjykimit dhe vendosë që gjykimi menjëherë të 
vazhdojë së zhvilluari, kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë e posaçme; 

- Neni 310, par. 5: Kundër aktvendimit mbi masën e përkohshme nuk lejohet 
ankimi; 
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- Neni 324, par. 6: Kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin marrja e provës i 
është besuar gjykatës së porositur nuk lejohet ankim i veçantë; 

- Neni 333, par. 2: Në lidhje me paraqitjen e shkresave; 
- Neni 360, par. 5: Kundër aktvendimit me të cilin aprovohet apo refuzohet 

kërkesa për përjashtimin e ekspertit nuk lejohet ankim i veçantë; 
- Neni 370: Nuk lejohet ankesa në raste të neneve 356, 360 dhe 364 të LPK; 
- Neni 383, par. 4: Kundër aktvendimit të gjykatës, me të cilin pranohet 

propozimi për sigurimin e provës, si dhe kundër aktvendimit me të cilin 
vendoset që marrja e provës të filloj para se aktvendimi t’i dërgohet palës 
kundërshtare, nuk lejohet ankimi; 

- Neni 387, par. 2: Kundër aktvendimeve të dhëna gjatë përgatitjes së shqyrtimit 
kryesor që kanë të bëjnë me drejtimin e gjykimit nuk lejohet ankimi; 

- Neni 404, par. 3 në lidhje me nenin 404 par. 4: Nuk lejohet ankesa kundër 
aktvendimit, në qoftë se gjykata nuk e miraton prapësimin e palës, me të cilin 
pretendohet se ekziston ndonjëra nga pengesat për procedimin e çështjes, 
vendimin mbi prapësimin do ta jep bashkë me vendimin mbi çështjen 
kryesore, me përjashtim të prapësimit të kompetencës territoriale. 

- Neni 406, par. 3 në lidhje me nenin 406, par. 2: Nuk lejohet ankesa kundër 
aktvendimit në lidhje me propozimet të cilat nuk i konsideron esenciale për 
dhënien e vendimit meritor gjykata i refuzon dhe në aktvendimin me të cilin e 
bënë një gjë të tillë ajo i tregon shkaqet e refuzimit; 

- Neni 408, par. 5 në lidhje me nenin 408, par. 1 deri 5: 
- Neni 415, par. 5 në lidhje me nenin 415, par. 4: Nuk lejohet ankesa e posaçme, 

po qe se pajtimi gjyqësor bëhet pas dhënies së aktgjykimit të shkallës së parë, 
atëherë gjykata me aktvendim e anulon aktgjykimin e tillë; 

- Neni 424, par. 3 në lidhje me nenin 424, par. 1; 
- Neni 435, par. 2: Kundër aktvendimeve që kanë të bëjnë me drejtimin e 

shqyrtimit kryesor nuk lejohet ankim i veçantë; 
- Neni 441, par. 5: Kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin shtyhet seanca 

apo refuzohen propozimet e palëve për shtyrjen e seancës, nuk lejohet ankim i 
posaçëm; 

- Neni 447, par. 2: Kundër aktvendimit me të cilin vendoset zhvillimi i gjykimit 
me dyer të mbyllura nuk lejohet ankim i veçantë; 

- Neni 469, par. 4: Kundër aktvendimit me të cilin aprovohet propozimi nuk 
lejohet ankimi; 

- Neni 470, par. 5: Kundër aktvendimit mbi shkarkimin e avokatit nuk lejohet 
ankimi; 

- Neni 470, par. 6: Kundër aktvendimit të kryetarit të gjykatës me të cilin 
pranohet kërkesa e palës për emërimin e përfaqësuesit nuk lejohet ankimi; 

- Neni 496, par. 2: Kundër aktvendimit me të cilin nuk aprovohet propozimi për 
dhënien e urdhërpagesës nuk lejohet ankimi dhe 

- Neni 516, par. 4 në lidhje me nenin 516 par. 1 deri 3. 
 

Në të gjitha këto raste, parashihet shprehimisht me ligj, se ankesa kundër 
aktvendimit nuk lejohet. Ky përcaktim ligjor për moslejimin e ankesës kundër 
aktvendimit ka të bëjë me parimin e ekonomizimit dhe parimin e efikasitetit në 
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procedurën civile. Në këtë mënyrë tentohet të mënjanohet mundësia e ngadalësimit 
të procesit gjyqësor civil945.  

7 Meqë e drejta e ankesës kundër vendimeve të gjykatës është e drejtë elementare 
dhe kategori kushtetuese, nuk mund të ndodhë që pala të mos ketë fare mundësi që 
të ankohet kundër një vendimi të gjykatës. Për këtë arsye, ligji lejon mundësinë e 
goditjes së aktvendimit, edhe nëse me ligj shprehimisht është paraparë se ankesa 
kundër aktvendimit nuk është e lejuar. Kështu, dispozita e nenit 206, par. 2 të LPK, 
parasheh se në rastet, kur nuk lejohet ankesa e veçantë, atëherë aktvendimi i 
gjykatës së shkallës së parë mund të goditet megjithatë me ankesën, me të cilën 
goditet vendimi përfundimtar. Prandaj, pala ankuese mund të lidh këtë ankesë me 
ankesën kundër vendimit përfundimtar. Kjo ankesë e lidhur mbetet edhe më tutje 
ankesë kundër aktvendimit edhe në rastet, kur kjo ankesë lidhet me ankesën kundër 
aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Në bazë të dispozitës së nenit 206, par. 
2 të LPK, mund të konstatohet se kundër aktvendimeve, që nuk lejohet ankesa e 
posaçme, mund të goditet vetëm së bashku me ankesën kundër vendimit 
përfundimtar. Prandaj, një ankesë e tillë nuk mund të lidhet me ndonjë ankesë të 
lejueshme të veçantë, gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor civil. 

8 Megjithatë, ankesa e tillë kundër aktvendimit lejohet si ankesë e veçantë, nëse 
çështja mbyllet dhe nuk ekziston mundësia e goditjes së vendimit përfundimtar946. 

 
 
Neni 207 
 
207.1 Ankesa e paraqitur brenda afatit ligjor e pengon përmbarimin e 

aktvendimit, në qoftë se me këtë ligj nuk është parashikuar ndryshe. 
207.2 Aktvendimi kundër të cilit nuk lejohet ankim i veçantë mund të 

përmbarohet menjëherë.  
 
1 Fillimisht duhet të ceket, se në të gjitha rastet, kur nuk lejohet ankesa e veçantë947, 

aktvendimi mund të përmbarohet menjëherë. Kjo del nga dispozita e nenit 207, 
par. 1 të LPK. Gjykata do të vendos vetë, nëse do të përmbarojë menjëherë 
aktvendimin ose do të presë deri në vendosjen definitive të çështjes kryesore. 

2 Ankesa kundër aktvendimit parimisht nuk ka efekt suspenziv. Kjo del edhe nga 
dispozita e nenit 207, par. 2 të LPK. Megjithatë, ankesa e lejuar ka efekt suspenziv 
derisa aktvendimi të bëhet i formës së prerë. Prandaj, ankesa e lejueshme kundër 
aktvendimit, e cila paraqitet brenda afatit ligjor ka efekt suspenziv. Me këtë 
nënkuptohet, se aktvendimi nuk mund të bëhet i formës së prerë as në kuptimin 
formal e as në kuptimin material, nëse ai aktvendim është goditur me ankesë. 
Aktvendimi nuk mund të bëhet i formës së prerë dhe nuk është i përmbarueshëm 
derisa të kalojë afati për paraqitjen e ankesës. Afati për paraqitjen e ankesës kundër 

                                                            
945 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih në mes të tjerëve: Ballon, Einführung in das österreichische 
Zivilprozessrecht – Streitiges Verfahren, S. 287. 
946 Kështu, me shumë të drejtë edhe në të drejtën komparative, shih lidhur me këtë sidomos Kodek in 
Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 515 Rn. 4. 
947 Shih në mënyrë të detajuar rastet, kur nuk lejohet ankesa e veçantë kundër aktvendimit; komentimi i nenit 
206, nr. 6. 
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aktvendimit është afat ligjor dhe se si i tillë është afat prekluziv dhe nuk mund të 
zgjatet as me dëshirën e palëve. Dispozita e nenit 207 të LPK, nuk përcakton afatin 
ligjor për paraqitjen e ankesës kundër aktvendimit. Ky afat është i paraparë me 
dispozita të veçanta në LPK (p.sh. neni 310, par. të LPK etj.). 

3 Sipas dispozitës së nenit 207, par. 1 të LPK, ligji mund të parasheh raste, kur 
ankesa kundër aktvendimit nuk ka efekt shtytës. Si raste të tilla, p.sh. mund të 
jenë: 

 
- Neni 281, par. 1: Ankesa kundër aktvendimit me të cilin konstatohet (neni 277 

i këtij Ligji), apo caktohet (neni 278 i këtij Ligji) ndërprerja e procedurës, nuk 
e pengon ekzekutimin e aktvendimit; 

- Neni 295, par. 1: Ankesa kundër aktvendimit nga neni 288, 289, 290 paragrafi 
1, neni 292 paragrafi 1 dhe neni 293, paragrafi 1 i këtij Ligji, nuk e shtyn 
ekzekutimin e aktvendimit; 

- Neni 295, par. 2: Ankesa kundër aktvendimit nga neni 292, paragrafi 2 dhe 
neni 293, paragrafi 2 i këtij Ligji nuk e pengon ekzekutimin e aktvendimit, 
përveçse kur në ankesën e tillë sulmohet edhe vendimi i gjykatës me të cilin 
nuk janë aprovuar arsyet e dëshmitarit për mosdhënien e deklaratës apo të 
përgjegjës në pyetjen konkrete, përkatësisht arsyet e ekspertit për moskryerjen 
e ekspertimit; 

- Neni 310, par. 4, në lidhje me nenin 310, par. 1; 
- Neni 355, par. 4, në lidhje me nenin 355, par. 3 të LPK: Në bazë të këtyre 

dispozitave ankesa nuk ka efekt shtytës në rastet, kur nxjerrët aktvendim për 
shpenzimet e dëshmitarit; 

- Neni 483, par. 3: Për shkaqe të rëndësishme, gjykata mund të vendosë që 
ankesa mos ta pengojë përmbarimin e aktvendimit. Siç shihet, këtu mbetet në 
diskrecion të gjykatës, që të vendos nëse ankesa kundër aktvendimit nuk do të 
ketë efekt suspenziv. 

 
 
Procedura sipas ankesës dhe vendimet e gjykatës së shkallës së dytë 
 
Neni 208 
 

Në procedurën sipas ankesës së veçantë, të paraqitur kundër aktvendimit, në 
mënyrë adekuate do të zbatohen dispozitat e këtij ligji që vlejnë për ankesën 
kundër aktgjykimit, përveç dispozitave me të cilat parashihet mundësia e 
shqyrtimit të çështjes drejtpërsëdrejti nga gjykata e shkallës së dytë. 

 
1 Në përgjithësi mund të theksohet se ekzistojnë dispozita relativisht të pakta në 

lidhje me ankesën kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë. Ligjvënësit i 
mjaftuan gjithsejtë 6 dispozita, prej nenit 206 deri në nenin 210 të LPK. Dispozitë 
qendrore në lidhje me procedurën e ankesës kundër aktvendimit, është dispozita e 
nenit 208 të LPK. Me këtë dispozitë kemi një referim të dispozitave në lidhje me 
ankesën kundër aktgjykimit edhe në rastet e paraqitjes së ankesës kundër 
aktvendimit. Sipas kësaj dispozite, të gjitha dispozitat që vlejnë për ankesën 
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kundër aktgjykimit vlejnë edhe në procedurën sipas ankesës kundër aktvendimit. 
Nga kjo del se të gjitha dispozitat e neneve 176 deri 205 të LPK, vlejnë edhe në 
procedurën sipas ankesës kundër aktvendimit. Rrjedhimisht, afati ligjor prej 15 
ditësh në mënyrë analoge vlen parimisht edhe për ankesën kundër aktvendimit. Ky 
afat megjithatë nuk vlen, nëse diçka tjetër është paraparë shprehimisht me ligj948. 
LPK disponon me shumë dispozita të veçanta për afatin ligjor të ankesës kundër 
aktvendimit. Në mënyrë analoge për procedurën në lidhje me ankesën kundër 
aktvendimit vlen edhe lidhja e gjykatës brenda kufijve të ankesës. E njëjta vlen 
edhe për ndalesën reformatio in peius.  

2 Dispozita e nenit 208 të LPK, parasheh edhe raste përjashtimore nga rregulla e 
përgjithshme për zbatimin analog të dispozitave në lidhje me ankesën kundër 
aktgjykimit edhe në procedurën e ankesës kundër aktvendimeve. Kështu 
shprehimisht parashihet me këtë dispozitë, se dispozitat në lidhje me ankesën 
kundër aktgjykimit nuk vlejnë në rastet e shqyrtimit të çështjes në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. Kjo nënkupton se gjykata e 
shkallës së dytë merr gjithmonë vendim në lidhje me ankesën kundër aktvendimit 
pa seancë gjyqësore për shqyrtim kryesor. Prandaj, gjykata vendos në bazë të 
akteve në seancë gjyqësore jopublike. Gjithmonë vendoset me aktvendim në lidhje 
me ankesën kundër aktvendimit. Edhe pse ligji nuk e thotë shprehimisht, në 
procedurën për ankesën kundër aktvendimit nuk vlejnë dispozitat e procedurës së 
ankesës kundër aktgjykimit në lidhje me dërgimin e ankesës palës kundërshtare. 
Kjo për faktin, se shumica e aktvendimeve janë vendime të njëanshme. Kjo 
nënkupton se ankesa nuk ka nevojë t’i dërgohet edhe palës kundërshtare. 
Megjithatë, në të drejtën komparative, ka një reformim të legjislacionit me synimin 
për përcaktimin ligjor detyrimin për dyanshmërinë e ankesës kundër aktvendimit. 
Kjo për faktin, se edhe ankesa kundër aktvendimit duhet t’i dërgohet palës 
kundërshtare. Reformimi i tillë i legjislacioneve moderne në të drejtën komparative 
është konsekuencë e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut të vitit 
2001, se njëanshmëria e mjeteve juridike mund të cenojë nenin 6 të KEDNJ949.  

 
 
Neni 209 
 

Duke vendosur për ankimin e veçantë, gjykata e shkallës së dytë mundë: 
a) të hedhë poshtë ankesën si jo të kohëshme, jo të plotë, apo jo të lejueshme; 
b) të refuzon ankesën si të pa themeltë dhe e vërteton aktvendimin e gjykatës 

së shkallës së parë; 
c) të aprovon ankesën dhe të ndryshon aktvendimin e goditur; 
d) të aprovojë ankesën dhe të anulojë aktvendimin e goditur, e kur është 

nevoja ta kthej çështjen në procedim të serishëm. 
 

1 Dispozitat e nenit 209 të LPK, janë të formuluara në frymën e dispozitave të nenit 
195 të LPK. Edhe me këtë rast shihet ngjashmëria e procedurës së ankesës kundër 
aktvendimit me procedurën e ankesës kundër aktgjykimit. Duhet të kihet parasysh 

                                                            
948 Kështu shprehimisht thotë edhe dispozita e nenit 176, par. 1 të LPK.  
949 Shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 563. 
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fakti, se gjykata e shkallës së dytë gjithmonë vendos me aktvendim në lidhje me 
ankesën kundër aktvendimit. Asnjëherë nuk do të nxjerret aktgjykim. Gjykata e 
shkallës së dytë nuk nxjerrë aktgjykim as në rastet, kur vendoset në lidhje me 
themelësinë e ankesës. Dispozitat e nenit 209 të LPK, rregullojnë vetëm 
procedurën e ankesës kundër aktvendimit para gjykatës së shkallës së dytë. Pra, 
këto dispozita vlejnë në mënyrë primare në rastet, kur ankesa kundër aktvendimit 
ka karakter devolutiv. Këto dispozita vlejnë përshtatshmërisht edhe në rastet, kur 
ankesa ka karakter remonstrativ, përveç nëse ligji parasheh diçka tjetër. Ankesa 
kundër aktvendimit është mjet juridik remonstrativ, nëse në lidhje me atë ankesë 
vendos vetë gjykata e çështjes, e cila ka vendosur në shkallë të parë. 

 
 
Neni 210 
 

Në procedurën e shkallës së dytë sipas ankesës jo të veçantë shkaku për të 
cilin është sulmuar aktvendimi shërben si një nga shkaqet e goditjes së 
vendimit përfundimtar. Kur gjykata e shkallës së dytë konstaton se ekziston 
parregullsia e pretenduar lidhur me aktvendimin e goditur me ankesë jo të 
veçantë veprohet në ndonjërën nga mënyrat e përcaktuara në nenin 195 të 
këtij ligji. 

 
1 Dispozita e nenit 210 të LPK, është dispozitë plotësuese në lidhje me dispozitën e 

nenit 206, par. 2 të LPK. Sipas dispozitës së nenit 206, par. 2 të LPK kur nuk 
lejohet ankesa e veçantë, atëherë aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë mund 
të goditet megjithatë me ankesën, me të cilën goditet vendimi përfundimtar. 
Prandaj, pala ankuese mundet të lidh këtë ankesë me ankesën kundër vendimit 
përfundimtar. Siç u pa më lartë950, ankesës së veçantë kundër vendimit 
përfundimtar mund t’i bashkëngjitet edhe ankesa sipas dispozitës së nenit 206, par. 
2 të LPK. Legalisht është përcaktuar se në këtë rast, shkaku i ankesës sipas 
dispozitës së nenit 206, par. 2 të LPK, është një nga shkaqet e ankesës së veçantë. 
Në rast se gjykata e shkallës së dytë konstaton një shkelje të tillë të dispozitave 
procedurale, të parashtruar me ankesën sipas nenit 206, par. 2 të LPK, atëherë 
gjykata vepron sipas dispozitave të nenit 195 të LPK. Një referim i tillë në nenin 
195 të LPK, është bërë edhe për shkak të faktit, se mund të ndodhë, që një ankesë 
sipas dispozitës së nenit 206, par. 2 të LPK, mund të lidhet me ankesën kundër 
aktgjykimit. Në rast të procedurës së ankesës kundër aktgjykimit mund të ndodhë 
që gjykata të nxjerrë aktgjykim ose aktvendim, varësisht nga rrethanat e parapara 
me dispozitat e neneve 195 e në vazhdim. 

                                                            
950 Shih komentimin e nenit 206, nr. 7. 
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KREU XIV 
 
Mjetet e jashtëzakonshme të goditjes 
 
Revizioni 
 
Neni 211 
 
211.1 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, palët mund të 

paraqesin revizion brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh nga dita në të 
cilën u është dorëzuar aktgjykimi. 

211.2 Revizioni nuk lejohet në kontestet pasurore-juridike në të cilat 
kërkesëpadia ka të bëjë me kërkesat në të holla, me dorëzimin e sendit, 
ose me përmbushjen e ndonjë premtimi tjetër, po që se vlera e objektit të 
kontestit në pjesën e goditur të aktgjykimit nuk i kalon 3.000 Euro. 

211.3 Revizioni nuk lejohet në kontestet pasurore-juridike në të cilat 
kërkesëpadia nuk ka të bëjë me kërkesat në para, me dorëzimin e sendit 
apo me përmbushjen e ndonjë premtimi tjetër, po që se vlera e objektit të 
kontestit e treguar në padinë e paditësit nuk e kalon shumën prej 3.000 
Euro. 

211.4 Përjashtimisht edhe kur është fjala për kërkesëpadinë nga paragrafët 2 
dhe 3 të këtij neni, revizioni gjithmonë është i lejuar: 
a) në kontestet për ushqim; 
b) në kontestet për shpërlimin e dëmit për ushqimin e humbur, për 

shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit; 
c) në kontestet nga marrëdhëniet e punës të cilat i fillon i punësuari 

kundër vendimit për shuarjen e marrëdhënies së punës. 
 

1 Revizioni rregullohet në kreun XIV lidhur me mjetet e jashtëzakonshme të 
goditjes. Në shumë aspekte, revizioni mund të konsiderohet mjet i rregullt juridik, 
meqë me të mund të goditen gati të gjitha vendimet e gjykatës së shkallës së dytë. 
Mirëpo, ligjvënësi parasheh disa kufizime në lidhje me mundësinë e paraqitjes së 
revizionit, të cilat kufizime janë paraparë me dispozitat e nenit 211, par. 2 dhe 3 të 
LPK. Kufizimi i mundësisë së paraqitjes së revizionit është bërë për shkak të 
mënjanimit të mbingarkesës të paraprogramuar të Gjykatës Supreme, si gjykatë 
kompetente për vendosjen në lidhje me revizionin. Revizioni konsiderohet si mjet i 
jashtëzakonshëm juridik në sistemin tonë juridik, për shkak të faktit se paraqitja e 
këtij mjeti kufizohet në shumë aspekte dhe se ky mjet mund të paraqitet kundër 
vendimeve të gjykatës së shkallës së dytë, vendime të cilat janë të formës së prerë. 
Revizioni konsiderohet si mjet i jashtëzakonshëm juridik edhe për shkak të faktit, 
se ky mjet nuk ka efekt pezullues dhe se paraqitja e tij nuk pengon përmbarimin e 
vendimit951. 

                                                            
951 Shih dispozitën e nenit 213 të LPK.  
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2 Revizioni mund të paraqitet ekskluzivisht kundër aktgjykimit të gjykatës së 
shkallës së dytë952. Nuk mund të ketë revizion kundër aktgjykimit të gjykatës së 
shkallës së parë953. Prandaj revizioni mund të paraqitet vetëm kundër aktgjykimit 
të gjykatës së shkallës së dytë, me të cilin është vendosur në lidhje me ankesën 
kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Edhe pse nuk është paraparë 
shprehimisht me ligj, parakusht elementar për paraqitjen e revizionit është 
paraqitja e ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Vetëm 
kundër këtij aktgjykimi, me të cilin është vendosur në lidhje me ankesën, mund të 
paraqitet revizioni.  
Revizioni mund të paraqitet brenda afatit prej 30 ditësh. Ky afat është afat ligjor 
dhe si i tillë nuk mund të zgjatet as me pajtimin e të dyja palëve në proces. 
Problematike mbetet edhe me këtë rast, nëse ky afat mund të shkurtohet me 
pajtimin e të dyja palëve. Duket të jetë problematike mundësia e shkurtimit të afatit 
ligjor për paraqitjen e revizionit edhe me pajtimin e palëve. Mosrespektimi i afatit 
ligjor për paraqitjen e revizionit ka për konsekuencë prekluzionin dhe me këtë rast 
mund të vijnë në shprehje dispozitat në lidhje me kthimin në gjendjen e 
mëparshme954. Afati për paraqitjen e revizionit llogaritet sipas dispozitave të 
përgjithshme në lidhje me afatet955 Ky afat fillon të rrjedh sipas dispozitës së nenit 
211, par. 1, në lidhje me nenin 126, par. 1 dhe 2 të LPK, në ditën e parë pas 
dorëzimit të aktgjykimit të palës (Formulimi i dispozitës se.....nga dita në të cilën 
u është dorëzuar aktgjykimi...duhet të interpretohet konform dispozitës së nenit 
126 të LPK, me konsekuencë se afati fillon të rrjedh nga dita e parë pas dorëzimit 
të aktgjykimit; në lidhje me dorëzimin e aktgjykimit vlejnë dispozitat e neneve 103 
e në vazhdim të LPK në lidhje me komunikimin e shkresave). Për hir të mënjanimit 
të mbingarkesës joproporcionale të mundshme të Gjykatës supreme, Ligji bën 
kufizime sa i përket mundësisë së paraqitjes së revizionit. Fakt mbetet se revizioni 
mund të paraqitet parimisht kundër çdo vendimi të gjykatës së shkallës së dytë, 
përveçse kur parashihet diçka tjetër me ligj. Dispozitat e nenit 211, par. 2 dhe 3 të 
LPK, parashohin rastet përjashtimore nga rregulla për mundësinë e paraqitjes së 
revizionit. Kështu, dispozita e nenit 211 par. 2 të LPK, parasheh shprehimisht se 
revizioni nuk mund të paraqitet kundër aktgjykimeve të gjykatës së shkallës së 
dytë në lidhje me kontestet pasurore juridike, në të cilat kërkesëpadia ka të bëjë 
me kërkesa në të holla, me dorëzimin e sendit, ose me përmbushjen e ndonjë 
prestimi tjetër956, po që se vlera e objektit të kontestit në pjesën e goditur të 
aktgjykimit nuk i kalon 3.000 euro. Përafërsisht me të njëjtën përmbajtje është 
edhe dispozita e nenit 211, par. 3 të LPK, sipas së cilës dispozitë revizioni nuk 
lejohet në konteste pasurore juridike, në të cilat kërkesëpadia nuk ka të bëjë me 
kërkesa në të holla, me dorëzimin e sendit, ose me përmbushjen e ndonjë prestimi 

                                                            
952 Paraqitja e revizionit kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë është e rregulluar me dispozita të 
veçanta të neneve 228 e në vazhdim të LPK.  
953 Në lidhje me atë, nëse shkeljet e gjykatës së shkallës së parë mund të jenë si shkaqe për paraqitjen e 
revizionit, është çështje diskutabile dhe si të tilla do të trajtohen më poshtë në komentim të këtij neni, nr. 4 e në 
vazhdim. 
954 Në lidhje me këtë institucion, shih më shumë dispozitat e neneve 129 e në vazhdim të LPK.  
955 Nenet 125 e në vazhdim të LPK.  
956 Ligji e përdor gabimisht fjalën premtim, në vend të fjalës prestim. 
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tjetër957, po qe se vlera e objektit të kontestit në pjesën e goditur të aktgjykimit nuk 
i kalon 3.000 euro. Dallimi në mes të këtyre paragrafëve konsiston në lidhje me 
vlerën e objektit të kontestit. Në rast të rasteve të cekura në par. 2, kemi të bëjmë 
me vlerën e objektit të kontestit duke u bazuar në pjesën e goditur të aktgjykimit. 
Prandaj, në raste të tilla do të duhej të merrej për bazë vlera e objektit të kontestit 
të pjesës së goditur me revizion. Kurse, në raste të parapara me par. 3, vendimtare 
është vlera e objektit të cekur nga ana e palës paditëse. Në fakt, kryesorja është që 
të vihet re, se ky kufizim vlen vetëm për konteste pasurore juridike. Konteste 
pasurore-juridike janë të gjitha ato konteste lidhur me shpërblimin e dëmit, 
çështjet e qirasë, trashëgimisë, kërkesat e ndryshme të kreditorit, qofshin ato 
kërkesa me prestime në të holla ose edhe në prestime jo në të holla. Pra, kontestet 
pasurore-juridike përfshijnë si kërkesat në të holla, ashtu edhe ato pretendime të 
tjera, të cilat mund të trashëgohen ose tjetërsohen958. Për dallim nga kontestet 
pasurore-juridike, kontestet jo pasurore-juridike janë ato konteste “statusore”, 
sidomos në të drejtën familjare dhe procedurën jokontestimore. Kështu edhe 
dispozita e nenit 336, të LF, përcakton se revizioni është i lejuar në të gjitha 
kontestet për mbajtje financiare dhe ushqimi. Prandaj, dispozitat e nenit 211, par. 2 
dhe 3 të LPK vlejnë vetëm për kontestet pasurore-juridike. Argumentum e 
contrario, dispozitat e nenit 211, par. 2 dhe 3 të LPK, nuk vlejnë për kontestet 
statusore juridike. Nga kjo del, se revizioni lejohet gjithmonë për konteste 
statusore-juridike dhe se ky kufizim ka të bëjë vetëm me kontestet pasurore-
juridike. Revizioni lejohet po ashtu edhe në kontestet pasurore-juridike, vlera e 
objektit të të cilit është së paku 3.000 euro. Prandaj, revizioni nuk lejohet në 
kontestet pasurore-juridike, nëse vlera e objektit të kontestit është më pak se 3.000 
euro. (Siç është cekur edhe në komentimin e nenit 30 nr. 4, Vlera e objektit të 
kontestit ka ndikim të madh edhe me rastin e paraqitjes së revizionit si mjet i 
jashtëzakonshëm juridik i goditjes së vendimeve sipas nenit 211 të LPK; Rev. Nr. 
95/2002; “Revizioni nuk është i lejuar në kontestet juridiko-pasurore në të cilat 
kërkesëpadia nuk ka të bëjë me kërkesën në të holla, dorëzimin e sendet, ose 
përmbushjen e ndonjë prestimi tjetër nëse vlera e objektit, të kontestit të cilën 
paditësi e ka cekur në padi nuk kalon shumën prej 800 000 dinarë, vlera e objektit 
në kërkesëpadinë ka qenë 500 000 dinarë; shih edhe Rev. Nr. 79/2003”). 
Vendimtare për paraqitjen e revizionit është vlera e objektit të kontestit në 
momentin e nxjerrjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë. Në fakt, vlera e 
objektit të kontestit caktohet me padinë e palës paditëse në gjykatën e shkallës së 
parë. Parimisht, po kjo vlerë e objektit të kontestit mbetet edhe në procedurën para 
gjykatës së shkallës së dytë. Përjashtimisht, mund të ndryshojë vlera e objektit të 
kontestit, nëse pala është ankuar vetëm në një pjesë të kërkesëpadisë dhe me këtë 
rast mund të zvogëlohet vlera e objektit të kontestit në procedurën sipas ankesës 
dhe rrjedhimisht edhe në procedurën sipas revizionit. Por, mbetet fakt se 
vendimtare për paraqitjen e revizionit sipas dispozitave të nenit 211, par. 2 dhe 3 të 
LPK, është vlera e objektit të kontestit në momentin e nxjerrjes së aktgjykimit të 
gjykatës së shkallës së dytë. Edhe me këtë rast, vlera e objektit të kontestit caktohet 
vetëm në bazë të kërkesës kryesore në revizion. Nuk merren parasysh as me këtë 

                                                            
957 Edhe me këtë rast, Ligji e përdor gabimisht fjalën premtim, në vend të fjalës prestim. 
958 Rechberger/Melis in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar § 582 Rn. 2. 
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rast kërkesat e revizionit, që kanë të bëjnë me kamatat, shpenzimet procedurale ose 
me kërkesat e tjera aksesore959. Tërhiqet vëmendja se në kontestet ekonomike vjen 
në shprehje dispozita e nenit 508 të LPK. Sipas kësaj dispozite, revizioni nuk 
lejohet, nëse vlera e objektit të kontestit është më e vogël se 10.000 euro. Në 
konteste të tilla ekonomike, vlejnë pra dispozitat e nenit 211, par. 2, në lidhje me 
nenin 508 të LPK.  

3 Me dispozitat e nenit 211, par. 4 të LPK, parashihen rastet përjashtimore në 
lidhje me rregullat e parapara me dispozitat e nenit 211, par. 2 dhe 3 të LPK. Sipas 
dispozitës së nenit 211, par. 4 të LPK, revizioni është i lejueshëm në kontestet 
lidhur me ushqimin ligjor, lidhur me shpërblimin e dëmit për ushqimin e humbur 
për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit dhe në kontestet lidhur me kontestet 
nga marrëdhënia e punës, të cilat i punësuari i fillon kundër vendimit për shuarjen 
e marrëdhënies së punës. Tërhiqet vëmendja, se këto raste përjashtimore vlejnë 
vetëm në lidhje me kontestet pasurore juridike. Kjo për faktin se revizioni në lidhje 
me kontestet statusore-juridike është i lejuar pa kufizime. Rastet përjashtimore 
sipas dispozitave të nenit 211, par. 4 të LPK të ri janë më të pakta në krahasim me 
rastet përjashtimore sipas LPK të vjetër960. Mbetet e paqartë, pse ligjvënësi i ri ka 
kufizuar në masë të madhe rastet përjashtimore për mundësinë e paraqitjes së 
revizionit. Siç duket, kjo është bërë për shkak të intencës së ligjvënësit të ri për 
rritjen e efikasitetit të gjykatave dhe për mënjanimin e mundësisë së stërngarkimit 
të Gjykatës Supreme. Nëse këto raste përjashtimore janë numerus clausus, mund 
të jetë çështje diskutabile. Për mendimin tonë, rastet përjashtimore nga dispozitat 
e nenit 211, par. 4 të LPK, duhet të konsiderohen si rregulla numerus clausus. Nga 
kjo del, se nuk mund të vijnë në shprehje raste të tjera përjashtimore, të cilat nuk 
janë paraparë me dispozitat e nenit 211, par. 4 të LPK. E ndalueshme do të ishte 
edhe mundësia e zgjerimit të këtyre rasteve përjashtimore përmes analogjisë ose 
interpretimit ekstensiv. Kjo për faktin, se siç duket ekziston intenca e ligjvënësit të 
ri për të kufizuar sa më shumë mundësinë e paraqitjes së revizionit me qëllim të 
mënjanimit të mundësisë së stërngarkimit të Gjykatës Supreme. 

4 Sipas dispozitës së nenit 211, par. 4 nënpar. a) të LPK, revizioni është i lejuar 
megjithatë, nëse kemi të bëjmë me një kontest pasuror-juridik në lidhje me 
ushqimin. Kjo dispozitë duhet të kuptohet në atë mënyrë, që të lejohet revizioni në 
të gjitha kontestet lidhur me ushqimin. Megjithatë, kjo dispozitë do të duhej të 
vlente vetëm për ushqimin ligjor. Fushëveprimtaria e kësaj dispozite zgjerohet 
edhe me dispozitën e nenit 336 të LF. Sipas kësaj dispozite, revizioni është i lejuar 
në të gjitha kontestet në lidhje me mbajtjen financiare dhe ushqimin. Siç është 
cekur më lartë961, LPK nuk bën ndonjë dallim terminologjik në mes të nocionit 
“alimentacion” dhe “ushqimi”. Derisa titulli i kësaj dispozite flet për “ushqimi”, në 
dispozitë flitet për “alimentacion”. Edhe LF përdor në përgjithësi të dy nocionet 
dhe nga kjo del se janë nocione identike pa konsekuenca të ndryshme962. Procedura 
e caktimit të alimentacionit është procedurë e veçantë kontestimore dhe si e tillë 

                                                            
959 Në lidhje me caktimin e vlerës së objektit të kontestit, shih më shumë edhe komentimin e nenit 30, nr. 9 e 
në vazhdim dhe komentimin e nenit 143, nr. 1. 
960 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 382, të LPK së vjetër. 
961 Shih komentimin e nenit 46, nr. 5. 
962 Titulli i nenit 289, parasheh shprehimisht “Ushqimi” dhe në kllapa “ vë “Alimentacion”. 
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është e paraparë dhe rregulluar me LF. Dispozitat e neneve 289 deri 336 të LF, 
rregullojnë në mënyrë shumë të detajuar procedurën për alimentacion. Neni 297 i 
LF, definon në mënyrë legale ushqimin, pra alimentacionin. Sipas kësaj dispozite, 
ushqimi është mbajtja financiare e bashkëshortëve ose ish-bashkëshortëve. Forma 
e ushqimisë është parimisht në të holla, dhe ato duhet të paguhen si paradhënie çdo 
muaj në mënyrë periodike963. Si përfundim, mund të konstatohet se dispozita e 
nenit 211, par. 4 nënpar. a) të LPK, vlen për të gjitha rastet e ushqimisë, mbajtjes 
financiare ose alimentacionit, pa marrë parasysh faktit se kush është i detyruar ose 
i legjitimuar për të, me këtë të drejtë. 

5 Sipas dispozitës së nenit 211, par. 4 nënpar. b) të LPK, revizioni është po ashtu i 
lejuar edhe në kontestet për shkak të shpërblimit të dëmit për ushqimin e humbur 
për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit. Kjo dispozitë duhet të interpretohet në 
atë formë vetëm për konteste të tilla specifike. Por, revizioni lejohet në këto 
konteste nga ana e të dyja palëve kundërshtare në lidhje me shpërblimin e dëmit, 
për shkak të ushqimit të humbur për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit. 

6 Në fund, dispozita e nenit 211, par. 4 nënpar. c) të LPK, parasheh rastin tjetër 
përjashtimor për lejimin e revizionit në kontestet pasurore-juridike. Ky 
përjashtim ka të bëjë me kontestet nga marrëdhënia e punës. Edhe në këtë rast, 
LPK i ri përkufizon në mënyrë më konkrete se kur revizioni është i lejuar. Për 
dallim nga kjo, LPK i vjetër përcaktonte me një klauzolë të veçantë për lejimin e 
revizionit në kontestet nga marrëdhënia e punës964. Tanimë, me LPK e ri kufizohet 
mundësia e lejimit të revizionit vetëm në kontestet nga marrëdhënia e punës, të 
cilin e fillon punonjësi dhe se ka të bëjë me konteste për shkak të shuarjes së 
marrëdhënies së punës. Këtu nënkuptohet sidomos ligjshmëria e pushimit nga puna 
të punonjësit si dhe kontestet në lidhje me të drejtat e punëtorëve, por vetëm në rast 
të shuarjes së marrëdhënies së punës. Sipas mendimit tonë, ky kufizim nuk është i 
qëlluar për shkak të faktit se mund të vijnë në shprehje edhe konteste të tjera, që 
nuk lidhen direkt me shuarjen e marrëdhënies së punës. Këtu mendohet në të 
drejtat e punonjësve. Po ashtu, ky kufizim nuk është në rregull edhe për shkak të 
faktit se në Kosovë nuk ka Gjykatë të Punës, e cila do të merrej ekskluzivisht me 
çështje të marrëdhënieve të punës. Me këtë kufizim pengohet mundësia e 
avancimit të së drejtës nga ana e Gjykatës supreme, në lidhje me konteste nga 
marrëdhënia e punës. Avancimi i të drejtës përmes praktikës gjyqësore do të mund 
të vinte në shprehje edhe në rastet, kur palë ankuese do të ishte edhe punëdhënësi. 

7 Me dispozitat e nenit 211 të LPK, nuk parashihen rastet tjera, kur nuk lejohet 
revizioni. Por, raste të tjera parashihen edhe në dispozita të tjera të LPK. Kështu, 
LPK parasheh edhe këto raste, kur nuk lejohet revizioni: 

 
- Neni 508: Revizioni në kontestet tregtare nuk lejohet në qoftë se vlera e 

objektit të kontestit, në pjesën e goditur të aktgjykimit të formës së prerë, nuk i 
kalon 10.000 Euro; 

- Po ashtu, me dispozitën e nenit 483, par. 4 të LPK. 
 
 
                                                            
963 Shih për këtë nenin 310 të LF. 
964 Shih më shumë nenin 382, par. 1, nënpar. 1 të LPK së vjetër. 
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Neni 212 
 

Për revizionin vendos Gjykata Supreme e Kosovës. 
 

1 Në lidhje me revizionin vendos ekskluzivisht Gjykata Supreme e Republikës së 
Kosovës. Këtë e cakton shprehimisht dispozita e nenit 212 dhe nuk mund të ketë 
delegim të kësaj kompetence në ndonjë gjykatë tjetër, e as në Gjykatën e apelit, pas 
hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për gjykatat. Gjykata Supreme e Kosovës do të jetë 
kompetente për të vendosur në lidhje me revizionin edhe pas hyrjes në fuqi të 
Ligjit të ri për gjykatat. Kështu, shprehimisht është paraparë me dispozitën e nenit 
22, par. 1 nënpar. 2, të Ligjit të ri për Gjykatat. Gjykata Supreme vendos në lidhje 
me revizionin në përbërje prej tre (3) gjyqtarëve profesionistë965.  

 
 
Neni 213 
 

Revizioni i paraqitur nuk është pengesë për përmbarimin e aktgjykimit të 
formës së prerë të goditur. 

 
1 Veçoria e revizionit si mjet i jashtëzakonshëm juridik, shihet edhe me dispozitën e 

nenit 213, të LPK. Sipas kësaj dispozite, revizioni i paraqitur nuk ka karakter 
suspenziv dhe se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë mund të përmbarohet 
edhe pse kundër këtij aktgjykimi është paraqitur revizioni. Nga kjo del, se 
aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë mund të përmbarohet edhe pa kaluar afati 
ligjor për paraqitjen e revizionit. Siç duket, ky parim nuk mund të thyhet më me 
dispozitat procedurale aktuale të procedurës përmbarimore. Kjo për faktin se LPP i 
ri nuk sheh mundësinë e shtyrjes së përmbarimit për shkak të paraqitjes së një 
mjeti juridik të jashtëzakonshëm kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë. 
Me dispozitën e nenit 63 të LPP të vjetër, të vitit 1978, ekzistonte mundësia e 
shtyrjes së përmbarimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, nëse kundër 
tij ishte paraqitur revizioni si mjet i jashtëzakonshëm juridik. Në lidhje me shtyrjen 
e përmbarimit vendoste gjykata përmbarimore duke pasur parasysh interesat e 
palëve. Parakusht elementar ishte kërkesa e palës966.  

 
 
Neni 214 
 
214.1 Revizioni mund të paraqitet: 

a) për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore nga 
neni 188 i këtij ligji e cila është bërë në procedurën e gjykatës së 
shkallës së dytë; 

b) për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale; 
c) për shkak të tejkalimit të kërkesëpadisë, po që se kjo parregullsi është 

bërë në procedurën e zhvilluar në gjykatën e shkallës së dytë. 
                                                            
965 Shih dispozitën e nenit 15, par. 3 të LPK.  
966 Shih më konkretisht dispozitat e nenit 63, e në vazhdim të LPP së vjetër. 
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214.2 Revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo 
jo të plotë të gjendjes faktike. 

214.3 Kundër aktgjykimit të dhënë në procedurën e shkallës së dytë, me të cilin 
vërtetohet aktgjykimi ne bazë të pohimit, revizioni mund të paraqitet 
vetëm nga shkaqet e përmendura në paragrafin 1 pika a) dhe b) dhe 
paragrafin 2 të këtij neni. 

214.4 Kundër aktgjykimit të shkallës së dytë me të cilin vërtetohet aktgjykimi i 
shkallës së parë, revizioni nuk lejohet për shkak të shkeljes se dispozitave 
të procedurës kontestimore nga paragrafi l pika a) e këtij neni, po që se 
ekzistimi i tyre nuk është përmendur fare në ankesë, përveç se kur është 
fjala për shkeljet për të cilat kujdeset sipas detyrës zyrtare vet gjykata e 
shkallës së dytë dhe ajo e revizionit. 

 
1 Revizioni si mjet i goditjes së aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë është 

parashtresë, dhe si e tillë duhet të përmbajë kushtet minimale për një parashtresë. 
Në lidhje me këtë vlejnë dispozitat, që vlejnë për ankesë dhe për parashtresa967. Në 
mes të tjerash, revizioni duhet të përmbajë edhe shkaqet, se ku mbështetet ky mjet 
juridik. Në këtë aspekt, nuk është e nevojshme, që shkaqet të paraqiten në mënyrë 
rendore sipas ligjit. Megjithatë, e nevojshme është që shkaqet të paraqiten të ndara 
dhe të shtjelluara. Fillimisht duhet të ceket, se shkaqet e revizionit të paraqitura në 
nenin 214 të LPK kanë karakter numerus clausus. Kjo për faktin se është intenca e 
ligjvënësit që të kufizoj sa më shumë mundësinë e paraqitjes së revizionit, në 
mënyrë që të mos stërngarkohet Gjykata Supreme. Për këtë arsye, si shkaqe të 
revizionit mund të vijnë në shprehje vetëm ato shkaqe, që janë përcaktuar në 
mënyrë shprehimore dhe taksative me dispozitat e nenit 214 të LPK.  

2 Në bazë të nenit 214, par. 1 nënpar. a) të LPK, revizioni mund të paraqitet për 
shkak të shkeljes së dispozitave procedurale, shkelje të cilat janë bërë në gjykatën 
e shkallës së dytë968. Dispozita e nenit 214, par. 1 nënpar. a) të LPK, i referohet 
dispozitave të nenit 188 të LPK. Duhet të theksohet me vendosmëri se ky referim 
është i gabuar dhe ka mundësi të jetë ndonjë lëshim i natyrës redaksionale. Duke 
abstrahuar referimin e tillë të gabuar, duhet të ceket se kjo çështje ka rëndësi të 
madhe procedurale, çështje të cilat janë të ndërlidhura me pasoja të shumta 
procedurale juridike. Kjo shihet më së miri në faktin, se LPK bënte një dallim në 
mes të shkeljeve esenciale të dispozitave procedurale me rëndësi absolute dhe 
shkeljeve të dispozitave procedurale me rëndësi relative edhe sa i përket 
revizionit969. LPK i ri nuk bën një dallim të tillë dhe mjaftohet me referimin ne 
nenin 188 të LPK, i cili referim, siç u konstatua, është referim i gabuar. Referimi i 
drejtë do të ishte dispozita e nenit 182, par. 2 nënpar. a) deri o) të LPK. Kjo për 
faktin, se të gjitha këto shkelje përbëjnë shkelje serioze dhe se një vendim i 
gjykatës nuk mund të jetë vendim i drejtë, nëse është nxjerrë në një procedurë, në 
të cilën janë bërë shkelje të tilla të dispozitave procedurale. Përkundër faktit se 
dispozitat e nenit 214 të LPK, kanë karakter numerus clausus, si shkaqe për 

                                                            
967 Në lidhje me këtë shih dispozitat e nenit 227 dhe 99 e në vazhdim të LPK.  
968 Në lidhje me atë se si duhet të trajtohen shkaqet e shkeljeve të dispozitave procedurale, që janë bërë në 
gjykatën e shkallës së parë, shih më shumë komentimin e këtij neni. 
969 Shih, lidhur me këtë, dispozitat e nenit 385, të LPK të vjetër. 
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paraqitjen e revizionit mund të paraqiten edhe ato shkelje të tjera të dispozitave 
procedurale, që nuk janë përmendur në dispozitat e nenit 182, par. 2 të LPK. Si e 
tillë është rasti i shkeljes së dispozitës procedurale të ndalesës reformatio in peius. 
Një shkelje e tillë mund të shërbejë si shkak për paraqitjen e revizionit edhe pse 
nuk është përmendur shprehimisht me dispozitën e nenit 214, në lidhje me 
dispozitën e nenit 182, par. 2 të LPK.  

3 Problematike është edhe çështja, nëse shkeljet esenciale me rëndësi relative 
konform dispozitave të nenit 182, par. 1 të LPK, mund të jenë shkaqe për 
paraqitjen e revizionit. LPK i ri hesht në lidhje me këtë çështje. LPK i vjetër me 
dispozitën e nenit 385, parashihte mundësinë e paraqitjes së revizionit për shkak të 
shkeljeve esenciale me rëndësi relative. Kusht ishte, megjithatë, që këto shkelje të 
jenë shkaktuar në procedurën sipas ankesës në gjykatën e shkallës së dytë. Sipas 
mendimit tonë, edhe këto shkelje të dispozitave procedurale me rëndësi relative 
sipas nenit 182, par. 1 të LPK do të duhej të ishin shkaqe për revizionin. Referenca 
e gabuar në nenin 188 të LPK, duhet të nënkuptohet se kemi të bëjmë me referimin 
në dispozitat e nenit 182, par. 1 dhe par. 2 të LPK. Megjithatë, këto shkelje të 
dispozitave procedurale do të mund të merren parasysh, vetëm nëse ato shkelje 
janë bërë në procedurën para gjykatës së shkallës së dytë. Kjo do të vlente edhe në 
rastet, kur ankesa është bërë për shkaqe të shkeljeve të dispozitave procedurale me 
rëndësi relative dhe se gjykata e shkallës së dytë ka vërtetuar aktgjykimin e 
gjykatës së shkallës së parë. Natyrisht, diçka tjetër do të mund të vlente, nëse 
aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është vërtetuar për shkaqe të tjera. 

4 Revizioni mund të paraqitet edhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës 
materiale. Këtë e përcakton shprehimisht dispozita e nenit 214, par. 1 nënpar. b) të 
LPK. Problematike mund të jetë fakti në raste të caktuara, nëse kemi të bëjmë me 
zbatim të gabuar të së drejtës materiale ose me konstatim të gabuar ose jo të plotë 
të gjendjes faktike. Ky dallim është me rëndësi për shkak të faktit se dispozita e 
nenit 214, par. 2 të LPK, përcakton shprehimisht se revizioni nuk është i lejuar për 
shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike970. Nëse paraqitet problematike, 
nëse kemi të bëjmë me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale ose konstatimit të 
gabuar të gjendjes faktike, atëherë duhet të vendoset nga rasti në rast. Në këtë 
aspekt ndihmojnë parimet e përgjithshme, që kanë të bëjnë me zbatimin e gabuar të 
gjendjes faktike dhe konstatimit të gabuar të gjendjes faktike971.  

5 Revizioni mund të paraqitet edhe për shkak të tejkalimit të kërkesëpadisë. Kjo 
shkelje nënkupton cenimi i parimit të disponibilitetit dhe mund të parashtrohet si 
shkak si në rastet, kur gjykata vendos diçka tjetër, nga çka kërkuar pala ankuese si 
dhe në rastet, kur gjykata ka vendosur më shumë, se sa ka kërkuar pala ankuese. 

                                                            
970 Nga kjo del se Gjykata Supreme është e lidhur për gjendjen faktike, që e ka konstatuar gjykata e shkallës së 
dytë. 
971 Në lidhje me këto parime, se çka konsiderohet zbatim i gabuar i së drejtës materiale dhe çka konsiderohet 
konstatim i gabuar i gjendjes faktike, i referohemi sqarimeve të parashtruara në komentimin e nenit 183, nr. 1 e 
në vazhdim dhe komentimin e nenit 184, nr. 1 e në vazhdim; në lidhje me disa raste problematike, nëse 
shkeljet kanë të bëjnë me konstatimin e gabuar të gjendjes faktike ose me zbatimin e gabuar të së drejtës 
materiale, shih Brestovci, E drejta procedurale civile II, fq. 97, 98. 
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Kusht është megjithatë, që kjo shkelje të jetë bërë në procedurën e gjykatës së 
shkallës së dytë972.  

6 Nëse shkaqet e shkeljeve të dispozitave procedurale, sipas dispozitave të nenit 182, 
të LPK973 në procedurën e gjykatës së shkallës së parë mund të paraqiten edhe në 
revizion, është çështje diskutabile974. Përgjigje në këtë çështje tejet të rëndësishme 
tenton të jep dispozita e nenit 214, par. 4 të LPK. Kjo dispozitë jep megjithatë 
vetëm pjesërisht përgjigje. Nga kjo dispozitë del qartë se shkaqet, për të cilat 
gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare, mund të paraqiten edhe për shkaqe për 
revizionin edhe nëse ato nuk janë paraqitur me ankesë kundër gjykatës së shkallës 
së parë. Gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare vetëm për shkeljet thelbësore të 
dispozitave procedurale me rëndësi absolute që kanë të bëjnë me aftësinë për të 
qenë palë dhe aftësinë procedurale975. Nëse një shkelje e dispozitave procedurale 
me rëndësi absolute është parashtruar me ankesë në gjykatën e shkallës së parë ose 
gjykata e shkallës së dytë sipas detyrës zyrtare i ka shqyrtuar këto shkaqe, por 
gjykata e shkallës së dytë i ka refuzuar këto shkaqe me vendim, atëherë edhe në 
këtë rast mund të paraqitet revizioni për këto shkaqe. Kjo për faktin, se shkeljet e 
dispozitave procedurale të kryera në gjykatën e shkallës së parë, mund të bëjnë me 
të meta procedurale edhe vetë procedurën para gjykatës së shkallës së dytë, nëse 
kjo gjykatë padrejtësisht e ka vërtetuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë. 
Nëse kemi të bëjmë me shkelje të tjera të dispozitave procedurale, atëherë vlejnë 
edhe rregulla të tjera. Këtu mendohet për shkelje të dispozitave procedurale me 
rëndësi relative, në kuptim të dispozitave të nenit 182, par. 1 të LPK. Në raste të 
tilla, nuk mund të paraqitet revizion për këto shkaqe, nëse ato shkaqe nuk janë 
parashtruar me ankesë. Kjo për faktin se e meta e këtyre shkaqeve është 
përmirësuar me vetë faktin që nuk janë paraqitur në ankesën kundër vendimit të 
gjykatës së shkallës së parë. 

7 Në Projektligjin e ri për LPK, është paraparë që neni 214 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Neni 214 i ligjit ndryshohet si vijon: 

 
”214.1 revizioni mund të paraqitet: 
a) për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 
nga neni 182. paragrafi 182.2 të këtij ligji, me përjashtim të shkeljeve të 
parapara në nenin 182 paragrafi 182.2 pikat (f,h,i dhe m). 
b) për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 
nga neni 182 paragrafi 182.1 të këtij ligji që është bërë në procedurën e 
gjykatës së shkallës së dytë. 
c) për shkak të zbatimit të gabuar të drejtës materiale. 

                                                            
972 Për këtë arsye, kjo shkelje trajtohet si te rasti i shkeljeve esenciale me rëndësi relative; lidhur me këtë, shih 
më lart në komentimin e këtij neni, nr. 3. 
973 Referimi i dispozitës së nenit 214, par. 1 nënpar. a) të LPK, në nenin 188 është i gabuar. 
974 Kjo çështje është shumë diskutabile edhe në të drejtën procedurale civile komparative; shih sidomos 
Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 554, 555. 
975 Shih në lidhje me këtë, dispozitën e nenit 215 të LPK.  
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d) për shkak të tejkalimit të kërkesëpadisë, në qoftë se kjo shkelje është bërë në 
procedurën para gjykatës së shkallës së dytë. 
214.2 Revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo 
jo të plotë të gjendjes faktike. 
214.3 Kundër aktgjykimit të dhënë në procedurën e shkallës së dytë me të cilën 
vërtetohet aktgjykimi në bazë të pohimit, revizioni mund të paraqitet vetëm për 
shkaqet nga paragrafi 1 pika a), b) dhe d) të këtij neni. 
214.4 Kundër aktgjykimit të shkallës së dytë me të cilin vërtetohet aktgjykimi i 
shkallës së parë revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të shkeljeve 
thelbësore të dispozitave të procedurës nga paragrafi 1 pika a) e këtij neni, 
përveç nëse ekzistimi i tyre nuk është përmendur në ankesë, përpos kur bëhet 
fjalë për shkeljet për të cilat kujdeset sipas detyrës zyrtare gjykata e shkallës 
së dytë dhe ajo e revizionit”. 

 
 
Neni 215 
 

Gjykata e revizionit e shqyrton aktgjykimin e goditur vetëm në pjesën e tij të 
goditur me anë të revizionit dhe vetëm brenda kufijve të shkaqeve të treguara 
në revizion, por duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e drejtë të 
së drejtës materiale dhe për shkeljet e dispozitave të procedurës kontestimore 
që kanë të bëjnë me zotësinë për të qenë palë dhe përfaqësimin e rregullt. 

 
1 Dispozita e nenit 215 të LPK, i përgjigjet në masë të madhe dispozitës së nenit 195 

të LPK. Dispozita e nenit 194 të LPK, përcakton kufijtë e ekzaminimit të ankesës 
nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Kurse, dispozita e nenit 215 të LPK, 
përcakton kufijtë e shqyrtimit të revizionit nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. 
Në përgjithësi vlejnë në lidhje me nenin 215 të LPK, po ato parime të cilat vlejnë 
edhe në lidhje me nenin 195 të LPK976. Megjithatë, në bazë të nenit 215 të LPK, 
vlejnë disa rregulla më specifike në lidhje me revizionin. Fakt mbetet se edhe në 
lidhje me revizionin vlen parimi i disponibilitetit dhe ndalesa reformatio in peius. 
Nga kjo del se Gjykata Supreme është e lidhur për kërkesat e paraqitura nga ana e 
palës ankuese me revizion. Nëse kërkesat nuk dalin të qarta nga përmbajtja e 
revizionit, nuk duhet që revizioni të hedhet poshtë apriori. Shumë më tepër 
kërkohet nga Gjykata, që të zhvillojë procedurën e përmirësimit të revizionit. 
Kjo del në bazë të dispozitës së nenit 227 të LPK, për zbatimin përshtatshmërisht 
të dispozitave lidhur me ankesën në lidhje me dispozitat e neneve 102, 184 dhe 
185 të LPK. Vetëm në rast të mospërmirësimit të revizionit në lidhje me këto 
kërkesa pas zhvillimit të procedurës së përmirësimit të revizionit, revizioni do të 
mund të hedhet poshtë si i palejueshëm977.  

2 Gjykata Supreme është e lidhur për kërkesat e palës ankuese të revizionit edhe në 
lidhje me shkaqet e paraqitura. Prandaj, Gjykata e revizionit ka për detyrë të merret 
vetëm me shkaqet e paraqitura në revizion. Megjithatë, ky parim thyhet në lidhje 
me dy lloje të shkaqeve. Kështu, gjykata do të merret sipas detyrës zyrtare me 

                                                            
976 Në lidhje me këtë, i referohemi shtjellimeve të komentimit të nenit 194, nr. 1 e në vazhdim. 
977 Shih, në lidhje me këtë, edhe nenin 221 të LPK.  
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zbatimin e gabuar të drejtës materiale dhe shkeljet e dispozitave procedurale, që 
kanë të bëjnë me aftësinë për të qenë palë dhe përfaqësimin e rregullt, pa marrë 
parasysh nëse këto shkelje janë parashtruar në revizion. Ligjvënësi kufizohet 
vetëm në këto shkelje të dispozitave procedurale në lidhje me aftësinë për të qenë 
palë dhe përfaqësimin. Nëse kjo qasje e ligjvënësit për kufizim vetëm në këto 
shkelje të dispozitave procedurale është e drejtë ose jo, është çështje, për të cilën 
mund të diskutohet. Megjithatë, fakt mbetet se kjo dispozitë vlen vetëm për shkaqe 
të përcaktuara shprehimisht. Kjo dispozitë vlen mirëpo, si për shkaqet që kanë të 
bëjnë me aftësinë për të qenë palë, ashtu edhe për aftësinë procedurale. Aftësia 
postulative nuk mund të subsumohet nën këtë dispozitë. Prandaj, aftësia 
postulative mund të merret parasysh nga Gjykata e revizionit vetëm, nëse ky shkak 
është paraqitur shprehimisht në revizion.  

 
 
Neni 216 
 

Palët mund të parashtrojnë me revizion fakte të reja dhe të propozojnë prova 
të reja vetëm nëse ato kanë të bëjnë me shkeljet e dispozitave të procedurës 
kontestimore të bëra në procedurën e gjykatës së shkallës së dytë. 

 
1 Dispozita e nenit 216 të LPK, rregullon një çështje me rëndësi procedurale dhe 

atë, nëse palët mund të parashtrojnë me revizion fakte dhe prova të reja, që nuk i 
kanë paraqitur më herët në procedurën sipas ankesës. Një dispozitë e tillë do të 
duhej të parashihej edhe në lidhje me paraqitjen e ankesës. Nga dispozita e nenit 
216 të LPK, del qartë se ekziston ndalesa e parashtrimit të fakteve dhe provave të 
reja. Prandaj, si parim vlen fakti, se vetëm ato fakte dhe prova të paraqitura në 
procedurën para gjykatës së shkallës së parë do të merren parasysh. Ky parim 
thyhet vetëm në lidhje me shkeljet e supozuara në procedurën e gjykatës së 
shkallës së dytë. Prandaj, do të mund të ofrohen fakte dhe prova vetëm në lidhje 
me shkeljet, që janë kryer në procedurën para gjykatës së shkallës së dytë. 

2 Me Projektligjin e ri për LPK, është paraparë që neni 216 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Neni 216 i ligjit ndryshohet si në vijim: 

 
Palët mund të parashtrojnë me revizion fakte të reja dhe të propozojnë prova 
të reja vetëm nëse ato kanë të bëjnë me shkelje thelbësore të dispozitave të 
procedurës kontestimore të bëra në procedurën e gjykatës së shkallës së dytë 
dhe pa fajin e tyre nuk kanë mundur ti paraqesin më herët. 
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Neni 217 
 

Revizioni i dorëzohet gjykatës së shkallës së parë e cila e ka dhënë 
aktgjykimin e shkallës së parë, në numër të mjaftueshëm për gjykatën dhe 
palën kundërshtare. 

 
1 Sikurse edhe me rastin e paraqitjes së ankesës, revizioni duhet të paraqitet 

gjithmonë në Gjykatën kompetente, gjykatë e cila ka shqyrtuar çështjen në shkallë 
të parë. Revizioni është parashtresë dhe si e tillë duhet të paraqitet gjithmonë në 
numër të mjaftueshëm të ekzemplarëve. Se sa ekzemplarë duhet të paraqiten, varet 
nga rasti në rast978. Pra, numri i ekzemplarëve varet nga numri i palëve dhe 
pjesëmarrësve të tjerë (ndërhyrësit) në proces. Edhe me rastin e paraqitjes së 
revizionit, gjykata e shkallës së parë nuk është e detyruar për të shumëzuar vetë 
ekzemplarët e lëndës, edhe nëse kemi të bëjmë me shpenzimet e palës, që ka 
paraqitur revizionin. Sipas LPK të ri, Gjykata duhet të zhvillojë procedurën e 
përmirësimit të revizionit, nëse nuk paraqet numër të mjaftueshëm ekzemplarësh 
dhe vetëm nëse pala nuk e përmirëson revizionin, atëherë ajo do ta hedh poshtë 
revizionin si të palejueshëm.  

2 Është diskutabil fakti në lidhje me atë, nëse revizioni mund të paraqitet vetëm me 
shkrim ose mjafton paraqitja e revizionit përmes protokollit në Gjykatë. Meqë, në 
të drejtën tonë aktuale procedurale, palët kanë parimisht aftësi postulative (pra 
parimisht nuk ekziston detyrimi për përfaqësim të palës nga avokati), atëherë edhe 
revizioni do të mund të paraqitej përmes protokollimit të deklaratës në gjyq. 
Protokollimi në gjykatë, megjithatë nuk do të mund të ishte i lejueshëm, nëse 
revizioni paraqitet nga ana e një avokati, si përfaqësues me prokurë të palës.  

 
 
Neni 218 
 

Revizionin e paraqitur pas skadimit të afatit ligjor, apo atë jo të plotë, me anë 
të aktvendimit e hedhë poshtë gjykata e shkallës së parë, pa mbajtur seancë 
gjyqësore. 

 
1 Dispozita e nenit 218 të LPK, kishte për model dispozitën e nenit 389 të LPK së 

vjetër. Megjithatë, ligjvënësi i ri bën një shkurtim të madh të kësaj dispozite në 
krahasim me dispozitën e nenit 389 të LPK. Dhe tani sipas kësaj dispozite, gjykata 
e hedh poshtë revizionin pa mbajtur fare seancë gjyqësore, nëse revizioni është jo 
i plotë ose revizioni është paraqitur pas kalimit të afatit ligjor. Siç mund të shihet, 
neni 218 të LPK, nuk parasheh se si duhet të veprohet, nëse revizioni është i 
palejueshëm ose nëse pala nuk ka interes juridik. Nuk janë të qarta motivet e këtij 
shkurtimi redaksional të kësaj dispozite dhe vështirë se mund të argumentohet se 
ligjvënësi i ri ka vepruar drejt në këtë aspekt. Përkundrazi, dispozita e nenit 218 të 
LPK, në formulimin e tanishëm është shkurtuar pa nevojë. Prandaj, sipas mendimit 
tim, gjykata e shkallës së parë vepron konform dispozitës së nenit 218 të LPK, 

                                                            
978 Në lidhje me këtë vlejnë komentet, që kanë të bëjnë me paraqitjen e ankesës, shih komentimin e nenit 185, 
nr. 1. 
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edhe në rastet, kur revizioni është i palejueshëm ose pala nuk ka interes juridik për 
paraqitjen e revizionit. Te ky përfundim mund të arrihet, nëse kemi parasysh edhe 
dispozitën e nenit 227 të LPK, sipas së cilës rregullat në lidhje me paraqitjen e 
ankesës vlejnë edhe për paraqitjen e revizionit (Kështu edhe praktika gjyqësore e 
deritanishme, edhe pse duke u bazuar në LPK e vjetër; Gjykata Supreme ka 
vendosur me Aktgjykimin, Rev. Nr. 11/2005 të datës 16.11.2005, ku në mes të 
tjerash përcaktohet se: ”Me nenin 389.2 të LPK, është parashikuar qe revizioni 
është i palejueshëm ne qoftë se e ka paraqitur personi qe nuk ka interes juridik për 
te parashtruar revizionin. Meqë ne rastin konkret me pjesën e I, te dispozitivit te 
aktgjykimit pjesërisht është pranuar kërkesëpadia e paditësit dhe është anuluar 
kontrata për shitblerjen e pasurisë për sipërfaqen prej 05, 97 ha, e cila evidentohet 
si ngastër kadastrale nr. 317/2 ne emër te paditësit, duke pasur parasysh qe 
paditësi me revizion e godit ne tërësi aktgjykimin e gjykatës se instancës me te ulte, 
sipas vlerësimit te kësaj gjykate revizioni i paditësit ne këtë pjese është hedhur 
poshtë si i palejuar sepse ai nuk ka interes juridik sipas nenit 389.2 te LPK-se”.  

2 Edhe vetë dispozita e nenit 219 të LPK, përcakton shprehimisht se Gjykata e 
shkallës së parë ia dorëzon Gjykatës supreme revizionin, nëse ai është afatshëm, i 
plotë dhe i lejueshëm. E njëjta është paraparë edhe me dispozitën e nenit 221 të 
LPK. Rrjedhimisht, në lidhje me revizionin vlejnë në këtë aspekt edhe dispozitat e 
nenit 186 të LPK979. Nëse aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë në kuptim të 
këtij neni është vërtetuar edhe nga Gjykata e shkallës së dytë, atëherë ky 
aktvendim nuk mund të goditet më me revizion980.  

3 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 218 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Neni 218 i ligjit, ndryshohet si vijon: 

 
218.1. Revizioni i paraqitur pas kohe, i palejueshëm apo jo i plotë, hedhet 
poshtë me aktvendim të Gjykatës së shkallës së parë pa mbajtur seancë 
gjyqësore. 
218.2. Revizioni është i palejueshëm nëse: 
a) e ka paraqitur personi i cili nuk është i autorizuar për paraqitjen e 
revizionit; 

b) revizionin e ka paraqitur personi i cili e ka tërhequr revizionin; 
c) nëse personi i cili ka paraqitur revizionin nuk ka interes për paraqitjen e tij; 
d) është paraqitur revizioni kundër aktgjykimit kundër të cilit sipas ligjit nuk 
mund të paraqitet”. 

 
 
Neni 219 
 
219.1 Një ekzemplar të revizionit të paraqitur me kohë dhe që është i plotë dhe i 

lejueshëm, gjykata e shkallës së parë, brenda afatit shtatë ditor, ia dërgon 
palës kundërshtare. 

                                                            
979 Në lidhje me këtë i referohemi komentimit të nenit 186, nr. 1 e në vazhdim. 
980 Kjo del nga dispozita e nenit 228 të LPK, për lejueshmërinë e revizionit kundër aktvendimit. 
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219.2 Pala kundërshtare ka të drejtë që, brenda afatit shtatë ditor, nga dita në 
të cilën i është dorëzuar revizionit, në gjykatën e shkallës së parë ta 
paraqes përgjigjen në revizion. 

219.3 Pasi të arrijë përgjigja në revizion apo pas skadimit të afatit për përgjigje, 
revizionin dhe përgjigjen, nëse është paraqitur, gjykata e shkallës së parë 
ia dërgon gjykatës së revizionit, bashkë me dosjen e lëndës, brenda afatit 
shtatë ditor, nëpërmjet gjykatës së shkallës së dytë. 

 
1 Edhe në procedurën sipas revizionit vepron edhe gjykata e çështjes, e cila ka 

vepruar si gjykatë e shkallës së parë. Kjo shihet si në rastin e dispozitës së nenit 
218 të LPK, ashtu edhe me rastin e dispozitës së nenit 219 të LPK. Sipas dispozitës 
së nenit 219 të LPK, Gjykata e shkallës së parë ia dorëzon palës kundërshtare 
lëndën e revizionit, nëse revizioni është i afatshëm, i plotë dhe i lejueshëm. 
Gjykata e shkallës së parë ia dorëzon revizionin palës kundërshtare në afat prej 7 
ditësh, pas konstatimit se revizioni është i lejueshëm, i plotë dhe i afatshëm. Afati 
prej 7 ditësh është afat ligjor, por mospërmbajtja e këtij afati nuk ka kurrfarë 
konsekuenca. Mospërmbajtja e këtij afati nuk ka kurrfarë pasojash procedurale 
juridike sidomos për palët. Mospërmbajtja e këtij afati mund të ketë më së shumti 
konsekuenca disiplinore për gjyqtarët në bazë të rregullave administrative për 
punën e gjyqtarëve.  

2 Problematike në këtë aspekt mund të jetë çështja se tanimë me LPK e ri nuk 
parashihet detyrimi i Gjykatës së shkallës së parë për dorëzimin e revizionit edhe 
prokurorisë publike. Kjo çështje është e nevojshme për shkak të dispozitës së nenit 
245, par. 2 të LPK. Meqë dispozita e nenit 245 par. 2 i LPK, i referohet pikërisht 
dispozitës së nenit 219, par. 1 të LPK. Prandaj, rekomandohet që analogia iuris 
revizioni t’i dërgohet prokurorisë publike dhe me këtë të evitohet një zbrazëti e 
madhe ligjore. 

3 Në bazë të nenit 219, par. 2 të LPK, pala kundërshtare ka të drejtë (jo detyrim) që 
të përgjigjet në lidhje me revizionin brenda afatit prej 7 ditësh. Edhe në këtë rast 
vlejnë dispozitat e neneve 125 e në vazhdim të LPK në lidhje me afatet (Ligji thotë 
këtu gabimisht …nga dita, në të cilën i është dorëzuar revizionit...). Afati fillon të 
rrjedhë edhe me këtë rast nga dita e parë, pasi pala kundërshtare të ketë pranuar 
revizionin. Afati prej 7 ditësh është afat ligjor, por mosrespektimi i këtij afati 
parimisht nuk shkakton prekluzionin. Nga kjo rrjedh se Gjykata mund të merr 
parasysh përgjigjen në revizion, nëse ai është paraqitur pas këtij afati. Megjithatë, 
LPK i ri duket të jetë konsekuent në këtë pikë duke ndaluar Gjykatën, që të merr 
parasysh përgjigjen e revizionit, nëse ajo është paraqitur më pas kalimit të afatit981.  

4 Sipas dispozitës së nenit 219, par. 3 të LPK, gjykata e shkallës së parë duhet t’ia 
dërgoj Gjykatës Supreme nëpërmjet Gjykatës së shkallës së dytë në afat prej 7 
ditësh982. Edhe në këtë rast, ky afat ka karakter administrativ gjyqësor dhe 

                                                            
981 LPK nuk e ka një dispozitë të tillë për revizionin, por situata e tillë është paraparë me nenin 187, par. 3 të 
LPK; dhe dispozita e nenit 187, par. 3 të LPK në lidhje me dispozitën e nenit 227, të LPK, vlen 
përshtatshmërisht edhe me rastin e paraqitjes së revizionit. 
982 Nëse aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë në kuptim të nenit 218 të LPK, është vërtetuar edhe nga 
Gjykata e shkallës së dytë, atëherë ky aktvendim nuk mund të goditet më me revizion; Kjo del nga dispozita e 
nenit 228 të LPK, për lejueshmërinë e revizionit kundër aktvendimit. 
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mospërmbajtja e këtij afati nuk ka sidomos për palët kurrfarë pasojash procedurale 
juridike.  

 
 
Neni 220 
 

Gjykata Supreme vendosë mbi revizionin, vetëm në bazë të shkresave në 
dosjen e lëndës, në seancë të trupit gjykues. 

 
1 Gjykata Supreme nuk vendos në seancë gjyqësore për shqyrtim kryesor, por 

vetëm në seancë të trupit gjykues. Me këtë thyhet edhe parimi direkt dhe parimi 
gojor, si parime fundamentale, që vlejnë në procedurën para gjykatës së shkallës së 
parë dhe me kufizime në procedurën para gjykatës së shkallës së dytë. Kjo është 
paraparë edhe me dispozitën e nenit 227 të LPK. Diskutabile mund të jetë fakti, 
nëse Gjykata Supreme mund të vendos që të mbajë seancë gjyqësore për shqyrtim 
kryesor. Fillimisht mund të thuhet, se Ligji gati është kategorik në këtë pikë dhe 
nuk lejon mundësinë e mbajtjes së seancës gjyqësore për shqyrtim kryesor. 
Dispozita e nenit 220 të LPK, cakton me vendosmëri, se Gjykata Supreme vendos 
mbi revizionin, vetëm në bazë të shkresave. Për mendimin tim personal, nuk do të 
mund të ishte problematike, nëse Gjykata Supreme do të vendoste sipas 
diskrecionit, që të mbajë seancë gjyqësore për shqyrtimin kryesor. Kjo sidomos 
nuk do të binte ndesh as me nenin 6 të KEMDNJ983.  

 
 
Neni 221 
 

Revizionin e vonuar, jo të plotë dhe të palejueshëm me, aktvendim e hedhë 
poshtë gjykata e revizionit, po që se një gjë të tillë nuk e ka bërë gjykata e 
shkallës së parë brenda kufijve të autorizimeve të saja (neni 218 i këtij ligji). 

 
1 Dispozita e nenit 221 të LPK, i përgjigjet dispozitës së nenit 196 të LPK. Duke u 

bazuar në nenin 227 të LPK, kjo rregull do të mund fare të mos parashihej. Kjo për 
faktin, se në bazë të nenit 227 të LPK, rregullat që vlejnë për ankesën vlejnë edhe 
për revizionin. Natyrisht, edhe dispozita e nenit 196 të LPK, vlen edhe për 
revizionin. Gjykata Supreme hedh poshtë revizionin me aktvendim, nëse 
përkundër dispozitave nuk ka vepruar gjykata e shkallës së parë984. Si në rastin e 
paraqitjes së ankesës edhe me rastin e paraqitjes së revizionit, diskutabile mund të 
jetë situata, nëse Gjykata Supreme është e detyruar për të udhëhequr procedurën e 
përmirësimit, nëse ankesa ishte jo e plotë dhe gjykata e shkallës së parë nuk ka 
zhvilluar procedurën e përmirësimit të revizionit985. Sipas mendimit tim, edhe në 
këtë rast, Gjykata Supreme duhet fillimisht të udhëheq procedurën e përmirësimit 

                                                            
983 Kështu edhe në të drejtën komparative, e paraparë edhe me Ligj shprehimisht, shih sidomos në të drejtën 
procedurale civile austriake; shih nenin 509 të KPCA. 
984 Gjykata e shkallës së dytë nuk vepron në këtë aspekt, meqë revizioni drejtohet në Gjykatën supreme nga 
gjykata e shkallës së parë. 
985 Shih komentimin e nenit 186, nr. 1 e në vazhdim. 
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të revizionit, nëse revizioni ishte jo i plotë në kuptim të dispozitës së nenit 186 të 
LPK, dhe nëse gjykata e shkallës së parë fare nuk ka udhëhequr procedurën e 
përmirësimit të ankesës. Natyrisht, Gjykata Supreme do të hedh poshtë revizionin, 
nëse gjykata e shkallës së parë e ka zhvilluar procedurën e përmirësimit të 
revizionit, por nuk ka hedhur poshtë revizionin, edhe pse pala nuk ka përmirësuar 
revizionin në kuptim të faktit, që revizioni të jetë i plotë. 

 
 
Neni 222 
 

Gjykata Supreme e refuzon revizionin si të pathemeltë, me anë të aktgjykimit, 
po që se konstaton se nuk ekzistojnë shkaqet e cekura në revizion. 

 
1 Në bazë të dispozitës së nenit 222 të LPK, Gjykata Supreme vendos vetë në lidhje 

me themelësinë e revizionit. Pra, Gjykata Supreme vendos me aktgjykim, në rast 
se ajo konstaton se revizioni është i pathemeltë. Në rastet, kur Gjykata Supreme 
konstaton se revizioni është i pathemeltë, ajo njëkohësisht e vërteton vendimin 
(aktgjykimin ose aktvendimin) e gjykatës së shkallës së dytë. Gjykata Supreme 
vendos me aktgjykim, nëse konstaton se revizioni është i pathemeltë. Në lidhje me 
këtë nuk ka dallim, nëse revizioni është i pathemeltë për shkaqe, të cilat i ka 
paraqitur pala ose për shkaqe, për të cilat gjykata sipas detyrës zyrtare duhet t’i 
marrë vetë parasysh. Si të tilla janë shkeljet esenciale me rëndësi absolute në lidhje 
me zbatimin e gabuar të drejtës materiale dhe shkeljet e dispozitave procedurale në 
lidhje me aftësinë për të qenë palë dhe aftësinë procedurale të palëve986. Prandaj, 
kjo dispozitë nuk mund të interpretohet në kuptim të ngushtë vetëm në lidhje me 
shkaqet e cekura në revizion, por kjo dispozitë vlen edhe për rastet, kur gjykata 
sipas detyrës zyrtare i merr parasysh shkeljet e dispozitave procedurale në lidhje 
me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale dhe në lidhje me shkeljet e dispozitave 
procedurale për aftësinë për të qenë palë ose për aftësinë procedurale. 

 
 
Neni 223 
 
223.1 Në qoftë se gjykata e revizionit konstaton se ekziston shkelja e dispozitave 

të procedurës kontestimore për shkak të të cilave mund të paraqitet 
revizioni, përpos shkeljeve të caktuara në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, 
atëherë ajo, duke marrë parasysh natyrën e shkeljes, me aktvendim e 
anulon pjesërisht apo plotësisht aktgjykimin e shkallës së dytë dhe të 
parë, apo vetëm aktgjykimin e shkallës së dytë dhe ia kthen çështjen për 
rigjykim gjyqtarit tjetër apo të njëjtë të gjykatës së shkallës së parë, 
gjegjësisht kolegjit tjetër apo të njëjtë të gjykatës së shkallës së dytë, ose 
gjykatës tjetër kompetente. 

223.2 Në qoftë se në procedurën e shkallës së parë apo të dytë është vendosur 
mbi kërkesën që nuk bënë pjesë në kompetencën e gjykatave, apo që 

                                                            
986 Në lidhje me atë se me cilat shkaqe merret Gjykata Supreme edhe ex officio, shih nenin 215 të LPK.  
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përbënë gjë të gjykuar, ose nga e cila paditësi ka hequr dorë, apo për të 
cilën ekziston ujdia gjyqësore, gjykata e revizionit me aktvendim e anulon 
aktgjykimin e goditur me anë të revizionit dhe e hedhë poshtë padinë si të 
palejueshme. 

223.3 Po që se në procedurën e shkallës së parë apo të dytë, si palë paditëse apo 
e paditur ka marrë pjesë personi me pazotësi për të qenë palë 
ndërgjyqëse, apo nëse palën që është person juridik nuk e ka përfaqësuar 
personi i autorizuar, apo nëse palën pa zotësi procedurale nuk e ka 
përfaqësuar përfaqësuesi ligjor i saj, apo në qoftë se përfaqësuesi ligjor 
apo me prokurë i palës nuk e ka pasur autorizimin e duhur për ndjekjen e 
çështjes në gjyq ose për kryerjen e veprimeve procedurale konkrete, 
gjegjësisht po që se ndjekjen e çështjes në gjyq apo kryerjen e veprimeve 
procedurale konkrete nuk e ka aprovuar pala më vonë, atëherë gjykata e 
revizionit, varësisht nga natyra e shkeljeve procedurale ekzistuese, vepron 
sipas dispozitave të paragrafit 1 apo 2 të këtij neni. 
 

1 Gjykata Supreme vendos në lidhje me revizionin ose me aktvendim ose me 
aktgjykim. Nëse Gjykata Supreme vendos me aktvendim ose me aktgjykim, varet 
nga fakti, nëse në lidhje me revizionin vendoset për lejueshmërinë ose themelësinë 
e revizionit. Nëse vendoset në lidhje me lejueshmërinë e revizionit, atëherë 
vendoset gjithmonë me aktvendim. Ky aktvendim natyrisht se nuk mund të goditet 
me ndonjë mjet juridik. Sipas dispozitës së nenit 223, par. 1 të LPK, Gjykata 
Supreme vendos me aktvendim duke anuluar apo ndryshuar aktgjykimin e gjykatës 
së shkallës së parë dhe të dytë apo vetëm aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë 
dhe e kthen lëndën për rishqyrtim. Lënda kthehet në rishqyrtim në Gjykatën 
kompetente kur aktgjykimi i së cilës anulohet apo ndryshohet. Nëse ndryshohet 
edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë, me të cilin është vërtetuar 
aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, atëherë lënda për rishqyrtim kthehet në 
gjykatën e shkallës së parë. Zakonisht Gjykata Supreme vendos, që lënda të 
gjykohet nga gjyqtari apo kolegji tjetër i të njëjtës gjykatë. Gjykata Supreme ka 
diskrecion të vendosë, nëse lënda do të gjykohet nga ndonjë kolegj tjetër ose 
gjyqtari tjetër. Gjykata Supreme nuk mund të vendos, që lënda të gjykohet nga 
ndonjë gjykatë tjetër, nga ajo gjykatë, që është kompetente. Gjykata anulon ose 
ndryshon aktgjykimin sipas dispozitës së nenit 223, par. 1 të LPK, nëse ajo 
konstaton së paku një shkelje, e cila mund të jetë shkak për paraqitjen e revizionit. 
Se cilat shkelje konsiderohen shkaqe për paraqitjen e revizionit është e paraparë 
me dispozitat e nenit 214 të LPK987. Shkeljet e parapara me dispozitat e nenit 223, 
par. 2 dhe 3 të LPK, janë objekt i rregullimit të veçantë dhe jo objekt i rregullimit 
me dispozitën e nenit 223, par. 1 të LPK. 

2 Gjykata supreme vendos po ashtu me aktvendim sipas dispozitës së nenit 223, par. 
2 të LPK, duke e anuluar aktgjykimin e goditur dhe duke e hedhur poshtë padinë, 
nëse ajo konstaton një shkelje të dispozitave lidhur me kompetencën (lëndore ose 
tokësore), lidhur me shkeljen e parimit ne bis in idem, lidhur me atë se gjykata ka 
vendosur për një çështje, që pala ka hequr dorë nga kërkesëpadia ose gjykata ka 

                                                            
987 Në lidhje me problematikën e shkaqeve për paraqitjen e revizionit, shih më komentimin e nenit 214, nr. 1 e 
në vazhdim. 
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vendosur për një çështje, për të cilën është vendosur me ujdi gjyqësore. Prandaj, 
Gjykata Supreme do të anulojë aktgjykimin (e gjykatës së shkallës së parë ose së të 
dytë ose edhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe aktgjykimin e gjykatës 
së shkallës së dytë), nëse atë e ke nxjerrë një gjykatë, që nuk ka pasur kompetencë, 
ose gjykata e shkallës së parë ose të dytë ka vendosur për një çështje, e cila çështje 
më herët është gjykuar. Në mënyrë analoge, sipas kësaj dispozite, do të veprojë po 
ashtu gjykata supreme, nëse me aktgjykim të gjykatës së shkallës së parë ose të 
dytë është vendosur për një çështje, e cila ka qenë objekt i kontestit të ndonjë 
procesi tjetër paralel civil-juridik. Në mënyrë të njëjtë, konform dispozitës së nenit 
223, par. 2 të LPK, do të veprojë Gjykata Supreme edhe atëherë, kur gjykata ka 
shqyrtuar një çështje, për të cilën ka ekzistuar një marrëveshje e vlefshme e 
arbitrazhit.  

3 Dispozita e nenit 223, par. 3 të LPK, parasheh, që Gjykata Supreme do të vendos 
në lidhje me revizionin në mënyrë alternative, varësisht nga rrethana e caktuar ose 
sipas dispozitës së nenit 223, par. 1 të LPK (pra do të anulojë ose ndryshojë 
aktgjykimin ose aktgjykimet dhe do ta kthejë lëndën për shqyrtim) ose sipas 
dispozitës së nenit 223, par. 2 të LPK (do të anulojë aktgjykimin dhe ta hedh 
poshtë padinë), nëse konstaton shkelje, që kanë të bëjnë me aftësinë për të qenë 
palë dhe për aftësinë procedurale. Prandaj, nëse Gjykata Supreme konstaton, se 
gjykata e shkallës së dytë ka vendosur për padinë e një pale, e cila nuk pasur aftësi 
procedurale, atëherë ajo do të anulojë aktgjykimin dhe do të anulojë aktgjykimin 
dhe lëndën do ta kthejë në rishqyrtim. Gjykata Supreme do të anulojë aktgjykimin 
dhe do ta hedhë poshtë padinë, nëse është nxjerrë aktgjykim dhe pala nuk ka pasur 
aftësi për të qenë palë. Pra, nëse Gjykata Supreme do të vendosë sipas dispozitës së 
nenit 223, par. 1 të LPK, ose sipas dispozitës së nenit 223, par. 2 të LPK, varësisht 
nga karakteri i shkeljes së konstatuar. 

 
 
Neni 224 
 
224.1 Në qoftë se gjykata e revizionit konstaton se e drejta materiale është 

zbatuar gabimisht, me aktgjykim e aprovon revizionin e paraqitur dhe e 
ndryshon aktgjykimin e goditur. 

224.2 Po që se gjykata e revizionit konstaton se për shkak të zbatimit të 
gabueshëm të së drejtës materiale, apo për shkak të shkeljeve të 
rregullave procedurale, gjendja faktike nuk është vërtetuar plotësisht dhe 
se për këtë arsye nuk ekzistojnë kushtet për ndryshimin e aktgjykimit të 
goditur, atëherë ajo me aktvendim e aprovon revizionin dhe e anulon 
pjesërisht apo tërësisht aktgjykimin e shkallës së parë dhe të dytë, apo 
vetëm aktgjykimin e shkallës së dytë, dhe çështjen ia dërgon për rigjykim 
gjyqtarëve të njëjtë apo të tjerë të gjykatës të shkallës së parë apo të dytë. 

 
1 Nëse vendoset në lidhje me themelësinë e revizionit, atëherë Gjykata Supreme 

vendos parimisht vetë me aktgjykim. Përjashtimisht Gjykata Supreme vendos me 
aktvendim edhe në rast të themelësisë së revizionit, nëse janë plotësuar kushtet e 
parapara me dispozitën e nenit 224, par. 2 të LPK. Shkak për paraqitjen e 



Iset Morina 

 415 

revizionit është edhe zbatimi i gabuar i gjendjes faktike dhe nëse Gjykata Supreme 
konstaton se e drejta materiale është zbatuar gabimisht nga gjykata e shkallës së 
parë ose gjykata e shkallës së dytë, atëherë ajo vendos vetë me aktgjykim duke e 
aprovuar revizionin dhe njëherit duke e ndryshuar aktgjykimin e goditur988.  

2 Fillimisht duhet të ceket, se konstatimi i gabuar apo i plotë i gjendjes faktike nuk 
mund të jetë shkak për paraqitjen e revizionit. Kjo është përcaktuar shprehimisht 
me dispozitën e nenit 214, par. 2 të LPK. Nga kjo rrjedh se Gjykata Supreme është 
e lidhur për gjendjen faktike, të konstatuar nga Gjykata e shkallës së dytë. Por, 
dispozita e nenit 224, par. 2 të LPK, parasheh se Gjykata Supreme do të aprovojë 
revizionin dhe do ta kthejë lëndën për rishqyrtim, nëse konstaton se gjendja faktike 
nuk është konstatuar në mënyrë të plotë. Kusht është megjithatë, që konstatimi jo i 
plotë ka qenë pasojë e zbatimit të gabuar të së drejtës materiale ose si pasojë e 
ndonjë shkeljeje të dispozitave procedurale. Kështu, Gjykata Supreme do të kthej 
me aktvendim lëndën për shqyrtim, nëse Gjykata pa të drejtë nuk ka lejuar marrjen 
në pyetje të një dëshmitari dhe si pasojë e kësaj shkeljeje është konstatuar gjendja 
faktike në mënyrë jo të plotë. Në kuptim të kësaj dispozite, konstatim jo i plotë i 
gjendjes faktike konsiderohet edhe konstatimi i gabuar i gjendjes faktike. Por, 
tërhiqet vëmendja se ky konstatimi jo i plotë ose i gabuar i gjendjes faktike duhet 
të jetë gjithmonë pasojë e zbatimit të gabuar të gjendjes faktike ose pasojë e një 
shkelje të ndonjë dispozite procedurale. Nga kjo rrjedh, se Gjykata Supreme para 
se të vendos, konform dispozitës së nenit 224, par. 2 të LPK, duhet gjithmonë të 
konstatojë edhe lidhjen kauzale në mes të një shkeljeje të dispozitës procedurale 
ose zbatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe konstatimit të gabuar ose jo të plotë 
të gjendjes faktike.  

3 Kusht tjetër për vendosjen, konform dispozitës së nenit 224, par. 2 të LPK, është 
edhe fakti, se Gjykata Supreme nuk mund të ndryshojë vetë aktgjykimin e goditur 
për shkak të konstatimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, e cila gjendje 
është ardhur si pasojë e zbatimit të gabuar të drejtës materiale ose shkeljes së 
ndonjë dispozite procedurale. Argumentum e contrario, Gjykata do të mund të 
vendos vetë duke e ndryshuar aktgjykimin e gabuar, nëse ajo do të jetë në gjendje 
që të zbatoj drejtë të drejtën materiale dhe me këtë të konstatojë drejt gjendjen 
faktike. Megjithatë, në praktikë kjo gati se është e pamundur, meqë Gjykata 
Supreme do të duhej vetë të konstatoj një gjendje tjetër faktike dhe me këtë do të 
kthehej në Gjykatë fakti. 

4 Gjykata Supreme sipas dispozitës së nenit 224, par. 2 të LPK, do të kthejë lëndën 
për rishqyrtim në gjykatën e shkallës së parë ose të dytë dhe në të njëjtin ose tjetër 
trup gjykues, respektivisht gjyqtar. Lidhur me këtë, Gjykata Supreme ka 
diskrecion të plotë, nëse do të vendos që lënda të shqyrtohet nga i njëjti trup 
gjykues ose tjetër, respektivisht nga i njëjti ose tjetër gjyqtar. 

                                                            
988 Në lidhje me konstatimin e gabuar të gjendjes faktike, shih komentimin e nenit 184 të LPK.  
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Neni 225 
 

Po që se konstaton se me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës së shkallës 
së dytë është tejkaluar kërkesëpadia, gjykata e revizionit me aktgjykimin e saj 
e aprovon revizionin e palës dhe e ndryshon aktgjykimin e goditur. 

 
1 Shkak për paraqitjen e revizionit është edhe shkelja e parimit të disponibilitetit, por 

me kusht që kjo shkelje të jetë bërë në Gjykatën e shkallës së dytë. Këtë e 
përcakton qartë edhe dispozita e nenit 214, par. 1 nënpar. c) të LPK. Sipas 
dispozitës së nenit 225 të LPK, Gjykata Supreme do të vendosë vetë me aktgjykim, 
nëse ajo konstaton, se gjykata e shkallës së dytë ka tejkaluar kërkesëpadinë. 
Tejkalim i kërkesëpadisë në kontekst të kësaj norme nënkuptohet vendosja për 
diçka më shumë, se çka ka kërkuar pala. Vetëm në këtë rast përkundër 
formulimit ligjor të dispozitës së nenit 225 të LPK, Gjykata do të vendos vetë 
me aktgjykim. Nëse Gjykata Supreme ka konstatuar se Gjykata e shkallës së dytë 
ka vendosur diçka tjetër, çka ka kërkuar pala, atëherë Gjykata Supreme nuk do të 
vendos vetë, por me aktvendim do të aprovojë revizionin dhe lëndën do ta kthejë 
në rishqyrtim në gjykatën e shkallës së dytë, madje ose në trupin e njëjtë ose në 
ndonjë trup tjetër të gjykatës së njëjtë. Te ky përfundim mund të arrihet duke u 
bazuar në dispozitën e nenit 227 të LPK në lidhje me dispozitën e nenit 201 par. e) 
të LPK dhe dispozitën e nenit 202 të LPK989  

 
 
Neni 226 
 

Vendimi i gjykatës së revizionit u dërgohet palëve nëpërmjet gjykatës së 
shkallës së dytë brenda afatit tridhjetë (30) ditor. 

 
1 Sipas dispozitës së nenit 226 të LPK, Gjykata Supreme ua dërgon palëve vetë 

vendimet (aktgjykimet dhe aktvendimet) nëpërmjet Gjykatës së shkallës së dytë. 
Nga kjo del, se Gjykata e shkallës së parë, përjashtohet nga kjo procedurë. Në fakt, 
kjo nuk mund të ndodhë për shkak të faktit se lënda duhet të dërgohet ose në 
gjykatën e shkallës së dytë ose në gjykatën e shkallës së parë, varësisht nga 
karakteri i vendosjes. Për këtë arsye, vendimi i gjykatës duhet t’u dërgohet edhe 
palëve edhe gjykatës së shkallës së parë edhe gjykatës së shkallës së dytë. Afati 
prej 30 ditësh për dërgimin e vendimit është afat me karakter administrativ 
gjyqësor dhe mosrespektimi i këtij afati nuk ka kurrfarë pasoje procedurale 
juridike. Për këtë arsye, zgjidhja më e mirë do të ishte, sikur Gjykata Supreme do 
të vendoste që vendimi i saj të dërgohet në gjykatën e shkallës së dytë me 
udhëzimin, që gjykata e shkallës së dytë të dërgoj vendimin te palët dhe në 
gjykatën e shkallës së parë. Kjo zgjidhje nuk do të binte ndesh as me dispozitën e 
re të nenit 226 të LPK. 

 
 

                                                            
989 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 201, nr. 3 dhe komentimin e nenit 202, nr. 1. 
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Neni 227 
 

Po që se me dispozitat e neneve të këtij kreu nuk parashikohet ndonjë gjë 
tjetër, në procedurën sipas revizionit, në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat 
e këtij ligji mbi ankesën kundër aktgjykimit, përveç dispozitave me të cilat 
parashihet mundësia e mbajtjes së shqyrtimit të çështjes kryesore në gjykatën 
e ankimit. 

 
1 Duke pasur parasysh faktin se dispozitat, që kanë të bëjnë me revizionin nuk 

mjaftojnë për rregullimin e procedurës sipas revizionit, ligjvënësi parasheh 
shprehimisht me dispozitën e nenit 227 të LPK, se dispozitat në lidhje me ankesën 
kundër aktgjykimit vlejnë përshtatshmërisht edhe për procedurën sipas revizionit. 
Ligji nuk parasheh konkretisht, se cilat dispozita vlejnë përshtatshmërisht dhe cilat 
nuk vlejnë. Shumë më tepër, me këtë dispozitë parashihet një klauzolë e 
përgjithshme, në bazë të së cilës përcaktohet se cilat dispozita do të vlejnë në 
procedurën sipas revizionit. Rrjedhimisht, në procedurën e revizionit vlejnë 
fillimisht dispozitat, që janë paraparë shprehimisht për procedurën e revizionit990. 

2 Nëse me këto dispozita nuk parashihet rregulla për procedurën e revizionit, atëherë 
vlejnë përshtatshmërisht dispozitat e neneve 176 e në vazhdim të LPK. Në rast të 
kundërshtimit në mes të këtyre dispozitave, atëherë vlejnë paraprakisht dispozitat 
që rregullojnë shprehimisht procedurën e revizionit. Përveç këtij përjashtimi, 
dispozita e nenit 227 të LPK, parasheh edhe një përjashtim tjetër se dispozitat, që 
kanë të bëjnë me shqyrtimin kryesor në seancën gjyqësore nuk vlejnë edhe për 
procedurën sipas revizionit. Kjo është edhe për faktin, se sipas dispozitës së nenit 
220 të LPK, Gjykata Supreme vendos në lidhje me revizionin vetëm duke u bazuar 
në shkresat e lëndës pa mbajtur seancë gjyqësore. Megjithatë, nëse Gjykata 
Supreme vendos të mbajë seancë gjyqësore991, atëherë edhe në këtë rast do të 
vlenin përshtatshmërisht dispozitat në lidhje me shqyrtimin kryesor para gjykatës 
së shkallës së dytë. 

 
 
Revizioni kundër aktvendimit 
 
Neni 228 
 
228.1 Palët mund të paraqesin revizionin vetëm kundër aktvendimeve të formës 

së prerë me të cilat përfundon procedura e gjykatës së shkallës së dytë. 
228.2 Nuk lejohet revizioni kundër aktvendimeve nga paragrafi 1 i këtij neni në 

kontestet në të cilat nuk do të ishte i lejuar revizioni kundër aktgjykimit. 
 
1 Aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë mundet po ashtu të goditet me revizion. 

Dispozita e nenit 228, par. 1 të LPK, përcakton në mënyrë lapidare se revizioni 
mund të paraqitet kundër vendimeve të gjykatës së shkallës së dytë. Kjo dispozitë 

                                                            
990 Këtu mendohet në dispozitat e neneve 211 deri 226 të LPK.  
991 Në lidhje me problematikën, nëse Gjykata Supreme në procedurën sipas revizionit mund të mbajë seancë 
gjyqësore për shqyrtim kryesor i referohem komentimit të nenit 220, nr. 1. 
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parasheh një rregullë parimore, e cila rregull shumëfish thyhet me anë të rregullave 
të tjera përjashtimore. Kështu, në bazë të dispozitës së nenit 228, par. 2 të LPK, 
revizioni nuk lejohet në kontestet, në të cilat nuk do të ishte i lejuar revizioni 
kundër aktgjykimit. Revizioni nuk lejohet kundër aktvendimit, në rastet kur vlera e 
objektit të kontestit është më e ulët se 3.000 euro992. Argumentum e contrario 
revizioni është i lejueshëm gjithmonë në kontestet, kur edhe revizioni është i 
lejueshëm, pa marrë parasysh vlerën e objektit të kontestit993. 
Revizioni kundër aktvendimit nuk lejohet as në këto raste: 

 
- Neni 229, par. 3 të LPK: Revizioni nuk lejohet kundër aktvendimit në lidhje 

me shpenzimet procedurale;  
- Në mënyrë analoge, nuk lejohet as revizioni kundër aktvendimit në lidhje me 

kërkesën për lirimin nga pagimi i shpenzimeve procedurale;  
- Po ashtu, nuk lejohet as revizioni kundër aktvendimit në lidhje me honorarin e 

ekspertëve; 
- Neni 483, par. 4 të LPK: Kundër aktvendimit të dhënë në procedurën për 

shkak të pengim-posedimit nuk lejohet revizioni; 
- Neni 508 të LPK: Po ashtu revizioni nuk lejohet kundër aktvendimit në 

procedurën në kontestet tregtare, nëse vlera e objektit të kontestit nuk i kalon 
10.000 euro. 

 
Nëse aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë, në kuptim të këtij neni, është 
vërtetuar edhe nga Gjykata e shkallës së dytë, atëherë ky aktvendim nuk mund të 
goditet më me revizion994. Revizioni mund të paraqitet vetëm kundër vendimit të 
formës së prerë, me të cilin përfundon procesi gjyqësor civil. Kështu edhe praktika 
gjyqësore (Gjykata Supreme me Rev. Nr. 111/2002 përcakton se: “Bazuar në 
nenin 400 par. 1 LPK, pala nuk mund të paraqet revizion kundër aktvendimit të 
gjykatës së shkallës së dytë, me të cilin procedura nuk ka përfunduar me forme të 
prerë”). 

 
 
Neni 229 
 
229.1 Revizioni është i lejueshëm kurdoherë kundër aktvendimit të gjykatës së 

shkallës së dytë me të cilin ankesa e paraqitur kundër vendimit 
përfundimtar hidhet poshtë përkatësisht me të cilin vërtetohet aktvendimi 
i shkallës së parë mbi hedhjen poshtë të revizionit të paraqitur kundër 
vendimit përfundimtar. 

229.2 Revizioni është i lejueshëm edhe kundër aktvendimit të gjykatës së 
shkallës së dytë me të cilin është vendosur mbi propozimin për përsëritjen 
e procedurës. 

229.3 Revizioni nuk lejohet kundër aktvendimit mbi shpenzimet procedurale. 
 

                                                            
992 Shih në lidhje me këtë dispozitën e nenit 211, par. 2 dhe 3 të LPK.  
993 Shih dispozitat e nenit 214, par. 4 nënpar. a) deri c) të LPK.  
994 Kjo del nga dispozita e nenit 228 të LPK, për lejueshmërinë e revizionit kundër aktvendimit. 
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1 Përveç rasteve të parapara me dispozitat e nenit 214 par. 1 nënpar. a) deri c) të 
LPK, me të cilat lejohet mundësia e paraqitjes së revizionit kundër aktvendimit, 
edhe me dispozitën e nenit 299 par. 2 dhe 3 të LPK parashihen rastet e lejimit të 
revizionit kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë. Sipas këtyre 
dispozitave, është i lejueshëm revizioni kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin 
ankesa e paraqitur kundër vendimit përfundimtar hedhet poshtë, respektivisht me 
të cilin vërtetohet aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë për hedhjen poshtë të 
revizionit të paraqitur kundër aktgjykimit ose aktvendimit përfundimtar. E njëjta 
vlen, pra revizioni është i lejueshëm kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së 
dytë me të cilin është vendosur në lidhje me përsëritjen e procedurës. Revizioni 
kundër aktvendimit lejohet në këto dy raste, pa marrë parasysh vlerën e objektit të 
kontestit995.  

2 Revizioni lejohet gjithmonë kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë në 
lidhje me ankesën, e cila është paraqitur kundër aktvendimit në lidhje me 
propozimin për përsëritjen e procedurës sipas dispozitës së nenit 240, par. 4 të 
LPK. 

 
 
Neni 230 
 

Në procedurën sipas revizionit kundër aktvendimit në mënyrë adekuate 
aplikohen dispozitat e këtij ligji mbi revizionin kundër aktgjykimit. 

 
1 Me dispozitën e nenit 230 të LPK, kemi një referim në dispozitat, me të cilat 

rregullohet revizioni kundër aktgjykimit. Nga kjo dispozitë rezulton se të gjitha 
rregullat, që vlejnë për revizionin kundër aktgjykimit, vlejnë përshtatshmërisht 
edhe për revizionin kundër aktvendimit. Natyrisht, edhe në këtë rast, kjo vlen 
vetëm në parim, meqë kemi raste të ndryshme përjashtimore. Rastet tipike 
përjashtimore janë paraparë shprehimisht me Ligj996. Prandaj, dispozitat që vlejnë 
për revizionin kundër aktgjykimit, vlejnë në parim edhe për revizionin kundër 
aktvendimit. Kështu, Gjykata Supreme është kompetente për revizionin kundër 
aktvendimit duke u bazuar në nenin 230, në lidhje me nenin 212 të LPK. 
Gjithashtu, revizioni nuk ka efekt suspenziv konform nenit 230 në lidhje me nenin 
213 të LPK. Në lidhje me atë, nëse revizioni është i lejueshëm apo jo vlejnë 
përshtatshmërisht dispozitat e nenit 211 të LPK. Në këtë sens, duhet të kihen 
parasysh dispozitat e neneve 228 dhe 229 të LPK. Edhe në lidhje me procedurën e 
revizionit kundër aktvendimit, vlejnë dispozitat në lidhje me procedurën e 
revizionit kundër aktgjykimit konform nenit 230, në lidhje me dispozitat e neneve 
214 e në vazhdim të LPK. Duke u bazuar në nenin 230, në lidhje me nenin 217 të 
LPK, dispozitat që vlejnë për procedurën sipas ankesës, vlejnë përshtatshmërisht 
edhe për procedurën e revizionit kundër aktvendimit.  

 

                                                            
995 Në lidhje me rastet e tjera, kur revizioni lejohet kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë shih në 
mënyrë të detajuar: Brestovci, E drejta procedurale civile II, fq. 101 e në vazhdim; Në lidhje me rastet, se kur 
nuk lejohet revizioni kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë, shih komentimin e nenit 228, nr. 1. 
996 Shih dispozitat e neneve 228 dhe 229 të LPK.  
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Neni 231 
 

Gjykata të cilës i kthehet për gjykim të ri çështja juridike është e lidhur për 
pikëpamjen juridike mbi të cilën bazohet aktvendimi i gjykatës së revizionit 
me të cilin është anuluar aktgjykimi i shkallës së dytë. 

 
1 Në raste të caktuara, Gjykata Supreme mund të vendos për kthimin e çështjes në 

rigjykim. Në raste të tilla, Gjykata Supreme vendos gjithmonë me aktvendim997. 
Në bazë të dispozitave të neneve 223 dhe 224 të LPK, vendoset se në cilën 
instancë do të rikthehet lënda për rishqyrtim. Me dispozitën e nenit 231 të LPK, 
tentohet të rregullohet çështja e lidhshmërisë së gjykatës së shkallës së parë ose 
edhe gjykatës sipas ankesës, me vendimin e Gjykatës supreme. Derisa LPK i vjetër 
nuk ka rregulluar këtë çështje, duket të jetë vendim i drejtë i Ligjvënësit të ri, që ka 
vendosur të përcaktojë këtë çështje shprehimisht. Siç duket, Ligjvënësi i ri ka 
gjetur inspirim për këtë dispozitë në të drejtën komparative998. Detyrimi i 
lidhshmërisë së Gjykatës së ulët me vendimin e Gjykatës supreme, të paraparë me 
nenin 231, nuk ka dyshime kushtetuese, siç nuk ka dyshime kushtetuese as 
dispozita e neneve 223 dhe 224 të LPK, sipas së cilës dispozitë, Gjykata Supreme 
mund të vendosë, që çështja të rigjykohet nga ndonjë gjyqtar tjetër, që nuk ka 
marrë pjesë në gjykimin e parë. 

2 Me dispozitën e nenit 231 të LPK, tentohet të mënjanohet mundësia e përsëritjes së 
panevojshme të gjërave dhe me këtë zvarritja e procesit në pafundësi999. Dispozita 
e nenit 231 të LPK, përcakton shprehimisht se gjykata, në të cilën është kthyer 
lënda për rishqyrtim është e lidhur për pikëpamjen juridike, mbi të cilën ka 
vendosur Gjykata e revizionit, në këtë rast Gjykata supreme. Në këtë rast, shihet 
balanci i siguruar në mes të parimit të moscenimit të autoritetit të gjykatës dhe 
parimit të ekonomizimit në procedurën civile. Prandaj, me këtë dispozitë 
përcaktohet se Gjykata, të cilës i është kthyer lënda për rishqyrtim, është e lidhur 
për pikëpamjen juridike, në bazë të së cilës është abroguar vendimi i mëparshëm. 
Prandaj, detyrimi i lidhshmërisë shtrihet vetëm në pikëpamjen juridike, që ka 
shërbyer si bazë e vendimit të Gjykatës së revizionit. Se çka nënkuptohet më 
konkretisht me këtë, do t’i referohemi më poshtë praktikës gjyqësore dhe doktrinës 
juridike në të drejtën komparative, në të cilat të drejta është kërkuar edhe inspirim 
për rregullimin e dispozitës së nenit 231 të LPK. 

3 Fillimisht duhet të ceket se pikëpamje juridike në kuptim të dispozitës së nenit 231 
të LPK, nënkupton kualifikimin juridik ose vlerësimin juridik të tërësishëm lidhur 
me gjendjen faktike. Ky vlerësim juridik ka të bëjë sidomos me përmbajtjen, 
fushëveprimin, zbatimin etj. të normave juridike. Si raste tipike lidhur me këtë 
mund të jenë interpretimi i një veprimi procedural, subsumimi i një gjendje faktike, 
pra vendosja e një gjendje faktike nën një normë të caktuar juridike etj.1000. Kjo 

                                                            
997 Shih dispozitat e neneve 223 dhe 224 të LPK.  
998 Edhe KPCGJ me dispozitën e nenit 563, edhe KPCA me dispozitën e nenit 511, kanë paraparë 
shprehimisht lidhmërinë e gjykatës së ulët me vendimin e Gjykatës së revizionit. 
999 Kështu edhe në të drejtën komparative; sidomos Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, 
Zivilprozessordnung/Kommentar, § 563 Rn. 6. 
1000 Sidomos Reichold in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 563 Rn. 4. 
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pikëpamje juridike duhet të ketë shërbyer si bazë e abrogimit të vendimit. Kjo 
nënkupton se gjykata është e lidhur për ato arsyetime juridike të Gjykatës supreme, 
me të cilat përjashtohet vërtetimi i vendimit të gjykatës, që ka vendosur më 
herët1001. Me rëndësi është të ceket edhe fakti, se edhe vetë Gjykata Supreme 
është e lidhur për pikëpamjen e shprehur juridike, në rast të kthimit të të njëjtit rast 
prapë në Gjykatë, përveçse kjo e ka ndryshuar ndërkohë pikëpamjen juridike1002. 
Po ashtu, gjykata nuk është e lidhur për pikëpamjen juridike të Gjykatës supreme, 
nëse ndërkohë kjo pikëpamje është ndryshuar me ndonjë qëndrim parimor të 
Gjykatës supreme konform nenit 23, par. 1, nënpar. 3 të Ligjit të ri për Gjykatat 
ose edhe në bazë të neneve 46 dhe 49 të Ligjit për Gjykatat e Rregullta deri më 
31.12.20121003.  

4 Nuk do të merret për bazë pikëpamja juridike e Gjykatës së revizionit, nëse kjo 
Gjykatë ndërkohë e ka ndryshuar opinionin e vet1004. Nuk do të merret për bazë 
pikëpamja juridike e Gjykatës supreme as atëherë, kur pikëpamja juridike e 
shprehur nuk ka shërbyer si bazë për abrogimin e vendimit. Gjithashtu nuk 
konsiderohen pikëpamje juridike në sens të nenit 231 të LPK, as rregullat teknike e 
as përvojat e përgjithshme jetësore, të cilat kanë shërbyer si bazë për krijimin e 
pikëpamjes juridike1005. Edhe në rast të shprehjes së pikëpamjes juridike në lidhje 
me ndonjë rast tjetër, gjykata nuk është e lidhur për këtë pikëpamje, edhe atëherë 
kur procesi ka të bëjë me të njëjtat subjekte. Po ashtu, Gjykata nuk është e lidhur 
për pikëpamjen juridike të Gjykatës supreme, kur gjykata e çështjes në procedurën 
e re duhet të marrë për bazë një gjendje tjetër faktike. Por, gjykata e çështjes do të 
duhej të marrë për bazë pikëpamjen juridike të Gjykatës supreme në lidhje me 
interpretimin e saj për veprimet procedurale1006.  

 
 
Përsëritja e procedurës 
 
Neni 232 
 

Procedura e përfunduar me aktgjykim dhe aktvendim të formës së prerë të 
gjykatës mund të përsëritet sipas propozimit të palës: 
a) në qoftë se palës me veprim të kundërligjshëm, e sidomos në rast të mos 

thirrjes për në seancë nuk i jepet mundësia që të marrë pjesë në 
shqyrtimin e çështjes kryesore; 

                                                            
1001 Kështu edhe praktika e Gjykatës Federale të Gjermanisë; marrë nga Baumbach/Lauterbach/Albers/ 
Hartmann, Zivilprozessordnung/Kommentar, § 563 Rn. 6. 
1002 Kështu edhe në të drejtën komparative; në mes të tjerëve shih Musielak, Grundkurs/ZPO, S. 381. 
1003 E njëjta vlen edhe për të drejtën komparative; sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 
511 Rn. 1. 
1004 Kjo vlen edhe atëherë, kur Gjykata e revizionit ka ndryshuar opinionin e vet në lidhje me ndonjë rast tjetër; 
Kështu praktika gjyqësore komparative; vendimi i Gjykatës Federale të Gjermanisë, BGHZ 60, 392, 397: 
marrë nga Musielak, Grundkurs/ZPO, S. 381. 
1005 Kështu edhe në të drejtën komparative; në mes të tjerëve Reichold in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 
563 Rn. 7, 8. 
1006 Kështu edhe praktika gjyqësore në të drejtën komparative; marrë nga doktrina: shih sidomos 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung/Kommentar, § 563 Rn. 7, 8. 
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b) në qoftë se në procedurën e përfunduar ka marrë pjesë si paditës ose si i 
paditur personi që nuk mund të jetë palë ndërgjyqëse, apo në qoftë se 
palën që është person juridik nuk e ka përfaqësuar personi i autorizuar, 
ose po që se palën me pazotësi procedurale nuk e ka përfaqësuar 
përfaqësuesi ligjor i saj, ose në qoftë se përfaqësuesi ligjor, respektivisht 
përfaqësuesi me prokurë i palës, nuk ka pasur autorizim të duhur për 
ndjekjen e çështjes në gjyq apo për kryerjen e veprimeve procedurale të 
caktuara, po që se ndjekja e çështjes në gjyq apo kryerja e veprimeve 
procedurale të caktuara nuk është lejuar me vonë nga pala; 

c) në qoftë se vendimi përfundimtar i gjykatës është bazuar në deklarata të 
rreme të dëshmitarëve apo të ekspertëve ose në dokumentin që është 
falsifikuar apo në të cilin është verifikuar përmbajtja e pasaktë; 

d) në qoftë se vendimi përfundimtar i formës së prerë është pasojë e veprës 
penale të gjyqtarit, të përfaqësuesit ligjor apo me prokurë të palës, 
kundërshtare apo të personit të tretë; 

e) në qoftë se pala fiton mundësinë ta përdorë vendimin e formës së prerë të 
gjykatës, i cili më parë, është dhënë në procedurën e zhvilluar midis 
palëve të njëjta për të njëjtën kërkesëpadi; 

f) në qoftë se vendimi përfundimtar i formës së prerë është bazuar në një 
vendim tjetër gjyqësor, ose në vendimin e ndonjë organi tjetër, kurse ky 
vendim është ndryshuar, prishur apo anuluar në mënyrë të prerë; 

g) në qoftë se pala merr dijeni për fakte të reja ose gjen prova të reja, ose e 
fiton mundësinë që t’i përdorë ato, në bazë të të cilave për palën do të 
mund të merrej vendim përfundimtar më i favorshëm, sikur faktet dhe 
provat e tilla të ishin përdorur në procedurën e mëparshme. 

 
1 Duke u nisur nga parimi se siguria juridike është një kusht elementar për paqen 

juridike dhe rrjedhimisht edhe për paqen sociale, atëherë vendimi i formës së prerë 
është parimisht i pacenueshëm. Këtë e potencon edhe Gjykata Kushtetuese në 
vazhdimësi me vendimet e saj autoritative (Kështu, me Aktgjykimin, KI 08/09, në 
rastin Nr. KI 08/09, lidhur me vlerësimin e kushtetutshmërisë së aktvendimit të 
Gjykatës Komunale në Ferizaj, Aktvendimi C. nr. 340/2001, i datës 11 janar 2002 
është përcaktuar: “Në lidhje me këtë, Gjykata thekson që e drejta e inicimit të 
procedurës gjyqësore në raste civile, siç parashihet me Nenin 31 të Kushtetutës së 
Kosovës, si dhe Nenin 6 në lidhje me Nenin 13 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut (KEDNJ), do të ishte iluzore, nëse sistemi ligjor i Kosovës do të 
lejonte një vendim gjyqësor përfundimtar dhe të plotfuqishëm që të mbetej i 
paefektshëm në dëm të një pale. Do të ishte e pakuptueshme që këto nene t’i 
përshkruajnë në hollësi garancitë procedurale që i ofrohen palëve në procedurë – 
procedura që janë të drejta, publike dhe ekspeditive – pa mbrojtjen e zbatimit të 
vendimeve gjyqësore. Interpretimi i neneve të lartpërmendura si ekskluzivisht të 
lidhura me qasjen ndaj gjykatës dhe administrimi dhe efektshmëria e procedurave 
do të kishte mundësi të çonte në situata që nuk janë në përputhje me parimin e 
sundimit të ligjit, të cilin autoritetet e Kosovës janë të obliguara ta respektojnë 
(shih, mutatis mutandis, aktgjykimin e ECRtHR-së në rastin Romashov kundër 
Ukrainës, Parashtresa nr. 67534/01, aktgjykimi i 25 korrikut 2004). Sundimi i 
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ligjit është një prej parimeve themelore të një shoqërie demokratike, presupozon 
respektimin e parimit të sigurisë juridike, sidomos në lidhje me vendimet gjyqësore 
që kanë marrë formën res judicata. Asnjë palë nuk ka të drejtë të kërkojë 
rishikimin e një aktgjykimi përfundimtar dhe të plotfuqishëm thjesht për qëllimin e 
fitimit të rishikimit dhe rishqyrtimit të freskët të rastit (shih, për shembull 
Sovtransavto Holding kundër Ukrainës, nr. 48553/99, § 72, ECHR 2002-VII, si 
dhe Ryabykh kundër Rusisë, nr. 52854/99, § 52, ECHR 2003-IX). Po të mos ishte 
kështu, kthimi prapa i vendimeve përfundimtare do të çonte në një klimë të 
përgjithshme të pasigurisë juridike, duke zvogëluar kështu besimin publik në 
sistemin gjyqësor, si dhe rrjedhimisht edhe në sundimin e ligjit. Autoritetet 
kompetente, pra, kanë obligimin pozitiv që të organizojnë një sistem për zbatimin e 
vendimeve, i cili është efektiv edhe në kuptimin ligjor edhe në atë praktik, si dhe i 
cili siguron zbatimin e tyre pa vonesa të panevojshme (shih, Pecevi kundër Ish-
Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 21839/03, 6 nëntor 2008; Martinovska 
kundër Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 22731/02, 25 shtator 
2006).Për mendimin e Gjykatës, ekzekutimi i një aktgjykimi të marrë nga një 
gjykatë duhet shikuar si pjesë përbërëse e të drejtës për gjykim të drejtë, të 
garantuar me nenet e lartpërmendura (shih, mutatis mutandis, Hornsby kundër 
Greqisë, aktgjykimi i 19 marsit 1997, raportet 1997-II, f. 510, para. 40). Në rastin 
konkret, parashtruesit nuk do të duheshin privuar nga përfitimi i vendimit, i cili 
kishte marrë formë res judicata, në favorin e tyre. Duke dështuar, për një 
periudhë kaq të gjatë kohore në zbatimin e aktgjykimit të 11 janarit 2002, 
autoritetet e duhura i kanë privuar dispozitave të Nenit 31 të Kushtetutës dhe 
neneve 6 dhe 13 të KEDNj gjithë efektin e tyre të dobishëm. 

2 Përkundër këtij fakti, ligji parasheh mundësinë që edhe një vendim i formës së 
prerë të goditet me mjete juridike të jashtëzakonshme. Kjo mundësi lejohet për 
shkak të faktit se në praktikë mund të ndodhë, që në procesin civil gjyqësor janë 
bërë shkelje masive dhe si pasojë e këtyre shkeljeve është nxjerrë një vendim i 
gabuar. Për këtë arsye, Ligji me dispozitat e neneve 232 e në vazhdim të LPK, 
lejon mundësinë e paraqitjes së propozimit për përsëritjen e propozimit si mjet i 
jashtëzakonshëm i goditjes së vendimeve të formës së prerë. Se kur bëhet një 
vendim i formës së prerë përcaktohet ligjërisht me dispozitat e nenit 166 të 
LPK1007. Përkundër faktit se siguria juridike dhe me këtë edhe pacenueshmëria e 
një vendimi të formës së prerë është prioritet i lartë në procedurën civile gjyqësore, 
nuk ekzistojnë dyshime kushtetuese në lidhje me propozimin për përsëritjen e 
procedurës. Kjo për faktin se propozimi për përsëritjen e procedurës lejohet vetëm 
për rrethanat veçanërisht të caktuara të shkeljeve të rënda të dispozitave 
procedurale. Si pasojë e këtyre shkeljeve të rënda të dispozitave procedurale nuk 
është nxjerrë vendim i drejtë. Në lidhje me propozimin për përsëritjen e procedurës 
nuk ekzistojnë dyshime kushtetuese edhe për shkak të faktit se ky mjet i 
jashtëzakonshëm është mjet i dyanshëm. Propozimi për përsëritjen e procedurës i 
dërgohet gjithmonë edhe palës tjetër kundërshtare dhe me këtë sigurohet parimi i 
kontradiktoritetit. 

                                                            
1007 Në lidhje me këtë, shih komentimin e nenit 166, nr. 1 e në vazhdim. 



Iset Morina 

 424 

3 Propozimi për përsëritjen e procedurës mund të paraqitet edhe në procedurën 
sipas kërkesës për kthimin në gjendjen e mëparshme (restitutio in integrum) sipas 
dispozitave të neneve 129 e në vazhdim të LPK. Po ashtu propozimi për përsëritjen 
e procedurës mund të paraqitet edhe në lidhje me urdhërpagesën dhe në procedurat 
e tjera të posaçme. Propozimi për përsëritjen e procedurës mund të paraqitet 
kundër çfarëdo lloji të vendimi (aktgjykimi ose aktvendimi), pa marrë parasysh 
nëse ai vendim është i natyrës kondemnatore, vërtetuese apo ndryshuese. Pajtimi 
gjyqësor nuk mund të goditet me propozimin për përsëritjen e procedurës për 
shkak se pajtimi gjyqësor nuk është vendim i gjykatës, por është veprim disponibil 
i palëve1008. Në lidhje me pajtimin gjyqësor është paraparë mundësia e goditjes së 
tij me padinë për anulimin e pajtimit gjyqësor sipas dispozitave të neneve 418 e në 
vazhdim të LPK.  

4 Palë në procedurën për përsëritjen e procedurës (legjitimimi real aktiv dhe pasiv 
dhe legjitimimi procedural) mund të jenë palët e procesit të mëparshëm si dhe 
trashëgimtarët e tyre juridikë. Propozues në këtë procedurë, por edhe palë 
kundërshtare mund të jenë edhe ndërhyrësit dhe trashëgimtarët e tyre juridikë. Nga 
kjo rrjedh, se palë në procedurën e përsëritjes së procedurës mund të jetë edhe 
prokurori publik, në rastet kur ai ka marrë pjesë si palë në procedurën e 
mëparshme1009. Propozimin për përsëritjen e procedurës mund të paraqet edhe 
secili bashkëndërgjyqës si dhe trashëgimtarët e tyre juridikë. 

5 Kusht tjetër për paraqitjen e propozimit për përsëritjen e procedurës është edhe 
propozimi i palës. Nuk mund të ketë përsëritje të procedurës sipas detyrës zyrtare. 
Me këtë konkretizohet edhe më parimi i disponibilitetit, si parim fundamental në 
procedurën civile. Nuk mund të inicohet përsëritja e procedurës sipas detyrës 
zyrtare as në rastet, kur gjykata kujdeset për disa shkelje të dispozitave procedurale 
sipas detyrës zyrtare. Kjo për faktin se edhe për këto shkelje, si shkas merret 
gjithmonë paraqitja e kërkesës nga ana e palës, siç është rasti i revizionit. 

6 Duke pasur në konsideratë autoritetin e gjyqësorit, sigurinë juridike dhe formën e 
prerë të vendimit, propozimi për përsëritjen e procedurës duhet t’i nënshtrohet një 
kontrolli të rreptë sipas detyrës zyrtare. Nga kjo rrjedh se në këtë procedurë vlen në 
mënyrë të rreptë parimi i oficialitetit dhe se veprimet disponibile të palëve në 
lidhje me përfundimin e procedurës mënjanohen gati në tërësi, në procedurën 
sipas propozimit për përsëritjen e saj1010:  

 
- Nuk mund të ketë aktgjykim për shkak të pohimit; 
- Nuk mund të ketë pajtim gjyqësor; 
- Nuk mund të ketë aktgjykim për shkak të mungesës së palës kundërshtare.  

 
Në këtë kontekst nuk mund të ketë as aktgjykim për shkak të mosbindjes. 
Megjithatë, mund të nxjerrët aktgjykim për shkak të mungesës së propozuesit me 
konsekuencë të zakonshme se propozimi hedhet poshtë. 

                                                            
1008 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih në mes të tjerëve: Ballon, Einführung in das österreichische 
Zivilprozessrecht – Streitiges Verfahren, S. 300. 
1009 Këtu mendohet sidomos në kontestet familjare-juridike. 
1010 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 581. 
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7 Me dispozitat e nenit 232, par. a) deri g) të LPK, janë paraparë shkaqet e 
paraqitjes së propozimit për përsëritjen e procedurës. Është intencë e ligjvënësit që 
propozimi për përsëritjen e procedurës të mund të paraqitet vetëm për disa shkelje 
të rënda të dispozitave procedurale. Kjo situatë justifikohet me faktin se me këtë 
mjet goditet vendimi i formës së prerë dhe me këtë vihet në dyshim, në masë të 
madhe, edhe siguria juridike si postulat qendror në të drejtën procedurale civile. 
Shkaqet e paraqitjes së propozimit për përsëritjen e procedurës, sipas dispozitave të 
nenit 232, par. a) deri g) të LPK, janë shkaqe numerus clausus të përcaktuara në 
mënyrë taksative. Nga kjo rrjedh, se si shkaqe për paraqitjen e propozimit për 
përsëritjen e procedurës mund të jenë vetëm këto shkelje të përcaktuara 
shprehimisht. Nuk mund të ketë shkaqe të tjera, as nëpërmjet analogjisë për 
paraqitjen e propozimit, të cilat shkaqe nuk janë përcaktuar shprehimisht me këto 
dispozita.  

8 Problematike mund të jetë, nëse dispozita e nenit 232, par. a) të LPK, paraqet një 
klauzolë gjenerale për shkaqet e paraqitjes së propozimit. Interpretimi i gjerë i 
kësaj dispozite do të mund të cenonte parimin bazë se shkaqet e paraqitjes së 
propozimit janë paraparë në mënyrë taksative. Sipas dispozitës së nenit 232, par. a) 
të LPK, si shkak për paraqitjen e propozimit për përsëritjen e procedurës është 
shkelja e dispozitës procedurale në lidhje me atë se pala me veprim të 
kundërligjshëm e sidomos, nëse ajo nuk është ftuar në seancën për shqyrtimin 
kryesor. Nga formulimi i kësaj dispozite, del se shkaku i mosftuarjes së palës për 
seancën e shqyrtimit kryesor është vetëm një shembull klasik i shkeljeve të rënda 
të dispozitave procedurale. Te ky përfundim mund të arrihet sidomos për shkak të 
formulimit të kësaj norme se...sidomos.... Rrjedhimisht, si shkak për paraqitjen e 
propozimit mund të vijnë në shprehje edhe shkeljet tjera. Megjithatë, tërhiqet 
vëmendja se kjo klauzolë e përgjithshme e kësaj dispozite duhet të interpretohet 
ngushtë, në atë mënyrë që në shprehje vijnë vetëm ato shkelje, që kanë të bëjnë me 
njoftimin e palës kundërshtare. Prandaj, si shkak mund të paraqitet vetëm 
mosftuarja në seancën gjyqësore, qoftë ajo në seancën përgatitore ose në seancën 
për shqyrtimin kryesor, mosdërgimi i padisë. Prandaj, si shkak tjetër mund të 
paraqitet vetëm ajo shkelje, përmes të cilës pala është privuar nga e drejta e 
dëgjimit të saj. Megjithatë, në lidhje me këtë, si shkak duhet të kihet parasysh edhe 
dispozita e nenit 233, par. 1 të LPK. 

9 Problematik mund të jetë edhe fakti, nëse mund të merret shkak për paraqitjen e 
propozimit rasti kur vendimin e ka nxjerrë gjyqtari, i cili sipas ligjit është dashur të 
përjashtohet. Sipas LPK së vjetër, kjo shkelje e rëndë e dispozitave procedurale 
është paraparë shprehimisht si shkak i veçantë për paraqitjen e propozimit për 
përsëritjen e procedurës1011. Sipas mendimit tim personal, ligjvënësi nuk ka 
vepruar drejt, që nuk ka paraparë këtë shkelje si shkak për paraqitjen e propozimit 
për përsëritjen e procedurës. Përkundër këtij fakti, një shkelje e tillë, sipas të 
drejtës procedurale aktuale nuk mund të merret si shkak për paraqitjen e 
propozimit për shkak të formulimit të qartë të ligjit dhe për shkak të vullnetit të 
ligjvënësit, për të mos paraparë këtë shkelje si shkak për paraqitjen e propozimit. 

                                                            
1011 Rekuzimi i gjyqtarit nuk ka qenë paraparë shkak për paraqitjen e propozimit; shih në lidhje me këtë 
dispozitën e nenit 421, par. 1 të LPK së vjetër. 
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10 Në bazë të dispozitës së nenit 232, par. b) të LPK, si shkak për paraqitjen e 
propozimit për përsëritjen e procedurës mund të paraqitet edhe shkelja e 
dispozitave procedurale në lidhje aftësinë për të qenë palë dhe aftësinë procedurale 
të palëve. Mungesa e aftësisë postulative nuk është paraparë si shkak për paraqitjen 
e propozimit dhe si e tillë nuk mund të konsiderohet si shkak për paraqitjen e 
propozimit për përsëritjen e procedurës. Megjithatë, në lidhje me këtë shkak duhet 
të kihet parasysh edhe dispozita e nenit 233, par. 1 të LPK. 

11 Në bazë të dispozitës së nenit 232, par. c) të LPK, si shkak për paraqitjen e 
propozimit është edhe në rastet, kur vendimi i goditur është nxjerrë si pasojë e 
deklaratës së rreme të dëshmitarit ose ekspertit. Deklarata e rreme e dëshmitarit 
ose ekspertit duhet të jetë në lidhje kauzale me vendimin. Prandaj, nuk mjafton 
çfarëdo deklarate e rreme e dëshmitarit ose ekspertit. Kërkohet shumë më tepër që 
deklarata e rreme e dëshmitarit ose ekspertit të përcaktohet se ka qenë shkak 
kauzal dhe si bazë për nxjerrjen e vendimit1012. Edhe pse ligji nuk thotë 
shprehimisht, si shkak për paraqitjen e propozimit për përsëritjen e procedurës 
është edhe rasti, kur vendimi është nxjerrë si pasojë e përkthimit të gabueshëm. 
Megjithatë, si shkak mund të merret vetëm përkthimi i gabuar, në kuptim të nenit 
307 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. Pra, përkthyesi është dënuar me 
vendim të formës së prerë për përkthim të gabuar, i kryer me vetëdije. Propozimi 
për përsëritjen e procedurës për këtë shkak se mund të paraqitet, pasi është nxjerrë 
aktgjykimi penal i formës së prerë. Nuk mund të paraqitet më propozimi për 
përsëritjen e procedurës për këtë shkak- pa aktgjykim penal të formës së prerë. Te 
ky përfundim mund të arrihet, nëse kihet parasysh dispozita e nenit 234, par. 1 
nënpar. d) të LPK1013. Shkak tjetër për paraqitjen e propozimit për përsëritjen e 
procedurës mund të paraqitet edhe atëherë, kur vendimi është marrë në bazë të një 
dokumenti të falsifikuar1014. Edhe në këtë rast, duhet të ekzistojë një lidhje kauzale 
në mes të dokumentit të falsifikuar dhe vendimit të nxjerrur. Po ashtu, propozimi 
me këtë shkak mund të paraqitet vetëm, pasi të kemi një aktgjykim penal të formës 
së prerë për falsifikim të dokumentit1015. Nuk ka rëndësi fare, se kush e ka kryer 
veprën penale të falsifikimit të dokumentit. Vendimtare është fakti, se në bazë të 
dokumentit është nxjerrë vendimi i gjykatës.  

12 Sipas dispozitës së nenit 232, par. d) të LPK, si shkak për paraqitjen e propozimit 
për përsëritjen e procedurës mund të jetë edhe fakti, se vendimi është nxjerrë si 
pasojë e një vepre penale të gjyqtarit, të përfaqësuesit ligjor ose me prokurë të 
palës ose të personit të tretë. Fillimisht duhet të thuhet, se kjo dispozitë nuk 
përcakton se për cilat vepra penale është fjala dhe se kjo dispozitë nuk bënë dallim 
në mes të veprave penale të gjyqtarit dhe palës. Si rrjedhojë e kësaj, mund të 
arrihet në përfundim se si vepër penale në kuptim të kësaj dispozite mund të 
konsiderohet çfarëdo vepre penale e paraparë me Kodin penal të Kosovës ose me 

                                                            
1012 Shih dispozitën e nenit 307, par. 1 dhe 2, të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. 
1013 Diçka tjetër vlen për shkakun nga dispozita e nenit 234, par. 1 nënpar. e) të LPK, në lidhje me nenin 232, 
par. d) të LPK.  
1014 Dokument i falsifikuar në kuptim të kësaj dispozite konsiderohet dokumenti i falsifikuar sipas dispozitës së 
nenit 332 të Kodit Penal të Kosovës. 
1015 Te ky përfundim mund të arrihet, nëse kihet parasysh dispozita e nenit 234, par. 1 nënpar. d) të LPK.  
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ndonjë ligj tjetër. Kusht është, që vepra e tillë të kualifikohet si vepër penale1016. 
Prandaj si vepra të tilla penale, mund të vijnë në shprehje sidomos falsifikimi i 
dokumenteve, mashtrimi etj. Me këtë dispozitë përcaktohet si shkak edhe vepra 
penale e gjyqtarit. Në këtë rast mendohet për veprën penale, që e kryen gjyqtari i 
çështjes. Në këtë aspekt vjen në shprehje vepra penale e nxjerrjes së 
kundërligjshme të vendimeve gjyqësore sipas dispozitës së nenit 346 të Kodit të 
përkohshëm penal të Kosovës. Megjithatë, mund të vije në shprehje çfarëdo vepre 
tjetër penale. Mirëpo, kusht elementar është që kjo vepër penale e gjyqtarit, ndaj 
përfaqësuesve të tretë mund të jetë shkak kauzal për nxjerrjen e vendimit të tillë. 
Edhe pse ligji nuk e thotë shprehimisht, në shprehje mund të vijnë si shkak edhe 
veprat penale të vetë palës si dhe çdo personi tjetër në procedurë. Si person i tretë 
në kuptim të kësaj norme është edhe pjesëmarrësi tjetër, siç janë ndërhyrësi ose 
edhe vetë prokurori publik. Në rast të veprave penale të dëshmitarit, ekspertit dhe 
përkthyesit- vjen në shprehje dispozita e nenit 232, par. c) të LPK. Propozimi do të 
mund të aprovohet konform dispozitës së nenit 232, par. d) të LPK, nëse vepra 
penale është konstatuar me vendim të formës së prerë. Megjithatë, nëse 
procedura penale nuk mund të zhvillohet për shkak se ka vdekur i akuzuari, ose 
vepra penale është parashkruar ose i akuzuari është falur apo amnistuar, atëherë 
megjithatë, mund të pranohet propozimi për përsëritjen e procedurës. Te ky 
përfundim mund të arrihet, nëse kihet parasysh dispozita e nenit 234, par. 1, 
nënpar. e) të LPK. Në këtë rast, gjykata civile nuk do të duhej të ishte e lidhur për 
vendimin e gjykatës penale. Pra, propozimi do të mund të pranohet, edhe pse 
gjykata penale nuk ka mundur të nxjerrë aktgjykim për shkak se i akuzuari ka 
vdekur apo vepra penale është parashkruar1017.  

13 Në bazë të nenit 232, par. e) të LPK, si shkak për propozim është edhe shkelja, 
nëse për të njëjtën çështje është vendosur dy herë, pra është shkelur parimi ne bis 
in idem. Prandaj, propozimi për përsëritjen e procedurës në bazë të këtij shkaku 
mund të paraqitet, nëse gjendet ndonjë vendim tjetër i formës së prerë. Kusht është 
identiteti i kërkesëpadisë dhe palëve. Në këtë rast, efekt të njëjtë ka edhe ndonjë 
vendim i arbitrazhit ose vendim i arbitrazhit ose të gjykatës së vendit tjetër. 
Megjithatë, kjo vlen nëse vendimi i arbitrazhit ose i gjykatës së vendit të huaj është 
njohur në Kosovë, sipas rregullave të delibacionit.  

14 Në bazë të dispozitës së nenit 232, par. f) të LPK, si shkak për paraqitjen 
propozimit për përsëritjen e procedurës mund të jetë edhe fakti, se vendimi i 
formës së prerë është bazuar në një vendim tjetër, i cili më vonë është prishur ose 
anuluar ose edhe është ndryshuar. Raste tipike në këtë rast mund të jenë ato, që 
për vendimin e gjykatës civile ka shërbyer si çështje prejuduciale vendimi i formës 
së prerë të gjyqit penal. Kjo edhe për faktin, se gjykata civile është e lidhur për 
vendimin e formës së prerë të gjykatës penale. Kjo dispozitë parasheh edhe atë, se 
propozimi mund të paraqitet edhe në rastet, kur vendimi i formës së prerë është 
bazuar në një vendim tjetër dhe se ky vendim më vonë është anuluar apo 
ndryshuar. Nga kjo rrjedh se dispozita e nenit 223, par. f) të LPK, vjen në shprehje 
edhe në rastet, kur një vendim i gjykatës civile ose ndonjë vendim i formës së prerë 
të administratës është prishur apo anuluar më vonë. Kusht është megjithatë, që 

                                                            
1016 Prandaj, vepër penale në kuptim të kësaj norme nuk mund të kuptohet kundërvajtja. 
1017 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Musielak, Grundkurs/ZPO, S. 381. 
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vendimi i gjykatës civile është bazuar në një vendim tjetër të gjykatës ose të ndonjë 
autoriteti administrativ dheme vonë ky vendim i gjykatës civile ose të autoritetit 
administrativ është ndryshuar, prishur ose anuluar. 

15 Shkaku i fundit dhe njëherit më i rëndësishmi për paraqitjen e propozimit për 
përsëritjen e procedurës është e paraparë shprehimisht me dispozitën e nenit 232, 
par. g) të LPK. Sipas kësaj dispozite, pala mund të paraqet propozimin, nëse vihet 
në dijeni për faktet e reja ose i gjen provat e reja, që sikur t’i dinte këto fakte ose t’i 
kishte parashtruar këto prova në procedurën e parë do të nxjerrët një vendim më i 
favorshëm. Kusht është, që këto fakte kanë ekzistuar para përfundimit të 
procedurës në gjykatën e shkallës së parë, por që këto fakte nuk kanë qenë të ditura 
për palën. Faktet që dalin pas përfundimit të shqyrtimit kryesor, nuk mund të 
merren parasysh. Lidhur me provat nuk është me rëndësi se kur janë krijuar ato 
prova. Kryesorja është që këto prova u referohen fakteve, të cilat janë krijuar para 
përfundimit të shqyrtimit kryesor, në gjykatën e shkallës së parë. Kjo shihet më së 
miri në faktin e avancimit të teknikës, që tani më mjete moderne mund të provohen 
fakte të cilat më herët nuk ka qenë e mundur të provohen. Kusht tjetër është që 
pala të kishte marrë një vendim më të favorshëm, nëse do të diheshin faktet ose do 
përdoreshin provat e reja. Mjafton, që vendimi i ardhshëm do të mundet, që palën 
të vë në pozitë më të volitshme, sesa që është me vendimin aktual të procesit të 
parë1018.  

16 Ligjvënësi i ri me dispozitën e nenit 141 të LPK, ka krijuar edhe një shkak për 
paraqitjen e propozimit për përsëritjen e procedurës. Në rast se GJEDNJ ka 
vendosur se një Gjykatë e vendit ka shkelur ndonjë të drejtë themelore të njeriut të 
garantuar me KEDNJ atëherë mund të paraqitet propozimi për përsëritjen e 
procedurës (neni 141 të LPK). Në bazë të dispozitës së nenit 141, par. 3 të LPK, në 
këtë rast do të vijnë në shprehje dispozitat e neneve 232 e në vazhdim të LPK. 
Megjithatë, ky rast i propozimit për përsëritjen e procedurës vështirë se aktualisht 
dhe në një të ardhme të afërt do të vjen në shprehje1019.  

17 Në lidhje me procedurën pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 
Kosovës, me të cilin vendim konstatohet se është shkelur ndonjë e drejtë themelore 
e individit në procedurën civile1020  

 
 
Neni 233 

 
233.1 Nga shkaqet e treguara në nenin 232 pika a) dhe b) të këtij ligji nuk mund 

të kërkohet përsëritja e procedurës, po që se ato janë përdorur pa sukses 
në procedurën e mëhershme. 

233.2 Nga shkaqet e treguara në nenin 232 pika g) e këtij ligji përsëritja e 
procedurës mund të kërkohet vetëm po që se pala, pa fajin e saj, nuk ka 
mundur ti parashtroj këto rrethana para se të ketë marrë fund procedura 
e mëparshme me vendim gjyqësor të formës së prerë. 
 

                                                            
1018 Megjithatë, në lidhje me këtë shkak duhet të kihet parasysh dispozita e nenit 233, par. 2 të LPK.  
1019 Lidhur me këtë, shih komentimin e nenit 141, nr. 1 e në vazhdim të LPK.  
1020 Shih konkretisht komentimin e nenit 141, nr. 1 e në vazhdim të LPK.  



Iset Morina 

 429 

1 Sipas dispozitës së nenit 233, par. 1 të LPK, megjithatë nuk lejohet propozimi 
për përsëritjen e procedurës, nëse këto shkaqe janë paraqitur më herët në 
procedurën e mëparshme dhe se për këto shkaqe është vendosur më herët. Nga kjo 
rrjedh, se propozimi për përsëritjen e procedurës nuk mund të paraqitet për këto 
shkaqe sipas dispozitës së nenit 232, par. a) dhe b) të LPK, nëse këto shkelje janë 
paraqitur si shkaqe në procedurën e mëparshme. Nuk ka rëndësi, se me çfarë mjeti 
juridik janë parashtruar këto shkaqe. Si mjet juridik në kuptim të këtij ligji mund të 
jetë: ankesa, kundërshtimi apo edhe vetë revizioni. Mjafton, që kjo shkelje të jetë 
parashtruar në një procedurë të mëparshme, nëpërmjet ndonjë mjeti juridik të 
goditjes së vendimit.  

2 Dispozita e nenit 233, par. 2 të LPK, përjashton mundësinë e paraqitjes së 
propozimit për përsëritjen e procedurës për shkaqe të parapara me dispozitën e 
nenit 232, par. g) të LPK, nëse pala me fajin e saj nuk i ka paraqitur ato fakte dhe 
prova në procedurën e mëparshme. Nga kjo del, se barrën e provës se nuk ka faj 
për mosparaqitjen e fakteve dhe provave në procedurën e mëparshme e bartë vetë 
pala, e cila paraqet propozimin për përsëritjen e procedurës. Pala ka vepruar me faj 
sipas kësaj dispozite, nëse ajo ka harruar një fakt ose provë për të parashtruar në 
procedurën e mëparshme. Megjithatë, harresa për një fakt ose provë mund të 
kategorizohet si pa faj në kuptim të kësaj dispozite, nëse pala është në një situatë të 
rëndë shpirtërore, ose pala është në moshë të shtyrë të pleqërisë apo ka probleme të 
mëdha shëndetësore (Kështu me të drejtë edhe në të drejtën komparative; shih 
sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 530 Rn. 16). Me faj ka 
vepruar pala edhe atëherë në kuptim të kësaj dispozite, kur pala nuk ka ftuar 
dëshmitarë, edhe pse ishte në dijeni ose do të duhej të ishte në dijeni, se këta 
dëshmitarë do të mund të japin dëshmi në lidhje me çështjen. 

 
 
Neni 234 

 
234.1 Propozimi për përsëritjen e procedurës paraqitet brenda afatit prej 

tridhjetë (30) ditësh, dhe atë: 
a) në rastin nga neni 232, pika a) e këtij ligji, që nga dita kur palës i 

është dorëzuar vendimi i formës së prerë; 
b) në rastin nga neni 232, pika b) e këtij ligji në qoftë se në procedurë si 

paditës apo si i paditur ka vepruar personi që nuk mund të jetë palë 
ndërgjyqëse nga dita në të cilën vendimi i është dorëzuar personit të 
tillë; 

c) në qoftë se palën që është person juridik nuk e ka përfaqësuar personi 
i autorizuar, apo në qoftë se palën me pazotësi procedurale nuk e ka 
përfaqësuar përfaqësuesi ligjor i saj nga dita në të cilën vendimi i 
është dorëzuar palës, gjegjësisht përfaqësuesit ligjor të saj, e po që se 
përfaqësuesi ligjor, gjegjësisht me prokurë i palës, nuk ka pasur 
autorizim të duhur për ndjekjen e çështjes në gjyq, apo për kryerjen e 
veprimeve procedurale të caktuara, nga dita kur pala ka marrë dijeni 
për këtë shkak; 
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d) në rastin nga neni 232, pika c) e këtij ligji – nga dita në të cilën pala 
ka marrë dijeni për aktgjykimin penal të formës së prerë; 

e) në rastin nga neni 232, pika d) e këtij ligji – nga dita në të cilën pala 
ka marrë dijeni për vendimin penal të formës së prerë, e nëse 
procedura penale nuk mund të zhvillohet, atëherë nga dita kur ka 
marrë dijeni për pezullimin e procedurës penale,apo për rrethanat 
për shkak të të cilave nuk mund të iniciohet procedura penale; 

f) në rastet nga neni 232, pika e) dhe f) të këtij ligji – nga dita në të cilën 
pala ka mundur ta përdorë vendimin e formës së prerë që është shkak 
për përsëritjes së procedurës; 

g) në rastin nga neni 232, pika g) të këtij ligji – nga dita në të cilën pala 
ka mundur t’i parashtrojë në gjykatë faktet e reja, gjegjësisht mjetet 
provuese të reja. 

 
234.2 Po që se afati i caktuar në paragrafin 1 të këtij neni do të fillonte të 

rrjedhë para së vendimi të ketë marrë formë të prerë, ky afat do të 
llogaritet nga momenti në të cilin vendimi bëhet i formës së prerë, në qoftë 
se kundër tij nuk është paraqitur ankesa, gjegjësisht nga dita e dorëzimit 
të vendimit të formës së prerë të gjykatës së lartë të dhënë në shkallë të 
fundit. 

234.3 Pas kalimit të afatit prej pesë vjetësh nga dita kur vendimi bëhet i formës 
së prerë, propozimi për përsëritjen e procedurës nuk mund të paraqitet, 
përveçse kur përsëritja kërkohet nga shkaqet e përmendura në nenin 232, 
pika a dhe b të këtij ligji. 
 

1 Me dispozitat e nenit 234 të LPK rregullohet çështja e afatit, brenda të cilave afate 
mund të paraqitet propozimi për përsëritjen e procedurës. Me këto dispozita 
parashihen afatet subjektive në bazë të nenit 234 par. 1 i LPK dhe afatin absolut 
objektiv sipas dispozitës së nenit 234 par. të LPK. Afati subjektiv prej 30 ditësh 
është afat ligjor dhe nuk mund të zgjatet. Në këtë rast, ky afat nuk mund të 
shkurtohet as me pajtimin e palëve. Megjithatë, edhe në lidhje me këtë afat mund 
të paraqitet kërkesa për kthimin në gjendjen e mëparshme (restitutio in integrum) 
sipas dispozitave të neneve 129 e në vazhdim të LPK, nëse nuk ruhet ky afat. Nëse 
do të lejohet kthimi në gjendjen e mëparshme edhe në rast të ometimit për 
paraqitjen e propozimit për përsëritjen e afatit, varet nga dispozitat e neneve 129 e 
në vazhdim të LPK.  

2 Afatet për paraqitjen e propozimit për përsëritjen e procedurës i referohen ose 
aspektit objektiv me dorëzimin e aktgjykimit (dispozitat e neneve 234 par. 1 
nënpar. a); 234 par. 1 nënpar. b); 234 par. 1 nënpar. c) fjalia e parë të LPK) ose 
aspektit subjektiv me vënien në dijeni për shkakun (dispozitat e nenit 234 par. 1 
nënpar. c) fjalia e dytë; 234 par. 1 nënpar. d); 234 par. 1 nënpar. e të LPK). Në 
rastet, kur afatet i referohen dorëzimit të aktgjykimit të formës së prerë, atëherë 
edhe me këtë rast afatet llogaritet sipas dispozitave të neneve 125 e në vazhdim të 
LPK. Në rastet, kur pala është vënë në dijeni për ndonjë shkak, për të cilin mund të 
paraqet propozimin për përsëritjen e procedurës, atëherë afati fillon pasi vendimi të 
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bëhet i formës së prerë1021. Kjo vlen natyrisht, nëse afati për paraqitjen e 
propozimit sipas dispozitave të nenit 234 të LPK varet nga fakti i vënies në dijeni 
të palës për ndonjë shkelje, e cila mund të shërbej si shkak për paraqitjen e 
propozimit për përsëritjen e procedurës. Megjithatë, propozimi për përsëritjen e 
procedurës nuk do të lejohet, nëse ky shkak do të mund të paraqitej në procedurën 
paraprake. 

3 Dispozita e nenit 234 par. 3 i LPK parasheh afatin objektiv për paraqitjen e 
propozimit për përsëritjen e procedurës. Ky është afat absolut dhe fillon të rrjedh 
nga dita, kur vendimi bëhet i formës së prerë. Edhe në lidhje me këtë afat vlejnë 
rregullat për llogaritjen e afateve sipas dispozitave të neneve 125 e në vazhdim të 
LPK. Afati prej pesë vitesh është afat absolut dhe nuk mund të zgjatet. Për dallim 
nga afati subjektiv sipas dispozitës së nenit 234 par. 1 i LPK, në lidhje me afatin 
objektiv sipas dispozitës së nenit 234 par. 3 të LPK nuk vlejnë rregullat në lidhje 
me kthimin në gjendjen e mëparshme. Prandaj, në rast të mosruajtjes së këtij afati 
objektiv, nuk mund të paraqitet kërkesa për kthimin në gjendjen e mëparshme 
sipas dispozitave të neneve 129 e në vazhdim të LPK. Sipas dispozitës së nenit 234 
par. 3 i LPK, afati objektiv nuk vlen në lidhje me dispozitat e neneve 232 par. a) 
dhe b) të LPK. Konsekuencë e kësaj rregulle është, që propozimi për përsëritjen e 
procedurës mund të paraqitet teoritikisht edhe pas kalimit të afatit objektiv prej 5 
vitesh, nga dita kur vendimi është bërë i formës së prerë. 

 
 
Neni 235 
 

Mbi propozimin për përsëritjen e procedurës vendosë gjykata e shkallës së 
dytë, dhe gjyqtari individual i cili nuk ka marrë pjesë në dhënien e vendimit 
të shkallës së dytë në procedurën e mëparshme. 

 
1 Ligjvënësi i ri me dispozitën e nenit 235 të LPK i jep propozimit për përsëritjen e 

procedurës karakterin e një mjeti juridik devolutiv. Sipas LPK të vjetër1022, 
propozimi për përsëritjen e procedurës kishte karakter të mjetit juridik 
remonstrativ, me konsekuencë se në lidhje me këtë mjet juridik të 
jashtëzakonshëm ka vendosur po e njëjta gjykatë e shkallës së parë, që ka qenë 
kompetente në procedurën e mëparshme. Tanimë me LPK e re, nuk vendos gjykata 
e shkallës së parë, por gjykata e shkallës së dytë. Dhe në lidhje me këtë nuk ka 
rëndësi, nëse propozimi për përsëritjen e procedurës paraqitet kundër vendimit të 
gjykatës së shkallës së parë ose kundër vendimit të gjykatës së dytë.  

2 Në lidhje me propozimin për përsëritjen e procedurës në pikëpamje funksionale 
vendos gjithmonë gjyqtari i vetëm në bazë të dispozitës së nenit 15 par. 1 të LPK 
në lidhje me dispozitën e nenit 235 të LPK. Në lidhje me propozimin për 
përsëritjen e procedurës vendos gjyqtari, i cili nuk ka marrë pjesë në gjykimin e 
procedurës së mëparshme. Analogia iuris në lidhje me propozimin për përsëritjen e 
procedurës vendos po ashtu një trup tjetër gjykues, që nuk ka marrë pjesë në 

                                                            
1021 Kështu me të drejtë edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 534 Rn. 2. 
1022 Shih dispozitat e nenit 426 të LPK të vjetër. 
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procedurën e mëparshme,dhe nëse përsëritja e procedurës kërkohet kundër 
vendimit të gjykatës së shkallës së dytë. Gjykata e shkallës së dytë vendos në 
lidhje me propozimin për përsëritjen e procedurës edhe atëherë, kur me propozim 
goditet pikërisht vendimi i gjykatës së shkallës së dytë Kjo nënkupton, se 
kompetente është Gjykata e Qarkut1023. 

 
 
Neni 236 

 
236.1 Propozimi për përsëritjen e procedurës i paraqitet gjithmonë gjykatës që 

e ka dhënë vendimin e shkallës së parë. 
236.2 Në propozim duhet treguar sidomos: baza ligjore në mbështetje të të cilës 

kërkohet përsëritja e procedurës, rrethanat nga të cilat rezulton se 
propozimi është paraqitur në afatin ligjor dhe mjetet provuese me të cilat 
arsyetohen thëniet e propozuesit. 
 

1 Sipas dispozitës së nenit 236 par. 1 i LPK, propozimi për përsëritjen e procedurës 
duhet të paraqitet në gjykatën e shkallës së parë, që e ka dhënë vendimin. 
Formulimi i dispozitës së nenit 236 par. 1 i LPK është i pafat sikurse ishte rasti me 
dispozitën e nenit 185 të LPK. Këtu mendohet me faktin, se propozimi për 
përsëritjen e procedurës i dorëzohet gjithmonë gjykatës, e cila ka vendosur si 
gjykatë e shkallës së parë1024. Meqë, në lidhje me propozimin për përsëritjen e 
procedurës vendos Gjykata e shkallës së dytë, atëherë edhe propozimi duhet t’i 
paraqitet Gjykatës së shkallës së dytë kompetente1025.  

2 Me dispozitën e nenit 236 par. 2 i LPK rregullohet çështja e kërkesave formale, 
që duhet t’i përmbajë propozimi për përsëritjen e procedurës. Me këtë dispozitë 
parashihet një klauzolë e përgjithshme, se çka duhet të përmbajë propozimi. Nga 
formulimi ligjor se propozimi duhet të përmbajë sidomos bazën ligjore...nuk mund 
të konstatohet se elementet e tjera, që nuk janë cekur me këtë dispozitë nuk janë të 
nevojshme për paraqitjen e propozimit. Përkundrazi, elementet e tjera formale janë 
të nevojshme për secilin propozim dhe përcaktimi i vetëm disa kushteve formale 
me këtë dispozitë ka të bëjë me dhënien si shembuj, se çka përmban propozimi.  

3 Propozimi për përsëritjen e procedurës duhet t’i përmbajë edhe kushtet e 
përgjithshme të parapara për një parashtresë. Se çka duhet të përmbajë një 
parashtresë është paraparë me dispozitën e nenit 99 par. 2 të LPK. Prandaj, të 
gjitha ato kushte, që janë paraparë për një parashtresë në bazë të nenit 99 par. 2 të 
LPK duhet t’i përmbajë edhe propozimet për përsëritjen e procedurës1026.  

                                                            
1023 Pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Gjykatat kompetente do të jetë po ashtu Gjykata e Apelit, me seli në 
Prishtinë. 
1024 Në lidhje me revizionin, Ligjvënësi përdorë drejt dhe në mënyrë konsekuente formulimin, se revizioni 
dorëzohet në Gjykatën e shkallës së pare; shih dispozita e nenit 217 të LPK. 
1025 Pra Gjykatës së qarkut; Pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për Gjykatat, kompetente do të jetë Gjykata e apelit; 
Në këtë rast, do të mjaftojë që propozimi t’i drejtohet Gjykatës së apelit pa specifikuar doemos Departamentin 
përkatës në Gjykatën e apelit. 
1026 Konkretisht në lidhje me përmbajtjen e parashtresës shih komentimin e nenit 99 nr. 1 e në vazhdim. 
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4 Në rast se propozimi nuk përmban një nga këto kushte formale për parashtresë, 
atëherë Gjykata e shkallës së pare do të duhej të zhvillojë procedurën e 
përmirësimit të propozimit. Në këtë rast duhet të ceket, se procedura e 
përmirësimit të propozimit zhvillohet sipas dispozitave të nenit 102 të LPK. Pra, 
Gjykata cakton një afat 3 ditësh konform dispozitës së nenit 102 të LPK për 
përmirësimin e propozimit dhe përsëritjen e procedurës. Siç mund të konstatohet, 
në lidhje me procedurën e përmirësimit të propozimit për përsëritjen e procedurës 
nuk vlen dispozita e nenit 179 dhe me këtë edhe afati prej shtatë ditësh. Kjo është 
për faktin, se propozimi për përsëritjen e procedurës nuk është mjet i rregullt 
juridik, por mjet i jashtëzakonshëm i goditjes së vendimit.  

5 Propozimi duhet t’i përmbajë edhe kushtet formale të një ankese1027. Nuk ka 
nevojë, që propozimi të përmbajë vlerën e objektit të kontestit, meqë si bazë merret 
vlera e objektit të kontestit, që ka qenë në procedurën e mëparshme.  

6 Propozimi duhet të përmbajë sipas dispozitës së nenit 236 të LPK edhe bazën 
ligjore, në bazë të së cilës kërkohet përsëritja e procedurës. Problematik mund të 
jetë fakti, nëse duke u bazuar në këtë normë, propozuesi duhet patjetër të cek 
konkretisht normën përkatëse ligjore, në bazë të së cilës paraqitet propozimi për 
përsëritjen e procedurës ose do të mjaftonte të paraqiten rrethanat, në bazë të cilave 
mund të konstatohet me lehtësi se për cilën bazë ligjore bëhet fjalë. Sipas 
mendimit tim1028 do të mjaftonte, që propozimi të mbante të dhënat të qarta, nga 
të cilat do të mund të konstatohej lehtë baza ligjore. Nëse nuk është ky rast, atëherë 
do të duhej të zhvillohej procedura e përmirësimit të propozimit për përsëritjen e 
procedurës konform dispozitave të nenit 102 të LPK. Dhe nëse propozimi nuk 
përmirësohet brenda afatit prej ditësh, atëherë Gjykata e shkallës së parë vetë hedh 
poshtë propozimin.  

7 Propozuesi po ashtu duhet të argumentoj vetë (Pra, propozuesi ka barrën e 
provës), se ai nuk ka qenë fajtor, që faktet dhe provat, që po i paraqet tani, nuk i ka 
paraqitur në procedurën e mëparshme faktet.  

8 Problematike mund të jetë edhe fakti nëse propozimi mund të paraqitet edhe përmes 
protokollimit të deklaratës në Gjykatën e shkallës së parë. Sipas mendimit tim, edhe 
paraqitja e propozimit nëpërmjet protokollimit të deklaratës do të duhej të jetë i 
mundshëm. Kjo për faktin, se tek ne palët kanë parimisht aftësi postulative. Megjithatë, 
propozimi për përsëritjen e procedurës nuk mund të paraqitet nëpërmjet protokollimit, 
nëse propozimin e paraqet avokati si përfaqësues me prokurë i propozuesit. 

9 Dispozita e nenit 237 i LPK kërkon, që pala të paraqet edhe rrethanat, nga të cilat 
rezulton se propozimi është paraqitur në afatin ligjor. Nga kjo rrjedh, se propozuesi 
duhet të argumentoj dhe provoj se propozimi është paraqitur brenda afatit të paraparë 
ligjor. Kjo nënkupton, se propozuesi duhet të provoj me dokumente se propozimi është 
paraqitur brenda afatit ligjor. Edhe në këtë rast, gjykata mund të zhvillojë procedurën e 
përmirësimit të propozimit, nëse propozuesi nuk ka ofruar prova të mjaftueshme, se 
propozimi është paraqitur brenda afatit ligjor. Vetëm pas zhvillimit të procedurës së 
përmirësimit të propozimit gjykata mund të hedh poshtë propozimin, nëse ai propozim 
nuk është përmirësuar brenda afatit të caktuar prej tre ditësh.  

                                                            
1027 Në lidhje me këtë shih dispozitën e nenit 178 të LPK. 
1028 Kështu është edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Kodek in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, 
§ 537 Rn. 1. 
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Neni 237 
 

237.1 Propozimin për përsëritjen e procedurës të paraqitur pas afatit ligjor, atë 
jo të plotë, apo të palejueshëm, e hedhë poshtë gjykata e shkallës së parë 
me anë të aktvendimit pa mbajtur seancë gjyqësore. 

237.2 Po që se gjykata e shkallës së parë nuk e hedhë poshtë propozimin, një 
ekzemplar të tij ia dërgon palës kundërshtare,e cila ka të drejtë që brenda 
afatit pesëmbëdhjetë (15) ditor të përgjigjet lidhur me të. 
 

1 Pas arritjes së propozimit për përsëritjen e procedurës, Gjykata e shkallës së parë 
ka për detyrë ex officio që të konstatojë, nëse propozimi për përsëritjen e 
procedurës është i afatshëm, i plotë dhe i lejueshëm. Nëse Gjykata e shkallës së 
parë konstaton se propozimi është i paafatshëm, jo i plotë ose i palejueshëm, 
atëherë ajo vetë e hedh poshtë propozimin. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se 
Gjykata e shkallës së parë do të mund të hedh poshtë propozimin, se është i 
palejueshëm, i paafatshëm dhe jo i plotë, vetëm pasi procedura e përmirësimit të 
propozimit ka mbetur pa sukses. 

2 Propozuesi duhet të paraqet propozimin në numër të mjaftueshëm të 
ekzemplarëve për gjykatën dhe palët. Edhe me këtë rast, gjykata nuk ka të drejtë 
të kopjojë vetë ekzemplarët. Shumë më tepër, Gjykata e shkallës së parë duhet të 
zhvillojë procedurën e përmirësimit të propozimit duke kërkuar prej propozuesit, 
që të paraqet numrin e mjaftueshëm të ekzemplarëve të propozimit. Nëse 
propozuesi nuk vepron në këtë drejtim, atëherë Gjykata e hedh poshtë propozimin 
si jo të plotë.  

3 Meqë propozimi për përsëritjen e procedurës është mjet i jashtëzakonshëm dhe i 
dyanshëm, Gjykata e shkallës së parë ka për detyrë t’ia dërgoj një ekzemplar 
propozimit të palës kundërshtare. Pala kundërshtare ka të drejtë dhe jo detyrë, që 
të deklarohet në lidhje me propozimin brenda afatit prej 15 ditësh. Edhe në këtë 
rast vlejnë dispozitat në lidhje me komunikimin e shkresave dhe llogaritjen e 
afateve. Edhe në rast të procedurës së propozimit për përsëritjen e procedurës, 
Gjykata do të merr në konsideratë përgjigjen në propozim të palës kundërshtare, 
nëse ajo përgjigje e propozimit nuk parashtrohet brenda afatit prej 15 ditësh.  

 
 
Neni 238 
 

Pasi të arrijë përgjigja lidhur me propozimin, apo pasi të skadojë afati për 
përgjigje, gjykata propozimin, bashkë me përgjigjen në të, po që se është 
paraqitur, me të gjitha shkresat e lëndës ia dërgon gjykatës së shkallës së dytë 
brenda afatit prej tetë (8) ditësh. 

 
1 Gjykata e shkallës së parë duhet të presë kalimin e afatit prej 15 ditësh për 

paraqitjen e përgjigjes në propozim të palës kundërshtare. Pas kalimit të këtij afati, 
Gjykata e shkallës së parë ia dërgon Gjykatës së shkallës së dytë propozimin së 
bashku me përgjigjen në propozim, nëse pala kundërshtare e ka paraqitur atë. Sipas 
dispozitës së nenit 238 të LPK, Gjykata e shkallës së parë ia dërgon Gjykatës së 
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shkallës së dytë lëndën e propozimit brenda afatit prej tetë ditësh. Megjithatë, ky 
afat është afat i natyrës së administratës gjyqësore dhe mosrespektimi i këtij afati 
nuk ka kurrfarë pasojash procedurale juridike për palët. Mosrespektimi i këtij afati 
mund të ketë vetëm konsekuenca të natyrës disiplinore për gjyqtarin. 

 
 
Neni 239 

 
239.1 Gjykata e shkallës së dytë vendosë mbi propozimin për përsëritjen e 

procedurës zakonisht jashtë seance për shqyrtim kryesor. 
239.2 Po që se gjykata vjen në përfundim se është i domosdoshëm shqyrtimi i 

tillë, ajo do të veprojë në pajtim me dispozitat e neneve 191 dhe 193 të 
këtij ligji. 
 

1 Tanimë me LPK e re, në lidhje me propozimin për përsëritjen e procedurës nuk 
vendos Gjykata e shkallës së parë, por në mënyrë devolutive vendos Gjykata e 
shkallës së dytë. Gjykata e shkallës së dytë ka të drejtë analogia iuris sipas 
dispozitave të nenit 196 dhe 221 të LPK të hedh poshtë propozimin për përsëritjen 
e procedurës, nëse ai propozim është i paafatshëm, jo i plotë dhe i palejueshëm. 
Gjykata e shkallës së dytë e ndërmerr këtë veprim sipas detyrës zyrtare edhe kur 
ajo konstaton se Gjykata e shkallës së parë nuk e ka hedhur poshtë propozimin, 
edhe pse është dashur ta bëjë një gjë të tillë. 

2 Në procedurën sipas propozimit për përsëritjen e procedurës në gjykatën e shkallës 
së dytë vendoset vetëm nëse do të përsëritet ose jo procedura. Nëse vendoset për 
përsëritjen e procedurës, atëherë kompetente lidhur me procesin e ri është gjykata e 
shkallës së parë. Prandaj procedura lidhur me propozimin dhe procedurën e re janë 
procedura të ndara.  

3 Gjykata e shkallës së dytë vendos parimisht në lidhje me propozimin në bazë të 
akteve dhe pa caktuar seancë gjyqësore. Megjithatë, gjykata e shkallës së dytë 
sipas diskrecionit të saj mund të vendos, që të mbahet seanca gjyqësore për 
shqyrtimin kryesor në lidhje me propozimin për përsëritjen e procedurës. Në këtë 
rast, gjykata vendos në lidhje me këtë me aktvendim. Dhe kundër këtij aktvendimi 
nuk lejohet ankesa e veçantë, meqë kemi të bëjmë me një veprim drejtues të 
procesit nga ana e gjykatës.  

4 Në rast se Gjykata e shkallës së dytë vendos, që të mbahet seanca gjyqësore për 
shqyrtimin kryesor të propozimit, atëherë në këtë procedurë vlejnë 
përshtatshmërisht dispozitat e neneve 192 dhe 193 të LPK në lidhje me dispozitat e 
neneve 421 e në vazhdim të LPK. Dispozitat e neneve 192 dhe 193 të LPK vlejnë 
vetëm përshtatshmërisht, meqë në këtë procedurë kemi një situatë tjetër 
procedurale. Kështu, në procedurën sipas propozimit për përsëritjen e procedurës 
nuk vlejnë rregullat në lidhje me detyrat e gjyqtarit raportues, meqë në procedurën 
sipas propozimit për përsëritjen e procedurës vendos gjyqtari i vetëm1029.  

                                                            
1029 Dispozita e nenit 235 të LPK. 
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Neni 240 
 

240.1 Gjykata e shkallës së dytë, pasi të jepe vendimin mbi propozimin për 
përsëritjen e procedurës, gjykatës së shkallës së parë ia dërgon dosjen e 
lëndës me një numër të mjaftueshëm ekzemplarësh të vendimit të saj. 

240.2 Në aktvendimin me të cilin lejohet përsëritja e procedurës shqiptohet 
vendimi me të cilin anulohet ai i dhënë në procedurën e mëparshme. 

240.3 Kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë me të cilin aprovohet 
propozimi për përsëritjen e procedurës nuk lejohet ankimi. 

240.4 Ankesa kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë me të cilin 
refuzohet propozimi për përsëritjen e procedurës i paraqitet të njëjtës 
gjykatë, e cila sipas ankesës vendosë në trup gjykues të përbërë nga tre 
gjyqtar. 
 

1 Sipas dispozitës së nenit 240 par. 1 i LPK, Gjykata e shkallës së dytë ia dërgon 
gjykatës së shkallës së parë vendimin e saj. Vendimi i Gjykatës së shkallës së dytë 
nxjerrët në formë të aktvendimit. Kjo dispozitë përcakton po ashtu se Gjykata e 
shkallës së dytë ia dërgon Gjykatës së shkallës së parë vendimin në numër të 
mjaftueshëm të ekzemplarëve. Numër të mjaftueshëm të ekzemplarëve nënkupton 
faktin e dërgimit të vendimit në ekzemplarë të mjaftueshëm për Gjykatën e 
shkallës së parë dhe për palët. Duhet të theksohet se kjo dispozitë ka të bëj më 
procedurën e administratës gjyqësore dhe se mosrespektimi i kësaj dispozite nuk 
ka pasoja procedurale juridike. Kjo nënkupton se Gjykata e shkallës së parë nuk 
mund të zhvillojë procedurën e përmirësimit të kësaj të mete dhe se ajo nuk mund 
të kërkojë, që Gjykata e shkallës së dytë të dërgojë numrin e mjaftueshëm të 
ekzemplarëve të vendimit. Nëse kemi me një të metë të tillë, atëherë Gjykata e 
shkallës së parë është e detyruar, që vetë të sigurojë numrin e mjaftueshëm të 
ekzemplarëve të vendimit.  

2 Gjykata e shkallës së dytë pas shqyrtimit të propozimit në bazë të dispozitës së 
nenit 239 në lidhje me dispozitat e neneve 192, 193 dhe 421 e në vazhdim të LPK 
nxjerrë aktvendim për lejimin e përsëritjes së procedurës, nëse janë plotësuar 
kushtet për një gjë të tillë. Aktvendimin e tillë e nxjerrë Gjykata e shkallës së dytë, 
nëse propozimi është i lejueshëm dhe i themeltë. Në bazë të dispozitës së nenit 240 
par. 3 të LPK nuk lejohet ankesa kundër vendimit për lejimin e përsëritjes së 
procedurës. Megjithatë tërhiqet vëmendja, se kundër këtij aktvendimi nuk 
lejohet ankesa e veçantë. Dhe konsekuencë e kësaj është, se aktvendimi i tillë 
mund të goditet së bashku me vendimin përfundimtar sipas dispozitave të nenit 
206 par. 1 dhe 2 të LPK1030.  

3 Sipas dispozitës së nenit 240 par. 4 të LPK, lejohet ankesa kundër aktvendimit, me 
të cilin nuk lejohet propozimi për përsëritjen procedurës. Në këtë rast, ankesa nuk 
ka karakter devolutiv, por remonstrativ. Kjo paraqet rast specifik, meqë ankesa ka 
gati gjithmonë karakter devolutiv. Në rast të paraqitjes së ankesës kundër 
aktvendimit për moslejimin e përsëritjes së procedurës vendos trupi gjykues prej 3 
gjyqtarësh. Në këtë rast veprojnë gjithmonë gjyqtarët profesionalë. Dispozitat në 

                                                            
1030 Në lidhje me ankesën e veçantë shih më konkretisht komentimin e nenit 206 nr. 1 e në vazhdim. 
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lidhje me procedurën sipas propozimit për përsëritjen e procedurës nuk e 
rregullojnë çështjen, nëse aktvendimi në lidhje me ankesën kundër vendimit të 
Gjykatës së shkallës së dytë mund të goditet me revizion. Megjithatë, kjo çështje 
është rregulluar me dispozitën e nenit 229 par. 2 të LPK. Sipas kësaj rregulle, 
revizioni lejohet gjithmonë kundër aktvendimit të trupit gjykues në lidhje me 
ankesën, e cila është paraqitur kundër gjyqtarit të vetëm, që ka vendosur po ashtu 
në shkallë të dytë në lidhje me propozimin për përsëritjen e procedurës.  

 
 
Neni 241 

 
241.1 Në procedurën e përsëritur në gjykatën e shkallës së parë nuk mund të 

veproj gjyqtari që ka dhënë vendimin në procedurën e mëparshme. 
241.2 Gjykata e shkallës së parë e cakton seancën përgatitore menjëherë pasi t’i 

arrijë aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë, e më se voni brenda afatit 
tetë (8) ditor. 
 

1 Në rast të lejimit të përsëritjes së procedurës sipas propozimit, atëherë në lidhje me 
procedurën e re vepron Gjykata e shkallës së parë. Në këtë proces të ri është i 
përjashtuar ex lege gjyqtari, i cili ka marrë pjesë në procedurën e mëparshme. Kjo 
vlen edhe në rastet, kur në gjykatën e shkallës së parë vendos trupi gjykues prej 
gjyqtarëve. Dispozita e nenit 73 të LF vlen si lex specialis në kontestet martesore-
familjare kundrejt dispozitës së nenit 15 të LPK. Në këto raste, Gjykata e shkallës 
së parë vendos me trup gjykues prej një gjyqtari profesional dhe dy gjyqtarëve laik. 
Kjo dispozitë ka karakter urdhërues dhe Gjykata e shkallës së dytë nuk mund të 
veproj ndryshe sipas diskrecionit të saj. Shkelja e kësaj dispozite përbën shkelje 
esenciale me rëndësi absolute sipas dispozitës së nenit 182 par. 2 i LPK dhe kjo 
shkelje mund të përbëjë një shkak për paraqitjen e ankesës kundër vendimit të 
nxjerrë në procedurën e re. 

2 Gjykata e shkallës së parë është e detyruar të konvokoj seancën përgatitore pasi të 
merr aktvendimin e Gjykatës së shkallës së dytë për lejimin e propozimit për 
përsëritjen e procedurës. Siç duket, kjo dispozitë paraqet një rast përjashtimor, kur 
Gjykata e shkallës së dytë duhet të caktojë seancën përgatitore. Kjo ka të bëjë me 
intencën e ligjvënësit për shqyrtimin paraprak të çështjes para zhvillimit të seancës 
për shqyrtimin kryesor. Si duket, ligjvënësi dëshiron me këtë dispozitë të nxis 
efikasitetin e procedurës. Kjo shihet edhe në faktin, se ligjvënësi parasheh 
konvokimin e seancës përgatitore brenda afatit prej tetë ditësh pas arritjes së 
aktvendimit për lejimin e përsëritjes së procedurës. Megjithatë, tërhiqet vëmendja 
se mosrespektimi i kësaj dispozite nuk përbën shkelje të dispozitave procedurale. 
Kusht është, mirëpo vetëm që të caktohet seanca për shqyrtimin kryesor. Prandaj, e 
meta e mosmbajtjes së seancës përgatitore sipas dispozitës së nenit 241 të LPK 
shërohet, nëse është mbajtur në mënyrë të rregullt seanca për shqyrtim kryesor të 
çështjes. Edhe në këtë rast vlen dispozita e nenit 401 të LPK, sipas së cilës gjykata 
mund të vlersojë që mos të mbahet fare seanca përgatitore. 

3 Edhe përcaktimi ligjor i dispozitës së nenit 241 par. 2 i LPK, se seanca 
përgatitore duhet të mbahet në afatin prej 8 ditësh është praktikisht e 
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parealizueshme. Meqë, deri të konvokimi i seancës përgatitore mund të vjen vetëm 
pasi palët të jenë thirrur në mënyrë të rregullt. Dhe kjo duhet të ndodhë së paku 
shtatë ditë para konvokimit të seancës1031.  

 
 
Raport midis revizionit dhe propozimit për përseritjen e procedurës 
 
Neni 242 
 
242.1 Në qoftë se në afatin për paraqitjen e revizionit pala e paraqet propozimin 

për përsëritjen e procedurës vetëm nga shkaqet për të cilat mund të 
paraqitet revizioni, do të konsiderohet se pala e ka paraqitur revizionin. 

242.2 Po që se pala paraqet revizionin për shkakun se në procedurën e shkallës 
së parë apo të shkallës së dytë është vendosur mbi kërkesën për të cilën ka 
ekzistuar vendimi i formës së prerë, apo për kërkesën nga e cila paditësi 
ka hequr dorë në një procedurë të mëhershme apo, për të cilën ekziston 
ujdia gjyqësore, dhe në të njëjtën kohë, apo më, vonë paraqet propozimin 
për përsëritjen e procedurës, nga cilido shkak i përmendur në nenin 232 
të këtij ligji, gjykata e ndërprenë procedurën sipas propozimit për 
përsëritjen e procedurës derisa të përfundoj procedura sipas revizionit. 

242.3 Po që se pala paraqet revizionin nga cilido shkak, përveçse nga shkaqet e 
përmendura në paragrafët e sipërm, dhe në të njëjtën kohë, apo më vonë, 
paraqet propozimin për përsëritjen e procedurës, nga shkaqet e nenit 232 
pika c) dhe d) të këtij ligji që janë argumentuar me anë të aktgjykimit 
penal të formës së prerë, gjykata do ta ndërpresë procedurën sipas 
revizionit derisa mos të përfundojë procedura lidhur me propozimin për 
përsëritjen e procedurës. 

242.4 Në të gjitha rastet e tjera në të cilat pala paraqet revizionin, kurse në të 
njëjtën kohë apo me vonë e paraqet propozimin për përsëritjen e 
procedurës, gjykata do të vendosë se cilën procedurë do ta vazhdojë e 
cilën do ta ndërpresë, duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit, e 
sidomos shkaqet nga të cilat janë paraqitur të dy mjetet e goditjes si dhe 
provat e propozuara nga palët. 
 

1 Meqë, edhe revizioni edhe propozimi për përsëritjen e procedurës janë mjete të 
jashtëzakonshme dhe janë të drejtuara kundër vendimit të formës së prerë, mund të 
paraqitet çështja e konkurrencës së këtyre mjeteve. Më konkretisht, kundër të 
njëjtit vendim të formës së prerë mund të ndodhë rasti, që të paraqitet edhe 
revizioni edhe propozimi për përsëritjen e procedurës. Duke pasur në konsideratë 
faktin se për këto mjete juridike është paraparë edhe kompetenca e ndryshme e 
gjykatave, ligjvënësi ka paraparë rregulla në lidhje me zgjidhjen e konkurrencës së 
këtyre mjeteve. Ligjvënësi ofron zgjidhje të tilla, që te merret për bazë efikasiteti 
në procedurë dhe mbrojtja më e mirë e të drejtave subjektive private të subjekteve 
të së drejtës. Në masë të madhe vlen supozimi ligjor se është paraqitur revizioni e 

                                                            
1031 Shih në lidhje me këtë dispozitën e nenit 402 par. 2 të LPK. 
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jo propozimi për përsëritjen e procedurës, për shkak të faktit se pozita procedurale 
e palës është më e lehtë në procedurën sipas revizionit1032.  

2 Kështu me dispozitën e nenit 242 par. 1 i LPK është paraparë se do të konsiderohet 
qe është paraqitur revizioni, nëse pala ka paraqitur propozimin për përsëritjen e 
procedurës për shkak të shkaqeve, që mund të paraqitet vetëm revizioni. Shkaqet e 
paraqitjes së revizionit janë paraparë me dispozitat e nenit 214 të LPK. Ky është 
një supozim ligjor, justifikimi i së cilës rregullativë qëndron në faktin se 
kualifikimi juridik i veprimeve procedurale të palëve është detyrë ex officio e 
gjykatës. Kjo, nënkupton se nuk është me rëndësi vendimtare emërtimi i veprimit 
procedural të palës, por natyra e përmbajtjes së veprimit të ndërmarrë procedural. 
Megjithatë, kjo nuk do të mund të vlejë, nëse shihet qartazi se pala me qëllim 
përdor emërtime të tjera për të zvarritur procesin. Kjo situatë do të konsiderohej e 
tillë sidomos në rastet, kur pala përfaqësohet nga avokati apo përfaqësuesi me 
prokurë, i cili ka një arsimim të avancuar ligjor. Dispozita e nenit 242 par. 1 i LPK 
do të duhej të vlente edhe atëherë, kur pala njëkohësisht ka paraqitur edhe 
revizionin edhe propozimin për përsëritjen e procedurës. Kjo vlen natyrisht, nëse 
edhe propozimi për përsëritjen e procedurës është paraqitur për shkak të shkaqeve, 
që mund të paraqitet vetëm revizioni. Kjo dispozitë vlen pavarësisht faktit, se kur 
është paraqitur revizioni dhe kur propozimi për përsëritjen e procedurës1033.  

3 Në bazë të dispozitës së nenit 242 par. 2 i LPK, do të ndërpritet procedura1034 
sipas propozimit të procedurës deri sa të përfundoj procedura sipas revizionit, nëse 
pala ka paraqitur edhe revizionin edhe propozimin për përsëritjen e procedurës. 
Megjithatë, dispozita e nenit 242 par. 2 i LPK vlen, nëse revizioni është paraqitur 
për shkak të cenimit të parimit ne bis in idem ose se gjykata ka vendosur për një 
çështje, që pala ka hequr dorë nga kërkesëpadia ose gjykata ka vendosur për një 
çështje, për të cilën është vendosur me ujdi gjyqësore. Irrelevant është fakti, se për 
çfarë shkaku është paraqitur propozimi për përsëritjen e procedurës. Në rast të tillë 
do të vlejnë dispozitat e neneve 277 të LPK lidhur me ndërprerjen e procedurës. 
Diçka tjetër do të vlej, në rast se janë plotësuar kushtet e parapara me dispozitat e 
nenit 242 par. 3 i LPK. Në bazë të kësaj dispozite, do të ndërpritet procedura e 
revizionit1035 deri sa të përfundoj procedura sipas propozimit për përsëritjen e 
procedurës. Kusht elementar është që revizioni të jetë paraqitur për shkaqe të tjera, 
nga ato të cekura në dispozitën e nenit 242 par. 2 i LPK. Shkaqet e paraqitjes së 
revizionit janë të normuara me dispozitat e nenit 214 të LPK. Kusht tjetër është, që 
propozimi për përsëritjen e procedurës të jetë paraqitur për shkaqe të parapara me 
dispozitat e neneve 232 par. c) dhe d) i LPK. Këto shkaqe në sens të dispozitës së 
nenit 242 par. 3 i LPK kanë karakter taksativ dhe nuk mund të vijnë në shprehje 
edhe shkaqe të tjera. Dispozitat e nenit 242 par. 3 i LPK do të vijnë në shprehje 
edhe atëherë, kur propozimi për përsëritjen e procedurës është paraqitur edhe nga 
ndonjë shkak tjetër, por me kusht që propozimi të jetë paraqitur edhe për shkaqe të 
parapara me dispozitat e parapara me nenin 232 par. c) dhe d) të LPKsë. Për 
rrethana të tilla, ligjvënësi vendos që përparësi t’i jepet zhvillimit të procedurës 

                                                            
1032 Brestovci, E drejta procedurale civile II, fq. 111. 
1033 Shih dispozitën e nenit 243 par. 1 të LPK. 
1034 Dispozitat e neneve 277 të LPK. 
1035 Edhe në këtë rast vlejnë dispozitat e neneve 277 e në vazhdim të LPK. 
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sipas propozimit para zhvillimit të procedurës sipas revizionit. Kjo ka të bëjë me 
sigurinë juridike, meqë procedura sipas propozimit të procedurës mund të 
zhvillohet më shpejt për shkak të mundësisë së të provuarit me anë të dokumenteve 
publike siç janë vendimet e gjykatës1036. Edhe kjo dispozitë vlen pavarësisht faktit, 
se kur është paraqitur revizioni dhe kur propozimi për përsëritjen e procedurës1037.  
Me dispozitën e nenit 242 par. 4 i LPK është përcaktuar një klauzolë e 
përgjithshme, në bazë të së cilës gjykata do të vendos që të ndërpritet njëra apo 
procedura tjetër dhe të vazhdojë njëra apo tjetra procedurë. Prandaj, gjykata 
fillimisht duhet të konstatojë nëse ekziston ndonjë rast specifik i paraparë me 
dispozitën e nenit 242 par. 1, 2 dhe 3 të LPK. Në rast se ekziston ndonjë rrethanë 
tjetër, e cila nuk mund të subsumohet nën këto dispozita, atëherë gjykata do të 
vendosë se cila procedurë do të ndërpritet dhe cila procedurë do të vazhdojë. 
Gjykata vendos sipas diskrecionit e jo në mënyrë arbitrare duke marrë për bazë 
rrethanat e rastit. Ajo do të ketë parasysh rrethanat e rastit duke u bazuar në 
efikasitetin dhe sigurinë e procedurës, por edhe pozitën procedurale të palës, që ka 
kërkuar mbrojtje gjyqësore me anë të këtyre mjeteve juridike të goditjes së 
vendimeve. 

 
 
Neni 243 

 
243.1 Dispozitat e nenit 242 paragrafët 1 dhe 3 te këtij ligji do të aplikohen edhe 

kur pala se pari ka paraqitur propozimin për përsëritjen e procedurës e 
pas kësaj e ka paraqitur revizionin. 

243.2 Në të gjitha rastet tjera në të cilat pala e paraqet propozimin për 
përsëritjen e procedurës e pas kësaj e paraqet revizionin gjykata, 
zakonisht, e ndërpretë procedurën sipas revizionit derisa mos të 
përfundojë procedura sipas propozimit për përsëritjen e procedurës, 
përveçse kur konstaton se ekzistojnë shkaqe të justifikueshme për veprim 
ndryshe. 
 

1 Aspekti kohor i paraqitjes së revizionit dhe propozimit për përsëritjen e procedurës 
nuk luan rol në rast se kemi të bëjmë me rrethanat e krijuara sipas dispozitave të 
nenit 243 par. 1 në lidhje me dispozitat e nenit 242 par. 1 dhe 3 të LPK. Norma e 
nenit 243 par. 1 të LPK i referohet ekskluzivisht dispozitave të neneve 242 par. 1 
dhe 3 të LPK me konsekuencë se nuk është me rëndësi, se cili mjet juridik është 
paraqitur më herët. Në rastet e tjera jashtë rasteve të parapara me dispozitat e nenit 
242 par. 1 dhe 3 të LPK, gjithmonë ndërpritet procedura sipas revizionit derisa të 
vendoset në lidhje me propozimin për përsëritjen e procedurës. Megjithatë, kjo 
vlen vetëm parimisht, sepse gjykata do të mund të vendos sipas diskrecionit për 
ndërprerjen e procedurës dhe sipas propozimit deri sa të vendoset në lidhje me 
procedurën sipas procedurës së revizionit, nëse për këtë ekzistojnë arsye të 
ndryshme. Ligji thotë se duhet të ekzistojnë shkaqe të justifikueshme. Se çka 
konsiderohen me shkaqe të justifikueshme varet nga rasti në rast. 

                                                            
1036 Brestovci, E drejta procedurale civile II, fq. 111. 
1037 Shih dispozitën e nenit 243 par. 1 të LPK. 
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Neni 244 
 

244.1 Aktvendimin nga neni 242 të këtij ligji e jep gjyqtari i gjykatës së shkallës 
së parë po që se propozimi për përsëritjen e procedurës arrin në gjykatën 
e shkallës së parë para se lënda sipas revizionit t’i jetë dërguar gjykatës së 
revizionit. 

244.2 Në qoftë se propozimi për përsëritjen e procedurës arrin pasi t’i jetë 
dërguar lënda gjykatës së revizionit, aktvendimin nga neni 242 të këtij 
ligji e jep gjykata e revizionit. 

244.3 Aktvendimin nga neni 242 të këtij ligji e jep gjyqtari i gjykatës së shkallës 
së parë, përveç kur lënda, në kohën kur revizioni arrin në gjykatën e 
shkallës së parë, sipas propozimit për përsëritjen e procedurës i është 
dërguar gjykatës së lartë për vendosje, në të cilin rast aktvendimin e jep 
gjykata e lartë. 

244.4 Kundër aktvendimeve nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni nuk lejohet 
ankimi. 
 

1 Me dispozitat e nenit 244 të LPK përcaktohet kompetenca funksionale e 
vendosjes lidhur me atë se cila gjykatë do të vendosë, se cila procedurë do të 
ndërpritet dhe cila procedurë do të vazhdojë në rastet e paraqitjes edhe të revizionit 
edhe të propozimit për përsëritjen e procedurës. Në rast se është paraqitur së pari 
propozimi për përsëritjen e procedurës e pastaj revizioni, atëherë do vendosë 
gjykata e shkallës së parë, se cila procedurë do të ndërpritet e cila procedurë do të 
vazhdojë1038. Dispozita e nenit 244 par. 1 të LPK do të vlejë edhe në rastet, kur të 
dy mjetet juridike janë paraqitur në të njëjtën kohë. Kjo dispozitë përcakton se për 
këtë do të vendosë gjyqtari i çështjes. Ky përcaktim ligjor është konsekuencë e 
dispozitës së nenit 15 par. 1 të LPK, sipas së cilës gjyqtari i vetëm vendos në 
procedurën para gjykatës së shkallës së parë dhe në procedurën sipas propozimit 
për përsëritjen e procedurës. Megjithatë, nëse kemi të bëjmë me rastet, në të cilat 
me ligj të veçantë1039 parashihet kompetenca e trupit gjykues në procedurën para 
gjykatës së shkallës së parë, atëherë do të duhej të përcaktohej se a vendos trupi 
apo kryetari i trupit gjykues. Ligji nuk e rregullon këtë çështje duke përcaktuar 
vetëm situatën, kur vendos vetëm gjykatësi i vetëm. Në rast se kompetent do të 
ishte trupi gjykues, siç është rasti me nenin 73 të LF, atëherë vendimin në kontekst 
të dispozitës së nenit 244 par. 1 të LPK do ta nxjerrë kryetari i trupit gjykues. Në 
rast se vendos gjykata e revizionit konform nenit 244 par. 2 të LPK, atëherë 
vendimin do ta nxjerrë po ashtu kryetari i trupit gjykues. Megjithatë, nuk mund të 
konsiderohet shkelje procedurale, nëse vendimin konform nenit 244 të LPK e 
nxjerrë vetë trupi gjykues.  

2 Dispozita e nenit 244 par. 3 të LPK parasheh një rast përjashtimor nga dispozita e 
nenit 244 par. 1 të LPK. Lidhur me propozimin për përsëritjen e procedurës vendos 
Gjykata e shkallës së dytë konform nenit 239 par. 1 të LPK, pasi të arrijë 
propozimi nëpërmjet gjykatës së shkallës së parë. Nëse revizioni është paraqitur 
pasi që propozimi është dërguar në gjykatën e shkallës së dytë, atëherë vendimin, 

                                                            
1038 Dispozita e nenit 244 par. 1 të LPK. 
1039 P. sh. dispozita e nenit 73 të LF. 
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se cila gjykatë do të ndërpresë procedurën dhe cila procedurë do të vazhdojë, do ta 
nxjerrë gjykata e shkallës së dytë, e cila duhet të vendosë lidhur me propozimin 
për përsëritjen e procedurës. Në rast se paraprakisht është paraqitur revizioni, 
atëherë vendimin e merr Gjykata e revizionit, pra Gjykata Supreme1040.  

3 Dispozita e nenit 244 par. 4 i LPK përcakton qartë, se kundër aktvendimit konform 
nenit 244 të LPK nuk lejohet ankesa. Kjo është konsekuencë e faktit, se vendosja 
se cila procedurë do të zhvillohet dhe cila do të ndërpritet, është veprim drejtues i 
gjykatës, kundër të cilës nuk lejohet ankesa. Në këtë rast, nuk vjen në zbatim 
dispozita e nenit 206 par. 2 i LPK. 

 
 
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë  
 
Neni 245 
 
245.1 Kundër vendimit gjyqësor të formës së prerë prokurori publik mund të 

ngrejë kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë brenda tre muajsh. Afati për 
ngritjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë nga paragrafi 1 i këtij 
neni llogaritet: 
a) kundër vendimit të marrë në shkallë të parë, kundër të cilit nuk është 

bërë ankim prej ditës kur ky vendim nuk ka mundur më të 
kundërshtohet me ankim; 

b) kundër vendimit të marrë në shkallë të dytë, kundër të cilit nuk është 
deklaruar revizioni prej ditës kur ky vendim i është dërguar asaj pale 
së cilës i është dërguar më së voni. 

 
245.2 Kundër vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, të nxjerrë në shkallë të dytë, 

kundër të cilit palët kanë deklaruar revizion, prokurori publik mund të 
ngrejë kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë vetëm brenda tridhjetë (30) 
ditësh nga data kur i është dërguar revizioni i asaj pale, revizioni i së cilës 
i është dërguar me herët. 

245.3 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk lejohet kundër vendimit që me 
rastin e revizionit ose te kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë e ka marre 
gjykata me kompetencë për të vendosur për këto mjete juridik”. 
 

1 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë – ashtu si revizioni edhe propozimi për 
përsëritjen e procedurës – është mjet i jashtëzakonshëm juridik i goditjes së 
vendimeve. Quhet mjet i jashtëzakonshëm juridik për shkak të faktit, se me këtë 
mjet mund të goditen vetëm vendimet e formës së prerë1041. Duke pasur në 
konsideratë faktin se siguria juridike dhe me këtë edhe pacenueshmëria e një 
vendimi të formës së prerë është prioritet i lartë në procedurën civile gjyqësore, 
mjetet e jashtëzakonshme juridike të goditjes, duke përfshirë edhe kërkesën për 
mbrojtjen e ligjshmërisë mund të lejohen vetëm për shkelje të rënda të dispozitave 

                                                            
1040 Neni 244 par. 2 i LPK. 
1041 Se kur vendimet bëhen të formës së prerë shih komentimin e nenit 166 nr. 1 e në vazhdim. 
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procedurale. Siç është konstatuar më lart1042 në lidhje me propozimin për 
përsëritjen e procedurës nuk ekzistojnë dyshime kushtetuese. Kjo për faktin se 
propozimi për përsëritjen e procedurës lejohet vetëm për rrethana veçanërisht të 
caktuara të shkeljeve të rënda të dispozitave procedurale. Dhe si pasojë e këtyre 
shkeljeve të rënda të dispozitave procedurale nuk është nxjerrë vendim i drejtë. Në 
lidhje me propozimin për përsëritjen e procedurës nuk ekzistojnë dyshime 
kushtetuese edhe për shkak të faktit se ky mjet i jashtëzakonshëm është mjet i 
dyanshëm1043. E njëjta vlen edhe në lidhje me revizionin si mjet i jashtëzakonshëm 
juridik i goditjes së vendimeve.  

2 Problematike në lidhje me këtë mund të jetë çështja e kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë si mjet i jashtëzakonshëm juridik i goditjes së vendimeve. Edhe me 
këtë rast, goditet një vendim i formës së prerë dhe me këtë vihet në pikëpyetje të 
madhe siguria juridike. Dhe tanimë është e qartë se siguria juridike është 
prezumim elementar për paqen juridike dhe paqen sociale. Menjëherë tërhiqet 
vëmendja se në lidhje me kërkesën për mbrojtjen juridike ekzistojnë dyshime 
të forta kushtetuese. Edhe ligjvënësi i ri gjatë procedurës së hartimit të LPK të ri 
kishte marrë në konsideratë këtë fakt dhe fillimisht kishte hequr këtë mjet juridik 
fare nga rregullimi. Tek në fund të procedurës së ligjvënies ishte futur prapë ky 
mjet juridik në LPK. Motivet e ligjvënësit për këtë pasiguri gjatë fazës së 
procedurës së hartimit të LPK –së së re janë deri më tani të panjohura1044. Dyshime 
kushtetuese në lidhje me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ekzistojnë jo 
thjeshtë për faktin se goditet një vendim i formës së prerë, por edhe për faktin se 
kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është mjet juridik i njëanshëm1045. Përkundër 
faktit se ky mjet është përdorur me dashamirësi në të drejtat procedurale civile të 
ish vendeve socialiste, nuk mund të thuhet se ky mjet i goditjes ishte produkt i të 
drejtës procedurale civile të ish-shteteve socialiste dhe relikt i tanishëm në këto 
vende1046. Sipas dispozitës së nenit 250 të LP gjykata njofton vetëm prokurorinë 
publike në lidhje me seancën gjyqësore për shqyrtim kryesor. Nëpërmjet kësaj 
dispozite mund të kemi shkelje flagrante të dispozitave procedurale sidomos për 
faktin se cenohet rëndë parimi i kontradiktoritetit dhe i dëgjimit të palës 
kundërshtare. Problematike është edhe fakti se për këtë mjet të jashtëzakonshëm 
juridik, legjitimitet real aktiv dhe legjitimitet procedural ka vetëm prokuroria 
publike. Dyshime të tilla kushtetuese janë paraqitur edhe nga ana e GJEDNJ duke 
vendosur në raste të ngjashme në vende të ndryshme, në vende në të cilat po ashtu 
parashihet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë si mjet i jashtëzakonshëm juridik i 
goditjes së vendimeve. Si raste të tilla mund të përmenden sidomos Brumarescu 
kundër Rumanisë, nr. 28342/95, 28 tetor 1999 si dhe Grozdanoski kundër ish-
Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 21510/03, i 31 majit 2007. Në këto dy 

                                                            
1042 Shih komentimin e nenit 232 nr. 1 e në vazhdim. 
1043 Propozimi për përsëritjen e procedurës i dërgohet gjithmonë edhe palës tjetër kundërshtare dhe me këtë 
sigurohet parimi i kontradiktoritetit. 
1044 Këto motive mbesin edhe më tutje të panjohura edhe për shkak të faktit se mungojnë në tërësi shtjellime në 
ndonjë memorandum apo shkresë shpjeguese në lidhje me këtë Ligj. 
1045 Shih në lidhje me këtë sidomos dispozitën e nenit 250. 
1046 Galič, Das slowenische Zivilprozessrecht zwischen Transmission, Kontinuität und Transformation, R. L. 
R., S. 126. 
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raste, GJEDNJ ka vënë në pah dyshime të forta kushtetuese në lidhje me këtë mjet 
juridik. Edhe në Kosovë, në lidhje me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë 
ekzistojnë dyshime të forta kushtetuese. Tanimë, në lidhje me këtë kemi edhe 
rastet e para pranë Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës1047.  

3 Prokuroria publike ka kompetencë ekskluzive në lidhje me paraqitjen e 
kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. Këtë e përcakton shprehimisht edhe 
dispozita e nenit 245 të LPK. Prandaj, legjitimitetin real dhe procedural të kërkesës 
për mbrojtjen e ligjshmërisë e ka vetëm prokuroria publike. Këtë të drejtë 
ekskluzive e ka prokuroria publike edhe në rastet, kur si palë në procedurë 
paraqitet prokuroria publike1048. Irelevante është çështja diskutabile, nëse kërkesa 
për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqitet edhe kundër vullnetit të palës, për 
shkak të faktit, se në praktikë asnjëherë nuk ndodhë, që ky mjet të paraqitet pa 
kërkesën e njërës palë1049. Kusht tjetër për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë është se çështja ka përfunduar me vendim të formës së prerë1050.  

4 Për shkak të faktit se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqitet 
vetëm kundër vendimit të formës së prerë, edhe ky mjet i jashtëzakonshëm juridik 
mund të paraqitet ose kundër vendimit të Gjykatës së shkallës së parë ose kundër 
vendimit të Gjykatës së shkallës së dytë. U muar vesh, kusht elementar është që ky 
vendim të jetë i formës së prerë. 

5 Me dispozitat e nenit 245 të LPK parashihen afatet për paraqitjen e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë. Kështu, me dispozitën e nenit 245 par. 1 nënpar. a) të LPK 
parashihet se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqitet brenda afatit 
prej tre muajsh dhe atë, nga dita kur vendimi i Gjykatës së shkallës së parë nuk 
është goditur me ankesë si mjet i rregullt juridik. Kusht është pra, mosparaqitja e 
ankesës kundër vendimit të Gjykatës së shkallës së parë. Dhe ky afat prej 3 muajsh 
llogaritet nga dita e fundit të afatit për paraqitjen e ankesës. Edhe në këtë rast, vlejnë 
rregullat e përgjithshme në lidhje me llogaritjen e afateve. Pra, afati prej 3 muajsh 
për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë fillon me ditën e parë pas ditës 
së fundit të afatit për paraqitjen e ankesës kundër vendimit të Gjykatës së shkallës së 
parë. Edhe në lidhje me kalimin e afatit për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë vlejnë dispozitat e përgjithshme në lidhje me afatet1051. 

6 Në rast se është paraqitur ankesa kundër vendimit të Gjykatës së shkallës së parë, 
por nuk është deklaruar revizioni, atëherë afati për paraqitjen e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë fillon nga dita, kur vendimi i Gjykatës së shkallës së dytë 
i është dërguar më së voni njërës palë. Meqë, vendimi i formës së prerë bëhet 
varësisht, se kur vendimi i Gjykatës së shkallës së dytë iu është dorëzuar palëve. 
Për afatin për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë vendimtare është 
dita, në të cilën më së voni i është dorëzuar palës. Prandaj, nëse vendimi i gjykatës 
së shkallës së dytë i është dorëzuar me 25 korrik dhe palës tjetër me 30 korrik, 
atëherë vendimtare është data 30 korrik. Edhe në këtë rast, për llogaritjen e afatit 

                                                            
1047 Në lidhje me këtë më detalisht shih komentimin e nenit 250 nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
1048 Këto raste shfaqen sidomos në kontestet familjare juridike. 
1049 Siç duket kështu edhe praktika e mëhershme; Galič, Das slowenische Zivilprozessrecht zwischen 
Transmission, Kontinuität und Transformation, R. L. R., S. 117 ff. 
1050 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 166 nr. 1 e në vazhdim. 
1051 Shih në lidhje me këtë dispozitat e nenit 126 par. 1, 2 dhe 3 të LPK. 
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për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë merret dita e parë pas 
dorëzimit të vendimit të Gjykatës së shkallës së dytë1052.  

7 Me dispozitën e nenit 245 par. 2 të LPK përcaktohet llogaritja e afatit për 
paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, nëse kundër vendimit të 
Gjykatës së shkallës së dytë është paraqitur edhe revizioni. Përkundër formulimit 
ligjor të dispozitës së nenit 245 par. 2 të LPK mjafton, që vendimi i Gjykatës së 
shkallës së dytë të jetë goditur vetëm nga njëra palë. Në këtë rast vlen afati prej 30 
ditësh dhe ky afat llogaritet nga dita, kur i është dërguar revizioni i asaj pale, 
revizioni i së cilës është dërguar më herët. Kjo çështje mund të jetë problematike, 
meqë tanimë me LPK e re nuk parashihet detyrimi i Gjykatës së shkallës së parë 
për dërgimin e revizionit edhe prokurorisë publike. Kjo çështje ishte paraparë 
shprehimisht me dispozitën e nenit 390 të LPK së vjetër. Tanimë, kjo çështje nuk 
është paraparë shprehimisht me Ligj dhe se dispozita e nenit 219 të LPK parasheh 
vetëm detyrimin e Gjykatës së shkallës së parë për dërgimin e revizionit palës 
kundërshtare. Askund nuk rregullohet edhe çështja e dërgimit të revizionit 
prokurorisë publike. Prandaj, dispozita e nenit mund të jetë një dispozitë jetime pa 
mbulesë të duhur ligjore. Megjithatë, këtu te kihet parasysh fakti, se në bazë të 
nenit 219 të LPK analogia turis revizioni t’i dërgohet edhe prokurorisë dhe me 
këtë të mënjanohet zbrazëtia ligjore1053.  

8 Në bazë të dispozitës së nenit 245 par. 3 të LPK nuk mund të goditet me 
Kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë vendimi i formës së prerë, i cili vendim 
është nxjerrë nga ana e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës. Prandaj, 
vendimet e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës nuk mund të goditen as 
me Kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë. Me këtë dispozitë pra bllokohet 
mundësia e rishqyrtimit të sërishëm të vendimeve të Gjykatës Supreme. 

9 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 245 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
Në nenin 245 paragrafin 245.3 të ligjit, fjalët “Gjykata me kompetencë për të 
vendosur për këto mjete juridike” zëvendësohet me fjalët “Gjykata Supreme”  

 
 
Neni 246 
 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër vendimit nga neni 245 i këtij 
ligji ngritët nga prokurori publik, në pajtim me ligjin. 

 
1 Kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë mund ta parashtrojë ekskluzivisht prokurori 

publik. Prokurori parashtron këtë mjet juridik parimisht sipas detyrës zyrtare. 
Megjithatë, secila palë mund të kërkojë nga prokuroria, që ajo të parashtrojë 
kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë. Kërkesa e tillë ka karakter joformal dhe atë 
mund ta parashtrojë secili individ. Prandaj, në raste të tilla kërkesa e tillë mund të 
konsiderohet më shumë si një kallëzim në prokurori për ekzistencën e shkeljeve të 
dispozitave procedurale. Megjithatë, kërkesën mund ta parashtrojë vetëm 

                                                            
1052 Neni 126 par. 2 dhe 3 i LPK. 
1053 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 219 nr. 2. 
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prokuroria publike. Referimi i dispozitës së nenit 246 të LPK në dispozitën e nenit 
245 të LPK ka të bëjë me faktin se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të 
parashtrohet vetëm kundër një vendimi të formës së prerë dhe në kushtet e 
parapara me dispozitat e nenit 245 të LPK. 

2 Nga formulimi i dispozitës së nenit 246 të LPK, prokuroria publike parashtron 
kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë në pajtim me ligjin, pra veprimtaria e 
prokurorisë publike rregullohet zakonisht me ligj të veçantë. Kështu është edhe 
rasti, meqë veprimtaria e prokurorisë publike është e rregulluar me Ligjin Nr. 
03/L-225 të datës 30.09.2010 për prokurorinë e shtetit. Megjithatë, sipas dispozitës 
së nenit 33 të këtij ligji, ky Ligj hyn në fuqi më datën 01.01.20131054. Deri atëherë 
vlejnë rregullat e të drejtës së aplikueshme dhe dispozitat e Ligjit mbi prokurorinë 
publike të Krahinës Autonome Socialiste të Kosovës dhe Rregullorja e UNMIK nr. 
1999/5 për themelimin e Gjykatës ad hoc të instancës së fundit dhe të zyrës ad hoc 
të prokurorisë publike.  

3 Me rëndësi është të ceket edhe fakti, se Ligji i ri për prokurorinë e shtetit nuk 
përmend si nocion “prokurorinë publike”, por “prokurorinë e shtetit”. Kjo çështje 
është rregulluar me dispozitën e nenit 32 të Ligjit për prokurorinë e shtetit. Sipas 
kësaj dispozite, çdo emërtim i mëparshëm “prokuror publik” do të konsiderohet 
sipas Ligjit të ri si “prokuror i shtetit”.  

 
 
Neni 247 

 
247.1 Prokurori publik mund ta ngrejë kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë: 

a) për shkak te shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 
kontestimore, në qoftë se shkelja ka të bëjë me kompetencën 
territoriale, po qe se gjykata e shkallës së parë e ka nxjerrë 
aktgjykimin pa seancë kryesore, kurse e ka pasur detyrë ta mbajë 
seancën kryesore, po qe se është vendosur për kërkesën, rreth së cilës 
kontestimi është në vazhdim, apo në qoftë se në kundërshtim me 
ligjin, është përjashtuar publiku në seancën kryesore; 

b) për shkak të aplikimit të gabueshëm të së drejtës materiale. 
 

247.2 Prokurori publik nuk mundë të ngrejë kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë për shkak të kapërcimit të kërkesë-padisë dhe as për shkak 
të vërtetimit të gabueshëm apo jo të plotë të gjendjes faktike. 
 

1 Se LPK e re ka nevojë për reformim sidomos të dispozitave të mjeteve të 
jashtëzakonshme të goditjes së vendimeve shihet qartë edhe me dispozitën e nenit 
247 të LPK1055. Me dispozitat e nenit 247 të LPK rregullohen shkaqet e paraqitjes 

                                                            
1054 Disa dispozita, që kanë të bëjnë me kompensimin e prokurorëve hyjnë në fuqi më herët; shih në lidhje me 
këtë dispozitën e nenit 33 të Ligjit për prokurorinë publike. 
1055 Edhe vetë Gjykata supreme e Kosovës, në mënyrë dramatike kishte kërkuar nga Kuvendi i Republikës së 
Kosovës reformimin urgjent të dispozitave në lidhje me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë; kjo del nga një 
letër interne, të cilën Gjykata supreme ia kishte dërguar Zyrës Ligjore të Kuvendit të Republikës së Kosovës, 
Agj. nr. 131/2010, më 19.03.2010. 
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së Kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. Me këto rregulla thyhet tradita e 
deritanishme e të drejtës procedurale, që ka vlejtur sipas LPK së vjetër. Kjo për 
faktin se sipas LPK së vjetër, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ka mundur të 
paraqitet praktikisht për të gjitha shkeljet thelbësore të dispozitave procedurale me 
përjashtim të shkeljes së dispozitave procedurale në lidhje me kompetencën 
tokësore, nëse për këtë kompetencë është vendosur gabimisht1056. Tanimë me LPK 
e re, ndryshohet në tërësi kjo situatë juridike. Kjo edhe për shkak të formulimit të 
qartë të dispozitave të nenit 247 të LPK. 

2 Tanimë, me LPK e ri mundësia e paraqitjes së kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë kufizohet vetëm në disa shkelje, të cilat mund të shërbejnë si shkaqe. 
Sipas dispozitave të nenit 247 par. 1 nënpar. a) të LPK, kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë mund të paraqitet, vetëm nëse shkelja ka të bëjë me kompetencën 
tokësore. Ligjvënësi nuk ka dhënë sqarime me ndonjë memorandum shpjegues, 
nëse me të vërtetë ky rregullim i ri i përgjigjet tërësisht vullnetit të ligjvënësit. Fakt 
mbetet, se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë do të duhej të lejohej vetëm për 
shkelje të rënda të dispozitave procedurale. Kjo për faktin, se edhe me këtë mjet 
goditet një vendim i formës së prerë dhe në këtë mënyrë mund të cenohet siguria 
juridike. Por, për fat të keq pikërisht kjo çështje mungon në shkaqet e cekura. P. sh. 
marrja pjesë e një gjyqtari në nxjerrjen e vendimit, i cili gjyqtar ex lege duhet të 
përjashtohet nga procesi konkret përbën shkelje të rëndë të dispozitave 
procedurale. Por, për fat të keq kjo shkelje nuk është paraparë si shkak për 
paraqitjen e dispozitave procedurale me dispozitat e nenit 247 të LPKsë1057. Për më 
tepër, në lidhje me dispozitat e tjera nuk ka dallim në mes të LPK të ri dhe LPK të 
vjetër. Prandaj, mund të mendohet se me këtë rast kemi të bëjmë me një gabim 
redaktorial, por me pasoja të mëdha procedurale.  

3 Nga formulimi i dispozitave të tjera të nenit 247 të LPK është gati e pamundur, që 
këto dispozita të interpretohen në atë mënyrë që të konstatohet se kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqitet për të gjitha shkeljet thelbësore të 
dispozitave procedurale konform dispozitave të nenit 182 të LPK. Me dispozitën e 
nenit 247 të LPK përcaktohet qartë dhe shprehimisht se kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë mund të paraqitet për shkak të shkeljes së dispozitave procedurale në 
lidhje me kompetencën tokësore. Kjo dispozitë ka sens në rast të shkeljeve të 
dispozitave procedurale në lidhje me kompetencën tokësore ekskluzive, por jo edhe 
për çdo shkelje tjetër në lidhje me kompetencën tokësore. Prandaj, kjo dispozitë do të 
duhej të interpretohej në atë mënyrë, që si shkak mund të paraqitet vetëm shkelja e 
dispozitave procedurale në lidhje me kompetencën tokësore ekskluzive.  

4 Më tutje, sipas dispozitës së nenit 247 par. 1 nënpar. a) të LPK kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqitet edhe për shkak të faktit, se Gjykata e 
shkallës së parë ka nxjerrë aktgjykim1058 pa seancë kryesore, edhe pse gjykata 
është dashur të konvokojë një seancë të tillë. Nga formulimi i kësaj dispozite del, 
se shkaqet për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë janë reduktuar në 
disa raste tejet specifike.  

                                                            
1056 Shih dispozitat e nenit 404 të LPK të vjetër. 
1057 E njëjta vlen edhe në rast të paraqitjes së propozimit për përsëritjen e procedurës, ku me LPK e ri kjo 
shkelje nuk mund të shërbejë më si shkak për paraqitjen propozimit për përsëritjen e procedurës. 
1058 Në këtë rast vlen e njëjta edhe për aktvendim. 
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5 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë në bazë të nenit 247 par. 1 nënpar. a) të LPK 
mund të paraqitet edhe për shkak të gjyqvarësisë së çështjes edhe nëse është 
shkelur parimi i publicitetit. Në mënyrë analoge, kjo dispozitë do të duhej të vlente 
edhe në rast të shkeljes së parimit ne bis in idem. Por, një interpretim i tillë me anë 
të analogjisë është i ndaluar për shkak të faktit se siç duket ligjvënësi me LPK i ri 
dëshiron që këto shkaqe t’i parasheh në mënyrë taksative. Prandaj, për kërkesën 
për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të vijnë në shprehje shkaqe të tjera, të cilat 
nuk janë paraparë shprehimisht me ligj.  

6 Karakteri taksativ i dispozitave në lidhje me shkaqet për paraqitjen e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë parashihet edhe me rastin e dispozitës së nenit 247 par. 1 
nënpar. b) të LPK. Me këtë dispozitë parashihet shprehimisht se kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të paraqitet për shkak të zbatimit të gabuar të së 
drejtës materiale1059. E njëjta vlen edhe për tejkalimin e kërkesëpadisë dhe për 
shkak të konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike në bazë të 
dispozitës së nenit 247 par. 2 të LPK1060.  

7 Se dispozitat e LPK në lidhje me shkaqet për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë kanë karakter taksativ, mund të merret për bazë edhe pasiguria e 
ligjvënësit gjatë procesit të hartimit të LPK, ku tek në fund të procesit ishte futur 
prapë ky mjet juridik i jashtëzakonshëm. Në këtë sens, mund të merren për bazë 
edhe zhvillimet aktuale në vendet komparative sidomos në ato në transformacion. 
Në këto vende, ose është hequr fare ky mjet i goditjes dhe është reformuar në 
frymën moderne ose janë reduktuar në maksimum shkaqet e paraqitjes së këtij 
mjeti1061. Prandaj, edhe në rastin tonë mund të konstatohet se përkundër formulimit 
të pafat të dispozitave të LPK lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, këto 
dispozita kanë karakter taksativ. Dhe vështirë, mund të vijë në shprehje ndonjë 
interpretim tjetër. Edhe nëse vjen tek ndonjë interpretim tjetër, që të lejohet ndonjë 
shkak tjetër, që nuk është paraparë me Ligj, atëherë është i domosdoshëm 
interpretimi tejet i ngushtë i dispozitave në lidhje me shkaqet e paraqitjes së 
kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

 
 
Neni 248 
 

Sipas dispozitave te këtij ligji gjykata me kompetencë për të vendosur për 
kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë do të veprojë edhe kur vërteton se 
ekziston shkelja esenciale e dispozitave të procedurës kontestimore që është 
bërë në procedurë para gjykatës të shkallës së parë. 

 
1 Dispozita e nenit 248 të LPK tanimë nuk ka kurrfarë rëndësi praktike. Kjo për 

faktin se kjo dispozitë kishte model dispozitën e nenit 405 të LPK të vjetër dhe se 

                                                            
1059 Në lidhje me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale i referohemi komentimeve të nenit 184 nr. 1 e në 
vazhdim. 
1060 Në lidhje me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale i referohemi komentimeve të nenit 183 nr. 1 e në 
vazhdim. 
1061 Kështu p. sh. e dhe në të drejtën procedurale të Sllovenisë; sidomos Galič, Das slowenische 
Zivilprozessrecht zwischen Transmission, Kontinuität und Transformation, R. L. R., S. 123 ff. 
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kjo dispozitë kishte të bënte vetëm me shkeljet esenciale me rëndësi relative. Meqë 
me LPK e re nuk lejohen këto shkelje si shkaqe për paraqitjen e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë, atëherë edhe zbatimi i kësaj dispozite është i pamundur. 

 
 
Neni 249 
 

Në qoftë se kundër të njëjtit vendim janë paraqitur si revizioni ashtu edhe 
kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjykata kompetente do te vendos për 
mjetet juridike me një vendim. 

 
1 Për fat të keq, LPK nuk parasheh me asnjë dispozitë se cila gjykatë vendos në 

lidhje me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë. Për më tepër, LPK nuk sheh asnjë 
dispozitë referuese në dispozita të tjera të LPK, nga të cilat dispozita do të 
konstatohej se cila gjykatë është kompetente. Këto dispozita flasin vetëm për 
gjykatën kompetente ose gjykatën e çështjes. Kështu është edhe me dispozitën e 
nenit 249 të LPK. Nga kjo dispozitë mund të konkludohet se edhe me LPK e re 
vendos ekskluzivisht Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës. E njëjta situatë 
do të vlejë edhe pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri për gjykatat. Prandaj, kompetente 
për vendosjen në lidhje me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë është Gjykata 
Supreme e Republikës së Kosovës. 

2 Duke pasur në konsideratë faktin se kundër një vendimi të formës së prerë mund të 
paraqiten mjete të jashtëzakonshme të goditjes së vendimeve, janë paraparë 
rregulla për këtë situatë. Kështu me dispozitën e nenit 249 të LPK është paraparë 
rregulla fundamentale, që nëse kundër një vendimi është paraqitur edhe revizioni 
edhe kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, atëherë Gjykata Supreme vendos me 
një vendim të vetëm. Kjo rregull është paraparë për hir të parimit të ekonomizimit 
dhe sigurisë juridike. Pasi tanimë me LPK të ri, kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë parashihet vetëm për shkaqe specifike, situata të tilla sipas dispozitës 
së nenit 249 të LPK vijnë në praktikë shumë më rrallë. 

 
 
Neni 250 
 

Për seancën në të cilën gjykata do të vendose lidhur me kërkesën për 
mbrojtjen e Ligjshmërisë do të njoftohet prokurori publik kompetent. 

 
1 Siç u cek më lart1062, në lidhje me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë si mjet i 

jashtëzakonshëm i goditjes së vendimeve të formës së prerë ekzistojnë dyshime të 
forta kushtetuese. Dyshime të tilla kushtetuese ekzistojnë sidomos në lidhje me 
dispozitën e nenit 250 të LPK. Sipas dispozitës së nenit 250 të LPK, në seancën 
për shqyrtimin e çështjes sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë do të ftohet 
vetëm prokurori publik1063. Sipas kësaj dispozite në këtë seancë nuk do thirret 
asnjëra palë dhe as pala fituese dhe as ajo humbëse në procesin e rregullt gjyqësor. 

                                                            
1062 Shih komentimin e nenit 245 nr. 2. 
1063 Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për prokurorinë e shtetit quhet prokurori i shtetit. 
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Në procedurën sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë do të vihet në pozitë jo 
të barabartë sidomos ajo palë, e cila ka fituar rastin dhe tanimë në procedurën sipas 
kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë mund të humb të drejtat e saj private, të cilat 
i ka fituar me vendim të formës së prerë. Duke pasur parasysh këtë fakt, atëherë në 
procedurën sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë së paku njëra palë mund të 
vihet në pozitë jo të barabartë. Kjo pozitë është e pabarabartë për palën edhe për 
shkak të faktit se ajo nuk do të jetë në gjendje, që në këtë proces të deklarohet për 
të drejtat e veta. Prandaj, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është 
problematike në aspektin kushtetues jo për faktin se me këtë mjet goditet një 
vendim i formës së prerë, por pikërisht për shkak të faktit, se në procedurën sipas 
kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk sigurohet parimi i kontradiktoritetit dhe 
parimi i dëgjimit të palëve si parime fundamentale në secilin proces gjyqësor civil. 
Raste të tilla të dyshimeve kushtetuese në lidhje me këtë mjet juridik janë paraqitur 
edhe në vendet e tjera, në të cilat parashihet kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë. 
Prandaj, kjo çështje është paraqitur objekt shqyrtimi edhe në procedurën para 
GJEDNJ. Në të gjitha këto raste, GJENDJ ka konstatuar shkelje të nenit 6 për 
proces fer sipas KEMDNJ për shkak të shkeljeve të rënda të parimit të 
kontradiktoritetit dhe parimit të dëgjimit të palëve në procesin civil gjyqësor. Kësi 
raste të tilla mund të përmenden sidomos Brumarescu kundër Rumanisë, nr. 
28342/95, 28 tetor 1999 si dhe Grozdanoski kundër ish-Republikës Jugosllave të 
Maqedonisë, nr. 21510/03, i 31 majit 2007. Në këto dy raste, GJEDNJ vë në pah 
dyshime të forta kushtetuese në lidhje me këtë mjet juridik. Edhe në Kosovë, në 
lidhje me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ekzistojnë dyshime të forta 
kushtetuese. Tanimë, në lidhje me këtë kemi edhe rastet e para pranë Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Si rast tipik mund të përmendet rasti Nr. KI 
18/10 në lidhje me vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës, Nr. Cml.Gzz nr. 36/2007, datë 13.12.2007. Gjykata 
kushtetuese nuk ka vendosur në lidhje me kushtetutshmërinë e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë për shkak se kërkesa e parashtruesit është refuzuar si e 
palejueshme. Duke mos dashur të komentohet ky rast, mendojmë se çështja e 
kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë do të jetë objekt i shqyrtimit të 
kushtetutshmërisë. Herët apo vonë, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës 
do të vendosë në lidhje me këtë çështje, përveçse ligjvënësi më herët do të kërkojë 
zgjidhje alternative për këtë çështje problematike. 

2 Problematike në lidhje me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë është pra 
sidomos karakteri i këtij mjeti si mjet juridik i njëanshëm. Pra, në bazë të 
dispozitës së nenit 250 të LPK, kërkesa nuk i dërgohet fare palëve dhe as nuk 
thirren për në seancë. Bile ato as nuk njoftohen për një procedurë të tillë, të cilën e 
inicion prokuroria publike. Përkundër dyshimeve të forta kushtetuese në lidhje me 
këtë mjet juridik, aktualisht në seancën gjyqësore për shqyrtimin e kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë thirret në bazë të nenit 250 të LPK vetëm prokuroria 
publike.  
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Neni 251 
 

Kur vendos për kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjykata do të 
kufizohet vetëm në ekzaminimin e shkeljeve që i thekson prokurori publik në 
kërkesën e vet. 

 
1 Sipas dispozitës së nenit 251 të LPK, Gjykata Supreme shqyrton çështjen sipas 

kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë vetëm në lidhje me shkaqet, të cilat i ka 
parashtruar prokuroria publike. Problematike mund të jetë fakti, nëse Gjykata 
Supreme do të shqyrtojë çështjen edhe për shkelje të tjera sipas detyrës zyrtare. Siç 
duket, dispozita e nenit 251 të LPK nuk e parasheh këtë mundësi. Shumë më tepër, 
sipas kësaj dispozite do të shqyrtohen ekskluzivisht vetëm shkaqet e parashtruara 
nga ana e prokurorisë publike. Për mendimin tim, Gjykata Supreme do të mund të 
shqyrtonte çështjen sipas detyrës zyrtare edhe për shkaqe të tjera. Së paku, një 
shqyrtim i tillë nuk do të ishte i ndaluar me norma juridike. 

2 Tejet problematike është çështja e mungesës së dispozitave të nevojshme në 
lidhje me procedurën sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. Nuk është 
paraparë gati asnjë dispozitë për paraqitjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. 
Gjithashtu mungon edhe ndonjë dispozitë referuese në ndonjë dispozitë tjetër. Nuk 
është e paraparë rregulla, nëse paraqitja për kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë 
ka efekt suspenziv në lidhje me përmbarimin e vendimit. Në këtë rast, duke pasur 
parasysh faktin, se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është mjet i 
jashtëzakonshëm juridik për goditjen e vendimit të formës së prerë, atëherë mund 
të konstatohet se ky mjet nuk ka efekt suspenziv dhe si pasojë e kësaj gjendje, 
vendimi mund të përmbarohet në procedurë të përmbarimit. Në këtë aspekt me 
analogia iuris vlen dispozita e nenit 213 të LPK1064. Zbrazëti të madhe ligjore 
paraqet fakti i mungesës së përcaktimit ligjor, se cilës gjykatë i dorëzohet kërkesa 
për mbrojtjen e ligjshmërisë. Deri më tani, sipas LPK së vjetër kanë vlejtur 
rregullat në lidhje me revizionin, nëse nuk është paraparë diçka tjetër shprehimisht. 
Sipas mendimit tim, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë tanimë duhet t’i 
dorëzohet direkt Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës. Kjo edhe për faktin, 
se me kufizimin e shkaqeve, në bazë të të cilave mund të paraqitet ky mjet juridik 
në Gjykatën Supreme do të arrijnë shumë më pak kërkesa të tilla për mbrojtjen e 
ligjshmërisë.  

3 Përkundër faktit të mungesës së dispozitave referuese, mendoj se në 
procedurën sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë do të duhej të vlenin në 
mënyrë analoge këto dispozita: nenet 212, 213, 216, 220, 221, 222 dhe 223. Është 
e qartë se këto dispozita mund të vijnë në zbatim vetëm përshtatshmërisht në 
mënyrë analoge, nëse nuk është paraparë diçka tjetër me dispozitat e neneve 245 
deri 251 të LPK. 

                                                            
1064 Në lidhje me këtë shih konkretisht komentimin e nenit 213. 
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PJESA E DYTË 
 
Gjykimi në shkallë të parë 
 
KREU XV 
 
Ngritja e padisë 
 
Neni 252 
 

Gjykimi i një çështje në gjykatë fillon me paraqitjen e kërkesëpadisë me 
shkrim (padi detyrimi, vërtetimi dhe ndryshimi). 

 
1 Në pjesën e dytë, Kreu XV me dispozitat e neneve 252 në vazhdim të LPK 

rregullohet procedura para gjykatës së shkallës së parë dhe sidomos fillimi i 
procedurës. Dispozita e nenit 252 të LPK përcakton në mënyrë lapidare se procesi 
gjyqësor civil fillon me paraqitjen e padisë në gjykatë. Fillimisht duhet të ceket se 
formulimi i dispozitës së nenit 252 të LPK është tejet i pafat. Ky formulim i 
shëmbëllen më tepër një shtjellimi arsimor se sa një norme juridike. Nga formulimi 
i normës se Gjykimi i një çështje në Gjykatë fillon...del se procesi gjyqësor civil 
fillon me paraqitjen e padisë në gjykatë. Dhe kjo dispozitë është normë 
fundamentale në procedurën civile, me të cilën përcaktohet edhe vetë karakteri i 
një procesi civil gjyqësor dhe se një proces civil gjyqësor mund të fillojë vetëm me 
anë të padisë (Raste përjashtimore nga kjo, kur një proces gjyqësor mund të fillojë 
pa padi janë të pakta dhe të caktuara shprehimisht me ligj; Kështu mendohet në 
sigurimin e kërkesëpadisë në bazë të dispozitave të neneve 296 e në vazhdim të 
LPK, kur procedura fillon me paraqitjen e propozimit; Po ashtu rasti tjetër 
përjashtimor i fillimit të procesit gjyqësor civil jo me padi, por me propozim është i 
paraparë me dispozitat e neneve 379 të LPK e në vazhdim. Në bazë të këtyre 
dispozitave, procesi gjyqësor fillon në bazë të propozimit për sigurimin e provës. 
Ligji e quan gabimisht këtë propozim si “kërkesë”1065. Prandaj,tek padia është 
parimisht veprimi i parë procedural, me anë të cilit veprim, fillon edhe procesi 
gjyqësor civil. 

2 Se formulimi i dispozitës së nenit 252 të LPK është me të vërtetë i pafat në 
aspektin normativ, shihet gati në çdo fjalë të kësaj dispozite. Kështu edhe tek 
formulimi...me paraqitjen e kërkesëpadisë me shkrim... Procesi gjyqësor fillon me 
ndërmarrjen e veprimit procedural të palës dhe ai veprim në këtë rast është padia 
dhe jo kërkesëpadia. Padia është një veprim procedural i palës, me të cilin kërkohet 
mbrojtje gjyqësore me anë vendimit të gjykatës1066. Kërkesëpadia është element 
përmbajtësor i padisë1067. Kërkesëpadia është një kërkesë e palës paditëse për 
nxjerrjen e një vendimi të gjykatës me përmbajtje të caktuar. Dhe se kërkesëpadia 
duhet të pasqyrojë përmbajtjen e dispozitivit të vendimit të gjykatës të 

                                                            
1065 Shih në lidhje me këtë dispozitat e nenit 379 e në vazhdim të LPK. 
1066 Shih sidomos Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht – Streitiges Verfahren, S. 137. 
1067 Shih edhe Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 147. 
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dëshiruar1068. Pra, kërkesëpadia është një pjesë e domosdoshme e secilës padi, me 
të cilën kërkesëpadi paraqitet kërkesa e palës paditëse, se çka duhet të përmbajë 
vendimi i gjykatës, nxjerrjen e të cilit e kërkon pala paditëse1069.  

3 Padia (dhe jo kërkesëpadia) është pra veprim procedural me shkrim1070. Nga kjo 
rrjedh se padia mund të paraqitet vetëm në formën me shkrim. Megjithatë, kërkesa 
e formës me shkrim është plotësuar, nëse ky veprim është ndërmarrë nëpërmjet 
deklarimit të tij në gjykatë dhe protokollimit të këtij veprimi, po ashtu në gjykatë. 
Përkundër heshtjes së Ligjit në lidhje me protokollimin e veprimeve procedurale të 
palës paditëse1071, paraqitja e padisë është e mundshme nëpërmjet protokollimit të 
deklaratës në gjykatë. Natyrisht, kjo nuk do të ishte e mundur, nëse pala 
përfaqësohet nga ana e një avokati. Pra, padia mund të paraqitet parimisht edhe 
nëpërmjet protokollimit të deklaratës së saj në gjyq, përveçse pala është e 
përfaqësuar me anë të avokatit.  

4 Padia si veprim procedural me shkrim është parashtresë në kuptim të dispozitave 
të nenit 99 të LPK. Prandaj, edhe në lidhje me padinë vlejnë po ato dispozita në 
lidhje me parashtresat. Këtu mendohet sidomos në dispozitat në lidhje me dërgimin 
e parashtresave në gjykatë dhe mënyrës së dërgimit së tyre në gjykatë. Meqë për 
padinë nuk ekzistojnë rregulla të veçanta në lidhje me dërgimin e saj në gjykatë, 
atëherë edhe në lidhje me këtë vlejnë dispozitat e neneve 99 të LPK në lidhje me 
dërgimin e parashtresave1072. 

5 Me dispozitën e nenit 252 të LPK përcaktohet se procesi kontestimor fillon me 
paraqitjen e padisë në gjykatë. Fillon në kuptim të kësaj dispozite nënkupton se me 
paraqitjen e padisë në gjykatë shkaktohen pasoja të caktuara juridike. Dhe këto 
pasoja mund të jenë edhe të natyrës materiale edhe të natyrës procedurale. 
Prandaj, me paraqitjen e padisë në gjykatë krijohen pasoja të caktuara procedurale 
dhe materiale juridike. Paraqitja e padisë në gjykatë është pra një moment tejet i 
rëndësishëm në procedurën civile, sepse me këtë moment krijohet gjyqvarësia. 
Dhe ky moment i paraqitjes së padisë në Gjykatë është në raport të ngushtë edhe 
me momentin e dërgimit të padisë palës së paditur nga ana e gjykatës sipas 
dispozitave të nenit 262 të LPKsë. Bile kjo dispozitë, pra dispozita e nenit 262 të 
LPK përcakton në mënyrë shtjelluese arsimore, se gjyqvarësia krijohet që në 
momentin, në të cilin të paditurit i dorëzohet padia. Prandaj, nga kjo rrjedhë se në 
procesin civil gjyqësor kemi dy momente tejet të rëndësishme, me të cilat 
momente janë të lidhura pasoja të caktuara edhe të natyrës procedurale edhe të 
natyrës materiale. Në fakt, nuk është me rëndësi vendimtare, nëse momenti i 
paraqitjes së padisë në gjykatë emërtohet gjyqvarësi, ose gjyqvarësi emërton 
momentin e dërgimit të padisë palës së paditur, ashtu siç bënë edhe vetë ligjvënësi 
në dispozitën e nenit 262 të LPK1073. Me rëndësi fundamentale është, që të merret 

                                                            
1068 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 268. 
1069 Më konkretisht në lidhje me kërkesëpadinë shih komentimin e nenit 253 nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
1070 Në lidhje me veprimet procedurale me shkrim shih edhe komentimin e nenit 16 nr. 1 dhe komentimin e 
nenit 99 nr. 1 dhe 2. 
1071 Shih komentimin e nenit 99 nr. 16. 
1072 Shih në lidhje me këtë sidomos komentimin e nenit 99 nr. e në vazhdim. 
1073 Edhe në literaturën e deritanishme juridike në gjuhën shqipe ka një pasiguri në lidhje me terminologjinë e 
përdorur për këto momente; Përdoren edhe gjyqvarësia edhe litispendenca dhe shpesh për të dyjat këto 
momente në procedurën civile. 
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parasysh fakti, se në procedurën civile kemi dy momente të rëndësishme dhe njëri 
sipas dispozitës së nenit 252 të LPK dhe tjetri sipas dispozitës së nenit 262 të 
LPK. Për mendimin tim, gjyqvarësia krijohet në momentin e dërgimit të padisë në 
gjykatë konform dispozitës së nenit 252 të LPK. Kurse, në momentin e dërgimit të 
padisë palës së paditur sipas dispozitës së nenit 262 të LPK krijohet 
kontestvarësia. Kjo për faktin, se pikërisht në momentin e dërgimit të padisë palës 
së paditur i krijohet kontestvarësia, kurse në momentin e dërgimit të padisë në 
gjykatë krijohet gjyqvarësia1074.  

6 Në komentimin e këtij neni në nr. paraprak u cek, se gjyqvarësia në bazë të nenit 
252 të LPK krijohet në momentin e paraqitjes së padisë në gjykatë. Dhe në këtë 
moment krijohen edhe pasoja të caktuara procedurale dhe materiale juridike1075.  
Me paraqitjen e padisë në Gjykatë shkaktohen këto pasoja procedurale-juridike:  

 
- Që nga ky moment ekziston perpetuatio fori (vazhdimi i kompetencës) sipas 

dispozitës së nenit 17 par. 3 të LPK1076; 
- Momenti i dërgimit të padisë në gjykatë është moment vendimtar për caktimin 

e kompetencës lëndore sipas vlerës së objektit të kontestit. Caktimi i vlerës së 
objektit të kontestit është paraparë me dispozitat e nenit 30 të LPK1077; 

- Me dorëzimin e padisë në gykatë ruhet afati i paraparë ligjor; 
- Me paraqitjen e padisë në gjykatë lind edhe detyrimi ligjor për palën paditëse, 

që të njoftojë Gjykatën për ndërrimin eventual të vendbanimit apo 
vendqëndrimit të saj1078.  

 
Me paraqitjen e padisë në gjykatë shkaktohen edhe pasoja materiale juridike. Si të 
tilla janë: 

 
- Në këtë moment ndërpritet afati i parashkrimit nga e drejta materiale dhe 

ruhen afatet prekluzive nga e drejta materiale1079.  
 

Në rastet kur ndonjë kërkesë paraqitet gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor, atëherë 
edhe ky moment është vendimtar. 

7 Dispozita e nenit 252 të LPK rregullon po ashtu në mënyrë shtjelluese arsimore 
dhe jonormative edhe llojet e padive duke vënë në kllapa llojet e padive, si atë të 
detyrimit, vërtetimit dhe ndryshimit. Ekzistojnë lloje të ndryshme të padive, 
varësisht nga fakti se çfarë kritere merren për bazë për ndarjen e tyre1080. Por, 
ndarja kryesore e padive bëhet sipas kriterit të llojit të kërkesës për mbrojtjen 
gjyqësore. Pra, vendimtare është se në çfarë mënyre arrihet e drejta e pretenduar e 

                                                            
1074 Ky do të ishte një propozim i imi për të identifikuar qartë dhe saktë edhe këto dy momente, edhe pse i 
vetëdijshëm se emërtimi “kontestvarësia” nuk është standard i deritanishëm në terminologjinë juridike shqipe. 
1075 Në lidhje me pasojat procedurale dhe materiale juridike sipas dispozitave të nenit 262 shih më konkretisht 
komentimin e nenit 262 nr. 1 e në vazhdim. 
1076 Në lidhje me këtë institut shih komentimin e nenit 17 nr. 5 e në vazhdim. 
1077 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 30 nr. 1 e në vazhdim; 
1078 Shih dispozitën e nenit 116 par. 1 i LPK. 
1079 Dispozita e nenit 388 të LMD; Dispozita e neneve 28, 40 të LP etj. 
1080 Në lidhje me këto ndarje shih shumë detalisht Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 153 e në 
vazhdim. 
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palës, meqë në padi kryesorja është qëllimi i mbrojtjes gjyqësore. Dhe sipas këtij 
kriteri dallohen padia detyrimi, vërtetimi dhe ndryshimi1081. Prandaj, çfarëdo 
kërkese që paraqitet nga ana e palës paditëse ka të bëjë ose me padinë detyrimi ose 
padinë vërtetimi ose me padinë ndryshimi. Derisa padia e vërtetimit është e 
rregulluar me ligj shprehimisht1082, padia detyrimi dhe padia ndryshimi nuk janë të 
rregulluara shprehimisht me ligj, por nga përmbajtja e kërkesës për mbrojtje ligjore 
del se kemi të bëjmë me padinë detyrimi ose me padinë ndryshimi1083. 

8 Padia detyrimi1084 është një ndër paditë kryesore dhe më të shpeshta në praktikë. 
Nëpërmjet kësaj padie, pala paditëse si qëllim të mbrojtjes juridike ka gjykimin ose 
dënimin e palës së paditur, që ajo të përmbushë një detyrim të caktuar. Përmbushja 
e një detyrimi të tillë të caktuar konsiston në mënyrë alternative në veprim, 
mosveprim ose durim të palës së paditur. Prandaj, padia detyrimi është e drejtuar 
për të arritur një sjellje të caktuar të palës së paditur, e cila sjellje mund të jetë në 
formë të veprimit, mosveprimit ose durimit1085. Si raste të tilla të kërkesës për 
përmbushjen e ndonjë detyrimi të caktuar mund të jenë të ndryshme: kështu p. sh. 
pagimi i çmimit të shitjes, kërkesa për dorëzimin e sendit, kërkesa për kthimin e 
sendit, kërkesa për kthimin e sendit të dhënë me hua, kthimi i kredisë, dhënia e 
deklaratës së vullnetit, durimi nga e drejta e servituteve, kërkesa për mospërsëritjen 
e zhurmës ose trazimit sipas të drejtave fqinjësore etj. Në padinë detyrimi duhet të 
përcaktohet qartë se kërkohet përmbushja e detyrimit të caktuar pa specifikuar se 
kërkohet edhe konstatimi se palës paditëse i takon edhe e drejta e caktuar. Kjo për 
faktin, se me vendimin e dhënë për përmbushjen e detyrimit të caktuar ekziston 
automatikisht edhe konstatimi se palës paditëse i takon edhe e drejta e caktuar1086. 
Vendimi i cili nxjerrët në bazë të padisë detyrimi mund të shërbejë si dokument i 
përshtatshëm për përmbarimin e dhunshëm. Me rëndësi po ashtu, se padia 
kondemnatore do të ketë sukses vetëm atëherë, nëse kërkesa e palës paditëse ka 
arritur më së voni në përfundim të shqyrtimit kryesor. Prandaj, në bazë të 
dispozitave të nenit 144 të LPK vendimi kondemnator në bazë të padisë 
kondemnatore do të nxjerrët vetëm nëse kërkesa e palës ka arritur deri në fund të 
shqyrtimit kryesor1087.  

9 Duke u bazuar në parimin e autonomisë së lirë të vullnetit të palëve, si parim 
kryesor në të drejtën materiale, marrëdhëniet juridike krijohen, ndryshohen dhe 
shuhen sipas vullnetit të palëve. Megjithatë, nga ky parim ekzistojnë edhe 
përjashtime, kur për krijimin, ndryshimin dhe shuarjen e një marrëdhënie 
juridike1088 kërkohet edhe një veprim i autoritetit publik. Megjithatë, në raste të 
caktuara, për ndryshimin e këtyre marrëdhënieve të caktuara juridike është i 

                                                            
1081 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger/Klicka in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, Vor § 226 Rn. 1. 
1082 Shih dispozitën e nenit 254 të LPK. 
1083 Padia vërtetimi do të shtjellohet në komentimin e nenit 254 nr. 1 e në vazhdim, kurse padia detyrimi dhe 
ndryshimi do të shtjellohen në vazhdim të komentimit të këtij neni. 
1084 Quhet edhe padia kondemnatore; shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 154. 
1085 Kështu edhe në të drejtën komparative; në mes të tjerëve Musielak, Grundkurs ZPO, S. 38. 
1086 Kështu edhe në të drejtën komparative; Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht – 
Streitiges Verfahren, S. 142. 
1087 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 144 nr. 1 e në vazhdim. 
1088 Në lidhje me marrëdhënien juridike shih konkretisht në komentimin e nenit 254 nr. 1 e në vazhdim. 
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nevojshëm edhe vendimi i gjykatës për ndryshimin e një marrëdhënie të caktuar 
juridike. Dhe kjo arrihet nëpërmjet padisë ndryshimi, me të cilën padi kërkohet 
nxjerrja e një vendimi të gjykatës për të krijuar, shuar ose ndryshuar një 
marrëdhënie të caktuar juridike. Vendimi i tillë i formës së prerë ndryshon 
automatikisht edhe marrëdhënien e caktuar juridike sipas përmbajtjes së vendimit 
dhe për këtë arsye ky vendim nuk mundet dhe nuk ka nevojë që të ekzekutohet në 
procedurën e përmbarimit. Prandaj, vendimi i cili nxjerrët sipas padisë ndryshimi 
nuk mund të shërbejë si dokument i përshtatshëm për ekzekutim në procedurën e 
përmbarimit. Vendimet, që nxjerrën në bazë të padisë ndryshimi kanë karakter 
konstitutiv dhe ose me efekt ex nunc (p. sh. zgjidhja e martesës) ose me efekt ex 
tunc (p.sh. anulimi i martesës), derisa vendimet që nxjerrën sipas padisë 
kondemnatore ose vërtetimi kanë karakter deklarativ, me çka vetëm vërtetohet 
edhe formalisht një e drejtë, që ka ekzistuar1089.  

10 Në bazë të padisë kondemnatore nxjerrët gjithmonë vendimi kondemnator 
(aktgjykim ose aktvendim). Meqë ky vendim ka të bëjë po ashtu me përmbushjen e 
ndonjë prestimi (detyrimi), atëherë edhe ky vendim duhet të përmbajë patjetër edhe 
afatin për përmbushjen e këtij prestimi. Dhe ky afat zakonisht është 15 ditë, 
përveçse Ligji parasheh diçka tjetër1090.  

 
 
Përmbajtja e padisë 
 
Neni 253 

 
253.1 Padia duhet të përmbajë: 

a) kërkesën e caktuar në pikëpamje të çështjes kryesore dhe kërkesave 
aksesore; 

b) faktet mbi të cilat paditësi e bazon kërkesën; 
c) provat me të cilat vërtetohen faktet e tilla; 
d) vlerën e kontestit; 
e) bazën juridike dhe 
f) të dhënat e tjera që duhet t’i ketë çdo parashtresë (neni 99 i këtij 

ligji). 
 

253.2 Gjykata nuk është e lidhur me bazën juridike të kërkesëpadisë. 
253.3 Gjykata do të veprojë sipas padisë edhe kur paditësi nuk e ka treguar 

bazën juridike të kërkesëpadisë. 
253.4 Paditësi ka për detyrë që padisë t’ia bashkangjis vërtetimin mbi taksën 

gjyqësore të paguar. 
253.5 Në qoftë se paditësi nuk e paguan taksën gjyqësore të përcaktuar për 

padinë as pas vërejtjes së dërguar nga gjykata, edhe pse nuk ekzistojnë 

                                                            
1089 Kështu edhe në të drejtën komparative, shih Reichold in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, Vorbem § 
253 Rn. 4, 5. 
1090 Në lidhje me afatin paritiv shih dispozitat e nenit 146 të LPK dhe komentimin e nenit 146 nr. 1 e në 
vazhdim. 
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konditat për lirim nga detyrimi i pagimit të taksës gjyqësore, do të 
konsiderohet se padia është tërhequr. 
 

1 Me dispozitat e nenit 253 të LPK rregullohet përmbajtja e padisë. Pra me këto 
dispozita përcaktohet në mënyrë ligjore se çka duhet të përmbajë secila padi, pa 
marrë parasysh llojin e asaj padie. Me këto dispozita parashihet shprehimisht 
përmbajtja e padisë, por jo edhe forma e saj. Në lidhje me formën e padisë nuk 
kemi rregulla ligjore. Kjo për faktin, se mbrojtja gjyqësore e një të drejte 
subjektive private nuk mund të rrezikohet për shkak të kërkesave të tepërta për një 
formë të caktuar. Megjithatë, secila padi duhet të ketë së paku një standard 
minimal në aspektin formal. Kjo del edhe nga dispozita e nenit 253 par. 1 nënpar. 
f) të LPK, sipas së cilës dispozitë secila padi duhet të ketë të dhënat, që i ka një 
parashtresë sipas dispozitave të nenit 99 të LPK. Dhe secila parashtresë, pra edhe 
secila padi ka një standard minimal në aspektin formal. Sidomos ato duhet të jenë 
të qarta dhe të kuptueshme. Dhe qartësia e kuptueshmëria e një parashtrese del 
natyrisht, nëse ajo parashtresë respekton standardet minimale në aspektin formal. 

2 Meqë padia është një parashtresë, atëherë secila padi duhet të përmbajë të dhënat, 
që duhet t’i ketë secila parashtresë. Se cilat të dhëna duhet t’i ketë secila 
parashtresë del nga dispozita e nenit 253 par. 1 nënpar. f të LPK në lidhje me nenin 
99 të LPK. Në bazë të këtyre dispozitave, padia duhet të përmbajë të dhëna siç 
janë: emrin e gjykatës, emrin dhe mbiemrin (emërtimin e personit juridik), 
vendbanimin apo vendqëndrimin (selinë e personit juridik) e palëve, të 
përfaqësuesve të tyre ligjor apo me prokurë, po që se i kanë, objektin e kontestit, 
përmbajtjen e deklaratës dhe firmën e parashtruesit. Këto janë të dhëna minimale, 
të cilat duhet t’i përmbajë secila padi1091. Të dhënat sipas dispozitës së nenit 253 
par. 1 nënpar. f të LPK në lidhje me dispozitat e nenit 99 të LPK janë kushte të 
domosdoshme, të cilat kushte duhet t’i përmbajë secila padi. Dhe nëse ndodhë, që 
padia nuk i përmban këto të dhëna, atëherë Gjykata duhet të zhvillojë procedurën e 
përmirësimit të padisë sipas dispozitave të nenit 253 par. 1 nënpar. f të LPK në 
lidhje me dispozitat e nenit 102 par. 1 dhe par. 2, nenit 99 par. 1 dhe par. 2 të LPK. 
Atëherë nëse padia nuk është përmirësuar brenda afatit të caktuar gjyqësor, gjykata 
do të hedhë poshtë atë padi si të palejueshme konform dispozitave të neneve 102 
par. 3, nenit 99 par. 1 dhe par. 2 të LPK në lidhje me nenin 253 par. 1 nënpar. f të 
LPK.  

3 Kusht tjetër i domosdoshëm i secilës padi është edhe kërkesa e caktuar në 
pikëpamje të çështjes kryesore dhe kërkesave aksesore në bazë të dispozitës së 
nenit 253 par. 1 nënpar. a) të LPK. Kjo kërkesë në bazë të kësaj dispozite është 
kërkesëpadia. Kërkesëpadia në kuptim të kësaj dispozite është kërkesa e palës 
paditëse për nxjerrjen e një vendimi të gjykatës me përmbajtje të caktuar. Dhe se 
kërkesëpadia duhet të pasqyrojë përmbajtjen e dispozitivit të vendimit të dëshiruar 
të gjykatës1092. Pra, kërkesëpadia duhet t’i përgjigjet tekstualisht vendimit të 

                                                            
1091 Në lidhje me këto të dhëna shih konkretisht dhe detalisht në komentimin e nenit 99 nr. 1 e në vazhdim; Të 
gjitha ato, që janë paraqitur në komentimin e nenit 99 nr. 1 e në vazhdim në lidhje me përmbajtjen e 
parashtresës vlejnë përshtatshmërisht edhe për secilën padi; për këtë i referohemi atyre shtjellimeve dhe hiqet 
dorë nga përsëritja e atyre komenteve edhe në këtë pjesë. 
1092 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 268. 
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dëshiruar, sepse varësisht nga kjo kërkesëpadi do të nxjerrët edhe vendimi i 
gjykatës, natyrisht nëse padia është e lejueshme dhe e themeltë1093. Kjo vlen për të 
gjitha llojet e padive1094. Kërkesëpadia përfshinë kërkesat kryesore dhe kërkesat 
aksesore. Pra, pala paditëse duhet të paraqes me padi kërkesat e tij kryesore dhe 
aksesore1095. Sipas dispozitës së nenit 253 par. 1 nënpar. a) të LPK, kërkesëpadia 
e palës paditëse duhet të jetë e caktuar. Arsyeja e kushtit për kërkesëpadinë e 
caktuar qëndron në faktin, se në këtë mënyrë sigurohet edhe preciziteti i detyrimit, 
që duhet të përmbush pala e paditur, nëse vjen deri te vendimi i dëshiruar. Kështu, 
në bazë të kërkesëpadisë së caktuar do të dihet edhe cili do të jetë prestimi apo 
detyrimi, që duhet të përmbush pala e paditur. Në bazë të kërkesëpadisë së caktuar 
sigurohet edhe ekzekutimi i dhunshëm i detyrimit në procedurën e përmbarimit1096. 
Në rast se kemi të bëjmë me kërkesa në të holla, atëherë edhe kërkesëpadia duhet 
të jetë gjithmonë e caktuar edhe në shifër precize1097. Kërkesëpadia e caktuar është 
e nevojshme edhe për faktin e sigurimit të kufizimit të qartë të objektit të efektit të 
vendimit të formës në kuptimin material. Pra, të dihet qartë në rast të nxjerrjes së 
vendimit, se cila çështje është zgjidhur dhe se tanimë ajo çështje e zgjidhur është e 
formës së prerë si në kuptimin formal ashtu edhe në kuptimin material. Edhe te 
padia ndryshimi dhe vërtetimi është me rëndësi fundamentale, që kërkesëpadia të 
jetë e caktuar. Kjo për faktin se në rast të nxjerrjes së vendimit në bazë të 
kërkesëpadisë së caktuar të dihet qartë, se cila marrëdhënie juridike është 
konstatuar në rast të padisë vërtetimi ose se cila marrëdhënie juridike është 
ndryshuar, shuar apo krijuar në rast të padisë ndryshimi. Kërkesëpadia e caktuar 
është kusht i domosdoshëm i padisë dhe në rast të mospërmbushjes së këtij kushti, 
padia duhet të hedhet poshtë. Megjithatë, padia do të hedhet poshtë si e 
palejueshme vetëm atëherë, nëse procedura e përmirësimit të padisë sipas 
dispozitave të neneve 253, 99 dhe 102 të LPK ka dështuar. Më së voni gjatë 
zhvillimit të seancës gjyqësore, gjykata do të kërkojë nga pala paditëse që të 
precizojë padinë në atë mënyrë që kërkesëpadia të jetë e caktuar. Dhe nëse edhe në 
këtë rast nuk pason përmirësimi i padisë në këtë kontekst, atëherë padia duhet të 
hedhet poshtë si e palejueshme. 

4 Kusht tjetër i domosdoshëm i padisë është edhe e dhëna për faktet, mbi të cilat 
paditësi e bazon kërkesëpadinë e tij. Kjo del shprehimisht nga dispozita e nenit 253 
par. 1 nënpar. b) të LPK në lidhje me nenin 99 par. 3 të LPK. Dhe fakti është 
çfarëdo ngjarje ose gjendje konkrete e kaluar ose e tanishme, të cilat janë të 
caktuara në kohë dhe hapësirë1098. Prandaj, pala paditëse duhet të paraqes këto 
fakte në padinë e saj. Edhe pse Ligji hesht në lidhje me këtë çështje, në padi duhet 
të paraqiten të gjitha faktet shkurtimisht dhe konkretisht një nga një. Nga faktet e 
paraqitura duhet të del e qartë edhe pasoja e caktuar juridike, pra kërkesëpadia e 

                                                            
1093 Në lidhje me dallimin në mes të padisë dhe kërkesëpadisë shih edhe komentimin e nenit 252 nr. 2. 
1094 Kështu p. sh. paditësi kërkon përmbushjen e një prestimi a detyrimi ose vërtetimin e ndonjë marrëdhënie të 
caktuar juridike. 
1095 Në lidhje me dallimin në mes të kërkesave kryesore dhe aksesore shih më konkretisht komentimin e nenit 
143 nr. 1; shih edhe komentimin e nenit 30 nr. 9. 
1096 Kjo është e rëndësishme në rast të paraqitjes së padisë kondemnatore. 
1097 Kështu me të drejtë edhe në të drejtën komparative; shih në lidhje me këtë sidomos Ballon, Einführung in 
das österreichische Zivilprozessrecht – Streitiges Verfahren, S. 137. 
1098 Lidhur me atë se cilat janë ato fakte konkretisht, shih komentimin e nenit 319 nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
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palës paditëse mund të mbështet pikërisht në faktin e tillë1099. Nga kjo del, se në 
secilën padi pala paditëse duhet të paraqes edhe faktin, mbi të cilën mbështet 
kërkesëpadia e saj. Dhe nëse padia nuk e ka prezantuar këtë fakt, atëherë padia do 
të hedhet poshtë si e palejueshme. Megjithatë, edhe këtu tërhiqet vëmendja se 
padia do të hedhet poshtë, vetëm atëherë nëse ka dështuar procedura e 
përmirësimit të padisë sipas dispozitave të neneve 253, 99 dhe 102 të LPK.  

5 Në bazë të dispozitës së nenit 253 par. 1 nënpar. c) të LPK në lidhje me dispozitën 
e nenit 99 par. 3 të LPK, padia duhet të përmbajë edhe provat, me të cilat 
provohen faktet e tilla. Provat ofrohen në mënyrë të qartë dhe konkrete për secilin 
fakt të parashtruar. Përkundër formulimit të këtyre normave, ofrimi i provave në 
padi nuk është kusht i domosdoshëm i padisë. Kjo për faktin, se edhe përkundër 
mungesës së provave mund të nxjerret aktgjykim për shkak të mosbindjes ose për 
shkak të mungesës së palës së paditur1100. Nga kjo del se nuk mund të hedhet 
poshtë padia si e palejueshme për shkak se pala paditëse nuk i ka paraqitur provat 
në lidhje me faktet e prezantuara. Rrjedhimisht, gjykata nuk do të zhvillojë 
procedurën e përmirësimit të padisë për shkak të mungesës së provave1101.  

6 Përkundër formulimit të dispozitës së nenit 253 par. 1 nënpar. d) të LPK, se 
padia duhet të përmbajë edhe vlerën e objektit të kontestit1102, kjo e dhënë nuk 
është kusht i domosdoshëm i padisë. Për këtë arsye, gjykata nuk do të hedh poshtë 
padinë dhe as nuk do të zhvillojë procedurën e përmirësimit ë padisë, nëse pala 
nuk e ka caktuar vlerën e objektit të kontestit. Te ky konstatim arrihet, nëse kemi 
parasysh dispozitën e nenit 36 të LPK. Kjo dispozitë përcakton qartë se vetë 
gjykata do të caktojë vlerën e objektit të kontestit, nëse atë nuk e ka përcaktuar 
pala paditëse në padinë e saj1103. Prandaj, dispozita e nenit 253 par. 1 nënpar. d) të 
LPK në konteste pasurore-juridike në të holla ka karakter më shumë këshillues, 
sesa urdhërues, sepse pala nuk do të ketë pasoja procedurale, nëse në padinë e saj 
nuk ka paraqitur vlerën e objektit të kontestit. Megjithatë, diçka tjetër vlen nëse 
kemi të bëjmë me konteste pasurore-juridike, të cilat konteste nuk janë në të holla. 
Në këtë rast, pala paditëse duhet të përcaktojë vlerën e objektit të kontestit, meqë 
dispozita e nenit 36 të LPK ka të bëjë vetëm me kërkesa pasurore-juridike jo në të 
holla. Në raste të tilla, padia duhet të përmbajë edhe vlerën e objektit të kontestit. 
Në të kundërtën, padia do të hedhet poshtë si e palejueshme, nëse procedura e 
përmirësimit të padisë ka dështuar. 

7 Problematike është fakti, nëse padia duhet të përmbajë bazën juridike ose jo. 
Dispozita e nenit 253 par. 1 nënpar. e) të LPK përcakton qartë se padia duhet të 
përmbajë bazën juridike. Pra, pala është e detyruar që të ndërmerr një kualifikim 
juridik të gjendjes faktike dhe këtë gjendje faktike të subsumoj nën një normë të 

                                                            
1099 Kështu p. sh.,nëse kërkohet pagimi i çmimit të shitjes duhet të paraqitet fakti se ekziston një marrëdhënie 
juridike e shitjes; nëse kërkohet mënjanimi i zhurmës duhet të ofrohet fakti, se ka ekzistuar trazimi; Nëse 
kërkohet shuarja e një marrëdhënie të caktuar juridike të ofrohet fakti se ekziston ajo marrëdhënie e caktuar 
juridike. 
1100 Kështu me të drejtë edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 271. 
1101 Megjithatë tërhiqet vëmendja se është e këshillueshme të ofrohen provat në lidhje me faktet e prezantuara, 
sepse mosofrimi i provave për faktet e prezantuara vënë në pozitë tejet të pasigurt palën paditëse. 
1102 Ligji e formulon këtë gabimisht „vlerën e kontestit”. 
1103 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 36 të LPK nr. 1. 
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caktuar juridike. Konkretisht, pala paditëse duhet të paraqesë në padinë e saj edhe 
dispozitën juridike, në bazë të së cilës mbështetet kërkesëpadia e saj. Megjithatë, 
dispozitat e nenit 253 par. 2 dhe 3 të LPK përcaktojnë diçka tjetër. Në bazë të 
këtyre dispozitave, gjykata nuk është e lidhur për bazën juridike, të përcaktuar në 
padi. Për më tepër, Ligji përcakton se gjykata do të zhvillojë procedurë civile, edhe 
atëherë kur pala paditëse fare nuk ka paraqitur bazën juridike në padinë e saj. 
Formulimet e tilla kontradiktore në Ligj pasqyrojnë me gjasë pasigurinë e madhe të 
ligjvënësit në lidhje me këtë problem. Si duket, ligjvënësi nuk ishte në gjendje të 
vendoste se cila pikëpamje duhet të mbizotërojë. Edhe në të drejtën komparative 
ekziston një diskurs i gjerë doktriner, nëse padia duhet të përmbajë ose jo bazën 
juridike. Parimisht, nuk kërkohet baza juridike, përjashtimisht padia duhet të 
përmbajë bazën juridike, nëse pala paditëse kërkon me padi vërtetimi se një 
marrëdhënie e caktuar juridike ose ndonjë e drejtë nuk ekziston1104. Për mendimin 
tim, ligjvënësi nuk ishte në gjendje të zgjidhë këtë problem as në bazë të zgjidhjes 
parimore dhe parashikimin e ndonjë rasti përjashtimor nga rregulla. Në bazë të 
interpretimit të gjithanshëm të këtyre dispozitave mund të konstatohet se tek ne, 
baza juridike sipas të drejtës aktuale procedurale nuk është kusht i domosdoshëm i 
padisë1105.  

8  Nga kjo rezulton, se gjykata nuk do të hedh poshtë e as nuk do të zhvillojë 
procedurën e përmirësimit të padisë, nëse ajo nuk përmban bazën juridike. Shumë 
më tepër, Gjykata do të zhvillojë procedurën civile edhe nëse padia nuk 
përmban bazën juridike1106. Siç duket, në të drejtën tonë kanë zënë vend parimet 
juridike se pala ka për detyrë veç da mihi factum dabo dibi iuris sepse iura novit 
curia. Pra, pala ka për detyrë të ofrojë gjendjen faktike, sepse bazën juridike të 
kësaj gjendje faktike e njeh vetë gjykata. Sipas mendimit tim, përkundër këtij fakti, 
pala nuk do të të duhej të ndihej shumë komod në këtë situatë të tillë juridike. 
Shumë më tepër, ajo do të duhej që në padi të cek së paku, se kërkesëpadia 
mbështet në çfarëdo baze të mundshme juridike. Kjo do të ishte një zgjidhje 
adekuate, meqë përcaktimi i bazës së gabuar juridike do të mund të kishte për 
pasojë hedhjen poshtë të padisë. Në rastet kur pala është e sigurt për bazën 
juridike, atëherë ajo do të duhej të paraqesë atë në padi. Kjo për faktin, se nuk 
është e ndaluar që pala paditëse të përcaktojë bazën juridike në padinë e saj.  

9 Dispozitat e nenit 253 par. 4 dhe 5 të LPK rregullojnë çështjen e pagesës së 
taksave gjyqësore. Nëse këto taksa nuk janë paguar, atëherë padia hedhet poshtë 
ose ajo llogaritet se është tërhequr. 

                                                            
1104 Shih në lidhje me këtë sidomos (Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 266. 
1105 E paqartë lidhur me këtë është edhe praktika e deritanishme gjyqësore; shih vendimin e Gjykatës Supreme, 
Rev., Nr. 62/02 thekson se:”Gjykata nuk është e lidhur për bazën juridike, mbi të cilën pala e mbështet 
kërkesëpadinë vetëm atëherë kur vërteton se ajo nuk mbështetet mbi kurrfarë bazë juridike”. 
1106 Kështu shprehimisht edhe dispozita e nenit 253 par. 4 të LPK. 
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Padi vërtetimi 
 
Neni 254 

 
254.1 Paditësi mund të kërkojë me padi që gjykata vetëm të konstatojë 

ekzistimin, përkatësisht mosekzistimin,e një të drejte apo të një raporti 
juridik,ose vërtetësinë, gjegjësisht mos vërtetësinë e ndonjë dokumenti. 

254.2 Padia e këtillë mund të ngrihet kur kjo është përcaktuar me dispozita të 
posaçme, apo kur paditësi ka interes juridik që gjykata të vërtetojë 
ekzistimin apo mosekzistimin e ndonjë të drejte apo të raportit juridik, 
ose vërtetësinë, respektivisht mos vërtetësinë e ndonjë dokumenti para se 
të jetë bërë e kërkueshme kërkesa për pretim nga raporti i njëjtë. 

254.3 Po që se vendimi mbi kontestin varet nga fakti nëse ekziston ose nuk 
ekziston një e drejtë apo raport juridik, i cili gjatë procedimit të padisë 
është kontestuar, paditësi mundet, krahas kërkesës ekzistuese, ta 
parashtrojë edhe kërkesëpadinë me qëllim që gjykata të vërtetoj se 
raporti i tillë ekziston, respektivisht se nuk ekziston, po që se gjykata para 
së cilës është duke u zhvilluar procedimi është kompetente për kërkesën e 
tillë. 

254.4 Parashtrimi i kërkesës sipas dispozitës së paragrafit 3 të këtij neni nuk do 
të konsiderohet si ndryshim, i natyrës objektive, të padisë. 
 

1 Derisa padia detyrimi dhe padia ndryshimi nuk rregullohen shprehimisht me 
Ligj1107, me dispozitat e nenit 254 të LPK rregullohet shprehimisht padia vërtetimi. 
Sipas kësaj dispozite, me anë të padisë vërtetimi mund të kërkohet konstatimi i 
ekzistimit ose mosekzistimit të një marrëdhënie juridike apo të një të drejte ose 
konstatimi i vërtetësisë ose jovërtetësisë së një dokumenti. Me anë të kësaj padie 
mund të kërkohet pra, që Gjykata të vendos nëse një marrëdhënie juridike1108 
ekziston apo nuk ekziston. Marrëdhënia juridike në kuptim të kësaj dispozite është 
një raport i caktuar dhe konkret juridikisht i rregulluar në mes të personave në mes 
vete ose në raportin e personave në lidhje me sendet1109. Diferencimi përmbajtësor 
sipas dispozitës së nenit 254 par. 1 të LPK në mes të konstatimit në lidhje me 
ekzistimin ose mosekzistimin e raportit juridik dhe të drejtës është i 
parëndësishëm dhe i tepërt, për shkak të faktit se e drejta në kuptim të kësaj norme 
mund të subsumohet nën raportin juridik, meqë, çdo e drejtë buron nga një 
marrëdhënie e caktuar juridike1110. Pra, me padi vërtetimi mund të kërkohet 
konstatimi se ekziston ose nuk ekziston një marrëdhënie juridike. Raporti i tillë në 
kuptim të dispozitës së nenit 254 të LPK mund të jetë jo vetëm një marrëdhënie 

                                                            
1107 Përmbajtja e tyre del nga dispozitat ligjore. 
1108 Ligji thotë ”raport juridik”. 
1109 Shih Reichold in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 256 Rn. 5. 
1110 Kështu edhe në literaturë duke iu referuar LPK të vjetër; shih sidomos Brestovci, E drejta procedurale 
civile I, fq. 157; E njëjta vlen edhe në të drejtën komparative: shih në lidhje me këtë sidomos 
Rechberger/Klicka in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 228 Rn. 4; Në të drejtën procedurale të 
Gjermanisë fare nuk parashihet e drejta subjektive si element i ndarë nga marrëdhënia juridike. 
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juridike e së drejtës materiale1111. Me padinë vërtetimi në kuptim të kësaj norme do 
të mund të kërkohet edhe konstatimi se ekziston ose nuk ekziston një marrëdhënie 
juridike procedurale1112. Padia vërtetimi mund të paraqitet vetëm në lidhje me një 
marrëdhënie juridike aktuale dhe më së voni deri në përfundim të seancës 
gjyqësore për shqyrtim kryesor. Pra, nuk mund të kërkohet konstatimi se ekziston 
ose nuk ekziston një marrëdhënie juridike e ardhshme1113. Marrëdhënie juridike në 
kuptim të kësaj dispozite nuk mund të konsiderohen as pyetjet juridike abstrakte 
dhe as kualifikimi juridik i një çështje. Pra, pala paditëse nuk mundet me padi 
vërtetimi të kërkojë që të konstatohet se si rregullohet juridikisht një çështje1114. 
Padia e vërtetimit është po ashtu e palejueshme, nëse me të kërkohet që të 
konstatohet, nëse një marrëdhënie juridike është e mundshme apo e lejuar1115. 
Gjithashtu, nuk mund të kërkohet me padi vërtetimi që të konstatohet, nëse një 
marrëdhënie juridike është ligjërisht e lejuar ose bien ndesh me moralin publik ose 
është në harmoni me legjislacionin në tërësi. Këto çështje do të mund të ishin 
pakufizime objekt i shqyrtimit në Tribunalin e Arbitrazhit, meqë Arbitrazhi është 
gjykatë private. 

2 Sipas dispozitës së nenit 254 par. 1 të LPK, pala paditëse mund të kërkojë me 
padinë vërtetimi, që të konstatohet, nëse një dokument është i vërtetë ose jo. Pra, të 
vërtetohet autentiticiteti i atij dokumenti. Dhe një dokument është i vërtetë, nëse 
ai dokument me të vërtetë është i lëshuesit të tij dhe jo i dikujt tjetër1116. Mundësia 
e paraqitjes së padisë vërtetimi për të konstatuar autenticititetin ose joautenticitetin 
e një dokumenti është përjashtimi i vetëm nga parimi, se me padi vërtetimi nuk 
mund të konstatohet një fakt ose gjendje faktike. Pra, me padi vërtetimi nuk mund 
të kërkohet konstatimi i një fakti ose gjendje faktike1117.  

3 Në bazë të dispozitës së nenit 254 par. 2 të LPKsë, padia e vërtetimit mund të 
paraqitet në raste, të cilat raste Ligji i parasheh shprehimisht. Në rast se me Ligj 
është paraparë se lejohet padia vërtetimi, atëherë fare nuk nevojitet argumentimi 
dhe shtjellimi i interesit juridik. Kjo për faktin, se supozohet interesi juridik, nëse 
Ligji parasheh se lejohet paraqitja e padisë vërtetimi. Si rast tipik të paraqitjes së 
padisë vërtetimi sipas ligjit është paraparë me dispozitat e neneve 78, 79 të Ligjit të 
punës. Sipas këtyre dispozitave, me ligj lejohet paraqitja e padisë vërtetimi në 
lidhje me të drejtat e punonjësve.  

                                                            
1111 P. sh. kontrata e shitjes, kontrata e dhuratës, e drejta e pronësisë, e drejta e posedimit, e drejta e servitutit 
etj. 
1112 P. sh. konstatimi i ekzistencës së marrëveshjes së arbitrazhit dhe vendimit të arbitrazhit; nëse me këtë padi 
mund të kërkohet edhe konstatimi se nuk ekziston pajtimi gjyqësor edhe në të drejtën komparative është 
diskutabile; shih sidomos Rechberger/Klicka in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 228 Rn. 4. 
1113 Nëse me padi vërtetimi mund të kërkohet edhe konstatimi se ekziston një marrëdhënie juridike me kusht 
ose jo është çështje diskutabile; E drejta komparative lejon një mundësi të tillë, nëse janë plotësuar të gjitha 
prezumimet për një marrëdhënie të tillë, por pa u shfaqur kushti i tillë i caktuar; shih Rechberger/Klicka in 
Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 228 Rn. 4. 
1114 P. sh. të kërkohet të konstatohet se një e drejtë është e drejtë pronësore apo e drejtë e servitutit. 
1115 Kështu në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 278. 
1116 Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht – Streitiges Verfahren, S. 144, 178. 
1117 P. sh. nuk mund të kërkohet konstatimi, se kur është lidhur një kontratë, ose si dhe kur ka ndodhur një dëm 
pasuror etj. 
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4 Kusht elementar për paraqitjen e një padie vërtetimi është interesi juridik i palës 
paditëse1118. Fillimisht duhet të ceket, se për ndërmarrjen e cilitdo veprim juridik 
kërkohet interesi juridik i parashtruesit1119. Kjo për faktin, se nuk mund të kërkohet 
mbrojtje gjyqësore për të drejta të përgjithshme në formë të ndonjë actio 
popularis. Secili ndërmarrës i ndonjë veprimi procedural ose me këtë rast, secila 
palë paditëse duhet të ketë një interes juridik për një gjë të tillë. Dhe ky interes për 
mbrojtje gjyqësore duhet të burojë nga rendi juridik, meqë nuk mjafton vetëm 
interesi ekonomik ose për shkak të “krenarisë” për të arritur një mbrojtje 
gjyqësore. Po ashtu, për paraqitjen e padisë vërtetimi nuk mjafton vetëm interesi 
për të marrë një informacion se ekziston ose nuk ekziston një marrëdhënie juridike 
ose një dokument është autentik ose jo1120. Ligji kërkon shprehimisht me 
dispozitën e nenit 254 par. 2 të LPK, se pala për të paraqitur padinë vërtetimi duhet 
të ketë interes juridik. Kjo nuk nënkupton, që për paraqitjen e padisë detyrimi ose 
ndryshimi nuk është i nevojshëm interesin juridik. Përkundrazi, edhe për padinë 
detyrimi edhe për padinë ndryshimi kërkohet interesi juridik i palës paditëse. E 
njëjta vlen edhe me ndërmarrjen e ndonjë veprimi tjetër procedural. Dallimi 
qëndron në faktin se në rast të paraqitjes së padisë vërtetimi nuk supozohet vetiu 
ekzistenca e interesit juridik të palës paditëse. Shumë më tepër, në këtë padi pala 
paditëse duhet të paraqesë dhe argumentojë interesin e saj juridik. Në rast të padisë 
detyrimi, ndryshimi apo ndërmarrjen e ndonjë veprimi tjetër juridik supozohet 
ekzistenca e interesit juridik, me konsekuencë se nuk ka nevojë që të paraqitet dhe 
shtjellohet ky interes1121.  

5 Si shembull tipik se pala paditëse ka interes juridik për paraqitjen e padisë 
veprimi është rasti, nëse ajo ndjehet e cenuar dhe e rrezikuar në pozicionin e saj 
juridik. E njëjta vlen, nëse pala paditëse ka paqartësi në lidhje me ndonjë të drejtë 
të saj të caktuar. Prandaj, padia vërtetimi ka karakter më shumë preventiv, me të 
cilën padi kërkohet që të mënjanohet mundësia e cenimit në të ardhmen të ndonjë 
të drejte të saj subjektive dhe me këtë të mënjanohet edhe mundësia e ndonjë 
procesi të ardhshëm juridik, si pasojë e cenimit eventual të marrëdhënies juridike 
ose të ndonjë të drejte subjektive. 

6 Për shkak të karakterit subsidiar të padisë vërtetimi kundrejt padisë 
kondemnatore, nuk ekziston interesi juridik dhe me këtë padia vërtetimi do të 
hedhet poshtë, nëse pala paditëse do të ishte në gjendje që të realizon mbrojtje 
gjyqësore në ndonjë mënyrë tjetër më të thjeshtë dhe më efektive1122. Prandaj, nuk 
do të lejohet padia vërtetimi, nëse pala paditëse të drejtën e saj të njëjtë mundet ta 
realizojë nëpërmjet padisë detyrimi. Kështu, p. sh. pala paditëse do të duhej, që në 
vend të padisë vërtetimi lidhur me ekzistencën e një kontrate do të duhej ta 
paraqiste padinë detyrimi për të kërkuar përmbushjen e prestimit, prestim i cili 
bazohet në kontratë. Kjo për faktin, se nëpërmjet padisë detyrimi mund të kërkohet 
përmbushja e detyrimit dhe me këtë arrihet edhe qëllimi se ekziston një 
marrëdhënie e caktuar juridike ose një e drejtë subjektive. Në rast të kontesteve në 

                                                            
1118 Ky kusht nuk kërkohet në rastet, kur Ligji parasheh shprehimisht rastet e paraqitjes së padisë vërtetimi. 
1119 Shih dispozitën e nenit 2 par. 4 të LPK. 
1120 Shih edhe në të drejtën komparative Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 279. 
1121 Në lidhje me këtë shih edhe komentimin e nenit 2 nr. 14 e në vazhdim. 
1122 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih në mes të tjerëve Musielak, Grundkurs/ZPO, S. 38, 39. 
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lidhje me marrëdhënien e punës nuk vlen subsidiariteti i padisë vërtetimi. Kjo 
ka të bëjë me kontestet në lidhje me ekzistimin ose shuarjen e marrëdhënies së 
punës1123. Në raste të tilla është e lejuar edhe padia vërtetimi për të konstatuar se 
ekziston marrëdhënia juridike e caktuar. 

7 Me dispozitën e nenit 254 par. 3 dhe 4 të LPK rregullohet e ashtuquajtura padia 
incidentale për vërtetimin e një marrëdhënie juridike1124. Kjo padi mund të 
parashtrohet gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor civil në lidhje me një padi 
detyrimi apo ndryshimi dhe zgjidhja e kësaj çështje ka karakter prejudicial. 
Varësisht nga zgjidhja e kësaj çështje prejudiciale do të zgjidhet edhe çështja, që 
është objekt kontesti me anë të padisë detyrimi. Padia e tillë incidentale nuk është 
një kërkesë, por juridikisht është padi në vete, për të cilën gjykata vendos me 
vendim të veçantë. Në lidhje me këtë padi incidentale vendos parimisht vetë 
gjykata, para të cilës është duke u zhvilluar procesi civil në lidhje me padinë tjetër. 
Me këtë padi, pala paditëse ose edhe pala e paditur mund të kërkojë që gjykata 
fillimisht të vendos, nëse ekziston një marrëdhënie e caktuar juridike, mbi të cilën 
marrëdhënie juridike pala paditëse e mbështet kërkesën e saj të paraqitur me 
padinë detyrimi. Nëse në lidhje me këtë padi është kompetente ndonjë gjykatë 
tjetër, atëherë pala e interesuar mund të paraqesë këtë padi në Gjykatën 
kompetente1125. Në rast të tillë, gjykata e ndërprenë procedurën deri sa të vendoset 
në lidhje më padinë incidentale.  

8 Pra, padia incidentale nuk është kërkesë procedurale e palës, por është në fakt një 
padi në vete, për të cilën vendoset në mënyrë meritore ose me vendim të 
përbashkët edhe me çështjen kryesore ose me vendim të veçantë. Nëse vendoset 
me vendim të veçantë në lidhje me padinë incidentale, atëherë ky vendim ka 
karakter të një aktgjykimi të ndërmjetëm1126.  

9 Kërkesa e paraqitur me padinë incidentale është në aspektin procedural një 
ndryshim i padisë sipas dispozitave të nenit 257 të LPK. Kjo për faktin, se pala 
në të njëjtin proces paraqet edhe një kërkesë tjetër për të kërkuar që të konstatohet 
ekzistimi ose jo ekzistimi i një të drejte apo marrëdhënie të caktuar juridike. 
Përkundër këtij fakti, dispozita e nenit 254 par. 4 të LPK parasheh se parashtrimi i 
një padie të tillë incidentale nuk konsiderohet padi ndryshimi. Nga kjo rrjedhë se 
në lidhje me padinë incidentale nuk vlejnë dispozitat e nenit 257 të LPK në lidhje 
me ndryshimin e padisë. Prandaj, për paraqitjen e padisë incidentale nuk është i 
nevojshëm fare pëlqimi i palës së paditur siç është rasti me ndryshimin e padisë 
konform dispozitave të nenit 257 të LPK1127.  

10 Për të pasur sukses padia incidentale, duhet të plotësohen edhe disa kërkesa të 
tjera. Kështu, procedura në lidhje me çështjen kryesore nuk do të duhej të 
përfundonte ende. Pra padia incidentale do të mund të paraqitej vetëm deri në fund 
të shqyrtimit kryesor në lidhje me çështjen kryesore. Gjithashtu, padia incidentale 

                                                            
1123 Dispozitat e neneve 79 dhe 80 të Ligjit të punës, Ligji Nr. 03/L-212. 
1124 Shih në lidhje me këtë Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 158, 159. 
1125 Nëse padia incidentale është paraqitur në Gjykatën, pranë së cilës zhvillohet procesi gjyqësor dhe 
kompetente është një Gjykatë tjetër, atëherë Gjykata nuk e hedh poshtë padinë si të palejueshme por e dërgon 
ex officio në Gjykatën komente, shih dispozitat e nenit 18 dhe 19 të LPK. 
1126 Në lidhje me aktgjykimin e ndërmjetshëm shih më konkretisht komentimin e nenit 147 nr. 3. 
1127 Në lidhje me këtë shih edhe komentimin e nenit 257 të LPK. 
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nuk mund të paraqitet, nëse në lidhje me çështjen kryesore tanimë është vendosur 
me vendim të formës së prerë. Megjithatë, nëse procedura ka përfunduar për shkak 
të tërheqjes së padisë, heqjes dorë nga padia ose në lidhje me padinë është 
vendosur në formë të prerë, atëherë nuk mund të paraqitet më padia incidentale për 
vërtetimin e marrëdhënies juridike1128. Kusht tjetër për padinë incidentale është 
edhe fakti, se nga marrëdhënia juridike që duhet të konstatohet me padinë 
incidentale varet edhe kërkesëpadia, për të cilën zhvillohet procesi kryesor.  

11 Në lidhje me padinë incidentale vendoset në mënyrë meritore me vendim të 
përbashkët në lidhje me padinë në proces. Në lidhje me këtë padi incidentale mund 
të vendoset edhe me aktgjykim të ndërmjetshëm, nëse për të janë pjekur kushtet e 
parapara. Meqë padia incidentale është padi në vete, në lidhje me të do të vendoset 
edhe atëherë, kur në lidhje me padinë kryesore në proces nuk vendoset fare për 
shkak të heqjes dorë ose për shkak të përfundimit të procesit gjyqësor për shkaqe të 
tjera në lidhje me procesin kryesor1129. 

12 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 254 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 254, paragrafin 254.1 të ligjit pas fjalës “ ekzistimin” shtohet 

fjala,,në të kaluarën apo tani”.  
 
 
Përfshirja e disa kërkesëpadive në një padi 
 
Neni 255 

 
255.1 Në një padi paditësi mund t’i përfshij disa kërkesa kundër të njëjtës palë 

të paditur po që se ato të gjitha janë të lidhura me të njëjtën bazë faktike 
dhe juridike. 

255.2 Në qoftë se kërkesat nuk janë të lidhura me të njëjtën bazë faktike dhe 
juridike, ato mund të përfshihen në një padi kundër të njëjtës palë të 
paditur vetëm po që se e njëjta gjykatë është e kompetencës lëndore për 
secilën nga këto kërkesa dhe kur për të gjitha kërkesat është e përcaktuar 
i njëjti lloj i procedurës, e gjykata vjen në përfundim se përfshirja e 
kërkesëpadive të tilla në një padi i kontribuon ekonomisë së procedimit 
(bashkimi kumulativ i kërkesëpadive). Po që se një gjë e tillë nuk i 
kontribuon ekonomisë së procedimit, gjykata, më së voni në seancën 
përgatitore, sjellë aktvendim për ndarjen e procedurës. 

255.3 Paditësi mundet në një padi t’i përfshijë dy apo më tepër kërkesëpadi që 
janë të ndërlidhura midis tyre, dhe të kërkojë që gjykata ta aprovojë të 
dytën me radhë vetëm po që se e para refuzohet (bashkimi eventual i 
kërkesëpadive). 

255.4 Bashkimi i kërkesëpadive mund të bëhet sipas paragrafit 3 të këtij neni 
vetëm po që se gjykata është e kompetencës lëndore për çdonjërën nga 

                                                            
1128 Kështu me të drejtë në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 286. 
1129 Shih në lidhje me këtë edhe Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 158, 159. 
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kërkesat e përfshira në një padi, dhe nëse për të gjitha kërkesat është 
përcaktuar i njëjti lloj i procedurës. 

255.5 Me aktgjykimin me të cilin aprovohet kërkesëpadia nën një shuhet 
gjyqëvarësia e krijuar lidhur me kërkesëpadinë në numrin 2. 
 

1 Në parim, pala paditëse paraqet me një padi një kërkesë kundër një pale të paditur. 
Ky është rasti më i thjeshtë dhe në fakt më i zakonshmi. Megjithatë, në praktikë 
ndodhë që një palë paditëse ose disa pale paditëse paraqesin disa kërkesa kundër 
një apo edhe më shumë personave. Sidomos për shkak të parimit të 
ekonomizimit, ekziston mundësia e tillë, që një ose disa persona me një padi të 
vetme paraqesin një apo më shumë kërkesa kundër një ose më shumë personave. 
Ligji lejon këtë mundësi dhe rregullon këtë situatë shprehimisht. Kështu me 
dispozitat e nenit 255 të LPK parashihen kushtet e bashkimit të disa kërkesëpadive 
me një padi të vetme, kurse me dispozitat e nenit 264 të LPK rregullohet bashkimi 
i subjekteve procedurale në një proces1130. Pra, me dispozitat e nenit 255 të LPK 
rregullohet çështja e bashkimit të disa kërkesëpadive me një padi të vetme dhe 
ndryshe mund të quhet edhe bashkimi objektiv i padive, kurse në rast të 
bashkëndëgjyqësisë kemi të bëjmë me bashkimin subjektiv të padive. 

2 Bashkimi objektiv i padive ose përfshirja e disa kërkesëpadive me një padi të 
vetme ekziston atëherë, kur një palë paditëse paraqet disa kërkesa me një padi të 
vetme kundër palës së paditur1131. Ligji me dispozitat e nenit 255 të LPK rregullon 
shprehimisht bashkimin kumulativ të kërkesëpadive dhe bashkimin eventual të 
kërkesëpadive. Kurse, i ashtuquajturi bashkim alternativ i kërkesëpadive nuk është 
e rregulluar shprehimisht me ligj, por përmbajtja dhe lejueshmëria e saj del nga 
normat e së drejtës materiale1132. Një formë specifike e bashkimit alternativ është 
paraparë edhe me dispozitën e nenit 145 të LPK. Sipas kësaj dispozite, pala e 
paditur përmbushë prestimin e saj, nëse në vend të sendit borxh, ia dorëzon palës 
paditëse një shumë të caktuar të hollash1133.  

3 Bashkimi kumulativ i kërkesëpadive ekziston atëherë, kur pala paditëse paraqet 
disa kërkesëpadi me një padi të vetme. Në këtë rast, pala paditëse kërkon nga 
gjykata, që pala e paditur të përmbushë të gjitha këto kërkesëpadi në mënyrë 
kumulative. Si raste të tilla tipike mund të përmenden p. sh., kur pala paditëse 
kërkon kthimin e të drejtës së pronësisë dhe shpërblimin e dëmit. Ligji bën dallim 
në lidhje me kushtet e lejueshmërisë së bashkimit kumulativ të kërkesëpadive 
varësisht nga fakti, nëse këto kërkesa burojnë nga një bazë e vetme faktike ose 
juridike, ose këto kërkesa burojnë nga bazat e ndryshme faktike ose juridike. 
Kështu me nenin 255 par. 1 të LPK rregullohet bashkimi kumulativ i 
kërkesëpadive, nëse këto kërkesa burojnë nga e njëjta bazë faktike ose juridike, 
kurse me dispozitat e nenit 255 par. 2 të LPK parashihen kushtet e bashkimit 
kumulativ të kërkesëpadive, nëse ato kërkesa burojnë nga baza të ndryshme faktike 
ose juridike.  

                                                            
1130 Bashkimi i subjekteve procedurale quhet ndryshe edhe bashkëndërgjyqësi; në lidhje me 
bashkëndërgjyqësinë shih më konkretisht komentimin e nenit 264 nr. 1 e në vazhdim. 
1131 Reichold in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 260 Rn. 2, 3. 
1132 Në lidhje me këtë shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 171 e në vazhdim. 
1133 Në lidhje me këtë shih më konkretisht komentimin e nenit 145 të LPK. 
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4 Në bazë të nenit 255 par. 1 të LPK, pala paditëse mund të parashtrojë disa kërkesa 
me një padi të vetme kundër palës së paditur. Kusht fundamental për këtë është 
megjithatë, që të gjitha këto kërkesa të paraqitura duhet të burojnë nga e njëjta 
bazë faktike ose juridike1134. Kërkesat kanë të njëjtën bazë faktike, nëse kërkesat 
bazohen në të njëjtën gjendje faktike, e cila gjendje faktike është paraqitur me 
padinë e palës paditëse1135. Si raste tipike mund të merren sidomos kërkesat për 
shpërblimin e dëmit nga i njëjti aksident i ndodhur ose kërkesat lidhur me 
shpërblimin e dëmit të disa zjarrfikësve për shkak të alarmit të rrejshëm. Kërkesat 
bazohen në të njëjtën bazë faktike, nëse disa shtëpi botuese ose disa autorë 
kërkojnë shpërblim të dëmit kundër një të padituri për shkak të shkeljes së të 
drejtës së autorit. Kërkesat kanë të njëjtën bazë juridike, nëse ato d. m. th. 
kërkesat kanë bazën në të njëjtën normë juridike ose mund të subsumohen nën të 
njëjtën normë juridike. Në kuptim të këtij ligji, normë juridike nënkuptohet edhe 
në rastet kur kërkesat bazohen në të njëjtën kontratë. Raste të tilla tipike mund të 
jenë sidomos kërkesat lidhur me qiranë për perioda të ndryshme kohore dhe e cila 
marrëdhënie juridike është themeluar në bazë të një kontrate të qirasë. Kërkesat 
nuk kanë të njëjtën bazë juridike, nëse ato kërkesa mbështeten në kontrata të 
ndryshme. Kërkesat kanë të njëjtën bazë faktike dhe juridike, edhe në rastet kur ato 
kërkesa burojnë nga detyrimet solidare.  

5 Në rast të bashkimit të tillë të kërkesave me një padi të vetme, Gjykata zhvillon një 
proces dhe nxjerrë një vendim të vetëm për të gjitha kërkesat e paraqitura në 
mënyrë kumulative. Megjithatë, edhe në këtë rast gjykata mund të vendos për 
ndarjen e procedurës në lidhje me kërkesat e parashtruara1136. Po ashtu, Gjykata 
edhe në këtë rast mund të nxjerrë aktgjykim të pjesshëm në bazë të nenit 147 të 
LPK.  

6 Pala paditëse mund të paraqesë disa kërkesa me një padi të vetme, edhe nëse 
kërkesat nuk kanë të njëjtën bazë faktike ose juridike. Kjo del nga dispozita e nenit 
255 par. 2 të LPK. Megjithatë, duhet të kihet parasysh fakti se bashkimi i 
kërkesëpadive pa bazë të përbashkët juridike është i mundur, nëse janë plotësuar 
edhe disa kushte të tjera, të cilat kushte parashihen me dispozitat e nenit 255 par. 2 
të LPK. Fillimisht, kusht elementar është që gjykata duhet të jetë kompetente në 
pikëpamje lëndore për secilën kërkesë të paraqitur me padinë e vetme. Edhe pse 
nuk e thotë shprehimisht, gjykata po ashtu duhet të jetë kompetente për secilën 
kërkesë edhe në pikëpamje tokësore. Kusht tjetër për lejimin e bashkimit 
kumulativ të kërkesave pa bazë të njëjtë faktike ose juridike është se për të gjitha 
këto kërkesa duhet të ekzistojë e njëjta procedurë. Këtu mendohet në rend të parë 
në procedurën kontestimore dhe jokontestimore. Më konkretisht, nuk mund të ketë 
bashkim të kërkesave me një padi, nëse për ato konteste duhet të zhvillohen 
procedura të tjera, p. sh. jokontestimore. Megjithatë, lejohet bashkimi i 
kërkesëpadive me një padi të vetme, nëse për një kërkesë është paraparë procedura 
e rregullt gjyqësore e për ndonjë kërkesë është paraparë procedura e posaçme 
kontestimore, p.sh. procedura për shkak të kontesteve të vogla, procedura sipas 

                                                            
1134 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 32 nr. 1 e në vazhdim. 
1135 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, JN § 55 Rn. 2. 
1136 Kjo del nga dispozita e nenit 255 par. 2 fjalia e dytë të LPK, sepse kjo dispozitë vlen edhe në rast të 
bashkimit të kërkesëpadive me të njëjtën bazë faktike ose juridike sipas dispozitës së nenit 255 par. të LPK. 
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urdhërpagesës etj. Në rast të tillë, do të duhej të zhvillohej procedura e rregullt 
gjyqësore civile1137. Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, trupi gjykues do të 
vendos për të gjitha kërkesat e parashtruara me një padi, nëse për disa kërkesa 
kompetente në pikëpamje funksionale është trupi gjykues dhe për një ose disa 
kërkesa tjetër kompetente në pikëpamje funksionale është gjyqtari i vetëm1138. 
Kusht tjetër është që bashkimi i kërkesëpadive pa bazë faktike ose juridike t’i 
shërbejë parimit të ekonomizimit të procesit gjyqësor civil. Gjykata për këtë 
vendim do të merr në konsideratë të gjitha rrethanat dhe nuk mund të vendos në 
mënyrë arbitrare. Në rast se gjykata konstaton se bashkimi i tillë i kërkesëpadive 
nuk i kontribuon parimit të ekonomizimit, atëherë ajo me aktvendim e ndanë 
procedurën1139. Gjykata do të vendos në lidhje me ndarjen e procedurës më së voni 
në procedurën paraprake ose në seancën e parë të seancës për shqyrtim kryesor, 
nëse nuk është mbajtur seanca përgatitore. Edhe në rast të bashkimit të kërkesave 
në një padi të vetme pa bazë të njëjtë faktike ose juridike, gjykata ka të drejtë të 
nxjerrë aktgjykim të pjesshëm, nëse për ndonjë nga kërkesat janë pjekur kushtet e 
nevojshme.  

7 Sipas dispozitave të nenit 255 par. 3 dhe 4 të LPK, pala paditëse mund të paraqesë 
disa kërkesa me një padi, me kusht që të aprovohet kërkesëpadia e dytë, nëse 
kërkesëpadia e parë refuzohet. Kjo mënyrë e bashkimit të kërkesëpadive në një 
padi të vetme quhet edhe bashkimi eventual i kërkesëpadive. Pala paditëse ka të 
drejtë të paraqesë në një padi të vetme kërkesa në bazë të renditjes, që gjykata të 
aprovojë kërkesën e dytë, nëse refuzohet kërkesa e parë. Kjo ndodhë zakonisht, kur 
pala paditëse nuk është e sigurt se do të ketë sukses me kërkesën e parë. Gjykata 
do të merret me kërkesën e dytë në padi, vetëm atëherë nëse refuzohet kërkesa e 
parë, e parashtruar në padinë e vetme. Te ky përfundim arrihet në bazë të 
formulimit të qartë të dispozitës së nenit 255 par. 3 të LPK1140. Nuk ka pengesa 
juridike, që pala paditëse të paraqet më shumë kërkesa në mënyrë eventuale, që në 
rast të refuzimit të kërkesës së parë ose të dytë të aprovohet kërkesa e tretë. Edhe 
me rastin e bashkimit eventual të kërkesëpadive duhet të plotësohen kushtet e 
parapara, siç ishte rasti me bashkimin kumulativ të kërkesave pa bazë të njëjtë 
faktike ose juridike. Kështu, për të gjitha kërkesat e parashtruara në mënyrë 
eventuale duhet që gjykata të jetë kompetente edhe në pikëpamje lëndore edhe 
tokësore. Po ashtu, për të gjitha kërkesat e parashtruara në mënyrë eventuale duhet 
të jetë paraparë lloji i njëjtë i procedurës1141. Për bashkimin e kërkesëpadive në 
mënyrë eventuale nuk është i paraparë kushti i parimit të ekonomizimit të procesit 
gjyqësor civil, siç ishte rasti me bashkimin kumulativ të kërkesave pa bazë të njëjtë 
faktike ose juridike.  

                                                            
1137 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger/Klicka in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 227 Rn. 1. 
1138LPK i vjetër ka paraparë shprehimisht një rregull të tillë; shih dispozitën e nenit 188 të LPK të vjetër. 
1139 Këtë e parasheh shprehimisht edhe dispozita e nenit 255 par. 2 fjalia e dytë e LPK. 
1140 Me këtë konsiderohet e tejkaluar pikëpamja e mëhershme në literaturë, se gjykata duhet të merret 
njëkohësisht me të dy kërkesat në rast të bashkimit eventual të kërkesëpadive; Shih në lidhje me këto 
pikëpamje Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 170. 
1141 Kjo del shprehimisht nga dispozita e nenit 255 par. 4 të LPK. 
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8 Dispozita e nenit 255 par. 5 të LPK është dispozitë e re në LPK e ri dhe si 
dispozitë e tillë nuk ishte paraparë me LPK e vjetër. Me këtë dispozitë shtjellohet 
në mënyrë shkollore fakti, se me aprovimin e kërkesës së parë në rast të bashkimit 
eventual të kërkesave shuhet gjyqvarësia në lidhje me kërkesat e tjera eventuale. 
Me këtë shuhen edhe pasojat materiale juridike, që shkaktohen në rast të 
gjyqvarësisë së krijuar me rastin e paraqitjes së padisë në lidhje me këto 
kërkesa1142.  

9 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 255 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 255 paragrafin 255.5 të ligjit fjalët “në numrin 2” zëvendësohen me 

fjalën “ eventuale”. 
 
 
Kundërpadia 
 
Neni 256 

 
256.1 I padituri ka të drejtë të paraqesë kundërpadi derisa nuk ka përfunduar 

séance përgatitore, gjegjësisht seanca e parë për shqyrtimin kryesor, po 
që se seanca përgatitore nuk është mbajtur fare, në qofte së: 
a) kërkesa e kundërpadisë ka lidhje me atë të padisë (kundërpadia 

kodekse); 
b) midis kërkesëpadisë dhe asaj të kundërpadisë mund të bëhet 

kompensimi (kundërpadia kompenzuse) 
c) me kundërpadi kërkohet vërtetimi i ndonjë të drejte apo raporti 

juridik nga ekzistimi apo mosekzistimi i të cilit varet tërësisht apo 
pjesërisht vendimi mbi kërkesën e paditësit (kundërpadia 
prejudiciale). 

 
256.2 Pas mbajtjes së seancës nga paragrafi 1 i këtij neni, kundërpadia mund të 

ngrihet vetëm me pëlqimin e paditësit. 
256.3 Kundërpadia nuk mund të paraqitet po që se për procedimin e kërkesës 

nga kundërpadia është kompetente gjykata e llojit tjetër. 
256.4 Në rastin nga paragrafi 1 pika a) e këtij neni gjykata mund të vendosë 

ndarjen e procedimit sipas kundërpadisë nga ai sipas padisë, po që se këtë 
e kërkojnë shkaqet e ekonomisë së gjykimit. 
 

1 Me dispozitat e nenit 256 të LPK rregullohet kundërpadia. Në fakt, ky institut 
procedural rregullohet relativisht kënaqshëm duke pasur rëndësinë e tij 
jashtëzakonisht të madhe në një proces gjyqësor civil. Kundërpadia nuk është 
thjeshtë një mjet mbrojtës ose një prapësim procedural ose material juridik i palës 
së paditur. Ky institut procedural është shumë më tepër një mjet sulmi i palës së 
paditur kundër palës paditëse. Kundërpadia është një padi në vete e palës së 

                                                            
1142 Në lidhje me pasojat procedurale juridike dhe pasojat materiale juridike të gjyqvarësisë shih më 
konkretisht komentimin e nenit 252 nr. 4 e në vazhdim. 
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paditur, e cila paraqitet në të njëjtën procedurë kundër palës paditëse1143 dhe kjo 
nuk konsiston vetëm në mohimin e padisë së palës paditëse1144. Prandaj, 
kundërpadia luan një funksion të dyfishtë dhe së pari se ajo është padi në vete dhe 
rrjedhimisht nuk ndjek fatin juridik të padisë kryesore të palës paditëse dhe së dyti 
kjo kundërpadi është mjet sulmi i palës së paditur kundër palës paditëse1145. Nga 
kjo rrjedhë, se pala e paditur me këtë mjet juridik del nga pozita mbrojtëse për 
shkak të padisë dhe kalon në një pozitë sulmi kundër palës paditëse.  

2 Me dispozitat e nenit 256 të LPK janë paraparë rregullat në lidhje me kushtet e 
lejueshmërisë së padisë. Tërhiqet vëmendja, se disa kushte duhet të plotësohen ose 
në mënyrë kumulative ose alternative. Në rast se nuk plotësohen të gjitha kushtet e 
parapara në mënyrë kumulative, atëherë kundërpadia është e palejueshme. Prandaj, 
këto kushte duhet të plotësohen të gjitha. Kushtet e lejueshmërisë së kundërpadisë, 
që duhet të plotësohen në mënyrë kumulative janë: 

 
- Palët në proces sipas kundërpadisë duhet të jenë identike me palët në procesin 

kryesor. Në procesin sipas kundërpadisë vetëm ndërrohen rolet e palëve në 
procesin gjyqësor civil. Tanimë me anë të kundërpadisë, pala e paditur merr 
rolin e palës paditëse, kurse pala paditëse e procesit kryesor merr rolin e palës 
së paditur; 

- Procesi në lidhje me padinë nuk duhet të ketë përfunduar. Pra, procedura në 
lidhje me padinë duhet të jetë në zhvillim. Dhe sipas dispozitës së nenit 256 
par. 1 të LPK, kundërpadia mund të paraqitet vetëm deri në përfundim të 
seancës përgatitore ose në seancën e parë të seancës për shqyrtim kryesor të 
çështjes. Dhe nëse mbahet vetëm një seancë për shqyrtim kryesor atëherë deri 
në përfundim të kësaj seance. Deri në këtë moment mund të paraqitet 
kundërpadia dhe nuk nevojitet kurrfarë pëlqimi i palës kundërshtare, pra palës 
paditëse nga procesi kryesor sipas padisë së parë. Nga dispozita e nenit 256 
par. 2 të LPK rrjedhë se kundërpadia mund të paraqitet edhe pas këtij 
momenti, por në këtë rast kërkohet pëlqimi i palës paditëse të procesit kryesor. 
Pëlqim në kontekst të kësaj dispozite konsiderohet edhe në rast të paraqitjes së 
kundërpadisë pas këtij momenti, nëse pala paditëse nuk paraqet prapësim dhe 
nuk kundërshton paraqitjen e kundërpadisë nga ana a palës së paditur.  
 

3 Sipas dispozitës së nenit 256 par. 3 të LPK kundërpadia është e palejueshme, nëse 
për të nuk është kompetente e njëjta gjykatë, pranë së cilës zhvillohet procesi 
kryesor sipas padisë së parë. Prandaj, në lidhje me kundërpadinë duhet që gjykata, 
pranë së cilës zhvillohet procesi kryesor, të jetë kompetente si në pikëpamje 
lëndore ashtu edhe në pikëpamje tokësore. Nuk lejohet kundërpadia, nëse për të 
kompetente do të ishte Gjykata e Qarkut, derisa procesi kryesor zhvillohet para 
Gjykatës Komunale. Argumentum e contrario, kundërpadia do të lejohej, nëse për 
të kompetente do të ishte Gjykata Komunale dhe procesi kryesor në lidhje me 
padinë e parë zhvillohet para Gjykatës së Qarkut. Në këtë rast, Gjykata e Qarkut do 
të ishte kompetente në pikëpamje lëndore. Kundërpadia nuk do të lejohej po ashtu, 

                                                            
1143 Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO - Kommentar, § 33 Rn. 8. 
1144 Grunsky, Zivilprozessrecht, S. 103. 
1145 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 293. 
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nëse në lidhje me kundërpadinë kompetente do të ishte ndonjë gjykatë e llojit 
tjetër, p. sh. kompetente do të ishte Gjykata ekonomike e Qarkut dhe procesi në 
lidhje me padinë e parë zhvillohet para Gjykatës së Qarkut ose Gjykatës 
Komunale. Gjithashtu, kundërpadia do të ishte e palejueshme, nëse në lidhje me të 
kompetente në pikëpamje funksionale do të ishte trupi gjykues, kurse procesi në 
lidhje me padinë e parë kompetent në pikëpamje funksionale do të ishte gjyqtari i 
vetëm1146. Argumentum e contrario, kundërpadia do të ishte e lejueshme, nëse në 
lidhje me të kompetente në pikëpamje funksionale do të ishte gjyqtari i vetëm dhe 
procesi kryesor në lidhje me padinë e parë është duke u zhvilluar para trupit 
gjykues. Në këtë situatë, trupi gjykues në lidhje me padinë e parë do të vendos po 
ashtu edhe për kundërpadinë, edhe pse për këtë kundërpadi në pikëpamje 
funksionale do të ishte kompetente gjyqtari i vetëm.  
Krahas këtyre kushteve, të cilat do të duhej të plotësohen për të qenë kundërpadia e 
palejueshme, nevojiten edhe disa kushte të tjera, por të cilat duhet të plotësohen në 
mënyrë alternative. Sipas dispozitave të nenit 256 par. 1 nënpar. a), b) dhe c) të 
LPK ekzistojnë tri kushte të tilla, por për lejueshmërinë e kundërpadisë mjafton, që 
njëra prej tyre të plotësohet në mënyrë alternative.  
Si kushte të tilla, që duhet të plotësohen në mënyrë alternative janë: 

 
- Kundërpadia konekse, dispozita e nenit 256 par. 1 nënpar. a) të LPK (Ligji e 

quan gabimisht në mënyrë redaksionale si “kundërpadi kodekse”). Sipas kësaj 
dispozite, në mes të padisë kryesore dhe kundërpadisë duhet të ekzistojë një 
koneksitet (lidhshmëri). Më konkretisht, kundërpadia dhe padia duhet të 
burojnë nga e njëjta bazë faktike ose juridike1147. Në kuptim të dispozitës së 
nenit 256 par. 1 nënpar. a) të LPK mjafton jo vetëm çfarëdo koneksiteti faktik 
apo juridik, por edhe ai ekonomik1148.  

- Kundërpadia kompensuese, dispozita e nenit 256 par. 1 nënpar. b) të LPK. 
Sipas kësaj dispozite, kundërpadia do të ishte e lejueshme, nëse kërkesat e 
kundërpadisë do të mund të kompensoheshin me kërkesat e padisë në procesin 
kryesor. Në lidhje me atë, nëse këto kërkesa mund të kompensohen apo jo 
varet nga normat e së drejtës materiale. Këto norma i gjejmë në dispozitat e 
neneve 317 e në vazhdim të LMD. Me këto dispozita nga e drejta materiale 
parashihen rregullat në lidhje me shuarjen e detyrimeve. 

- Kundërpadia prejudiciale, dispozita e nenit 256 par. 1 nënpar. c) të LPK.  
 

Sipas kësaj dispozite, kundërpadia është e lejueshme, nëse me këtë kundërpadi 
kërkohet të konstatohet, nëse ekziston ose nuk ekziston një e drejtë ose një 
marrëdhënie juridike, e cila e drejtë, ose marrëdhënie juridike është kontestuese 
dhe prej konstatimit të tillë varet edhe vendimi lidhur me padinë kryesore. 

                                                            
1146 Një rregull të tillë e ka paraparë shprehimisht edheLPK LPK LPK LPK LPK e vjetër; shih në lidhje me 
këtë dispozitën e nenit 189 tëLPK LPK së vjetër. 
1147 Në lidhje me bazën faktike dhe juridike shih më konkretisht komentimin e nenit 255 nr. 4 dhe komentimin 
e nenit 31 nr. 1 e në vazhdim. 
1148 Kështu edhe në të drejtën komparative; Mayr in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, JNË JNË § 96 Rn. 
2. 
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U muar vesh, për lejueshmërinë e kundërpadisë mjafton, që njëra prej këtyre tri 
kushteve të jetë plotësuar. Krahas kësaj nevojiten edhe kushtet e lartcekura, të cilat 
duhet të plotësohen në mënyrë kumulative. 

4 Sipas dispozitës së nenit 256 par. 4 të LPK, gjykata mund të ndajë procedurën 
sipas padisë dhe kundërpadisë, nëse kjo ndarje përkon me parimin e ekonomizimit. 
Nga interpretimi gjuhësor i kësaj dispozite del, se në rast të paraqitjes së 
kundërpadisë kompensuese dhe prejudiciale, gjykata nuk do të mund të ndajë 
procesin sipas padisë dhe kundërpadisë. Megjithatë, një interpretim i tillë do të 
ishte shumë i ngushtë dhe nuk i përgjigjet motiveve të ligjvënësit. Për këtë arsye, 
gjykata në parim duhet gjithmonë të zhvillojë një proces të vetëm edhe në lidhje 
me padinë edhe në lidhje me kundërpadinë. Bile kjo është e nevojshme sidomos në 
rast të kundërpadisë konekse dhe kundërpadisë prejudiciale. Në rast se gjykata 
konstaton se për hir të parimit të ekonomizimit duhet të ndajë procesin sipas 
kundërpadisë dhe padisë, atëherë ajo me aktvendim e ndanë këtë proces. Këtë 
mundësi gjykata e ka edhe atëherë, kur është paraqitur jo vetëm padia konekse, por 
edhe atëherë kur është paraqitur kundërpadia prejudiciale dhe kompensuese. 
Natyrisht, gjykata nuk mund të vendos në mënyrë arbitrare, por duke u bazuar në 
të gjitha rrethanat e rastit dhe duke pasur në konsideratë parimin e ekonomizimit. 

5 Meqë, kundërpadia është në aspektin juridik padi në vete, atëherë fati i saj juridik 
nuk është i lidhur fare me fatin juridik të padisë kryesore. Me fjalë të tjera, gjykata 
do të vendos në lidhje me kundërpadinë edhe atëherë, kur padia e parë është 
tërhequr apo është hequr dorë nga kërkesëpadia e padisë së parë. Prandaj, gjykata 
duhet gjithmonë të vendos në lidhje me kundërpadinë, edhe atëherë kur ka 
përfunduar procesi gjyqësor në lidhje me padinë e parë.  

6 Në parim, gjykata zhvillon një proces në lidhje me padinë e parë dhe në lidhje me 
kundërpadinë. Po ashtu vendos me një vendim edhe në lidhje me padinë e parë 
edhe në lidhje me kundërpadinë. Gjykata po ashtu mund të vendos me aktgjykim të 
pjesshëm në lidhje me padinë ose kundërpadinë, nëse për një gjë të tillë janë pjekur 
kushtet1149.  

7 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 256 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 256 paragrafin 256. 3 të ligjit pas fjalës “tjetër” shtohen fjalët ’’ose 

procedura për vendosje është e llojit tjetër’’. 
- Në Nenin 256, paragrafin 256.4 të ligjit fjalët “ekonomisë së gjykimit” 

zëvendësohen “ekonomizimit të procedurës gjyqësore”.  

                                                            
1149 Në lidhje me aktgjykimin e pjesshëm shih më konkretisht komentimin e nenit 147 nr. 1 e në vazhdim. 
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Ndryshimi i padisë 
 
Neni 257 

 
257.1 Ndryshim të padisë përbënë ndryshimi i njëjtësisë së kërkesëpadisë, 

zmadhimi i kërkesëpadisë apo parashtrimi edhe i një kërkese tjetër 
krahas asaj ekzistuese. 

257.2 Padia nuk quhet e ndryshuar po që se paditësi e ka ndryshuar bazën 
juridike të kërkesëpadisë, po që se e ka zvogëluar kërkesëpadinë, apo po 
që se i ka ndryshuar, plotësuar apo përmirësuar, thëniet e caktuara në 
padi. 
 

1 Me dispozitat e neneve 257 deri 260 të LPK rregullohet instituti procedural i 
ndryshimit të padisë. Çështja e ndryshimit të padisë gjatë zhvillimit të procesit 
gjyqësor civil është çështje shumë e rëndësishme procedurale dhe si e tillë haset 
shpesh në praktikë. Edhe pse dispozitat e nenit 257 deri 260 të LPK kishin si 
model dispozitat e LPK së vjetër në lidhje me ndryshimin e padisë, LPK i ri në 
shumë aspekte e rregullon ndryshe nga LPK i vjetër institutin e ndryshimit të 
padisë. Këto ndryshime konsistojnë jo vetëm sipas natyrës teknike, sidomos në 
radhitjen ndryshe të këtyre dispozitave, por edhe në aspektin përmbajtësor me 
refleksione të ndryshme në praktikë.  
Struktura e re e LPK në lidhje me ndryshimin e padisë ka karakter shkollor, dhe 
sipas së cilës strukturë fillimisht shtjellohet instituti i ndryshimit të padisë. Më 
konkretisht, dispozita e nenit 257 të LPK përcakton në mënyrë legale se çka 
konsiderohet dhe se çka nuk konsiderohet ndryshim i padisë në kuptim të normës, 
që në fakt është ndryshim i objektit të kontestit dhe se ky ndryshim mund të 
manifestohet në mënyra të ndryshme. Në bazë të dispozitës së nenit 257 par. 1 të 
LPK, ndryshim i padisë konsiderohet ndryshimi i njëjtësisë së kërkesëpadisë, 
zmadhimi i kërkesëpadisë ose edhe paraqitja e ndonjë kërkese tjetër shtesë. Në 
raste të tilla, duhet të plotësohen disa kushte, që ndryshimi i padisë të lejohet dhe 
këto kushte parashihen me dispozitat e neneve 257 e në vazhdim të LPK. 
Ndryshim i njëjtësisë së kërkesëpadisë ekziston atëherë, kur ndryshohet baza e 
padisë. Dhe baza e padisë, është gjendja faktike, ose faktet në të cilat bazohet 
kërkesa e palës paditëse1150. Prandaj, ndryshimi i njëjtësisë së kërkesëpadisë në 
kuptim të dispozitës së nenit 257 par. 1 të LPK është vetëm ndryshimi i fakteve, në 
të cilat fakte mbështetet kërkesa e palës paditëse. Ndryshim i padisë në kuptim të 
dispozitës së nenit 257 par. 1 të LPK konsiderohet edhe zmadhimi i kërkesëpadisë. 
Zmadhimi i kërkesëpadisë në kuptim të kësaj dispozite është zgjerimi i 
kërkesëpadisë në kuptimin kuantitativ dhe kualitativ. Argumentum e contrario, 
nuk konsiderohet zmadhim i kërkesëpadisë, nëse pala paditëse kërkon më pak në 
aspektin kuantitativ ose në aspektin kualitativ. Nëse kemi një zvogëlim të tillë të 
kërkesëpadisë, atëherë në teori është diskutabile, se si të konsiderohet kjo situatë 

                                                            
1150 Në praktikë kjo ndodhë p. sh., kur fillimisht kërkohet përmbushja e prestimit duke u bazuar nga kontrata e 
shitjes, e më vonë kërkohet përmbushja e prestimit për shkak të kontratës së huas; Shembull tipik edhe në të 
drejtën komparative; shih sidomos Ballon, Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht – Streitiges 
Verfahren, S. 201. 
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në aspektin juridik1151. Zmadhimi i kërkesëpadisë në kuptimin kuantitativ 
konsiderohet rasti p. sh., nëse pala paditëse kërkon fillimisht përmbushjen e 
prestimit për kthimin e një sendi dhe me ndryshimin e padisë kërkon kthimin e dy 
apo më tepër sendeve. Kurse, në aspektin kualitativ kemi ndryshim të padisë, nëse 
pala paditëse fillimisht kërkon vetëm përmbushjen e prestimit dhe më vonë me 
ndryshimin e padisë kërkon edhe shpërblimin e dëmit për shkak të vonesës në 
përmbushjen e prestimit. Po ashtu, ndryshim i padisë në kuptimin kualitativ 
konsiderohet edhe rasti, kur pala paditëse fillimisht paraqet kërkesën për 
konstatimin e një gjendje faktike dhe më vonë me ndryshimin e padisë paraqet 
tanimë përmbushjen e prestimit duke u bazuar në marrëdhënien e tillë juridike. Pra, 
pala paditëse ndryshon padinë në atë mënyrë, që në vend të padisë vërtetimi 
paraqet më vonë me ndryshimin e padisë, padinë kondemnatore. Megjithatë, në 
rast të kundërt nuk konsiderohet ndryshim i padisë sipas dispozitave të neneve 257 
e në vazhdim të LPK, në rast se në vend të padisë kondemnatore paraqitet padia 
vërtetimi. Në këtë rast kemi të bëjmë me zvogëlimin e kërkesëpadisë dhe 
rrjedhimisht nuk konsiderohet ndryshim i padisë1152. Ndryshim i padisë 
konsiderohet edhe ndryshimi i kërkesëpadisë së bashku me ndryshimin e bazës së 
padisë, pra ndryshimin e fakteve, mbi të cilat mbështeten kërkesat apo kërkesat e 
palës paditëse.  

2 Me dispozitën e nenit 257 par. 2 të LPK përcaktohet në mënyrë legale se çka nuk 
konsiderohet ndryshim i padisë. Sipas kësaj dispozite, nuk konsiderohet ndryshim 
i padisë ndryshimi i bazës juridike të kërkesëpadisë, zvogëlimi i kërkesëpadisë si 
dhe ndryshimi, plotësimi apo përmirësimi i thënieve të cekura në padi. Meqë këto 
nuk paraqesin ndryshim të padisë në kuptim të dispozitës së nenit 257 të LPK, 
atëherë edhe dispozitat në lidhje me ndryshimin e padisë nuk vlejnë në lidhje me 
këto rrethana. Nga kjo rezulton se këto ndryshime mund të bëhen deri në 
përfundim të seancës për shqyrtim kryesor dhe për ato nuk nevojitet plotësimi i 
kushteve të parapara për lejueshmërinë e ndryshimit të padisë dhe me këtë nuk 
kërkohet pëlqimi i palës së paditur. Ndryshimi i bazës juridike nuk nënkupton 
ndryshim të padisë në kuptim të Ligjit. Kjo ka edhe sens, meqë vetë gjykata nuk 
është e lidhur për bazën juridike, të cilën e ka cekur pala paditëse në padinë e 
saj1153. Si shembull i kësaj mund të merret rasti, kur pala paditëse me padi kërkon 
shpërblimin e dëmit duke u bazuar në një normë të caktuar e më vonë ndryshon 
bazën juridike në atë mënyrë, që ajo kërkon përmbushjen e prestimit për 
shpërblimin e dëmit, duke u bazuar në një normë tjetër të caktuar juridike. Pra, për 
ndryshim të tillë nuk nevojitet pëlqimi i palës së paditur dhe nuk nevojitet 
plotësimi i kushteve të tjera, që vlejnë për ndryshimin e padisë. Po ashtu, nuk 
konsiderohet ndryshim i padisë edhe zvogëlimi i kërkesëpadisë me konsekuencë se 
për një zvogëlim të tillë nuk nevojitet plotësimi i kushteve të tjera, që vlejnë për 
ndryshimin e padisë. Një zvogëlim i tillë mund të bëhet deri në përfundim të 
seancës për shqyrtim kryesor. Ligji përcakton legalisht, se zvogëlimi i 
kërkesëpadisë nuk është ndryshim i padisë, por nuk përcakton se çka është me të 

                                                            
1151 Në lidhje me këtë shih më poshtë në komentimin e këtij nenit, nr. 2. 
1152 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Rechberger/Klicka in Rechberger/Hrsg., ZPO-
Kommentar, § 235 Rn. 2. 
1153 Shih në lidhje me këtë dispozitën e nenit 253 par. 2 të LPK. 
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vërtetë zvogëlimi i kërkesëpadisë dhe si të kualifikohet juridikisht kjo situatë. Në 
të drejtën komparative1154 kzistojnë pikëpamje të ndryshme në lidhje me 
kualifikimin juridik të zvogëlimit të kërkesëpadisë. Sipas njërës teori, zvogëlimi i 
kërkesëpadisë është në fakt tërheqje e padisë dhe për këtë vlejnë dispozitat në 
lidhje me tërheqjen e padisë. Sipas pikëpamjes së dytë, për zvogëlimin e 
kërkesëpadisë nuk kërkohet kurrfarë pëlqimi i palës së paditur, meqë edhe Ligji 
fare nuk e parasheh një rregull në lidhje me këtë. Sipas mendimit tim, prioritet 
edhe në rastin tonë do të duhej të kishte pikëpamja e dytë, meqë në rast të 
zvogëlimit të padisë, pala e paditur fare nuk vihet në pozitë më të pavolitshme. Për 
këtë arsye, zvogëlimi i kërkesëpadisë do të mund të ishte e mundshme pa pëlqimin 
e palës së paditur. Natyrisht, zvogëlimi i kërkesëpadisë mund të bëhet deri në 
përfundim të seancës për shqyrtim kryesor. Sipas dispozitës së nenit 257 par. 2 të 
LPK nuk konsiderohet ndryshim i padisë as ndryshimi, plotësimi apo përmirësimi i 
thënieve të caktuara në padi. Kjo ka të bëjë me të dhënat faktike të padisë. Këtu 
mendohet në precizimin e të fakteve dhe provave të paraqitura. Prandaj, në lidhje 
me plotësimin, ndryshimin apo përmirësimin e të dhënave në lidhje me faktet dhe 
provat e paraqitura nuk kërkohet kurrfarë pëlqimi i palës së paditur dhe se 
ndryshimet e tilla të padisë mund të bëhen deri në përfundim të seancës për 
shqyrtim kryesor.  

 
 
Neni 258 

 
258.1 Paditësi mund ta ndryshojë padinë më së voni deri në përfundimin e 

séances përgatitore apo deri në fillimin e seancës për shqyrtim kryesor të 
çështjes, po që se séance përgatitore nuk është caktuar fare. Në rast të 
këtillë gjykata të paditurit duhet t’i jep kohë të nevojshme që të përgatitet 
për shqyrtim të padisë së ndryshuar. 

258.2 Pas përfundimit të seancës përgatitore, e më së voni deri në mbylljen e 
seancës për shqyrtim kryesor, gjykata mund ta lejoj ndryshimin e padisë 
vetëm po që se konstaton se ndryshimi nuk ka për qëllim zvarritjen e 
gjykimit dhe po që se i padituri pajtohet me ndryshimin e padisë. 

258.3 Konsiderohet se ekziston pëlqimi i të paditurit për ndryshimin e padisë po 
që se ai fillon të marrë pjesë në shqyrtimin e çështjes së padisë të 
ndryshuar, pa e kundërshtuar më parë ndryshimin. 

258.4 Gjykata në rastin e paragrafit 2 të këtij neni e lejon ndryshimin e padisë 
edhe po që se i padituri e kundërshton ndryshimin në qoftë se plotësohen 
këto kondita: 
a) paditësi, pa fajin e tij, nuk ka mundur më parë ta ndryshojë padinë; 
b) i padituri ka mundësi të marrë pjesë në shqyrtimin e çështjes të 

ngritur me padinë e ndryshuar pa u shtyre seanca kryesore. 
 

                                                            
1154 Në lidhje me diskursin teorik duke iu referuar kësaj çështje shih sidomos Rechberger/Simotta, 
Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 304. 
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258.5 Në qoftë se padia është ndryshuar në seancën në të cilën i padituri nuk 
është i pranishëm, gjykata duhet ta shtyjë seancën dhe t’ia dërgojë të 
paditurit kopjen e procesverbalit nga seanca e këtillë. 

258.6 Kundër aktvendimit me të cilin lejohet apo refuzohet ndryshimi i padisë 
nuk lejohet ankim i veçantë. 

 
1 Sipas dispozitës së nenit 258 par. 1 të LPK, pala paditëse mund të bëjë ndryshimin 

e padisë pa pëlqimin e palës së paditur deri në përfundim të seancës përgatitore ose 
deri në fillimin e seancës për shqyrtimin kryesor pa pëlqimin e palës së paditur. 
Në këtë aspekt shihet një ndryshim substancial, të cilën e ka bërë ligjvënësi 
kundrejt LPK të vjetër. LPK i vjetër1155 ka paraparë, se pala paditëse ka mundur të 
ndryshojë padinë pa pëlqimin e palës së paditur deri në momentin e krijimit të 
kontestvarësisë. Dhe kontestvarësia krijohet në momentin e dërgimit të padisë 
palës së paditur1156. Tanimë, me LPK e re parashihet se ndryshimi i padisë pa 
pëlqimin e palës së paditur mund të bëhet deri në përfundim të seancës përgatitore 
ose më së voni në fillim të seancës për shqyrtim kryesor. Për mendimin tim, 
ligjvënësi nuk ka vepruar drejt, që ka ndryshuar këtë moment të rëndësishëm. Kjo 
edhe për faktin, se mund të ndodhë që pa u mbajtur seanca përgatitore ose seanca 
për shqyrtimin kryesor të vendoset për çështjen kontestuese1157. Gjithashtu, mund 
të jetë diskutabile se çka do të duhej të konsiderohej fillimi i seancës për shqyrtim 
kryesor, meqë seanca për shqyrtim kryesor mund të përbëhet nga disa seanca të 
ndryshme ose edhe nga një seancë e vetme. Prandaj, LPK i vjetër ka qenë në këtë 
aspekt shumë më precize, që ka tërhequr vijën ndarëse në momentin e dërgimit të 
padisë palës së paditur1158. Vetëm deri në këtë moment, pala paditëse ka mundur të 
ndryshojë padinë pa pëlqimin e palës së paditur, kurse pas këtij momenti 
ndryshimi i padisë ka qenë i lejuar vetëm me pëlqimin e palës së paditur1159.  

2 Në bazë të dispozitës së nenit 258 par. 2 të LPK, ndryshimi i padisë pas 
përfundimit të seancës përgatitore ose fillimit të seancës për shqyrtim kryesor 
mund të bëhet vetëm me pëlqimin e palës së paditur. Heshtja e palës së paditur 
nënkupton dhënien e pëlqimit për ndryshimin e padisë. Kjo për faktin, se sipas 
dispozitës së nenit 258 par. 3 të LPK ekziston supozimi ligjor se pëlqimi për 
ndryshimin e padisë është dhënë, nëse pala e paditur nuk ka kundërshtuar 
ndryshimin e padisë. Problematike mund të jetë çështja, se deri kur duhet pala e 
paditur të paraqes kundërshtimin kundër ndryshimit të padisë. Dispozita e nenit 
258 par. 3 të LPK përcakton se supozohet se pala e paditur ka dhënë pëlqimin për 
ndryshimin e padisë, nëse ajo fillon të merr pjesë në shqyrtimin e çështjes, pa e 
kundërshtuar më parë ndryshimin. Ligji nuk përcakton se kur është kjo më parë. 
Ky moment do të duhej të interpretohej, në atë formë, që pala e paditur duhet të 
kundërshtojë menjëherë ndryshimin e padisë, sapo të jetë informuar me atë 
ndryshim. Ajo duhet të kundërshtojë menjëherë ndryshimin, nëse pala paditëse 
ndryshon padinë me gojë në seancë. Nëse ndryshimi i padisë i dërgohet palës së 

                                                            
1155 Shih dispozitën e nenit 190 të LPK të vjetër. 
1156 Në lidhje me kontestvarësinë shih më konkretisht komentimin e nenit 262 të LPK. 
1157 Shih nenet 147, 148, 150, 151 dhe 152 të LPK. 
1158 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih neni 263 i KPCGJ dhe 253 i KPCA. 
1159 Shih nenin 190 të LPK të vjetër. 
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paditur, meqë ajo nuk ka qenë prezentë në seancën kur është ndryshuar padinë, 
atëherë pala e paditur duhet të kundërshtojë ndryshimin e padisë më së voni brenda 
afatit prej 3 ditësh. Kjo për faktin se dispozita e nenit 258 par. 5 të LPK parasheh 
se nëse padia është ndryshuar në seancën, në të cilën nuk ka qenë prezente pala e 
paditur, atëherë gjykata duhet të shtyjë seancën dhe t ia dërgojë palës së paditur 
kopjen e procesverbalit të seancës. Dispozita e nenit 102 par. 1 të LPK mund të 
vlejë këtu në mënyrë analoge. Edhe në këtë rast vlejnë dispozitat për dërgimin e 
shkresave sipas dispozitave të neneve 103 e në vazhdim të LPK. Dhënia e pëlqimit 
të palës së paditur nuk është kushti i vetëm për lejimin e ndryshimit të padisë. Ligji 
parasheh shprehimisht, se për ndryshimin e padisë nevojitet edhe lejimi i këtij 
ndryshimi nga ana e gjykatës. Sipas dispozitës së nenit 258 par. 2 të LPK, gjykata 
nuk mund të lejojë ndryshimin e padisë, nëse ajo konstaton se me ndryshimin e 
padisë synohet zvarritja e procesit gjyqësor. Gjykata në këtë situatë nuk mund të 
vendos në mënyrë arbitrare, nëse do të lejojë ose jo ndryshimin e padisë. Për 
mendimin tim, gjykata nuk do të lejojë ndryshimin e padisë, përkundër pëlqimit të 
palës së paditur vetëm, nëse qartazi shihet se pala paditëse me ndryshimin e padisë 
synon zvarritjen e procesit gjyqësor. Nëse pala ka dhënë pëlqimin për ndryshimin e 
padisë ose nëse ajo nuk ka kundërshtuar ndryshimin e padisë, gjykata do të duhej 
të refuzoj ndryshimin e padisë vetëm në raste të jashtëzakonshme. Dhe rast i 
jashtëzakonshëm mund të jetë sidomos, nëse pala paditëse është në ndonjë pozitë 
të favorshme ose nëse pala e paditur nuk është e përfaqësuar nga avokati ose 
ndonjë përfaqësues me prokurë. Te ky përfundim mund të arrihet edhe duke marrë 
në konsideratë faktin se LPK i ri i jep hapësirë shumë më të madhe parimit të 
shqyrtimit, sesa parimit të hetimit, me ç’rast gjykata është shumë më e tërhequr 
dhe ka pozitë shumë më neutrale gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor civil1160.  

3 Sipas dispozitës së nenit 258 par. 4 të LPK, gjykata do të pranojë ndryshimin e 
padisë edhe nëse pala e paditur nuk ka dhënë pëlqimin, nëse janë plotësuar dy 
kushte. Këto kushte duhet të plotësohen në mënyrë kumulative. Kushti i parë 
është, që pala paditëse pa fajin e saj nuk ka pasur mundësi të ndryshojë padinë më 
parë dhe kushti i dytë është se i padituri ka mundësi të merr pjesë në shqyrtimin e 
çështjes sipas padisë së ndryshuar pa e shtyrë seancën kryesore ose edhe seancën 
përgatitore, nëse ndryshimi është bërë në seancën përgatitore. Këto kushte kanë të 
bëjnë në mënyrë specifike me parimin e ekonomizimit. Kjo për faktin, se pala do të 
kishte mundësi të lejonte ndryshimin e padisë, edhe pse pala e paditur ka 
kundërshtuar një gjë të tillë, nëse gjykata konstaton se me ndryshimin e padisë do 
t’i kontribuohej ekonomizimit të procesit. Një rast i tillë do të mund të ishte 
sidomos, nëse me ndryshimin e padisë do të mënjanohej një proces tjetër i 
ardhshëm gjyqësor civil. Te ky përfundim mund të arrihet argumentum e contrario 
në bazë të nenit 258 par. 2 të LPK.  

4 Në bazë të nenit 258 par. 6 të LPK, kundër aktvendimit për lejimin ose refuzimin e 
ndryshimit të padisë nuk lejohet ankimi i veçantë. Edhe në këtë rast vlen 
dispozita e nenit 206 par. 2 të LPK1161.  

5 Me LPK e re nuk është paraparë se si do të zgjidhet situata, nëse me ndryshimin e 
padisë ka ndryshuar edhe kompetenca lëndore e gjykatës1162. Në rast të tillë, 

                                                            
1160 Në lidhje me parimin e shqyrtimit dhe hetimit shih më detalisht komentimin e nenit 7 e në vazhdim. 
1161 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 206 nr. 1 e në vazhdim. 
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gjykata e çështjes do të dërgojë lëndën në gjykatën, e cila është bërë kompetente 
pas ndryshimit të padisë. Nga kjo rezulton, se nëse lejohet ose jo ndryshimi i 
padisë vendos vetë gjykata, pranë së cilës zhvillohet procesi gjyqësor civil i 
deritanishëm para se të ndryshohej padia. Te ky përfundim arrihet duke marrë në 
konsideratë dispozitat e nenit 18 të LPK, sipas së cilës dispozitë gjykata duhet 
sipas detyrës zyrtare të kujdeset gjatë gjithë zhvillimit të procesit gjyqësor civil, 
nëse ajo është kompetente ose jo. 

6 Në rast se pranohet ndryshimi i padisë, atëherë gjykata kompetente duhet t’i lejojë 
palës së paditur një afat të arsyeshëm për t’u përgatitur sipas ndryshimit të 
padisë1163. Ligji nuk përcakton se sa do të jetë i gjatë ky afat, por vetëm përcakton 
një afat të arsyeshëm. Në këtë aspekt mund të vijnë në shprehje analogia iuris 
dispozitat e nenit 395 të LPK. Prandaj, afat i arsyeshëm në kuptim të kësaj norme 
mund të konsiderohet afati prej 15 ditësh, nga momenti kur pala e paditur merr 
dijeni për ndryshimin e padisë.  

 
 
Neni 259 
 

Në qoftë se paditësi e ndryshon padinë, duke kërkuar nga e njëjta bazë 
faktike sendin tjetër apo një shumë të hollash, i padituri nuk mund ta 
kundërshtoj atë po që se ndryshimi është pasojë e rrethanave të krijuara pas 
ngritjes së padisë. 

 
1 Fillimisht duhet të ceket se gjykata duhet të vendos, nëse refuzon ose pranon 

ndryshimin e padisë dhe në lidhje me këtë duhet të nxjerrë aktvendim, kundër të 
cilit nuk lejohet ankesë e veçantë1164. Dispozita e nenit 259 të LPK parasheh edhe 
një rast tjetër, kur nuk konsiderohet ndryshim i padisë. Në fakt, kjo rregull do të 
duhej të parashihej në mënyrë sistematike tek dispozitat e nenit 257 par. 2 të LPK. 
Prandaj edhe gjykata nuk do të mund të refuzoj ndryshimin e padisë, nëse janë 
plotësuar kushtet e parapara me dispozitat e nenit 259 të LPK. Kjo për faktin, se 
kjo dispozitë parasheh një rast tipik, kur nuk konsiderohet ndryshim i padisë. Dhe 
rrjedhimisht kjo nënkupton, se pala paditëse do të mund të kërkojë një send tjetër 
ose një shumë të hollash, nga sendi që ka kërkuar në fillim dhe deri në përfundim 
të seancës për shqyrtim kryesor. Kusht elementar është të mbetet e njëjta bazë e 
padisë, pra të mbetet e njëjta gjendje faktike1165. Po ashtu nuk do të konsiderohet 
ndryshim i padisë, nëse pa u ndryshuar gjendja faktike, pala paditëse kërkon 
ndonjë send tjetër ose ndonjë shumë të hollash në vend të sendit të kërkuar 
fillimisht me padi. Këtu nuk mendohet absolutisht me ndryshimin e objektit të 
kontestit, por me ndryshimin e sendit, që është objekt i kërkesës procedurale të 
palës paditëse. Raste tipike të tilla janë kur pala paditëse në vend të sendit borxh 
kërkon një send tjetër ose kërkon shpërblimin e dëmit; në vend të dëmit 

                                                                                                                                                       
1162 Dispozita e nenit 190 tëLPK LPK së vjetër ka rregulluar shprehimisht këtë situatë. 
1163 Edhe ketë situatë nuk e rregullon Ligji aktual, për dallim nga LPK i vjetër, i cili ka rregulluar shprehimisht 
këtë situatë; shih nenin 190 të LPK të vjetër. 
1164 Shih dispozitën e nenit 258 par. 6. 
1165 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 257 nr. 1. 
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kontraktues kërkohen shpenzimet e kontestit; në vend të kthimit të sendit kërkohet 
vlera e sendit. Kusht tjetër dhe vendimtar për të ardhur në zbatim dispozita e 
nenit 259 të LPK është edhe fakti, se ndryshimi i tillë është pasojë e rrethanave të 
krijuara pas ngritjes së padisë.1166. Nuk është me rëndësi fare, se kush i ka 
shkaktuar këto rrethana dhe për çfarë arsye janë ndryshuar këto rrethana1167. 
Rrethanat e tilla mund të jenë p. sh. shkaktimi i pamundësisë së përmbushjes së 
prestimit për shkak të humbjes apo shkatërrimit të sendit, i cili ka qenë objekt i 
kërkesës procedurale të palës paditëse; përmbushja e prestimit në lidhje me një 
send është bërë i pamundur, sepse sendi res specie nuk gjendet më. E njëjta do të 
vlejë edhe atëherë, nëse në lidhje me këtë pasojë është vënë në dijeni pala paditëse 
pas ngritjes së padisë. Konkretisht, kjo nënkuptohet me faktin se nuk do të vlejë 
dispozita e nenit 259 të LPK, nëse për këto pasoja ka qenë në dijeni qysh para 
ngritjes së padisë. Pra, pala paditëse ka qenë në dijeni se përmbushja e prestimit në 
lidhje me këtë send është i pamundshëm, për shkak se ai send nuk mund të gjendet 
më. Pakujdesia nuk do të duhej të mjaftonte për këtë; Pra, dispozita e nenit 259 të 
LPK do të vlejë, nëse pala paditëse për shkak të pakujdesisë nuk ka qenë në dijeni 
se sendi, që është objekt i prestimit nuk mund të kthehet më për shkak të 
shkatërrimit të tij.  

 
 
Neni 260 

 
260.1 Po që se plotësohen konditat e përcaktuara në nenin 258 paditësi mund ta 

ndryshojë padinë edhe ashtu që në vend të të paditurit të parë ta padisë 
një person tjetër. 

260.2 Për ndryshimin e padisë në mënyrën e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij 
neni është i nevojshëm pëlqimi i personit që duhet të hyjë në gjykim në 
vend të të paditurit, e po që se I padituri ka filluar të marrë pjesë në 
shqyrtimin e çështjes kryesore, nevojitet edhe pëlqimi i tij. 

260.3 Personi i cili hynë në gjykim në vend të palës së paditur duhet ta pranojë 
atë në gjendjen në të cilën ndodhet në momentin kur hyn në të. 
 

1 Fillimisht duhet të ceket se ndryshimi i padisë nënkupton ndryshimin e objektit të 
kontestit. LPK me dispozitën e nenit 260 parasheh se edhe ndryshimi i palës së 
paditur është ndryshim i padisë. Bile, kjo dispozitë i referohet shprehimisht 
dispozitës së nenit 258 të LPK. Dispozita e nenit 258 të LPK ka të bëjë me 
ndryshimin e padisë duke u zëvendësuar pala e paditur me një person tjetër. 
Ndryshimet e atilla që konsistojnë në qartësimin dhe precizimin e padisë me qëllim 
të identifikimit më të mirë të palës së paditur nuk konsiderohen ndryshim i padisë, 
por për ato vlejnë dispozitat e nenit 257 par. 2 të LPK. Në këtë rast, edhe pas 
ndryshimit ose përmirësimit të padisë, pala e paditur mbetet i njëjti subjekt si para 
ashtu edhe pas ndryshimit të tillë të padisë.  

                                                            
1166 Në lidhje me paraqitjen e padisë shih komentimin e nenit 252 tëLPK LPK nr. 1 e në vazhdim. 
1167 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih sidomos Greger in Zöller/Geimer (Hrsg.), ZPO - Kommentar, 
§ 264 Rn 5. 
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2 Në procesin gjyqësor duhet të mbetet intencë qendrore, që mos të ketë ndryshim të 
palëve në procesin konkret gjyqësor civil. Vetëm në raste të jashtëzakonshme 
mund të ketë ndryshim të palëve në procesin gjyqësor civil dhe atë, nëse 
parashihet me ligj. Dhe raste të tilla janë si mëposhtë: 

 
- Kështu, një rast i tillë mund të jetë suksedimi gjeneral, kur në vend të personit 

të vdekur vjen trashëgimtari juridik. Parimisht sipas dispozitës së nenit 277 
par. a) të LPK me vdekjen e palës duhet të ndërpritet procesi gjyqësor civil. Në 
rast të tillë ndërpritet procesi ex lege. Por, ndërprerja e procesit bëhet nëse pala 
nuk ka përfaqësues me prokurë. Nga kjo del argumentum e contrario, se nëse 
vdes pala, por ajo ka qenë e përfaqësuar nga një përfaqësues me prokurë, 
atëherë nuk ndërpritet procedura, por procesi vazhdon me trashëgimtarin 
juridik1168. Në këtë situatë kemi ndryshim të palëve në procesin gjyqësor civil 
ex lege. Ndryshimet e ndodhura në aspektin e së drejtës materiale sipas 
dispozitës së nenit 5 të LT kanë refleksione direkte edhe në të drejtën formale, 
pra në procesin gjyqësor civil. Në rast se procesi ndërpritet për shkak të 
vdekjes së palës dhe se nuk ka përfaqësues me prokurë, atëherë procesi 
vazhdon aty ku ka mbetur me trashëgimtarin ose trashëgimtarët juridik në bazë 
të suksedimit gjeneral1169. Në këtë rast kemi ndryshim të palëve ex lege, por 
procesi vazhdon aty ku ka mbetur.  

- E njëjta situatë vlen edhe në rast të shuarjes apo ndalimit të punës së personit 
juridik. Edhe në këtë rast kemi ndryshim të palëve ipso iure, ku me shuarjen e 
saj, pozitën e saj procedurale e merr trashëgimtari juridik ose edhe 
administratori në rast të fillimit të procedurës së falimentimit1170.  

- Rast tjetër të ndryshimit të palëve gjatë procesit gjyqësor është paraparë me 
dispozitën e nenit 263 par. 2 të LPK. 

- Raste të tjera të ndryshimit të palës parashihet me dispozitën e nenit 273 par. 5 
të LPK, ku ndërhyrësi mund të merr pozitën e palës, në rast se palët japin 
pëlqimin për këtë.  

- Po ashtu, rast tjetër për ndryshimin e palës në një proces gjyqësor civil 
parashihet me dispozitat e nenit 275 të LPK, sipas së cilave dispozita në vend 
të palës mund të hyjë paraardhësi juridik. 

 
Në të gjitha këto raste, parashihen rregulla të veçanta të ndryshimit të palëve, në të 
cilat raste nuk vlejnë dispozitat e ndryshimit të padisë sipas dispozitave të nenit 
258 të LPK. 

 
- Rast tjetër të ndryshimit të palëve është ndryshimi i palës së paditur sipas 

dispozitës së nenit 260 të LPK. Në këtë rast vlejnë dispozitat për ndryshimin e 
padisë1171. 

 

                                                            
1168 Kështu edhe në të drejtën komparative; shih Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, 
S. 159, 160. 
1169 Shih dispozitën e nenit 280 par. 1 të LPK. 
1170 Shih dispozitën e nenit 277 par. c) në lidhje me dispozitën e nenit 280 par. 1 të LPK. 
1171 Në lidhje me këtë shih më poshtë në komentim të këtij neni. 
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3 Duke u bazuar në dispozitën e nenit 260 par. 2 të LPK, pala paditëse mund të 
ndryshojë padinë në atë mënyrë, që në vend të palës së paditur të deritanishme të 
padisë një person tjetër. Në këtë rast kërkohen të përmbushen disa kushte. Kushti 
i parë dhe kryesor është që për këtë të pajtohen palët, pra natyrisht pala paditëse 
dhe pala e cila duhet të hyjë në proces. Me rëndësi vendimtare është pëlqimi i 
palës, që do të hyjë në proces, për shkak të faktit se ajo duhet të pranojë situatën në 
proces, ashtu siç ka qenë në momentin e hyrjes së saj si palë në proces1172. Ligji në 
njërën anë parasheh kushtet e ndryshimit të palës së paditur sipas dispozitës së 
nenit 260 par. 2 të LPK dhe në anën tjetër me dispozitën e nenit 260 par. 1 të LPK 
i referohet kushteve të parapara me dispozita të nenit 258 të LPK. Një çështje 
mbetet vendimtare dhe e qartë, se për ndryshimin e palës nevojitet gjithmonë 
pëlqimi i pales, qe duhet të hyjë në proces në vend të palës, e cila ka qenë deri 
sipas padisë në fillim. I diskutueshëm është fakti i pëlqimit të palës së paditur në 
proces të deritanishëm. Sipas dispozitës së nenit 260 par. 2 të LPKsë, nevojitet 
pëlqimi i palës së paditur, nëse kjo ka filluar të merr pjesë në shqyrtimin e çështjes. 
Sipas dispozitës së nenit 260 par. 1 të LPK, për ndryshimin e palës së paditur 
vlejnë dispozitat e nenit 258 të LPK. Dhe sipas dispozitave të nenit 258 të LPK, 
pëlqimi i palës së paditur për ndryshimin e padisë është i nevojshëm gjithmonë, 
nëse ky ndryshim është bërë pas përfundimit të seancës përgatitore ose më së voni 
në fillim të seancës për shqyrtim kryesor, nëse seanca përgatitore nuk është 
mbajtur fare. Në këtë rast, dispozita e nenit 260 par. 2 të LPK duhet të vlejë në 
mënyrë primare me konsekuencë, që nevojitet pëlqimi i palës së paditur gjithmonë, 
në rast se ajo është lëshuar në shqyrtim kryesor. Ky moment mund të jetë i 
ndryshëm nga rasti në rast dhe edhe me përgjigjen në padi. Meqë kemi një referim 
në dispozitat e nenit 258 të LPK, atëherë duhet që gjykata të konstatojë, nëse ky 
ndryshim bien ndesh me parimin e ekonomizimit. Prandaj gjykata do të refuzojë 
ndryshimin e palës së paditur, nëse shihet qartazi, se me këtë zvarritet procesi 
gjyqësor civil. Argumentum e contrario, Gjykata do të lejojë ndryshimin e palës 
së paditur, nëse ajo konstaton se kjo është në funksion të parimit të ekonomizimit, 
edhe atëherë kur pala e paditur nuk e jep pëlqimin. 

4 Edhe në këtë rast, gjykata duhet të nxjerrë aktvendim për lejimin ose refuzimin e 
ndryshimit të palës së paditur. Duke u bazuar në dispozitat e nenit 260 par. 1 të 
LPK edhe në këtë rast vlen dispozita e nenit 258 par. 5 të LPK, sipas së cilës 
dispozitë kundër një aktvendimit të tillë për lejimin ose refuzimin e ndryshimit të 
padisë nuk lejohet ankesa e veçantë.  

 
 
Neni 261 

 
261.1 Paditësi mund ta tërheqë padinë pa pëlqimin e të paditurit deri në 

momentin në të cilin i padituri e paraqet në gjykatë përgjigjen në padi. 
261.2 Padia mund të tërhiqet edhe më vonë, deri në përfundimin e shqyrtimit 

kryesor, në qoftë se i padituri e jep pëlqimin për një gjë të tillë. Po që se i 
padituri brenda shtatë (7) ditësh nga dita e njoftimit për tërheqjen e 

                                                            
1172 Shih dispozitën e nenit 260 par. 3 të LPK. 
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padisë nuk deklarohet për këtë gjë, do të konsiderohet se e ka dhënë 
pëlqimin për tërheqjen e padisë. 

261.3 Po që se padia është tërhequr, gjykata jep aktvendim me të cilin 
konstatohet se është tërhequr padia. Ky aktvendim i dërgohet të paditurit 
vetëm po që se padia i është dorëzuar me parë. 

261.4 Kundër aktvendimit me të cilin konstatohet se është tërhequr padia nuk 
lejohet ankimi.  

261.5 Padia e tërhequr konsiderohet se nuk është paraqitur asnjëherë dhe 
mund të paraqitet në gjykatë përsëri. 
 

1 Me dispozitat e nenit 261 të LPK rregullohet detalisht tërheqja e padisë. 
Fillimisht tërhiqet vëmendja se duhet të bëhet një dallim thelbësor në mes të 
tërheqjes së padisë në kuptim të këtij neni dhe heqjes dorë nga kërkesëpadia. 
Heqja dorë nga kërkesëpadia parashihet shprehimisht me dispozitën e nenit 149 të 
LPK1173. Tërheqja e padisë është veprim procedural i palës paditëse me të cilin 
veprim revokimi i kërkesës për mbrojtje gjyqësore kufizohet vetëm për procesin 
konkret. Prandaj, tërheqja e padisë ka efekt vetëm për procesin, në të cilin ka 
filluar dhe zhvillohet procedura, me konsekuencë se një mbrojtje e tillë gjyqësore 
në lidhje me rastin konkret mund të fillojë më vonë me një proces tjetër 
gjyqësor1174. Heqja dorë nga kërkesëpadia është veprim procedural i palës paditëse, 
me të cilin veprim hiqet dorë përfundimisht si dhe mbrojtja e kërkuar gjyqësore. 
Në këtë rast, për të njëjtën kërkesë nuk mund të kërkohet më mbrojtja gjyqësore. 
Vendimtare për dallimin e këtyre dy veprimeve procedurale nuk është emërtimi i 
tyre, por përmbajta e deklaratës së tillë. Prandaj, edhe në rast se pala paditëse 
deklaron se „tërheq padinë“, por nga përmbajtja e deklaratës del se ai ka hequr 
dorë përgjithmonë nga e drejta e tij për mbrojtje gjyqësore, atëherë kjo deklaratë 
duhet të konsiderohet si heqje dorë nga kërkesëpadia me konsekuencë se në raste 
të tilla vijnë në shprehje dispozitat e nenit 149 të LPK dhe jo dispozitat e nenit 261 
të LPK. Gjykata në këtë rast duhet të sqarojë se cilat janë pasojat procedurale 
juridike, nëse pala nuk i kupton si duhet pasojat procedurale juridike të veprimeve 
të saj procedurale.  

2 Tërheqja e padisë është veprim procedural i palës paditëse, me të cilin veprim 
përfundon procesi gjyqësor civil sipas veprimit vullnetar të palës paditëse. Dhe ky 
vullnet i palës paditëse nuk mund të kufizohet dhe nuk varet nga veprimet e tjera 
disponibile të palës kundërshtare e as nga vendimi i gjykatës, meqë me tërheqjen 
dorë nga padia përfundon ipso iure procesi gjyqësor civil. Megjithatë, kjo është e 
mundshme vetëm deri në momentin e arritjes në gjykatë të përgjigjes në padi të 
palës së paditur1175. Deri në këtë moment, pala paditëse mund të tërheq padinë me 
efektin e përfundimit të procesit gjyqësor civil pa pasur nevojë për pëlqimin e 
palës së paditur. Në kuptim të kësaj norme, moment i arritjes së përgjigjes në padi 
në Gjykatë konsiderohet edhe momenti i arritjes së prapësimit të palës së paditur 
në procedurën sipas urdhërpagesës1176.  

                                                            
1173 Në lidhje me këtë shih më konkretisht komentimin e nenit 149 nr. 1 e në vazhdim. 
1174 Shih nenin 261 par. 5 i LPK. 
1175 Dispozita e nenit 261 par. 1 të LPK. 
1176 Shih dispozitën e nenit 497 të LPK. 
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3 Pas këtij momenti, pala paditëse mund të tërheq padinë efektivisht në kuptim të 
nenit 261 par. 1 të LPK vetëm me pëlqimin e palës së paditur. Kjo për faktin se 
pala e paditur do të privohej padrejtësisht nga e drejta e saj për të fituar një vendim 
lirues nga kërkesëpadia e palës paditëse1177. Nëse mungon ky pëlqim i palës së 
paditur, atëherë tërheqja e padisë është e pavlefshme dhe gjykata vazhdon me 
procesin gjyqësor civil. Nëse është i domosdoshëm ky pëlqim, atëherë në bazë të 
parimit të kontradiktoritetit duhet të kërkohet nga pala, që të deklarohet në lidhje 
me tërheqjen e padisë së palës së paditur. Pëlqimi mund të jepet shprehimisht, por 
edhe në mënyrë konkludente. Konsiderohet se është dhënë pëlqimi i palës së 
paditur në mënyrë konkludente, nëse pala e paditur nuk deklarohet fare në lidhje 
me tërheqjen e padisë. Kështu, dispozita e nenit 261 par. 2 fjalia e dytë të LPK 
parasheh shprehimisht se konsiderohet që është dhënë pëlqimi i palës së paditur 
për tërheqjen e padisë, nëse pala e paditur nuk deklarohet brenda afatit prej shtatë 
ditësh1178. Ky është supozim ligjor i parrëzueshëm dhe rrjedhimisht, nëse nuk kemi 
deklarim të palës së paditur brenda afatit ë caktuar ligjor, procesi gjyqësor ka 
përfunduar ipso iure. Përveç këtij rasti, Ligji parasheh edhe raste të tjera kur 
supozohet se është pala paditëse që ka tërhequr padinë. Si raste të tilla janë: 

 
- Neni 409 par. 1 i LPK: Në qoftë se në seancën përgatitore nuk vjen pala 

paditëse, edhe pse është thirrur rregullisht, padia konsiderohet e tërhequr, 
përveç kur i padituri kërkon që seanca të mbahet; 

- Neni 415 par. 2 i LPK: Po qe se në gjykatën e shkallës së dytë është duke u 
zhvilluar procedura sipas ankimit, gjykata e shkallës së parë e njofton 
gjykatën e ankimit për pajtimin e bërë në këtë fazë të gjykimit. Pas këtij 
njoftimi gjykata e ankimit e përfundon procedurën e ankimit me supozim se 
është tërhequr ankesa; 

- Neni 423 par. 3 i LPK: Në qoftë se paditësi nuk vjen në seancën kryesore, edhe 
pse është thirrur rregullisht, konsiderohet se e ka tërhequr padinë, përveçse 
kur i padituri deklaron se kërkon që të zhvillohet shqyrtimi kryesor i çështjes 
në mungesë të paditësit; 

- Neni 490 par 1 i LPK: Në qoftë se paditësi nuk vjen në seancën e parë të 
shqyrtimit kryesor të çështjes, përkundrejt thirrjes së rregullt, do të 
konsiderohet se e ka tërhequr padinë, përveçse kur i padituri në seancën e tillë 
kërkon që të vazhdohet me shqyrtimin e çështjes në mungesë të paditësit; 

- Neni 490 par. 2 i LPK: Po që se nga seanca e parë për shqyrtimin e çështjes 
kryesore mungojnë të dy palët ndërgjyqëse, përkundrejt thirrjes së rregullt, do 
të konsiderohet se paditësi e ka tërhequr padinë; 

- Neni 79 par. 3 i LF: Kur njëri apo të dy bashkëshortët të cilët me propozimin e 
përbashkët kanë filluar procedurën për shkurorëzim me marrëveshje nuk 
paraqiten në seancën për përpjekje që të arrihet pajtimi, dhe mungesa e tyre 
nuk arsyetohet, do të konsiderohet se kanë tërhequr propozimin. 

- Neni 86 par. 2 të LF: Propozimin e përbashkët për shkurorëzim me 
marrëveshje bashkëshortët mund ta tërheqin derisa aktgjykimi mbi 

                                                            
1177 Rechberger/Klicka in Rechberger/Hrsg., ZPO-Kommentar, § 237, 238 Rn. 4. 
1178 Edhe për këtë afat ligjor vlejnë dispozitat juridike në lidhje me afatet sipas dispozitave të neneve 125 e në 
vazhdim të LPK. 
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shkurorëzimin të marrë formën e prerë. Do të konsiderohet se është tërhequr 
propozimi edhe kur nga propozimi heq dorë njëri bashkëshort. 

 
4 Me plotësimin e kushteve sipas dispozitave të nenit 261 par. 1 dhe 2 të LPK, 

tërheqja e padisë prodhon efektin e përfundimit të procesit gjyqësor civil ipso iure. 
Në rast të tillë, gjykata duhet të përfundojë procesin gjyqësor civil duke nxjerrë 
aktvendim për përfundimin e procesit gjyqësor civil. Prandaj, gjykata nuk ka 
hapësirë të diskrecionit të saj, nëse janë plotësuar kushtet për nxjerrjen e vendimit 
sipas tërheqjes së padisë. Për hir të sigurisë juridike, jo vetëm që preferohet, por 
edhe vetë dispozita e nenit 261 të LPK parasheh nxjerrjen e një aktvendimi, me të 
cilin konstatohet nxjerrja e aktvendimit sipas tërheqjes së padisë. Aktvendimi i tillë 
ka karakter deklarativ, meqë plotësimi i kushteve për tërheqjen e padisë, 
përfundimi i procesit bëhet sipas vetë Ligjit. Tek ky përfundim arrihet edhe duke 
marrë në konsideratë dispozitën e nenit 261 par. 4 të LPK. Sipas kësaj dispozite, 
nuk lejohet ankesa kundër aktvendimit për nxjerrjen e aktvendimit me të cilin 
konstatohet se ka përfunduar procesi gjyqësor civil. Nga kjo dispozitë del 
gjithashtu argumentum e contrario se lejohet ankesa kundër aktvendimit, me të 
cilin refuzohet tërheqja e padisë.  

5 Ligji nuk rregullon çështjen e formës së tërheqjes së padisë. Në këtë rast vijnë në 
ndihmë rregullat e përgjithshme lidhur me veprimet procedurale të palëve. Meqë 
tërheqja e padisë është veprim procedural i palës, atëherë kjo deklaratë mund të 
bëhet me gojë në seancë gjyqësore ose me shkrim, nëse deklarata për tërheqjen e 
padisë bëhet jashtë seancës gjyqësore1179.  

6 Efektet e tërheqjes së padisë shihen edhe në dispozitën e nenit 261 par. 5 të LPK. 
Sipas kësaj dispozite, me tërheqjen e padisë konsiderohet se padia nuk është 
paraqitur asnjëherë dhe rrjedhimisht padia e tillë mund të paraqitet përsëri. 
Gjithashtu me tërheqjen e vlefshme të padisë shuhen edhe pasojat materiale juridike 
dhe procedurale juridike të gjyqvarësisë si1180 dhe pasojat materiale juridike dhe 
procedurale juridike të kontestvarësisë1181. Nga kjo del, se në mes të tjerash afati i 
parashkrimit ose afatet e tjera me karakter prekluziv kurrë nuk janë ndërprerë. 

7 Shpenzimet procedurale luajnë rol të veçantë jo vetëm për palët por edhe në rastin 
e përfundimit të procesit gjyqësor civil në bazë të tërheqjes së padisë. Meqë, këtu 
kemi një situatë specifike të përfundimit të procesit edhe ligjvënësi parasheh një 
situatë specifike dhe me dispozitën e nenit 456 të LPK. Në bazë të kësaj dispozite, 
shpenzimet procedurale i tërheq parimisht gjithmonë pala paditëse1182. 

8 Tërhiqet vëmendja se në procedurën lidhur me kontestet martesore dhe 
familjare, vlejnë rregulla të veçanta për momentin e dhënies së pëlqimit të palës së 
paditur në lidhje me tërheqjen e padisë nga ana e palës paditëse. Kështu në bazë të 
nenit 86 par. 1 të LF, pala paditëse mund të tërheqë padinë e saj pa pëlqimin e 
palës së paditur deri në momentin e përfundimit të seancës për shqyrtimin kryesor. 
Kurse, me pajtimin e palës së paditur padia mund të tërhiqet deri në momentin e 
përfundimit të procesit me vendim të formës së prerë.  

                                                            
1179 Dispozita e nenit 16 të LPK. 
1180 Shih komentimin e nenit 252 nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
1181 Shih komentimin e nenit 262 nr. 1 e në vazhdim. 
1182 Shih në lidhje me këtë dispozitën e nenit 456 të LPK. 
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Ekzistimi i gjyqvarësisë (Litispendenca) 
 
Neni 262 

 
262.1 Gjyqvarësia krijohet që në momentin në të cilin të paditurit i dorëzohet 

padia. 
262.2 Sa i përket kërkesës të cilën pala e ka parashtruar gjatë zhvillimit të 

procedurës, gjyqëvarësia krijohet në momentin në të cilin është njoftuar 
pala kundërshtare për kërkesën e tillë. 

262.3 Gjatë kohës së ekzistimit të gjyqvarësisë për të njëjtën kërkesëpadi nuk 
mund të iniciohet gjykim i ri midis palëve të njëjta. Po që se, 
prapëseprapë,bëhet një gjë e tillë, gjykata e hedhë poshtë padinë. 

262.4 Gjykata gjatë gjithë procedurës, sipas detyrës zyrtare, kujdeset nëse është 
në zhvillim e sipër gjykimi tjetër për të njëjtën kërkesëpadi midis palëve 
të njëjta. 
 

1 Gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor civil ekzistojnë dy momente tejet të 
rëndësishme. Momenti i parë është momenti i paraqitjes së padisë në gjykatë sipas 
dispozitës së nenit 252 të LPK dhe momenti i dytë është momenti i dërgimit të 
padisë palës së paditur. Ky moment i dytë parashihet dhe rregullohet me dispozitën 
e nenit 262 të LPK. Ligji me dispozitën e nenit 262 të LPK e emërton momentin e 
dytë sipas nenit 262 të LPK “gjyqvarësi” (litispendenca). Për mendimin tim, 
gjyqvarësia krijohet në momentin e paraqitjes së padisë në gjykatë sipas 
dispozitës së nenit 252 të LPK, kurse në momentin e dërgimit të padisë palës së 
paditur në kuptim të nenit 252 të LPK krijohet kontestvarësia1183. Në fakt, me 
rëndësi është që të identifikohet çështja se primare është që të jetë e qartë se 
ekzistojnë këto dy momente të rëndësishme, në të cilat momente shkaktohen 
pasoja të ndryshme procedurale juridike dhe materiale juridike1184.  

2 Sipas dispozitës së nenit 262 të LPK, në momentin e dërgimit të padisë palës së 
paditur krijohet kontestvarësia (u mor vesh, Ligji e quan gjyqvarësia). Për 
kërkesa të reja, të cilat paraqiten gojarisht gjatë zhvillimit të seancës gjyqësore, 
kontestvarësia krijohet në momentin e njoftimit të palës kundërshtare1185. Raste të 
tilla mund të ndodhin në rast të zgjerimit apo ndryshimit të padisë në kuptim të 
dispozitave të neneve 257 dhe 258 të LPK. Në rast se padia ndryshohet ose 
zgjerohet, atëherë kontestvarësia krijohet në momentin e dërgimit të njoftimit te 
pala e paditur. E njëjta vlen edhe në rast të paraqitjes së kundërpadisë sipas 
dispozitës së nenit 256 të LPK.  

3 Ashtu siç krijohet kontestvarësia, ajo edhe përfundon. Kontestvarësia e krijuar 
përfundon parimisht dhe zakonisht në momentin, kur vendimi në lidhje me 
çështjen, që është objekt kontesti bëhet i formës së prerë. Kontestvarësia përfundon 
po ashtu edhe në rastet, kur padia hedhet poshtë përfundimisht. Kontestvarësia nuk 

                                                            
1183 Në lidhje me këtë çështje terminologjike shih edhe në komentimin e nenit 252 nr. 5. 
1184 Në lidhje me pasojat procedurale juridike dhe materiale juridike të gjyqvarësisë sipas dispozitës së nenit 
252 të LPK shih detalisht komentimin e nenit 252 nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
1185 Dispozita e nenit 262 par. 2 të LPK. 
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përfundon në rastet e pushimit dhe ndërprerjes së procesit gjyqësor civil1186 në 
kuptim të dispozitave të neneve 277 e në vazhdim të LPK. 

4 Me krijimin e kontestvarësisë lindin pasoja të ndryshme procedurale juridike dhe 
pasoja materiale- juridike. Pasojat kryesore procedurale- juridike të 
kontestvarësisë janë si më poshtë: 

 
- Me dërgimin e padisë palës së paditur krijohet një raport i trefishtë dhe gjykatë 

– palë paditëse – palë e paditur; 
- Momenti i krijimit të kontestvarësisë do të duhej të kishte efekt direkt edhe në 

rastin e ndryshimit të padisë. Kjo për faktin se pas këtij momenti, padia do të 
mund të ndryshohej vetëm me pëlqimin e palës së paditur. Kështu ishte situata 
juridike sipas LPK të vjetër, sepse LPK i ri ka ndryshuar këtë rrethanë në 
mënyrë substanciale1187.  

- Një pasojë tipike procedurale juridike është paraparë në mënyrë legale edhe 
me dispozitën e nenit 262 par. 3 të LPK. Sipas kësaj dispozite, që nga momenti 
i krijimit të kontestvarësisë nuk mund të iniciohet dhe as të zhvillohet proces 
gjyqësor tjetër për të njëjtën çështje. Siç mund të shihet, kjo çështje ka të bëjë 
me parimin ne bis in idem në procedurën civile1188. Me rëndësi fundamentale 
praktike në lidhje me gjyqvarësisë është edhe dispozita e nenit 80 të LZKL. 
Sipas kësaj dispozite, gjyqvarësia e krijuar në ndonjë gjykate të ndonjë vendi 
tjetër ka ndikim direkt edhe në procesin kontestimor para gjykatës së vendit 
tonë1189. Dispozita e nenit 80 të LZKL do të vlejë edhe në rast se është krijuar 
gjyqvarësia para ndonjë tribunalit të arbitrazhit të ndonjë vendi tjetër. 
Megjithatë, tërhiqet vëmendja se ekzistimi i gjyqvarësisë para ndonjë gjykate 
të ndonjë vendi tjetër do të merret parasysh jo sipas detyrës zyrtare, por vetëm 
sipas kërkesës së palës. Me këtë sigurohet konsistenca juridike dhe siguria 
juridike, meqë mënjanohet mundësia e nxjerrjes së dy vendimeve të gjykatës 
për të njëjtën çështje. Nëse është e njëjta çështje ose jo në kuptim të kësaj 
norme varet, nëse palët dhe objekti i kontestit në procesin e ri janë identike me 
palët dhe objektin e kontestit në procesin paraprak1190. Këto dy kushte duhet të 
plotësohen në mënyrë kumulative, në mënyrë që të vijë në shprehje dispozita e 
nenit 262 par. 3 të LPK. Identiteti i palëve ekziston atëherë, kur edhe në 
procesin e ri paraqiten si subjekte palët e njëjta. Palë të njëjta në kuptim të 
kësaj natyrisht konsiderohen edhe subjektet e tjera, që kanë hyrë në proces si 
trashëgimtarë juridikë të palëve, meqë këta trashëgimtarë zënë vendin e palës 
ipso iure. Konsiderohen palë të njëjta në kuptim të dispozitës së nenit 262 par. 
3 të LPK edhe nëse palët në procesin e ri hyjnë me role të kundërta. Si rast 
tipik mund të përmendet këtu kundërpadia, ku pala e paditur merr rolin e palës 

                                                            
1186 Kështu mendimi absolut dominues edhe në të drejtën komparative; në mes të tjerëve Rechberger/Simotta, 
Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 368. 
1187 Në lidhje me këtë shih komentimin e nenit 258 nr. 1. 
1188 Në lidhje me këtë parim shih detalisht Hasani, Ne bis in idem në procedurën kontestimore, fq. 33 e në 
vazhdim. 
1189 Në lidhje me kushtet, që duhet të plotësohen për këtë shih nenin 80 të LZKL. 
1190 Në lidhje me identitetin objektiv dhe subjektiv të kërkesave në aspektin doktriner shih detalisht Hasani, Ne 
bis in idem në procedurën kontestimore, fq. 145 e në vazhdim. 
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paditëse, kurse pala paditëse bëhet palë e paditur. Identiteti objektiv ekziston 
atëherë, kur objekti i kontestit është i njëjtë në të dy paditë, që mund të 
paraqiten. Identiteti objektiv është pra edhe atëherë, kur në padinë e parë 
paraqitet padia vërtetimi në aspektin pozitiv (kur kërkohet, që të konstatohet se 
ekziston e drejta e pronësisë) dhe në padinë e dytë, në gjykatën tjetër paraqitet 
padia vërtetimi në aspektin negativ (kërkohet, që të konstatohet se nuk ekziston 
e drejta e pronësisë). Po ashtu ekziston identiteti objektiv, nëse në padinë e 
parë është paraqitur padia kondemnatore, kurse në padinë e dytë gjykatën 
tjetër paraqitet padia vërtetimi për të njëjtën çështje, meqë vendimi 
kondemnator i nxjerrë në bazë të padisë kondemnatore përmban edhe 
elementin, se ekziston e drejta ose nuk e ekziston. Megjithatë, nuk ekziston 
identiteti i kërkesave, nëse padia e parë është padi vërtetimi, kurse padia e dytë 
në gjykatën tjetër është padi kondemnatore1191. Kjo është kështu për faktin, se 
vendimit vërtetues, të nxjerrë në bazë të padisë vërtetimi i mungon 
përmbarueshmëria1192.  

- Edhe pse nuk thuhet shprehimisht, nga përmbajta e nenit 271 të LPK del se 
ndërhyrja është e lejuar nga momenti i krijimit të kontestvarësisë në kuptim të 
nenit 262 par. 1 të LPK. Kjo për faktin se dispozita e nenit 271 par. 1 të LPK 
flet për...në një proces kontestimor që zhvillohet ndërmjet personave të 
tjerë....  

- Pas krijimit të kontestvarësisë nuk do të ketë efekt procedural juridik tjetërsimi 
i sendit1193.  

- Me dërgimin e padisë palës së paditur lind edhe detyrimi ligjor për palën e 
paditur, që të njoftojë gjykatën për ndërrimin eventual të vendbanimit apo 
vendqëndrimit të saj1194.  
 

5 Me krijimin e kontestvarësisë lindin edhe pasoja të caktuara materiale-juridike. Si 
të tilla mund të jenë: 

 
- Që nga momenti i krijimit të kontestvarësisë, pala e paditur përgjigjet si 

posedues me keqbesim1195 dhe  
- Pagimi i kamatëvonesës sipas dispozitës së nenit 382 të LMD. 

 
6 Mosekzistimi i kontestvarësisë është një prezumim procedural, i cili parashihet 

shprehimisht me Ligj dhe me dispozitën e nenit 262 par. 4 të LPK. Në rast se 
krijohet kontestvarësia, atëherë nuk mund të ketë proces tjetër gjyqësor për të 
njëjtën çështje në ndonjë gjykatë tjetër. Nëse ka ose jo kontestvarësia, gjykata 
duhet të kujdeset ex officio. Në lidhje me ekzistimin e kontestvarësisë, gjykata 
mund të vihet në dijeni ose sipas detyrës zyrtare ose edhe sipas njoftimit të palës 
ose ndonjë pjesëmarrësi tjetër. Në rast se konstatohet se ekziston tanimë 
kontestvarësia për të njëjtën çështje në ndonjë gjykatë tjetër, atëherë gjykata e hedh 

                                                            
1191 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 370. 
1192 Shih në lidhje me këtë edhe komentimin e nenit 254 nr. 1 e në vazhdim. 
1193 Shih në lidhje me këtë dispozitën e nenit 263 të LPK. 
1194 Shih dispozitën e nenit 116 par. 1 i LPK. 
1195 Shih dispozitat e neneve 95 dhe 97 të LP. 
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poshtë padinë si të palejueshme. Nëse megjithatë përkundër këtij fakti, zhvillohen 
dy procese gjyqësore paralelisht në gjykata të ndryshme për të njëjtën çështje, 
atëherë kjo përbën një shkelje esenciale me rëndësi absolute sipas dispozitës së 
nenit 182, par. 2 nënpar. l i LPK. Në këtë rast, vendimi gjithmonë duhet të 
abrogohet. Për një shkelje të tillë mund të paraqitet edhe revizioni sipas dispozitës 
së nenit 214, par. 1, nënpar. a i LPK. Gjithashtu, mospërfillja e këtij prezumimi 
procedural të mosekzistimit të kontestvarësisë përbën shkelje të dispozitave 
procedurale, për të cilin shkak mund të paraqitet edhe kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë1196.  

7 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 262 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 262 paragrafin 262.3 të ligjit, pas fjalës “padinë” shtohen fjalët “të 

paraqitur më vonë’’. 
 
 
Neni 263 

 
263.1 Në qoftë se ndonjëra nga palët e tjetërson, gjatë zhvillimit të procedurës 

sendin apo të drejtën e kërkuar me padi, një gjë e tillë nuk pengon që 
procedimi të përfundojë midis palëve të njëjta. 

263.2 Personi që e ka fituar sendin apo të drejtën gjatë zhvillimit të gjykimit 
mund të hyjë në procedurë, në vend të paditësit apo të paditurit, vetëm 
me pëlqimin e të dy palëve ndërgjyqëse. 

263.3 Ne rastin e paragrafit 1 të këtij neni aktgjykimi prodhon efekt edhe ndaj 
fituesit të sendit apo të drejtës gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor. 

 
1 Nëse dikush ka të drejtë të kërkojë mbrojtje gjyqësore ose jo, varet nëse ai ka 

legjitimitet real. Dhe legjitimimi mund të jetë legjitimim real aktiv dhe legjitimim 
real pasiv. Legjitimimi real aktiv ekziston atëherë, kur palës paditëse i takon 
kërkesa nga e drejta materiale. Nëse kjo kërkesë i takon ose jo faktikisht palës 
paditëse do të konstatohet në procesin gjyqësor civil. Prandaj, legjitimimi real 
aktiv nënkupton se palës paditëse dhe jo dikujt tjetër i takon ndonjë pretendim i 
caktuar dhe pohuar. Kurse, legjitimimi real pasiv nënkupton se pala e paditur e jo 
dikush tjetër ka obligim për përmbushjen e një prestimi të pretenduar të paditësit. 
Për këtë arsye, çështja e legjitimimit real është çështje e themelësisë së padisë. 
Nëse palës paditëse nuk i takon kjo e drejtë, atëherë padia refuzohet si e 
pathemeltë. Ngushtë të lidhur me legjitimimin real është edhe legjitimimi 
procedural (e drejta e ndjekjes së çështjes në gjyq). Në raste normale, bartësi i një 
të drejte materiale ka edhe të drejtë të kërkoj mbrojtje gjyqësore. Nga kjo rezulton 
se vetëm ai person mund të paraqes kërkesë për mbrojtje gjyqësore, nëse i takon e 
drejta materiale. Prandaj, askush nuk mund të procedoj në emër të vet për një të 
drejtë të huaj ose për ndonjë detyrim të dikujt tjetër. Megjithatë, kjo vlen parimisht. 
Meqë përjashtimisht dikush tjetër mund të jetë i legjitimuar për të kërkuar mbrojtje 

                                                            
1196 Shih dispozitën e nenit 247 par. 1 nënpar. a) të LPK. 
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gjyqësore për një të drejtë të dikujt tjetër. Në këtë rast flasim për legjitimimin 
procedural. Legjitimimi procedural nënkupton se ndonjë person mund të kërkojë 
mbrojtje gjyqësore për një të drejtë, e cila e drejtë i takon dikujt tjetër sipas 
rregullave të së drejtës materiale. Raste të tilla përjashtimore të legjitimimit 
procedural janë rasti i legjitimimit të administratorit në procedurën e falimentimit, 
rasti i legjitimimit të prokurorisë në procedurën familjare si dhe rasti i paraparë me 
dispozitën e nenit 263 të LPK. 

2 Sipas dispozitës së nenit 263 par. 1 i LPK, pala fillestare në proces legjitimohet në 
aspektin procedural që të vazhdojë më tutje të procedoj për çështjen, edhe pse kjo 
palë nuk do të ishte më e legjitimuar në aspektin real. Kjo dispozitë i jep të drejtë 
palës fillestare, që të jetë edhe më tutje palë, edhe pse kjo palë nuk ka më të drejtën 
materiale, meqë sendi, që është objekt kontesti i është tjetërsuar dikujt tjetër. 
Prandaj, përkundër faktit se pala fillestare humb legjitimitetin real, ajo ka 
legjitimimin procedural me konsekuencë se ka mundësi që të procedoj për një 
send, që pas tjetërsimit i takon dikujt tjetër. Dispozita e nenit 263 të LPK vlen, si 
në rast të tjetërsimit në anën e palës paditëse (p. sh. kalimi i të drejtës) ashtu edhe 
në anën e palës së paditur. Me këtë dispozitë dëshirohet të ngushtohet mundësia e 
keqpërdorimit të të drejtave procedurale të palëve për të zvarritur procesin 
gjyqësor civil dhe vlen në rend të parë sidomos për tjetërsimin në anën e palës së 
paditur. Kjo për faktin, se pala e paditur do të kishte mundësinë e zvarritjes të 
procesit në pafundësi nëpërmjet tjetërsimit të sendit, që është objekt kontesti. Po 
mos të ishte kjo dispozitë, sidomos pala e paditur do të kishte mundësi të 
tjetërsonte sendin, sapo të kishte kuptuar se rastin do e humb në proces. Dhe kështu 
pala do të kishte mundësinë e mënjanimit të nxjerrjes së vendimit të gjykatës në 
vazhdimësi dhe në pafundësi. Për këtë arsye, ligjvënësi me këtë dispozitë parasheh 
se edhe në rast të tjetërsimit të sendit, që është objekt kontesti, procesi vazhdon po 
me ato palë, që kanë filluar procesin. Me fjalë të tjera, tjetërsimi i sendit, që është 
objekt kontesti nuk ndikon fare në lidhje me palët.  

3 Me këtë rast do të duhej të përcaktohej edhe çështja se cili është momenti 
vendimtar, pas të cilit moment tjetërsimi i sendit nuk do të kishte ndikim në 
legjitimimin real të palës. Dispozita e këtij nenit hesht në lidhje me këtë çështje 
dhe nuk e rregullon këtë çështje. Dispozita e nenit 263 par. të LPK përcakton se Në 
qoftë se ndonjëra palë e tjetërson, gjatë zhvillimit të procedurës sendin.... Nga kjo 
rrjedh se procesi do të duhej të ketë filluar. Dhe si moment në lidhje me këtë do të 
duhej momenti i krijimit të kontestvarësisë. Pra pasojë tipike procedurale juridike e 
kontestvarësisë është edhe fakti, se tjetërsimi i sendit pas krijimit të kontestvarësisë 
nuk ka efekt procedural juridik për palët1197. Rrjedhimisht, nuk do të vlejë 
dispozita e nenit 263 të LPK, nëse sendi, që është objekt kontesti tjetërsohet para 
krijimit të kontestvarësisë në kuptim të nenit 262 të LPK.  

4 Dispozita e nenit 263 të LPK vlen për çdo lloj të tjetërsimit të sendit ose të drejtës 
në bazë të punës juridike ose Ligjit. Megjithatë, kjo dispozitë nuk vlen në rast të 
fitimit të së drejtës në mënyrë derivative. Gjithashtu, dispozita e nenit 263 të LPK 

                                                            
1197 Në lidhje me pasojat procedurale juridike të kontestvarësisë shih komentimin e nenit 262 nr. 4. 
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vlen vetëm në procedurën kontestimore dhe jo edhe në procedurën përmbarimore, 
jokontestimore ose të falimentimit1198.  

5 Dispozita e nenit 263 par. 2 të LPK parasheh mundësinë, që vetë fituesi i sendit 
apo të drejtës të merr pozitën e palës fillestare. Sipas kësaj dispozite, kjo do të 
ishte e mundshme vetëm me pëlqimin e të dyja palëve. E drejta komparative1199 
nuk e kërkon pëlqimin e të dyja palëve. Në të drejtën komparative kërkohet vetëm 
pëlqimi i palës kundërshtare, që në vend të palës fillestare të hyjë fituesi i sendit 
apo të drejtës. Kjo do të ishte për mendimin tim një zgjidhje adekuate dhe se do të 
duhej të merrej në konsideratë vetëm pëlqimi i palës kundërshtare. Por, përkundër 
këtij fakti, e drejta jonë si duket ka ofruar një zgjidhje tjetër. Për shkak të 
formulimit të qartë të Ligjit, tek ne fituesi i sendit ose fituesi i së drejtës mund të 
hyjë në proces gjyqësor në vend të palës vetëm me pëlqimin e të dyjave palëve 
fillestare. Ndonjë interpretim tjetër në lidhje me këtë çështje do të binte ndesh në 
mënyrë flagrante me Ligjin.  

6 Dispozita e nenit 263 par. 3 të LPK përcakton shprehimisht se vendimi i nxjerrë 
kundër palës ka efekt direkt edhe për fituesin e sendit ose të drejtës, i cili fitues ka 
fituar sendin ose të drejtën gjatë zhvillimit të procesit, pra pas krijimit të 
kontestvarësisë. Nga kjo rrjedhë, se fituesi detyrohet njëjtë me vendim të Gjykatës 
edhe pse nuk ka qenë palë në proces. Për një zgjidhje e tillë ligjore nuk ka dyshime 
kushtetuese e as dyshime në lidhje me nenin 6 të KEDNJ për shkak se sendi është 
tjetërsuar pas krijimit të kontestvarësisë.  

 
 
KREU XVI  
 
Bashkëndërgjyqësia 
 
Neni 264 
 
264.1 Padia mund të ngrihet bashkërisht nga shumë paditës ose kundër shume 

të pa diturve (bashkëndërgjyqesia) në rast se: 
a) në pikëpamje të objektit të kontestit janë në bashkësi juridike apo 

nëse të drejtat e tyre, përkatësisht detyrimet, burojnë nga e njëjta 
bazë faktike apo juridike (bashkëndërgjyqësia materiale)  

b) objekt kontesti janë kërkesat, përkatësisht detyrimet e të njëjtit lloj që 
mbështeten në bazën faktike dhe juridike esencialisht të njëjtë dhe po që 
se ekziston kompetenca lëndore dhe territoriale e të njëjtës gjykatë për 
secilën kërkesë dhe për secilin të paditur (bashkëndërgjyqësia formale); 

c) një gjë e këtillë parashikohet me ndonjë ligj tjetër. 
 

264.2 Deri ne përfundimin e seancës përgatitore, përkatësisht të seancës për 
shqyrtimin kryesor të çështjes, po që se seanca përgatitore nuk është 
caktuar fare, paditësit mund t’i bashkohet, nën kushtet e paragrafit 1 të 

                                                            
1198 Kështu edhe në të drejtën komparative, në mes të tjerëve Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-
Erkenntnisverfahren, S. 176. 
1199 P. sh. dispozita e nenit 234 të KPCA; neni 265 i KPCGj. 
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këtij neni, edhe një paditës tjetër apo të zgjerohet padia edhe në një të 
paditur tjetër, duke u marrë pëlqimi i këtij. 

264.3 Personi që i bashkohet paditësit, përkatësisht personi në të cilin zgjerohet 
padia duhet ta pranoj procedurën në gjendjen në të cilën ndodhet në 
momentin kur ai hyn në të. 

 
1 Sipas këtij neni, LPK lejon mundësinë që, përveç rasteve kur në një padi paditësi 

mund t’i përfshijë disa kërkesa kundër të njëjtës palë të paditur po që, se ato të 
gjitha janë të lidhura me të njëjtën bazë faktike dhe juridike (neni 255 i LPK), po 
ashtu lejon edhe mundësinë e bashkimit të disa subjekteve të së drejtës në një 
padi. Ky institut njihet me emrin si instituti i “Bashkëndërgjyqësisë”. Lejimi i 
institutit të bashkëndërgjyqësisë ndërlidhet me parimin e ekonomizimit për shkak 
të faktit se zhvillohet një proces gjyqësor civil për disa kërkesëpadi të të disa 
paditësve ose kundër disa palëve të paditura. Instituti i bashkëndërgjyqësisë ka 
edhe efekte të tjera të ndryshme. Kështu, në rast të bashkëndërgjyqësisë vijnë në 
shprehje dispozitat e nenit 55 të LPK në lidhje me kompetencën tokësore 
ndihmëse. Në rast të bashkëndërgjyqësisë materiale, vjen në shprehje llogaritja e 
përbashkët e vlerës së objektit të kontestit1200. Dhe çka është tejet e rëndësishme, 
bashkëndërgjyqësit mund të merren në pyetje vetëm në cilësinë e palës. Kjo për 
shkak të faktit se bashkëndërgjyqësit janë palë në proces dhe jo ndonjë pjesëmarrës 
tjetër.  
Siç mund të shihet nga ky nen, krijimi i këtij instituti varet nga ngritja e padisë, 
sepse në këtë nen po thuhet “padia mund të ngritët...”, që nënkupton se është 
rezultat i veprimit të palës e cila ngritë padinë apo palën paditëse, e cila mund të 
jetë një person kundër disa personave, apo edhe e kundërta. Krijimi i këtij instituti 
mund të varet edhe nga faktet e tjera të mëvonshme dhe jashtë procedurale, sipas 
neneve në vijim, e të cilat do të komentohen më poshtë.  
Bashkimi i subjekteve të së drejtës në një padi, sipas këtij neni, nënkupton që, 
sikurse në anën e palës paditëse, ashtu edhe në anën e palës së paditur mund të jenë 
dy apo më shumë subjekte të së drejtës. Varësisht nga fakti se në cilën anë (palës 
paditës apo palës se paditur) ekziston bashkimi i subjekteve të së drejtës, në teori, 
mund te hasim “bashkëndërgjyqësinë aktive” dhe “bashkëndërgjyqësinë pasive”. 
Bashkëndërgjyqësia aktive ekziston kur në anën e palës paditëse ekzistojnë dy apo 
me shume subjekte të së drejtës, ndërsa bashkëndërgjyqësia pasive ekziston kur ne 
anën e palës së paditur ekzistojnë dy apo me shume subjekte te së drejtës1201. Ky 
institut ishte i rregulluar edhe me dispozitat e LPK të vjetër1202.  
Tërhiqet vëmendja, se me dispozitat e nenit 264 të LPK rregullohet e ashtuquajtura 
bashkëndërgjyqësi e thjeshtë, e cila mund të jetë bashkëndërgjyqësi materiale 
dhe formale. Kurse, me dispozitat e nenit 269 të LPK parashihet e ashtuquajtura 
bashkëndërgjyqësi unike. Dallimi në mes të këtyre dy lloje të 
bashkëndërgjyqësive është i një rëndësie fundamentale edhe për shkak të pasojave 
të ndryshme procedurale- juridike, në rast të njërës apo tjetrës bashkëndërgjyqësi. 
Tek bashkëndërgjyqësia e thjeshtë (materiale ose formale ose edhe kur parashihet 

                                                            
1200 Neni 33 i LPK vlen edhe për bashkëndërgjyqësinë. 
1201 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht-Erkenntnisverfahren, S. 148. 
1202 Neni 196 i këtij ligji. 
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me ligj) vendoset zakonisht me një vendim, por vendimi nuk duhet detyrimisht të 
jetë i njëjtë për të gjithë bashkëndërgjyqësit1203. Kurse, në rast të 
bashkëndërgjyqësisë unike, efekti i vendimit shtrihet për të gjithë 
bashkëndërgjyqësit njëlloj1204. Ligjvënësi përcakton në mënyrë të detajuar rastet e 
bashkëndërgjyqësisë materiale dhe formale. Në paragrafin 1 të këtij neni me 
nënparagrafët a, b dhe c janë paraparë rastet, mbi të cilat mund të krijohet apo të 
vijë në shprehje instituti i bashkëndërgjyqësisë. 

  
- Situata e parë, e paraparë në nënparagrafin (a) të këtij neni, është kur në 

pikëpamje të objektit të kontestit, disa subjekte të së drejtës apo persona, qoftë 
në anën e palës paditëse apo të paditur, ndodhen në bashkësi juridike, apo nëse 
të drejtat e tyre, përkatësisht detyrimet, burojnë nga e njëjta bazë faktike apo 
juridike (idem ius dhe idem factum). “Bashkësia juridike” nënkupton për 
shembull rastin e bashkëpronarëve, pa marrë parasysh nëse janë në anën e 
palës paditëse apo të paditur, sepse mbi sendin, i cili është objekt kontesti, 
kanë të drejta pronësore disa persona1205 dhe rrjedhimisht këta persona, në 
momentin e inicimit të procedurës kontestimore do të jenë të involvuar 
bashkërisht, qoftë si paditës qoftë si të paditur.  

 
Në këtë aspekt, lidhur me situatën kur kemi “bashkësi juridike”, po ashtu mund të 
përmendet neni 267 i LPK, i cili në mënyrë të qartë ka përcaktuar se, debitori 
kryesor dhe dorëzani mund të paditen bashkërisht, në qoftë se kjo nuk është në 
kundërshtim me përmbajtjen e kontratës mbi dorëzaninë. Apo rastin kur kemi të 
bëjmë me institutin e solidaritetit të paraparë me dispozitat ligjore të Ligjit për 
marrëdhëniet e detyrimeve, kur kemi disa kreditor solidar apo debitor solidar.  
Pjesa e dytë, e fjalisë e pikës (a) të këtij paragrafi, që thotë: “të drejtat e tyre, 
përkatësisht detyrimet, burojnë nga e njëjta bazë faktike apo juridike” nënkuptojnë 
rastin kur nuk kemi “bashkësi juridike” mirëpo këta persona gjenden në cilësi të 
bashkëndërgjyqësve vetëm për shkakun e “rastit” faktik i cili ndodh dhe në të cilin 
janë të involvuar disa persona, shembull tipik i rasteve të tilla mund të paraqiten 
nga veprimet e palejuara të shkaktimit të dëmit, ku mund të kemi disa persona të 
përfshirë, qoftë në anën e palës së dëmtuar apo dëmtuese.  
Të dyja rastet e parapara në pikën (a) të paragrafit 1, nenit 264, të LPK, të 
përmendura më lartë, sipas ligjit, por edhe në teori njihen si “Bashkëndërgjyqësi 
materiale”1206.  

 
- Situata e dytë, e paraparë në nënparagrafin (b) të këtij neni, është kur objekt 

kontesti janë kërkesat, përkatësisht detyrimet e të njëjtit lloj që mbështeten në 
bazën faktike dhe juridike esencialisht të njëjtë, dhe se për gjykimin e këtij 
kontesti ekziston kompetenca lëndore dhe territoriale e të njëjtës gjykatë për 
secilën kërkesë dhe për secilin të paditur.  
 

                                                            
1203 Shih nenin 268 të LPK. 
1204 Shih nenin 269 të LPK. 
1205 Shih me gjerësisht Ligjin për Pronësinë dhe të Drejtat e tjera Sendore, Kreu V. 
1206 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 175, 176. 
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Formulimi i kësaj dispozite që “Kërkesat, përkatësisht detyrimet e të njëjtit lloj që 
mbështeten në bazën faktike dhe juridike esencialisht të njëjtë” nënkuptojnë 
kërkesat apo detyrimet që ngriten nga subjekti i ndryshëm të së drejtës, për 
realizimin e të drejtave nga marrëdhëniet e tyre juridike, të pavarura, mirëpo, të 
gjitha këto marrëdhënie juridike të pavarura të këtyre subjekteve apo personave të 
ndryshëm, janë në esencë të njëjta apo të ngjashme.  
Kjo mund të kuptohet sidomos me rastin e ngritjes së padive nga ana e punëtorëve 
për mos pagesë të pagave në lidhje me marrëdhënien e tyre të punës, kundër një 
kompanie. Në këtë rast, konsiderohet se për secilin punëtor, është e njëjtë “baza 
faktike dhe juridike”. Kompetenca lëndore, sipas këtij neni, do të vlerësohet dhe 
caktohet sipas vlerës të secilës kërkesë veç e veç1207.  
Kompetenca territoriale do të caktohet sipas territorit të vendbanimit të palës së 
paditur, në qoftë se ekzistojnë disa subjekte të së drejtës në anën e palës së paditur, 
atëherë mjafton që padia të ngritet në territorin ku njëri nga të paditurit e ka 
vendbanimin1208. Kjo situatë e paraparë në pikën (b) të paragrafit 1, nenit 264, të 
LPK, e përmendur më lart, sipas ligjit njihet si “bashkëndërgjyqësi formale”.  

 
- Situata e tretë, e paraparë në nënparagrafin (c) të nenit 264 të LPK, krijon 

mundësinë dhe hapësirën, që ky institut shumë i rëndësishëm procedural të 
krijohet edhe në ato raste kur krijimin e tij e parashohin ligjet e tjera të 
aplikueshme në Kosovë, pra përveç Ligjit për procedurën kontestimore. Rastet 
kryesore të bashkëndërgjyqësisë ligjore janë paraparë me dispozitat e nenit 
265, 266 dhe 267 të LP. Raste të tjera të parapara në ligje të tjera nuk janë të 
shumta. Si të tilla janë p. sh. bashkëndërgjyqësia sipas nenit 182 të LPP në rast 
të kontestit, që del gjatë zhvillimit të procedurës së përmbarimit.  
 

2 Par. 2 i këtij neni, ka përcaktuar momentin apo fazën e procedurës kontestimore, 
në të cilën, një apo më shumë subjekte të së drejtës, mund t’i bashkohen palëve në 
procedurë në cilësinë e bashkëndërgjyqësit. Kur themi në cilësinë e 
bashkëndërgjyqësit, sipas këtij paragrafi, mund të kuptohet se, një paditës mund t’i 
bashkohet palës tjetër paditëse, sipas kushteve të parapara në paragrafin 1 të këtij 
neni të cekur më lartë, si dhe të zgjerohet padia edhe në një të paditur tjetër, duke u 
marrë pëlqimi i këtij të fundit.  
Sipas kësaj dispozite, mund të kuptohet se instituti i “bashkëndërgjyqësisë” po 
krijohet, në fazat e mëvonshme të zhvillimit të procedurës gjyqësore, dhe jo në 
momentin e ngritjes së padisë. Kjo situatë, kur instituti i “bashkëndërgjyqësisë” 
krijohet, në fazat e mëvonshme të zhvillimit të procedurës civile, në teori njihet 
dhe mund të haset me emrin “bashkëndërgjyqësi e mëvonshme”, ndërsa rasti kur 
instituti i “bashkëndërgjyqësisë” krijohet në momentin e ngritjes së padisë, atëherë 
kjo në teori njihet dhe mund të haset me emrin “bashkëndërgjyqësia primare”1209.  
Sipas këtij paragrafi, si moment i fundit i bashkimit të një pale në procedurë (qoftë 
palës paditëse apo të paditur) është përcaktuar të jetë momenti deri në përfundimin 
e seancës përgatitore, përkatësisht të seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes në 

                                                            
1207 Shih nenin 32 par. 2 të LPK. 
1208 Shih me gjerësisht nenin 38 e tutje tëLPK LPK dhe komentet. 
1209 Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 174. 
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qoftë se seanca përgatitore nuk është caktuar fare. Lidhur me seancat, me nenin 12 
të LPK është përcaktuar se në një procedurë gjyqësore civile mbahen dy seanca 
(seanca përgatitore dhe seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes), mirëpo, kjo nuk 
nënkupton se gjithherë këto duhet të mbahen. Në bazë të kësaj dispozite mund të 
ndodh që të mos mbahet seanca përgatitore, ndërsa në disa raste tjera edhe ajo e 
shqyrtimit kryesor1210.  

3 Paragrafi 3 i këtij neni ka përcaktuar dhe njëkohësisht detyruar, që personi që i 
bashkohet paditësit, apo personi në të cilin zgjerohet padia duhet ta pranojë 
procedurën në gjendjen në të cilën ndodhet në momentin kur ai hynë në të. Për 
shkak të këtij detyrimi që e ka përcaktuar kjo dispozitë, paragrafi 2 i këtij neni ka 
paraparë “marrjen e pëlqimit” nga ana e personit mbi të cilin zgjerohet padia. Pra, 
sipas këtij paragrafi, kjo “marrje e pëlqimit” arsyetohet me faktin se pala e re e cila 
hynë në gjykim, duhet ta pranoj atë dhe zhvillimet e procedurës të cilat kanë 
ndodhur deri në atë moment. 

 
 
Neni 265 
 
265.1 Paditësi me padinë e tij mund të përfshijë dy ose më tepër të paditur edhe 

në mënyrë që të kërkojë që kërkesëpadia të aprovohet ndaj të paditurit 
(te dytë) po që se refuzohet si e pa bazë ndaj të paditurit (të parë) 
(bashkëndërgjyqësia me të paditurin eventual). 

265.2 Në mënyrën e përcaktuar në paragraf 1 të këtij neni paditësi mund t’i 
përfshijë me padi dy a më tepër të paditur në qoftë se ndaj secilit nga ta e 
parashtron të njëjtën kërkesëpadi, apo nëse ndaj ndonjërit nga ta 
parashtron kërkesëpadi tjetër por qe është në lidhje me kërkesëpadinë e 
parë, si dhe po që se për secilën nga kërkesat e tilla është e kompetencës 
lëndore dhe territoriale e njëjta gjykatë. 

 
1 Me dispozitën e nenit 265 par. 1 të LPK është paraparë mundësia, që paditësi në 

padinë e tij të përfshijë dy apo më shumë persona si të paditur, me kusht që, po qe 
se refuzohet si e pabazë kërkesëpadia ndaj të paditurit të parë, të aprovohet ndaj të 
paditurit te dytë. Kjo situatë, sipas kësaj dispozite, por edhe në teori njihet si 
“bashkëndërgjyqësia me të paditurin eventual”. Fillimisht, përmes kësaj 
dispozitë mund të kuptohet se kemi të bëjmë me institutin e “bashkëndërgjyqësisë” 
i cili po krijohet në momentin e ngritjes së padisë, dhe jo sikurse rasti i paraparë 
me paragrafin 2 të nenit 264 të LPK, i cili parasheh mundësinë e krijimit të 
institutit të “bashkëndërgjyqësisë” në fazat e mëvonshme të zhvillimit të 
procedurës civile.  
Me këtë dispozitë, ligji ia ka krijuar mundësinë paditësit, që të aplikojë në këtë 
institut, në rastet kur ky mund të ketë pasiguri lidhur me themelësinë apo 
“bazueshmërinë” e kërkesëpadisë së tij, kundër ndonjërit nga personat të cilët janë 
në cilësinë e të paditurve. Për këtë qellim, me këtë paragraf në mënyrë të qartë 
rregullohet vetëm momenti i aprovimit dhe/apo refuzimit të kërkesëpadisë së 

                                                            
1210 Lidhur me këtë shih gjerësisht komentimin e nenit 12 dhe 123 nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
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paditësit. Në këtë rast, përkundër faktit që paditësi në padinë e tij mund të përfshijë 
dy apo më tepër persona si të paditur, paditësi kërkon që kërkesëpadia e tij të 
pranohet si e bazuar, kundrejt njërit prej tyre. Prandaj, sipas kësaj dispozite, nëse e 
marrim hipotetikisht situatën, paditësi mund të kërkojë nga gjykata dhe të shprehë 
në padinë e tij se, në rast se kërkesëpadia refuzohet kundër të paditurit të parë 
atëherë, të aprovohet ajo kundër të paditurit të dytë.  

2 Me dispozitën e nenit 265 par. 2 të LPK është rregulluar çështja lidhur me 
kërkesëpadinë brenda institutit “bashkëndërgjyqësisë me të paditurin eventual”. 
Kjo dispozitë, ia ka lejuar mundësinë paditësit që në kuadër të institutit të 
bashkëndërgjyqësisë me të paditurin eventual sipas par. 1 të këtij neni, të 
parashtrojë të njëjtën kërkesëpadi edhe ndaj të paditurve të tjerë. Dhe jo vetëm kaq, 
por sipas këtij paragrafi, paditësit i është dhënë mundësia ligjore që ndaj ndonjërit 
nga të paditurit të parashtroj edhe kërkesëpadi tjetër, mirëpo kjo duhet të jetë në 
lidhje me kërkesëpadinë e parë.  
Prandaj, sipas kësaj norme rregullohet situata, kur paditësi ka pasiguri se, cili nga 
personat ka qenë pjesëmarrës në marrëdhënien e caktuar juridike, apo cili nga 
personat është përgjegjës për cenimin e ndonjë të drejte subjektive të tij, për të 
cilën ai kërkon mbrojte juridike në procedurë civile. Mbi këto baza, paditësit 
përmes këtij paragrafi, i është dhënë mundësi ligjore që në padinë e tij, të 
parashtrojë të njëjtën kërkesëpadi edhe ndaj të paditurve të tjerë, duke i lënë 
gjykatës vlerësimin dhe gjykimin e kërkesëpadisë së tij.  
Po ashtu, në rastet kur në kuadër të një marrëdhënie të caktuar juridike rrjedhin 
disa kërkesëpadi të ndryshme, atëherë paditësit përmes kësaj norme, i është dhënë 
mundësia ligjore që në padinë e tij, kundër ndonjërit nga të paditurve të parashtroj 
edhe kërkesëpadi tjetër, mirëpo me kusht që kjo të jetë në lidhje me kërkesëpadinë 
e parë, që nënkupton se “kërkesëpadia tjetër” duhet të jetë rrjedhojë e 
“kërkesëpadisë së parë” e cila cilësohet të jetë edhe si kërkesëpadi kryesore.  
Mirëpo, sipas këtij paragrafi, sikurse në rastin kur paditësi parashtron të njëjtën 
kërkesëpadi ndaj disa personave, ashtu edhe në rastin kur paditësi parashtron edhe 
kërkesëpadi tjetër, vlen kushti që për secilën nga kërkesat e tilla të jetë e 
kompetencës lëndore dhe territoriale e njëjta gjykatë1211. 

 
 
Neni 266 
 
266.1 Personi që tërësisht apo pjesërisht e kërkon sendin apo të drejtën lidhur 

me të cilën është në zhvillim e sipër procedura midis dy palëve 
ndërgjyqëse, mundet që në gjykatën e çështjes t’i padisë ato me padinë e 
tij deri në përfundimin e procedurës me vendim të formës së prerë 
(ndërhyrja kryesore). 

266.2 Po që se gjykata vendosë, të ndalet së proceduari padinë e parë, atëherë 
aktgjykimi me të cilin aprovohet kërkesëpadia e ndërhyrësit kryesor ka 
rëndësinë paraprake (prejudiciale) për gjykimin sipas padisë së parë. 

 
                                                            
1211 Lidhur me kompetencën lëndore dhe territoriale shih me gjerësisht nenet 29 e në vazhdim dhe nenet 37 e 
në vazhdim të LPK. 
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1 Paragrafi 1 i nenit 266 të LPK ka paraparë një situatë të ndryshme nga ajo e 
“bashkëndërgjyqësisë”, dhe e cila njihet sipas këtij neni si “ndërhyrje kryesore”. 
Sipas këtij neni, “ndërhyrje kryesore” kuptohet rasti kur në çështjen e caktuar për 
gjykim e cila është në zhvillim e sipër në proces civil gjyqësor ndërmjet dy palëve 
ndërgjyqëse, personi tjetër me padinë e tij, paditë të dy këto palë ndërgjyqëse, 
lidhur me këtë çështje e cila mund të ketë si objekt sendin apo të drejtën (objekti i 
kontestit).  
Në këtë rast nuk kemi të bëjmë me institutin e “bashkëndërgjyqësisë”, sepse 
personi i tretë (“ndërhyrësi kryesor”) nuk i bashkohet asnjërës palë (as palës 
paditëse, as palës së paditur), mirëpo ngritë padinë kundër të dyjave palë, duke 
pretenduar se sendi apo e drejta e cila është objekt kontesti i përket tërësisht apo 
pjesërisht atij. Sipas këtij paragrafi, “ndërhyrësi kryesor” padinë e tij duhet ta 
paraqesë në gjykatën në të cilën është duke u gjykuar çështja dhe zhvilluar 
procedura gjyqësore civile. Sipas këtij paragrafi, momenti i fundit, në të cilin 
personi i tretë (“ndërhyrësi kryesor”) mund të paraqesë padinë e tij kundër palëve 
ndërgjyqëse, është momenti deri në përfundimin e procedurës me vendim të 
formës së prerë. 

2 Me nenin 266 par. 2 të LPK rregullohet situata, kur gjykata e çështjes e ndalë së 
proceduari shqyrtimin e padisë së parë, dhe lëshohet në shqyrtimin e padisë së 
ndërhyrësit kryesor. Në qoftë se, gjykata me këtë rast nxjerr aktgjykimin me të 
cilin aprovohet kërkesëpadia e ndërhyrësit kryesor, atëherë sipas këtij paragrafi, 
çështja me ndërhyrësin kryesor do të fitojë cilësinë e çështjes paraprake apo 
prejudiciale. Kjo nënkupton se vendimi i gjykatës lidhur me çështjen e 
ndërgjyqësve të mëhershëm do të varet nga vendimi apo zgjidhja e gjykatës mbi 
padinë apo kërkesëpadinë e ndërhyrësit kryesor, si çështje paraprake. Esenca e 
çështjes paraprake konsiston në atë se “a ekziston ndonjë e drejtë subjektive apo 
marrëdhënie juridike” paraprakisht, mbi këtë bazë edhe në rastin e ndërhyrësit 
kryesorë, ligjvënësi përmes këtij neni ia ka dhënë cilësinë e çështjes paraprake, 
çështjes lidhur me padinë apo kërkesëpadinë e ndërhyrësit1212. 

 
 
Neni 267 
 

Debitori kryesor dhe dorëzani mund të paditen bashkërisht, në qoftë se kjo 
nuk është në kundërshtim me përmbajtjen e kontratës mbi dorëzaninë. 

 
1 Fillimisht ceket, se situata e nenit 267 të LPK do të mund të subsumohej edhe nën 

dispozitën e nenit 264 të LPK. Por, siç duket ligjvënësi dëshiron që kjo çështje të 
parashihet veçanërisht. Për shkak të raportit juridik civil specifik që ekziston në 
marrëdhënien juridike të dorëzanisë, LPK përmes nenit 267, ka lejuar mundësinë 
që debitori kryesor dhe dorëzani të mund të paditen bashkërisht, mirëpo me kusht 
që, nëse kjo nuk është në kundërshtim me përmbajtjen e kontratës mbi dorëzaninë. 
Kjo nënkupton se kjo dispozitë vjen në shprehje, vetëm atëherë kur dorëzani dhe 

                                                            
1212 Lidhur me kompetencën lëndore dhe territoriale shih me gjerësisht nenet 29 e në vazhdim dhe nenet 37 e 
në vazhdim të LPK. 
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kreditori nga e drejta materiale kanë përjashtuar parimin e akcesoritetit me 
konsekuencë se debitori dhe dorëzani i përgjigjen solidarisht kreditorit1213.  
Marrëdhënia juridike e dorëzanisë, konsiston në obligimin e dorëzanit ndaj 
kreditorit se a do ta përmbushe detyrimin e debitorit të plotfuqishëm dhe të 
rrjedhur për pagesë, në qoftë se debitori kryesor nuk e bën këtë1214. Për një gjë të 
tillë, dorëzani obligohet vetëm në qoftë se, në kontratën për dorëzaninë, e përmes 
një deklarate me shkrim, e ka pranuar një obligim të tillë, për këtë arsye edhe ky 
nen ka specifikuar kushtin “në qoftë se kjo nuk është në kundërshtim me 
përmbajtjen e kontratës mbi dorëzaninë”, sepse mund të ndodh edhe e kundërta. 
Kjo situatë, në të cilën mund të paditen bashkërisht debitori kryesor dhe dorëzani, 
paraqet një rast të bashkëndërgjyqësisë materiale, për të cilën kemi bërë fjalë më 
lartë.  

 
 
Neni 268 
 

Secili bashkëndërgjyqës në procesin kontestimor është palë në vete dhe 
kryerja apo moskryerja e veprimeve të tilla procedurale, as nuk i shkojnë në 
favor e as në dëm bashkëndërgjyqësve të tjerë. 

 
1 Neni 268 i LPK, mund të kuptohet si një dispozitë të përgjithshme lidhur me 

pozitën procedurale të bashkëndërgjyqësve, si dhe veprimet procedurale dhe 
efektet e këtyre veprimeve brenda institutit të bashkëndërgjyqësisë. Pra ky nen, 
parimisht, në mënyrë të përgjithshme, ka përcaktuar që bashkëndërgjyqësit në 
procesin kontestimor janë palë të pavarura, dhe se kryerja apo moskryerja e 
veprimeve procedurale nga ana e ndonjërit prej bashkëndërgjyqësve, nuk i shkojnë 
as në dobi dhe e as në dëm bashkëndërgjyqësve të tjerë.  
Me këtë dispozitë rregullohet e ashtuquajtura bashkëndërgjyqësi e thjeshtë, ku 
ndaj çdonjërit bashkëndërgjyqësit, gjykata mund të jap vendim të ndryshme apo 
vendime me përmbajtje të ndryshme1215. Ky nen kuptohet si dispozitë e 
përgjithshme dhe parimisht si e tillë, sepse jo në të gjitha raste mund të kuptohet 
dhe të aplikohet si e tillë. Kjo për faktin se, në disa raste kur sipas ligjit ose për 
shkak të natyrës së veçantë të ndonjë marrëdhënie juridike, kontesti lidhur me të, 
mund të zgjidhet në mënyrën e njëjtë ndaj të gjithë bashkëndërgjyqësve.  
Me këtë rast, ata të gjithë konsiderohen si një palë e vetme ndërgjyqëse, dhe 
rrjedhimisht kur ndonjëri nga bashkëndërgjyqësit nuk e kryen ndonjë veprim 
procedural, efekti i veprimeve procedurale të kryera nga ana e bashkëndërgjyqësit 
tjetër shtrihen edhe në ata që nuk i kanë kryer veprimet e tilla procedurale.  
Në rast se, veprimet e kryera procedurale të bashkëndërgjyqësve dallohen mes tyre 
(nuk janë të bashkërenduar në aspektin përmbajtjesor), atëherë gjykata do ta merr 
në konsideratë atë veprim më të favorshëm procedural që është për të gjithë 
bashkëndërgjyqësit. 

 
                                                            
1213 Shih nenin 1009 të LMD. 
1214 Shih me gjerësisht nenet 1009 e në vazhdim të LMD. 
1215 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 181. 
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Neni 269 
 
269.1 Në qoftë se sipas ligjit ose për shkak të natyrës së raportit juridik kontesti 

mund të zgjidhet vetëm në mënyrë të njëjtë ndaj të gjithë 
bashkëndërgjyqësve (bashkëndërgjyqësia unike), atëherë ata të gjithë 
konsiderohen si një palë ndërgjyqëse e vetme, kështu që në rastin kur 
ndonjëri nga bashkëndërgjyqësit nuk e kryen ndonjë veprim procedural, 
efekti i veprimeve procedurale të kryera nga bashkëndërgjyqësi tjetër 
shtrihet edhe në ata që nuk i kanë kryer veprimet e tilla. 

269.2 Po që se bashkëndërgjyqësit kryejnë veprime procedurale që dallohen 
mes tyre, atëherë gjykata e merr në konsiderim atë veprim procedural që 
është për të gjithë ata më i favorshmi. 

 
1 Me dispozitën e nenit 269 par. 1 rregullohen disa raste të veçanta dhe të 

rëndësishme lidhur me institutin e bashkëndërgjyqësisë, me konkretisht pozitën 
procedurale të bashkëndërgjyqësve në disa raste specifike. Kjo dispozitë ka 
rregulluar rastet kur sipas ligjit ose për shkak të ndonjë raporti (marrëdhënie) 
specifiko- juridike, kontesti lidhur me të, zgjidhet në mënyrë të njëjtë nga gjykata. 
Në këtë rast të gjithë bashkëndërgjyqësit, konsiderohen si një palë e vetme 
ndërgjyqëse. Ky lloj i bashkëndërgjyqësisë, sipas këtij ligj, por edhe në teori njihet 
me termin “bashkëndërgjyqësi unike”, ku procesi gjyqësor, jo vetëm formalisht por 
edhe materialisht është një, dhe vendimi i gjykatës mund të jetë i njëjtë për të 
gjithë1216.  
Sipas këtij neni, këtë lloj të bashkëndërgjyqësisë, e kushtëzojnë dy faktorë: ligji 
(pra kur një gjë të tillë e kërkojnë dispozitat ligjore) dhe raporti (marrëdhënia) 
juridike apo roli i subjekteve të së drejtës që kanë në këtë raport i cili e tërheqë 
edhe rolin në procedurë para gjykatës. Me këtë dispozitë po ashtu rregullohet 
çështja lidhur me efektet juridike të veprimeve procedurale të cilat i kryejnë 
bashkëndërgjyqësit. Efekti i veprimeve procedurale të kryera nga ndonjëri prej 
bashkëndërgjyqësve, shtrihet edhe në bashkëndërgjyqësit që nuk i kanë kryer 
veprimet e tilla.  

2 Fillimisht lidhur me dispozitën e paragrafit 2 të nenit 269 të LPK, mund të thuhet 
se paraqet një risi, në krahasim me LPK e vjetër, sepse ky ligj nuk ka përmbajtur 
ndonjë dispozitë të tillë, si kjo. Për shkak të fiksionit juridik që bashkëndërgjyqësit 
në bashkëndërgjyqësi unik veprojnë si një palë e vetme dhe shtrirjes së efekteve 
të veprimeve të tyre procedurale njëjtë për të gjithë bashkëndërgjyqësit, me të 
drejtë, ka lindur dilema se si të veprohet në situatat kur kemi veprime procedurale 
të kundërta nga ana e bashkëndërgjyqësve. Lidhur me këtë problematikë dhe 
evitimin e saj, në të kaluarën, janë përdorur rregullat e aprovuara nga praktika 
gjyqësore dhe shkenca juridike të cilat kishin përkrahur pikëpamjen se, vendimtar 
duhet të merret vendimi apo veprimi i cili është më i volitshëm për të gjithë 
bashkëndërgjyqësit1217. Ndërsa zgjidhja ligjore në lidhje me këtë çështje, është 
realizuar me paragrafin 2 të nenit 269, duke përcaktuar në mënyrë të qartë se, nëse 
bashkëndërgjyqësit kryejnë veprime procedurale që dallohen mes tyre, atëherë 

                                                            
1216 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 182. 
1217 Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 415. 



Iset Morina 

 499 

gjykata e merr në konsiderim atë veprim procedural që është për të gjithë 
bashkëndërgjyqësit e tjerë më i favorshmi. 

3 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 269 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 269 paragrafin 1 të ligjit në fund të fjalisë shtohen fjalët: 

 
,,Në këtë rast megjithatë nevojitet miratimi i të gjithë bashkëndërgjyqësve të 
konsoliduar për përfundimin e marrëveshjes gjyqësore apo tërheqjen e 
kërkesëpadisë’’. 

 
 
Neni 270 
 
270.1 Po që se afatet për kryerjen e veprimit procedural të caktuar skadojnë në 

kohë të ndryshme për bashkëndërgjyqësit në bashkëndërgjëqësi unike, 
atëherë veprimin e tillë procedural mund ta kryej secili bashkëndërgjyqës 
derisa mos të skadojë afati i fundit i përcaktuar për kryerjen e tij. 

270.2 Secili nga bashkëndërgjyqësit ka të drejtë që të bëjë propozime lidhur me 
drejtimin e procesit gjyqësor. 

 
1 Me dispozitën e nenit 270 par. 1 të LPK është rregulluar çështja lidhur me afatet 

për kryerjen e veprimeve procedurale nga ana bashkëndërgjyqësve të cilët ndodhen 
në bashkëndërgjyqësi unike, dhe çështjen e skadimit të tyre. Ky paragraf, më 
konkretisht ka rregulluar situatën, kur afatet për kryerjen e një veprimi procedural 
të caktuar, skadojnë në kohë të ndryshme për bashkëndërgjyqësit në 
bashkëndërgjyqësi unike.  
Sipas këtij neni, mund të kuptohet se për situatat e tilla zgjidhja ligjore është bërë 
në atë mënyrë që, veprimi i caktuar procedural, afati për kryerjen e të cilit skadon 
në kohë të ndryshme për bashkëndërgjyqësit në bashkëndërgjyqësi unike, mund të 
kryhet deri në skadimin e afatit të fundit për kryerjen e atij veprimi nga ana e 
ndonjërit prej bashkëndërgjyqësve.  
Kjo për faktin se, sikurse e kemi përmendur më lartë, në komentin e nenit 
paraprak, ndodh për shkak të, fiksionit juridik që bashkëndërgjyqësit në 
bashkëndërgjyqësi unike veprojnë si një palë e vetme dhe shtrirjes së efekteve të 
veprimeve të tyre procedurale njëjtë për të gjithë bashkëndërgjyqësit.  
Kështu për shembull, sipas nenit 176 të LPK, paragrafi 1, lidhur me ankesën 
kundër aktgjykimit është përcaktuar që, kundër aktgjykimit të dhënë nga gjykata e 
shkallës së parë, palët mund të bëjnë ankim brenda afatit prej pesëmbëdhjetë ditësh 
(15) nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit, në qoftë se kemi 
bashkëndërgjyqësi unike, sikurse në rastin tonë, dhe aktgjykimi i tillë i dorëzohet 
bashkëndërgjyqësve në afat të ndryshëm, atëherë afati i fundit për ankim kundër 
këtij aktgjykimi do të skadojë, pas kalimit të 15 ditëve nga momenti i dorëzimit të 
këtij aktgjykimi bashkëndërgjyqësit të fundit në bashkëndërgjyqësinë unike.  
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2 Me dispozitën e nenit 270 par. 2 të LPK tentohet të sigurohet e drejta e barazisë së 
bashkëndërgjyqësve në bashkëndërgjyqësinë unike lidhur me dhënien e 
propozimeve që kanë të bëjnë me drejtimin e procesit gjyqësor.  
Dihet se LPK, në një varg të dispozitave të saj, ka paraparë edhe mundësinë që 
palët të shprehin propozimet e tyre dhe po ashtu ajo mund të kërkojë nga palët 
sqarime lidhur me thëniet apo propozimet e tyre1218, më pastaj gjatë seancës 
përgatitore, diskutimet të cilat realizohen lidhur me propozimet e palëve dhe për 
faktet mbi të cilat mbështesin propozimet e tyre1219etj.  
Mirëpo, përkundër kësaj, sipas këtij paragrafi, është specifikuar se secili nga 
bashkëndërgjyqësit ka të drejtë që të bëjë propozime, por duke u koncentruar 
vetëm në ato lidhur me drejtimin e procesit gjyqësor. 

 
 
KREU XVII  
 
Pjesëmarrja e personave të tretë ne procesin kontestimor 
 
Neni 271 
 
271.1 Kushdo mund të ndërhyjë në një proces kontestimor që zhvillohet 

ndërmjet personave të tjerë, kur ka interes juridik për të mbështetur 
njërën ose tjetrën palë ndërgjyqëse, me të cilën bashkohet në gjykim për 
ta ndihmuar atë. 

271.2 Ndërhyrësi mund të hyjë në procesin gjyqësor gjatë gjithë procedurës që 
përfundon me marrjen e formës së prerë të vendimit mbi kërkesëpadinë, si 
dhe gjatë procedurës që iniciohet me mjete goditjeje të jashtëzakonshme. 

271.3 Deklaratën për hyrje në procesin kontestimor ndërhyrësi mund ta bëjë 
me shkrim jashtë seance apo verbalisht në seancë gjyqësore.  

271.4 Parashtresa e ndërhyrësit i dërgohet të dy palëve ndërgjyqëse, e kur 
deklarata e ndërhyrësit është dhënë në seance gjyqësore, atëherë pjesa 
përkatëse e procesverbalit i dërgohet vetëm palës që nuk ka qenë e 
pranishme në seancë. 

 
1 Neni 271 i këtij ligji rregullon një institut tjetër shumë të rëndësishëm të 

procedurës civile, atë të ndërhyrjes në procedurë nga ana e personave të tretë. Pra 
me këto dispozita të nenit 271 të LPK –sëështë rregulluar instituti i “ndërhyrësit”. 
Përmes këtij instituti, ligji ka lejuar mundësinë që, në rastet kur vihen në pah 
interesat personale të subjekteve të ndryshëm të së drejtës nga një proces gjyqësor, 
t’u mundësohet këtyre subjekteve të ndërhyjnë në këtë proces, me qellim për të 
ndihmuar dhe mbështetur njërën nga palët ndërgjyqëse në këtë proces gjyqësor.  
Pra, në bazë të këtij paragrafi, duhet të kemi parasysh që, ndërhyrja bëhet vetëm 
me qellim të ndihmesës dhe mbështetjes ndonjërës nga palët ndërgjyqëse, kur 
ndërhyrësi ka interes juridike për një gjë të tillë. Ndërhyrësi nuk paraqitet as në 
cilësinë e palës ndërgjyqëse dhe as në cilësi të përfaqësuesit. Mbi bazën e 

                                                            
1218 Neni 403 par. 2 i LPK. 
1219 Neni 405 i LPK. 
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paragrafit 1 të këtij neni, është lejuar që çdo person mund të ndërhyjë në një proces 
kontestimor që zhvillohet ndërmjet personave të tjerë, kur ka interes juridik për të 
mbështetur njërën ose tjetrën palë ndërgjyqëse, me të cilën bashkohet në gjykim 
për ta ndihmuar atë.  
Nga kjo dispozitë mund të kuptohet se lejimi i personit të tretë në cilësi të 
ndërhyrësit varet nga parakushti apo prezumimi i cili konsiston në interesin juridik 
kuptohet edhe prezumimet tjera relevante lidhur me palët. Në rastin tonë konkret, 
interesi juridik i ndërhyrësit që t’i bashkohet njërës ose tjetrës palë ndërgjyqëse, 
bazohet në faktin se aktgjykimi i cili merret lidhur me atë çështje dhe pasojat 
juridike të cilat lindin nga ai, mund të prodhojnë efekte juridike, në një mënyrë ose 
tjetër edhe në situatën apo marrëdhënien juridike të ndërhyrësit1220.  

2 Me dispozitën e nenit 271 par. 2 të LPK është përcaktuar koha apo momenti i 
fundit, kur ndërhyrësi apo personi i tretë mund të ndërhyjë në një proces 
kontestimor. Sipas kësaj dispozite, ndërhyrësi mund të hyjë në procesin gjyqësor 
gjatë gjithë procedurës, deri në marrjen e formës së prerë të vendimit mbi 
kërkesëpadinë, si dhe gjatë procedurës që iniciohet me mjete goditjeje të 
jashtëzakonshme. Kjo nënkupton se, ndërhyrësi mund të ndërhyjë edhe gjatë 
procedurës sipas mjeteve të jashtëzakonshme, dhe po ashtu të praqet mjetin e 
goditjes së jashtëzakonshme, mirëpo me kusht që ai të ketë marrë pjesë në gjykim, 
para se të jetë bërë vendimi i formës së prerë 1221.  

3 Me dispozitën e nenit 271 par. 3 të LPK është përcaktuar mënyra, në të cilën 
ndërhyrësi mund të ndërhyjë në procesin kontestimor. Sipas këtij paragrafi, është 
përcaktuar që ndërhyrësi mund të ndërhyjë në një procesin kontestimor përmes 
deklaratës me shkrim, në qoftë se ai gjendet jashtë seance, si dhe përmes 
mënyrës verbale në qoftë se ai gjendet brenda gjatë seancës gjyqësore. Kjo 
deklaratë ka karakter konstituiv, dhe përmes kësaj mund të themelohet në mënyrë 
të menjëhershme ndërhyrja, pa ndonjë vendim të posaçëm të gjykatës, përveçse në 
rast të ndonjë kundërshtimi eventual nga ana e palëve ndërgjyqëse1222.  

4 Kurse me nenin 271 par. 4 të LPK është paraparë mënyra e njoftimit të palëve 
ndërgjyqëse me rastin e ndërhyrjes në procesin konkret. Konkretisht, sipas kësaj 
dispozite, në qoftë se ndërhyrësi ndërhynë në procesin kontestimor përmes 
deklaratës me shkrim, atëherë kjo deklaratë në formë parashtrese, i dërgohet të dy 
palëve ndërgjyqëse (palës paditëse dhe palës së paditur).  

Në qoftë se ndërhyrësi ndërhynë në procesin kontestimor verbalisht gjatë seancës 
gjyqësore atëherë kjo shënohet në procesverbal dhe pjesa përkatëse e 
procesverbalit i dërgohet vetëm palës që nuk ka qenë e pranishme në seancë.  

                                                            
1220 Shih Brestovci, E drejta e procedurës civile, fq. 186, 187. 
1221 Shih nenin 273 par. 2 të LPK.  
1222 Shih lidhur me këtë edhe Aktgjykimin e Gjykatës supreme, Rev. Nr. 302/2007, datë 10.06.2010; sipas 
këtij vendimi, gjykata duhet të vendos lidhur me ndërhyrjen, nëse pala tjetër paraqet kundërshtimin e vet 
kundër ndërhyrjes së ndërhyrësit në një proces civil. 
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Neni 272 
 
272.1 Secila nga dy palët ndërgjyqëse mund t’ia kontestojë ndërhyrësit të 

drejtën e ndërhyrjes në gjykim dhe të propozojë refuzimin e tij. 
272.2 Derisa aktvendimi, me të cilin është refuzuar pjesëmarrja e ndërhyrësit të 

ketë marrë formën e prerë, ndërhyrësi mund të marrë pjesë në procedurë 
dhe veprimet e tia procedurale nuk mund të përjashtohen. 

272.3 Kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin aprovohet pjesëmarrja e 
ndërhyresit nuk lejohet ankesa e posaçme. 

 
1 Me dispozitën e nenit 272 par. 2 të LPK është paraparë mundësia dhe e drejta, që 

palët ndërgjyqëse në procesin kontestimor të kontestojnë ndërhyrjen e 
ndërhyrësit në gjykim dhe po ashtu, të propozojnë refuzimin e tij. Siç është 
përmendur më lartë, deklarata e ndërhyrësit për ndërhyrje në procesin kontestimor 
ka karakter konstituiv, që nënkupton se përmes kësaj mund të themelohet në 
mënyrë të menjëhershme dhe të drejtpërdrejt ndërhyrja, pa ndonjë vendim të 
posaçëm të gjykatës, përveçse në rast të ndonjë kundërshtimi eventual nga ana e 
palëve ndërgjyqëse.  
Në bazë të këtij neni lejohet mundësia e kontestimit të ndërhyrjes së ndërhyrësit, 
mirëpo nuk specifikohet se nëpërmjet cilit mjet mund të bëhet një gjë e tillë. Në 
teori, përmendet se kontestimi i ndërhyrjes së ndërhyrësit mund të bëhet përmes 
kundërshtimit1223.  

2 Paragrafi 2 i këtij neni, pa u lëshuar në çështjen lidhur me mjetin përmes të cilit 
bëhet kontestimi i ndërhyrjes, bënë fjalë vetëm për aktvendimin me të cilin 
refuzohet pjesëmarrja e ndërhyrësit në procesin kontestimor. Me këtë paragraf 
parashihet mundësia, që ndërhyrësi mund të marrë pjesë në procedurë dhe 
veprimet e tij procedurale nuk mund të përjashtohen derisa aktvendimi me të cilin 
refuzohet pjesëmarrja e ndërhyrësit të marrë formën e prerë. Nga ky formulim 
(“të marr formën e prerë”) mund të kuptohet se kundër aktvendimit me të cilin 
refuzohet pjesëmarrja e ndërhyrësit në procesin kontestimor lejohet ankesa. Këtë e 
mbështesim edhe mbi bazën e nenit 206 paragrafi 1 të LPK i cili parasheh se 
kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë lejohet ankimi, në qofte se me 
këtë ligj nuk është përcaktuar që ankimi nuk lejohet.  

3 Për dallim nga paragrafi 2, i cili në mënyrë joshprehimore por të nënkuptueshme, 
lejon ankesën kundër aktvendimit me të cilin refuzohet pjesëmarrja e ndërhyrësit 
në procesin kontestimor, paragrafi 3 i këtij neni, në mënyrë shprehimore përcakton 
se kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin aprovohet pjesëmarrja e ndërhyrësit 
nuk lejohet ankesa e posaçme.  
Mirëpo, sipas kësaj dispozite, nuk mund të kuptohet se palës kundërshtare nuk i 
lejohet në asnjë mënyrë të kundërshtojë këtë aktvendim, sepse këtu potencohet 
vetëm ankesë e posaçme kundër aktvendimit. Nga kjo mund të kuptohet se palës 
kundërshtare do t’i jepet mundësia që me ankesë kundër vendimit me të cilin 
përfundon procesi kontestimor, të kundërshtojë edhe çështjen lidhur me aprovimin 
e ndërhyrjes së ndërhyrësit. Kjo ka mbështetje edhe në nenin 206 par. 2 të LPK, 

                                                            
1223 Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 424. 
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me të cilën dispozitë është paraparë, që në qoftë se me këtë ligj parashihet 
shprehimisht se ankimi i veçantë nuk lejohet, atëherë aktvendimi i shkallës së parë 
mund të goditet vetëm me anë të ankesës që paraqitet kundër vendimit me të cilin 
përfundon procedimi i çështjes në gjykatën e shkallës së parë.  

 
 
Neni 273 
 
273.1 Ndërhyrësi ka për detyrë ta pranojë procesin kontestimor në atë gjendje 

në të cilën ndodhej në momentin kur ka ndërhyrë në gjykim. Gjatë 
procedimit të mëtejme ndërhyrësi ka të drejtë të parashtrojë propozime 
dhe të kryejë veprime procedurale tjera brenda afateve në të cilat këto 
veprime do të mund t’i kryente pala të cilës i është bashkuar. 

273.2 Po që se ndërhyrësi ka hyrë në procesin kontestimor deri në momentin 
kur vendimi mbi kërkesëpadinë është bërë i formës së prerë, ai ka të 
drejtë ta paraqesë edhe mjetin e jashtëzakonshëm të goditjes së vendimit 
të këtillë. 

273.3 Po që se ndërhyrësi paraqet kundër vendimit mjetin e goditjes atëherë një 
ekzemplar i tij i dërgohet edhe palës ndërgjyqëse të cilës i është bashkuar 
me qëllim që ta mbështesë gjatë gjykimit të çështjes. 

273.4 Veprimet procedurale të kryera nga ndërhyrësi kanë për palën, të cilës i 
është bashkuar ai, efekt juridik vetëm po që se nuk janë në kundërshtim 
me veprimet procedurale të saja. 

273.5 Me pëlqimin e të dy palëve ndërgjyqëse personi i tretë që ka ndërhyrë në 
gjykim mund të zërë vendin e palës për të cilën ka ndërhyrë dhe kjo e 
fundit të dalë jashtë gjykimit. 

 
1 Sipas dispozitës së nenit 273 par. 1 të LPK, ndërhyrësi ka për detyrë ta pranojë 

procesin kontestimor në atë gjendje në të cilën ndodhet në momentin kur ka 
ndërhyrë në gjykim. Kjo nënkupton se, të gjitha veprimet të cilat janë kryer para 
ndërhyrjes së tij, mbesin si të tilla (të përfunduara), dhe ky nuk mund të kërkojë 
apo ndërmarr ndonjë veprim për ndryshimin, kundërshtimin apo përsëritjen e tyre.  
Ndërhyrësi, nga momenti i ndërhyrjes e tutje, gjatë procedimit të mëtejmë të 
çështjes, ka të drejtë të parashtrojë propozime dhe të kryejë veprime procedurale 
tjera brenda afateve në të cilat këto veprime do të mund t’i kryente pala të cilës i 
është bashkuar. Me këtë dispozitë, i sigurohet efekti i njëjtë juridik i veprimeve të 
cilat i kryen ndërhyrësi për palën të cilës i është bashkuar. Rastet në të cilat 
përbëjnë përjashtim për efektin e tillë të këtyre veprimeve, janë të parapara me 
paragrafin 4 të këtij neni. 

2 Kurse me dispozitën e nenit 273 par. 2 të LPK është lejuar mundësia, që në kuadër 
të veprimeve procedurale të cilat mund t’i ndërmerr ndërhyrësi, mund të jetë edhe 
ushtrimi mjetit të jashtëzakonshëm i goditjes së vendimeve. Sipas kësaj dispozite, 
ndërhyrësit i garantohet e drejta që të paraqesë edhe mjetin e jashtëzakonshëm të 
goditjes kundër vendimit përfundimtar, mirëpo me kusht që nëse ndërhyrësi ka 
hyrë në procesin kontestimor, para momentit kur vendimi përfundimtar lidhur me 
kërkesëpadinë është bërë i formës së prerë.  
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3 Me dispozitën e nenit 273 par. 3 të LPK është rregulluar procedura dhe mënyra e 
njoftimit të palës ndërgjyqëse, të cilës i është bashkuar ndërhyrësi, në rast të 
ushtrimit të mjetit të goditjes kundër vendimit, nga ana e këtij. Sipas kësaj 
dispozite, në qoftë se ndërhyrësi paraqet kundër vendimit mjetin e goditjes, atëherë 
një ekzemplar i tij i dërgohet edhe palës ndërgjyqëse të cilës i është bashkuar me 
qëllim që ta mbështesë gjatë gjykimit të çështjes. Me lartë lidhur me institutin e 
ndërhyrësit, kemi potencuar se ndërhyrësi nuk është palë dhe as përfaqësues i 
ndonjërës prej palëve ndërgjyqëse, dhe se roli i tij është i koncentruar në ndihmën 
dhe mbështetjen e palës ndërgjyqëse, ndërsa tani, sipas kësaj dispozite, me rastin e 
ushtrimit të mjetit të goditjes nga ana e ndërhyrësit, del se kemi ndryshimin e 
roleve në mes të ndërhyrësit dhe palës ndërgjyqëse të mëhershme. Sepse tani, sipas 
kësaj dispozite, me ushtrimin e mjetit të goditjes kundër vendimit, një ekzemplar 
këtij mjeti të goditjes i dërgohet edhe palës ndërgjyqëse të cilës i është bashkuar 
ndërhyrësi, me qëllim që ta mbështesë gjatë gjykimit të çështjes.  

4 Paragrafi 4 i këtij neni, paraqet rastet të cilat përbëjnë përjashtim sa i përket efektit 
juridike të veprimeve të ndërhyrësit. Sipas kësaj dispozite, veprimet procedurale të 
kryera nga ana e ndërhyrësi do të kenë efekt juridik të njëjtë vetëm me kusht që 
këto veprime të mos jenë në kundërshtim me veprimet procedurale të palës 
ndërgjyqëse të cilës i është bashkuar ai për ndihmë dhe mbështetje.  

5 Paragrafi 5 i këtij neni, ka lejuar edhe mundësinë që me pëlqimin e të dy palëve 
ndërgjyqëse në gjykim, ndërhyrësi apo personi i tretë i cili ka ndërhyrë në gjykim 
të kalojë në cilësinë e palës ndërgjyqëse, ndërsa pala e mëhershme të dal nga 
gjykimi. Me këtë rast, arrihet tek një moment ku ndodh edhe shuarja e institutit të 
“ndërhyrjes”, sepse ndërhyrësi më i hershem, tani do të trajtohet si palë 
ndërgjyqëse dhe njëkohësisht tani e tutje ai do të bartë të drejtat dhe detyrat që i 
takojnë palës ndërgjyqëse dhe jo ndërhyrësit. 

 
 
Neni 274 
 
274.1 Në qoftë se efekti juridik i aktgjykimit duhet të shtrihet edhe në 

ndërhyrësin, atëherë ky i fundit e ka në gjykimin kontestimor pozitën 
procedurale të bashkëndërgjyqësit unik me palën të cilën e ka mbështetur 
gjatë procedimit të çështjes (neni 275 i këtij ligji). 

274.2 Ndërhyrësi me pozitën procedurale të bashkëndërgjyqësit unik mund ta 
paraqesë mjetin e goditjes së jashtëzakonshme edhe në procesin 
kontestimor në të cilin nuk ka marrë pjesë deri në momentin kur vendimi 
mbi kërkesëpadinë ka marrë formë të prerë. 

 
1 Neni 274, paragrafi 1, ka rregulluar një situatë specifike përmes të cilës personi i 

tretë nga cilësia e të qenit ndërhyrës, merr pozitën e bashkëndërgjyqësit unik. 
Pozita e tillë e bashkëndërgjyqësit unik arrihet për shkak të efektit të aktgjykimit 
të cilin e nxjerr gjykata, i cili shtrihet apo e përfshinë edhe ndërhyrësin.  
Kjo situatë ndodh për shkak se, raporti materialo – juridik (marrëdhënia juridike 
civile) i cili ka qenë çështje gjykimi nuk ka kushtëzuar krijimin e 
bashkëndërgjyqësisë unike, mirëpo kjo është arritur vetëm për arsyen se efektet e 
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aktgjykimit do të shtrihen tek ndërhyrësi, duke rezultuar në krijimin e pozitës së 
bashkëndërgjyqësit unik. Efektin e tillë të aktgjykimit e cakton vetë ligji, apo 
natyra e raportit juridik lidhur me të cilin jepet aktgjykimi1224.  
Pasi që ndërhyrësi ndodhet në pozitën e bashkëndërgjyqësit unik, atëherë detyrat 
dhe të drejtat, dhe efektet e veprimeve të tij janë sikur ato të bashkëndërgjyqësit 
unik. 

2 Paragrafi 2 i këtij neni ka paraparë një veprim i cili mund të ndërmerret nga 
ndërhyrësi me pozitën procedurale të bashkëndërgjyqësit unik, e ky veprim është 
ushtrimi i mjetit të goditjes së jashtëzakonshme. Mirëpo, për dallim nga rastet e 
përmendura me lartë, kur ndërhyrësit i jepet e drejta që të paraqesë mjetin e 
jashtëzakonshëm të goditjes kundër vendimit përfundimtar, me kushtin që vetëm 
në qoftë se ai ka hyrë në procesin kontestimor, para momentit kur është marr ky 
vendimi1225, tek rasti i ndërhyrësit me pozitë të bashkëndërgjyqësit unik, i është 
lejuar këtij që të paraqesë mjetin e goditjes së jashtëzakonshëm edhe në procesin 
kontestimor në të cilin nuk ka marrë pjesë deri në momentin kur vendimi mbi 
kërkesëpadinë ka marrë formë të prerë. Kjo është për faktin se në këtë rast, 
ndërhyrësi e ka pozitën e bashkëndërgjyqësit unik. 

 
 
Emërimi i paraardhësit juridik 
 
Neni 275  
 
275.1 Personi që është paditur si posedues i një sendi apo si shfrytëzues i një të 

drejte pasurore dhe që pretendon se sendin e posedon, respektivisht se të 
drejtën e shfrytëzon në emër të personit të tretë mundet, më së voni në 
seancën përgatitore, e po që se kjo nuk është mbajtur, atëherë në seancën 
për shqyrtim kryesor të çështjes, nëpërmjet gjykatës ta thërras atë person 
të tretë (paraardhës juridik) që në vend të tij të hyjë si palë e paditur në 
gjykim. 

275.2 Pëlqimi i paditësit, që në vend të palës së paditur nga ai të hyjë në gjykim 
paraardhësi juridik, nevojitet vetëm në qoftë se paditësi kundër të 
paditurit parashtron edhe kërkesa që nuk varen nga ajo se a e mbanë në 
posedim ose jo sendin në emër të paraardhësit, respektivisht e ushtron ose 
jo të drejtën e caktuar në emër të paraardhësit juridik. 

275.3 Ne qoftë se paraardhësi juridik që është thirr rregullisht nuk vjen në 
seancë gjyqësore apo nuk pranon që të hyjë në procesin kontestimor në 
vend të palës së paditur, atëherë ky i fundit nuk mund të kundërshtojë 
pjesëmarrjen në shqyrtimin e çështjes së ngritur me padi kundër tij. 

 
1 Me dispozitën e nenit 275 të LPK rregullohet një institut tjetër i rëndësishëm në 

procedurën civile. Ky institut sipas këtij ligji, po edhe në teori njihet me emrin si 
instituti i “emërimit të paraardhësit juridik” apo “nominatio actoris”, qëllimi 
kryesor i të cilit është që të themelohet efekti i caktuar juridiko civil në mes të 

                                                            
1224 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile, fq. 190. 
1225 Neni 273 paragrafi 2 i LPK. 
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personit në cilësi të palës së paditur, i cili është vetëm si posedues i një sendi apo si 
shfrytëzues i një të drejte pasurore dhe personit të tretë (paraardhësit juridik), si 
dhe evitimi i konflikteve eventuale në mes tyre1226. Sipas kësaj dispozite, fillimisht 
duhet të kuptohet se, personi gjendet në cilësinë e palës së paditur vetëm për faktin 
se ai është posedues i një sendi apo shfrytëzues i një të drejte pasurore, i cili send 
apo e drejtë lind në këtë rast nga paraardhësi juridik.  
Duke pasur parasysh këtë situatë, kjo dispozitë i ka mundësuar personit 
(poseduesit) që të emërojë paraardhësin juridik, për shkak se ky është më i 
fuqishëm juridikisht për t’u mbrojtur nga padia dhe pretendimet e paditësit.  
Në këtë rast, sipas kësaj dispozite, është i nevojshme edhe pretendimi i poseduesit 
(i të paditurit) që sendin të cilin e posedon, respektivisht të drejtën të cilën e 
shfrytëzon, e bënë në emër të personit të tretë (paraardhësit juridik). Afati i fundit 
që personi (poseduesi në cilësi të palës së paditur), ta bëjë një gjë të tillë, pra të 
kërkoj emërimin e paraardhësit juridik, është në seancën përgatitore. në qoftë se 
kjo (seanca) nuk është mbajtur, atëherë vendoset në seancën për shqyrtim 
kryesor të çështjes.  
Më pastaj, me pretendimin e personit (poseduesit në cilësi të palës së paditur), 
nëpërmjet gjykatës thërret personin e tretë (paraardhës juridik), që të hyjë si palë e 
paditur në gjykim në vend të tij (poseduesit). Si shembuj të tillë lidhur me rastin 
tonë, hipotetikisht mund të përmenden ato nga marrëdhëniet juridike të qirasë në të 
cilën qiramarrësi gjendet në cilësinë e poseduesit ndërsa qiradhënësi në atë të 
paraardhësit juridik, ato të huasë ku huamarrësi gjendet në cilësinë e poseduesit 
ndërsa huadhënësi në atë të paraardhësit juridik, transportit, shpeditimit etj.1227  

2 Paragrafi 2 i këtij neni ka rregulluar situatën kur kërkohet pëlqimi i paditësit për 
emërimin e paraardhësit juridik. Sipas kësaj dispozite, pëlqimi i paditësit, që në 
vend të palës së paditur nga ai të hyjë në gjykim paraardhësi juridik, nevojitet 
vetëm në qoftë se paditësi kundër të paditurit parashtron edhe kërkesa tjera të cilat 
nuk varen nga ajo se a e mbanë në posedim ose jo sendin në emër të paraardhësit, 
respektivisht a e ushtron ose jo të drejtën e caktuar në emër të paraardhësit juridik.  
Nga kjo mund të kuptohet se në qoftë se paditësi me padinë e tij, përfshinë ndonjë 
pretendim apo kërkesë e cila nuk lidhet me paraardhësin juridik, por 
drejtpërsëdrejti me të, atëherë kërkohet pëlqimi i tij për emërimin e paraardhësit 
juridik, përndryshe nuk ka mundësi. Për të kuptuar këtë situatë më lehtë, mund të 
përmendet rasti i shkaktimit të dëmit, ku ndodhë që poseduesi i një sendi i cili e ka 
në posedim qoftë përmes qirasë apo huasë, shkakton një dëm me atë send, kurse i 
dëmtuari paditë për këtë dëm atëherë në këtë rast, as që ka nevojë për emërimin e 
paraardhësit juridik. Mirëpo në qoftë se poseduesi e kërkon atëherë kërkohet 
pëlqimi i paditësit.  

3 Me dispozitën e nenit 275 par. 3 të LPK është rregulluar situata, kur paraardhësi 
juridik refuzon të paraqitet në seanca edhe kur ai thirret në to, apo kur nuk pranon 
që të hyjë në procesin kontestimor në vend të palës së paditur. Kjo dispozitë 
parasheh mundësinë e mosardhjes së paraardhësit në seanca kur thirret apo hyrjen 
në gjykim, mirëpo njëkohësisht edhe pamundësinë e tij për mospjesëmarrje kur 
kundër tij paraqitet padi. Kjo dispozitë parasheh një gjë të tillë, për shkak se me 

                                                            
1226 Shih Brestovci, E drejta e procedurës civile I, fq. 195. 
1227 Shih me gjerësisht lidhur me këto marrëdhënie juridike, nenet 567, 557, 648, 827 të LMD.  
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ngritjen e padisë kundër tij, atëherë ndryshon edhe pozita e tij procedurale dhe të 
tjerëve të involvuar në çështje.  

 
 
Njoftimi i personit të tretë për procesin gjyqësor  
 
Neni 276 
 
276.1 Secila palë mund të thërret në gjykimin e çështjes një person me të cilin 

mendon se e ka të përbashkët çështjen, ose nga i cili mund të kërkohet një 
garanci ose shpërblim, që lidhet me përfundimin e çështjes. 

276.2 Personi i tretë thirret me kërkesë të shkruar që mund të paraqitet deri në 
përfundimin e gjykimit me vendim të formës së prerë. Në shkresën e tillë, 
e cila personit të tretë i dërgohet nëpërmjet gjykatës së çështjes, tregohet 
shkaku i thirrjes dhe gjendja në të cilën ndodhet procesi kontestimor. 

276.3 Pala që e ka njoftuar personin e tretë për procesin gjyqësor nuk mund të 
kërkojë për këtë arsye ndërprerjen e gjykimit, shtyrjen e seancës, apo 
zgjatjen e afateve për kryerjen e veprimeve procedurale. 

 
1 Me nenin 276 të LPK është rregulluar instituti procedural i njoftimit apo 

lajmërimit të personit të tretë për procesin gjyqësor. Ky institut ka për qellim 
njoftimin e personit të tretë dhe thirrjen e tij në procesin gjyqësor, në rastet kur, 
pala ndërgjyqëse gjendet në pozitë e atillë që mendon se personi i tretë ka diçka të 
përbashkët me çështjen në gjykim. Kjo mund të kuptohet se efektet nga vendimi 
përfundimtar, do të ndikojnë në marrëdhënien juridike të palëve ndërgjyqëse dhe 
personit të tretë1228. Për këtë qëllim apo për shkak të këtyre efekteve, palës i jepet 
mundësia që në bazë të kësaj dispozite të kërkojë, që ky person i tretë të thirret në 
gjykim.  
Efektet e vendimit përfundimtar mund të shprehen në mënyrë indirekte për 
personin e tretë, dhe për këtë shkak mund të kërkojë nga ky person (personi i tretë) 
ndonjë shpërblim, garanci apo regres, dhe kjo rrjedhimisht e nënkupton edhe 
interesin juridik të palës për njoftimin apo lajmërimin e personit të tretë për 
procesin gjyqësor.  
Mirëpo, kjo nuk duhet të kuptohet se mosaplikimi i këtij instituti, ndikon në 
shuarjen e të drejtës që pala ta bëjë një gjë të tillë në një proces tjetër të 
mëvonshëm kundër personit të tretë1229. Kështu, p. sh., një rast konkret mund të 
jetë ai kur blerësi i një sendi me të meta juridike,ka hyre në kontest me të tretin dhe 
si rrjedhojë e ka humbur kontestin, atëherë ai (blerësi) mundet që t'i referohet 
përgjegjësisë së shitësit për të metat juridike të këtij sendi1230 dhe njëkohësisht 
mund të thirret në institutin procedural të njoftimit të personit të tretë - dispozitën e 
par. 1 të këtij neni.  

2 Me dispozitën e nenit 276 par. 2 të LPK është rregulluar mënyra apo procedura e 
thirrjes së personit të tretë. Sipas kësaj dispozite, personi i tretë thirret në gjykim 

                                                            
1228 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 193. 
1229 Shih Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 427. 
1230 Shih nenin 511 të LMD. 
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përmes kërkesës së shkruar, e cila personit të tretë i dërgohet nëpërmjet gjykatës 
së çështjes. Në këtë shkresë, përveç njoftimit dhe kërkesës për pjesëmarrje, i bëhet 
e ditur personit të tretë edhe shkaku i thirrjes dhe gjendja në të cilën ndodhet 
procesi kontestimor.  
Po ashtu në këtë dispozitë është përcaktuar edhe momenti i fundit se deri kur mund 
të paraqitet personi i tretë në procesin gjyqësor, dhe i cili është deri në përfundimin 
e gjykimit me vendim të formës së prerë. Roli i gjykatës në këtë rast është vetëm 
ndërmjetësuese sepse nuk lëshohet në vlerësimin e themelësisë të kërkesës së palës 
që personi i tretë të lajmërohet për gjykimin1231.  

3 Kurse, me dispozitën e nenit 276 par. 3 të LPK rregullohet, çështja lidhur me 
ndikimin ose jo të këtij instituti në aspektin e veprimeve procedurale. Sipas kësaj 
dispozite, para së gjithash, pala që e ka njoftuar personin e tretë për procesin 
gjyqësor nuk mund të kërkojë ndërprerjen e gjykimit, shtyrjen e seancës, apo 
zgjatjen e afateve për kryerjen e veprimeve procedurale, për këtë shkak se ka 
njoftuar personin e tretë.  
Kjo nënkupton se aplikimi i institutit të njoftimit të personit me personin të tretë 
për procesin gjyqësor, nuk ndikon në zhvillimin e procesit gjyqësor, mirëpo mund 
të ndikojë në lidhje me institutin e parashkrimit të kërkesave në fushën e 
marrëdhënieve të detyrimeve, sepse me thirrjen për mbrojtje gjyqësore nga 
shqetësimet juridike ndërpritet parashkrimi1232.  

 
 
KREU XVIII 
 
Ndërprerja e gjykimit dhe pushimi i gjykimit 
 
Neni 277  
 

Procesi gjyqësor ndërpritet: 
a) kur pala ndërgjyqëse vdes ose e humbë zotësinë procedurale, e nuk ka të 

caktuar përfaqësues me prokurë në gjykim; 
b) kur përfaqësuesi ligjor i palës vdesë ose shuhet autorizimi i tij për 

përfaqësim, e pala nuk ka të caktuar përfaqësues me prokurë në gjykim; 
c) kur pala që është person juridik pushon së ekzistuari, respektivisht kur 

organi kompetent jep vendim të formës së prerë për ndalimin e punës tij; 
d) kur paraqitet propozimi për fillimin e procedurës së falimentimit në 

kontestet në të cilat i padituri është debitor falimentues; 
e) kur për shkak të luftës ose për shkaqe të tjera pushon puna në gjykatë; 
f) kur ndërprerja e gjykimin parashihet me ndonjë ligj tjetër. 

 
1 Në kreun XVIII, me dispozitat e neneve 277 deri 282 të LPK janë paraparë 

rregullat procedurale lidhur me ndërprerjen dhe pushimin e procesit civil. 
Fillimisht duhet të ceket, se këto dispozita nuk i përmbushin pritjet e arsyeshme 
për një rregullim më adekuat të këtyre institucioneve procedurale sesa ishte rasti 

                                                            
1231 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 193. 
1232 Shih gjerësisht nenet 387 e tutje të LMD; Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 428. 
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me LPK e vjetër. Për më tepër, ligjvënësi ka dështuar për të rregulluar situatën tejet 
të rëndësishme, nëse as pala paditëse dhe as pala e paditur nuk paraqiten në 
seancën përgatitore, ose në seancën e parë për shqyrtim kryesor, nëse ajo nuk është 
mbajtur. Në raste të tilla, do të mund të ishte zgjidhja praktike, që procedura të 
ndërpritej konform dispozitave të nenit 278 par. 2 të LPK1233. Megjithatë, kjo 
dispozitë do të mund të vinte në shprehje vetëm në mënyrë analoge. Në rast të 
ndërprerjes së tillë të procesit, vazhdimi do të duhej të vinte në shprehje konform 
dispozitave të nenit 280 par. 4 të LPK. Megjithatë, një konstatim i tillë do të mund 
të binte ndesh me parimin fundamental të procedurës civile dhe të zhvillimit efikas 
të procesit dhe përfundimit të saj1234. Ana tjetër, do të ishte tejet diskutabile, nëse 
pala paditëse do ta meritonte një “dhuratë” të tillë, ose nuk do të ishte aktive në 
proces, e cila vetë e ka iniciuar. Për këtë arsye, do të ishte zgjidhje e drejtë, nëse në 
rast të mungesës së të dyja palëve, të konsiderohej se është tërhequr padia nga ana 
e palës paditëse. Në rast të tillë do të vlenin analogia iuris dispozitat e nenit 261 të 
LPK. E njëjta do të duhej të vlente edhe në konteste ekonomike1235.  

2 Me dispozitat e nenit 277 të LPK janë përcaktuar shkaqet apo rrethanat, të cilat 
shkaktojnë ndërprerjen e gjykimit, duke i numëruar në mënyrë të veçantë.  
Ndërprerja nënkupton ndaljen e përkohshme të aktivitetit procedural në një çështje 
për shkak të rrethanave të cilat pengojnë vazhdimin e shqyrtimit dhe zgjidhjes së 
kësaj çështjeje. Këto rrethana, të cilat nuk kanë karakter numerus clausus, në 
doktrinë njihen si fakte të cilat e ndërprejnë procesin gjyqësor sipas fuqisë ligjore, 
me qellim të dallimit nga ato me të cilat gjykata e bënë ndërprerjen me vendim të 
saj1236. E përbashkëta e të gjitha këtyre rrethanave të cilat i ka paraparë ky nen, 
ndodhin pa dëshirën apo vullnetin e palëve, po ashtu edhe të gjykatës. Komentet 
lidhur me shkaqe do të prezantohen edhe me poshtë, gjatë komentimit të nenit 280 
të LPK, me qëllim të mënjanimit të përsëritjes së çështjeve. 

3 Këtu vlen të përmendet sidomos dispozita e nenit 277 par. f.) të LPK, sipas së cilës 
dispozitë, gjykimi ndërpritet edhe në rastet, kur Ligji tjetër parasheh diçka të tillë 
shprehimisht. Si rast tipik mund të vijë në shprehje dispozita e nenit 80 të LZKL. 
Sipas kësaj dispozite, gjyqvarësia e krijuar në ndonjë gjykate të ndonjë vendi tjetër 
ka ndikim direkt edhe në procesin kontestimor para gjykatës së vendit tonë1237. 
Duke u bazuar në dispozitën e nenit 80 të LZKL, gjykata do të ndërpresë 
procedurën, nëse për këtë rast është krijuar gjyqvarësia në ndonjë gjykatë ose edhe 
në ndonjë arbitrazh të vendit të huaj. Megjithatë, gjykata do të ndërpresë 
procedurën vetëm, nëse për këtë është paraqitur kërkesa për ndërprerje dhe nëse 
janë plotësuar kushtet e tjera të parapara me nenin 80 të LZKL. 

4 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 277 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 277 të ligjit, pika a) pas fjalës “procedurale” fshihen fjalët,,e nuk ka 

të caktuar përfaqësues me prokurë në gjykim”. 

                                                            
1233 Kështu edhe sipas nenit 216 të LPK të vjetër. 
1234 Neni 10 i LPK. 
1235 Ndryshe ishte sipas nenit 499 të LPK të vjetër. 
1236 Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 288; Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 395. 
1237 Në lidhje me kushtet, që duhet të plotësohen për këtë shih nenin 80 të LZKL. 
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Neni 278 
 
278.1 Përveç rasteve të parashikuara me këtë ligj, gjykata e ndërpret gjykimin: 

a) po që se ka vendosur që vetë të mos e zgjidhë çështjen paraprake 
(neni 13 i këtij ligji); 

b) po që se pala ndodhet në zonën e cila, për shkak të ngjarjeve të 
jashtëzakonshme (vërshimet, tërmeti etj) është shkëputur nga gjykata. 

 
278.2 Gjykata mund ta caktojë ndërprerjen e gjykimit në qoftë se vendimi mbi 

kërkesëpadinë varet nga fakti nëse është kryer delikti ekonomik apo 
vepra penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare, kush është kryerësi dhe nëse 
ai është i përgjegjshëm, e sidomos kur paraqitet dyshimi se dëshmitari ose 
eksperti ka dhënë deklaratë të rreme, apo se dokumenti i përdorur si mjet 
provues është i rremë. 

 
1 Me nenin 278 të LPK janë paraparë situatat, kur gjykata në disa rrethana mund të 

vendos përmes vendimit të saj, ndërprerjen e procesit. Për dallim nga rrethanat të 
cilat janë të përmbajtura në nenin paraprak dhe të cilat njihen si rrethana të cilat 
shkaktojnë ndërprerjen sipas ligjit apo fuqisë ligjore, rrethanat e përmbajtura në 
pikat (a) dhe (b), si dhe në paragrafin e dytë të këtij neni, shkaktojnë ndërprerjen e 
procesit gjyqësor vetëm atëherë kur gjykata e vlerëson një gjë të tillë dhe merr 
vendim për këtë ndërprerje. Prandaj edhe nganjëherë mund të hasim që kjo 
ndërprerje e procesit gjyqësor të quhet ndërprerje me vendim të gjykatës. Edhe në 
këtë rast, dispozitat e nenit 278 të LPK nuk kanë karakter numerus clausus, me 
konsekuencë se në praktikë mund të vijnë shprehje edhe raste të tjera, të cilat nuk 
janë paraparë shprehimisht me ligj. 

 
- Rasti i paraparë në këtë pikë (nënparagraf) ka të bëjë me situatën kur gjykata 

vlerëson dhe vendos që të mos e zgjidh vet çështjen paraprake por ndonjë organ 
tjetër kompetent, sipas nenit 13 të LPK i cili rregullon çështjen paraprake. Në këtë 
rast, gjykata e ndërpret procesin gjyqësor, duke i udhëzuar palët për tu drejtuar tek 
gjykata kompetente ose edhe organi tjetër kompetent administrativ. Sidomos, 
gjykata e ndërpret procesin dhe pret zgjidhjen e çështjes që mund të shërben si 
çështje paraprake, nëse tanimë ka filluar ndonjë proces gjyqësor ose proces 
administrativ këtë ia delegon ndonjë organi1238. 

- Rasti i paraparë në këtë pikë (nënparagraf) ka të bëjë me situatën kur kemi të 
bëjmë me ngjarjet e jashtëzakonshme, ku si të tilla janë përmendur vërshimet, 
tërmetet, mirëpo duke mos u kufizuar vetëm në to. Ky nënparagraf, në këtë rast, i 
referohet vetëm palëve (qoftë asaj paditëse apo të paditur) duke theksuar se po që 
se pala ndodhet në zonën e cila, për shkak të ngjarjeve të jashtëzakonshme 
(vërshimet, tërmeti etj) është shkëputur nga gjykata. “Shkëputja nga gjykata” sipas 
këtij nënparagrafi, nënkupton se pala, për shkak të këtyre ngjarjeve të 
jashtëzakonshme, nuk mund të mbajë komunikimin zyrtar me gjykatën. 

 

                                                            
1238 Shih me gjerësisht lidhur me këtë komentimin e nenit 13 nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
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2 Paragrafi 2 i këtij neni ka paraparë situatën, kur gjykata mund ta caktojë 
ndërprerjen e gjykimit në qoftë se vendimi meritor mbi kërkesëpadinë varet nga 
disa fakte apo rrethana të tjera. Si fakte apo rrethana të tilla janë paraparë kur 
vendimi mbi kërkesëpadinë varet nga fakti nëse është kryer delikti ekonomik, 
kështu për shembull, në këtë relacion mund të përmendet rasti kur ngritet padia për 
kompensimin e dëmit për shkak të deliktit ekonomik, atëherë në këtë rast gjykata 
mund ta caktojë ndërprerjen e gjykimit lidhur me këtë, derisa të vërtetohet së pari 
nëse është kryer delikti ose jo. Apo në rast të veprës penale që ndiqet sipas detyrës 
zyrtare, gjykata mund ta caktojë ndërprerjen e gjykimit, derisa të vërtetohet së pari 
kush është kryerësi dhe nëse ai është i përgjegjshëm.  
Sipas kësaj dispozite, gjykata mund ta caktojë ndërprerjen e gjykimit sidomos kur 
paraqitet dyshimi, se dëshmitari ose eksperti ka dhënë deklaratë të rreme, apo se 
dokumenti i përdorur si mjet provues është i rremë. Pasi që të vërtetohen faktet e 
tilla atëherë gjykata do të merr vendim për vazhdimin e procedurës, qoftë sipas 
detyrës zyrtare apo me propozimin e palës, me qëllim të nxjerrjes së vendimit 
meritor sa më të drejt lidhur me kërkesëpadinë.  

 
 
Neni 279 
 
279.1 Si rezultat i ndërprerjes së gjykimit, afatet për zhvillimin e veprimeve 

procedurale, po ashtu ndërpriten. 
279.2 Gjatë kohës sa zgjatë ndërprerja e gjykimit, gjykata nuk mund të kryejë 

kurrfarë veprimesh procedurale, por po që se ndërprerja është shkaktuar 
pas përfundimit të seancës për shqyrtim kryesor të çështjes, gjykata 
mund të jep vendimin meritor në bazë të materialit procedural nga 
shqyrtimi i bërë. 

279.3 Veprimet procedurale të kryera nga njëra palë gjatë kohës sa zgjatë 
ndërprerja e gjykimit nuk prodhojnë kurrfarë efekti juridik ndaj palës 
kundërshtare. Efekti i tyre fillon vetëm pasi të vazhdojë procesi gjyqësor i 
ndërprerë. 
 

1 Me dispozitën e nenit 279 par. 1 të LPK është përcaktuar rregulli, se të gjitha afatet 
për zhvillimin e veprimeve procedurale ndërpriten, si pasojë e ndërprerjes së 
procesit gjyqësor. Kjo dispozitë, nuk precizon se për cilat afate bëhet fjalë, që jep 
të kuptohet se vlen për të gjitha llojet e afateve duke i përfshirë afatet ligjore dhe 
gjyqësore, po ashtu nuk precizon as ndonjë përjashtim lidhur me këtë rregull.  

2 Sipas nenit 279 par. 2 të LPK, madje edhe gjykata gjatë kohës sa zgjatë ndërprerja 
e gjykimit, nuk mund të kryejë kurrfarë veprimesh procedurale. Ky paragraf, 
megjithatë mund të themi se ka paraparë një përjashtim, i cili i jep mundësinë 
gjykatës që në qoftë se ndërprerja është shkaktuar pas përfundimit të seancës për 
shqyrtim kryesor të çështjes, gjykata mund të jep vendimin meritor në bazë të 
materialit procedural nga shqyrtimi i bërë deri në atë kohë.  
Kjo së pari nënkupton se, ngjarja apo rrethana që e ka shkaktuar ndërprerjen nuk e 
pamundëson punën e gjykatës, sepse kjo dispozitë paraqet situatën kur gjykata 
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mund të kryej aktivitetet e tilla që kanë të bëjnë me procedurën e dhënies së 
vendimeve, dhe nuk ekziston ndonjë pengesë për gjykatën për ta bërë këtë.  
Edhe pse kjo dispozitë nuk përcakton kohën apo momentin se kur ky vendim duhet 
t’i dorëzohet palëve, gjatë kohës sa ekziston ndërprerja e procedurës, apo pas 
vazhdimit të procedurës së ndërprerë, nga fjalia e parë e këtij paragrafi ku thuhet 
se: “Gjatë kohës sa zgjatë ndërprerja e gjykimit, gjykata nuk mund të kryejë 
kurrfarë veprimesh procedurale...” në një aspekt mund të kuptohet se janë të 
përjashtuara të gjitha veprimet, në këtë rast edhe ai i dërgimit të vendimit për palët, 
mirëpo këtu e kemi situatën kur gjykata megjithatë nxjerr një vendim. Duket të jetë 
i drejtë mendimi i deritanishëm në doktrinë, se vendimi meritor duhet t’iu 
dorëzohet palëve, vetëm pasi të vazhdohet procedura apo procesi gjyqësor1239. 

3 Kurse, me nenin 279 par. 3 të LPK është rregulluar çështja lidhur me efektin 
juridik të veprimeve procedurale të palëve. Sipas kësaj dispozite gjatë kohës sa 
zgjatë ndërprerja e gjykimit, cilido veprim procedural i cili kryhet nga ndonjëra 
palë ndërgjyqëse, nuk do të prodhojë kurrfarë efekti juridik ndaj palës tjetër 
kundërshtare. Efekti juridike i këtyre veprimeve do të fillojë vetëm pasi të 
vazhdohet procesi gjyqësor i cili është ndërprerë. 

 
 
Neni 280 
 
280.1 Procedura që është ndërprerë për shkaqe të treguara në nenin 277 

paragrafi 1 pika a)–d) të këtij ligji do të vazhdohet kur trashëgimtari, apo 
kujdestari i pasurisë trashëgimore, përfaqësuesi i ri ligjor, administratori 
i falimentimit apo pasardhësi juridik i personit juridik, e marrin përsipër 
procedurën apo kur i thërret gjykata ta bëjnë këtë, me propozimin e palës 
kundërshtare. 

280.2 Procedura që është ndërprerë, nga shkaku i përmendur në nenin 277 
paragrafi 1 pika e) të këtij ligji, do të vazhdoj së zhvilluari pasi ta anulojë 
moratoriumin gjykata e falimentimit. 

280.3 Po që se gjykata e ka ndërprerë gjykimin nga shkaqet e përmendura në 
nenin 278 paragrafi 1 pika a) dhe paragrafi 2 të këtij ligji, gjykimi do të 
vazhdojë pasi të përfundojë procedura në formë të prerë tek gjykata apo 
organi tjetër kompetent, apo kur gjykata e çështjes konstaton se nuk 
ekzistojnë më arsyet për të pritur përfundimin e saj. 

280.4 Në të gjitha rastet e tjera gjykimi i ndërprerë do të vazhdojë me 
propozimin e palës pasi të kenë pushuar shkaqet e ndërprerjes. 

280.5 Afatet të cilat për shkak të ndërprerjes së gjykimit kanë pushuar të 
rrjedhin, për palën e interesuar fillojnë të rrjedhin rishtazi, nga dita kur 
gjykata ia dërgon aktvendimin mbi vazhdimin e gjykimit. 

280.6 Palës që nuk e ka paraqitur propozimin për vazhdimin e gjykimit 
aktvendimi për vazhdimin e tij i dërgohet sipas dispozitave të nenit 110 të 
këtij ligji. 

 

                                                            
1239 Shih Pozniq, E drejta e procedurës civile, fq. 397; Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 298. 
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1 Me dispozitën e nenit 280 par. 1 të LPK janë paraparë rastet e vazhdimit të 
procedurës gjyqësore, kur këto procedura ndërpriten si rezultat i rrethanave të cilat 
janë të parapara dhe të numëruara me nenin 277 të këtij ligji. Konkretisht, me këtë 
dispozitë janë rregulluar mënyrat e vazhdimit të procedurës gjyqësore kur këto 
janë të shkaktuara nga rrethanat apo faktet e numëruara nga pika (a) deri tek pika 
(d) e nenit 277.  

 
- Kështu për shembull, në rastin kur procedura gjyqësore është ndërprerë për 

shkak se ndonjëra nga palët ndërgjyqëse vdes, ose e humbë zotësinë 
procedurale dhe nuk ka të caktuar përfaqësuesin me prokurë në gjykim (pika 
(a), neni 277), atëherë sipas kësaj dispozite, procedura e tillë do të vazhdojë 
nga trashëgimtari. 
  

Me vdekjen e ndonjërës nga palët, procedura kontestimore ndërpritet, mirëpo fillon 
procedura jokontestimore apo me konkretisht procedura për shqyrtimin e pasurisë 
trashëgimore e cila vihet në veprim nga gjykata sipas detyrës zyrtare, posa gjykata 
të informohet se një person ka vdekur ose është shpallur i vdekur me vendim 
gjyqësor (neni 127 të LPJK), sepse gjykata në këtë procedurë duhet të konstatojë 
se cilët janë trashëgimtarët e personit të vdekur, cila pasuri përbën pasurinë 
trashëgimore të tij, dhe cilat të drejta nga pasuria trashëgimore u takojnë 
trashëgimtarëve, legatarëve dhe personave të tjerë1240. 
Vetëm pasi të përfundoj kjo procedurë me aktvendim për trashëgimin të gjykatës, 
do të shpallën personat të cilët do të trashëgojnë. Pas caktimit të trashëgimtarit/ve 
do të arrihen kushte për vazhdimin e procedurës kontestimore dhe me këtë do të 
sigurohej kushti, se pala ka legjitimim real. 

 
- Në rastin kur procedura gjyqësore është ndërprerë për shkak se përfaqësuesi 

ligjor i palës vdesë ose shuhet autorizimi i tij për përfaqësim, e pala nuk ka të 
caktuar përfaqësues me prokurë në gjykim (pika (b), neni 277), atëherë sipas 
kësaj dispozite, procedura e tillë do të vazhdojë nga kujdestari i pasurisë 
trashëgimore.  
 

“Kujdestari i pasurisë trashëgimore” paraqet personin të cilin e cakton gjykata në 
procedurë jokontestimore, dhe i cili është autorizuar që në emër të trashëgimtarit të 
padisë dhe të paditet, të realizojë kërkesat dhe të paguajë borxhet dhe të 
përfaqësojë trashëgimtarët në përgjithësi.  
Caktimi i kujdestarit të pasurisë trashëgimore bëhet për arsye të ndryshme, ndër to 
mund të jenë për shembull kur nuk dihen të gjithë ose disa prej trashëgimtarëve, 
kur nuk dihet vendqëndrimi i tyre, si edhe në rastet e tjera kur ka nevojë për këtë 
(shih nenin 129 të LT).  

 
- Në rastin kur procedura gjyqësore është ndërprerë për shkak se pala që është 

person juridik pushon së ekzistuari, respektivisht kur organi kompetent jep 
vendim të formës së prerë për ndalimin e punës tij (pika (c), neni 277), atëherë 

                                                            
1240 Neni 125 i LPJK.. 



Iset Morina 

 514 

sipas kësaj dispozite, procedura e tillë do të vazhdojë nga përfaqësuesi i ri 
ligjor. Në këtë rast shprehja “person juridik” nënkupton një shoqëri, duke 
përfshirë shoqërinë tregtare, që ka një identitet juridik të veçantë dhe të ndarë 
nga ai i anëtarëve ose aksionarëve të saj1241.  

 
Pushimi i personit juridik së ekzistuari nënkupton shpërbërjen e tij dhe përmbylljen 
e veprimtarisë së tij. Kjo shpërbërje mund të jetë e “natyrës vullnetare”, ku si raste 
të tilla për shembull, tek shoqëria me përgjegjësi të kufizuar mund të përmenden 
skadimi i kohëzgjatjes (nëse ka të tillë) të theksuar në statut ose ndonjë rrethanë 
tjetër të përcaktuar në statut ose në marrëveshjen e shoqërisë, si dhe rasti kur 
pronarët marrin vendim për shpërbërjen apo përfundimin e ekzistimit të shoqërisë. 
Ndërsa shpërbërja nuk është e natyrës vullnetare por është e “detyrueshme” kur një 
gjë e tillë kërkohet sipas të ndonjë urdhri të gjykatës me të cilin kërkohet 
përfundimi i ekzistencës së shoqërisë ose kur këtë e kërkojnë dispozitat ligjore të 
aplikueshme1242.  
Përveç, shpërbërjes si raste të tjera të pushimit të personit juridik mund të jenë 
edhe “bashkimi” apo shkrirja e një personi juridik me një person juridik tjetër. Ky 
“Bashkimi” nënkupton transaksionin në të cilin një ose më shumë kompani i 
bashkohen dhe i bartin tëra asetet dhe detyrimet e tyre në njërën prej këtyre 
kompanive ose kur këto kompani bashkohen dhe i bartin tërë dhe detyrimet e tyre 
ne një kompani të rend në pajtim me kushtet dhe dispozitat ligjore1243.  
Me këtë rast, krijohet një person juridik i ri (kompani), i cili do të jetë bartës i të 
drejtave dhe detyrimeve të personit juridik të mëhershëm i cili nuk do të ketë më 
identitetin e veçantë juridik. Në një situatë të tillë, mund të vije në shprehje 
dispozita e këtij paragrafi e cila autorizon përfaqësuesin e ri ligjor për vazhdimin 
e procedurës së ndërprerë.  

 
- Në rastin kur procedura gjyqësore është ndërprerë për shkak se paraqitet 

propozimi për fillimin e procedurës së falimentimit në kontestet në të cilat i 
padituri është debitor falimentues (pika (d), neni 277), atëherë procedurën e 
ndërprerë gjyqësore mund ta vazhdoj administratori i falimentimit apo 
pasardhësi juridik i personit juridik. Procedura e falimentimit do të fillojë pas 
shpërbërjes së personit juridike (kompanisë), për mënyrat e të cilës i cekëm më 
lartë. Administratori i falimentimit është një person i pavarur, i emëruar nga 
gjykata, është i detyruar që me kohë dhe kujdes, dhe detyrë të ekonomistit të 
mirë, ti kryejë detyrimet e dhëna, dhe i cili mund të paditë në emër të tij1244. 
Administratorët e falimentimit zhvillojnë të gjitha aktivitetet e që lidhen me 
falimentimin, si mbledhjen e të hyrave dhe mjeteve financiare, mbledhjen e 
borxheve dhe pagimin e tyre, shitjen dhe shpërndarjen e aseteve, me qellim të 
realizimit të kërkesave dhe pretendimeve të kreditorëve.  
 

                                                            
1241 Shih nenin 2 të LSHT. 
1242 Shih nenin 117 të LSHT. 
1243 Shih nenin 120 të LSHT. 
1244 Neni 22 i Ligjit nr. 2003/4 për Likuidimin dhe Riorganizimin e Personave Juridik në Falimentim. 
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Këto aktivitete mund të ushtrohen nga drejtorët menaxhues të shoqërisë, përveç 
nëse personi juridik (shoqëria/kompania) emëron një likuidues profesional ose një 
person ose shoqëri tjetër për ushtrimin e këtyre aktiviteteve, pagesa e të cilëve 
bëhet nga asetet monetare të shoqërisë1245. Prandaj, duke marr parasysh situatën e 
tillë dhe raportin specifik ky paragraf ka paraparë që procedurën e ndërprerë 
gjyqësore mund ta vazhdoj administratori i falimentimit apo pasardhësi juridik i 
personit juridik. 
Në të gjitha këto raste, personat e autorizuar për vazhdimin e procedurës sipas këtij 
paragrafi, do të marrin përsipër vazhdimin e procedurës kur një gjë e tillë i 
kërkohet nga gjykata përmes thirrjes së saj, pasi pala kundërshtare e kërkon një gjë 
të tillë përmes propozimit të saj të cilin ia parashtron gjykatës.  

2 Me par. 2 është rregulluar situata e ndërprerjes së procedurës për shkak të 
rrethanave të luftës ose për shkaqe të tjera pushon puna në gjykatë që është 
paraparë në pikën (e) të nenit 277, mirëpo duke u referuar në mënyrë të veçantë tek 
një fenomen i cili krijohet në procedurë të falimentimit dhe në gjykatën e 
falimentimit, dhe i cili quhet si moratorium.  
Ky fenomen ndodh në procedurën e falimentimit dhe nënkupton ndërprerjen apo 
ngrirjen e të gjitha veprimeve, të gjitha kërkesave dhe të procedurave, e cilitdo lloji 
qofshin ato, që e kanë për qëllim përmbushjen e kërkesave kundër debitorit, i cili 
ka hyrë në procedurë të falimentimit. Në kuadër të këtyre veprimeve, kërkesave 
dhe procedurave të cilat duhet të ndërpriten, përfshihen edhe proceset gjyqësore të 
cilat janë iniciuar me qëllim të arkëtimit dhe përmbushjes së borxheve, pagesave të 
ndryshme, tatimeve dhe çfarëdo lloji tjetër të detyrimeve, më pastaj krijimin dhe 
realizimin e të drejtave të hipotekës apo pengut kundër pasurisë së debitorit apo 
personit juridik në falimentim. 
Anulimi i moratoriumit mund të kërkohet me kërkesë me shkrim të kreditorit të 
sigurua i cili ia parashtron gjykatës së falimentimit, e cila lidhur me këtë çështje do 
të marr vendim jo më vonë se njëzet (20) ditë pas paraqitjes të kërkesës së tillë. 
Arsyet për të kërkuar ndërprerjen e moratoriumit konsistojnë në mosmbrojtjen 
adekuate të interesit të kreditorit të siguruar, si dhe kur vlera e pasurisë është më e 
vogël se shuma e përbashkët e interesit të siguruar, pengjeve apo pengndaljeve dhe 
pasuria në fjalë nuk është e rëndësishme për riorganizim1246.  
Duke pasur parasysh këtë proces, paragrafi 2 i nenit 280 të LPK, ka paraparë që 
edhe kur procedura gjyqësore është ndërprerë për shkaqet e parapara me pikën e) të 
nenit 277, nuk do të fillojë derisa të ndërpritet edhe moratoriumi. Pra, sipas këtij 
paragrafi, për vazhdimin e procedurës civile, përveç që është e domosdoshme të 
pushojnë shkaqet që e kanë shkaktuar ndërprerjen e procedurës civile, duhet të 
anulohet apo ndërpritet edhe moratoriumi i vendosur për personin juridik në 
falimentim. Gjykata e falimentimit, që përmendet në këtë paragraf nënkupton 
gjykatën e cila është kompetente për rastin e falimentimit, e që sipas Ligjit për 

                                                            
1245 Shih nenet 117 e në vazhdim të LSHT. 
1246 Shih më gjerësisht nenet 33 dhe 35 të Ligjit nr. 2003/4 për Likuidimin dhe Riorganizimin e Personave 
Juridik në Falimentim. 
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likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentim, neni 5 kompetente 
është Gjykata Ekonomike e Qarkut1247.  

3 Me par. 3 rregullohen rastet e vazhdimit të procedurës civile për shkaqet, për të 
cilat procedura civile ndërpritet me vendim të gjykatës, konkretisht për shkaqet të 
cilat i vlerëson gjykata si të arsyeshme për ndërprerjen e procedurës. Këto shkaqe 
janë të parapara me nenin 278 paragrafi 1 dhe 2 të LPK. Pra, këtu nuk kemi të 
bëjmë me shkaqet të cilat sipas ligjit ndikojnë në ndërprerjen e procedurës civile, e 
për të cilat folëm në komentet paraprake. Ky paragraf ka përcaktuar që, nëse 
procedura civile është ndërprerë për shkak se gjykata ka vendosur që vetë të mos e 
zgjidhë çështjen paraprake, atëherë kjo procedurë nuk do të vazhdojë derisa të 
përfundojë në formë të prerë procedura për zgjidhjen e çështjes paraprake, tek 
gjykata apo organi tjetër kompetent për këtë çështje1248. Mirëpo, ky paragraf i ka 
dhënë gjykatës së çështjes edhe mundësinë që kjo të vazhdoj procedurën 
pavarësisht në rastet kur konstaton se nuk ekzistojnë më arsyet për të pritur 
përfundimin e saj nga ndonjë organ tjetër. Edhe për rastin e paraparë në paragrafin 
2 të nenit 278 të këtij ligji, kur gjykata ndërpret gjykimin për shkak se vendimi mbi 
kërkesëpadinë varet nga fakti nëse është kryer delikti ekonomik apo vepra penale 
që ndiqet sipas detyrës zyrtare, kush është kryerësi dhe nëse ai është i 
përgjegjshëm, e sidomos kur paraqitet dyshimi se dëshmitari ose eksperti ka dhënë 
deklaratë të rreme, apo se dokumenti i përdorur si mjet provues është i rremë, 
atëherë procedura e tillë do të vazhdojë vetëm pas përfundimit me vendim të 
formës së prerë të çështjes lidhur me vërtetimit e këtyre fakteve nga të cilat varët 
vendimi meritor mbi kërkesëpadinë, apo kur gjykata e çështjes konstaton se nuk 
ekzistojnë më arsyet për të pritur përfundimin e saj. Mundësia që gjykata ta 
vazhdojë procedurën pavarësisht, në rastet kur konstaton se nuk ekzistojnë më 
arsyet për të pritur përfundimin e saj nga ndonjë organ tjetër, vlen edhe për këtë 
rast. 

4 Me par. 4 janë paraparë në mënyrë të përgjithshme rastet e tjera të vazhdimit të 
procedurës, të cilat nuk janë të përfshira as në shkaqet të cilat shkaktojnë 
ndërprerjen e procedurës sipas fuqisë ligjore (neni 277 i LPK), as në ato të cilat i 
vlerëson gjykata si të mjaftueshme dhe arsyeshme për ndërprerjen e procedurës 
(neni 278 i LPK). Në këtë mënyrë kjo dispozitë ka rregulluar vazhdimin e 
procedurës apo gjykimit për rastet e tjera të cilat eventualisht mund të shkaktojnë 
ndërprerjen e procedurës, dhe mënyrën se si të vazhdohet kjo procedurë. Kjo 
dispozitë para së gjithash, mund të na referojë tek pika (f) e nenit 277 të LPK, e 
cila parasheh që ndërprerja e gjykimit mund të ndodhë edhe kur një gjë e tillë 
parashihet me ndonjë ligj tjetër1249. Prandaj duke pasur parasysh se mund të 
ekzistojnë edhe shkaqe të tjera cilat shkaktojnë ndërprerjen e gjykimit, jashtë 
këtyre të përfshira në LPK, atëherë ligjvënësi ka vlerësuar në mënyrë të drejtë se 
është e nevojshme edhe pika (f) e nenit 277, e për situatat e tilla të ndërprerjes së 
gjykimit, është përfshirë gjithashtu edhe dispozita e paragrafit 4 të këtij neni. Pra, 
sipas kësaj dispozite për të gjitha rastet e tjera të gjykimit të ndërprerë, vazhdimi i 

                                                            
1247 Nga 01.01.2013, kompetent është Departamenti për çështje ekonomike në Gjykatën themelore të 
Prishtinës. 
1248 Lidhur me këtë shih me gjerësisht nenin 13 dhe 278LPK. 
1249 Shih nenin 80 të LZKL dhe komentimin e nenit 277 nr. 3. 
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tyre do të bëhet pas pushimit të atyre shkaqeve të cilat e kanë shkaktuar 
ndërprerjen, me propozimin e palës. Me këtë rast duhet të theksohet se kjo 
dispozitë nuk përcakton se cila palë konkretisht duhet të kërkojë vazhdimin e 
gjykimit.  

5 Kurse, me par. 5 është rregulluar çështja e rrjedhjes së afateve, kur ato ndërpriten 
si pasojë e ndërprerjes së gjykimit. Sipas kësaj dispozite afatet të cilat për shkak të 
ndërprerjes së gjykimit kanë pushuar të rrjedhin, për palën e interesuar fillojnë të 
rrjedhin rishtazi, nga dita kur gjykata ia dërgon aktvendimin mbi vazhdimin e 
gjykimit. Lidhur me këtë dispozitë, mbetët i pakuptimtë fakti i referimit tek pala e 
cila gjendet në cilësi të palës së interesuar në lidhje me rrjedhjen rishtazi të afateve 
vetëm për të.  

Në teori thuhet se me ndërprerjen e gjykimit ndërpriten edhe afatet, qofshin ato ligjore 
apo gjyqësore, dhe se me dërgimin e aktvendimit për vazhdimin e procedurës apo 
gjykimit, afati fillon të rrjedh rishtazi1250  

6 Me par. 6 rregullohet mënyra e dërgimit të vendimit për vazhdimin e gjykimit. 
Ndërsa lidhur me mënyrën e dërgimit të vendimeve dhe shkresave tjera, e 
rregullon neni 110 i LPKsë. Prandaj, edhe kjo dispozitë duke mos përcaktuar 
ndonjë veçanti lidhur me mënyrën e dërgimit të aktvendimit për vazhdimin e 
gjykimit, na referon për aplikim të nenit 110 të LPK. Sipas kësaj dispozite, palës 
që nuk e ka paraqitur propozimin për vazhdimin e gjykimit aktvendimi për 
vazhdimin e tij i dërgohet sipas dispozitave të nenit 110 të këtij ligji. Nga kjo, 
konkludohet se pala e cila ka paraqitur propozimin për vazhdimin e gjykimit, i 
është miratuar nga ana e gjykatës, duke nxjerr aktvendimin e tillë për vazhdimin e 
gjykimit, i cili sipas dispozitave të nenit 110 të LPK duhet t’i dërgohet personalisht 
palës që nuk e ka paraqitur propozimin për vazhdimin e gjykimit, në këtë rast, 
përkatësisht përfaqësuesit ligjor apo përfaqësuesit me prokurë. Duke e interpretuar 
dhe zbatuar këtë dispozitë sipas nenit 110 të LPK, po ashtu mund të arrihet edhe 
tek një përfundim, i cili ka bëjë me lejueshmërinë e ankesës së veçantë kundër 
aktvendimit për vazhdimin e gjykimit, në rastin tonë.  
Paragrafi i parë i nenit 110 të LPK, kur përmend aktvendimin, ka për qellim 
aktvendimin kundër të cilit i lejohet ankim i veçantë. Përfundimisht, lidhur me këtë 
mund të themi që kundër aktvendimit për vazhdimin e gjykimit, lejohet ushtrimi i 
mjetit juridik i ankesës së veçantë. Kjo rezulton edhe nga dispozitat e neneve 281 e 
në vazhdim të LPK. 

7  Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 280 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë:  

 
- Në nenin 280 paragrafin 280.4 të ligjit fjalët ”me propozimin e palës” fshihen. 

                                                            
1250 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 289; Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 397. 
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Neni 281 
 
281.1 Ankesa kundër aktvendimit me të cilin konstatohet (neni 277 i këtij ligji), 

apo caktohet (neni 278 i këtij ligji) ndërprerja e procedurës, nuk e pengon 
ekzekutimin e aktvendimit. 

281.2 Në qoftë se gjykata gjatë seancës gjyqësore e refuzon propozimin për 
ndërprerjen e gjykimit dhe vendosë që gjykimi menjëherë të vazhdojë së 
zhvilluari, kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë e posaçme. 

 
1 Me Dispozitën e nenit 281 par. 1 të LPK përcaktohet çështja lidhur me efektin e 

ankesës, kundër aktvendimit me të cilin vendoset ndërprerja e gjykimit. Kjo 
dispozitë në mënyrë të qartë përcakton se ankesa kundër aktvendimit për 
ndërprerja e procedurës, nuk e pengon ekzekutimin e aktvendimit. Mbi këtë bazë 
mund të kuptohen dy çështjet të rëndësishme, së pari, kuptohet se kundër 
aktvendimit për ndërprerjen e procedurës lejohet ankesa, dhe së dyti, ankesa e tillë 
nuk e pengon ekzekutimin e aktvendimit të tillë, që do të thotë se ankesa e tillë nuk 
ka efekt suspendues. Kjo dispozitë po ashtu nuk e bënë dallimin në mes të 
shkaqeve të ndërprerjes së procedurës, qofshin ato të cilat shkaktojnë ndërprerjen 
sipas fuqisë së ligjit të cilat i parasheh neni 277 i LPK, qofshin ato për të cilat 
vendos gjykata sipas bindjes së saj, që i parasheh neni 278 i LPK.  
Madje, formulimi i këtij paragrafi edhe njëherë përforcon interpretimin e dhënë për 
nenet 277 dhe 278, duke përcaktuar se, gjykata në rastin e vendosjes për shkaqet të 
cilat shkaktojnë ndërprerjen e procedurës sipas fuqisë ligjore (neni 277 i LPK) 
vetëm konstaton shkakun e ndërprerjes së procedurës, ndërsa në rastin e vendosjes 
për shkaqet të cilat shkaktojnë ndërprerjen e procedurës sipas bindjes së vet 
gjykatës (neni 278), atëherë ajo cakton një gjë të tillë, dhe nuk konstaton sikurse të 
rasti i parë. 
Prandaj, edhe mund të thuhet se aktvendimi lidhur me rastin e parë ka karakter 
deklarativ, sepse gjykata vetëm po konstaton një shkak, fakt apo rrethanë, ndërsa 
për aktvendimin lidhur me rastin e dytë mund të thuhet se ka karakter konstitutiv, 
sepse gjykata sipas bindjes së saj përcakton dhe çmon një fakt apo rrethanë të 
caktuar si të mjaftueshme dhe arsyeshme për ndërprerjen e procedurës.  

2 Me dispozitën e nenit 281 par. 2 të LPK rregullohet situata e kundërt me atë të 
paragrafit paraprak. Derisa paragrafët apo dispozitat paraprake lejonin ankesën 
kundër aktvendimit për ndërprerjen e procedurës, kjo dispozitë rregullon çështjen 
mbi mos- lejueshmërinë e ankesës kundër aktvendimit për refuzimin e propozimit 
për ndërprerjen e gjykimit. Sipas kësaj dispozite, gjykata mund ta refuzojë 
propozimin për ndërprerjen e gjykimit dhe të vendosë që gjykimi të vazhdojë 
rrjedhën e tij, njëkohësisht duke përcaktuar që kundër aktvendimit të tillë, nuk 
lejohet ankesë e posaçme apo ankim i veçantë. Kjo arsyetohet me faktin se në 
qoftë se gjykata konstaton dhe përcakton një herë, se arsyet e paraqitura nga pala 
apo propozimi i saj nuk është i bazuara në nenin 277 dhe 278 të LPK, atëherë do të 
ishte e pakuptimtë që përsëri sipas ankesës të lëshohet në vlerësimin e situatës, 
faktit apo shkakut të njëjtë. Në qoftë se ndodh ndonjë rrethanë apo fakt i ri në 
ndërkohë për të cilin pala pretendon se mund të kërkojë ndërprerjen e procedurës, 
atëherë ajo mund të paraqesë propozim të ri lidhur me këtë.  
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Neni 282 
 
282.1 Pushimi i gjykimit shkaktohet kur vdes pala,apo kur mbaron se 

ekzistuari, po që se objekt kontesti janë të drejtat që nuk mund të kalojnë 
në trashëgimtarët e palës, përkatësisht në pasardhësin juridik të saj. 

282.2 Në rastet nga paragrafi 1 të këtij neni aktvendimi për pushimin e gjykimit 
i dërgohet palës kundërshtare, trashëgimtarëve, përkatësisht pasardhësit 
juridik të palës, pasi të jenë caktuar ata. 

282.3 Trashëgimtarëve të palës së vdekur, sipas propozimit të palës 
kundërshtare apo sipas detyrës zyrtare, gjykata ua cakton përfaqësuesin e 
përkohshëm të cilit ia dërgon aktvendimin mbi pushimin e gjykimit, po që 
se konstaton se procedura trashëgimore mund të zgjasë shumë kohë.  

282.4 Aktvendimi mbi pushimin e gjykimit i dhënë nga shkaku i mbarimit të 
personit juridik i dërgohet palës kundërshtare dhe pasardhësit juridik të 
personit juridik, po që se ky i fundit ekziston. 

282.5 Derisa të bëhet i formës së prerë aktvendimi mbi pushimin e gjykimit, 
lidhur me afatet për kryerjen e veprimeve juridike, me të drejtat e palëve 
dhe veprimet e gjykatës në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat mbi 
ndërprerjen e gjykimit. 

 
1 Me neni 281 të LPK rregullohet instituti i pushimit të gjykimit. Ky institut përbën 

njërën prej formave përmes të cilave mund të përfundojë procesi civil apo 
procedura kontestimore. Dallimi në mes të kësaj forme dhe formave të tjera të 
përfundimit të procesit civil ngjarja apo rrethana e cila shkakton këtë përfundim, e 
cila paraqet një ngjarje jashtë procedurale e cila po ashtu, nuk trajtohet as në 
kuadër të veprimeve të palëve dhe as në kuadër të veprimeve dhe vendimeve të 
gjykatës me të cilat përfundon procesi civil. Siç mund të shihet nga paragrafi 1 i 
këtij neni, kjo formë e përfundimit të procesit civil shkaktohet kur pala vdes në rast 
se është fjala për personin fizik, ndërsa në rast se është fjala për personin juridik 
atëherë kur mbaron se ekzistuari ai.  
Më lartë kur është trajtuar instituti i ndërprerjes së gjykimit1251 është thënë po 
ashtu, se vdekja e personit fizik dhe/apo mbarimi i ekzistimit të personit juridik, 
paraqesin rrethana apo shkaqe të cilat shkaktojnë zbatimin e këtij instituti 
(“ndërprerjes së gjykimit”), mirëpo kjo në asnjë mënyrë nuk guxon të ngatërrohet 
apo identifikohet me institutin e pushimit të gjykimit. Arsyeja qëndron në faktin se 
tek instituti i pushimit të gjykimit, objekt kontesti janë të drejtat që nuk mund të 
kalojnë apo bartën në trashëgimtarët e palës, përkatësisht në pasardhësin juridik të 
saj, ndërsa tek instituti i ndërprerjes së gjykimit objekt kontesti janë të drejtat të 
cilat mund të kalojnë apo bartën në trashëgimtarët apo pasardhësi e palëve, prandaj 
edhe gjykimi i ndërprerë vazhdon me këta të fundit. Të drejtat e tilla të cilat nuk 
mund të barten tek personat e tjerë apo tek trashëgimtarët, janë ato të drejta të cilat 
janë të lidhura drejtpërdrejt me personin e caktuar, apo janë produkt i drejtpërdrejt 
i mendjes dhe shpirtit të tij, këtu para se gjithash mund të përmenden të drejta nga 
pronësia intelektuale. 

                                                            
1251 Neni 277 dhe 278 i LPK. 
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2 Me dispozitën e par. 2 është rregulluar mënyra e rregullimit të dërgimit të 
aktvendimit mbi pushimin e gjykimit. Sipas kësaj dispozite, në rastin e pushimit 
të gjykimit, fillimisht mund të kuptohet se ky proces përfundon me aktvendim për 
pushimin e gjykimit. Aktvendimi për pushimin e gjykimit i dërgohet palëve 
kundërshtare në procedurë, po ashtu edhe trashëgimtarëve në rast se është fjala për 
personin fizik, përkatësisht pasardhësit juridik të palës, pasi të jenë caktuar ata. 
Mirëpo, në rast se gjykata konstaton se procedura e caktimit të trashëgimtarëve 
mund të zgjatë në kohë, atëherë kjo mund t’ua caktoj përfaqësuesin e përkohshëm 
me qëllim të adresimit dhe dërgimit të aktvendimit për pushimin e gjykimit. 
Dërgimi i aktvendimit për pushimin e gjykimit trashëgimtarëve, përkatësisht 
pasardhësit juridik të palës bëhet me qëllim të njoftimit si dhe eventualisht të 
ndonjë udhëzimi.  

3 Paragrafi 3 i këtij neni i ka dhënë mundësinë gjykatës që për hir të efikasitetit të 
procedurës, në rastin e pushimit të gjykimit, trashëgimtarëve të palës së vdekur, 
t’ua caktojë përfaqësuesin e përkohshëm, në rast se konstaton se procedura 
trashëgimore për caktimin e trashëgimtarëve mund të zgjasë shumë kohë. Sipas 
këtij paragrafi, gjykata mund ta bëjë këtë, sipas propozimit të palës kundërshtare 
apo sipas detyrës zyrtare (ex-officio). Kjo mundësi e gjykatës që palës, e cila ka 
vdekur t’ia caktoj përfaqësuesin e përkohshëm nuk ka ngjarë të ekzistojë edhe tek 
instituti i ndërprerjes së gjykimit. Kjo mund të arsyetohet me faktin se tek 
ndërprerja e gjykimit, të drejtat dhe obligimet lidhur me objektin e kontestit bartën 
tek trashëgimtarët, kështu që në përputhshmëri me këto të drejta ata edhe kanë 
interes juridik të paraqiten në gjykim. Ndërsa, tek instituti i pushimit të gjykimit, 
objekt i kontestit janë të drejtat të cilat nuk mund të kalojnë apo bartën në 
trashëgimtarët apo pasardhësit e palëve. 

4 Me par. 4 të LPK parashihet mënyra e dërgimit të aktvendimit për pushimin e 
gjykimit, kur kemi të bëjmë me personin juridik, përkatësisht rastin e mbarimit të 
ekzistimit të personit juridik, për dallim nga paragrafi paraprak i cili i referohej 
trashëgimtarëve të personit fizik. Sipas këtij paragrafi, në rastin e personit juridik, 
përkatësisht mbarimit të ekzistimit të personit juridik, atëherë aktvendimi mbi 
pushimin e gjykimit i dhëne nga ky shkak, i dërgohet palës kundërshtare dhe 
pasardhësit juridik të personit juridik, në qoftë se ky i fundit ekziston. Ky paragraf 
nuk rregullon dhe po ashtu nuk referon tek ndonjë dispozitë e cila do të rregullonte 
situatën, pas mbarimit të ekzistimit të personit juridik, apo ndonjë pasojë juridike 
lidhur me këtë. Kjo nuk mund të arsyetohet me ndonjë fakt tjetër veç asaj që kemi 
thënë me lartë dhe që e karakterizon institutin e pushimit të gjykimit, se tek ky 
institut kemi të bëjmë me kontestet ku objekt janë të drejtat të cilat nuk mund të 
kalojnë apo bartën në trashëgimtarët apo pasardhësit e palëve. Prandaj, edhe kur 
është fjala për mbarimin e ekzistimit të personit juridik, nuk kemi varësi nga 
ndonjë procedurë e falimentimit. Madje, sipas këtij paragrafi, dërgimi i 
aktvendimit për pushimin e gjykimit, do t’i dërgohet pasardhësit juridik të personit 
në qoftë se ky ekziston, në qoftë se ky nuk ekziston, ky paragraf nuk jep ndonjë 
alternativë. Po ashtu ky paragraf nuk parasheh ndonjë mundësi që gjykata të caktoj 
ndonjë përfaqësues të përkohshëm, sikurse tek rasti me paragrafin paraprak në 
lidhje me caktimin e trashëgimtarëve të personit fizik.  
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5 Me dispozitën e par. 5 rregullohet instituti i ndërprerjes së gjykimit, duke 
autorizuar zbatimin e atyre dispozitave të cilat kanë të bëjnë me afatet për kryerjen 
e veprimeve juridike, me të drejtat e palëve dhe veprimet e gjykatës. Mirëpo, sipas 
këtij paragrafi, zbatimi i këtyre dispozitave mund të vije në shprehje deri në 
momentin kur aktvendimi mbi pushimin e gjykimit të bëhet i formës së prerë. Kjo 
nënkupton se pas këtij momenti, paragrafi 5 i këtij neni nuk gjen vend, përkatësisht 
pushon zbatimi i dispozitave lidhur me institutin e ndërprerjes së gjykimit.  

 
 
KREU XIX 
 
Ndihma juridike 
 
Neni 283 
 
283.1 Gjykatat kanë për detyrë t’i japin njëra tjetrës ndihmë juridike në 

proceset kontestimore. 
283.2 Në qoftë se gjykata e lutur nuk është kompetente për kryerjen e veprimit 

për të cilin është lutur, do t’ia dërgoj lutjen gjykatës kompetente, 
respektivisht organit tjetër shtetëror, e për këtë gjë do ta njoftojë 
gjykatën nga e cila i ka ardhur lutja. Po që se gjykatës se lutur nuk i është 
e njohur gjykata kompetente, përkatësisht organi shtetëror tjetër, gjykata 
e lutur ia kthen lutjen gjykatës së çështjes. 

 
1 Me dispozitat e nenit 283 të LPK rregullohet instituti i dhënies së ndihmës 

juridike që gjykatat duhet t’i ofrojnë njëra tjetrës. Në rend të parë mendohet në 
ndihmën juridike nacionale në mes të gjykatave ë vendit, deri sa ndihma juridike 
ndërkombëtare në mes të gjykatave të vendit tonë me gjykatat e vendeve të tjera 
rregullohet në mënyrë specifike me dispozitat e nenit 284 të LPK. Paragrafi 1 i 
këtij neni, ka paraparë në mënyrë shprehimore se dhënia e ndihmës juridike 
reciproke ndërmjet gjykatave paraqet një detyrim të tyre, pra kemi një dispozitë të 
karakterit detyrues të LPK. Përveç kësaj, kjo nënkupton edhe bashkëpunimin dhe 
bashkëveprimin që duhet të kenë gjykatat gjatë ushtrimit të funksionit të tyre në 
procesin kontestimor. Edhe pse ndihma juridike ndërmjet gjykatave mund të jepet 
në mënyra të ndryshme, në praktikë në shumicën e rasteve ndihma juridike 
konsiston në marrjen e ndonjë prove apo dëshmie e cila ka rendësi për çështje e 
cila është objekt i procesit kontestimor. Në praktikë ndodhë shpesh herë që një 
proces civil të zhvillohet në një gjykatë të caktuar të vendit, varësisht nga 
kompetenca lidhur me atë çështje të caktuar, ndërsa provat dhe dëshmitë të cilat 
janë relevante për atë çështje, të gjenden në një vend tjetër nga gjykata kompetente 
e cila e zhvillon procesin kontestimor. Prandaj, me këtë rast lind nevoja që gjykata 
e çështjes t’i drejtohet gjykatës tjetër në territorin e të cilës gjendet prova, dhe të 
kërkojë nga ajo ndihmë juridike e cila në këtë rast, konsiston në marrjen e asaj 
prove apo dëshmie. Në bazë të kësaj dispozite, gjykata nga e cila është kërkuar 
ndihmë, ka për detyrim të bëjë një gjë të tillë. Dhënia e ndihmës juridike ndërmjet 
gjykatave ka për qellim gjithashtu edhe realizimin e parimit të ekonomizimin të 
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gjykimit, si në aspektin e shpenzimeve ashtu edhe në aspektin e kohëzgjatjes. Kjo 
dispozitë i referohet apo i kushtohet vetëm gjykatave dhe nuk e nënkupton 
ndihmën juridike që i ofrohet falas individëve për të siguruar qasjen efektive në 
drejtësi, e të cilët nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare për këtë. 

2 Me par. 2 rregullohet situata, kur ndihma juridike nuk mund të realizohet për shkak 
të jo kompetencës të gjykatës apo organit tjetër që i kërkohet ndihma. Lidhur me 
këtë dispozitë, së pari është me rendësi të përmendim faktin se kjo dispozitë tani 
për dhënien e ndihmës juridike i referohet edhe ndonjë organit tjetër shtetëror i cili 
mund të jetë kompetent për dhënien e ndihmës juridike përveç gjykatave, pra tani 
detyrimi për dhënie të ndihmës juridike shtrihet edhe në organet e tjera shtetërore. 
Kjo dispozitë, me rastin e kërkimit të ndihmës juridike përmend termin “lutje” 
duke lënë të kuptohet se ndihma juridike kërkohet ndërmjet gjykatave përmes 
“lutjes”, ndërsa gjykata nga e cila kërkohet apo “lutet” që të japë ndihmë juridike 
quhet “gjykatë e lutur”. Në praktikë mund të ndodhë që gjykata nga e cila kërkohet 
ndihma juridike, pra “gjykata e lutur” të mos jetë kompetente për kryerjen e një 
veprimi i cili është objekt i ndihmës juridike. Sipas kësaj dispozite, në qoftë se 
gjykata e lutur nuk është kompetente për kryerjen e veprimit për të cilin është 
lutur, atëherë lutjen për ndihmë juridike do t’ia dërgoj gjykatës kompetente dhe do 
ta njoftojë gjykatën nga e cila i ka ardhur lutja, për këtë gjë. Po ashtu, sipas kësaj 
dispozite, në qoftë se gjykata e lutur e cila vetë nuk është kompetente, dhe në të 
njëjtën kohë vlerëson se as ndonjë gjykatë tjetër nuk është kompetente, por ndonjë 
organ tjetër shtetëror, atëherë lutjen për ndihmë juridike do të ia dërgoi këtij 
organi, dhe po ashtu edhe me këtë rast do ta njoftojë gjykatën nga e cila i ka ardhur 
lutja, për këtë gjë. Pra, nga kjo dispozitë mund të shihet karakteri i fuqishëm i 
detyrimit për dhënien e ndihmës juridike, sepse edhe në rastin kur gjykata e lutur 
nuk është kompetente për kryerjen e veprimit i cili përbën objekt të ndihmës 
juridike, nuk ia kthen mbrapa lutjen gjykatës e cila ka kërkuar ndihmë juridike, por 
ajo vetë ia dërgon lutjen gjykatës kompetente, apo respektivisht ndonjë organi 
tjetër shtetëror i cili është kompetent për këtë çështje. Sipas kësaj dispozite, gjykata 
e lutur do të mund të ia kthej lutjen gjykatës së çështjes e cila ka kërkuar ndihmë 
juridike, vetëm në qoftë se, ajo (gjykata e lutur) nuk ka njohuri se cila gjykatë 
është kompetente apo cili organ tjetër shtetëror është kompetent për dhënien e 
ndihmës juridike të kërkuar.  

 
 
Neni 284 
 
284.1 Gjykatat u japin ndihmë juridike gjykatave të huaja në rastet e 

përcaktuara me anë të kontratave ndërkombëtare, si dhe kur ekziston 
reciprociteti në dhënien e ndihmës juridike. Në rast dyshimi për 
ekzistimin e reciprocitetit, njoftime jap Ministria përkatëse. 

284.2 Gjykata nuk do t‘i jep ndihmë juridike gjykatës së huaj po që se kjo e 
fundit kërkon kryerjen e veprimeve që janë në kundërshtim me rendin 
juridik. Në rast të tillë gjykata e lutur do t’ia dërgoj kryesisht lutjen 
Gjykatës Supreme e cila jep vendim definitiv. 

 



Iset Morina 

 523 

1 Me dispozitat e nenit 284 dhe 285 të LPK parashihen rregullat në lidhje me 
ndihmën juridike ndërkombëtare. Ndihma juridike ndërkombëtare është pjesë e 
së drejtës së procedurës civile ndërkombëtare. E drejta e procedurës civile 
ndërkombëtare është pjesë e së drejtës merret me studimin e ndihmës juridike 
ndërkombëtare, me çështjet e kompetencës ndërkombëtare të gjykatave si dhe 
njohja dhe përmbarimi i vendimeve të huaja. Me ndihmën juridike ndërkombëtare 
nënkuptohet ndërmarrja e veprimeve të caktuara procedurale apo zyrtare në një 
shtet të caktuar dhe përfundimet e këtyre veprimeve i vihen në dispozicion 
autoriteteve dhe gjykatave të vendit, për t’i përdorur në procedurën e caktuar. Në 
kuptimin klasik, me ndihmën juridike ndërkombëtare nënkuptohet komunikimi i 
shkresave gjyqësore dhe jashtëgjyqësore dhe marrja e provës. Me dispozitat e 
neneve 284 deri 287 të LPK, ligjvënësi dëshiron të rregullojë kryesisht ndihmën 
juridike ndërkombëtare gjyqësore. Pra, tentohen të parashihen rregullat në lidhje 
me ofrimin e ndihmës juridike të gjykatave të vendit tonë gjykatave të shteteve të 
tjera. Megjithatë, rregullat e tilla juridike nuk kanë efekt përjashtues për ofrimin e 
ndihmës juridike ndërkombëtare nga ana e autoriteteve tjera juridike. Më 
konkretisht, këto rregulla do të mund të vlenin edhe në rast të ofrimit të ndihmës 
juridike ndërkombëtare nga autoritetet e tjera publike për autoritetet e tjera publike 
të vendeve të tjera.  

2 Duke u bazuar në dispozitat e nenit 284 dhe 285 të LPK mund të konstatohet se 
burim kryesor formal për ofrimin e ndihmës juridike ndërkombëtare janë 
marrëveshjet e ndryshme ndërshtetërore, qofshin ato bilaterale apo multilaterale. 
Prandaj, lidhur me ofrimin e ndihmës juridike ndërkombëtare paraprakisht vlejnë 
marrëveshjet ndërkombëtare para legjislacionit vendas. Kjo rezulton edhe nga 
hartimi sistematik i dispozitave të neneve 284 dhe 285 të LPK.  

3 Me nenin 284 par. 1 të LPK janë paraparë rastet, kur kemi të bëjmë me kërkesat 
apo lutjet për ndihmë juridike nga gjykatat e huaja. Bashkëpunimi në fushën e 
drejtësisë ndërmjet shteteve realizohet përmes miratimit dhe nënshkrimit të akteve 
të ndryshme ndërkombëtare, qoftë bilaterale apo multilaterale në formë të 
konventave apo kontratave ndërkombëtare. Në bazë të kësaj dispozite, gjykatat e 
vendit tonë janë të obliguara që t’iu japin ndihmë juridike gjykatave të huaja, në 
qoftë se një gjë e tillë është paraparë me ndonjë kontratë ndërkombëtare, si dhe kur 
ekziston reciprociteti në dhënien e ndihmës juridike. Pra kemi dy raste në të cilat 
gjykatat e vendit tonë mund të iu japin ndihmë juridike gjykatave të huaja. Në 
rastet kur kemi kontratë ndërkombëtare për bashkëpunim në fushën e drejtësisë e 
rrjedhimisht edhe për ndihmën juridike, atëherë situata është me e lehtë, sepse 
kushtet që parasheh ajo duhet të respektohen dhe i detyron gjykatat për zbatimin e 
dispozitave të saj, mirëpo situata mund të vështirësohet kur kemi të bëjmë me 
zbatimin e reciprocitetit sepse gjykatat mund të vihen në hamendje apo dyshojnë 
nëse ekziston reciprociteti i tillë ose jo me shtetin, përkatësisht gjykatën e huaj. 
Lidhur me këtë situatë, kjo dispozitë ka paraparë që ministria përkatëse duhet të 
japë njoftimin nëse ekziston një reciprocitet në dhënien e ndihmës juridike. Sipas 
legjislacionit dhe organizimit aktual të pushtetit ekzekutiv në vendin tonë, 
“Ministria përkatëse” e përmendur në këtë paragraf nënkupton Ministrinë e 
Drejtësisë e Republikës së Kosovës, më konkretisht Departamentin për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar i cili funksionon në kuadër të kësaj ministrie. Kjo 
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ministri në kuadër të funksioneve të saj ka edhe hartimin dhe ndjekjen e politikave, 
përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore si dhe ushtrimin e shërbimeve të 
nevojshme lidhur me sistemin gjyqësor, sistemin e ekzekutimit të vendimeve 
penale a civile, sistemin e shërbimeve të lira juridiko profesionale, bashkëpunimin 
ndërkombëtar në fushën civile dhe penale dhe fushat e tjera të drejtësisë, në 
pajtueshmëri me ligjet1252. Duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ për 
Procedurën e Ofrimit të Ndihmës Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale dhe 
Civile, Nr. 01-1265, e vitit 2009, kërkesa për ndihmë juridike ndërkombëtare bëhet 
ekskluzivisht nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë, përveçse kemi me të bëjmë me 
ndonjë rast përjashtimor nga kjo rregullë parimore. Fakti që gjykata mund të 
kërkojë të njoftohet nga Ministria përkatëse1253 kur ajo është në dyshim nëse 
ekziston reciprociteti ose jo me gjykatën e huaj, nuk guxon assesi të kuptohet 
ndryshe, si për shembull këshillim apo udhëzim apo diçka të ngjashme, por vetëm 
si njoftim lidhur me atë se a ekziston reciprociteti ose jo, sepse gjykata duhet të 
jetë e pavarur nga ndikimet e pushteteve apo organeve të tjera. Ligji i ri për 
gjykatat ka përcaktuar se për të dhënë ndihmë juridike ndërkombëtare dhe për të 
vendosur për pranimin e vendimeve të gjykatave të huaja, është kompetente 
gjykata themelore1254. Me nenin 284 par. 2 të LPK është rregulluar situata, kur 
kërkesa e ndonjë gjykate të huaj për kryerjen e ndonjë veprimi është në 
kundërshtim me rendin juridik. Sipas kësaj dispozite, gjykata nga e cila 
kërkohet ndihma juridike nuk do ta bëjë një gjë të tillë, në qoftë se, veprimi i 
kërkuar nga gjykata e huaj në emër të ndihmës juridike përbën një veprim i cili 
është në kundërshtim me rendin juridik. Në kundërshtim me rendin juridik (ordre 
public) do të ishte në rastet, kur kemi një papajtueshmëri të jashtëzakonshme dhe 
të qartë kundër parimeve fundamentale që vlejnë në Republikën e Kosovës1255. 
Këtu mund të mendohet në rend të parë në të drejtat fundamentale dhe lirive të 
njeriut të përcaktuara me KRK dhe KMDNJ dhe natyrisht në parimet e përcaktuara 
me ligjet e tjera materiale dhe procedurale, pra, çfarëdo veprimi i cili nuk është në 
pajtim me ligjet e aplikueshme dhe sistemin juridike të vendit tonë. Kjo dispozitë 
ka rregulluar edhe çështjen lidhur me marrjen e vendimit për një rast të tillë. Sipas 
kësaj dispozite, në rast se gjykatës se lutur i kërkohet të kryej ndonjë veprim i cili 
është në kundërshtim me rendin juridik atëherë gjykata e lutur do t’ia dërgoj 
kryesisht lutjen Gjykatës Supreme e cila do të marr vendim definitiv për këtë 
çështje. Kjo për faktin se, Gjykata Supreme përveç se është instanca më e lartë 
gjyqësore në Kosovë dhe ka juridiksion në gjithë territorin e Republikës së 
Kosovës, kjo gjithashtu përcakton qëndrimet parimore dhe mendimet juridike për 
çështjet që kanë rëndësi për zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat në territorin e 
Kosovës1256.  

                                                            
1252 Shih nenet 2, 11, 15 të Rregullores së Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Ministrisë së 
Drejtësisë. 
1253 Analogia iuris, Ministria e Drejtësisë do të duhej të ishte si ministri përkatëse në kuptim të dispozitës së 
nenit 284 të LPK. 
1254 Shih nenin 11 të LGJ. 
1255 Shih komentimin e nenit 3 nr. 1 e në vazhdim. 
1256 Shih nenin 22 dhe 23 të LGJ. 
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4 Në lidhje me atë se cilat marrëveshje ndërkombëtare vlejnë në lidhje me 
ndihmën juridike ndërkombëtare ekziston aktualisht një paqartësi e përgjithshme 
faktike dhe juridike. Siç duket, Ministria e Drejtësisë është në përpjekje e sipër 
aktualisht për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare bilaterale1257. Problematike 
është edhe situata lidhur me aplikimin e konventave ndërkombëtare, meqë 
Republika e Kosovës ende nuk është vend anëtar i OKB. Në lidhje me këtë, 
problematike është çështja në lidhje me aderimin në marrëveshjet ndërkombëtare 
dhe në ato të ish-RSFJ. E qartë është, se burimet formale të së drejtës evropiane në 
lidhje me ndihmën juridike ndërkombëtare nuk vlejnë në Kosovë, meqë Kosova 
nuk është vend anëtar i UE-së. Zgjidhja më praktike aktualisht është mundësia e 
lidhjes së marrëveshjeve ndërkombëtare bilaterale me shtete të ndryshme, me të 
cilat do të lehtësohej ndihma juridike ndërkombëtare me shtete të ndryshme. Për 
shkaqe politike, ekzistojnë probleme të shumta për lidhjen e marrëveshjeve 
ndërkombëtare multilaterale. Në lidhje me Konventat e ndryshme ndërkombëtare, 
nënshkruese e të cilave ka qenë ish-RSFJ, është diskutabile, nëse këto marrëveshje 
vlejnë ose jo edhe më tutje në Kosovë. Problematike është sidomos fakti, se 
Kosova nuk ka mundur të aderojë në mekanizma të tillë ndërkombëtar për shkak, 
se Kosova ende nuk është anëtare e OKB-së. Duke u bazuar në nenin 145 të KRK, 
Kosova ka marrë një vetëdetyrim ndërkombëtar për vlefshmërinë e marrëveshjeve 
ndërkombëtare, të lidhura më herët nga ana e ish-RSFJ. Nëse ky vetëdetyrim 
ndërkombëtar është i mjaftueshëm ose jo është çështje tejet diskutabile. Siç duket, 
mendimi mbizotërues pranon një vetëdetyrim të tillë me konsekuencë, se në 
Kosovë vlejnë edhe mëtutje marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat i ka lidhur ish-
RSFJ1258. Nëse shteti tjetër do të zbatojë marrëveshjet ndërkombëtare në lidhje me 
ndihmën juridike ndërkombëtare me Kosovën, varet nga qasja e tyre për këtë 
çështje, meqë Kosova nuk është nënshkruese e këtyre marrëveshjeve.  

 
 
Neni 285 
 
Gjykatat u japin ndihmë juridike gjykatave të huaja sipas mënyrës së 
parashikuar me ligjin e vendit. Veprimi procedural që është objekt i lutjes së 
gjykatës së huaj mund të kryhet edhe në mënyrën që kërkon gjykata e huaj, po që 
se procedura e tillë nuk është në kundërshtim me rendin juridik. 
 
1 Me dispozitën e nenit 285 të LPK është përcaktuar mënyra e dhënies së ndihmës 

juridike nga gjykatat e vendit tonë për gjykatat e huaja, duke u referuar tek 
dispozitat ligjore të aplikueshme të vendit tonë, pa e përcaktuar ndonjë ligj 
dispozitën konkrete. Siç kemi cekur me lartë, bazuar në strukturën organizative 
aktuale të pushtetit ekzekutiv, dhënia e ndihmës juridike për gjykatat e huaja 
realizohet përmes Ministrisë së Drejtësisë, konkretisht departamentit përgjegjës të 
saj.. Aktualisht, si burim kryesor formal në lidhje me këtë çështje është Udhëzimi 
Administrativ për Procedurën e Ofrimit të Ndihmës Juridike Ndërkombëtare në 

                                                            
1257 Në lidhje me këtë shih sidomos Neziri, Ndihma juridike ndërkombëtare, fq. 88 e në vazhdim. 
1258 Në këtë drejtim edhe Morina/Tersteegen, Länderbericht Kosovo in: Kroiß/Ann/Mayer (Hrsg.), 
Nomos/Kommentar zum BGB/Erbrecht, S. 1720 ff. 
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Çështjet Penale dhe Civile, Nr. 01-1265, të vitit 2009. Analogia iuris do të mund të 
shërbente si burim formal të së drejtës eventualisht edhe Ligji Nr. 04/L-31 për 
Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtarë në Çështjet Penale. Në rast se, gjykata e huaj 
kërkon nga gjykatat e vendit tonë që të kryej një veprim të caktuar, i cili përbën 
objekt të ndihmës juridike, në mënyrën e caktuar, atëherë ky veprim i tillë edhe pse 
mund të mos parashihet me ligjin tonë, gjykata e vendit tonë mund ta kryej këtë 
veprim, mirëpo me kusht qe ky veprim të mos jetë në kundërshtim me rendin 
juridik. Nga kjo dispozitë, rrjedhin dy rregulla. Rregulli i parë i këtij neni ka 
përcaktuar se gjykatat e vendit tonë mund t’ju japin ndihmë gjykatave të huaja në 
mënyrën e përcaktuar me ligjin e vendit tonë, ndërsa në rregullin e dytë e këtij neni 
ka përcaktuar se megjithatë, gjykata jonë mund ta kryej një veprim të caktuar i cili 
përbën ndihmë juridike, në mënyrën e kërkuar nga gjykata e huaj, në qoftë se 
procedura e tillë nuk është në kundërshtim me rendin juridik të vendit tonë. Edhe 
me këtë rast duhet të ekzistojë lutja si akt juridik e cila ka për objekt kryerjen e një 
veprimi të caktuar në emër të ndihmës juridike. Sipas kësaj dispozite, në qoftë se 
lutja për ndihmë juridike është në kundërshtim me rendin juridik atëherë ajo do të 
refuzohet, edhe pse në këtë aspekt nga dispozitat relevante të Ligji Nr. 04/L-31 për 
Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtarë në Çështjet Penale, do të kuptojmë se lutja 
për ndihmë juridike do të refuzohet edhe nëse, ekzekutimi i kërkesës do të 
paragjykonte sovranitetin, sigurinë, rendin publik apo interesat tjera esenciale te 
Kosovës si dhe në qoftë se lutja lidhet me vepër politike, duke e përcaktuar si 
kompetente për këtë Ministrinë e Drejtësisë të Kosovës.  

 
 
Neni 286 
 

Në qoftë se me kontratë ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe, 
gjykatat do t’i marrin në procedim lutjet për dhënien e ndihmës juridike të 
gjykatave të huaja vetëm po që se janë dërguar në rrugë diplomatike dhe në 
qoftë se lutja dhe shkresat që i janë bashkangjitur janë hartuar në gjuhën që 
është në përdorim zyrtar në gjykatë, apo në qoftë se është bashkangjitur 
përkthimi i tyre i legalizuar në atë gjuhë. 

 
1 Neni 286 rregullon çështjen lidhur me mënyrën apo rrugën e dërgimit dhe gjuhën 

në të cilën lutja për ndihmë juridike por edhe shkresat e tjera të një lënde të caktuar 
duhet të parashtrohen. Fillimisht duhet të kemi parasysh se kjo dispozitë ka 
paraparë situatën kur nuk e kemi të përcaktuar me ndonjë kontratë ndërkombëtare 
formën dhe mënyrën e veprimit. Në këtë situatë, gjykatat e vendit tonë do të 
procedojnë vetëm lutjet për ndihmë juridike të cilat iu janë drejtuar gjykatave të 
Kosovës në rrugë diplomatike përmes misioneve diplomatike dhe konsullore, si 
dhe kur ato të parashtrohen në ndonjërën nga gjuhet zyrtare të Kosovës, apo në 
qoftë se është bashkangjitur përkthimi i tyre i legalizuar në atë gjuhë. Në vendin 
tonë, në nivel qendror gjuhë zyrtare janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe si dhe 
alfabetet e tyre, ndërsa në komunat e banuara nga një bashkësi, gjuha amtare e të 
cilës nuk është gjuhë zyrtare dhe e cila përbën se paku 5 për qind të popullsisë së 
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përgjithshme të asaj komune, gjuha e asaj bashkësie do të ketë statusin e gjuhës 
zyrtare në atë komunë dhe do përdoret barabartë me gjuhët zyrtare1259.  

2 Nga dispozita e nenit 286 të LPK rezulton se shkresat do të mund të pranohen edhe 
nëse janë parashtruar në ndonjë gjuhë tjetër jozyrtare. Mund të jetë problematike se 
kush do të duhej të siguronte përkthimin dhe shpenzimet e përkthimit, në rast se 
megjithatë shkresa duhet të përkthehet në gjuhë zyrtare të Kosovës. Siç duket, 
Ministria e Drejtësisë i pranon shkresat zyrtare, të cilat janë dorëzuar në gjuhën 
angleze1260.  

 
 
Neni 287 
 

Po që se me kontratë ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe, lutjet e 
gjykatave të vendit për ndihmë juridike u dërgohen gjykatave të huaja në 
rrugë diplomatike. Lutjet dhe shkresat tjera që i bashkëngjiten duhet të 
hartohen në gjuhën e shtetit të lutur, ose duhet t’u bashkëngjitet përkthimi i 
tyre i legalizuar në atë gjuhë. 

 
1 Me nenin 287 të LPK është paraparë situatën kur gjykata jonë i drejtohet gjykatës 

së huaj për ndihmë juridike. Situata dhe mënyra e dërgimit janë të njëjta me ato që 
janë paraparë me nenin 286 të LPK, por vetëm me ndryshim sepse tani gjykata e 
vendit tonë i drejtohet gjykatës së huaj. Edhe këtu kemi të bëjmë me një situatë kur 
nuk e kemi të përcaktuar me ndonjë kontratë ndërkombëtare formën dhe mënyrën e 
veprimit.  
Prandaj, edhe me këtë rast gjykata jonë i drejtohet gjykatës së huaj, në rrugë 
diplomatike duke ia parashtruar lutjen dhe shkresat tjera që i bashkëngjiten, në 
gjuhën e shtetit të lutur, ose t’ia bashkëngjisë përkthimin i tyre të legalizuar në atë 
gjuhë. Dispozita e nenit 2 të Udhëzimit Administrativ për Procedurën e Ofrimit të 
Ndihmës Juridike Ndërkombëtare në Çështjet Penale dhe Civile, Nr. 01-1265, të 
vitit 2009 përcakton shprehimisht se kërkesat e gjykatave të vendit tonë për 
ndihmë juridike ndërkombëtare i drejtohen parimisht Ministrisë së Drejtësisë, 
përkatësisht Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar1261. Në rast se 
kemi të bëjmë me një kërkesë lidhur me ndonjë shtetas tonë, i cili gjendet në 
shtetin e huaj, atëherë gjykata jonë mundë të kërkojë nga përfaqësia jonë që 
drejtpërdrejt të marr deklaratën e tij, nëse ekziston edhe vullneti i tij për të bërë një 
veprim të tillë1262. Në rast se shkresat megjithatë nuk dërgohen në gjuhën zyrtare të 
gjykatës së lutur të shtetit të huaj, mbetet çështje e diskrecionit të plotë, se si do të 
vendos gjykata e vendit të huaj, nëse do të pranojë ose jo kërkesën për ndihmë 
juridike ndërkombëtare.  

                                                            
1259 Shih neni 2, Ligji Nr. 02/L-37 për Përdorimin e Gjuhëve të Kosovës. 
1260 Shih sidomos Neziri, Ndihma juridike ndërkombëtare, fq. 96, 97.  
1261 Megjithatë, edhe në këtë aspekt lejohet mundësia që kërkesa të drejtohet edhe në mënyrë direkte; siç duket 
kjo ndodhë shpesh në praktikë; shih më gjerësisht Neziri, Ndihma juridike ndërkombëtare, fq. 93 dhe 94. 
1262 Kështu edhe më herët dhe nuk ekziston ndonjë arsye, që tani e tutje kjo çështje të trajtohet ndryshe; shih 
Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 117. 
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KREU XX 
 
Mosrespektimi i gjykatës 
 
Neni 288 
 
288.1 Gjykata gjatë zhvillimit të procedurës do ta dënojë me gjobë deri në 500 

Euro palën, përfaqësuesin ligjor, përfaqësuesin me prokurë, apo 
ndërhyrësin i cili me veprimet procedurale i ka keqpërdorur rëndë të 
drejtat që i janë njohur me këtë ligj. 

288.2 Po që se me anë të veprimit procedural nga paragrafi 1 i këtij neni 
ndonjërit nga pjesëmarrësit në procedurë i është shkaktuar dëm i natyrës 
juridiko civile, me kërkesën e të dëmtuarit gjykata vendosë për 
kompensimin e dëmit në të njëjtin proces gjyqësor. 

 
1 Në Kreun XX të LPK janë sanksionuar dhe specifikuar gjobat lidhur me rastet të 

cilat janë theksuar edhe në dispozitat e mëhershme të LPK. Në këtë kapitull janë 
rregulluar rastet të cilat në një mënyrë ose tjetër shprehin mosrespekt ndaj 
gjykatës. Mosrespektimi i gjykatës mund të vijë në shprehje nga ndonjë veprim i 
ndonjërës nga palët, përmes të cilit cenohet autoriteti dhe dinjiteti i gjykatës. 
Përmes këtij kreu, ligjvënësi duke pasur parasysh strukturën e procesit 
kontestimor, ka pasur për qëllim që palët në këtë proces, të rezervohen jo vetëm 
nga çfarëdo veprimi i cili paraqet keqpërdorim të të drejtave, por edhe të evitojnë 
çfarëdo shprehje e cila do të përbente fyerje për gjykatën dhe palët e tjera në 
procedurë. Me dispozitat në vijim të këtij kreu janë paraparë disa raste të cilat 
paraqesin veprime të cilat do të cenonin autoritetin dhe dinjitetin e gjykatës, ndër 
to në mënyrë decidive është përmendur edhe fyerja, e cila mund të ndodh qoftë 
përmes parashtresave qoftë në seanca. Me nenin 288 konkretisht është rregulluar 
situata, kur gjykata mund të shqiptoj ndëshkimet me gjobë ndaj palëve të cilat gjatë 
zhvillimit të procedurës, keqpërdorin rëndë të drejtat që u janë njohur me 
dispozitat e LPK. Ky nen tani specifikon dhe sanksionon përmes dënimit me të 
holla, të gjitha sjelljet e palëve në procedurë. Lidhur me sjelljen e palëve në 
procedurë, mund të përmendet dispozita e nenit 9 të LPK sipas të cilës palët duhet 
që t’i shfrytëzojnë me ndërgjegje të drejtat qe u janë njohur me këtë ligj1263, më 
pastaj kjo mund të sforcohet edhe me dispozitat e nenit 10 të LPK sipas të cilës 
veprimet e palëve në procedurë duhet të jenë konform zakoneve të mira, ato duhet 
të shfrytëzohen me mirëbesim, ndërgjegje dhe të mos i shpërdorojnë ato. Në par. 1 
të këtij neni, është përcaktuar shuma e gjobës, e cila mund të jetë deri në 500 euro 
për cilëndo palë, përfaqësues ligjor, përfaqësues me prokurë, apo ndërhyrës, i cili 
me veprimet procedurale i ka keqpërdorur rëndë të drejtat që i janë njohur me këtë 
ligj. Keqpërdorim të të drejtave procedurale kemi atëherë kur pala e shfrytëzon një 
të drejtë apo autorizim procedural jo për qellim për të cilin ajo e drejtë i është 
dhëne asaj, mirëpo me qellim që palës tjetër t’i shkaktoj ndonjë dem, apo të 
shkaktojë ndonjë zvarritje të panevojshme të procesit. Nga formulimi i këtij 

                                                            
1263 Shih me gjerësisht komentimin e nenit 9 nr. 1 e në vazhdim. 
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paragrafi, kur thuhet se “gjykata gjatë zhvillimit të procedurës do të dënoj me 
gjobë...”, intenca është që të tregohet se, gjykata do të japë dënimin e tillë, në 
cilëndo fazë të zhvillimit të procedurës, si dhe në çfarëdo forme që mund të ndodh 
keqpërdorimi i rëndë i ndonjë të drejte që i është njohur me këtë ligj palëve, dhe që 
nga momenti i fillimit të procedurës kontestimore, e deri tek mbarimi i saj. 

2 Me dispozitën e par. 2 të këtij neni është paraparë situata, kur palët duke 
keqpërdorur të drejtat procedurale të cilat i janë njohur apo garantuar me këtë ligj, 
përmes ndonjë veprimi procedural, i shkaktojnë ndonjë dëm palës tjetër. Kjo 
dispozitë i referohet dëmit juridiko- civil, që mund të kuptohet si çfarëdo dëmi i 
cili ndikon në zvogëlimin e pasurisë së dikujt dhe pengimi i rritjes së saj. Me këtë 
rast, kjo dispozitë i ka mundësuar palës së dëmtuar që të paraqesë kërkesë lidhur 
me kompensimin e tij para gjykatës, dhe po ashtu mundësinë që gjykata të vendos 
në po të njëjtin proces lidhur me këtë kërkesë për kompensim të dëmit. Sipas nenit 
295 par. 1 të LPK, kundër aktvendimit të dhënë mbi bazën e këtij neni lejohet 
ankesa, e cila nuk ka efekt suspenziv që do të thotë se nuk e shtyn ekzekutimin e 
aktvendimit. Siç mund të shihet, me dispozitën e nenit 295 par. 1 të LPK është 
paraparë rasti përjashtimor, kur ankesa nuk ka karakter suspenziv. 

 
 
Neni 289 
 
289.1 Me dënim në të holla prej 100- 500 Euro gjykata e gjobitë palën apo 

pjesëmarrësin tjetër në procedurë i cili me anë të parashtresës e fyen 
gjykatën. 

289.2 Në qoftë se pjesëmarrësi në procedurë apo personi që është i pranishëm 
në vendin ku mbahet seanca për shqyrtimin e çështjes e fyen gjykatën, 
apo pjesëmarrësit tjerë në procedurë, e pengojnë punën apo nuk i 
respektojnë urdhrat e gjyqtarit për mbajtjen e rendit dhe qetësisë, 
gjykata do ta qortojë atë. Po që se qortimi tregohet i pasuksesshëm, 
gjykata personin e qortuar do ta largojë nga vendi ku mbahet seanca 
gjyqësore ose do ta dënoj me gjobë deri ne 500 Euro, kurse mundet edhe 
ta largojë edhe ta dënoj me gjobë. 

289.3 Në qoftë se pala apo përfaqësuesi me prokurë i saj largohet nga vendi i 
seancës, seanca do te mbahet pa praninë e tyre. Po që se përfaqësuesi me 
prokurë i palës edhe gjatë zhvillimit të mëtutjeshëm të procedurës bënë 
veprime të përcaktuara në paragrafin 1 dhe 2 te këtij neni, gjykata mund 
t’ia ndaloj përfaqësimin e mëtutjeshëm të palës. 

289.4 Kur gjykata e dënon me gjobë ose e largon nga vendi ku mbahet seanca 
gjyqësore avokatin apo praktikantin e avokatit si përfaqësues me 
prokurë, do ta njoftojë për këtë Odën e Avokatëve. 

 
1 Neni 289 i LPK, konkretizon disa rastet dhe forma të veçanta, të cilat paraqesin 

raste të dënueshme nga ana e gjykatës. Kështu, me par. 1 të këtij neni është 
rregulluar rasti konkret i fyerjes së gjykatës, dhe po ashtu duke specifikuar edhe 
formën në të cilën shprehet ky veprim. Me dispozitën e par. 1 të këtij neni është 
sanksionuar akti i fyerjes, i cili kryhet përmes parashtresës, pra, që nënkupton se 
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akti i fyerjes kryhet në formën me shkrim. Ky paragraf, ka paraparë edhe shumën e 
gjobës, e cila mund të jetë nga 100 Euro deri në 500 Euro. Ky dënim me gjobë do 
t’i shqiptohet palës apo pjesëmarrësit tjetër në procedurë, i cili e kryen këtë akt. 
Qëllimi i kësaj dispozite është që nga njëra anë të ruhet autoriteti i gjykatës dhe në 
anën tjetër që palët të rezervohen dhe të evitojnë çfarëdo shprehje përmes të cilave 
do të cenohej autoriteti dhe dinjiteti i gjykatës.  

2 Me par. 2 të këtij neni është rregulluar dhe sanksionuar situata, kur akti i fyerjes 
ndodh në seanca. Pra, derisa me par. 1 është sanksionuar akti i fyerjes së gjykatës 
përmes parashtresave pra në formën me shkrim, tani kemi situatën kur një akt i 
tillë kryhet në seancën e shqyrtimit të çështjes, këtu mund të kuptohet seanca 
përgatitore dhe seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes, sepse kur është në pyetje 
drejtimi i procedurës, gjykata i ka autorizimet e njëjta si në seancën përgatitore 
ashtu edhe atë të shqyrtimit kryesor1264. Sipas dispozitës së par. 2 të nenit 289 të 
LPK, akti i fyerjes është i ndëshkueshëm me gjobë edhe kur fyerja është e drejtuar 
ndaj palës tjetër. Me këtë dispozitë njëkohësisht janë sanksionuar edhe disa akte 
apo veprime të ndonjë pjesëmarrësi apo personi tjetër që është i pranishëm në 
vendin ku mbahet seanca për shqyrtimin e çështjes, të cilët e pengojnë punën apo 
nuk i respektojnë urdhrat e gjyqtarit për mbajtjen e rendit dhe qetësisë. Fillimisht, 
për aktet e tilla gjykata vetëm do të ta qortojë personin përgjegjës. Qortimi bëhet 
në formë të vërejtjes. Në qoftë se përkundër kësaj, personi i qortuar përsërit 
veprimet e tilla, atëherë gjykata këtë person do ta largojë nga vendi ku mbahet 
seanca gjyqësore ose do ta dënoj me gjobë deri ne 500 euro. Pra, gjykata sipas 
kësaj dispozite, ka në dispozicion fillimisht masën e qortimit (vërejtjen), pastaj 
mund të shqiptoj masën e largimit nga vendi ku mbahet seanca ose dënimin me 
gjobë, dhe në disa raste ajo mundet që të gjitha këto t’i shqiptojë në mënyrë 
kumulative apo bashkërisht. 

3 Me dispozitën e par. 3 të LPK janë paraparë efektet e shqiptimit të masës së 
largimit nga seanca e gjykimit, për shkak të veprimeve nga par. 1 dhe 2 të 
përmendur më lartë. Sipas kësaj dispozite, shqiptimi i kësaj mase nuk do të ketë 
efekte në zhvillimin e seancës, që do të thotë se nuk do të shtyhet seanca 
gjyqësore. Sa i përket mosshtyrjes së seancës, këtu nuk kemi ndonjë dallim nëse 
është fjala për palën apo përfaqësuesin e saj me prokurë. Në këtë aspekt është me 
rëndësi të theksojmë faktin se LPK i vjetër ka bërë dallimin në mes të palës dhe 
përfaqësuesit të saj me prokurë, sa i përket shtyrjes së seancës. Sipas LPK së 
vjetër, në qoftë se pala largohet nga salla e gjyqit seanca do të mbahet pa praninë e 
saj, ndërsa, në qoftë se nga salla e gjyqit largohet autorizuesi, kolegji do ta shtyjë 
ѕеаnсën, me kërkesën e раlëѕ, kurse në qoftë se раlа nuk është e pranishme në 
ѕеаnсë, kolegji kurdoherë do ta shtyjë ѕеаnсën dhe do ta njoftojë se përfaqësuesi 
i ѕај është larguar nga ѕеаnса për shkak të prishjes ѕë rregullit apo rendit1265. 
Tanimë, sipas par. 3 të nenit 289 të LPK të ri, në qoftë se pala apo përfaqësuesi me 
prokurë i saj largohet nga vendi i seancës, seanca do te mbahet pa praninë e 
tyre. Qëllimi i ligjvënësit lidhur me këtë, arsyetohet me faktin që gjatë zhvillimit 
të procedurës të ketë sa më pak zvarritje dhe vonesa të panevojshme procedurale. 
Ky përfundim mund të nxirret edhe nga dispozitat e neneve të tjera të LPK, të cilat 

                                                            
1264 Shih nenin 410 tëLPK LPK dhe komentin lidhur me të. 
1265 Neni 318 par. 4 i LPK të vjetër. 
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e obligojnë gjykatën që të përpiqet që procedura gjyqësore të zhvillohet pa 
zvarritje1266, gjithashtu edhe që shqyrtimi kryesor të zhvillohet në drejtimin e duhur 
dhe në mënyrë të rregullt dhe pa shtyrje të panevojshme1267. Par. 3 i nenit 289 
shkon edhe më tutje kur është fjala për përfaqësuesin me prokurë të palës. Sipas 
këtij paragrafi, në qoftë se përfaqësuesi me prokurë i palës përsëritë në vazhdimësi 
sjelljet e tij të palejueshme sipas këtij neni, gjatë zhvillimit të mëtutjeshëm të 
procedurës, gjykata mund t’ia ndaloj përfaqësimin e mëtutjeshëm të palës në 
çështjen e caktuar.  

4 Dispozita e par. 4 i këtij neni i referohet në mënyrë specifike përfaqësuesve me 
prokurë të palëve, në këtë rast avokatëve. Sipas kësaj dispozite, në qoftë se gjykata 
e dënon me gjobë ose e largon nga vendi ku mbahet seanca gjyqësore avokatin apo 
praktikantin e avokatit si përfaqësues me prokurë, do ta njoftojë për këtë Odën e 
Avokatëve. Megjithatë, mosnjoftimi i Odës nuk mund të ketë kurrfarë pasoje 
procedurale juridike. Më së shumti mund të vijnë në shprehje, masat disiplinore 
kundër gjykatës. Oda e Avokatëve është organizatë e obliguar profesionale me 
cilësi të personit juridik, detyra kryesore e së cilës është rregullimi dhe kontrollimi 
i profesionit të Avokatit në Kosovë. Me Statutin e Odës se Avokatëve përcaktohen 
shkeljet e rënda dhe të lehta të detyrave të avokatëve dhe avokatëve praktikantë në 
kryerjen e detyrave të tyre dhe ruajtjen e prestigjit të profesionit, si dhe llojet e 
masave disiplinore, prandaj kur sjelljet e tyre janë në kundërshtim me ligjin, 
statutin dhe kodin e etikës së avokatëve, ata i nënshtrohen procedurës disiplinore. 
Në fund, duhet të theksojmë faktin se ky nen nuk ka përcaktuar çështjen lidhur me 
ankesën kundër aktvendimit për shqiptimin e masave të parapara me këtë nen, 
mirëpo këtë e gjejmë në nenin 295, paragrafi 1 të këtij Ligji, sipas të cilit, kundër 
aktvendimit të dhënë mbi bazën e nenit 289 të këtij Ligji, lejohet ankesa e cila nuk 
ka efekt suspenziv, që do të thotë se nuk e shtyn ekzekutimin e aktvendimit.  

 
 
Neni 290 
 

Gjykata e dënon me gjobë deri ne 500 Euro përfaqësuesin për marrjen e 
shkresave i cili në kundërshtim me dispozitat e nenit 118 të këtij ligji nuk e 
njofton gjykatën për ndërrimin e adresës. Përfaqësuesin e këtillë, me kërkesën 
e palës, gjykata e detyron me shpenzimet e shkaktuara me mos njoftimin pa 
justifikim për dyshimin e adresës. 

 
1 Me dispozitën e nenit 290 të LPKsë është paraparë gjithashtu dënimi me gjobë në 

shumën prej 500 euro edhe për përfaqësuesin e ndonjërës nga palët që është 
caktuar si person përfaqësues dhe pranues (marrës) i parashtresave të gjykatës, e i 
cili ndërron adresën e banimit pa e njoftuar gjykatën për këtë. Përmes sanksionit 
apo dënimit me gjobë, kjo dispozitë vetëm sa e forcon dispozitën e nenit 118 të 
këtij Ligji, e rregullon çështjen lidhur me përfaqësuesin për pranimin e shkresave. 
Me këtë dispozitë, vetëm sanksionohet me anë të gjobës obligimi që përfaqësuesi 

                                                            
1266 Shih nenin 10 të LPK dhe komentin lidhur me të. 
1267 Shih par. 1 të nenit 426 të LPK dhe komentin lidhur me të. 
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për pranimin e parashtresave, në rast të ndërrimit të adresës ta njoftoj gjykatën për 
këtë ndryshim.  

2 Përndryshe, LPK në një varg të dispozitave ka obliguar që në qoftë se pala ose 
përfaqësuesi i saj, gjatë zhvillimit të procedurës apo para se të kalojë afati prej 
gjashtë muajsh pas përfundimit të procedurës me vendim të formës së prerë, e 
ndërrojnë adresën në të cilën bëhet dorëzimi i shkresave, kanë për detyrë që për 
këtë gjë ta njoftojnë menjëherë gjykatën. Në qoftë se pala apo përfaqësuesi i saj 
nuk e njoftojnë menjëherë gjykatën për ndryshimin e adresës, atëherë gjykata për 
këtë gjënë zgjidhjen duke urdhëruar që dërgimet e shkresave të mëtutjeshme të 
bëhen përmes afishimit të tyre në tabelën e shpalljeve në gjykatë. Kjo mënyrë e 
komunikimit bëhet derisa pala apo përfaqësuesi i saj ta njoftojë gjykatën për 
adresën e re.1268. Afishimi i shkresave, në këtë rast, paraqet një fiksion juridik të 
komunikimit, sepse konsiderohet se komunikimi është kryer dhe pala është 
njoftuar, dhe në afat prej shtatë ditëve nga dita e afishimit të shkresave në tabelën e 
shpalljeve të gjykatës. Lidhur me këtë çështje kemi një dallim sa i përket afatit në 
mes LPK i vjetër i cili ka paraparë afatin prej tetë (8) ditëve1269 dhe LPK të ri i cili 
ka paraparë afatin prej shtatë (7) ditëve1270. Çështjen lidhur me detyrimin e 
njoftimit për ndërrimin e adresës e rregullon neni 116 i LPK. Dispozitat e nenit 
118 i referohen situatës kur paditësi apo përfaqësuesi i tij ndodhët në botën e 
jashtme, e nuk kanë përfaqësues në Kosovë, kanë për detyrë që me rastin e 
paraqitjes se padisë në gjykatë të emërojnë përfaqësuesin për pranimin e shkresave. 
Po ashtu, edhe situatën e revokimit të përfaqësuesit për pranimin e shkresave dhe 
situatën kur përfaqësuesi për pranimin e shkresave heqë dorë nga autorizimi. 
Përfaqësuesin e këtillë, i cili nuk njofton gjykatën për ndërrimin e adresës pa 
ndonjë justifikim sipas këtij neni, me kërkesën e palës, gjykata do ta detyroj me 
shpenzimet e shkaktuara mbi mos njoftimin.  
Mirëpo, për këtë detyrim duhet të ekzistoj kërkesa e palës dhe mosjustifikimi i 
përfaqësuesit për mos njoftimin e gjykatës. Edhe pse ky nen nuk ka përcaktuar 
çështjen lidhur me ankesën kundër aktvendimit për shqiptimin e gjobës të parapara 
me këtë nen, këtë e gjejmë në nenin 295, paragrafi 1 të këtij Ligji, sipas të cilit, 
kundër aktvendimit të dhënë mbi bazën e nenit 290 të këtij Ligji, lejohet ankesa e 
cila nuk ka efekt suspenziv që do të thotë se nuk e shtyn ekzekutimin e 
aktvendimit. 

3 Me Projektligjin e ri për LPK është paraparë që neni 290 të ndryshohet. Në këtë 
Projektligj është paraparë që ky nen të rregullohet si më poshtë: 
 
- Në nenin 290 të ligjit, numri “118” zëvendësohet me numrin “116.7” 

                                                            
1268 Shih nenin 116 tëLPK LPK dhe komentin lidhur me të. 
1269 Neni 145 iLPK LPK të vjetër. 
1270 Neni 116, par. 5 i LPK. 
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Neni 291 
 
291.1 Personin që pa arsye refuzon ta marrë shkresën, si dhe atë që në mënyrë 

tjetër e pengon dorëzimin e shkresës, duke vështirësuar apo pamundësuar 
kështu zbatimin e dispozitave të këtij ligji mbi dorëzimin e shkresave, 
gjykata e dënon me gjobe deri në 500 Euro. 

291.2 Me kërkesë të palës gjykata e detyron personin nga paragrafi 1 i këtij 
neni që t’i paguaj shpenzimet që i ka shkaktuar me qëndrimin e tij të 
përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni. 

 
1 Me par. 1 të këtij neni, rregullohet situata e refuzimit të pranimit të shkresave pa 

ndonjë arsye, nga ana e personit i cili është i autorizuar me ligj apo prokurë për 
pranimin e këtyre shkresave, si dhe situatën kur personat e këta persona, e 
pengojnë dorëzimin e shkresës, kështu duke ndikuar në vështirësimin apo 
pamundësimin e komunikimit e rregullt me shkresa, ashtu siç parashihet me këtë 
Ligj. Sipas kësaj dispozite, gjykata në raste të tilla do të dënoj personat e tillë me 
dënim me gjobë prej 500 Euro. Në këto situata, dorëzuesit (komunikuesit) të 
shkresave, do të mundet që shkresat e tilla t’i lë në objektet e banimit (banesë) të 
atij personi ose në lokalet në të cilat punon personi i tillë apo do t’ia bashkëngjisë 
shkresën në derën e banesës apo lokalit të punës. Ndërsa në fletëdërgesë do të 
shënohet dita, ora dhe shkaku i refuzimit të marrjes si dhe vendi ku është lënë 
shkresa. Ky lloj dorëzimi dhe komunikimi i kryer në këtë mënyrë, sipas LPK do të 
pranohet nga gjykata dhe do të quhet si i ligjshëm1271.  
As ky nen nuk ka përcaktuar çështjen lidhur me ankesën kundër aktvendimit për 
shqiptimin e gjobës të parapara me këtë nen, mirëpo këtë e gjejmë në paragrafin 1, 
nenin 295, të këtij ligji, sipas të cilit, kundër aktvendimit të dhënë mbi bazën e 
nenit 291 paragrafi 1 të këtij ligji, lejohet ankesa e cila nuk ka efekt suspenziv që 
do të thotë se nuk e shtynë ekzekutimin e aktvendimit.  

2 Për më tepër paragrafi 2 i këtij neni, personin që pa arsye refuzon ta marrë 
shkresën, si dhe personin që në ndonjë mënyrë tjetër e pengon dorëzimin e 
shkresës, duke vështirësuar apo pamundësuar kështu zbatimin e dispozitave të këtij 
Ligji që lidhen me komunikimin, përveç dënimit me gjobë, do ta ngarkoj edhe me 
shpenzimet të tjera të cilat do të shkaktohen si rezultat i veprimeve të tilla. Kjo do 
të mund të ndodhë në qoftë se pala me kërkesë të arsyetuar do t’i kërkojë gjykatës 
që personin, i cili ka qenë i autorizuar sipas ligjit apo me prokurë për pranimin e 
këtyre shkresave, pa ndonjë arsye të ligjshme, ka refuzuar të bëjë një gjë të tillë, ta 
ngarkoj me shpenzimet të cilat kanë rezultuar si pasojë e qëndrimeve të tij. 

 
 
Neni 292 
 
292.1 Kur dëshmitari që është thirrur nuk paraqitet pa shkaqe të arsyeshme, 

ose pa leje apo shkak të arsyeshëm largohet nga vendi ku duhet të 
dëgjohet, gjykata do të urdhërojë sjelljen e tij me detyrim dhe pagimin e 

                                                            
1271 Shih nenin 112 tëLPK LPK dhe komentin lidhur me të. 
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shpenzimeve të sjelljes me detyrim, si dhe do ta dënojë me gjobë deri në 
500 EU. 

292.2 Në qoftë se dëshmitari vjen në vendin e mbajtjes së seancës dhe 
përkundrejt paralajmërimit mbi pasojat, refuzon të dëshmojë apo të 
përgjigjet në pyetjet konkrete, kurse gjykata shkaqet e refuzimit i quan të 
pa arsyeshme, mund ta dënojë me gjobë deri në 500 Euro, e në qoftë se 
edhe pas kësaj refuzon të dëshmojë, mund ta burgos. Burgimi zgjatë 
gjersa dëshmitari të mos pranojë të dëshmojë, apo gjersa dëshmia e tij të 
mos bëhet e panevojshme, por jo më tepër se tridhjetë (30) ditë. 

292.3 Me kërkesën e palës, gjykata do të vendos që dëshmitari e ka për detyrë 
t’i paguaj shpenzimet të cilat i ka shkaktuar me mosardhjen e vet të 
paarsyeshme, respektivisht me refuzimin e pajustifikuar për të dëshmuar. 

292.4 Po që se dëshmitari më vonë e justifikon mungesën e vet, gjykata do ta 
revokojë aktvendimin mbi dënimin, e mund ta lirojë krejtësisht 
dëshmitarin, apo pjesërisht, nga detyrimi i pagimit të shpenzimeve. 
Gjykata mund ta revokojë aktvendimin e vet mbi dënimin edhe kur 
dëshmitari të ketë pranuar më vonë të dëshmojë. 

 
1 Me nenin 292 të këtij ligji janë paraparë sanksionet kundër dëshmitarit. Dhënia e 

dëshmive paraqet një detyrë qytetare dhe njëkohësisht edhe ligjore. Vetë ligji 
obligon që cilido person që thirret si dëshmitar ka për detyrë t’i përgjigjet thirrjes 
dhe të dëshmojë, përveç në qoftë se ekziston ndonjë arsye apo rrethanë e cila do ta 
lironte nga kjo detyrë1272. Me dispozitën e nenit 292 par. 1 të LPK rregullohen dy 
situata të ndryshme. Në rastin e parë, dëshmitari që është thirrur nuk paraqitet për 
të dhënë dëshminë e tij, pa dhënë ndonjë arsyetim. Në këtë rast kemi të bëjmë me 
mospërgjigjen e dëshmitarit ndaj thirrjes së gjykatës. Në rastin e dytë, është kur 
dëshmitari pa leje dhe pa ndonjë arsye largohet nga vendi ku duhet të dëgjohet. Në 
këtë aspekt, dëshmitari përkundër përgjigjes pozitive në thirrjen e gjykatës, ai pa 
ndonjë arsyetim largohet nga vendi ku duhet të dëgjohet. Për të dyja rastet gjykata 
do të urdhërojë që personat e tillë në cilësi të dëshmitarit të sjelljen me detyrim. E 
përbashkët tjetër është se të dyja rastet janë të dënueshme me gjobë në shumë prej 
500 Euro, si dhe pagimin e shpenzimeve të cilat kanë rezultuar nga sjellja me 
detyrim të dëshmitarit. Përkundër kësaj, LPK ka paraparë edhe rastet kur 
dëshmitari mund të refuzoj të dëshmoj. Si raste të tilla janë: a) mbi atë që pala 
ndërgjyqëse ia ka besuar si përfaqësuesit të vetë me prokurë; b) mbi atë që pala ose 
personi tjetër ia ka treguar dëshmitarit si rrëfyesit të vetë; c) mbi faktet që i ka 
marrë në dijeni dëshmitari si avokat, si mjek ose në ushtrimin e ndonjë profesioni 
apo veprimtarie tjetër, po që se ekziston detyrimi që të ruhet si sekret ajo që merr 
në dijeni gjatë ushtrimit të profesionit apo të veprimtarisë së vet1273. Prandaj, këto 
raste duhet të paraqesin edhe arsyet apo shkaqet e justifikueshme për gjykatën, që 
përmendën në paragrafin 1 të këtij neni. Kundër aktvendimit për shqiptimin e 
gjobës sipas këtij neni, lejohet ankesë sipas nenit 295, paragrafi 1 të këtij Ligji, 
sipas të cilit, kundër aktvendimit të dhënë mbi bazën e nenit 292 paragrafi 1 të këtij 

                                                            
1272 Shih nenin 339 e tutje tëLPK LPK lidhur me dëshmitarët dhe komentin lidhur me këto nene. 
1273 Shih komentimin e nenit 342 nr. 1 në vazhdim të LPK. 
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ligji, lejohet ankesa e cila nuk ka efekt suspenziv që do të thotë se nuk e shtynë 
ekzekutimin e aktvendimit. 

2 Me dispozitën e par. 2 të këtij neni është sanksionuar situata, kur dëshmitari 
refuzon të dëshmojë apo të përgjigjet në pyetjet konkrete, për shkaqe të 
pajustifikuara për gjykatën. Për dallim nga par. 1 i këtij neni, i cili kishte të bënte 
me refuzimin e dëshmimit, tani në këtë paragraf kemi të bëjmë me refuzimin e 
dhënies së përgjigjjeve në pyetjet e caktuara LPK ka paraparë disa raste kur për 
arsyet e caktuara, dëshmitari mund të refuzojë të përgjigjet në pyetjet e caktuara. 
Konkretisht, si shkaqe të tilla të cilat i ka njohur vetë LPK janë në qoftë se për këtë 
ekzistojnë arsye të rëndësishme, e sidomos në qoftë se me përgjigjen në këto 
pyetje, do t’ia ekspozonte përgjegjësisë penale veten, apo të afërmit e tij të gjinisë 
së gjakut në vijë vertikale deri në cilëndo shkallë, e në vijë horizontale deri në 
shkallën të tretë përfundimisht, bashkëshortin e vet, ose të afërmit e gjinisë së 
krushqisë deri në shkallë të dytë përfundimisht, edhe po qe se ka pushuar martesa, 
personin me të cilin jeton në bashkësi jashtëmartesore, apo kujdestarin e vet, ose 
personin nën kujdestarinë e tij, adoptuesin apo të adoptuarin e vet1274. Sipas kësaj 
dispozite, në rast se dëshmitari refuzon të dëshmojë apo të përgjigjet në pyetjet 
konkrete, për arsye të cilat gjykata i quan të pa arsyeshme, mund ta dënojë me 
gjobë deri në 500 euro. Për dallim nga rastet tjera, kjo dispozitë parasheh si 
sanksion, përveç gjobës, edhe dënimin me burg, në rast se edhe pas dënimit me 
gjobë përsëri refuzon të dëshmoj. Burgimi zgjatë gjersa dëshmitari të mos pranojë 
të dëshmojë, apo gjersa dëshmia e tij të mos bëhet e panevojshme, por jo më tepër 
se tridhjetë (30) ditë. Ankesa kundër aktvendimit të dhënë sipas këtij paragrafi 
është e lejuar dhe nuk e pengon ekzekutimin e aktvendimit, përveçse kur në 
ankesën e tillë sulmohet edhe vendimi i gjykatës me të cilin nuk janë aprovuar 
arsyet e dëshmitarit për mosdhënien e deklaratës apo të përgjigjes në pyetjen 
konkrete1275.  

3 Me dispozitën e par. 3 të këtij neni është paraparë gjithashtu edhe mundësia, që 
dëshmitari të ngarkohet me pagimin edhe të shpenzimeve të tjera të cilat i ka 
shkaktuar ai me mosardhjen e vet dhe refuzimin, të paarsyeshme për të 
dëshmuar. Për këtë do të vendos gjykata, varësisht nga shkaqet e mosardhje dhe 
refuzimit për të dëshmuar, me kërkesë të palës së dëmtuar nga mosardhja e 
dëshmitarit apo refuzimi i tij për të dëshmuar. Pasojë kryesore e mosardhjes së 
dëshmitarit apo refuzimit të dëshmimit të tij, është shtyrja e seancave, prandaj ai 
mund të ngarkohet me shpenzimet e shkaktuara nga mosardhja e tij dhe sjelljen e 
tij tëdhunshme, si dhe të shpenzimeve që palët i kanë pasur për shkak të shtyrjes së 
seancës. Sanksionet e tilla, nuk e përjashtojnë të drejtën e palëve që kundër 
dëshmitarit të paraqesin padi të posaçme për kompensimin e dëmit të shkaktuar 
nga moskryerja e detyrave që i ka ai sipas ligjit1276.  

4 Me par. 4 të këtij neni është paraparë mundësia, që gjykata ta revokoj aktvendimin 
e vetë me të cilin është sanksionuar dëshmitari, në qoftë se ai më vonë e justifikon 
mungesën e vet. Sipas kësaj dispozite, gjykata do ta revokojë aktvendimin mbi 
dënimin, e mund ta lirojë krejtësisht apo pjesërisht dëshmitarin edhe nga detyrimi i 

                                                            
1274 Shih me gjerësisht nenin 343 tëLPK LPK dhe komentin lidhur me të. 
1275 Paragrafi 2 i nenit 295 të LPK. 
1276 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile I, fq. 263. 
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pagimit të shpenzimeve. Gjykata mund ta revokojë aktvendimin e vet mbi dënimin 
edhe kur dëshmitari të ketë pranuar më vonë të dëshmojë. Nga kjo rrjedh, se 
gjykata mund të revokoj aktvendimet sanksionuese kundër dëshmitarit, si 
aktvendimin për dënimin me gjobë, aktvendimin me të cilin i janë ngarkuar 
shpenzimet për mosardhje. Ndërsa, nga fjalia e fundit e këtij paragrafi, kuptohet se 
mund të revokohet edhe aktvendimi për burgim, kur gjatë vuajtjes së dënimit 
dëshmitari pranon të dëshmoj.  

 
 
Neni 293 
 
293.1 Gjykata mund ta dënoj me gjobë deri në 1000 Euro ekspertin që pa 

ndonjë shkak të arsyeshëm nuk e dorëzon brenda afatit të caktuar 
konstatimin dhe mendimin e vet, apo që pa arsye nuk vjen në seancë edhe 
pse është thirrur rregullisht. 

293.2 Me dënim nga paragrafi 1 i këtij neni gjykata e dënon ekspertin që pa 
ndonjë arsye refuzon ekspertimin. 

293.3 Me kërkesën e palës, gjykata mund ta detyrojë ekspertin me pagimin e 
shpenzimeve të shkaktuara me mos dërgimin e shkresës, që e përmban 
konstatimin dhe mendimin e tij, pa arsye, me mungesë të paarsyeshme, 
respektivisht me refuzim të paarsyeshëm të ekspertimit. 

293.4 Aktvendimin mbi dënimin e ekspertit gjykata mund ta revokojë nën 
kushtet e nenit 292 paragrafi 4 të këtij ligji. 

293.5 Dispozitat e këtij neni në mënyrë të përshtatshme zbatohen edhe për 
interpretimin gjyqësor. 

 
1 Sipas dispozitave të LPK, eksperti i caktuar për kryerjen e ekspertizës, ka për 

detyrë t’i përgjigjet thirrjes së gjykatës dhe të parashtrojnë konstatimin dhe 
mendimin e tij lidhur me çështjen e thirrur1277. Me dispozitën e par. 1 të këtij neni 
është sanksionuar pikërisht dispozita e nenit 359 të LPK. Sipas par. 1 të nenit 293, 
gjykata do të mund ta dënojë me gjobë deri në 1000 euro ekspertin, në rast se pa 
ndonjë shkak të arsyeshëm eksperti nuk vjen në seancë edhe pse ai është thirrur 
rregullisht. Po ashtu, sipas këtij paragrafi dënimi me gjobë në shumë prej 1000 
euro mund të shqiptohet edhe në rast se eksperti nuk e dorëzon brenda afatit të 
caktuar konstatimin dhe mendimin e tij lidhur me çështjen. Kundër aktvendimit për 
shqiptimin e gjobës sipas këtij neni, lejohet ankesë sipas nenit 295, paragrafi 1 të 
këtij ligji, sipas të cilit, kundër aktvendimit të dhënë mbi bazën e nenit 293 
paragrafi 1 të këtij ligji, lejohet ankesa e cila nuk ka efekt suspenziv që do të thotë 
se nuk e shtynë ekzekutimin e aktvendimit. 

2 Me par. 2 të këtij neni është përcaktuar dënimi me gjobë në shumën prej 1000 
euro, që do të shqiptohet edhe ndaj ekspertit i cili pa ndonjë arsye refuzon 
ekspertimin. Këtu duhet të kemi parasysh faktin se kemi të bëjmë me rastin kur 
eksperti është caktuar paraprakisht për të kryer ekspertizën. Ekspertet caktohen, në 
radhë të parë, nga radha e ekspertëve të përhershëm të emëruar nga gjykata për 

                                                            
1277 Neni 359 i LPK. 
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llojin e caktuar të ekspertimit, ndërsa për ekspertizat më të ndërlikuara për të cilat 
nevojitet studimi i veçantë dhe i hollësishëm profesional, atëherë këto iu besohen 
në rend të parë institucioneve profesionale dhe institucioneve të specializuara për 
këto çështje. Në rast se eksperti i caktuar konsideron se nuk mund të jetë ekspert në 
kryerjen e një ekspertize, atëherë ai duhet të paraqesë pranë gjykatës një kërkesë 
për lirim nga detyra e caktuar për kryerjen e ekspertizës. Shkaqet mbi të cilat mund 
të kërkoj eksperti për t’u liruar nga detyra e ekspertimit, janë ato mbi të cilat mund 
të kërkoj edhe dëshmitari. Mirëpo, jo vetëm mbi këto shkaqe që vlejnë për 
dëshmitarin, por gjykata mund ta lirojë ekspertin, me kërkesën e tij, nga detyra e 
ekspertimit edhe për shkaqe të tjera të vlerësuara nga gjykata si të justifikuara. Në 
rast se në cilësinë e ekspertit është organizata apo institucioni i specializuar për 
këtë punë, atëherë komunikimi do të kryhet përmes përfaqësuesit të saj1278. Ankesa 
kundër aktvendimit të dhënë sipas këtij par. është e lejuar dhe nuk e pengon 
ekzekutimin e aktvendimit, përveçse kur në ankesën e tillë goditet edhe vendimi i 
gjykatës me të cilin nuk janë aprovuar arsyet e dëshmitarit për mosdhënien e 
deklaratës apo të përgjegjës në pyetjen konkrete, përkatësisht arsyet e ekspertit për 
moskryerjen e ekspertimit1279.  

3 Sipas dispozitës së par. 3 të këtij neni përveç dënimit në të holla eksperti mund të 
ngarkohet edhe me shpenzimet e tjera të shkaktuara nga ai dhe të cilat janë si 
rezultat i mosrealizimit në mënyre të duhur të punës së tij. Sipas këtij paragrafi, 
palës së dëmtuar në këtë rast, i është dhënë mundësia që të parashtrojë kërkesë 
gjykatës, përmes të cilës të mund të kërkojë që gjykata ta detyrojë ekspertin me 
pagimin e shpenzimeve të shkaktuara nga mosardhja apo mos dërgimi pa arsye, i 
shkresës që paraqet edhe ekspertizën e tij, duke përmbajtur në të konstatimin dhe 
mendimin e tij. Pala mund të kërkoj një gjë të tillë edhe në rastin kur eksperti 
refuzon ekspertimin pa arsye. Këtë situatë e kemi edhe në rastin e procedurës të 
marrjes së dëshmisë nga dëshmitari të rregulluar me nenin 292 të LPsë. 

4 Me par. 4 të këtij neni janë rregulluar rastet lidhur me revokimin e aktvendimit 
mbi dënimin e ekspertit në gjykata. Kjo dispozitë lidhur me shkaqet mbi të cilat 
mund të revokohet ky aktvendim, na referon tek kushtet e nenit 292 par. 4 të këtij 
ligji, të cilat vlejnë për dëshmitarin. Në analogji me interpretimin e nenit 292 të 
paragrafit 4, edhe paragrafi 4 i nenit 293 ka lejuar mundësinë që gjykata ta revokoj 
aktvendimin e vetë me të cilin është sanksionuar eksperti, në qoftë se ai më vonë e 
justifikon mungesën e vet.  
Sipas kësaj dispozite, gjykata do ta revokojë aktvendimin mbi dënimin, e mund ta 
lirojë krejtësisht apo pjesërisht ekspertin edhe nga detyrimi i pagimit të 
shpenzimeve, në rast se justifikonë mungesën e vet para gjykatës dhe nëse gjykata 
i vlerëson si të tilla. Si aktvendime të tilla janë përmendur, aktvendimin për 
dënimin me gjobë, aktvendimin për me të cilin i janë ngarkuar shpenzimet për 
mosardhje. 

5 Kurse me par. 5 të këtij neni janë sanksionuar edhe veprimet e palejueshme të 
interpretëve gjyqësor. Me këtë dispozitë parashihet, që dispozitat e këtij neni në 
mënyrë të përshtatshme zbatohen edhe për interpretimin gjyqësor. Në këtë 
paragraf, përmendet “interpretimi gjyqësor”,dhe që me këtë ligjdhënësi kanë pasur 

                                                            
1278 Shih nenin 292 dhe 359 tëLPK LPK dhe komentin lidhur me to. 
1279 Paragrafi 2 i nenit 295 të LPK. 
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për qellim, sigurisht interpretët. Interpreti por edhe përkthyesit përbëjnë edhe një 
kategori tjetër të subjekteve të cilët mund të involvohen në procesin kontestimor 
me qëllim të asistimit në punën e gjykatës,si dhe të komunikimit sa me të lehtë në 
mes të palëve, këtu përfshihen edhe dëshmitarët, të cilët nuk njohin gjuhën apo të 
cilët mund të kenë pengesa në të folurit apo dëgjuarit. Edhe dispozita e nenit 372 të 
LPK, ka paraparë që rregullat ligjore të cilat vlejnë lidhur me ekspertimin në 
mënyrë të përshtatshme do të zbatohen edhe për interpretët gjyqësor. Është me 
rëndësi të përmendim faktin se, në qoftë se gjatë zhvillimit të një procesi civil ka 
qenë e nevojshme edhe pjesëmarrja e interpretit, atëherë pasi të përfundojë ky 
proces, procesverbali duhet të nënshkruhet përveç gjyqtarit, procesmbajtësit dhe 
palëve, përkatësisht nga përfaqësuesit ligjor apo me prokurë të tyre, procesverbali 
duhet të nënshkruhet edhe nga interpreti 1280. Në rastet kur thirret interpreti, 
gjykata ka për detyrë që t’i bëjë me dije për detyrën e transmetimit të saktë të 
pyetjeve që i bëhen palëve dhe dëshmitarëve dhe të përgjigjeve që do t’i japin ata.  

 
 
Neni 294 
 

Po që se personi i dënuar me gjobë sipas dispozitave të këtij ligji nuk e paguan 
dënimin në afatin e caktuar, ai do të zëvendësohet me dënim burgimi i cili e 
zgjatë atë në proporcion me lartësinë e gjobës së shqiptuar, ashtu siç është 
përcaktuar me Kodin penal, por jo më shumë se një (1) muaj. 

 
1 Me dispozitën e nenit 294 të LPK është rregulluar situata e shndërrimit apo 

zëvendësimit të dënimit me gjobë i cili shqiptohet mbi bazën e dispozitave të LPK, 
në dënim me burgim, kohëzgjatja e të cilit bëhet proporcionalisht me lartësinë e 
gjobës së shqiptuar, mirëpo duke mos tejkaluar kohën më të gjatë se një muaj. 
Lidhur me çështjen e shndërrimit apo zëvendësimit të dënimit me gjobë, në dënim 
me burgim, ky nen referon në zbatimin e rregullave relevante të Kodit Penal të 
Kosovës të cilat rregullojnë mënyrën e zëvendësimin. Sipas dispozitave relevante 
të Kodit Penal, në qoftë se personi i dënuar refuzon të paguajë gjobën ose nuk 
është në gjendje ta paguajë atë, gjykata fillimisht mund të lejojë që gjoba të 
paguhet në këste gjatë një periudhe e cila nuk i tejkalon dy vjet. Nëse edhe pas 
kësaj, personi i dënuar vazhdon të refuzojë pagesën e gjobës ose nuk është në 
gjendje ta bëjë këtë, gjykata, me pajtimin e personit të dënuar, mund ta 
zëvendësojë gjobën me një urdhër për punë në dobi të përgjithshme, e cila, sa të 
jetë e mundur, nuk do ta pengojë në aktivitetet e tij të rregullta të punës. Mirëpo 
neni 294 i LPK, nuk ka paraparë një situatë të tillë, ku dënimi me gjobë do të mund 
të paguhej me këste apo të zëvendësohet edhe me punën në dobi të përgjithshme, 
por ka paraparë vetëm zëvendësimin e këtij dënimi me dënimin me burgim. Lidhur 
me këtë, Kodi Penal ka përcaktuar se nëse personi i dënuar nuk pajtohet me 
zëvendësimin e dënimit me gjobë me urdhrin për punë në dobi të përgjithshme të 
paraparë në paragrafin 3 të këtij neni, gjykata cakton 15 euro të gjobës për një ditë 
burgim1281. Në bazë të kalkulimit dhe dispozitës të nenit 294 ku thuhet se dënimi 

                                                            
1280 Neni 139 i LPK. 
1281 Neni 39 i Kodit Penal të Kosovës. 
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me burgim nuk mund të zgjasë më shumë se një muaj, mund të kemi 
mospërputhje. Dënimi me gjobë në shumë prej 500 Euro, që shqiptohet për 
shumicën e rasteve sipas këtij ligji, do të mund të zëvendësohej me 33 ditë burgim 
së paku, sipas llogaritjes të përcaktuar me Kodin Penal. Ndërsa kur kemi dënimin 
me gjobë në shumë prej 1000 euro, që shqiptohet në rastin e ekspertit i cili pa 
ndonjë shkak të arsyeshëm nuk e dorëzon brenda afatit të caktuar konstatimin dhe 
mendimin e vet, apo që pa arsye nuk vjen në seancë edhe pse është thirrur 
rregullisht1282, atëherë zëvendësimi i këtij dënimi me dënimin me burgim do të 
ishte për 66 ditë burgim së paku, gjë që nuk e lejon ky nen.  

 
 
Neni 295 
 
295.1 Ankesa kundër aktvendimit nga neni 288, 289, 290 paragrafi 1, neni 292 

paragrafi 1 dhe neni 293 paragrafi 1 i këtij ligji nuk e shtyn ekzekutimin e 
aktvendimit. 

295.2 Ankesa kundër aktvendimit nga neni 292 paragrafi 2 dhe neni 293 
paragrafi 2 i këtij ligji nuk e pengon ekzekutimin e aktvendimit, përveçse 
kur në ankesën e tillë sulmohet edhe vendimi i gjykatës me të cilin nuk 
janë aprovuar arsyet e dëshmitarit për mosdhënien e deklaratës apo të 
përgjegjës në pyetjen konkrete, përkatësisht arsyet e ekspertit për 
moskryerjen e ekspertimit. 

 
1 Me neni 295 të LPK është paraparë mundësia e ankesës si mjet juridik për 

ankimimin e aktvendimeve, të cilat jepen nga gjykata mbi bazën e neneve 288, 
289, 290 par. 1, neni 292 par. 1 dhe neni 293 par. 1 të LPK. Për qëllime të 
qartësimit të situatës dhe interpretimit sa me të kuptueshëm, e drejta e ankesës dhe 
karakteri i saj, të përcaktuar me këtë nen, janë përmendur edhe më lartë, tek 
komentet për nenet në fjalë. E përbashkëta e këtyre aktvendimeve është se i 
referohen kryesisht dënimeve me gjobë dhe ngarkimeve me shpenzime të tjera të 
shkaktuara, si rrjedhojë e mosveprimit të subjekteve gjegjës në pajtueshmëri me 
këto dispozita. Aktvendimi i dhënë mbi bazën e nenit 288 i referohet situatës kur 
pala, përfaqësuesi ligjor, përfaqësuesi me prokurë, apo ndërhyrësi, me veprimet 
procedurale të tij i keqpërdor rëndë të drejtat që i janë njohur me këtë Ligj. 
Aktvendimi i dhënë mbi bazën e nenit 289, i referohet situatës kur pala apo 
pjesëmarrësi tjetër në procesin kontestimor e fyen gjykatën përmes parashtresave 
të tij. Aktvendimi i dhënë mbi bazën e nenit 290 paragrafi 1, i referohet situatës 
kur përfaqësuesi për marrjen e shkresave nuk e njofton gjykatën për ndërrimin e 
adresës së tij. Aktvendimi i dhënë mbi bazën e nenit 292 paragrafi 1, i referohet 
situatës kur dëshmitari i cili thirret në mënyrë të rregullt nuk paraqitet në gjykatë 
apo largohet nga vendi ku duhet të dëgjohet, pa ndonjë arsye apo leje. Aktvendimi 
i dhënë mbi bazën e nenit 293 paragrafi 1, i referohet situatës kur eksperti pa 
ndonjë arsyetim nuk e dorëzon brenda afatit të caktuar konstatimin dhe mendimin 
e vet, apo kur nuk vjen në seancë edhe pse është thirrur në mënyrë të rregullt, pa 

                                                            
1282 Neni 293 i LPK. 



Iset Morina 

 540 

dhënë ndonjë arsyetim. Prandaj, sipas këtij paragrafi, kundër të gjitha këtyre 
aktvendimeve lejohet ankesë, e cila nuk do ta shtyj ekzekutimin që do të thotë nuk 
do të ketë efekt suspenziv, me përjashtim të situatës së paraparë në paragrafin 
pasues.  

2 Paragrafi 2 i këtij neni, ka paraparë që ankesa kundër aktvendimeve të dhëna sipas 
nenit 292 par. 2 dhe nenit 293 par. 2 të LPK, përjashtimisht për këto raste mund të 
ketë efekt suspenziv apo të shtyj ekzekutimin e aktvendimit, mirëpo me kushte të 
caktuara. Aktvendimi i dhënë mbi bazën e nenit 292 par. 2 të LPK, ka të bëjë me 
situatën kur dëshmitari përkundër paralajmërimit për pasojat, refuzon të dëshmojë 
apo të përgjigjet në pyetjet konkrete, për arsye të cilat gjykata i vlerëson si të 
pajustifikuara. Ndërsa, aktvendimi i dhënë mbi bazën e nenit 293 par. 2 të LPK, 
ka të bëjë me situatën kur gjykata e dënon ekspertin i cili pa ndonjë arsye refuzon 
ekspertimin. Pra, në këto situata kemi të bëjmë me aktvendime ndëshkuese për 
dëshmitarin edhe ekspertin të cilët refuzojnë kryerjen e detyrave të tyre sipas 
këtyre dispozitave. Në lidhje me këtë, sipas par. 2 të nenit 295, ankesa kundër 
këtyre aktvendimeve do të mund të ketë efekt suspenziv me kusht që ankesa e tillë 
të përfshijë edhe vendimin e gjykatës me të cilin nuk janë aprovuar arsyet e 
dëshmitarit për mosdhënien e deklaratës apo të përgjegjës në pyetjen konkrete, 
përkatësisht arsyet e ekspertit për moskryerjen e ekspertimit. Edhe pse në këtë 
çështje, par. 2 i nenit 295, nuk bënë ndonjë dallim në mes të dëshmitarit dhe 
ekspertit, është me rëndësi të theksojmë faktin se ekziston një dallim i natyrës 
tjetër që lidhet me masat e ndëshkimeve. Përderisa, gjykata përveç dënimit me 
gjobë, dëshmitarit mund t’i shqiptojë edhe dënim me burg kur ai refuzon të 
dëshmojë, tek rasti i ekspertit po në të njëjtat rrethana nuk parashihet dënimi me 
burg1283  

 
 
KREU XXI 
 
Sigurimi i kërkesëpadisë 
 
Neni 296 
 
296.1 Për vendosje mbi propozimin për sigurim të paraqitur para se të jetë 

ngritur padia për fillimin e procedurës kontestimore, si dhe gjatë 
procedurës së tillë, është kompetente gjykata që vepron sipas padisë. 
Vendimin mbi masën e sigurimit e jep gjykata që vepron në shkallë të 
parë, kurse gjykata më e lartë atëherë kur propozimi për marrjen e saj 
është paraqitur pas dërgimit të dosjes së lëndës sipas ankesës në këtë 
gjykatë. 

296.2 Pasi të jetë bërë i formës së prerë aktgjykimi mbi kërkesëpadinë, për 
propozimin e sigurimit vendosë gjykata që do të ishte kompetente për 
vendosje mbi kërkesëpadinë në shkallë të parë. 

 

                                                            
1283 Shih nenin 292 par. 2 dhe nenin 293 par. 2 të LPK. 
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1 Realizimi faktik i të drejtave subjektive private merr zakonisht kohë relativisht të 
gjatë. Kjo për faktin, se për realizimin e një të drejte subjektive duhet parimisht të 
zhvillohet procedura e njohjes, në të cilën konstatohet e drejta subjektive private. 
Dhe tek pas kësaj procedure, do të duhej të zhvillohej procedura e realizimit faktik 
të së drejtës subjektive private, në të cilën procedurë përmbarimore realizohet 
dhunshëm kërkesa e kreditorit. Pra, deri te realizimi faktik i së drejtës subjektive 
private kalon zakonisht një kohë e gjatë. Gjatë kësaj kohe, debitori i 
pandërgjegjshëm dhe i cili nuk ka vullnet për të përmbushur prestimin në mënyrë 
vullnetare mund të përdor metoda të ndryshme për të vështirësuar ose mënjanuar 
mundësinë e kreditorit për ta realizuar të drejtën e tij subjektive. Për këtë arsye, 
parashihen rregulla të ndryshme për t’i dhënë mundësinë kreditorit për të siguruar 
kërkesat e tij. Në lidhje me këtë, rendet e ndryshme juridike parashohin edhe 
institute të ndryshme, nëpërmjet të cilave sigurohen kërkesat e kreditorëve. 
Sigurimi i kërkesave të kreditorëve realizohet në procedura të veçanta, të cilat 
janë në parim procedura sumare (të shpejta). Në procedura të tilla të sigurimit të 
kërkesave të kreditorëve vendoset përkohësisht për ndërmarrjen e një apo disa 
masave. Këto masa e kanë karakterin e masave të përkohshme, të cilat vlejnë në 
parim deri në realizimin faktik të kërkesave të kreditorëve. Edhe në të drejtën 
komparative, gati pa përjashtim, parashihen institute të ndryshme juridike për 
sigurimin e kërkesave të kreditorëve. Dhe në shumicën e rasteve, procedura e 
sigurimit të kërkesave në të drejtën komparative rregullohet në procedurën 
përmbarimore, me ç’rast vlejnë përshtatshmërisht dispozitat që kanë të bëjnë me 
procedurën e përmbarimit. Edhe tek ne, deri në hyrjen në fuqi të LPK të ri, 
procedura e sigurimit të kërkesave është rregulluar me LPP të vjetër. Tanimë, 
procedura e sigurimit të kërkesave rregullohet jo në LPP, por në LPK. Ky 
rirregullim në LPK e jo në LPP të procedurës së sigurimit të kërkesave të 
kreditorëve është në parim në rregull. Kjo për faktin, se procedura e sigurimit të 
kërkesave është procedurë e njohjes, por procedurë sumare (e shpejtë) e njohjes. 
Në këtë procedurë mund të nxjerrët një vendim, i cili vendim mund të 
përmbarohet1284. Megjithatë, ndryshimi i tillë i thellë i teknikës legjislative është i 
ndërlidhur me probleme të shumta praktike dhe doktrinere.  

2 Në Kreun XXI, me nenet 296 deri 318 të LPK rregullohet instituti i “sigurimit të 
kërkesëpadisë”, i cili për dallim nga institutet e tjera të procedurës civile, sipas 
legjislacionit aktual krijohet në procedurë kontestimore, me qëllim të realizimit të 
efektit të tij në procedurë tjetër e që është procedura përmbarimore. Pikërisht, 
lidhur me këtë fakt, kemi edhe dallimin në mes të LPK të vjetër dhe LPK të ri. 
LPK i vjetër nuk ka rregulluar këtë institut, mirëpo ky institut është rregulluar me 
Ligjin për Procedurën Përmbarimorë (LPP) të vjetër. LPP i vjetër decidivisht ka 
paraparë që me anë të këtij ligji të caktohen rregullat sipas të cilave gjykata vepron 
për ekzekutimin e detyrueshëm të vendimit gjyqësor që i përket plotësimit të 
obligimit, si dhe sigurimit të kërkesave dhe se dispozitat e këtij ligji mbi 
procedurën e përmbarimit vihen përshtatshmërisht në zbatim edhe ndaj procedurës 
së sigurimit, në qoftë se me dispozitat e relevante të kësaj pjese nuk është caktuar 

                                                            
1284 Kështu edhe në shumë të drejta komparative; p. sh. në Gjermani; shih lidhur me këtë sidomos Grunsky, 
Zivilprozessrecht, S. 4, 271. 
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ndryshe1285. Dhe me legjislacionin e vjetër të LPP si masa të sigurimit janë 
paraparë tri lloje të masave dhe themelimi i hipotekës në paluajtshmëri, masat 
paraprake dhe masat e përkohshme1286. Masat paraprake janë paraparë për rastet, 
kur kemi një vendim1287. Megjithatë, tërhiqet vëmendja se masa paraprake do të 
mund të caktohej, vetëm nëse kemi të bëjmë me një vendim, i cili nuk është bërë i 
formës së prerë apo ende i ekzekutueshëm. Kurse, sipas LPP së vjetër, masa e 
përkohshme do të mund të nxjerrej, edhe para fillimit të procedurës kontestimore, 
por edhe gjatë dhe pas përfundimit të procesit kontestimor. Dhe me këto masa nuk 
mund të krijohet e drejta e pengut, për dallim nga masat paraprake1288. Kjo çështje 
është përcaktuar tanimë shprehimisht edhe me Ligj. Sipas dispozitave të nenit 302 
par. 4 të LPK është përcaktuar shprehimisht se me masën e përkohshme si masë 
sigurimi nuk themelohet e drejta e pengut, përveçse kemi një rast nga dispozita e 
nenit 299 par. 1 pika d) të LPK. Vetëm në këtë rast themelohet e drejta e pengut.  

3 Ligjvënësi gjatë hartimit të legjislacioni të ri lidhur me fushën e procedurës civile 
në Kosovë ka konsideruar se është më e drejtë, që ky institut të rregullohet me 
dispozitat LPK dhe jo me ato të LPP, siç ka qenë më herët. Nëse ky ishte një 
vendim i drejtë, është çështje e diskutueshme. Përkundër kësaj duhet të jetë e qartë, 
se masat e sigurimit të përcaktuara me dispozitat e neneve 296 e në vazhdim kanë 
natyrën juridike të “masës së përkohshme”. Dhe në këtë aspekt, është nonsens 
dispozita e nenit 310 par. 5 të LPK. Dhe tani këto masa duhet do të mund të 
përdoren deri në përfundimin e procedurës përmbarimore. Kjo është përcaktuar 
shprehimisht edhe me dispozitën e nenit 304 par. 1 të LPK. Kjo edhe duke u 
bazuar në dispozitën e nenit 22 të LPP, meqë diçka tjetër nuk është përcaktuar në 
LPP. Megjithatë, masat e përkohshme nuk do të mund të vlejnë në rast të sigurimit 
të paluajtshmërisë konform dispozitave të neneve 201 e në vazhdim të LPP. Këto 
dispozita vlejnë para dispozitave lidhur me masat e përkohshme në kuptim të LPK. 
Dhe rrjedhimisht nuk kemi të bëjmë vetëm thjeshtë me sigurimin e 
“kërkesëpadisë”, por edhe me sigurimin e kërkesave të kreditorit.  

4 Siç mund të shihet edhe nga vetë emërtimi i këtij instituti, qëllimi kryesor i tij është 
sigurimi i realizmit të kërkesave të kreditorit. Kreditor në sens të këtij ligji do të 
duhej të nënkuptohej kreditori nga e drejta materiale, pra subjekti i së drejtës, që ka 
të drejtë të kërkojë nga debitori përmbushjen e një prestimi të caktuar. Kjo për 
faktin se nga momenti i paraqitjes së padisë në gjykatë e deri në nxjerrjen e 
vendimit meritor lidhur me atë padi mund të kalojë një kohë e gjatë, si rezultat i 
vonesave të ndryshme procedurale. Nga ana tjetër, mund të ekzistojë rreziku 
permanent, që përkundër vendimit meritor, të mos përmbushet detyrimi i 
përcaktuar në të, për shkak të pamundësive të mëvonshme subjektive apo objektive 
të palës të cilën e detyron ky vendim për kryerjen e ndonjë obligimi. Duke 
analizuar këtë institut mund të nxirret konstatimi se qëllimi kryesor i tij është ai i 
efikasitetit të procedurës civile, sepse përmes tij synohet të evitohet mossuksesi i 
“kreditorit” në realizimin e detyrimit të vendosur me vendim meritor. Këtë institut 
e karakterizojnë edhe disa rregulla specifike të përgjithshme, të cilat konsistojnë në 

                                                            
1285 Neni 1 dhe 244 i LPP –së së vjetër. 
1286 Shih nenin 245 të LPP së vjetër. 
1287 Se çka konsiderohet vendim në këtë kuptim shih dispozitën e nenit 253 par. 1 dhe 2 të LPP së vjetër. 
1288 Shih me të drejtë Brestovci, E drejta procedurale civile II, fq. 223. 
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atë se, sa me të mëdha që janë indikacionet që ekziston kredia (kërkesa), aq më 
lehtë lejohen masat siguruese lidhur me të, si dhe sa më të forta të jenë mjetet apo 
masat siguruese, aq më të vështira janë kushtet dhe argumentet për caktimin e 
tyre1289. LPK i ri, personin i cili kërkon nga gjykata që ti sigurohet kërkesëpadia e 
tij, e njeh me emrin “propozues i sigurimit, ndërsa personin ndaj të cilës vendoset 
sigurimi, ky ligj e quan vetëm si palë kundërshtare apo “kundërshtari i 
sigurimit”1290. Edhe me këtë rast ekziston një dallim i theksueshëm në mes të LPK 
të ri dhe LPP së vjetër, sa i për ketë këtij instituti. LPP i vjetër këta persona i njeh 
me emrat si kreditor që korrespondon me “propozuesin e sigurimit” dhe debitor 
që korrespondon me “palën kundërshtare” të cilat i njeh LPK e ri. Nëse lëshohemi 
në vlerësimin e këtyre emërtimeve, mund të konstatohet se emërtimi i sipas LPK të 
ri është më i drejtë se sa emërtimet e që i ka përdorur LPP i vjetër lidhur me këtë 
persona. Kjo mund të argumentohet me faktin se përmes këtij emërtimi po 
prejudikohet paraprakisht se cili është kreditori dhe cili është debitori, edhe pse 
dihet qartë se nuk kemi vendim meritor në momentin e paraqitjes së kërkesës të 
propozuesit të sigurimit, dhe rrjedhimisht në këtë moment ende nuk mund të dihet 
dhe nuk guxon të prejudikohet, se cili është kreditor dhe cili është debitor, deri në 
shpalljen e vendimit meritor nga gjykata, ky është edhe parim i drejtësisë. 

5 Me dispozitën e nenit 296 të LPK është rregulluar momenti, se kur mund të 
paraqitet kërkesa lidhur me lejimin dhe vendosjen për sigurimin e kërkesëpadisë 
dhe gjykatën kompetente e cila duhet të vendos lidhur me të. Ky paragraf duke 
përcaktuar kompetencën e gjykatës për vendosjen mbi sigurimin, na jep të 
kuptojmë edhe momentin se kur mund të kërkohet kjo masë e tillë. Sipas këtij 
paragrafi, kuptohet se propozimi për lejimin e masës së sigurimit mund të bëhet 
madje edhe para se të jetë ngritur padia për fillimin e procedurës kontestimore, si 
dhe gjatë procedurës së tillë. Një gjë e tillë mund të kërkohet vetëm në rast të 
ekzistimit të rrezikut të qartë dhe serioz i cili do të pamundësonte dukshëm 
realizimin e kërkesës së propozuesit të masës së sigurimit. Ky paragraf, e ka 
përcaktuar si kompetente gjykatën e cila është kompetente edhe për shqyrtimin e 
padisë apo kërkesëpadisë, pra mbi propozimin për sigurim të paraqitur lidhur me 
sigurimin e kërkesëpadisë, është kompetente gjykata që vepron sipas padisë. 
Gjithashtu, ky paragraf ka rregulluar edhe mënyrën dhe formën sipas të cilës 
vendoset mbi lejimin ose jo të sigurimit të kërkesëpadisë. Lidhur me lejimin ose jo 
të sigurimit gjykata vendos me anë të vendimit i cili jepet në formë të 
aktvendimit, i cili quhet si aktvendim mbi masën e sigurimit të cilin e jep gjykata 
që vepron në shkallë të parë. Vendimin mbi masën e sigurimit mund ta jep edhe 
gjykata më e lartë, mirëpo kjo mund të ndodhë atëherë kur propozimi për marrjen e 
saj është paraqitur pas dërgimit të dosjes së lëndës sipas ankesës në këtë gjykatë. 

6 Paragrafi 2 i nenit 296 të LPK, ka rregulluar përsëri çështjen e kompetencës lidhur 
me vendosjen e masës së sigurimit, mirëpo tani i referohet situatës kur kemi të 
bëjmë me aktgjykim të formës së prerë lidhur me kërkesëpadinë. Pra, në bazë 
të këtij paragrafi mund të kuptohet se edhe në rastin kur kemi të bëjmë me 
aktgjykim të formës së prerë mbi kërkesëpadinë, prapë se prapë kompetente për të 
vendosur lidhur me propozimin për sigurimin do të jetë gjykata e cila do të ishte 

                                                            
1289 Shih Brestovci, E drejta procedurale civile II, fq. 217. 
1290 Neni 297 paragrafi 1 i LPK. 
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kompetente për vendosje mbi kërkesëpadinë në shkallë të parë apo gjykata 
kompetente për shqyrtimin e padisë. Megjithatë, kjo dispozitë do të duhej të vlente 
vetëm në rastet, kur ende nuk ka filluar procedura e përmbarimit. Pas këtij 
momenti, kompetente për caktimin e masës së përkohshme do të jetë vetë gjykata 
përmbarimore para së cilës ka filluar procedura e përmbarimit. 

 
 
Neni 297 
 
297.1 Masa e sigurimit mund të caktohet: 

a) në qoftë se propozuesi i sigurimit e bënë të besueshme ekzistimin e 
kërkesës apo të së drejtës subjektive të tij, dhe 

b) në qoftë se ekziston rreziku se pa caktimin e masës së këtillë pala 
kundërshtare do të mund ta pamundësonte apo vështirësonte 
dukshëm realizimin e kërkesës, sidomos me tjetërsimin e pasurisë së 
vet, me fshehjen e saj, me ngarkimin apo me ndonjë mënyrë tjetër, 
me të cilën do ta ndryshonte gjendjen ekzistuese të gjërave, ose në 
ndonjë mënyrë tjetër do të ndikonte negativisht në të drejtat e 
propozuesit të sigurimit. 
 

297.2 Po që se nuk është përcaktuar ndryshe me ligj, gjykata e cakton masën e 
sigurimit vetëm nën kushtet që propozuesi i sigurimit, brenda afatit të 
caktuar nga gjykata, ashtu siç parashihet me Ligjin mbi Procedurën 
Përmbarimore, jep garanci në masën dhe në llojin e caktuar nga gjykata, 
për dëmin që mund t’i shkaktohet palës kundërshtare me caktimin dhe 
ekzekutimin e masës së sigurimit. 

297.3 Po që se propozuesi nuk jep garanci brenda afatit të caktuar gjykata e 
refuzon propozimin për caktimin e masës së sigurimit. Me kërkesën e 
propozuesit gjykata mund ta liroj atë nga detyrimi i dhënies së garancisë 
po që se konstatohet se nuk ka mundësi financiare për një gjë të tillë. 

297.4 Bashkësitë e pushtetit lokal janë të përjashtuara nga detyrimi i paragrafit 
3 të këtij neni. 

 
1 Neni 297 i LPK, rregullon kushtet se kur mund të caktohen masat siguruese. Kur 

flasim për masat siguruese është shumë me rëndësi të theksojmë edhe faktin e 
dallimit të rregullimit të masave të sigurimit në mes të LPK të ri dhe LPP të vjetër i 
cili i ka rregulluar këto masa. LPP i vjetër, për dallim nga LPK i ri, ka paraparë 
ndarjen e masave siguruese në tri lloje si, e drejta e pengut mbi pasurin e 
paluajtshme, masat paraprake dhe masat e përkohshme1291. Edhe pse të numëruara në 
mënyrë taksative nga dispozitat në vijim të LPP së vjetër mund të shihet se masat 
siguruese nuk përmbyllen brenda këtyre tri llojeve. Po ashtu sipas dispozitave të LPP të 
vjetër, në disa raste parashihen edhe kushte të veçanta për lejimin e këtyre masave, në 
varësi nga lloji i saj. LPK e re nuk ka bërë ndonjë ndarje në mënyrë strikte të këtyre 
masave apo në emër. Ligjvënësi me rastin e hartimit të LPK të ri, ka konsideruar që të 

                                                            
1291 Neni 245 i LPP të vjetër. 
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gjitha masat dhe veprimet të cilat i ndërmerr gjykata me qellim të sigurimit të 
kërkesëpadisë në instancë të fundit prapë se prapë paraqesin masa të sigurimit, të cilat 
mund të jenë të natyrave dhe të ndryshme, sepse varen nga rasti dhe marrëdhënia e 
caktuar, mirëpo qëllimi i tyre final është i njëjtë. Prandaj, LPK përmes këtij paragrafi, në 
të gjitha rastet, për çfarëdo veprimi të ndërmarr nga gjykata me qëllim të sigurimit të 
kërkesëpadisë, i quan masa siguruese, që në fakt janë masa të përkohshme. Sipas këtij 
paragrafi është paraparë përgjithësisht që masat siguruese mund të caktohen kur të 
përmbushen dy kritere apo prezumime: a) në qoftë se propozuesi i sigurimit e bënë të 
besueshme ekzistimin e kërkesës apo të së drejtës subjektive të tij, që nënkupton se 
para se gjithash propozuesi i sigurimit mund të dëshmojë këtë përmes ndonjë titulli 
juridik si, vendim të mëhershëm qoftë të gjykatës apo të ndonjë organi 
administrativ, kontratë, testament, apo ndonjë dokument tjetër ekzekutiv; si dhe b) 
në qoftë se ekziston rreziku se pa caktimin e masës së këtillë pala kundërshtare do 
të mund të gjendej në pozitën e atillë që do të pamundësohej apo vështirësohej 
dukshëm realizimi i kërkesës së propozuesit të sigurimit. Situata e tillë do të mund 
të krijohej sidomos kur ekziston rreziku që pala kundërshtare të bëjë tjetërsimin e 
pasurisë së vet, të fshehë atë, ta vë në nën ngarkim qoftë me peng apo hipotekë apo 
me ndonjë mënyrë tjetër. Të gjitha këto situata, rrezikojnë që me ose pa qëllim të 
ndryshohet gjendja ekzistuese materiale e palës kundërshtare, dhe kështu në një 
mënyrë ose tjetër do të ndikonte negativisht në të drejtat e propozuesit të sigurimit.  

2 Paragrafi 2 i këtij neni ka paraparë edhe për propozuesin e sigurimit një detyrim, si 
kusht i cili duhet të realizohet para se gjykata të vendose lidhur me masën e 
sigurimit. Sipas këtij paragrafi, nëse nuk është përcaktuar ndryshe me ligj, gjykata 
e cakton masën e sigurimit vetëm me kusht që propozuesi i sigurimit të jep një 
garanci për masën dhe llojin e sigurimit. Afatin brenda të cilit gjykata e cakton 
dhënien e garancisë është afat gjyqësor, sepse këtë e cakton gjykata varësisht nga 
rrethanat. Qëllimi i kësaj garancie është që edhe palës kundërshtare t’i garantohet 
një siguri për ndonjë dëm eventual që mund t’i shkaktohet me caktimin dhe 
ekzekutimin e masës së sigurimit. Lidhur me mënyrën e dhënies së garancisë, ky 
paragraf referon tek dispozitat e Ligjit mbi procedurën përmbarimore. Sipas këtij 
ligji, në rastet në të cilat parashihet dhënia e garancionit, atëherë ai jepet në para të 
gatshme. Gjykata mund ta lejoj dhënien e garancionit në formë të garancisë 
bankare, të letrave me vlerë, si dhe në sende të çmueshme, vlera e të cilave lehtë 
caktohet në treg dhe që mund të shndërrohet shpejt në të holla dhe në mënyrë të 
thjeshtë. Në garancionin e deponuar në këtë mënyrë, pala kundërshtare e fiton të 
drejtën e pengut ligjor1292.  

3 Paragrafi 3 i këtij neni ka paraparë dhe sanksionuar situatën kur propozuesi i 
sigurimit nuk vepron sipas paragrafit 2 të këtij neni. Konkretisht, sipas këtij 
paragrafi, në qoftë se propozuesi i sigurimit nuk jep garancinë brenda afatit të 
caktuar nga gjykata, atëherë kjo do të refuzojë propozimin për caktimin e masës së 
sigurimit. Megjithatë, në qoftë se propozuesi i sigurimit nuk ka mundësi financiare 
për dhënien e garancisë atëherë gjykata mund ta liroj atë nga një detyrimi i tillë, 
mirëpo për lirimin nga ky detyrim, propozuesi i sigurimit duhet ta kërkojë nga 
gjykata një gjë të tillë përmes një kërkese në formën me shkrim. 

                                                            
1292 Neni 20 të LPP_së. 
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4 Paragrafi 4 i këtij neni ka paraparë përjashtimin e Bashkësive të pushtetit lokal 
nga detyrimi i paragrafit 3 të këtij neni, sipas të cilit në qoftë se propozuesi nuk jep 
garanci brenda afatit të caktuar nga gjykata atëherë kjo do ta refuzojë propozimin 
për caktimin e masës së sigurimit. Sa i përket këtij paragrafi lidhur me përjashtimin 
e bashkësive të pushtetit lokal nga detyrimi i pagimit të garancisë, mund të thuhet 
se një rregull i tillë është paraparë edhe në LPP e ri, ku thuhet se Institucionet e 
Kosovës dhe organet ose shërbimet e tyre nuk janë të detyruara të deponojnë 
garancion kur në procedurën përmbarimore paraqiten si palë1293. Prandaj, kjo 
dispozitë do të duhej të interpretohej në mënyrë ekstensive duke përfshirë të gjithë 
personat juridikë të së drejtës publike. 

 
 
Neni 298 
 

Garancia nga neni 297 i këtij ligji kthehet brenda afatit prej shtatë (7) ditësh 
nga dita në të cilën shuhet masa e sigurimit. Po që se në ndërkohë propozuesi i 
sigurimit e ngritë padinë për kompensimin e dëmit, gjykata kompetente për 
gjykimin e padisë do të vendosë për lënien në fuqi të masës së sigurimit. 

 
1 Me dispozitën e nenit 298 të LPK rregullohet afati, brenda të cilit do të kthehet 

garancia, e paraparë me nenin 297 konkretisht par. 3 i tij, si kusht për lejimin e 
masës siguruese për propozuesin e sigurimit, në njërën anë dhe si mjet për 
mbrojtjen e palës kundërshtare nga masa siguruese në anën tjetër. Ky afat është 
brenda shtatë (7) ditësh nga dita në të cilën shuhet masa e sigurimit. Mirëpo, sipas 
këtij neni, në qoftë se në ndërkohë propozuesi i sigurimit e ngritë padinë për 
kompensimin e dëmit, gjykata kompetente për gjykimin e padisë do të vendosë për 
lënien në fuqi të masës së sigurimit. Kjo nënkupton se, me rastin e ngritjes së 
padisë për kompensimin e dëmit nga propozuesi i sigurimit, mund të ndodh që 
gjykata të vendosë për lënien në fuqi të masës së sigurimit, e kjo do të nënkuptojë 
edhe moskthimin e garancisë. Kjo mund të arsyetohet me faktin se, garancia është 
kusht për lejimin dhe aprovimin e masës siguruese, dhe se ajo do të kthehet kur 
shuhet masa e sigurimit, prandaj me këtë rast mund të nxjerrët një përfundim se 
garancia do ta ndaj fatin e masës siguruese. Kur flasim për garancinë, 
konsiderojmë të rëndësishëm të theksojmë se këtë mjet LPP i vjetër nuk e kishte 
njohur me këtë emër. Ky Ligj e njihte këtë mjet si dorëzani në formë të depozitës 
në shumë të caktuar, për dëmin që do të mund t’i shkaktohej debitorit nga caktimi 
dhe zbatimi i masës së përkohshme, të cilën e caktonte gjykata1294. Po ashtu e kishte 
paraparë si mjet për sigurimin e kompensimit të dëmit eventual të “debitorit” në rast 
se është vërtetuar se masa e përkohshme e vendosur ka qenë e pabazuar ose të 
cilën kreditori nuk e ka justifikuar. Ekzistimin e dëmit dhe masën e tij a ka 
vërtetuar gjykata me anë të aktvendimit, me propozimin e “debitorit”. Kundër 
këtij aktvendimi është lejuar ankesa, e cila do të kishte efekt suspenziv1295.  

 
                                                            
1293 Neni 20 paragrafi 2 i LPP të ri. 
1294 Neni 270 i LPP të vjetër. 
1295 Neni 260 dhe neni 274 të LPP të vjetër. 
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Neni 299 
 
299.1 Për sigurimin e kërkesës në të holla mund të caktohen këto masa të 

sigurimit: 
a) ndalimi kundërshtarit të sigurimit që ta tjetërsojë, fshehë, ngarkojë 

ose disponojë me pasurinë e caktuar me vlerë të mjaftueshme për 
sigurimin e kërkesës së propozuesit të sigurimit. Ky ndalim do të 
regjistrohet në regjistrin publik përkatës; 

b) ruajtja e pasurisë me të cilën ka të bëjë ndalimi nga pika e sipërme 
nga gjykata në depozitën e saj, kur ka mundësi për një gjë të tillë, apo 
duke iu dhënë në posedim propozuesit të sigurimit apo personit të 
tretë; 

c) ndalimi debitorit të kundërshtarit të sigurimit që këtij të fundit t’i 
përmbushet kërkesa apo dorëzohet sendi, si dhe ndalimi 
kundërshtarit të sigurimit që ta pranojë sendin, ta realizojë kërkesën 
apo të disponojë me të;  

d) parashënimi i së drejtës së pengut mbi sendin e paluajtshëm të 
kundërshtarit të sigurimit, apo mbi të drejtën e regjistruar në sendin 
e paluajtshëm, gjerë në vleftën e kërkesës kryesore, me kamata dhe 
shpenzime procedurale, për të cilën është dhënë aktgjykimi i cili ende 
nuk është bërë i ekzekutueshëm. 
 

299.2 Aktvendimi me të cilin caktohet masa e sigurimit i dërgohet kundërshtarit 
të sigurimit, debitorit të kundërshtarit të sigurimit, e kur është rasti edhe 
regjistrit publik përkatës. Masa e sigurimit konsiderohet e zbatuar në 
momentin kur aktvendimi i dorëzohet kundërshtarit të sigurimit apo 
debitorit të tij, po që se i është dorëzuar këtij të fundit, apo regjistrit 
publik përkatës, varësisht nga ajo se cila nga këto tri data të dorëzimit 
është më e hershme në pikëpamje kohore. 

299.3 Në rajonet në të cilat nuk ekzistojnë librat publike, masat e sigurimit nga 
ky nen do të zbatohen duke u zbatuar rregullat procedurale adekuate të 
procedurës përmbarimore. 

 
1 Me dispozitat e nenit 299 të LPK janë paraparë rregullat lidhur me masat për 

sigurimin e kërkesave në të holla. Përmes masave të sigurimit të kërkesave në të 
holla, siç përmendën në këtë nen përgjithësisht konsistojnë në ndalimin e 
kundërshtarit të propozimit të masës së tillë, që të kryej disa veprime të cilat do të 
ndikonin negativisht në realizimin e kërkesës së propozuesit të sigurimit. 
Rrjedhimisht del se esenca e masave të sigurimit të kërkesave në të holla është 
pengimi i zvogëlimit të aktives së pasurisë të kundërshtarit të propozuesit të masës 
së sigurimit (“debitorit”) nga e cila propozuesi do të mund të realizonte kërkesën e 
tij1296.  

2 Me dispozitën e nenit 299 par. 1 të LPK janë përcaktuar masat të cilat mund të 
caktoj gjykata në emër të sigurimit të kërkesës në të holla. Sipas këtij 

                                                            
1296 Pozniq, E drejta e procedures civile, fq. 583. 
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paragrafi, për sigurimin e kërkesës në të holla mund të caktohen këto masa të 
sigurimit:  

 
- Ndalimin e kundërshtarit të sigurimit që ta tjetërsojë, fshehë, ngarkojë ose 

disponojë me pasurinë e caktuar me vlerë të mjaftueshme për sigurimin e 
kërkesës së propozuesit të sigurimit. Ky ndalim do të regjistrohet në regjistrin 
publik përkatës. regjistër publik në sens të kësaj norme është Regjistri për 
pasurinë e paluajtshme dhe Regjistri i pengut.  

 
Kjo masë nënkupton që kundërshtari i propozuesit të sigurimit nuk do të mund të 
shesë, dhuroj apo diçka të ngjashëm ndonjë send, pjesë të pasurisë së tij, nuk do të 
mund që pasurinë e tij ta ngarkojë si me peng, hipotekë apo me ndonjë barrë tjetër, 
dhe as të disponojë me pasurinë e tij deri në vlerën kërkesës të propozuesit të 
sigurimit. Çdo veprim i kundërshtarit të sigurimit, i cili është në kundërshtim me 
masën e tillë të sigurimit është i pavlefshëm dhe si i tillë nuk do të mund të 
prodhojë efekt juridik. Mirëpo, lidhur me këtë çështje ekziston një përjashtim kur 
është në pyetje personi i tretë i cili e ka fituar ndonjë të drejtë mbi sendin e 
kundërshtarit të sigurimit sipas dispozitave të së drejtës materiale, konform 
paragrafit 2 të nenit 302 të LPK i cili në lidhje me këtë çështje parasheh që 
tjetërsimi apo ngarkimi në kundërshtim me urdhrin e gjykatës mbi ndalimin e 
tjetërsimit, fshehjes apo disponimit me pasurinë e kundërshtarit të sigurimit nuk ka 
efekt juridik ndaj propozuesit, përpos kur ka vend për aplikimin e rregullave mbi 
mbrojtjen e fituesit të ndershëm. 

 
- ruajtja e pasurisë me të cilën ka të bëjë ndalimi nga pika e sipërme nga 

gjykata në depozitën e saj, kur ka mundësi për një gjë të tillë, apo duke iu 
dhënë në posedim propozuesit të sigurimit apo personit të tretë. Përmes kësaj 
mase, tani sendet të cilat janë objekt i masës së parë, të cekur me lartë, do të 
ruhen dhe depozitohen në gjykatë. Në rast se gjykata nuk mund të organizoj 
ruajtjen e sendeve të tilla, atëherë këtë do të ia besojë propozuesit të sigurimit, 
e në qoftë se as ky nuk bënë një gjë të tillë atëherë për këtë mund të caktohet 
edhe ndonjë person i tretë;  

 
- ndalimi i debitorit të kundërshtarit të sigurimit që këtij të fundit t’i përmbushet 

kërkesa apo dorëzohet sendi, si dhe ndalimi kundërshtarit të sigurimit që ta 
pranojë sendin, ta realizojë kërkesën apo të disponojë me të. Në këtë rast 
debitori i kundërshtarit të sigurimit paraqet personin e tretë i cili është në një 
marrëdhënie të caktuar juridike civile me këtë të fundit. Përmes kësaj mase të 
sigurimit gjykata do të ia ndalojë personit të tretë që derisa të zgjasë masa e 
tillë, të ia paguajë shumën të cilën ia ka borxh, apo të ia dorëzojë sendin 
kundërshtarit të sigurimit, me ç’rast do të vështirësohej realizimi i kërkesës së 
propozuesit në të ardhmen. Personi i tretë do të bartë përgjegjësi në rast se nuk 
vepron sipas urdhrit të gjykatës për ndalesën e tillë dhe ai mund të përgjigjet 
për shkaktimin e ndonjë dëmi eventual. Personi i tretë mundet që detyrimin e 
tij për kthimin e shumës së parave apo sendit të cilat i ka borxh kundërshtarit 
të sigurimit, t’i depozitojë në gjykatë apo tek personi i tjetër i caktuar nga 
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gjykata për ruajtjen e pasurisë së kundërshtarit të sigurimit. Më këtë, personi i 
tretë do të lirohet nga përgjegjësia1297. 

 
- kjo pikë e paragrafit 1 të këtij ligji rregullon masën e sigurimit lidhur me 

parashënimin e të drejtës së pengut mbi sendin e paluajtshëm të kundërshtarit 
të sigurimit, apo mbi të drejtën e regjistruar në sendin e paluajtshëm, gjerë në 
vleftën e kërkesës kryesore, me kamata dhe shpenzime procedurale, për të 
cilën është dhënë aktgjykimi i cili ende nuk është bërë i ekzekutueshëm. Siç 
mund të shihet, në këtë rast kemi të bëjmë me njërën nga masat me të forta të 
cilat garantojnë realizimin e kërkesës në të holla të propozuesit të sigurimit. 
Mirëpo, po ashtu shihet se edhe kushtet për caktimin e saj janë të forta. Si 
kusht që kërkohet të ekzistoj është aktgjykimi, i cili ende nuk është bërë i 
ekzekutueshëm, prandaj deri në arritjen e momentit të ekzekutimit gjykata 
mund të caktoj parashënimin e të drejtës së pengut mbi sendin e paluajtshëm të 
kundërshtarit të sigurimit, apo mbi të drejtën e regjistruar në sendin e 
paluajtshëm, e cila do të përfshij vetëm aq sa është shuma e kërkesës kryesore, 
me kamata dhe shpenzime procedurale.  

 
“Parashënimi” nënkupton një lloj të regjistrimit në librat publike me të cilin 
kushtimisht fitohen, barten apo shuhen të drejtat për sendet e paluajtshme dhe 
sendet tjera në procedurën përmbarimore, ndërsa në rastin tonë për sendet që mund 
të jenë objekt i masave të sigurimit. Në këtë pikë është përmendur vetëm ekzistimi 
i aktgjykimit si kusht për themelimin e të drejtës së pengut, për dallim nga LPP i 
vjetër i cili parashihte si bazë ekzistimin e dokumentit ekzekutiv, që kreditori 
(propozuesi) të kërkonte themelimin e të drejtës së pengut për kërkesat në të 
holla1298. Në këtë aspekt, termi “dokument ekzekutiv” ngërthen në vete edhe disa 
vendime të tjera, përveç aktgjykimit. Sipas dispozitave ligjore relevante të 
mëhershme, ky term përfshinë vendimin ekzekutiv gjyqësor (aktgjykimin, 
aktvendimin) dhe pajtimin gjyqësor, vendimin ekzekutiv në procedurën administra-
tive, pajtimin në procedurën administrative dhe vendimin ekzekutiv në procedurën e 
kundërvajtjes, në qoftë se i përkasin përmbushjes së detyrimit në të holla, si dhe 
në disa raste kur vet ligji ndonjë dokumenti ia njeh cilësinë e dokumentit 
ekzekutiv1299. Për shkak se kjo masë e sigurimit, e të drejtës së themelimit të 
pengut mbi sendin e paluajtshëm është e lidhur me kushtin e ekzistimit të 
aktgjykimit dhe ekzekutueshmerisë së tij atëherë mund të rezultojë përfundimi se e 
drejta e pengut do të shuhet me ekzekutimin e këtij aktgjykimi, e rrjedhimisht edhe 
të kërkesës së propozuesit të sigurimit. 

3 Me dispozitën e par. 2 të këtij neni janë rregulluar dy çështje shumë të rëndësishme 
lidhur me çështjen, njëra që ka të bëjë me adresimin (se kujt duhet t’i dërgohet 
aktvendimi për masën e sigurimit), dhe tjetra ka të bëjë me kohën apo momentin 
se kur masa e sigurimit shtrinë efektin e saj apo bëhet e zbatueshme). Sipas këtij 
par., aktvendimi me të cilin caktohet masa e sigurimit i dërgohet kundërshtarit të 
sigurimit, debitorit të kundërshtarit të sigurimit, në mënyrë që të njoftohen dhe të 

                                                            
1297 Shih nenet 327, 328, 329 të LMD. 
1298 Neni 248 i LPP të vjetër. 
1299 Neni 16 i LPP të vjetër. 
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respektojnë masat e parapara në atë aktvendim të cilat janë të përmbajtura në 
dispozitivin e tij. Kjo iu dërgohet së pari këtyre personave sepse vetë masat e 
sigurimit janë të drejtuara drejtpërdrejt ndaj tyre, përkatësisht pasurisë së tyre. 
Ndërsa, kur kemi të bëjmë me aktvendimin për themelimin e të drejtës së pengut 
mbi sendin e paluajtshëm, atëherë ky aktvendim do t’i dërgohet edhe organit 
kompetent për mbajtjen e regjistrit publik përkatës të paluajtshmërive. Ky par. 
lidhur me momentin e hyrjes në zbatim të masës së sigurimit ka përcaktuar 
momentin e dorëzimit të aktvendimit mbi masën e sigurimit. Mirëpo, për shkak se 
aktvendimi për masën e sigurimit duhet t’i dërgohet dy subjekteve të ndryshme e 
në disa raste edhe tri subjekteve të ndryshme dhe dorëzimi mund të ndodhë në 
kohë të ndryshme, atëherë ky par. ka përcaktuar që si moment të zbatimit apo 
hyrjes në fuqi të kësaj mase, do të merret data me e hershme e dorëzimit, në 
pikëpamje kohore. Pra, kjo paraqet një zgjidhje për rastet kur kemi të bëjmë me tri 
data të ndryshme të dorëzimit. 

4 Me dispozitën e par. 3 të LPK të këtij neni është paraparë situata, se si masat e 
sigurimit nga ky nen do të zbatoheshin në rajone të ndryshme ku nuk ekzistojnë 
librat publike. Për rastet e tilla, ky paragraf ka bërë zgjidhjen duke u referuar në 
zbatimin e dispozitave procedurale adekuate të procedurës përmbarimore. Lidhur 
me këtë situatë, dispozitat adekuate të procedurës përmbarimore, kanë paraparë që 
në territoret në të cilat nuk ekzistojnë librat publik të paluajtshmërive, ose kur ato 
janë asgjësuar apo zhdukur, atëherë gjykata me propozimin dhe shpenzimet e 
propozuesit të përmbarimit do ta publikojë aktvendimin për përmbarimin në 
Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe së paku në një gazetë të përditshme që 
shpërndahet në gjithë territorin e Kosovës. Në rastin e publikimit të aktvendimit 
për përmbarimin në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, shënimi i përmbarimit pas 
evidentimit të saj në librin publik të paluajtshmërive, prodhon efekte juridike që 
nga momenti kur aktvendimi për përmbarimin është publikuar për herë të parë në 
mjetet e informimit1300.  

 
 
Neni 300 
 
300.1 Për sigurimin e kërkesës së drejtuar kah sendi i caktuar apo kah një pjesë 

e tij mund të caktohen këto masa sigurimi: 
a) ndalimi kundërshtarit të sigurimit që ta tjetërsojë, fshehë, ngarkojë 

apo disponojë me pasurinë kah e cila është drejtuar kërkesa. Ky 
ndalim do të evidentohet në regjistrin publik përkatës; 

b) ruajtja e pasurisë të cilës i përket ndalimi nga pika a) e këtij 
paragrafi dhe atë duke u depozituar në gjykatë, nëse kjo është e 
mundshme, apo duke iu dorëzuar në posedim propozuesit të 
sigurimit apo personit të tretë; 

c) ndalimi kundërshtarit të sigurimit që të kryejë veprime me të cilat 
mund të dëmtohet pjesa e pasurisë kah e cila është drejtuar kërkesa, 
apo urdhri kundërshtarit të sigurimit që t’i kryejë veprimet e 

                                                            
1300 Neni 192 i LPP. 
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caktuara të nevojshme për tu ruajtur pasuria apo për tu ruajtur 
gjendja ekzistuese e rrethanave; 

d) autorizimi i propozuesit të sigurimit që t’i kryejë aktivitetet e 
caktuara. 

 
300.2 Dispozitat e paragrafit 2 dhe 3 të nenit 299 të këtij ligji zbatohen edhe në 

rastin e sigurimit të kërkesës së drejtuar kah sendi i caktuar apo kah një 
pjesë e tij. 

300.3 Masat e sigurimit nga ky nen nuk guxojnë në tërësi ta përfshijnë kërkesën 
që sigurohet me anë të tyre. 

 
1 Me dispozitat e nenit 300 të LPK është rregulluar sigurimi i kërkesave, të cilat 

janë të drejtuara kah sendi i caktuar apo kah një pjesë e tij. Pra për dallim nga 
neni 299 i LPK i cili rregullon sigurimin e kërkesave në të holla, neni 300 i LPK 
rregullon sigurimin e kërkesave të drejtuara kah sendi i caktuar apo kah një pjesë e 
tij. Zakonisht sendet e tilla gjenden tek pala kundërshtare, për këtë arsye edhe 
masat e sigurimit të cilat mund të merren lidhur me këto sende konsistojnë në 
ndalimin kundërshtarit të sigurimit që ta tjetërsojë, fshehë, ngarkojë apo disponojë 
me sendin dhe ky ndalim do të evidentohet në regjistrin publik përkatës, si dhe 
ruajtjen e sendeve dhe pasurisë së tillë, qoftë duke e depozituar në gjykatë, apo 
duke ia dorëzuar në posedim propozuesit të sigurimit apo personit të tretë. Që të dy 
këto masa të sigurimit, janë të njëjta sikurse edhe masat e sigurimit për kërkesat në 
të holla që janë paraparë në nenin 299 të LPK, prandaj edhe mund t’i referohemi 
komenteve përkatëse të dhëna në ato pika (neni 299, paragrafi 1 pika a, b i LPK). 
Dallimi në mes të masës së sigurimit e kërkesave në të holla (neni 299 i LPK) dhe 
kërkesave të cilat janë të drejtuara kah sendi i caktuar apo kah një pjesë e tij (neni 
300 i LPK), është tek pikat c dhe d të këtyre neneve. Lidhur me sigurimin e 
kërkesave të cilat janë të drejtuara kah sendi i caktuar apo kah një pjesë e tij, pika c 
e këtij paragrafi ka paraparë caktimin e masës së ndalimit që kundërshtari i 
sigurimit të kryejë ndonjë veprim, me të cilin mund të dëmtohet pjesa e pasurisë 
kah e cila është drejtuar kërkesa, dhe po ashtu kundërshtarit të sigurimit mund t’i 
caktohet edhe masa e sigurimit që ai të urdhërohet t’i kryejë veprimet e caktuara 
të nevojshme për të ruajtur sendin apo pasurinë apo për të ruajtur gjendja 
ekzistuese e rrethanave. Pra, kemi një situatë kur, kundërshtarit të sigurimit i 
kërkohet që të mos veproj në një rast, dhe në rastin tjetër veproj, ndërsa qëllimi në 
të dyja rastet mbetët prapë i njëjtë, e që është ruajtja dhe mos dëmtimi i sendit apo 
pasurisë së tij. Pika d e këtij par. ka paraparë një masë, e cila konsiston në 
autorizimin që i garantohet propozuesit të sigurimit, që ndaj sendit apo pasurisë së 
kundërshtarit të sigurimit, të kryejë ndonjë veprim të caktuar. Sipas kësaj pike, 
gjykata mund të caktoj masën përmes të cilës e autorizon propozuesin e sigurimit 
që ndaj sendit të kundërshtarit apo pasurisë së caktuar të tij t’i kryejë aktivitetet e 
caktuara, me qëllim të ruajtjes së gjendjes ekzistuese apo pengimit të dëmtimit të 
sendeve apo pasurisë të palës kundërshtare të sigurimit. Këto aktivitete i cakton 
gjykata dhe mund të jenë të ndryshme. Prandaj, përcaktimi i aktiviteteve dhe lloji i 
tyre, të cilat mund t’i kryej propozuesi i sigurimit, varen drejtpërdrejt nga çështja e 
cila është objekt shqyrtimi (apo marrëdhënia juridike civile në mes të propozuesit 
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të sigurimit dhe kundërshtarit të sigurimit), dhe vendimi i gjykatës lidhur me atë se 
duhet të ekzistoj një masë e tillë fillimisht, më pastaj vlerësimi i saj lidhur me atë 
se cilat lloje të aktiviteteve mund të kryhen dhe në çfarë shkalle apo mase mund të 
shtrihen ato aktivitete.  

2 Me nenin 300 par. 2 të LPK është përcaktuar, që dispozitat nga paragrafi 2 dhe 3 të 
nenit 299 të këtij ligji të zbatohen edhe në rastin e sigurimit të kërkesës së drejtuar 
kah sendi i caktuar apo kah një pjesë e tij. Siç kemi përmendur më lartë, paragrafi 
2 i nenit 299 të këtij ligji ka të bëjë me adresimin (se kujt duhet t’i dërgohet 
aktvendimi për masën e sigurimit) dhe me kohën apo momentin se kur masa e 
sigurimit shtrinë efektin e saj apo bëhet e zbatueshme, ndërsa paragrafi 3 i nenit 
299 të këtij ligji ka të bëjë me situatën se si masat sigurimit të parapara me këto 
nene (neni 299 dhe 300 të LPK) do të zbatoheshin në rajone të ndryshme ku nuk 
ekzistojnë librat publik. Duke qenë se, paragrafi 2 i këtij neni referon tek zbatimi i 
dispozitave të paragrafit 2 dhe 3 të nenit 299 të LPK, atëherë komentet dhëna për 
paragrafin 2 dhe 3 të nenit 299 të LPK, vlejnë edhe për këtë paragraf.  

3 Paragrafi 3 i këtij neni, ka paraparë përfundimisht një dallim tjetër esencial në mes 
të masave të cilat janë paraparë me këtë nen dhe masat e sigurimit të cilat janë të 
paraparë me nenet paraprake. Përmes kësaj dispozite, LPK në mënyrë strikte i bënë 
me dije gjykatat, se masat e sigurimit të parapara me nenin 300 të LPK për 
sigurimin e kërkesave të cilat janë të drejtuara kah sendi i caktuar apo kah një pjesë 
e tij nuk guxojnë në tërësi ta përfshijnë kërkesën që sigurohet me anë të tyre. 
Sipas kësaj dispozite, kuptohet se gjykata me rastin e caktimit të ndonjërës nga 
masat e nenit 300 të këtij Ligji, nuk mund të vendosin që këto masa të sigurojnë në 
tërësi kërkesën e propozuesit të sigurimit, në aspektin e vlerës së asaj kërkese. 
Nëse kërkesa e propozuesit të sigurimit ka një vlerë të caktuar, atëherë masa e 
sigurimit e cila është e drejtuar kah sendi i caktuar apo kah një pjesë e tij nuk 
guxon të përfshijë në tërësi atë vlerë të kërkesës.  

 
 
Neni 301 
 

Për sigurimin e të drejtave tjera apo për ruajtjen e gjendjes ekzistuese të 
rrethanave, mund të caktohen këto masa sigurimi: 
a) ndalimi kundërshtarit të sigurimit që t’i kryejë aktivitetet e caktuara, po 

urdhri që t’i kryeje aktivitetet e tilla, me qëllim të ruajtjes së gjendjes 
ekzistuese apo pengimit të dëmtimit të palës kundërshtare; 

b) autorizimi i propozuesit të sigurimit që t’i ndërmarrë aktivitetet e 
caktuara; 

c) lënia e pasurisë së caktuar të kundërshtarit të sigurimit për ruajtje dhe 
përkujdesje personit të tretë; 

d) dhe masa tjera të cilat i cakton gjykata si të domosdoshme për sigurimin e 
kërkesëpadisë së propozuesit të sigurimit. 

 
1 Me dispozitat e nenit 301 të LPK është rregulluar situata, kur objekt i sigurimit 

janë të drejtat e tjera apo për ruajtjen e gjendjes ekzistuese të rrethanave, pra 
nuk janë as kërkesat në të holla (neni 299 i LPK) dhe as kërkesat e tjera të 
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drejtuara kah sendi dhe pasuria e kundërshtarit të sigurimit (neni 300 i LPK). Edhe 
lidhur me sigurimin e të drejtave tjera apo për ruajtjen e gjendjes ekzistuese të 
rrethanave, mund të caktohen masa të cilat janë të ngjajshme me ato të trajtuara me 
nenet 299 dhe 300 të LPK. Kështu, pika a) e këtij neni, si masë të sigurimit ka 
paraparë ndalimin kundërshtarit të sigurimit që t’i kryejë aktivitetet e caktuara, po 
urdhri që t’i kryeje aktivitetet e tilla, me qëllim të ruajtjes së gjendjes ekzistuese 
apo pengimit të dëmtimit të palës kundërshtare1301. Pika b) e këtij neni ka paraparë 
masën e sigurimit që ka të bëjë me autorizimin e propozuesit të sigurimit që t’i 
ndërmarrë aktivitetet e caktuara me qëllim të ruajtjes së gjendjes ekzistuese apo 
pengimit të dëmtimit të pasurisë apo të drejtave të tjera të palës kundërshtare1302. 
Lidhur me pikën c) e cila ka të bëjë me lënien e pasurisë së caktuar të 
kundërshtarit të sigurimit për ruajtje dhe përkujdesje tek personi i tretë, dallon nga 
masa e paraparë në pikën b) të paragrafit 1 të nenit 299 të LPK, e cila ka të bëjë me 
sigurimin kërkesave në të holla, vetëm për faktin se tek kjo e fundit, parashihet 
fillimisht depozitimi i sendeve në gjykatë e më pastaj, nëse kjo nuk është e mundur 
atëherë mund të caktohet personi i tretë për përkujdesje. Ndërsa tek pikën c e këtij 
neni është paraparë vetëm personin e tretë si subjekt për ruajtje dhe përkujdesje të 
pasurisë së caktuar të kundërshtarit të sigurimit. Ajo që është me rëndësi dhe e 
bënë të dallohet këtë masë të sigurimit nga masat e tjera (masat për sigurimin e 
kërkesave në të holla dhe masat për sigurimin e kërkesave të drejtuara kah sendi i 
caktuar apo pjesë të tij), është pikërisht pika d e këtij neni. Sepse derisa llojet e 
masave për sigurimin e kërkesave në të holla dhe sigurimin e kërkesave të 
drejtuara kah sendi i caktuar apo pjesë të tij, ishin të numëruara në mënyrë 
taksative, pika d nuk e përmbyll listën e masave në mënyrë strikte. Përmes kësaj 
pike i është lënë gjykatës hapësirë që të caktoj edhe masa të tjera nëse ajo e sheh 
të nevojshme dhe të domosdoshme për sigurimin e kërkesëpadisë së propozuesit të 
sigurimit.  

 
 
Neni 302 
 
302.1 Kundërshtari i sigurimit i cili vepron në kundërshtim të aktvendimit për 

ndalimin e tjetërsimit, fshehjes, ngarkimit apo të disponimit me pasurinë 
përgjigjet sipas rregullave të së drejtës civile. Pas parashënimit të 
ndalimit, e deri sa ai të jetë në fuqi, nuk është i mundshëm regjistrimi në 
regjistrin publik i asnjë ndryshimi të të drejtave të krijuara në bazë të 
disponimit vullnetar të kundërshtarit të sigurimit. 

302.2 Tjetërsimi apo ngarkimi në kundërshtim me urdhrin e gjykatës mbi 
ndalimin e tjetërsimit, fshehjes apo disponimit me pasurinë nuk ka efekt 
juridik ndaj propozuesit, përpos kur ka vend për aplikimin e rregullave 
mbi mbrojtjen e fituesit të ndershëm. 

302.3 Dispozitat nga paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni në mënyrë të përshtatshme 
aplikohen edhe për rastin e veprimit të personave në kundërshtim me 
vendimin e gjykatës mbi caktimin e masave tjera të sigurimit. 

                                                            
1301 Lidhur me këtë shih komentin për pikën c) paragrafi 1 neni 300 të LPK. 
1302 Lidhur me këtë shih komentin për pikën d) paragrafi 1 neni 300 të LPK. 
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302.4 Me anë të masës së sigurimit nuk fitohet e drejta e pengut, përpos në 
rastin e justifikimit të parashënimit të së drejtës së pengut nga pika d 
paragrafi 1 i nenit 299 të këtij ligji. 

 
1 Me dispozitën e nenit 302 par. 1 të LPK është paraparë që kundërshtari i sigurimit 

do të bartë përgjegjësi civile juridike sipas dispozitave materiale të së drejtës 
civile në rast se vepron në kundërshtim me aktvendimin e gjykatës përmes të cilit i 
është kërkuar këtij, ndalimi i tjetërsimit, fshehjes, ngarkimit apo të disponimit me 
pasurinë. Siç kemi përmendur me lartë, çfarëdo veprimi i kundërshtarit të sigurimit 
i cili është në kundërshtim me aktvendimin e gjykatës për caktimin e masës së 
sigurimit, është i pavlefshëm dhe nuk prodhon efekt juridik, mirëpo megjithatë 
mund të ndodh që përkundër kësaj kundërshtari i sigurimit të mos e respektojë këtë 
vendim. Në këtë aspekt para se gjithash mund të përmendet si shembull 
përgjegjësia civile juridike lidhur me dëmin të cilin mund ta shkaktojë kundërshtari 
i sigurimit duke mos e respektuar aktvendimin e gjykatës. Me këtë rast, edhe pse 
këto veprime të tij janë të pavlefshme, ato mund të lënë pas pasojat të cilat mund të 
shprehen në formë të shkaktimit të dëmeve të ndryshme materiale, si për 
propozuesin e sigurimit, por edhe për ndonjë person tjetër të tretë. Pjesa e dytë e 
paragrafit i referohet ndalimit përmes parashënimit në regjistrat publik. 
Parashënimi, si një lloj i regjistrimit në rastin tonë konsiston në regjistrimin e 
ndonjë barre mbi sendin e caktuar të kundërshtarit të sigurimit. Kështu që me 
caktimin e masës së tillë të parashënimit nuk do të jetë më e mundshme regjistrimi 
në regjistrin publik i asnjë ndryshimi të të drejtave në mënyrë të lirë dhe vullnetare 
të kundërshtarit të sigurimit, e deri sa të jetë në fuqi aktvendimi me të cilin 
caktohet masa e tillë. 

2 Paragrafi 2 i këtij neni ka paraparë një përjashtim nga rregulli të cilin e kemi 
përmendur deri me tani lidhur me masën e sigurimit e cila konsiston në 
tjetërsimin, ngarkimin, fshehjen apo disponimin e pasurisë së kundërshtarit 
të sigurimit. Po ashtu nga dispozitat e lartpërmendura u pa se edhe veprimet apo 
aktivitetet të cilat janë në kundërshtim me këto masa, apo më konkretisht me 
aktvendimin për caktimin e këtyre masave, janë të pavlefshme dhe nuk do të 
prodhojnë ndonjë efekt juridik. Megjithatë, sipas këtij paragrafi, tjetërsimi apo 
ngarkimi në kundërshtim me urdhrin e gjykatës mbi ndalimin e tjetërsimit, fshehjes 
apo disponimit me pasurinë nuk ka efekt juridik ndaj propozuesit, përpos kur ka 
vend për aplikimin e rregullave mbi mbrojtjen e fituesit të ndershëm. Paragrafi 3 i 
këtij neni ka paraparë që dispozitat nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni në mënyrë të 
përshtatshme aplikohen edhe për rastin e masave tjera të sigurimit, kur paraqiten 
rastet e veprimeve të personave të cilat janë në kundërshtim me vendimin e 
gjykatës mbi caktimin e masave të sigurimit.  

3 Paragrafi 4 i këtij neni ka paraparë rastin kur mund të fitohet e drejta e pengut 
përmes masës së sigurimit, edhe pse në vazhdimësi është përmend se përmes 
masave të sigurimit nuk mund të fitohet e drejta e pengut. Prandaj, ky paragraf 
paraqet një përjashtim nga rregullat e përmendura më lartë. Sipas kësaj dispozite, 
përmes masës së sigurimit mund të fitohet e drejta e pengut, mirëpo me kusht që të 
jetë dhënë aktgjykimi, mirëpo i cili ende nuk është bërë i ekzekutueshëm. Pra, 
aktgjykimi në bazë të kësaj dispozite të pikës d paragrafi 1 të nenit 299 të këtij 
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ligji paraqitet si kusht dhe justifikim për parashënimin dhe fitimin e të drejtës së 
pengut. Sepse siç kemi përmendur edhe me lartë, përmes parashënimit vetëm 
kushtimisht mund të fitohen, barten apo shuhen të drejtat për sendet e paluajtshme 
të cilat janë objekt i masave të sigurimit. 

 
 
Neni 303 
 

Gjykata mundet, duke i marrë parasysh rrethanat e rastit konkret, ti caktoj 
përnjëherë më tepër masa të sigurimit, kur ka nevojë për një gjë të tillë. 

 
1 Neni 303 i LPK, ka paraparë mundësinë që gjykata të caktoj në të njëjtën kohë më 

shumë se një masë të sigurimit, duke marr për bazë dy kriteret si, rrethanat e rastit 
dhe nevojën. Me këtë rast kemi të bëjmë me një rast konkret, dhe po ashtu edhe me 
një kërkesë të vetme të propozuesit të sigurimit në kuptimin formal, i cili kërkon 
nga gjykata që të caktoj një apo me tepër masa të sigurimit.  

2 Pavarësisht kërkesës së propozuesit, gjykata është ajo që do të vendos për caktimin 
ose jo të këtyre masave të sigurimit, sipas vlerësimit të saj duke u bazuar në 
rrethanat të cilat e karakterizojnë marrëdhënien juridike civile në mes të 
propozuesit të sigurimit dhe kundërshtarit të sigurimit, si dhe në ekzistimin e 
nevojës për një gjë të tillë. Si shembull, mund të përmendim masën e sigurimit të 
paraparë në pikën b me nenin 300 të LPK, e cila konsiston në ruajtjen e pasurisë 
së kundërshtarit të sigurimit, duke ia dorëzuar në posedim propozuesit të sigurimit 
apo personit të tretë. Në disa raste pasuria apo sendi i caktuar nuk mund të ruhet në 
mënyrën e rregullt, përveçse duke i ndërmarr edhe disa veprime të tjera të natyrës 
administruese ndaj tij. Në këto raste gjykata duke u bazuar në këtë nen por edhe në 
pikën d të nenit 300 të LPK do të caktoj edhe masën e sigurimit të paraparë në këtë 
pikë, e cila konsiston në autorizimin i propozuesit të sigurimit që t’i kryejë 
aktivitetet apo veprimet e caktuara ndaj pasurisë apo një sendi të caktuar të 
kundërshtarit të sigurimit, sepse disa sende nuk mund të ruajnë vlerën e tyre pa 
ndërmarrjen edhe të veprimeve të natyrës administruese. Kjo dispozitë ka për 
qëllim krijimin e hapësirës, që gjykata sipas rrethanave dhe nevojave të vendos një 
apo me tepër masa të sigurimit, e duke i caktuar masat e tilla, të arrihet qëllimi 
final, që është sigurimi sa me funksional dhe efikas i kërkesëpadisë.  

 
 
Neni 304 
 
304.1 Masa e sigurimit mund të propozohet para inicimit dhe gjatë zhvillimit të 

procesit gjyqësor kontestimor si dhe pas përfundimit të tij, derisa 
ekzekutimi të përfundojë plotësisht. 

304.2 Propozimi paraqitet në formë të shkruar. Në qoftë se propozimi është i 
lidhur me procesin gjyqësor që është në zhvillim e sipër, ai mund të 
paraqitet edhe gojarisht në seancë gjyqësore. 

304.3 Në propozimin për caktimin e masave të sigurimit propozuesi i sigurimit 
duhet ta tregojë në të kërkesën, për sigurimin e të cilës bënë propozim, 
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masën e sigurimit që e propozon, mjetet dhe objektin e masës të sigurimit. 
Në propozim duhet të tregohen edhe faktet mbi të cilat mbështetet 
kërkesëpadia, si dhe të propozohen mjetet provuese me të cilat mund të 
provohen pretendimet e parashtruara në propozim. Propozuesi i 
sigurimit ka për detyrë, po që se ka mundësi, që mjetet provuese t’ia 
bashkangjitë propozimit. 

304.4 Për propozimin mbi caktimin e masave të sigurimit të paraqitur gojarisht 
në mënyrë të përshtatshme aplikohen dispozitat e paragrafit 3 të këtij 
neni. 

 
1 Paragrafi 1 i nenit 304 ka rregulluar momentin se kur mund të bëhet propozimi për 

masën e sigurimit. Sipas kësaj dispozite, momenti për të paraqitur propozimin 
mund të jetë para inicimit dhe gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor kontestimor si 
dhe pas përfundimit të tij, derisa përmbarimi të përfundojë plotësisht. Duke u 
bazuar në dispozitat dhe komentet përkatëse që i kemi cekur me lartë, kemi 
mundur të kuptojmë se instituti i sigurimit të kërkesave i shërben dhe është në 
funksion të sigurimit të kërkesëpadisë, e cila është e shprehur në mjetin juridik të 
quajtur padi. Mirëpo, nga kjo dispozitë rrjedh se, propozimi për sigurimin e 
kërkesëpadisë mund të bëhet edhe para inicimit të procedurës, që nënkupton edhe 
para ngritjes së padisë. Duke u bazuar në këtë, mund të ngritët pyetja lidhur me atë 
se, si qëndron situata kur kemi paraqitjen e propozimit për sigurimin e 
kërkesëpadisë për para inicimit të procedurës apo para ngritjes së padisë? Zgjidhja 
ligjore lidhur me këtë është se nëse paraqitet propozimi i tillë, dhe se si i tillë 
aprovohet nga ana e gjykatës duke u caktuar masa e sigurimit, atëherë me 
vendimin me të cilin caktohet masa e sigurimit do të caktohet edhe afati jo më i 
shkurtër se tridhjetë (30) ditor brenda të cilit propozuesi i sigurimit duhet të ngrejë 
padinë1303.  

2 Paragrafi 2 i këtij neni, fillimisht ka rregulluar formën në të cilën duhet të paraqitet 
propozimi për caktimin e masave të sigurimit. Sipas kësaj dispozite, propozimi për 
caktimin e masave të sigurimit parimisht si rregull duhet të jetë në formën me 
shkrim, mirëpo përjashtimisht propozimi për caktimin e masave të përkohshme 
mund të paraqitet edhe në formë verbale me gojë në seancë gjyqësore, mirëpo me 
kusht që nëse propozimi është i lidhur me çështjen e cila është objekt i procesit 
gjyqësor që është në zhvillim e sipër. Në mbështetje të kësaj mund të përmendet 
edhe kreu i LPK lidhur me parashtresat, i cili ndër të tjerash ka paraparë lidhur me 
propozimet që në rast se bëhen jashtë seancave gjyqësore, duhet të paraqiten në 
formën me shkrim1304, ndërsa argumentimi i kundërt lidhur me këtë dispozitë do të 
ishte se në rast se ato bëhen brenda seancave gjyqësore atëherë mund të jepen edhe 
në formën me gojë.  

3 Paragrafi 3 i këtij neni ka rregulluar përmbajtjen e propozimit, pra atë se çka 
duhet të përmbajë një propozim për caktimin e masës së sigurimit. Kjo dispozitë ka 
paraparë elementet përmbajtjesore të propozimit, të cilat janë relevante për 
sigurimin e kërkesës dhe masës së sigurimit. Kjo dispozitë nuk ka paraparë pjesën 
hyrëse të propozimit e cila ka të bëjë me emrin e gjykatës, emrin dhe mbiemrin e 

                                                            
1303 Neni 308 i LPK. 
1304 Shih nenin 99 tëLPK LPK dhe komentin lidhur me të. 
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subjekteve apo personave përkatës, apo përfaqësuesve të tyre. Megjithatë, kjo 
mund të interpretohet në harmoni me dispozitat relevante të cilat rregullojnë 
përgjithësisht parashtresat. LPK për çfarëdo parashtrese ka paraparë që duhet të 
jenë të kuptueshme dhe të përmbajnë çdo gjë që nevojitet dhe e mundëson 
veprimin sipas tyre. Ato duhet të përmbajnë sidomos emrin e gjykatës, emrin dhe 
mbiemrin (emërtimin e personit juridik), vendbanimin apo vendqëndrimin (selinë e 
personit juridik) e palëve të përfaqësuesve të tyre ligjor apo me prokurë, po qe se e 
kanë, objektin e kontestit, përmbajtjen e deklaratës dhe firmën e parashtruesit1305. 
Pasi të merret në konsideratë kjo dispozitë, më pastaj vazhdohet tek elementet e 
tjera të përfshira në dispozitën e paragrafit 3 të këtij neni. Dispozita e këtij 
paragrafi, fillimisht ka përcaktuar se propozimi për caktimin e masave të sigurimit 
duhet të përmbajë kërkesën për sigurimin e cila bënë propozim, që njëkohësisht 
nënkupton vetë objektin e propozimit, duke përfshirë faktet mbi të cilat mbështetet 
kjo kërkesë dhe mjetet provuese (argumentet) të cilat dëshmojnë të drejtat dhe 
pretendimet e parashtruara në propozim. Kërkesa paraqet vetë të drejtën apo 
pretendimin e propozuesit që e kërkon përmes propozimit, në situatat kur atij i 
rrezikohet përmbushja apo realizimi i ndonjë të drejte (kërkese) të tij, e cila në 
bazë të këtij ligji, si objekt mund të ketë të hollat, sendet apo pjesë të caktuara të 
tyre, dhe të drejtat e tjera. Faktet dhe argumentet nënkuptojnë titujt juridik, mbi të 
cilat mbështet kërkesa e propozuesit, në pajtueshmëri me pikën a paragrafi 1 të 
nenit 297 të LPK.  
Më pastaj, mbi bazën e këtyre fakteve dhe argumenteve, propozuesi duhet që në 
propozimin e tij të propozojë masën e sigurimit, mjetet përmes të cilave 
realizohet masa e sigurimit të propozuar, si dhe objektin e masës të sigurimit, që 
nënkupton sendin apo të drejtën e caktuar mbi të cilin vendoset masa e sigurimit. 
Kur përmendet objekti i sigurimit, duhet të kemi parasysh së pari llojin e kërkesës 
në bazë të cilës kërkohet masa e sigurimit, në qoftë se është fjala për kërkesën në të 
holla atëherë propozuesi i sigurimit duhet të ketë parasysh që ai mund të propozojë 
vetëm ndonjërën nga masat e sigurimit të cilat janë të parapara me nenin 299 të 
LPK, në qoftë se kërkesa është e drejtuar kah sendi apo një pjesë e caktuar e tij 
atëherë duhet merret parasysh që mund të propozohet vetëm ndonjëra nga masat e 
sigurimit të parapara me nenin 300 të LPK, në qoftë se kemi të bëjmë me kërkesat 
lidhur me të drejtat tjera, atëherë vijnë në shprehje masat e sigurimit të cilat janë të 
parapara me nenin 301 të LPK. Sa i përket mjeteve të cilat duhet t’i propozojë 
propozuesi në propozimin e tij, është fjala edhe për mënyrat të cilat do të ishin sa 
më efikase për realizimin kërkesës në kuadër të masave të sigurimit. Me këtë rast, 
për shembull propozuesi mund të propozojë se mënyra më e drejt dhe më efikase 
do të ishte lënja e sendit në gjykatë apo dorëzimin e atij sendi në posedim tek ai 
(propozuesi) apo personi i tretë, pastaj mund t’i propozojë mjetet apo mënyrat 
përmes të cilit mund të ndërmerrte veprime të caktuara ndaj sendit të kundërshtarit 
të sigurimit, etj., në pajtim me kriteret e përkufizuara me nenet 300 dhe 301 të 
LPK. Paragrafi 3 i këtij neni, në fund në mënyrë jo të domosdoshme dhe jo 
urdhëruese, por sipas mundësisë rekomandon propozuesin e sigurimit se ka për 

                                                            
1305 Par. 2 i nenit 99 të LPK. 
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detyrë, që mjetet provuese duke nënkuptuar titujt juridik, faktet dhe argumentet, 
t’ia bashkangjesë propozimit, me rastin e dorëzimit të tij (propozimit) në gjykatë. 

4 Paragrafi 4 i këtij neni, ka paraparë që edhe kur është fjala për propozimin i cili 
jepet në mënyrë gojore gjatë seancës gjyqësore, vlejnë rregullat nga paragrafi 
paraprak. Sipas këtij paragrafi, për propozimin mbi caktimin e masave të sigurimit 
të paraqitur gojarisht, në mënyrë të përshtatshme aplikohen dispozitat e paragrafit 
3 të këtij neni. Kjo nënkupton se edhe kur propozuesi propozon masat e sigurimit 
në mënyrë gojore brenda seancës gjyqësore, duhet të bëjë të qartë kërkesën apo 
pretendimin e tij për masën e sigurimit dhe më pastaj ai duhet të paraqesë faktet 
dhe mjetet provuese (argumentet) mbi të cilat e mbështet kërkesën e tij, si dhe të 
propozojë masën e sigurimit adekuate, mjetet përmes të cilave realizohet masa e 
sigurimit e propozuar dhe objektin e masës të sigurimit1306.  

 
 
Neni 305 
 
305.1 Përveçse në rastet e përcaktuara me këtë ligj, masa e sigurimit nuk mund 

të caktohet po që se kundërshtari i sigurimit nuk ka pasur mundësinë që 
të deklarohet për propozimin e caktimit të saj. 

305.2 Propozimin për caktimin e masave të sigurimit gjykata, bashkë me 
shkresat që i janë bashkangjitur, ia dërgon kundërshtarit të sigurimit me 
njoftim se mund të paraqesë përgjigje të shkruar brenda afatit shtatë (7) 
ditor. 

 
1 Paragrafi 1 i këtij neni ka paraparë gjithashtu edhe mundësinë që kundërshtari i 

propozimit të deklarohet lidhur me propozimin e propozuesit për caktimin e 
masës së sigurimit. Madje dispozita e këtij paragrafi ka përcaktuar një gjë të tillë si 
parakusht për caktimin e masës së sigurimit, duke potencuar se masa e sigurimit 
nuk mund të caktohet po qe se kundërshtari i sigurimit nuk ka pasur mundësinë që 
të deklarohet për propozimin e caktimit të saj. Mosdhënia e mundësisë që 
kundërshtari i sigurimit të deklarohet për propozimin për caktimin e masës së 
sigurimit mund të ndodh vetëm përjashtimisht për rastet të cilat vet ligji parasheh 
një gjë të tillë. Rast i tillë mund të jetë për shembull kur propozuesi i sigurimit e 
bënë të besueshëm pretendimin se masa e sigurimit është e bazuar duke paraqitur 
vendimin apo titullin juridik lidhur me të, si dhe duke prezantuar urgjencën e 
çështjes e cila kërkohet lidhur me atë rast, dhe se me veprim ndryshe do të humbte 
qëllimi i masës së sigurimit, e ashtuquajtur si “masë e përkohshme”1307. Mirëpo 
megjithatë, kundërshtarit të sigurimit nuk i humbet e drejta që të kontestojë apo 
kundërshtojë masën e sigurimit. Pasi të merret vendimi nga ana e gjykatës për 
caktimin e masës së sigurimit dhe njoftimi i kundërshtarit lidhur me atë vendim, 
atëherë ky brenda afatit prej tre (3) ditësh në përgjigjen e tij mund t’i kontestojë 
shkaqet për caktimin e masës së përkohshme të sigurimit. Në qoftë se kundërshtari 
i sigurimit arsyeton kundërshtimet e tij, atëherë gjykata do të jetë e detyruar që të 
caktojë seancë brenda tri ditëve të ardhshme lidhur me këtë çështje. Në rast se pas 

                                                            
1306 Shih par. 3 të këtij neni. 
1307 Paragrafi 1 i nenit 306 të LPK. 
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mbajtjes së seancave të tilla gjykata gjen se kundërshtimet e kundërshtarit të 
sigurimit janë të bazuara, atëherë ajo mundet që me aktvendim të veçantë të 
anulojë aktvendimin e mëhershëm për caktimin e masës së përkohshme ose e 
zëvendëson me një tjetër aktvendim mbi caktimin e masës së sigurimit në pajtim 
me nenin 307 të këtij Ligji. Kundër aktvendimit të ri për caktimin e masës së 
sigurimit lejohet ankimi1308.  

2 Duke qenë se në të gjitha rastet, parimisht kundërshtari i sigurimit duhet të 
njoftohet me propozimin e propozuesit për caktimin e masës së sigurimit, përveç 
rasteve të parapara shprehimisht me këtë ligj, atëherë paragrafi 2 i nenit 305 të 
LPK ka përcaktuar mënyrën e njoftimit të kundërshtarit të sigurimit lidhur me 
propozimin dhe afatin brenda të cilit ai duhet të përgjigjet. Sipas këtij paragrafi, 
propozimin për caktimin e masave të sigurimit së bashku me shkresat e tjera që i 
janë bashkangjitur atij propozimi, gjykata do t’ ia dërgojë kundërshtarit të 
sigurimit, njëkohësisht do ta njoftojë përmes një njoftimi edhe për mundësinë, që 
ai ka për të paraqitur përgjigje me shkrim lidhur me propozimin e propozuesit, 
brenda afatit prej shtatë (7) ditësh. 

 
 
Neni 306 
 
306.1 Me propozim të propozuesit të sigurimit të paraqitur me propozim për 

caktimin e masës së sigurimit gjykata mund ta caktojë masën e 
përkohshme të sigurimit pa njoftim dhe dëgjim paraprak të 
kundërshtarit të sigurimit, po që se propozuesi i sigurimit e bënë të 
besueshëm pretendimin se masa e sigurimit është e bazuar dhe urgjente 
dhe se me veprim ndryshe do të humbte qëllimi i masës së sigurimit. 

306.2 Vendimin nga paragrafi 1 të këtij neni gjykata ia dërgon kundërshtarit të 
sigurimit menjëherë. Kundërshtari i sigurimit brenda afatit prej tre (3) 
ditësh në përgjigjen e tij mund t’i kontestojë shkaqet për caktimin e 
masës së përkohshme të sigurimit, e pas kësaj gjykata duhet të caktojë 
seancë në tri ditët e ardhshme. Përgjigja e kundërshtarit të sigurimit 
duhet të përmbajë pjesën arsyetuese. 

306.3 Pas mbajtjes së seancës nga paragrafi 2 e këtij neni gjykata me aktvendim 
të veçantë e anulon aktvendimin me të cilin e ka caktuar masën e 
përkohshme ose e zëvendëson me një tjetër aktvendim mbi caktimin e 
masës së sigurimit në pajtim me nenin 307 të këtij ligji. Kundër 
aktvendimit të ri për caktimin e masës së sigurimit lejohet ankimi. 

 
1 Me dispozitën e nenit 306 par. 1 të LPK nuk është paraparë dhe rregulluar ndonjë 

masë tjetër sigurie e përkohshme. Kjo para së gjithash duhet të kuptohet si një 
masë e cila i referohet ndonjërës nga masat e tjera të sigurimit të parapara me këtë 
ligj (neni 299, 300, 301), dhe nuk paraqet ndonjë masë të veçantë e cila ka objekt 
të veçantë. Por, me këtë dispozitë parashihen vetëm rrethanat e caktuara, me ç’rast 
mund të përcaktohet një masë e caktuar e sigurimit. Në kuptim të këtij neni, 

                                                            
1308 Shih paragrafin 2 dhe 3 të nenit 306 të LPK. 
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“Masën e përkohshme” e karakterizojnë tri elemente thelbësore: procedura e 
shpejtë (urgjenca e çështjes), rreziku i cili paraqitet dhe shkaqet mbi të cilat ajo 
vendoset. Këto elemente bëjnë që kjo masë të dallohet nga masat e tjera siguruese, 
dhe të ketë trajtim të posaçëm nga dispozitat e këtij Ligji.  
Procedura e shpejtë për vendosje lidhur me këtë masë, sipas këtij paragrafi, 
konsiston në atë se gjykata mund të caktojë masën e përkohshme të sigurimit pa 
njoftim dhe dëgjim paraprak të kundërshtarit të sigurimit. Rreziku për vendosjen 
lidhur me këtë masë konsiston në atë se në qoftë se nuk caktohet masa e 
përkohshme atëherë do të humbte qëllimi i masës së sigurimit. Dhe në fund 
shkaqet dhe pretendimet mbi të cilat vendoset masa e përkohshme duhet të jenë të 
besueshme dhe të bazuara. Sipas këtij paragrafi, propozuesi i masës së sigurimit 
kur kërkon që të vendoset masa e përkohshme, ai duhet që rrezikun dhe shkaqet 
për caktimin e masës së përkohshme t’i paraqesë në propozimin e tij të cilin ia 
drejton gjykatës. Përgjithësisht, lidhur me masat e përkohshme mund të thuhet se 
ato mund të vendosen kur parashtruesi jep prova të besueshme se do të ketë dëme 
të menjëhershme dhe të pariparueshme për të, nëse nuk aprovohet nga gjykata një 
masë e tillë. Ndërsa, dëmi mund të konsiderohet si i “pariparueshëm” nëse nuk 
mund të zhdëmtohet në mënyrë të arsyeshme me anë të një kompensimi material. 

2 Paragrafi 2 i këtij neni rregullon situatën pas marrjes së vendimit për 
miratimin e masës së përkohshme, dërgimin e vendimit për masën e 
përkohshme dhe procedurën e cila rrjedh pas këtij vendimi. Në lidhje me këtë, 
edhe pse sipas këtij paragrafi lidhur me vendosjen e masave të përkohshme 
përmendet fjala vendim, në kuptim të dispozitave relevante në lidhje me masat e 
përkohshme, ky vendim lëshohet në formë të aktvendimit1309. Edhe lidhur me 
masat e tjera të sigurimit në përgjithësi, vendimi lëshohet në formë të 
aktvendimit1310. Dallim në mes të masave të përkohshme në kuptim të kësaj norme 
dhe masave të tjera të sigurimit, paraqet situata lidhur me ankesën. Kundër 
aktvendimit të shkallës së parë mbi masën e sigurimit mund të paraqitet ankesa1311, 
ndërsa kundër aktvendimit mbi masën e përkohshme në kuptim të dispozitës së 
nenit 306 të LPK nuk lejohet ankimi1312. Me rastin e vendosjes lidhur me masat e 
përkohshme kundërshtarit të sigurimit nuk i jepet mundësia që ai të shprehet apo të 
kundërshtojë një masë të tillë, sepse siç përmendëm me lartë, është karakteristikë 
se këto vendosen në procedurë të shpejtë pa njoftim dhe dëgjim paraprak të 
kundërshtarit të sigurimit. Mirëpo, dispozita e këtij paragrafi, ka paraparë që 
megjithatë, kundërshtari i sigurimit të ketë të drejtën apo mundësin që të shprehë 
qëndrimet e tij në lidhje me masën e përkohshme përmes një përgjigjeje me 
shkrim. Pas dërgimit të menjëhershëm të vendimit për caktimin e masës së 
përkohshme kundërshtarit të sigurimit, ky ka të drejtë që brenda afatit prej 3 ditësh 
të paraqesë përgjigje me shkrim ndaj këtij vendimi, përmes të cilës ai mund të 
kundërshtojë dhe t’i kontestojë shkaqet për caktimin e masës së përkohshme të 
sigurimit.  

                                                            
1309 Par. 3 i këtij neni dhe neni 310 paragrafi 5 i LPK. 
1310 Neni 299 paragrafi 2 dhe neni 300 paragrafi 2 i LPK. 
1311 Neni 310 paragrafi 1 i LPK. 
1312 Neni 310 paragrafi 5 i LPK. 
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Në rast se ai kundërshton dhe i konteston këto shkaqe, ai në përgjigjen e tij duhet 
të përfshijë edhe pjesën e arsyetimit lidhur me kundërshtimet e tij. Në rast se, 
gjykata vlerëson se kundërshtimet e kundërshtarit të sigurimit janë të arsyetuara 
drejtë dhe të bazuara, atëherë kjo në pajtueshmëri me paragrafin 2 të këtij neni, 
duhet të caktojë seancë në tri ditët e ardhshme. Rrjedhat e mëtejshme të kësaj 
procedure janë të rregulluara me paragrafin në vijim.  

3 Paragrafi 3 i këtij neni ka rregulluar situatën e cila zhvillohet pas mbajtjes së 
seancës nga paragrafi 2 i këtij neni. Sipas këtij paragrafi, gjykata pas mbajtjes të 
seancës së tillë, do të mundet që të anulojë aktvendimin me të cilin e ka caktuar 
masën e përkohshme, duke nxjerr aktvendim të veçantë, i cili quhet aktvendim për 
anulimin e aktvendimit për masën e përkohshme, duke përfshirë numrin e tij edhe 
datën e tij. Po ashtu gjykata mundet që, aktvendimin me të cilin e ka caktuar masën 
e përkohshme ta zëvendësojë, me një tjetër aktvendim mbi caktimin e masës tjetër 
të sigurimit në pajtim me nenin 307 të këtij Ligji, i cili përcakton që aktvendimi 
për caktimin e masës së sigurimit duhet të përmbajë llojin e masës, mënyrën e 
realizimit të saj dhe objektin e masës së sigurimit, duke i aplikuar 
përshtatshmërisht edhe rregullat e procedurës përmbaruese. Me këtë rast është me 
rëndësi të potencojmë faktin se dispozita e paragrafit 3 të këtij, ka paraparë që 
kundër aktvendimit të ri për caktimin e masës së sigurimit lejohet ankesa, kështu 
duke e trajtuar këtë aktvendim tani në mënyrë të njëjtë sikurse kanë paparë 
dispozitat relevante lidhur me lejueshmërinë e ankesës në lidhje me aktvendimin 
për caktimin e masës së sigurimit të parapara me nenin 310 të LPK. 

 
 
Neni 307 
 
307.1 Në aktvendimin mbi caktimin e masës së sigurimit gjykata e përcakton 

llojin e masës, mjetet me të cilat ajo do të realizohet dhunshëm dhe 
objektin e masës së sigurimit, duke i aplikuar përkatësisht rregullat e 
procedurës gjyqësore përmbaruese. Gjykata sipas detyrës zyrtare ia 
dërgon aktvendimin mbi caktimin e masës së sigurimit gjykatës 
përmbaruese kompetente me qëllim të ekzekutimit të tij të përdhunshëm 
dhe regjistrit publik me qëllim të regjistrimit në të. 

307.2 Po që se me qëllim të realizimit të urdhëresës apo ndalimit të caktuar 
duhet ndryshuar mjetet apo objektet e sigurimit propozuesi i sigurimit 
mund të propozojë ndryshimin e tillë në të njëjtën procedurë dhe në bazë 
të urdhëresës apo ndalimit ekzistues. 

307.3 Aktvendimi me të cilin është caktuar masa e sigurimit ka efekt të 
aktvendimit mbi ekzekutimin nga Ligji mbi procedurën përmbaruese. 
Masa e sigurimit i detyron palët e procesit, si dhe personat që janë në 
ndërlidhje me to, por vetëm pasi të jenë lajmëruar për masën e sigurimit 
të caktuar me aktvendim. 

307.4 Aktvendimet nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni duhet ta kenë pjesën 
arsyetuese. 

307.5 Kur gjykata sipas detyrës zyrtare cakton masën e sigurimit, atëherë ajo i 
zbaton në mënyrë të përshtatshme dispozitat e këtij neni. 
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1 Paragrafi 1 i nenit 307 të këtij Ligji, ka rregulluar në veçanti përmbajtjen e 
aktvendimit me të cilin caktohet masa e sigurimit. Duhet të kuptohet se ky 
paragraf, ka përcaktuar çështjet specifike të cilat duhet t’i përmbajë, dhe që e 
karakterizojnë vetëm këtë lloj të aktvendimit, pa i përjashtuar edhe pjesët e tjera që 
duhet t’i ketë një aktvendim në përgjithësi1313. Në aktvendimin mbi caktimin e 
masës së sigurimit gjykata e përcakton llojin e masës së sigurimit. Lloji i masës së 
sigurimit varet nga lloji i kërkesave për të cilat kërkohet sigurimi. LPK ka 
përcaktuar në mënyrë të veçantë masat e sigurimit për kërkesat në të holla1314, 
llojet e masave të sigurimit për kërkesat e drejtuara kah sendi apo një pjesë e 
caktuar e tij1315 si dhe llojet e masave të sigurimit për kërkesat lidhur me të drejtat 
e tjera1316. Aktvendimi mbi caktimin e masës së sigurimit po ashtu, duhet të 
përcaktojë edhe mjetet me të cilat do të realizohet dhunshëm kërkesa e caktuar 
dhe objekti i masës së sigurimit. Me këtë rast, është me rëndësi të theksojmë faktin 
se kur është fjala për mjetet me të cilat do të realizohet dhunshëm kërkesa e 
caktuar lidhur me objektin e masës së sigurimit, sipas këtij paragrafi, mund të 
aplikohen përshtatshmërisht rregullat relevante të procedurës përmbarimore, të 
cilat parashohin edhe aplikimin mjeteve dhe masave të dhunshme në rastet kur 
personat e obliguar sipas vendimeve të gjykatës, refuzojnë të kryejnë veprimet e 
parapara me ato vendime. Me rastin e përcaktimit të këtyre mjeteve të dhunshme, 
duhet të merret parasysh që këto mjete duhet të jenë në proporcion me rrethanat e 
rastit. Mjetet e dhunshme të parapara me këto dispozita mund të konsistojnë në 
veprimeve të caktuara si “dhuna”, “forca”, “gjobat”1317. Në rastet e tilla kur 
parashihet aplikimi i masave të dhunshme, gjykata (që nënkupton gjykatën e cila e 
gjykon çështjen në procedurë kontestimore), sipas detyrës zyrtare ia dërgon 
aktvendimin mbi caktimin e masës së sigurimit gjykatës përmbaruese kompetente 
me qëllim të ekzekutimit të tij të dhunshëm dhe organit kompetent për regjistrat 
publik me qëllim të regjistrimit të ndonjë të drejte që është objekt i aktvendimit të 
tillë.  

2 Paragrafi 2 i këtij neni ka paraparë mundësinë, që propozuesi i sigurimit në 
rrethana të caktuara kur nevojitet ndryshimi i mjeteve me qëllim të realizimit të 
masave të sigurimit dhe objektit të këtyre masave, të mund të kërkojë ndryshimin 
e këtyre mjeteve. Është me rëndësi të theksojmë faktin se ky paragraf duke iu 
referuar urdhëresës ka për qellim të urdhrit të cilin e jep gjykata të përmbajtur në 
aktvendimin për caktimin e masës së sigurimit. Kjo urdhëresë e gjykatës para se 
gjithash konsiston në urdhrin e kundërshtarit të sigurimit që ky t’i kryejë veprimet 
e caktuara të nevojshme për tu ruajtur pasuria apo për tu ruajtur gjendja ekzistuese 
e rrethanave1318. Me këtë propozuesi mund t’i kërkojë gjykatës, që për shkak të 
rrethanave të krijuara është e nevojshme që edhe mjetet të ndryshohen me ndonjë 
mjet tjetër me qellim realizimin e urdhrit për kryerjen e veprimeve të caktuara nga 
ana e kundërshtarit të sigurimit. Përveç mjeteve lidhur me urdhrin, kjo dispozitë ka 

                                                            
1313 Neni 175 me referim tek neni 160 të LPK. 
1314 Neni 299 i LPK. 
1315 Neni 300 i LPK. 
1316 Neni 301 i LPK. 
1317 Shih nenin 53 paragrafi 2, nenin 21 të LPP të ri. 
1318 Shih nenin 300 paragrafi 1 pika (c) të LPK. 
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paraparë edhe mundësinë që propozuesi të ketë edhe mundësinë që të kërkojë edhe 
ndryshimin e mjeteve lidhur me ndalimin ekzistues. Ndalimi i kundërshtarit të 
sigurimit mund të konsistojë në tjetërsimin, fshehjen, ngarkimin apo disponimin 
me pasurinë kah e cila është drejtuar kërkesa. Kështu me këtë rast në qoftë se 
gjykata vendos që mjeti apo mënyra për ruajtjen e pasurisë të cilës i përket ky 
ndalim, të jetë depozitimi i pasurisë të kundërshtarit të sigurimit tek personi i tretë, 
atëherë propozuesi i sigurimit për shkak të arsyeve të bazuara, mund të kërkojë 
ndryshimin e këtij mjeti apo kësaj mënyre të ruajtjes duke kërkuar që kjo pasuri e 
depozituar për ruajte tek personi i tretë, të kalohet për ruajtje apo posedim tek vetë 
propozuesi i sigurimit. Këtë gjykata mund ta lejojë sepse këto mënyra gjejnë 
mbështetje e dhe në dispozitat relevante për masat e sigurimit të cekura me lart1319. 
Sipas këtij paragrafi, po ashtu propozuesit të sigurimit i është dhënë mundësia që të 
propozojë edhe ndryshimin e objektit e sigurimit. Objekti i sigurimit nënkupton 
sendin apo të drejtën e caktuar mbi të cilin vendoset masa e sigurimit. Kur 
përmendet objekti i sigurimit, duhet të kemi parasysh së pari llojin e kërkesës në 
bazë të cilës kërkohet masa e sigurimit, në pajtueshmëri me nenet relevante për 
to1320Sikurse ndryshimin e mjeteve për realizimin e urdhëresës apo ndalimit të 
caktuar, ashtu edhe objektin e sigurimit, propozuesi i sigurimit mund të propozojë 
ndryshimin e tyre, mbi bazën dhe procedurën e njëjtë në të cilën edhe është caktuar 
urdhri apo ndalimi ekzistues. 

3 Paragrafi 3 i këtij neni ka përcaktuar efektin juridik të aktvendimit me të cilin 
është caktuar masa e sigurimit. Sipas këtij paragrafi, ky aktvendim do të ketë 
efektin e aktvendimit mbi ekzekutimin apo përmbarimin i cili është i rregulluar 
me Ligjin mbi procedurën përmbarimore. Efekti juridik i këtij aktvendimi shtrihet 
ndaj personave të cilët janë palë të procesit apo çështjes, si propozuesit të 
sigurimit, kundërshtarit të sigurimit dhe persona të tretë, të cilët janë të ndërlidhur 
me ketë çështje. Efekti juridik i këtij aktvendimi nënkupton fuqinë obliguese apo 
detyrimin që shtrinë mbi personat të cilët janë palë të këtij procesi apo personat e 
tjerë të tretë, për zbatimin dhe respektimin e këtij aktvendimi. Kjo dispozitë ka 
paraparë që kur është fjala për efektin ndaj personave të tjerë të tretë të cilët janë 
në ndërlidhje me palët e çështjes apo procesit, atëherë këta persona duhet të jenë 
lajmëruar për aktvendimin e tillë dhe përmbajtjen e tij, që nënkupton me masën e 
sigurimit të caktuar me aktvendim. 

4 Paragrafi 4 i këtij neni, ka përcaktuar që aktvendimi për caktimin e masës së 
sigurimit duhet të ketë edhe pjesën arsyetuese. Nga kjo duhet të kuptohet se 
aktvendimi për caktimin e masës së sigurimit përveç çështjeve specifike të cilat 
duhet të përmbajnë, si ato në paragrafin 1 i këtij nenin, ai duhet të përmbajë edhe 
pjesën arsyetuese, pa i përjashtuar edhe pjesët e tjera esenciale të aktvendimit në 
përgjithësi.  

5 Paragrafi 5 i këtij neni, fillimisht në mënyrë indirekte nxjerr në shesh faktin se 
gjykata lidhur me masat e sigurimit mund të vendosë edhe sipas detyrës zyrtare 
(ex officio) dhe se në raste të tilla, ajo do të zbaton në mënyrë të përshtatshme 
dispozitat e këtij neni.  

 
                                                            
1319 Shih nenet 299 dhe 300 të LPKsë. 
1320 Nenet 299, 300 dhe 301 të LPKsë. 
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Neni 308 
 
308.1 Kur masa e sigurimit caktohet para se të jetë ngritur padia, me vendimin 

me të cilin caktohet masa e sigurimit caktohet edhe afati jo më i shkurtër 
se tridhjetë (30) ditor brenda të cilit propozuesi i sigurimit duhet të ngritë 
padinë. 

308.2 Propozuesi i sigurimit duhet t’i paraqet gjykatës provën nga e cila shihet 
se ka vepruar në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni. 

 
1 Paragrafi 1 i këtij neni ndërlidhet me situatën kur kemi masë të sigurimit, mirëpo 

ende jo padi. Një situatë e tillë mund të ndodhë sidomos në rastet kur kemi rrezik 
objektiv dhe serioz të mosrealizimit të kërkesëpadisë të propozuesit të sigurimit, 
situata e tillë kërkon urgjencë për caktim të masës së sigurimit. Pikërisht për rastet 
e tilla dispozita e këtij paragrafi ka lejuar dhe mundësuar, që gjykata të mund të 
caktoj masën e sigurimit edhe kur nuk është ngritur padia, mirëpo me kusht që 
propozuesi i sigurimit duhet të ngrejë padinë brenda afatit prej 30 ditëve. Kjo 
situatë koincidon me situatën e rregulluar me dispozitën e përmendur më lartë të 
LPK, sipas të cilës momenti për të paraqitur propozimin për masën e sigurimit 
mund të jetë para inicimit, gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor kontestimor si dhe 
pas përfundimit të tij, derisa ekzekutimi të përfundojë plotësisht1321.  

2 Paragrafi 2 i këtij neni, ka paraparë që propozuesi i sigurimit, të siguroj dhe t’i 
paraqesë gjykatës dëshmi apo provë lidhur me atë se ai e ka paraqitur padinë ashtu 
siç ka qenë i obliguar në pajtim me paragrafin paraprak, pra që është ngritja e 
padisë. Si provë e tillë mund të shërbej për shembull taksa gjyqësore që e paguan 
paditësi me rastin e ngritjes së padisë.  
Mospagesa e taksës së gjyqësore me rastin e ngritjes së padisë mund të shërbej si 
fakt i mjaftueshëm në bazë të të cilit mund të konsiderohet se padia e tërhequr. 
Sipas dispozitave të LPK, me rastin e ngritjes së padisë, paditësi duhet t’ia 
bashkëngjisë padisë, vërtetimin mbi pagimin e taksës gjyqësore të paguar, dhe në 
qoftë se paditësi nuk e paguan taksën gjyqësore të përcaktuar për padinë as pas 
vërejtjes së dërguar nga gjykata, edhe pse nuk ekzistojnë konditat për lirim nga 
detyrimi i pagimit të taksës gjyqësore, do të konsiderohet se padia është 
tërhequr1322. Prandaj mbi këtë bazë mund të konstatojmë se vërtetimi mbi pagimin 
e taksës gjyqësore mund të shërbejë si provë e mjaftueshme që të dëshmojë se 
është ngritur padia edhe në rastin tonë, konform nenit 308 të këtij ligji.  

 
 
Neni 309 
 
309.1 Masa e sigurimit e caktuar me vendim të gjykatës mbetet në fuqi deri sa 

mos të jepet vendim tjetër mbi masën e sigurimit. 
309.2 Po që se nuk aprovohet kërkesëpadia me aktgjykimin e shkallës së parë, 

gjykata kompetente mund ta lejë në fuqi masën e sigurimit deri sa 
aktgjykimi i shkallës së parë të mos behët i formës së prerë. 

                                                            
1321 Neni 304 i LPK. 
1322 Paragrafi 4 dhe 5 neni 253 i LPK. 
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309.3 Masa e sigurimit e caktuar mbetet në fuqi më së shumti deri në skadimin 
e afatit prej tridhjetë (30) ditësh pas krijimit të kushteve për ekzekutim të 
detyrueshëm. 

309.4 Masën e sigurimit të regjistruar në librat publike gjykata e fshehë 
kryesisht. 

 
1 Paragrafi 1 i këtij neni ka paraparë njërin nga momentet se deri kur mund të zgjasë 

masa e sigurimit. Kjo dispozitë rregullon vetëm rastin kur masa e sigurimit mund 
të shfuqizohet me nxjerrjen e një vendimi tjetër mbi masën e sigurimit. Me fjalë të 
tjera, këtë proces mund ta quajmë si shfuqizim të vendimit të masës së sigurimit 
përmes zëvendësimit të tij me një vendim tjetër mbi masën e sigurimit. Kjo nuk 
duhet të ngatërrohet me situatën, kur gjykata cakton në të njëjtën kohë që 
nënkupton me një vendim më shumë se një masë të sigurimit, në rastet kur një gjë 
të tillë e kërkojnë rrethanat dhe nevojat e rastit1323. Në këtë rast gjykata me një 
vendim cakton një apo më shumë masa të sigurimit. Ndërsa në rastin e paraparë në 
këtë paragraf, kemi të bëjmë me vendim tjetër mbi masën e sigurimit, i cili e 
shfuqizon dhe rrjedhimisht e zëvendëson vendimin e mëparshëm mbi masën e 
sigurimit.  

2 Paragrafi 2 i këtij neni ka paraparë një rast tjetër të shfuqizimit të vendimit mbi 
masën e sigurimit. Ky rast është kur me aktgjykimin e gjykatës të shkallës së parë 
me të cilin nuk aprovohet kërkesëpadia e paditësit, bëhet i formës së prerë. Në 
këtë rast, paditësi është njëherit edhe propozuesi i masës së sigurimit, dhe se kjo 
masë e sigurimit e vendosur nga gjykata është me qëllim të sigurimit të kësaj 
kërkesëpadie. Dispozita e këtij paragrafi, i referohet situatës kur kërkesëpadia e 
paditësit nuk aprovohet nga ana e gjykatës dhe refleksionin e këtij aktgjykimi (me 
të cilin nuk aprovohet kërkesëpadia) në vendimin mbi masën e sigurimit. Është me 
rëndësi që të theksohet fakti se me të drejtë kjo dispozitë ka përcaktuar që 
aktgjykimi me të cilin nuk aprovohet kërkesëpadia mund të ndikojë në shfuqizimin 
vendimit mbi masën e sigurimit, vetëm pasi ai të merr formën e prerë, e jo edhe në 
momentin e nxjerrjes së tij. Kjo për faktin se kundër aktgjykimit të dhënë nga 
gjykata e shkallës së parë, palëve u është garantuar e drejta e ankesës, brenda afatit 
prej pesëmbëdhjetë ditësh (15) nga dita e pranimit të tij, dhe kjo rrjedhimisht 
ndikon që aktgjykimi të mos merr formën e prerë brenda këtij afati, sipas 
dispozitave të këtij ligji1324.  

3 Paragrafi 3 i këtij neni ka paraparë rastin kur përfundon masa e sigurimit, me 
skadim të afatit për ekzekutim të saj. Sipas kësaj dispozite, masa e sigurimit e 
caktuar mbetet në fuqi më së shumti deri në afatin prej tridhjetë (30) ditësh pas 
krijimit të kushteve për ekzekutim të detyrueshëm. Me këtë rast mund të 
konstatohet se kemi të bëjmë me situatën e cila krijohet, pas marrjes së aktgjykimit 
të formës së prerë me të cilin është aprovuar kërkesëpadia e paditësit, rrjedhimisht 
propozuesit të masës së sigurimit Kjo mund të konkludohet nga fakti se kjo 
dispozitë e këtij paragrafi, ka të bëjë me procesin e ekzekutimit të detyrueshëm të 
masës së sigurimit. Pas nxjerrjes dhe marrjes së formës së prerë të aktgjykimit me 
të cilin aprovohet kërkesëpadi e paditësit, atëherë propozuesi i sigurimit do të 

                                                            
1323 Neni 303 të LPK. 
1324 Neni 176 i LPK. 
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fillojë procedurën e ekzekutimit në procedurë përmbarimore, kuptohet nëse 
kundërshtari i sigurimit nuk vepron në pajtim me dispozitivin e aktgjykimit. Në 
këtë procedurë propozuesi i sigurimit do të trajtohet në cilësinë e kreditorit. Sipas 
dispozitave të LPP, procedura e përmbarimit fillon me propozimin e kreditorit dhe 
se gjykata ka për detyrë të vendos brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita e paraqitjes 
së propozimit të kreditorit për ekzekutim të detyrueshëm1325. 

4 Me dispozitën e nenit 309 par. 5 të LPK është paraparë shprehimisht se “Masën e 
sigurimit të regjistruar në librat publike, gjykata e fshehë kryesisht”. Siç duket ka 
një lëshim redaksional dhe ka të bëjë me fshirjen e masës së sigurimit, nëse një 
masë e tillë është regjistruar në regjistrat publik. Me këtë, gjykata e urdhëron 
autoritetin kompetent, në këtë rast zyrën e regjistrit për të fshirë masën e sigurimit. 

 
 
Neni 310 
 
310.1 Kundër aktvendimit të shkallës së parë mbi masën e sigurimit mund të 

paraqitet ankesa brenda afatit prej shtatë (7) ditësh nga dita e dorëzimit 
të tij. 

310.2 Ankesa i dërgohet kundërshtarit të sigurimit i cili brenda afatit prej tre 
(3) ditësh nga dorëzimi ka të drejtë të paraqes në gjykatë përgjigjen në 
ankesë. 

310.3 Mbi ankesën vendosë gjykata e shkallës së dytë brenda afatit 
pesëmbëdhjetë (15) ditor nga dita në të cilën i arrin përgjigja në ankesë 
apo skadimit të afatit për paraqitjen e saj. 

310.4 Ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e aktvendimit nga paragrafi 1 të këtij 
neni. 

310.5 Kundër aktvendimit mbi masën e përkohshme nuk lejohet ankimi. 
 
1 Me dispozitat e nenit 310 të LPK rregullohet çështja lidhur me ankimimin kundër 

aktvendimit mbi masën e sigurimit. Par. 1 i këtij neni ka lejuar ankesën kundër 
aktvendimit të shkallës së parë mbi masën e sigurimit. Afati për paraqitjen e saj 
është caktuar të jetë shtatë (7) ditë nga dita e dorëzimit të aktvendimit mbi masën e 
sigurimit. Lejimin e ankimit kundër aktvendimit parimisht e kanë paraparë edhe 
dispozitat relevante lidhur me ankesën kundër aktvendimit të LPKsë. Ndërsa nuk 
lejohet ankesa kundër aktvendimit vetëm përjashtimisht, kur për këtë vetë LPK e 
parasheh1326 siç është rasti tani për shembull me aktvendimin për caktimin e masës 
së përkohshme konform nenit 306 të LPK.   

2 Paragrafi 2 i këtij neni ka rregulluar çështjen lidhur me përgjigjen në ankesë 
kundër aktvendimit mbi masën e sigurimit. Sipas kësaj dispozitë ankesa i dërgohet 
kundërshtarit të sigurimit i cili brenda afatit prej tre (3) ditësh nga dorëzimi ka të 
drejtë të paraqes në gjykatë përgjigjen në ankesë.  

3 Paragrafi 3 i këtij neni ka rregulluar çështjen lidhur me vendosjen mbi ankesën. 
Sipas këtij paragrafi për ankesën kundër aktvendimit mbi masën e sigurimit vendos 
gjykata e shkallës së dytë dhe brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita 

                                                            
1325 Shih nenin 3 dhe 15 të LPP të ri. 
1326 Neni 206 paragrafi 1 dhe 2 i LPK. 
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në të cilën i arrin përgjigjja në ankesë apo skadimit të afatit për paraqitjen e saj. 
Është me rëndësi të theksojmë faktin se afati brenda të cilit duhet të vendos gjykata 
e shkallës së dytë lidhur me ankesën, ka dy momente prej të cilave mund të fillojë 
të rrjedh. Momenti i parë është shatë ditë nga dita e marrjes së aktvendimit mirëpo 
kjo vlen nëse pala tjetër nuk paraqet ankesë, ndërsa në rastin kur paraqitet ankesa 
atëherë do të pasojë edhe afati prej 3 ditëve për përgjigjen në ankesë, që do të thotë 
se si moment, do të merret përfundimi i afatit të përgjigjes në ankesë.  

4 Paragrafi 4 i këtij neni, ka rregulluar çështjen lidhur me efektin juridik të ankesës 
kundër aktvendimit mbi masën e sigurimit. Përmes këtij paragrafi, është përcaktuar 
që ankesa kundër këtij aktvendimi nuk ka efekt suspenziv, që nënkupton se nuk do 
të pezullojë apo të shtyjë zbatimin e aktvendimit për masën e sigurimit gjatë afatit 
për ankesë dhe deri në vendosjen lidhur me të. Edhe pse parimisht dispozitat 
relevante lidhur me ankesën kundër aktvendimeve në përgjithësi, parashohin që 
ankesa e paraqitur brenda afatit ligjor e pengon ekzekutimin e aktvendimit, 
megjithatë këto dispozita lejojnë që në raste të veçanta kur parashihet me këtë ligj, 
ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e aktvendimit1327. Prandaj si rast të tillë përbënë 
edhe ky i paraparë me paragrafin 4 të këtij neni, i cili i referohet aktvendimit për 
sigurimin e masës së sigurimit.  

5 Neni 310 i par. 5 të LPK ka të bëjë vetëm me ankimimin, në fakt me 
moslejueshmërinë e ankesës kundër aktvendimit mbi masën e përkohshme. Kjo 
dispozitë i referohet vetëm masës së sigurimit të nenit 306 të LPK. Megjithatë, kjo 
dispozitë si e tillë nuk mund të kuptohet, nese ankesa nuk lejohet, meqë me këtë do 
të cenohej rëndë parimi i dëgjimit të palës dhe parimi i kontradiktoritetit. Për këtë 
arsye, edhe në këtë rast do të duhej të vinte në shprehje dispozita e nenit 206 par. 2 
i LPK.  

 
 
Neni 311 
 
311.1 Po që se janë caktuar masat e përcaktuara me nenin 299 paragrafi 1 pika 

a) dhe b) dhe nenin 306 paragrafi 1 me propozimin e kundërshtarit të 
propozuesit, apo të ruajtësit, gjykata vendosë që të shiten sendet e 
luajtshme që prishen shpejtë apo nëse ekziston rreziku nga rënia e 
dukshme e çmimit të sendeve të këtilla. 

311.2 Shitja e sendeve nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet sipas rregullave për 
ekzekutimin mbi sendet e luajtshme. 

311.3 Po që se është caktuar masa e sigurimit nga neni 300 paragraf 1 pika c) të 
këtij ligji gjykata mundet, me propozimin e propozuesit të sigurimit apo 
të kundërshtarit të tij, me vendosë që propozuesit të sigurimit t’i kalojë e 
drejta e realizimit të kërkesës, po që se ekziston rreziku i mos realizimit të 
saj, për shkak të vonimit në realizimin e saj, apo rreziku i humbjes së të 
drejtës së regresit ndaj personit të tretë. 

311.4 Shuma e të hollave e fituar me shitjen e sendeve të luajtshme apo me 
realizimin e kredisë ruhet në depozitim gjyqësor deri në momentin e 

                                                            
1327 Neni 207 paragrafi 1 i LPK. 
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heqjes së masës së sigurimit apo deri në momentin e propozimit të 
ekzekutimit të saj, por më së voni brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh 
nga dita në të cilën kredia bëhet e arritur/kërkueshme. Dobitë e tjera të 
fituara me arritjen kërkueshmërinë e kredisë deponohen, po që se ka 
mundësi, në depozitën gjyqësore, apo caktohet mënyrë tjetër e ruajtjes 
deri në momentin e heqjes së masës së sigurimit, përkatësisht derisa 
propozuesi i sigurimit të propozojë ekzekutimin, por më së shumti 30 ditë 
nga dita kur kredia bëhet ekzekutive. 

 
1 Paragrafi 1 i nenit 311 të LPK ka paraparë një rregull të ri, i cili lidhet me shitjen e 

sendeve të luajtshme. Kështu, sipas këtij paragrafi, është lejuar që në raste të 
caktuara, kur vihet në rrezik vlera e këtyre sendeve si rezultat i masës së sigurimit, 
atëherë këto sende mund të shiten, mirëpo për këtë duhet të vendos gjykata. Ky 
paragraf në veçanti ka përmendur rastet të cilat si rezultat i masës së sigurimit 
është vendosur që t’i ndalohet kundërshtarit të sigurimit që ta tjetërsojë, fshehë, 
ngarkojë ose disponojë me pasurinë e caktuar me vlerë të mjaftueshme për 
sigurimin e kërkesës së propozuesit të sigurimit1328 apo që pasuria e tillë e 
kundërshtarit të sigurimit të depozitohet në gjykatë për ruajtje, kur ka mundësi,, 
duke ia dhënë në posedim propozuesit të sigurimit, ose personit të tretë1329, si dhe 
situatën kur me propozim të propozuesit të sigurimit gjykata vendos masën e 
përkohshme në lidhje me ato sende1330. Duke qenë se masa e sigurimit e cila 
përmbanë në përgjithësi ndalimin e tjetërsimit dhe disponimit me këto sende, 
atëherë si pasojë e kalimit të kohës mund të shkaktohet rënia e vlerës apo edhe 
zhvlerësimi i tërësishëm i atyre sendeve të cilat janë nën masë të sigurimit. 
Pikërisht me qëllim të evitimit të këtyre situatave, paragrafi 1 i këtij neni ka 
garantuar zgjidhjen ligjore për të cilën, do të mundësohej shitja e atyre sendeve dhe 
rrjedhimisht do të evitohej edhe rënia e vlerës së atyre sendeve, apo në raste të 
caktuara edhe zhvlerësimi i tyre i tërësishëm, mirëpo për këtë do të vendos gjykata. 
Madje edhe vet ky paragraf, me qëllim të lehtësimit të kuptimit të tij, përmend disa 
fakte të cilat ndikojnë në shitjen e këtyre sendeve të luajtshme, të cilat janë nën 
masë të sigurimit dhe masë të përkohshme. Në këtë aspekt ky paragraf përmend 
për shembull, faktin e prishjes së këtyre sendeve, dhe kjo automatikisht duhet të 
nënkuptojë se është fjala për sendet ushqimore në përgjithësi, si dhe faktin e 
rreziku nga rënia e dukshme e çmimit të sendeve të këtilla, dhe kjo mund të 
nënkuptojë sendet jo ushqimore, të cilat mund të jenë të shumta.  

2 Paragrafi 2 i këtij neni, përcakton se cilat dispozita duhet të aplikohen me rastin e 
shitjes së sendeve të trajtuara në paragrafin paraprak. Sipas kësaj dispozite është 
përcaktuar që shitja e këtyre sendeve do të bëhet sipas rregullave për ekzekutimin 
mbi sendet e luajtshme, që don të thotë se me këtë rast do të aplikohen dispozitat 
ligjore të ligjit të procedurës përmbarimore, konkretisht ato të kreut IX të cilat 
rregullojnë ekzekutimin apo përmbarimin mbi sendet e luajtshme, si dhe shitjen e 
këtyre sende, si njërën nga format e ekzekutimit të rregulluar me këto dispozita. 
Sipas këtyre dispozitave është e rregulluar mënyra e shitjes së sendeve, duke 

                                                            
1328 Neni 299 paragrafi 1 pika (a) të LPK. 
1329 Neni 299 paragrafi 1 pika (b) të LPK. 
1330 Neni 306 paragrafi 1 i LPK. 
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përcaktuar mënyrën sipas ankandit verbal publik ose me ujdinë e drejtpërdrejtë 
midis blerësit, nga njëra anë dhe personit zyrtar, apo subjektit tjetër të autorizuar, 
nga ana tjetër. Lidhur me mënyrën e shitjes vendos gjykata ashtu siç e vlerëson ajo 
që është më e drejtë dhe në mënyrë me efikase, me qëllim që të arrihet çmimi më i 
volitshëm për debitorin. Shitja përmes ankandit publik, zakonisht dhe ligjërisht 
aplikohet kur është fjala për sendet që kanë vlerë të madhe, sepse synohet që ato të 
shiten me çmim sa më të lartë. Këto dispozita po ashtu obligojnë që shitja e 
sendeve të publikohet në tabelën e shpalljeve të gjykatës dhe se personat relevant 
të kësaj shitjeje, në rastin tonë kundërshtari i sigurimit, propozuesi i sigurimit apo 
personi i tretë në cilësinë e ruajtësit, duhet të informohen saktësisht për vendin, 
ditën dhe orën e shitjes të këtyre sendeve1331.  

3 Paragrafi 3 i këtij neni ka rregulluar një situatë mjaft specifike, e cila mund të 
krijohet me rastin e aplikimit të masës së sigurimit nga neni 300, paragraf 1 pika 
(c) e këtij ligji. Fillimisht duhet të kemi parasysh faktin se kemi të bëjmë me 
propozimin për sigurimin e kërkesës së drejtuar kah sendi i caktuar apo kah një 
pjesë e tij. Me këtë rast, masa e sigurimit e paraparë në nenin 300, paragraf 1 pika 
(c) e këtij ligji, konsiston në ndalimin e kundërshtarit të sigurimit që të kryejë 
veprime me të cilat mund të dëmtohet pjesa e pasurisë kah e cila është drejtuar 
kërkesa, apo urdhri i kundërshtarit të sigurimit që t’i kryejë veprimet e caktuara të 
nevojshme për t’u ruajtur pasuria apo për t’u ruajtur gjendja ekzistuese e 
rrethanave. Megjithatë, përkundër këtyre veprimeve dhe mosveprimeve 
(ndalimeve) me të cilat obligohet kundërshtari i sigurimit përmes masës së 
sigurimit, mund të ndodhë që ky të gjendet në situata të ndryshme të pamundësisë 
apo mossuksesit për realizimin një qëllimi të tillë, të përcaktuar me masën e 
sigurimit. Prandaj, pikërisht për këto situata kur me kalimin e kohës shfaqet 
rreziku i mosrealizimit të kërkesës së propozuesit të sigurimit apo rreziku i 
humbjes së të drejtës së regresit ndaj personit të tretë, për shkak të vonesave të 
ndryshme që mund të ndodhin në procedurë deri në realizimin e saj Paragrafi 3 i 
këtij neni ka dhënë mundësinë që propozuesit të sigurimit t’i kalojë e drejta e 
realizimit të kërkesës edhe para kohës së paraparë për një gjë të tillë. Situatat e tilla 
mund të ndodhin edhe pa dashjen dhe vullnetin e kundërshtarit të sigurimit, 
prandaj kur ai ndodhet në një situatë të tillë, sipas kësaj dispozite mundet që edhe 
vetë t’i propozojë gjykatës që propozuesit të sigurimit t’i kalojë e drejta e 
realizimit të kërkesës. Mundësi e tillë për propozim i është garantuar edhe 
propozuesit të sigurimit, në rastet kur ai konstaton arsyeshëm se ekziston rreziku i 
mosrealizimit të kërkesës së tij. 

4 Paragrafi 4 i këtij neni ka rregulluar çështjen lidhur me depozitimin e të hollave të 
cilat kanë rezultuar nga shitja e sendeve sipas paragrafit 1 të këtij neni apo 
realizimi i kredisë, si dhe momentin deri kur këto mjete mbeten në ruajtje dhe 
depozitim nga ana e gjykatës. Sipas këtij paragrafi, këto mjete të cilat janë fituar 
nga shitja e sendeve të luajtshme apo me realizimin e kredisë ruhen në depozitim 
gjyqësor deri në momentin e heqjes së masës së sigurimit apo deri në momentin e 
propozimit të ekzekutim të saj. Pra, në bazë kësaj kemi dy momente, ai kur hiqet 
masës së sigurimit që është shumë e kuptueshme, dhe momentin kur bëhet 

                                                            
1331 Shih me gjerësisht nenet 91 - 99 të LPP. 
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propozimi i ekzekutimit të saj. Në lidhje me momentin e dytë, duhet të theksojmë 
se vendimi gjyqësor me të cilin është urdhëruar përmbushja e kredisë për ndonjë 
dhënie apo bërje, është ekzekutiv nëse ka marrë formë të prerë, si dhe nëse ka 
skaduar afati për përmbushje vullnetare (afati paritiv).  
Prandaj, nga ky moment propozuesi i sigurimit mund të paraqesë propozim për 
ekzekutim të dhunshëm të atij vendimi sipas rregullave të procedurës 
përmbarimore, brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh nga dita në të cilën kredia 
bëhet e arritur/kërkueshme. Paragrafi 4 i këtij neni, përveç mjeteve të shitjes dhe 
realizimit të kredive, nuk i përjashton as dobitë e tjera të cilat mund të rrjedhin deri 
në kërkueshmërinë e kredisë që deponohet në depozitën gjyqësore, apo caktohet 
mënyrë tjetër e ruajtjes deri në momentin e heqjes së masës së sigurimit, 
përkatësisht derisa propozuesi i sigurimit të propozojë ekzekutimin, mirëpo edhe 
me këtë rast duhet të respektohet afati i cili do të jetë më se shumti 30 ditë nga dita 
kur kredia bëhet ekzekutive. 

 
 
Neni 312 
 
312.1 Propozuesi i sigurimit në propozimin e tij për caktimin e masës së 

sigurimit, ose më vonë, mund të deklarojë se pajtohet që, në vend se të 
caktohet masa e sigurimit, do të ishte i kënaqur me dhënien e pengut nga 
ana e kundërshtarit të tij. 

312.2 Dhënia e pengut në vend të masës së sigurimit mund të caktohet edhe me 
propozimin e kundërshtarit të sigurimit po që se me këtë pajtohet 
propozuesi i sigurimit. 
 

1 Neni 312 i këtij ligji ka rregulluar një situatë negociuese apo disponibile ku palët 
(propozuesi i sigurimit dhe kundërshtari i sigurimit) propozojnë dhe pajtohen 
lidhur me zëvendësimin e masës së sigurimit me krijimin e pengut,apo 
themelimit të së drejtës së pengut mbi sendin e kundërshtarit të sigurimit nga ana e 
propozuesit të sigurimit. Sipas paragrafit 1 të këtij neni, sikurse propozuesi i 
sigurimit ashtu edhe kundërshtari i sigurimit sipas paragrafi 2 të këtij neni, me 
rastin e caktimit të masës së sigurimit, mund të propozojnë për zëvendësimin e 
masës së sigurimit me krijimin e pengut. Dallimi është se propozuesi i sigurimit 
mund ta bëjë një gjë të tillë, kur ai paraqet propozimin për masën e sigurimit, 
mund të propozojë edhe zëvendësimin e tillë, ndërsa kundërshtari gjatë procedurës 
për shqyrtimin e propozimit për masën e sigurimit. Duke pasur parasysh faktin se 
që të dyja palët (propozuesi i sigurimit dhe kundërshtari i sigurimit) mund të 
propozojnë këtë zëvendësim mund të nxjerrët konkludimi se propozimit të secilës 
nga këto palë duhet t’i përcillet me pajtimin e palës tjetër, edhe pse një gjë e tillë 
nuk përmendet shprehimisht në këto dispozita në lidhje me pajtimin e 
kundërshtarit të sigurimit. Mirëpo, fakti që kundërshtari i sigurimit mund të 
propozojë një gjë të tillë sipas paragrafit 2 të këtij neni len të kuptohet se ai edhe 
pajtohet me këtë zëvendësim. Përderisa, paragrafi 1 i këtij neni përmend 
shprehimisht që propozuesi i sigurimit duhet të deklarojë se pajtohet dhe se do të 
ishte i kënaqur me dhënien e pengut nga ana e kundërshtarit të tij. Themelimi i të 
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drejtës së pengut i paraparë me këtë dispozitë, nuk paraqet ndonjërën prej llojeve të 
sigurimit të parapara me nenin 299, 300 dhe 301 të LPK, apo me konkretisht, kjo 
nuk duhet të ngatërrohet me masën e sigurimit lidhur me parashënimin e të drejtës 
së pengut mbi sendin e paluajtshëm të kundërshtarit të sigurimit, apo mbi të drejtën 
e regjistruar në sendin e paluajtshëm1332. Kjo edhe për faktin se edhe me dispozitat 
e tjera të këtij ligji thuhet shprehimisht se me anë të masës së sigurimit nuk fitohet 
e drejta e pengut, me përjashtim të rastit kur ekziston justifikim i bazuar lidhur me 
parashënimin e së drejtës së pengut që parashihet për shembull në pikën (d) 
paragrafi 1 të nenit 299 të këtij ligji1333.  

2 Themelimi i pengut apo i të drejtës mbi pengun mbi sendin e kundërshtarit të 
sigurimit nga ana e propozuesit të sigurimit, nënkupton krijimin e ndonjë interesi 
mbi pasurinë e luajtshme ose mbi ndonjë të drejte, e cila i jep pengmarrësit të 
drejtën për ta marrë në posedim atë pasuri për shkak të ndonjë obligimi ekzistues 
dhe të identifikueshëm. Kur sendi i lënë peng të ketë kaluar në posedim në rastin 
tonë tek propozuesi i sigurimit, atëherë kemi të bëjmë me të ashtuquajturin peng 
posedimor, ndërsa përkundër këtij mund të jetë edhe pengu joposedimor i cili 
krijohet me regjistrim i të drejtës së pengut në regjistrin e pengut përmes një 
njoftimi parashtruar në zyrën për regjistrim të pengut. E drejta e pengut mund të 
krijohet edhe mbi ndonjë të drejte, ku gjithashtu edhe ky lloj pengu kërkon 
regjistrimin e pengut në regjistrin e pengut1334.  

 
 
Neni 313 
 
313.1 Po që se propozuesi i sigurimit brenda afatit të caktuar me aktvendimin 

mbi caktimin e masës së sigurimit nuk paraqet provën e përcaktuar në 
nenin 314 të këtij ligji gjykata do ta përfundojë procedurën dhe i anulon 
veprimet e kryera. 

313.2 Me propozim të kundërshtarit të sigurimit procedura e filluar do të 
përfundohet dhe veprimet e kryera do të anulohen, po që se rrethanat për 
shkak të të cilave është caktuar masa e sigurimit, më vonë kanë 
ndryshuar dhe e kanë bërë të pa nevojshme atë. 

313.3 Gjykata sipas propozimit të kundërshtarit të sigurimit e përfundon 
procedurën dhe i anulon veprimet e kryera edhe po që se: 
a) kundërshtari i sigurimit e deponon në gjykatë shumën e detyruar të 

kërkesës që sigurohet, me kamata dhe shpenzime;  
b) kundërshtari i sigurimit e bënë të besueshëm pretendimin se kërkesa 

në momentin e dhënies së aktvendimit mbi caktimin e masës së 
sigurimit është realizuar apo se ka qenë mjaftësisht e siguruar; 

c) me vendim të formës së prerë është vërtetuar se kërkesa nuk është 
krijuar apo se është shuar. 
 

                                                            
1332 Neni 299 pika (d) paragrafi 1. 
1333 Neni 302 paragrafi 4 i LPK. 
1334 Shih nenin 133 e tutje të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat e Tjera Sendore. 
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313.4 Në rastet nga paragrafi 1 dhe 3 pika b) dhe c) të këtij neni, shpenzimet e 
krijuara me caktimin dhe zbatimin e masës së sigurimit i ngarkohen 
propozuesit të sigurimit. 

 
1 Neni 313 i këtij ligji ka paraparë rastet kur përfundon procedura e sigurimit dhe 

anulohen veprimet e kryera në lidhje me caktimin e masave të sigurimit. Kështu 
paragrafi 1 i këtij neni ka rregulluar situatën, kur gjykata e përfundon procedurën 
dhe i anulon veprimet e kryera në lidhje me caktimin e masave të sigurimit, për 
shkak se nuk është plotësuar kërkesa apo kriteri i nenit 314 të këtij ligji. Kriteri 
apo kërkesa e këtij neni, konsiston në pagesën e shpenzimeve nga ana e 
propozuesit të sigurimit. Kështu që, në rast se propozuesi i sigurimit brenda afatit 
të caktuar me aktvendimin mbi caktimin e masës së sigurimit nuk paraqet prova 
lidhur me pagesën e shpenzimeve paraprakisht, të shkaktuara gjatë procedurës 
siguruese, atëherë gjykata e përfundon procedurën dhe i anulon veprimet e kryera 
që lidhën me këtë procedurë. Nga kjo del se lidhur me këtë fakt, siç mund të shihet 
gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare, sepse nuk përmendet ndonjë propozim i 
veçantë nga ana palëve në këtë procedurë, derisa në rastet tjera të cilat janë të 
rregulluara me paragrafët në vijim parashihet propozim i veçantë nga ana e 
kundërshtarit të sigurimit.  

2 Paragrafi 2 i këtij neni ka rregulluar situatën, kur përfundohet procedura e 
sigurimit dhe anulohen veprimet e kryera lidhur me caktimin e masave të sigurimit 
për shkak të ndryshimit të rrethanave. Sipas këtij paragrafi, inicimin për 
përfundimin e procedurës siguruese dhe anulimin e veprimeve të kryera gjatë kësaj 
procedure, e bënë kundërshtari i sigurimit me propozim. Përmes këtij propozimi, 
kundërshtari duhet të paraqes shkaqet të cilat e arsyetojnë një gjë të tillë. Këto 
shkaqe para se gjithash duhet të jenë të orientuara në ndryshimin e rrethanave të 
cilat kanë qenë relevante me rastin e caktimit të masës së sigurimit. Duke pasur 
parasysh faktin se rrethanat për shkak të të cilave është caktuar masa e sigurimit, 
më vonë kanë ndryshuar, atëherë mund të vijë në shprehje edhe mosnevojshmëria 
e masës së sigurimit. Prandaj, në raste të tilla, kundërshtarit të sigurimit i mbetet që 
të merr iniciativë përmes propozimit për përfundimin e procedurave siguruese dhe 
veprimeve të tjera në lidhje me këtë, që ka për qëllim masën për caktimin e 
sigurimit.  

3 Paragrafi 3 i këtij neni ka paraparë në mënyrë të veçantë edhe tri raste të tjera në të 
cilat kundërshtari i sigurimit mund të propozojë në përfundimin e procedurës së 
sigurimit dhe anulimin e veprimeve të kryera në lidhje me caktimin e masave të 
sigurimit. Pra, përderisa par. 1 dhe par. 2 të këtij neni i referohen shkaqeve të cilat 
kanë të bëjnë me pagesën paraprakisht të shpenzimeve dhe me rrethanat faktike të 
cilat mund të ndodhin në ndërkohë dhe si të tilla nuk mund të parashikohen, tek 
par. 3.Tani kemi një situatën kur në mënyrë specifike përmes veprimeve të 
caktuara të kundërshtarit të sigurimit, mbi bazën e të cilave kundërshtari i sigurimit 
mund të kërkojë apo propozojë përfundimin e procedurave siguruese dhe anulimin 
e veprimeve në lidhje me masën e sigurimit. Rasti i parë i paraparë me pikën (a) të 
këtij paragrafi, i referohet veprimit të kundërshtarit të sigurimit, i cili konsiston në 
deponimin e shumave apo mjeteve financiare në gjykatë. Kjo shume e mjeteve 
financiare duhet të përfshijë shumën e detyruar në bazë të së cilës është ngritur 
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kërkesa që sigurohet, si dhe duke përfshirë edhe kamatat dhe shpenzimet. Në këtë 
rast, kemi të bëjmë me para, pra me sigurimin e kërkesave në të holla, të rregulluar 
me nenin 299 të LPK, sepse sipas kësaj dispozite përmendet shprehimisht se 
kundërshtari i sigurimit duhet të bëjë deponimin e shumave apo mjeteve financiare 
në shumën e detyruar në bazë të së cilës është ngritur kërkesa. Megjithatë, kjo 
nuk duhet të nënkuptojë një ndarje strikte sa i përket llojeve të kërkesave për 
sigurim të rregulluara me nenin 299, 301 dhe 302 të LPK. Deponimi i kësaj shume 
të mjeteve financiare duke e përfshirë shumën e detyruar me kërkesë si dhe 
kamatat dhe shpenzimet, faktikisht do të bënte të pakuptimit çfarëdo mase të 
sigurimit, prandaj edhe me të drejtë kjo dispozitë ka lejuar që mbi këtë bazë 
kundërshtari i sigurimit të ketë mundësinë që t’i propozojë gjykatës për 
përfundimin e procedurës dhe anulimin e veprimeve të kryera në lidhje me 
caktimin e masave të sigurimit. Përjashtimisht, jogjithherë kjo do të mund të vijë 
në shprehje. Kjo për faktin se, në rastet kur kërkesa për sigurim është e drejtuar 
kah sendi i caktuar apo një pjesë e tij sipas nenit 300 të LPK, mund të ndodhë që 
ky send të përmbajë specifika të veçanta. Kjo nënkupton se humbja dhe dëmtimi i 
tij, do të përbënte një dëm të pakompenzueshëm apo të pariparueshëm në mënyrë 
adekuate atëherë me këtë rast gjykata duhet të mos e pranojë propozimin e 
kundërshtarit të sigurimit për përfundimin e procedurës dhe anulimin e veprimeve 
të kryera në lidhje me caktimin e masës së sigurimit.  
Mirëpo, me këtë rast gjykata duhet të caktojë masë të sigurimit, dhe para se 
gjithash atë masë të sigurimit e cila konsiston në ndalimin e kundërshtarit të 
sigurimit që ta tjetërsojë, fshehë, ngarkojë apo disponojë sendin e caktuar në fjalë, 
lidhur me të cilin është drejtuar kërkesa. Rasti i dytë i rregulluar me pikën (b) të 
këtij paragrafi, ka paraparë situatën kur kundërshtari i sigurimit në momentin e 
dhënies së aktvendimit mbi caktimin e masës së sigurimit paraqet ndonjë fakt me 
të cilën e bënë të besueshëm pretendimin se kërkesa është realizuar apo se ka qenë 
mjaftë e siguruar. Edhe lidhur me këtë rast, kundërshtari i sigurimit përveç 
dëshmive relevante me të cilat i argumenton pretendimet e tij, ai duhet t’i paraqesë 
propozim gjykatës për një gjë të tillë, dhe me të cilën kërkon përfundimin e 
procedurës për caktimin e masës së sigurimit. Është me rëndësi të përmendim 
faktin se, veprimi i kundërshtarit të sigurimit me të cilin argumenton pretendimet e 
tij, lidhen me një moment të caktuar, që është ai në momentin e dhënies së 
aktvendimit mbi caktimin e masës së sigurimit. Por, megjithatë ky fakt nuk mund 
të përjashtojë edhe momentet e tjera. Në lidhje me këtë rast, momente të tjera i 
konsiderojmë momentet pas marrjes së aktvendimit mbi masën e sigurimit. 
Prandaj, mund të thuhet se edhe pas marrjes së aktvendimit për caktimin e masës 
së sigurimit, kundërshtari i sigurimit mundet në ndërkohë të bëjë realizimin e 
kërkesës dhe më pastaj të ia paraqesë gjykatës këtë fakt si dëshmi për pretendimin 
e tij se kërkesa është realizuar apo se është bërë mjaftësisht e siguruar. Kjo mund të 
gjejë mbështetje në vetë esencën e nenit 313 të këtij Ligji, i cili i jep mundësinë 
kundërshtarit të sigurimit që të kërkojë përfundimin e procedurës dhe anulimin e 
veprimeve të kryera në lidhje me caktimin e masës së sigurimit. Rasti i tretë i 
rregulluar me pikën (c) të këtij paragrafi, ka paraparë situatën kur gjykata merr 
vendim të formës së prerë përmes të cilit vërtetohet se kërkesa e propozuesit të 
sigurimit nuk është krijuar, apo në qoftë se është krijuar ndonjëherë atëherë ajo 
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është shuar tashmë. Kjo në fakt, mund të thuhet se paraqet edhe rastin më definitiv 
dhe juridikisht më të pastër, sepse tashmë situata ka marr një zgjidhje gjyqësore. 
Me këtë rast, vendimi i formës së prerë, paraqet edhe bazën më të fort juridike për 
kundërshtarin e sigurimit që të kërkojë apo t’i propozojë gjykatës që të përfundojë 
masën e sigurimit, dhe të kërkojë që të anulohen veprimet e kryera në lidhje me të.  

4 Paragrafi 4 i këtij neni ka paraparë që shprehimisht rastet në të cilat propozuesi i 
sigurimit obligohet për pagimin e shpenzimeve lidhur me procedurën e sigurimit, 
që përfshinë rastet e krijuara me caktimin dhe zbatimin e masës së sigurimit. Si 
raste të tilla, kjo dispozitë ka përmendur atë të paraparë me paragrafin 1 dhe 3 
pika(b) dhe (c) të këtij neni. Par. 1 i këtij neni, në fakt i referohet zbatimit të nenit 
314 të këtij Ligji, i cili e obligon propozuesin e sigurimit që paraprakisht të bartë 
shpenzimet të cilat janë shkaktuar gjatë procedurës sigurimore. Prandaj, në lidhje 
me këtë mbetet të kuptohet se apriori këto shpenzime i ngarkohen propozuesit të 
sigurimit. Ndërsa par. 3 pika (b) dhe pika (c) të këtij neni, parashohin rastet kur 
kundërshtari i sigurimit paraqet argumente të mjaftueshme të cilat dëshmojnë 
pretendimin e tij se kërkesa në momentin e dhënies së aktvendimit mbi caktimin e 
masës së sigurimit është realizuar apo se ka qenë mjaftueshëm e siguruar, si dhe 
kur kemi vendim të formës së prerë me të cilin është vërtetuar se kërkesa nuk është 
realizuar apo se është shuar. 

 
 
Neni 314 
 
314.1 Shpenzimet e shkaktuara gjatë procedurës sigurimore paraprakisht i 

bartë propozuesi i sigurimit. 
314.2 Po që se propozimi për caktimin e masës së sigurimit paraqitet gjatë 

zhvillimit të procedurës kontestimore apo të ndonjë procedure tjetër 
gjyqësore, gjykata kompetente për vendosje mbi kërkesëpadinë, apo mbi 
kërkesën tjetër, vendosë se cili i bartë shpenzimet e caktimit dhe zbatimit 
të masës së sigurimit. 

 
1 Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni paraqet një dispozitë të përgjithshme e cila në 

parim ka përcaktuar që shpenzimet të cilat shkaktohen gjatë procedurës siguruese, 
paraprakisht i bartë propozuesi i sigurimit. Me këtë dispozitë duhet të kuptohet se 
shpenzimet e tilla apriori i ngarkohen propozuesit të sigurimit dhe paraprakisht, 
që mbështet edhe më tepër konstatimin se këto shpenzime apriori i ngarkohen 
propozuesit të sigurimit. Madje, mosveprimi në pajtim me këtë dispozitë apo më 
konkretisht, mospagesa paraprakisht e shpenzimeve të tilla nga ana e propozuesit 
të sigurimit është e sanksionuar me dispozitat të këtij ligji. Kështu, në qoftë se 
propozuesi i sigurimit brenda afatit të caktuar me aktvendimin mbi caktimin e 
masës së sigurimit nuk paraqet ndonjë provë apo dëshmi lidhur me pagesën e 
shpenzimeve, atëherë gjykata do ta përfundojë procedurën siguruese, dhe do të 
anulojë veprimet e kryera në lidhje me caktimin e masave të sigurimit, që do të 
thotë edhe aktvendimin për caktimin e masës së sigurimit1335. 

                                                            
1335 Shih paragrafin 1 nenin 313 të LPK. 
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2 Prandaj, sanksioni për këtë çështje shprehet në përfundimin e procedurës dhe 
anulimin e veprimeve në lidhje me caktimin e masave të sigurimit. Nga kjo po 
ashtu konstatohet se për këtë çështje gjykata kujdeset ex-officio sepse në këtë rast 
nuk kemi ndonjë propozim të palëve, as kundërshtarit të sigurimit dhe as 
propozuesit të sigurimit, mirëpo gjykata do të veprojë vet sipas detyrës së saj 
zyrtare. Është me rëndësi që të fokusohemi edhe njëherë tek fakti juridik që 
propozuesi i sigurimit i bartë paraprakisht shpenzimet të cilat ndodhin gjatë 
procedurës siguruese. Sepse kjo nuk duhet të kuptohet në mënyrë absolute si e 
tillë, për shkak se shpenzimet e tilla mund ti ngarkohen edhe kundërshtarit të 
sigurimit, në qoftë se gjykata gjatë zhvillimit të procedurës kontestimore apo të 
ndonjë procedure tjetër gjyqësore vlerëson dhe vendos që shpenzimet e tilla ti 
ngarkohen kundërshtarit të sigurimit. Lidhur me këtë çështje kemi paragrafin 2 të 
këtij neni. Madje, siç do të mund të shohim në nenin pasues propozuesi i sigurimit 
do të ketë të drejtë, që edhe t’i kompensohet ndonjë dëm i cili i është shkaktuar me 
mosrespektimin e aktvendimit mbi masën caktuar të sigurimit.  

3 Paragrafi 2 i këtij neni ka paraparë që përkundër faktit se propozuesi i sigurimit i 
bartë paraprakisht shpenzimet të cilat shkaktohen gjatë procedurës siguruese, kjo 
nuk do të thotë se ky detyrim nuk do të mund t’i ngarkohet edhe kundërshtarit të 
sigurimit. Sipas kësaj dispozite gjykata mundet që kur ajo vlerëson të vendosë se 
cilit nga palët, propozuesit të sigurimit apo kundërshtarit të sigurimit, do të ia 
ngarkojë shpenzimet e caktimit dhe zbatimit të masës së sigurimit. Mirëpo, kjo 
dispozitë ka kushtëzuar me kushtin që vetëm nëse propozimi për caktimin e masës 
së sigurimit paraqitet gjatë zhvillimit të procedurës kontestimore apo të ndonjë 
procedure tjetër gjyqësore, atëherë gjykata do të vlerësojë dhe vendos se cili do të 
bartë këto shpenzime. Fakti që kjo dispozitë përmend procedurën kontestimore apo 
ndonjë procedure tjetër gjyqësore, ka për qëllim të tërheq vëmendjen se shqyrtimi i 
kërkesave apo propozimeve për caktimin e masës së sigurimit, mund të ndodhë 
edhe gjatë procedurave të tjera gjyqësore, përveç asaj kontestimore, e para se 
gjithash atë përmbarimore. Po ashtu, kjo dispozitë paralelisht me llojin e 
procedurës përmend edhe kompetencën e gjykatës, duke dashur të na bëjë me dije 
se përveç gjykatës e cila është kompetente sipas kërkesëpadisë, kompetente mund 
të jetë edhe gjykata e cila merret me kërkesa të tjera.  

 
 
Neni 315 
 

Propozuesi i sigurimit ka të drejtë, sipas rregullave të përgjithshme të së 
drejtës pasurore, që t’i kompensohet dëmi që i është shkaktuar me 
mosrespektimin e aktvendimit mbi masën siguruese të caktuar. 

 
1 Neni 315 i këtij ligji i garanton propozuesit të sigurimit të drejtën e kompensimit 

të dëmit, i cili mund të rezultojë si pasojë e mosrespektimit të masës së sigurimit. 
Duke pasur parasysh natyrën e masave të sigurimit mund të konkludojmë se ato 
obligojnë përgjithësisht kundërshtarin e sigurimit në ndërmarrjen e ndonjë veprimi 
të caktuar, pra në veprim, dhe moskryerjen e një veprimi të caktuar në lidhje me 
sendin e caktuar, pra në mosveprim. Kështu për shembull me këtë rast, në qoftë se 
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gjykata cakton masën e sigurimit e cila konsiston në ndalimin e kundërshtarit të 
sigurimit që ta tjetërsojë, fshehë, ngarkojë ose disponojë me sendin apo pasurinë e 
caktuar, atëherë dëmi do të mund të shkaktohej si pasojë e veprimit të kundërt me 
masën e sigurimit të kundërshtarit të sigurimit. Ndërsa në rast se gjykata cakton 
masën e sigurimit e cila konsiston në urdhërimin e kundërshtarit të sigurimit që t’i 
kryejë veprimet e caktuara të nevojshme për t’u ruajtur pasuria apo për t’u ruajtur 
gjendja ekzistuese, atëherë dëmi do të mund të shkaktohej me mosveprimin e 
kundërshtarit të sigurimit në pajtim me këtë masë të sigurimit.  

2 Sipas kësaj dispozite, edhe pse kemi të bëjmë me dëm paksa më specifik për shkak 
se ai është shkaktuar si pasojë e mos respektimit rregullave të procedurës 
siguruese, megjithatë do të vlejnë rregullat e përgjithshme të së drejtës pasurore, që 
nënkupton ato të së drejtës civile apo private. Më konkretisht, kjo dispozitë referon 
në zbatimin e rregullave apo dispozitave juridike civile me të cilat rregullohet 
instituti i dëmit. Ky institut është i përmbajtur apo është i rregulluar me dispozitat 
ligjore të Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve. Sipas këtyre dispozitave në rast të 
dëmit, propozuesi i sigurimit ka të drejtë si për kompensimin e dëmit të thjeshtë 
ashtu edhe për kompensimin e fitimit të munguar. 

3 Fillimisht, kundërshtari i sigurimit do të obligohet që të rivendosë gjendjen që ka 
ekzistuar para se të shkaktohej dëmi, në qoftë se rivendosja e gjendjes së 
mëparshme nuk e mënjanon plotësisht dëmin, atëherë për pjesën tjetër të dëmit 
mund të jepet një kompensim në të holla. Po ashtu, kompensimi në të holla do të 
vije në shprehje edhe në qoftë se gjendja së mëparshme nuk është e mundshme të 
kthehet apo kur gjykata konsideron se rikthimi i gjendjes së mëhershme nuk është 
e domosdoshme. Shuma e dëmit të thjesht caktohet sipas çmimeve në kohën e 
nxjerrjes së vendimit gjyqësor me përjashtim të rastit kur dispozitat ligjore 
parashohin diçka tjetër1336.  

 
 
Neni 316 
 

Kundërshtari i sigurimit ka të drejtë, sipas rregullave të përgjithshme të së 
drejtës pasurore, që t’i kompensohet dëmi nga propozuesi i sigurimit i 
shkaktuar me masën e sigurimit për të cilën është vërtetuar se ka qenë e pa 
bazë apo të cilën propozuesi i sigurimit nuk e ka justifikuar. 

 
1 Neni 316 i këtij ligji, tani i garanton të drejtën e kompensimit të dëmit edhe 

kundërshtarit të sigurimit. Derisa neni 315 i këtij ligji i garantonte të drejtën e 
kompensimit të dëmit propozuesit të sigurimit, tani neni 316, këtë të drejtë ia 
garanton edhe kundërshtarit të sigurimit. Dallimi qëndron në atë se, derisa tek neni 
315, kishim të bëjmë me dëmin i cili është shkaktuar si rezultat i mosrespektimit të 
masës së sigurimit nga ana e kundërshtarit të sigurimit, tek neni 316 kemi të bëjmë 
me dëmin i cili i është shkaktuar kundërshtarit të sigurimit, si rezultat i zbatimit të 
masës së sigurimit e cila ka qenë e vendosur pa bazë apo e cila ka qenë e 
pajustifikuar. Kështu për shembull, në qoftë se ndaj kundërshtarit të sigurimit është 

                                                            
1336 Shih me gjerësisht nenin 185 e tutje të LMD. 
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caktuar masa e sigurimit e cila konsiston në ndalimin e kundërshtarit të sigurimit 
që ta tjetërsojë, ngarkojë ose disponojë me sendin apo pasurinë e caktuar, atëherë 
në mënyrë të thjesht do të konstatohej se dëmi do të mund të shkaktohej thjesht si 
pasojë e këtij ndalimi, ku madje kjo do të mund të paraqiste bazë të fuqishme për 
të kërkuar dhe fitimin e humbur me këtë rast.  

2 Edhe dispozita e këtij neni, parasheh që lidhur me kompensimin e dëmit do të 
aplikohen rregullat e përgjithshme të së drejtës pasurore, që nënkupton ato të 
së drejtës civile apo private, më konkretisht, zbatimin e rregullave dhe dispozitave 
juridike civile të Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve. Prandaj, parimet dhe 
rregullat lidhur me kompensimin e dëmit janë njëjta sikurse janë prezantuar më 
lartë në lidhje me nenin 315 të këtij ligji.  

 
 
Neni 317 
 

Kërkesat për shpërblimin e dëmit nga neni 315 dhe 316 të këtij ligji 
parashkruhen brenda afatit prej 1 viti nga dita e mbarimit të efektit të 
aktvendimit me të cilin masa e sigurimit është caktuar. 

 
1 Dispozita e nenit 317 të këtij ligji, ka përcaktuar afatin e parashkrimit lidhur me 

kërkesat për shpërblimin e dëmit nga neni 315 të këtij ligji, i cili siguron të drejtën 
e shpërblimit të dëmit si rezultat i mosrespektimit të masës së sigurimit nga ana e 
kundërshtarit të sigurimit, dhe nenit 316 i cili siguron të drejtën e shpërblimit të 
dëmit të kundërshtarit të sigurimit, i cili i është shkaktuar këtij të fundit si rezultat i 
zbatimit të masës së sigurimit pa bazë. Mirëpo, kjo dispozitë nuk e ka rregulluar në 
tërësi parashkrimin. Me këtë dëshirohet të thuhet se kjo dispozitë nuk ka paraparë 
apo nuk ka rregulluar edhe institutet lidhur me ngecjen dhe ndërprerjen e 
parashkrimit dhe as nuk ka bërë një referim konkret në zbatimin e ndonjë dispozite 
tjetër ligjore, sikurse tek neni 315 dhe 316 të këtij ligji. Kjo është edhe e arsyeshme 
edhe duke marrë për bazë faktin, se në procedurën e sigurimit është e përjashtuar 
mundësia e ndërprerjes apo pushimit të procedurës. 

2 Sipas dispozitës së nenit 317 të këtij ligji, afati i parashkrimit është përcaktuar të 
jetë 1 vit nga dita e mbarimit të efektit të aktvendimit me të cilin masa e sigurimit 
është caktuar. Pa dashur të kontestohet ky afat, është me rëndësi të potencojmë 
faktin se në lidhje me këtë afat ekziston një joharmoni, në mes të kësaj dispozite 
dhe dispozitave relevante të ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve. Sipas këtyre 
dispozitave, të cilat i referohen afateve të parashkrimit lidhur me kërkesat për 
shpërblimin e dëmit, kemi afatin subjektiv i cili është tri vjet nga data kur i 
dëmtuari ka mësuar për dëmin dhe për personin që e ka shkaktuar atë, dhe afatin 
objektiv që është pesë vjet nga data kur është krijuar apo shkaktuar dëmi1337. Në 
qoftë se eventualisht, parashkruhen kërkesat për shpërblimin e dëmit nga neni 315 
dhe 316 të këtij ligji atëherë sikurse propozuesi i sigurimit ashtu edhe kundërshtarit 
i sigurimit, duke u bazuar në dispozitat e LMD do të mund të kërkojë nga personi 

                                                            
1337 Shih nenet 357 e në vazhdim të LMD. 
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përgjegjës vetëm që t'i cedojë atë që ka marrë nga veprimi me të cilin është 
shkaktuar dëmi, duke u thirrur në rregullat që vlejnë në rastin e fitimit pa bazë1338.  

 
 
Neni 318 
 

Masat e sigurimit të kërkesëpadisë i zbaton gjykata që do të ishte kompetente 
për ekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë. 

 
1 Me dispozitën e nenit 318 të LPK është përcaktuar se lidhur me zbatimin e masave 

të sigurimit të kërkesave është kompetente gjykata e cila do të ishte kompetente 
për ekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë. Me këtë rast, fillimisht duhet të 
qartësohet se nuk është fjala për ndonjë gjykatë të veçantë, por për llojin e 
procedurës civile, që është ajo përmbarimore. Pra, zbatimi i masës së sigurimit 
bëhet nga gjykata përmbarimore. Për ekzekutimin dhe përmbarimin e vendimeve, 
kompetente janë gjykatat komunale, siç kanë qenë të ditura deri më tani, apo 
gjykatat themelore të cilat do të njihen me ligjin e ri për gjykatat.  

2 Duke qenë se kemi të bëjmë me procedurën përmbarimore atëherë doemos duhet 
t’i referohemi dispozitave ligjore të cilat e rregullojnë këtë materie. Sipas këtyre 
dispozitave, kur përmendet “gjykata” nuk nënkupton ndonjë gjykatë e karakterit 
apo nivelit (shkallës) të veçantë, por nënkupton gjykatësin e ngarkuar për 
ekzekutimin e titujve ekzekutiv në procedurën përmbarimore1339.  

3 Prandaj, mund të thuhet se formulimi i kësaj dispozite, nuk duket të jetë shumë i 
drejtë, duke theksuar që masat e sigurimit të kërkesëpadisë i zbaton gjykata që do 
të ishte kompetente për ekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë. 
Megjithatë, ajo që është relevante në këtë dispozitë, është fakti i ndërlidhjes së 
ekzekutimit të masës së sigurimit të kërkesëpadisë me ekzekutimin e aktgjykimit të 
formës së prerë. Prandaj, duke u bazuar edhe në ato që cekëm më lartë, rrjedh 
konkludimi se qëllimi i kësaj dispozite është të përcaktojë se masa e sigurimit të 
kërkesëpadisë duhet të ekzekutohet sipas rregullave të procedurës përmbarimore, 
sipas të cilave ekzekutohet edhe aktgjykimi i formës së prerë. 

 

                                                            
1338 Shih nenin 194 të LMD. 
1339 Shih nenin 2 të LPP ë re. 
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KREU XXII 
 
Mjetet provuese dhe marrja e provave 
 
Dispozita të përgjithshme 
 
1 Të provuarit përfshinë një numër veprimesh procedurale të gjykatës, të palëve dhe 

të pjesëmarrësve tjerë në procedurë të cilët kanë për qëllim provimin e fakteve me 
të cilat duhet të zbatohen rregullat gjegjëse juridike. Gjithashtu të provuarit është 
metodë me ndihmën e së cilës gjykata e hulumton dhe e konstaton të vërtetën. 
Bindja e gjykatës se ekziston apo nuk ekziston një fakt formohet në bazë të 
çmuarjes me ndërgjegje e të kujdesshme të provave dhe në bazë të rezultatit të 
përgjithshëm të procedimit (neni 8). 

2 Në procedurën kontestimore si kundër edhe në procedurat tjera roli i provave 
është jashtëzakonisht i madh, prandaj me të drejtë thuhet se sistemi i të provuarit 
dhe rregullat mbi të provuarit e përbëjnë kurrizin dhe epiqendrën e procedurës 
kontestimore. 

3 Në Ligjin për procedurën kontestimore fjala “provë” përdoret për të theksuar 
mjetin e provës, mirëpo ajo ndonjëherë përdoret për të theksuar edhe bazën e të 
provuarit ose vet rezultatin e të provuarit. 

4 Të provuarit realizohet në objektin e të provuarit me mjete provuese. Objekt i të 
provuarit janë pretendimet e palëve për ekzistimin apo mosekzistimin e fakteve 
juridike nga të cilat varet zbatimi i të drejtës materiale, kurse me fakte 
nënkuptojmë çdo rrethanë për të cilën norma juridike e lidh ndonjë efekt të 
përcaktuar konkretisht në kohë dhe në hapësirë. Faktet juridike mund të jenë të 
natyrës materiale dhe të natyrës shpirtërore.  

5 Me mjetet provuese nënkuptojmë burimet e njohurive për ekzistimin apo 
mosekzistimin e fakteve, vërtetimi i të cilave është me rëndësi për vendosjen e 
çështjes juridike e cila është objekt i kontestit. Ligji për procedurën kontestimore i 
njeh këto mjete provuese: objektin e këqyrjes, dokumentet, dëshmitarët, 
ekspertet dhe palët. 

6 Nganjëherë gabimisht si mjete provuese theksohen këqyrja në vend dhe dëgjimi i 
palëve. Gabimi qëndron në faktin se këqyrja në vend është veprim procedural të 
cilën gjykata e ndërmerr me qëllim që drejtpërdrejt me shqisat e veta të vërtetojë 
ndonjë fakt kontestues,p. sh.:duke e këqyrë sendin me sy, duke e dëgjuar zhurmën 
e cila buron nga sendi i caktuar, duke e shijuar artikullin ushqimor, kurse sendi në 
të cilin realizohet këqyrja paraqet mjetin provues. Gjithashtu mjet provues 
është vet pala, sepse nga ajo gjykata i nxjerr informatat e nevojshme për provimin 
e fakteve, kurse dëgjimi i sajë është veprim procedural me të cilin provohen faktet 
gjegjëse. 

7 Edhe pse ligji nuk bën ndonjë klasifikim të mjeteve provuese, atë e ka bërë 
shkenca juridike ashtu që mjetet provuese i ka ndarë: varësisht nga tiparet 
objektive në: personale (dëshmitarët, ekspertët dhe palët) dhe reale (dokumentet 
dhe objektin e këqyrjes); varësisht nga raporti me faktin për të cilin ofrojnë 
informacione në: direkt (nëse ofron informacion direkt për faktin të cilin duhet 
provuar) dhe indirekte (nëse ofron informata indirekte lidhur me faktin të cilin 
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duhet provuar, të ashtuquajturat indicione), varësisht nga qëllimi i cili 
dëshirohet të arrihet në: prova kryesore (prova për provimin e faktit në të cilin 
thirret pala e cila lidhur me të e mbanë barrën e të provuarit) dhe kundër provën 
(prova me të cilën i padituri synon që ta bind gjykatën se gjendja faktike është e 
kundërt me atë që e thekson pala në të cilën bie barra e të provuarit), si dhe në 
prova për të kundërtën (e cila e ka karakterin e provës kryesore, por ka për 
qëllim që ta rrëzojë prezumimin ligjor). 

8 Fuqia provuese e mjetit provues përfaqëson aftësinë argumentuese të tij, e cila 
është me ndikim në formimin e bindjes së gjykatës dhe në përfundimin e saj për 
ekzistimin e faktit i cili është objekt i të provuarit. Sa më i drejtpërdrejtë të jetë 
raporti në mes mjetit provues dhe objektit të të provuarit aq më e fortë është fuqia 
provuese e mjetit provues. Kështu p. sh.:deklarata e dëshmitarit okular është më e 
sigurt se deklarata e dëshmitarit sipas dëgjimit, dokumenti burimor është më i 
sigurt se përshkrimi apo fotokopja e tij. 
Është rregull se sa më pak të ketë mjete provuese si ndërmjetësues midis objektit të 
të provuarit dhe gjykatës, aq më i besueshëm bëhet rezultati i të provuarit. 

9 Rezultati i të provuarit është ajo, që gjykata e arrin nga tërësia e bazave provuese 
dhe në bazë të të cilave, pas vlerësimit të ndërgjegjshëm të secilës provë veç e veç 
dhe të gjitha së bashku dhe në bazë të rezultatit të gjithëmbarshëm të procedurës 
(neni 7) e krijon bindjen e vet për ekzistimin apo mosekzistimin e fakteve të cilat 
kanë të bëjnë me vendimin e gjykatës. 

10 Vlerësimi i provave është veprimtari mendore me të cilin përfundon të provuarit. 
Gjykata nuk është e lidhur me kurrfarë rregullash formale sipas të cilave një fakt 
do ta konsideronte të provuar. Të gjitha provat vlerësohen në mënyrë të 
gjithanshme dhe të kujdesshme, kurse rezultati i shqyrtimit dhe i të provuarit 
përpunohen në mendjen e gjykatësit në ç`mënyrë arrihet deri te përfundimi për 
ekzistimin apo mosekzistimin e faktit gjegjës. 

11 Barra e të provuarit sipas ligjit në fuqi ekskluzivisht bie në palët ndërgjyqëse. 
Barrën e të provuarit ligji e lidhë me faktet e theksuara dhe parasheh që “secila 
palë ka për detyrë që të ofrojë prova për vërtetimin e fakteve në të cilat ato i 
mbështesin kërkesat e veta” (neni 7 par. 1). Kështu paditësi i cili ka ngritë padi për 
dorëzimin e sendit nga baza e të drejtës së pronësisë ka për detyrë që të provojë se 
është pronar i atij sendi dhe se sendi gjendet në posedim të të paditurit, pala e cila e 
kërkon përmbushjen e detyrimit të kompensimit të dëmit material nga pala tjetër, 
ka për detyrë që t’i provojë faktet nga të cilat buron e drejta e tij dhe detyrimi për 
palën tjetër për kompensimin e dëmit, kurse i padituri në rast se i konteston 
pretendimet e paditësit me fakte gjegjëse, ka për detyrë që t’i provojë ato fakte, 
përkatësisht të provojë se sendin dorëzimin e të cilit e kërkon paditësi e mban me 
ndonjë bazë të vlefshme juridike, e cila e pengon realizimin e kërkesës së paditësit: 
p.sh.: se atë send e mbanë sipas kontratës mbi qiranë koha e të cilës ende nuk ka 
skaduar dhe se detyrimin për kompensimin e demit përmbushjen e të cilit e kërkon 
paditësi me padi, e ka përmbushë në tërësi etj. 

12 Ligji nuk e cakton shkallën e të provuarit të fakteve e cila duhet të jetë e 
plotësuar në mënyrë që fakti të konsiderohet i provuar, mirëpo në teori ekziston 
qëndrimi unik se një fakt që të mund të merret si bazë për marrjen e vendimit 
meritor, duhet të ekzistojë bindja e gjykatës në vërtetësinë e tij. Kjo do të thotë se 
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duhet të ekzistojë siguria për ekzistimin apo mosekzistimin e faktit të caktuar, 
mirëpo kjo kurrsesi nuk do të thotë se duhet të arrihet siguria absolute me të cilën 
do të eliminohej çdo mundësi për të kundërtën.  
Sa i përket ekzistimit apo mosekzistimit të fakteve të cilat kanë të bëjnë me 
prezumimet procedurale gjykata duhet të kënaqet edhe me shkallë më të ulët të 
të provuarit. Te këto raste është e mjaftueshme që ekzistimi i fakteve nga të cilat 
varet zbatimi i rregullave të së drejtës procedurale të kenë rezultuar të besueshme. 
Kështu p. sh.: konsiderohet shkallë e mjaftueshme e të provuarit nëse për gjykatën 
është bërë i besueshëm por jo edhe krejt i sigurt ekzistimi i fakteve në të cilat 
bazohet kërkesa për inkompetencë të gjykatës, kërkesa për përjashtimin e gjyqtarit, 
kërkesa për mungesën e interesit juridik të palës etj. 

 
 
Neni 319 
 
319.1 Secila nga palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provoj faktet mbi të cilat i 

bazon kërkimet dhe pretendimet e veta. 
319.2 Të provuarit përfshin të gjitha faktet që janë të rëndësishme për dhënien 

e vendimit. 
319.3 Gjykata vendosë se cilat prova do të merren me qëllim të vërtetimit të 

fakteve vendimtare. 
 
1 Me dispozitat e këtij neni rregullohen tri çështjet themelore të cilat kanë të bëjnë 

me të provuarit: barra e të provuarit, rrethi i fakteve të cilat duhet provuar 
dhe vendosja për rrethin e provave për vërtetimin e fakteve vendimtare. 

2 Sipas dispozitës të paragrafit 1 të këtij neni barra e të provuarit i takon domenit të 
detyrimit të palëve,ashtu që është paraparë se“secila nga palët ndërgjyqëse ka për 
detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon kërkesat dhe pretendimet e veta”. Nga 
ky formulim ligjor rezulton se është obligim i secilës palë sigurimi dhe mbledhja e 
lëndës procedurale, që nënkupton si theksimin e fakteve po ashtu edhe 
propozimin dhe sigurimin e provave për provimin e tyre. Me lëndën procedurale 
përveç fakteve dhe provave konsiderohen edhe rregullat e përvojës dhe rregullat 
juridike, sigurimi i të cilave është detyrë e gjykatës. 

3 Fjalën detyrim në kontekstin e çështjes të cilës ajo i dedikohet duhet interpretuar 
në kuptimin e gjerë të saj, më shumë si kërkesë dhe nevojë për provimin e fakteve 
vendimtare në të cilat pala i mbështet kërkesat dhe pretendimet e veta përkitazi me 
çështjen e cila është kontestuese midis palëve, e më pak si detyrim në kuptimin e 
ngushtë të saj. Kjo nga shkaku sepse ndaj palës nuk mund të përdorët forca për 
provimin e fakteve të cilat ajo i ka theksuar. Është në interes të palës që t’i 
provojë faktet në të cilat ajo i bazon kërkesat dhe pretendimet e veta, në të 
kundërtën, nëse pala nuk i provon faktet e tilla, do ta humb kontestin. Në kontestin 
për kompensimin e dëmit, paditësi ka për detyrë që të provojë se i padituri e ka 
shkaktuar dëmin me fajin e tij dhe të provojë lartësinë e demit, ndërkaq i padituri 
duhet të provojë ekzistimin e fakteve në të cilat e mbështet kundërshtimin e tij, p. 
sh.: se paditësi është vet fajtor për ekzistimin e dëmit ose se dëmin e ka shkaktuar 
personi i tretë, se dëmi ka ndodhur rastësisht etj. Në kontestin për vërtetimin e 
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pronësisë në sendin e caktuar paditësi duhet të provojë ekzistimin e fakteve të cilat 
e përbëjnë bazën juridike në bazë të së cilës është fituar kjo e drejtë (kalimi i kohës 
dhe ekzistimi i mirëbesimit për fitimin e të drejtës së pronësisë më parashkrim 
fitues, ekzistimi i shitblerjes,krijimi i sendit, ndërtimi në token e huaj etj.), kurse i 
padituri duhet të provojë ekzistimin e fakteve në të cilat e mbështetë kundërshtimin 
e vet, (p. sh.: se paditësi sendin e mban në bazë të kontratës për qiranë, se sendi 
është krijuar me materialin e të paditurit dhe sipas porosisë së tij, se paditësi ka 
ndërtuar në token e të paditurit pa pëlqimin e tij dhe nën efekte të kundërshtimit, se 
nuk ekzistojnë kushtet në pikëpamje të kohës së kaluar dhe të mirëbesimit në 
posedimin e sendit etj.). 

4 Në sferën e të provuarit gjykata nuk e ka më rolin aktiv të cilin e kishte sipas 
dispozitave të mëparshme ligjore. Ajo më nuk mundet që kryesisht të provojë fakte 
të cilat nuk i kanë propozuar palët, përveç në rastet kur konstaton se palët me 
veprimet e veta synojnë të disponojnë me kërkesat me të cilat nuk mund të 
disponojnë1340 si dhe në kontestet familjare1341. Për rrjedhojë, nëse pala për 
vërtetimin e fakteve vendimtare nuk i propozon provat, gjykata ato fakte do t’i 
merr si të pavërtetuara, prandaj ajo në bazë të kësaj mund ta refuzojë kërkesën e 
palës. 

5 Provimi i fakteve si veprim juridik procedural, varësisht nga lloji dhe natyra e 
faktit i cili duhet të provohet, është detyrë si e palëve po ashtu edhe e gjykatës. 
Pala mund t’i provojë faktet të cilat i ka theksuar me prezantimin e dokumentit dhe 
me leximin e tij, me dhënien e deklaratës në cilësinë e palës etj. 

6 Objekt i të provuarit janë të gjitha faktet të cilat janë të rëndësishme për dhënien 
e vendimit. Gjithashtu duhet të provohen edhe faktet të cilat paraqesin pengesa 
procedurale ose e kanë rolin e prezumimeve procedurale si dhe të gjitha ato fakte 
të cilat në rastin e caktuar janë me rëndësi për vendimin e gjykatës. Gjykata duhet 
të kujdeset që rrethin e fakteve të cilat duhet të provohen, ta sjellë vetëm në ato 
fakte të cilat janë element i vet kërkesës ose në të cilat ndërtohen kundërshtimet 
kundër saj. Kjo do të thotë se është detyrë e gjyqtarit ose e trupit gjykues që nga 
një numër i madh i fakteve, të cilat i kanë theksuar palët, t’i ndaj ato të cilat janë të 
rëndësishmet për vendosjen e çështjes juridike kontestimore, përkatësisht për 
bazueshmërinë ose pabazueshmërinë e kërkesëpadisë. Mirëpo që të arrihet kjo 
gjykatësi, përkatësisht kryetari i trupit gjykues, duhet të posedojë njohuri solide të 
dispozitave të instituteve të së drejtës procedurale dhe të se drejtës materiale, të 
praktikës gjyqësore, të logjikës juridike dhe ndonjëherë ka nevojë edhe për njohjen 
e disa disiplinave tjera shkencore. 

7 Nga caktimi i drejtë i rrethit të fakteve të cilat duhet të provohen varet edhe 
plotësimi i kushteve themelore për procedim të shpejtë dhe ekonomik. 

8 Sipas këtij paragrafi, për atë se cilat fakte duhet provuar vendos gjykata me 
aktvendim. Aktvendimi për marrjen, përkatësisht mosmarrjen e provave 
konsiderohet vendim i karakterit procedural me të cilin drejtohet e kontesti, 
prandaj gjykata, në të njëjtin kontest, nuk është e lidhur me vendimin e tillë. Kjo 
do të thotë se gjykata mund të vendosë që të merret prova të cilën më parë e ka 
refuzuar apo që të heq dorë nga marrja e provës marrjen e të cilës më parë e ka 

                                                            
1340 Neni 3 par. 3 i LPK. 
1341 Neni 84 par. 2 i LF. 
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caktuar. Kjo i mundëson gjykatës që pa pengesa, sipas çmuarjes së lirë, ta caktojë 
rrethin e fakteve juridike të cilat ajo i konsideron si relevante për marrjen e 
vendimit dhe të koncentrohet vetëm në provimin e tyre, me ç’rast do t’i 
refuzojë të gjitha propozimet e palëve me të cilat ato kërkojnë që të vërtetohen 
faktet të cilat nuk janë me rëndësi për vendimin e gjykatës. 

9 Në përgjithësi mund të thuhet se janë relevante ato fakte në të cilat e drejta 
procedurale ose materiale e bazon ekzistimin, ndryshimin ose pushimin e të 
drejtës ose detyrimit, prandaj ato gjithsesi duhet të provohen. Gjithashtu duhet të 
provohen edhe ato fakte nga të cilat nuk varet drejtpërdrejtë e drejta, por në kuadër 
të disa fakteve tjera mundëson në krijimin e besimit për ekzistimin e fakteve të 
drejtpërdrejta relevante. Ato janë të ashtuquajturat “indicione”, me të cilat gjykata 
duhet të ndihmohet për krijimin e besimit me rastin e vendosjes, kur nuk ka prova 
direkte ose kur ato nuk janë shumë të sigurta. 

10 Më në fund juridikisht të rëndësishme janë edhe të ashtuquajturat fakte të cilat 
konsiderohen negative, përkatësisht të cilat shpijnë në përfundimin se një ngjarje 
nuk ka ndodhur fare ose se një send nuk ka ekzistuar, gjegjësisht se ushtrimi i 
ndonjë të drejte nuk është bërë. Gjykatat zakonisht i shmangen shqyrtimit të këtyre 
fakteve, gjë që bëjnë gabim sepse nga shqyrtimi i tyre shpesh herë varet edhe 
vërtetimi i faktit nëse një ngjarje ka ndodhur apo jo dhe nëse ka ndodhur në çfarë 
rrethanash ka ndodhur.P.sh:nëse dëshmitari ka mundë të vrojtojë drejtpërsëdrejti 
ngjarjen për shkak të pozitës në të cilën ka qëndruar në atë rast, gjegjësisht nëse ka 
qenë në vendin e ngjarjes. Provimi i fakteve negative posaçërisht është me rëndësi 
te rastet e mos ushtrimit të së drejtës për një periudhë të caktuar, p. sh.:kur titullari 
i të drejtës së servitutit real nuk e shfrytëzon pasurinë shërbyese për një kohë të 
caktuar për shkak të kundërshtimit të pronarit të pasurisë shërbyese. 

11 Në qoftë se gjykata nuk e vërteton ndonjë fakt vendimtar, ajo e vënë në pyetje edhe 
zbatimin e drejtë të normës juridike materiale, e cila rrethanë është shkak për 
goditjen e vendimit gjyqësor të shkallës së parë1342, e cila ka për pasojë anulimin e 
vendimit1343.  
 
Nga praktika gjyqësore: 
 
1.“Kur pala nuk e ka propozuar dokumentacionin ne të cilin thirret, gjykata nuk e 
ka bërë shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore nëse nuk e ka bërë 
shikimin e atij dokumentacioni” (VSH, Gz.26/05 dt.24.10.2005.-IO 1/06-158). 
2. “Barra e të provuarit në kontest nuk bie çdo herë në paditësin. Përkundrazi, 
paditësi ka për detyrë të provojë vërtetësinë e thënieve të tij, kurse i padituri të 
thënieve apo kundërshtimeve të tija” (VS, Rev. 664/07 dt.26.03.2008.-IO 1/08-
239). 
3. “Kontrata mbi sigurimin nga autopërgjegjësia dhe Kushtet e përgjithshme të 
sigurimit të cilat e përbëjnë përmbajtjen e tij përfaqësojnë faktin në procedurën 
kontestimore, të cilin siguruesi i cili thirret në të ka për detyrë ta provojë, por jo të 

                                                            
1342 Neni 181 par. 1 i LPK. 
1343 Neni 197 i LPK. 
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drejtën materiale lidhur me të cilën gjykata kontestimore kujdeset sipas detyrës 
zyrtare” (ZS u Koprivnici, Gz.2267/2007 dt.28.12.2007.-IO 2/08-218)1344. 

 
 
Neni 320 
 

Gjykata është e autorizuar që t’i marrë edhe provat që nuk i kanë propozuar 
palët, po që se konstaton se ato tentojnë të disponojnë me kërkesat me të cilat 
nuk kanë të drejtë të disponojnë (neni 3 paragrafi 3 i këtij ligji).  

  
1 Sipas dispozitave të këtij ligji, parimi i disponibilitetit të palëve në mbledhjen e 

lëndës provuese është dominant, kurse parimi hulumtues në këtë fushë pothuaj se 
është lënë krejtësisht anash. Kësisoj si rregull gjykata më nuk është e autorizuar që 
sipas detyrës zyrtare të caktojë nxjerrjen e provave të cilat nuk i kanë propozuar 
palët, mirëpo ligji bën përjashtim nga ky rregull të kërkesave me të cilat palët nuk 
mund të disponojnë. Kërkesa të tilla sipas nenit 3.3 janë kërkesat që janë në 
kundërshtim me rendin juridik, me dispozitat ligjore dhe me rregullat e moralit 
publik. Në rast se gjykata konstaton se palët tentojnë që të disponojnë me kërkesa 
të tilla, ajo është e autorizuar që të nxjerrë edhe provat të cilat palët nuk i kanë 
propozuar dhe nëse në bazë të fakteve të vërtetuara sipas detyrës zyrtare gjen se 
kemi të bëjmë me kërkesë të tillë, gjykata nuk do ta lejojë disponimin. Nga kjo 
rezulton se është detyrë e gjykatës që të mos lejojë që palët me keqpërdorimin e të 
drejtës së disponibilitetit në procedurë të realizojnë kërkesa të kundërligjshme dhe 
në kundërshtim me moralin publik1345. 

2 Gjithashtu, gjykata është e autorizuar që sipas detyrës zyrtare të nxjerr prova me të 
cilat do të vërtetohen faktet të cilat palët nuk i kanë propozuar edhe në konteste 
familjare. Ky autorizim rezulton nga dispozitat e nenit 84.2 të Ligjit për familjen 
me të cilat është paraparë se …”gjykata mund të hetojë fakte dhe të zbatojë 
procedurën e provave rreth pjesës së propozimit që ka të bëjë me ruajtjen, 
edukimin dhe mbajtjen e fëmijëve, nëse bindet se propozimet e prindërve lidhur me 
këto çështje nuk ofrojnë garanci të mjaftueshme se interesat e fëmijëve të tyre të 
mitur ose të paaftë me këtë marrëveshje do të mbrohen në masë të duhur”. Gjykata 
këtë vendim e merr pavarësisht nga ajo nëse paditësi këtë kërkesë e ka theksuar në 
padi ose jo, p. sh.: nëse palët nuk kanë propozuar prova për vërtetimin e fakteve 
vendimtare për marrjen e vendimit për besimin e fëmijëve, siç janë kushtet e 
jetesës të prindërve, lartësia e të ardhurave të prindërve, etj., gjykata ato do t’i 
provojë sipas detyrës zyrtare me sigurimin e provave dhe me nxjerrjen e tyre. Me 
qëllim të mbrojtjes së interesit të fëmijëve, gjykata sa herë që e vlerëson të 
arsyeshme, është e autorizuar që t’i vërtetojë edhe faktet të cilat midis palëve nuk 
janë kontestuese.  

 

                                                            
1344 Të gjitha të publikuara në: Zakon i Parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, 
napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno izdanje,st.268. 
1345 Më detajisht për moslejimin e disponimit shih komentet e dhëna lidhur më nenin 3 nr. 1 e në 
vazhdim. 
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Neni 321 
 
321.1 Nuk ka nevojë të provohen faktet e ditura botërisht e as faktet që i ka 

vërtetuar gjykata në gjykimet e mëhershme. 
321.2 Nuk ka nevojë të provohen faktet të cilat pala i ka pohuar para gjykatës 

gjatë procesit gjyqësor. 
321.3 Gjykata ka të drejtë të vlerësojë, duke i marrë parasysh të gjitha 

rrethanat e rastit konkret, se a do ta merr si të pohuar apo si të 
kontestuar faktin të cilin pala njëherë e ka pohuar e pastaj tërësisht apo 
pjesërisht e ka kontestuar, apo e ka kufizuar pohimin duke paraqitur 
fakte tjera. 

321.4 Faktet, ekzistimin e të cilave e presupozon ligji, nuk duhet provuar, por 
mund të provohet mosekzistimi i tyre, po që se me ligj nuk është 
përcaktuar diç tjetër.  

 
1 Në parim duhet të provohen të gjitha faktet kontestuese relevante juridike, nga të 

cilat varet bazueshmëria ose pabazueshmëria e raportit materialo-juridik, i cili 
është objekt i kërkesës. Mirëpo neni 321 bën përjashtim nga ky rregull dhe 
parasheh se nuk duhet të provohen faktet e ditura botërisht dhe ato që njëherë i ka 
vërtetuar gjykata, pastaj faktet të cilat pala i ka pohuar para gjykatës si dhe faktet 
ekzistimin e të cilave e prezumon ligji, pa marrë parasysh nëse ato mund të jenë 
vendimtare për marrjen e vendimit gjyqësor. 

2 Faktet e ditura botërisht janë ato fakte të cilat janë të njohura për rrethin më të 
gjerë të njerëzve, ose faktet të cilat kanë të bëjnë me ngjarjet natyrore, p. sh.: 
ndodhja e tërmetit, ndodhja e zjarreve masive, ndodhja e demonstratave studentore 
apo të punëtorëve etj. Të tilla janë edhe ndodhitë nga historia ose nga ndonjë 
disiplinë tjetër shkencore si dhe ato ngjarje të cilat kanë ndodhur në një territor më 
të ngushtë e të cilat i janë të njohura si gjykatës po ashtu edhe palëve. Megjithatë 
është e lejuar që të provohet se fakti i caktuar nuk është notor ose se fakti i caktuar 
notor nuk ekziston, përkatësisht se nuk ka ekzistuar edhe nëse për “ekzistimin” e 
tij dinë një rreth i gjerë i njerëzve. 

3 Nuk duhet të provohen as faktet të cilat gjykata i ka vërtetuar në gjykimet e 
mëparshme. Fakte të tilla konsiderohen ato të cilat gjykata i ka vërtetuar në 
procedurën e paraparë me aktgjykim të plotfuqishëm, të cilat për nga karakteri 
përfaqësojnë çështje të gjykuara (res judicata). Kështu nuk duhet të vërtetohet fakti 
se paditësi sendin e mban me ndonjë bazë të vlefshme juridike nëse me aktgjykim 
të plotfuqishëm gjyqësor është vërtetuar se ai është pronar i atij sendi. Kjo sepse 
fakti për pronësinë e përmban bazën e të provuarit për të drejtën e posedimit. 
Gjithashtu nuk duhet të jenë objekt i të provuarit as faktet të cilat janë vërtetuar në 
procedurën penale me aktgjykim të plotfuqishëm të gjykatës penale, nga se gjykata 
në procedurën kontestimore në pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të 
përgjegjësisë penale të kryesit është e lidhur me atë aktgjykim (neni 14). 

4 Faktet të cilat pala i ka pranuar para gjykatës gjatë procedurës kontestimore nuk ka 
nevojë të vërtetohen. Rëndësia juridike e pranimit të fakteve para gjykatës gjatë 
procedurës është shprehje e parimit të disponibilitetit të palëve përkitazi me 
kërkesat materialo-juridike. Kjo do të thotë se në qoftë se pala e pranon ndonjë fakt 
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i cili nuk ekziston dhe në këtë mënyrë sjellë deri te aplikimi i normës materialo-
juridike e cila do të jetë në dëm të saj, gjykata nuk është e detyruar që ta vërtetojë 
saktësinë e atij fakti, prandaj vendimin do ta bazojë në fakte të tilla, përveç në 
rastet e zbatimit të nenit 3 par. 3. 

5 Pranimi mund të bëhet shprehimisht, në heshtje ose me veprime konkludente. 
Për atë nëse ekziston pranimi me heshtje gjykata vendosë në bazë të sjelljes së 
palës në procedurë dhe qëndrimit të saj gjatë nxjerrjes së provave. Kështu, si 
rregull, në qoftë se pala i ka kundërshtuar disa fakte, kurse lidhur me të tjerat nuk 
është deklaruar, do të mund të konsiderohej se pala i ka pranuar faktet lidhur me të 
cilat nuk është deklaruar, mirëpo në qoftë se midis fakteve të cilat pala i ka 
kontestuar dhe atyre lidhur me të cilat nuk është deklaruar ka lidhje shkakore1346, 
gjykata duhet të merr se me kontestimin e faktit të parë është kontestuar edhe fakti 
i dytë. 

6 Pranimi duhet të bëhet para gjykatës gjatë procedurës. Gjithashtu, pranimi mund 
të bëhet me gojë në seancë ose me parashtresë në formë të shkruar1347. Pranimi 
mund të bëhet edhe para gjyqtarit të gjykatës së porositur, të cilit i është besuar 
marrja e provave, mirëpo pranimi i fakteve i dhënë në ndonjë procedurë tjetër, ose 
në deklaratë të dhënë jashtë kontestit konkret, nuk e liron palën nga detyrimi i 
provimit të fakteve të tilla në procedurën kontestimore. Kjo nga shkaku sepse 
pranimi i fakteve në ndonjë procedurë tjetër të zhvilluar para ndonjë organi tjetër, 
nuk e ka karakterin e pranimit procedural i cili kërkohet në procedurën 
kontestimore. 

7 Pranimi i fakteve nga i autorizuari i palës, nga përfaqësuesi ligjor dhe nga 
përfaqësuesi i përkohshëm konsiderohet pranim i vlefshëm juridik procedural. 

8 Mund të ndodhë që pala një herë ta pranojë ekzistimin fakteve relevante juridike, 
kurse më vonë t’i kontestojë ato, në tërësi ose pjesërisht. Gjykata do të jetë e 
detyruar që t’i shqyrtojë edhe faktet e kontestuara më vonë, por me rastin e 
çmuarjes së provave, gjykata do të vlerësojë veçanërisht se çfarë rëndësie kanë 
pranimi dhe mohimi, përkatësisht se pse pala një herë e ka pranuar kurse më 
vonë e ka mohuar faktin gjegjës (për shkak të kushtëzimit të pranimit me fakte 
tjera negative, për shkak të këshillave të cilat më vonë i ka marrë nga i 
autorizuari,për shkak të mosdijes etj). Nga kjo rezulton përfundimi, se kontestimi i 
mëvonshëm i faktit vetëm për vete nuk ia merr pranimit të mëhershëm rëndësinë 
juridike procedurale të veprimit të tillë dispozitiv të palës, mirëpo kjo e obligon 
gjykatën që të vlerësojë rëndësinë e mohimit dhe të kontestimit në kontekstin e 
shkaqeve të cilat pala i thekson si arsye për pranimin dhe për kontestimin e faktit 
konkret. 

9 Nëse i autorizuari i palës e ka pranuar ndonjë fakt në seancë, në të cilën pala nuk 
ka qenë e pranishme, ose nëse pranimin e ka dhënë në parashtresë, kurse pala këtë 
pranim më vonë e ndryshon ose e konteston, gjykata do t’i vlerësojë që të dyja 
deklaratat, në dritën e çmuarjes të fakteve tjera dhe të rezultatit të gjithëmbarshëm 
të procedurës. 

                                                            
1346 P. sh., nëse e ka kontestuar ekzistimin e shitblerjes por nuk është deklaruar lidhur me pagesën nga 
kjo bazë). 
1347 P. sh., me përgjigje në padi, me parashtresën e paditësit pas marrjes së përgjigjes në padi etj.). 
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10 Pranim i fakteve vendimtare konsiderohet edhe atëherë kur pala i pranon 
parashtrimet e palës kundërshtare lidhur me ato fakte, qoftë shprehimisht në seancë 
ose me parashtresë në formë të shkruar. 

11 Ligji nuk e ka caktuar shprehimisht se deri në cilën fazë të procedurës pala mund 
t’i mohojë faktet të cilat më parë i ka pranuar. Mirëpo nga shkaku i ekonomizimit 
dhe i efikasitetit të procedurës do të ishte e arsyeshme dhe optimale për palët që 
mohimin e fakteve më parë të pranuara ta bëjnë deri në seancën përgatitore, kur 
edhe debatohen dhe shtjellohen faktet në të cilat palët i bazojnë kërkesat dhe 
pretendimet e veta. Kjo për arsye sepse mohimi i fakteve në fazat e mëvonshme të 
procedurës do të shpinte deri te zvarritja e procedurës, të cilën gjë gjykata nuk 
duhet ta lejojë.  

12 Nga pranimi i fakteve duhet të dallojmë pranimin e kërkesëpadisë. Dallimi 
qëndron në atë se pranimi i fakteve është deklaratë e palës me të cilën ajo e 
shprehë qëndrimin e vet përkitazi me bindjen që e ka për faktet vendimtare, 
kurse pranimi i kërkesëpadisë është veprim dispozitiv procedural. Me 
pranimin e fakteve përjashtohet nevoja e të provuarit, kurse me pranimin e 
kërkesëpadisë pushon nevoja që gjykata ta zbatojë rregullën përkatëse të së drejtës 
materiale. Në rastin e parë sigurohet baza faktike për vendimin, kurse në rastin e 
dytë gjykata pa procedim të mëtejmë e merr aktgjykimin me të cilin e miraton 
kërkesëpadinë1348. Dallimi në mes pranimit të fakteve dhe pranimit të 
kërkesëpadisë vjen në shprehje edhe të efektet juridike që i shkakton tërheqja e 
tyre eventuale. Kështu nëse deri në marrjen e vendimit gjyqësor i padituri e tërheq 
pranimin e kërkesëpadisë, pranimit të dhënë i bie vlera juridiko-procedurale, kurse 
te tërheqja e pranimit të fakteve gjykata do t’i vlerësojë nëse faktin e tillë do ta 
merr si të pranuar apo si të kontestuar1349.  

13 Nuk duhet të provohen as faktet e prezumuara nga ligji. Prezumimi ligjor i 
fakteve përfaqëson rregullin sipas të cilit gjykata është e detyruar që ta merr si 
ekzistues një fakt (fakti i prezumuar) nëse vërtetohet se ekziston një fakt tjetër i 
përcaktuar nga ligji (baza e prezumimit)1350 Faktet e prezumuara njihen me ligje 
përkatëse. Kështu Ligji për familjen prezumon se i ati i fëmijës është personi i cili 
është në martesë me nënën e fëmijës 300 dite para lindjes së fëmijës, Ligjit mbi 
marrëdhëniet detyrimore prezumon se pronari ose poseduesi i sendit të rrezikshëm 
është fajtor për dëmin e shkaktuar me përdorimin e tij, rregullat mbi të drejtat 
pronësore prezumojnë se ai që e ka pushtetin faktik mbi sendin është pronar i tij 
etj. Në përgjithësi rregullat mbi prezumimin ligjor e lehtësojnë të provuarit, nga se 
pala e cila është thirr në ndonjë fakt juridik relevant, provimi i të cilit do të ishte i 
vështirë, pretendimin e vet për ekzistimin apo mosekzistimin e faktit e provon 
duke u bazuar në rregullat e prezumimit ligjor. 

14 Si rregull prezumimet ligjore janë të rrëzueshme, prandaj ato mund të 
kundërshtohen edhe nëse është vërtetuar ekzistimi i bazës së prezumuar. Në këto 
raste barra e të provuarit bie në palën e cila e konteston ekzistimin e fakteve të 
tilla. 

 
                                                            
1348 Aktgjykimi në bazë të pohimit, neni 148. 
1349 Neni 8 i LPK. 
1350 Brestovci, E Drejta procedurale civile I, fq. 237. 
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Nga praktika gjyqësore: 
 
1.”Pranimi i padisë do të thotë vetëm pranim i fakteve të theksuara në padi, 
prandaj pa pranimin në mënyrë shprehimore të kërkesëpadisë gjykata nuk është e 
autorizuar që të pranoëj kërkesëpadinë me aktgjykim në bazë të pohimit” (ZS u 
Rijeci, Gz. 16/98 dt.29.04.1998-IO 1/1998-174). 
 
2.”Që një rrethanë të jetë e njohur përgjithësisht, nuk ka nevojë tu jetë e njohur të 
gjithëve, por mjafton që ajo tu jetë e njohur një rrethi të gjerë të njerëzve. Mjafton 
që të jetë e njohur në mjedisin në të cilin zhvillohet gjykimi” (VS, Rev.668/80 dt. 
29.04.1980- PSP 17/146)1351. 

 
 
Neni 322 
 
322.1 Në qoftë se gjykata në bazë të provave të marra (neni 8 i këtij ligji) nuk 

mund të konstatoj me siguri ndonjë fakt, për ekzistimin e faktit do të 
përfundojë duke i aplikuar rregullat mbi barrën e provës. 

322.2 Pala që pretendon se i takon një e drejtë ka për detyrë të provojë faktin 
që është qenësor për krijimin ose realizimin e saj, po që se ligji nuk 
parasheh diç tjetër. 

322.3 Pala e cila e konteston ekzistimin e ndonjë të drejte e bartë barrën e të 
provuarit të faktit që e ka penguar krijimin apo realizimin e saj, ose në 
bazë të të cilit ka pushuar së ekzistuari, po që se ligji nuk parasheh diç 
tjetër. 

 
1 Për atë se cilat fakte do të konsiderohen të provuara e cila jo vendos gjykata në 

bazë të çmuarjes me ndërgjegje të kujdesshme të provave dhe të rezultatit të 
përgjithshëm të procedurës1352. Ligji nuk përmban rregulla për shkallën e të 
provuarit të fakteve, e cila duhet të jetë plotësuar që gjykata të jetë e sigurt se fakti 
konkret ekziston, mirëpo në teorinë juridike ekziston mendimi se me sigurinë 
duhet të nënkuptojmë atë shkallë të besueshmërisë për ekzistimin e një fakti, e cila 
do të përjashtonte çdo dyshim të kuptueshëm për ekzistimin e diç tjetër. 

2 Në qoftë se gjykata në bazë të provave të marra nuk mund të konstatojë me siguri 
ndonjë fakt, ajo duhet të konstatojë se cila nga palët e ka pasur barrën e të 
provuarit të atij fakti dhe pastaj ta nxjerrë përfundimin për ekzistimin apo 
mosekzistimin e tij. Përfundimi i gjykatës në raste të këtilla do të jetë i pavolitshëm 
për palën e cila e ka pasur barrën e të provuarit të faktit. Kjo do të thotë, se gjykata 
me aplikimin e rregullave për barrën e të provuarit,do ta merr se nuk është i 
vërtetë fakti për vërtetësinë e të cilit pala nuk ka qenë në gjendje që të ofrojë 
prova të vlefshme. 

3 Barra e të provuarit e nënkupton detyrimin që pala t’i theksojë faktet në të cilat e 
mbështet kërkesën dhe pretendimin e saj dhe që të ofrojë prova me të cilat do të 

                                                            
1351 Të gjitha të publikuara në Zakon i Parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, 
napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno izdanje,st.270). 
1352 Neni 8 par. 1 i LPK-s. 
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vërtetohet ekzistimi apo mosekzistimi i atyre fakteve. Në të kundërtën pala e 
bartë rrezikun e mos provimit të fakteve dhe si rrjedhojë edhe të humbjes së 
kontestit.  

4 Palët kërkesat e tyre i bazojnë në faktet në të cilat e drejta materiale e lidh 
paraqitjen e pasojës të cilën ato dëshirojnë që ta realizojnë me ato kërkesa. Kjo do 
të thotë se pala e cila pretendon se i takon ndonjë e drejtë ka për detyrë që ta 
provojë faktin i cili është qenësor për realizimin e asaj të drejte. Se cili fakt është 
qenësor për vërtetimin e ekzistimit dhe për realizimin e një të drejte e cakton ligji 
material, i cili e rregullon marrëdhënien konkrete materialo-juridike1353. Prandaj, 
pala e cila kërkon që t’i njihet e drejta e pronësisë në sendin e paluajtshëm nga kjo 
bazë ka për detyrë që ta provojë ekzistimin e këtyre fakteve.  

5 Pala e cila e konteston ekzistimin e ndonjë të drejte për palën tjetër e bartë barrën 
që të provojë ekzistimin e faktit i cili e ka penguar krijimin apo realizimin e asaj 
të drejte, ose në bazë të të cilit ka pushuar së ekzistuari e drejta. Kështu pala e cila 
e konteston ekzistimin e faktit të theksuar nga pala tjetër lidhur me ekzistimin e 
mirëbesimit si kusht për fitimin e të drejtës së pronësisë në sendin e caktuar, duhet 
të provojë ekzistimin e faktit se në rastin konkret mirëbesimi nuk ekziston, p. sh.: 
se paditësi e ka ditur se sendin e posedon në bazë të kontratës për qiranë e jo mbi 
bazën e të drejtës së pronësisë etj. 
 
Nga praktika gjyqësore: 
 
1.”Në qoftë se gjykata në bazë të provave te nxjerrura nuk mund me siguri të 
vërtetojë ndonjë fakt (që ekziston kërkesa nga padia), për ekzistimin apo 
mosekzistimin e saj do të konkludojë me aplikimin e rregullave mbi barrën e të 
provuarit” (PSH, Pz 261/93 dt.08.06.1993- Praxis 1/202). 
 
2. “Paditësi duhet ti provojë faktet të cilat janë bazë reale e padisë. Nëse ai nuk e 
bën këtë, aplikimi i rregullave mbi barrën e të provuarit e arsyeton vlerësimin e 
gjykatës se ato fakte nuk janë provuar” (VS,Rev.786/97 dt.26.02.1998.-IO 2/1998-
103). 
 
3. “Kur i padituri thirret në faktin kontestues se kërkesa e paditësit ka pushuar me 
kompensimin e kërkesave, atëherë barra e të provuarit për kompensimin e kryer 
bie mbi të paditurin“ (VTSRH, Pz 1301/99 dt.28.11.2000.- Zbirka 6/65). 
 
4. “Që gjykata për ekzistimin e fakteve të mund të konkludojë me aplikimin e 
rregullave mbi barrën e të provuarit, duhet të jenë të plotësuara dy prezumime: 1. 
që gjykata ti ketë nxjerrë provat e propozuara dhe 2. që në bazë të provave të 
nxjerrura nuk mundet me siguri të vërtetojë ndonjë fakt vendimtar” (VS.Rev 
1276/2007-2 dt.04.06.2008.-IO 2/08-217). 
 

                                                            
1353 Kështu Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore si fakte qenësore, nga ekzistimi i të cilave 
varet fitimi i të drejtës së pronësisë në sendin e paluajtshëm nga baza e parashkrimit fitues parasheh: 
posedimin e sendit në kohëzgjatje prej 20 vjetësh dhe mirëbesimin e posedimit (neni 40). 
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5. “Rregullat mbi barrën e të provuarit e obligojnë gjykatën që ta merr si të 
paprovuar atë fakt për vërtetësinë e të cilit pala e cila thirret në të në llogari të saj, 
nuk i ka propozuar gjykatës mjete të mjaftueshme adekuate provuese“ (VTSRH, PZ 
3050/03 dt.23.08.2006.-Zbirka 12/123)1354.  

 
 
Neni 323 
 

Po që se vërtetohet se palës i takon e drejta që t`i shpërblehet dëmi me të holla 
apo me sende të zëvendësueshme, por pa mundësi që të caktohet shuma e të 
hollave, apo sasia e sendeve të tilla, apo se një gjë e tillë do të mund të bëhej 
me vështirësi shumë të mëdha, gjykata për këtë do të vendosë sipas çmuarjes 
së lirë.  

 
1 Me këtë nen janë paraparë rastet dhe kushtet në të cilat gjykata është e autorizuar 

që sipas çmuarjes së lirë të caktojë shumën e të hollave apo sasinë e sendeve të 
zëvendësueshme të cilat i takojnë palës si shpërblim për dëmin e pësuar. Siç 
rezulton nga përmbajtja e kësaj dispozite për aplikimin e saj duhet të plotësohen 
disa parakushte - prezumime. Prezumimi i parë ka të bëjë me atë nëse më parë janë 
vërtetuar të gjitha faktet vendimtare nga të cilat me pa mëdyshje rezulton e drejta e 
palës në shpërblim e dëmit në të holla ose në sende të zëvendësueshme dhe nëse 
ka ngelë kontestuese vetëm lartësia e shpërblimit, kurse prezumimi tjetër ka të bëjë 
me plotësimin në mënyrë alternative të njërës nga këto kushte: 

 
- që shuma në të holla ose sasia e sendeve të zëvendësueshme nuk mund të 

vërtetohet, 
- që shuma në të holla ose sasia e sendeve të zëvendësueshme mund të bëhet me 

vështirësi shumë të mëdha.  
 
2 Se në cilat raste do të konsiderohet se është e pamundur ose se ekzistojnë 

vështirësi të mëdha për caktimin e lartësisë së kompensimit dhe të sasisë së 
sendeve të zëvendësueshme vendosë gjykata sipas çmuarjes së lirë. Me vështirësi 
të mëdha zakonisht nënkuptojmë shpenzimet e pakrahasueshme dhe humbjen e 
kohës më të gjatë për vërtetimin e një fakti, prandaj aplikimi i kësaj dispozite 
zakonisht bëhet në rastet kur caktimi i shumës së saktë për kompensim apo i 
sendeve të zëvendësueshme do të kërkonte një kohë shumë të gjatë apo shpenzime 
të cilat e tejkalojnë edhe vet shumën e kërkesës. 

3 Kjo dispozitë ligjore më së shpeshti aplikohet te kërkesat për shpërblimin e dëmit 
jomaterial, i cili duhet të caktohet në formën e shpërblimit të drejtë të dëmit në të 
holla dhe i cili përfaqëson satisfaksion për vuajtjet që i ka përjetuar i dëmtuari, p. 
sh.: për shkak të përjetimit të frikës, për shkak të përjetimit të dhembjeve fizike, 
për përjetimin e dhembjeve shpirtërore për shkak të zvogëlimit të aktivitetit të 
përgjithshëm jetësor, ose për shkak vdekjes së të afërmit etj. Para se të vendosë për 

                                                            
1354 Të gjitha të publikuara në Zakon o Parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, 
napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno izdanje, st.271. 
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lartësinë e kërkesës sipas bindjes së lirë, gjykata duhet që me nxjerrjen e provave 
ose me marrjen e deklaratave të palëve së paku të vërtetojë elementet themelore 
nga të cilat varët vendimi për lartësinë ose sasinë e kërkesës, p.sh: para se të 
vendosë për lartësinë e shpërblimit jomaterial të cilin pala e ka pësuar si pasojë e 
lëndimit në aksidentin e trafikut rrugor, gjykata do ta dëgjojë ekspertin mjekësor 
në mënyrë që ta vërtetojë shkallën dhe kohëzgjatjen e dhembjeve të përjetuara 
fizike dhe psikike, pastaj shkallën dhe intensitetin e frikës, shkallën e zvogëlimit të 
aktivitetit të përgjithshëm jetësor etj, të cilat do t’i shërbejnë gjykatës si pikë 
referimi për nxjerrjen e përfundimit për lartësinë e shpërblimit. Nga kjo rezulton se 
çmuarja e lirë në kuptim të kësaj dispozite nuk është thjeshtë çmuarje 
diskrecionale e gjykatës, por ajo duhet të jetë rezultat i vërtetimit të të gjitha 
elementeve ndihmëse dhe të jetë e bazuar në peshimin e kuptueshëm të të gjitha 
rrethanave sipas rregullave të logjikës dhe të përvojës jetësore. 

4 Në rastet kur gjykata vendosë me aplikimit e kësaj dispozite ligjore, vendimi duhet 
të jetë posaçërisht i arsyetuar, ashtu që nga ai të shihet se në ç`mënyrë gjykata e ka 
nxjerrë përfundimin e saj sipas të cilit palës i takon e drejta në shumën e caktuar të 
të hollave ose në sendet e zëvendësueshme dhe në cilat elemente e ka bazuar atë 
përfundim. Kështu p.sh: te caktimi i shumës së kompensimit për zvogëlimin e 
aktivitetit të përgjithshëm jetësor, gjykata ka për detyrë që veçanërisht në 
aktgjykim të sqarojë se cilat fakte relevante juridike i ka marrë në konsideratë kur e 
ka marrë vendimin sipas çmuarjes së lirë (moshën e palës, shkallën e zvogëlimit të 
aktivitetit jetësor, aktivitetet e mëparshme të palës etj.). 

5 Më qenë se gjykata me aplikimin e kësaj dispozite ligjore vendimin e bazon në 
prezumime, të cilat janë rezultat i vërtetimit indirekt të fakteve, vendimi i gjykatës 
i marrë mbi këtë bazë mund të goditet për shkak të nxjerrjes së gabueshme të 
përfundimeve të cilat si rregull shpijnë deri te aplikimi i gabuar i të drejtës 
materiale. 
 
Nga praktika gjyqësore: 
 
1.”Në qoftë se kompensimi të kontrata mbi veprën nuk është caktuar me kontratë, e 
cakton gjykata, por jo me aplikimin e nenit 223 (323) të LKP, por sipas vlerës së 
punës, sipas kohës zakonisht të nevojshme për punën e tillë dhe sipas kompensimit 
të zakonshëm për llojin e punës së tillë” (VS Gz.934/79 dt.04.09.1979.-PSP 
16/801985 publikuar në Osiguranje i naknada štete u osiguranju-Praksa sudova i 
zajendica osiguranja, st.163). 
 
2.”Lartësia e kompensimit për të gjitha format e dëmit jomaterial (neni 200 i 
LMD) caktohet sipas rrethanave të rastit konkret posaçërisht duke pasur parasysh 
personalitetin e të dëmtuarit dhe pasojat të cilat ia ka shkaktuar lëndimi trupor” 
(SurV Ez.431/85 dt.01.10.1985 publikuar në Osiguranje i naknada štete u 
osiguranju-Praksa sudova i zajendica osiguranja,st.163). 
  
3.” Me rastin e llogaritjes së dëmit jomaterial merren parasysh vetitë personale të 
të dëmtuarit, e nëse ato janë kontestuese, atëherë duhet të vërtetohen me marrjen e 
provave gjegjëse” (Pravni stav stednice sudaca Zupaniskog suda u Zagrebu, 
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dt.04.03.1986 publikuar në Osiguranje i naknada štete u osiguranju-Praksa 
sudova i zajendica osiguranja, st.163). 

 
 
Neni 324 
 
324.1 Provat merren në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes. 
324.2 Gjykata mund të vendos që prova e caktuar të merret përpara një gjykate 

tjetër (gjykata e porositur). Në rast të tillë procesverbali mbi provën e 
marrë lexohet në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes. 

324.3 Kur gjykata vendos që një provë të merret përpara gjykatës së porositur, 
në letër porosinë për marrjen e provës përshkruhet gjendja e çështjes 
sipas të dhënave nga shkresat e lëndës dhe posaçërisht do të theksohet se 
cilat rrethana duhet të kihen posaçërisht parasysh me rastin e marrjes së 
provës. 

324.4 Për seancën e marrjes së provave para gjykatës së porositur duhet të 
njoftohen edhe palët ndërgjyqëse. 

324.5 Gjykata e porositur, me rastin e marrjes së provës, i ka të gjitha 
autorizimet të cilat i takojnë gjykatës së çështjes me rastin e marrjes së 
provave në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes. 

324.6 Kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin marrja e provës i është besuar 
gjykatës së porositur nuk lejohet ankim i veçantë.  

 
1 Është rregull që të gjitha provat të merren në seancën për shqyrtimin kryesor para 

gjykatës së çështjes. Kjo është shprehje e parimit të drejtpërdrejtshmërisë dhe të 
kontradiktoritetit të cilat obligojnë që provat të nxjerrën para gjykatës e cila do ta 
merr vendimin për objektin e kontestit. Mirëpo në interes të ekonomizimit të 
procesit, të efikasitetit në vendosje dhe oportunitetit procedural, ligji bën 
përjashtim nga rregulli i mësipërm dhe parasheh se gjykata mund të vendosë që 
provat e caktuara të merret para ndonjë gjykate tjetër (gjykata e porositur). 

2 Se cilat fakte do të nxirren nga gjykata e porositur vendosë gjykata e 
çështjes,varësisht nga shkaqet, të cilat e imponojnë ose e arsyetojnë marrjen e 
vendimit të tillë. Shkaqe të tilla mund të jenë të natyrës ligjore dhe të natyrës 
objektive. Të natyrës ligjore janë ato shkaqe të cilat ia pamundësojnë gjykatës 
marrjen e provave jashtë territorit të saj1355. Ndërkaq shkaqe të natyrës objektive 
janë ato, të cilat kanë të bëjnë me shpenzimet e mëdha dhe me humbje të gjatë të 
kohës të cilat do të bëheshin nëse gjykata e çështjes do t’i nxirrte vet provat e 
caktuara. 

3 Zakonisht gjykatës së porositur i besohet nxjerrja e provave me dëgjimin e 
dëshmitarëve sjellja e të cilave në gjykatën e çështjes është e pa mundur apo e 
vështirësuar, p.sh: për shkak të sëmundjes së dëshmitarit, me dëgjimin e palës 
nëse ajo nuk mund të paraqitet në gjykatë për arsye të sëmundjes apo për shkaqe 
tjera objektive, me këqyrjen në vend (kur sendi i cili duhet të këqyret, gjendet në 

                                                            
1355 Më gjerësisht shih komentarin lidhur nenin 27. 
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territorin e gjykatës së porositur), me ekspertim të lëmit të caktuar profesional 
etj. 

4 Gjykata e porositur lidhur me nxjerrjen e provës e cila i është besuar harton 
procesverbal, i cili duhet t’i përmbajë të gjitha elementet të cilat i përmban 
procesverbali nga seanca për shqyrtimin kryesor. Procesverbalin mbi nxjerrjen e 
provës gjykata e porositur ia dërgon gjykatës së çështjes dhe i njëjti lexohet në 
seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes, lidhur me të cilin palët ndërgjyqëse 
kanë të drejtë të deklarohen. Në këtë mënyrë, procesverbali i përpiluar nga gjykata 
e porositur, bëhet pjesë e lëndës provuese të çështjes e cila është objekt i kontestit 
dhe i njëjti, bashkë me provat tjera, i shërben gjykatës për krijimin e bindjes së vet 
lidhur me ekzistimin apo mosekzistimin e fakteve relevante dhe për vendosjen e 
çështjes. 

5 Gjykata e çështjes kërkesën për marrjen e provës nga gjykata e porositur e bënë me 
anë të lutjes në formë të shkruar. Lutja duhet të shpjegojë gjendjen e çështjes sipas 
të dhënave nga shkresat e lëndës dhe posaçërisht duhet të përmbajë rekomandimin 
se cilat rrethana duhet t’i ketë parasysh gjykata e porositur me rastin e marrjes së 
provës. 

6 Në qoftë se gjykata, të cilës i është dërguar lutja,nuk është kompetente që të ofrojë 
ndihmën e kërkuar juridike,ajo lutjen do t`ia dërgojë gjykatës kompetente1356 dhe 
lidhur me këtë do ta njoftojë gjykatën e çështjes.  

7 Palët gjithmonë duhet të jenë të njoftuara për seancën e cila do të mbahet para 
gjykatës së porositur. Nëse pala ka të angazhuar të autorizuarin për përfaqësim në 
procedurë, nëse ka përfaqësues ligjor ose përfaqësues të përkohshëm, atëherë këta 
të fundit do të njoftohen për seancën e cila do të mbahet në gjykatën e porositur. 
Pjesëmarrja e palëve, gjegjësisht e të autorizuarve apo përfaqësuesve të tyre në 
seanca të tilla është e drejtë e tyre por jo edhe detyrim, prandaj si rrjedhojë për 
mospjesëmarrje në këto seanca palët nuk do t’i bartin pasojat e mungesës në 
seancë, të parapara me këtë ligj. 

8 Gjykata e porositur, me rastin e marrjes së provës, i ka të gjitha autorizimet të 
cilat i ka gjykata e çështjes me rastin e marrjes së provës në seancën për shqyrtimin 
kryesor. Kështu në qoftë se prova është paraparë të merret me dëgjimin e 
dëshmitarit, gjyqtari i gjykatës së porositur ka të drejtë që ta thërras dëshmitarin 
për të dëshmuar, që ta merr deklaratën e dëshmitarit, që t’i shtrojë pyetje 
dëshmitarit, që ta dënojë dëshmitarin nëse refuzon që të dëshmojë ose të përgjigjet 
në pyetjet e shtruara pa arsye, që ta urdhërojë sjelljen e tij me forcë në gjykatë etj. 

9 Aktvendimi me të cilin marrja e provës i është besuar gjykatës së porositur e ka 
karakterin e vendimit procedural, prandaj kundër tij nuk është e lejuar ankesa e 
veçantë. 
 
Nga praktika gjyqësore: 
 
1.”Provat merren para gjykatës së porositur vetëm nga shkaqet e rëndësishme, 
kurse prova me dëgjimin e palëve vetëm nëse pala për shkaqe të paevitueshme nuk 
mundet personalisht të vij, ose nëse ardhja e sajë do të shkaktonte shpenzime 

                                                            
1356 Neni 323 par. 2. 
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joproporcionale”(ZS u Bjellovaru, Gz. 672/99 dt.22.04.1999.-INS PSP 1999-8-60, 
publikuara në Zakon i Parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, 
napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno 
izdanje,st.273). 
 
2.”Rrethana se pala dhe dëshmitari banojnë në territorin e gjykatës tjetër vetëm 
për vete nuk përfaqëson shkak për delegimin në gjykatën tjetër” (VS gr1 575/04 
dt.10.12.2004.-IO 1/05-221 publikuara në Zakon i Parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto 
izmenjeneo i dopunjeno izdanje,st.274). 

 
 
Neni 325 
 

Po që se sipas rrethanave të rastit mund të supozohet se një provë nuk mund 
të merret brenda një afati të arsyeshëm apo në qoftë se prova duhet të merret 
jashtë shtetit, gjykata në aktvendimin mbi marrjen e provave do të caktojë 
një afat deri në të cilin do të pritet që prova të merret. Pas kalimit të afatit të 
tillë shqyrtimi i çështjes do të bëhet pavarësisht se prova e tillë nuk është 
marrë. 

 
1 Me këtë nen është paraparë mundësia e zgjatjes së afatit për marrjen e ndonjë 

prove si dhe shkaqet të cilat mund të detyrojnë gjykatën në marrjen e vendimit të 
tillë.  

2 Gjykata afatin për marrjen e provave e cakton në kohëzgjatje e cila e mundëson 
marrjen e saj. Kohëzgjatja e afatit për marrjen e provës, varet nga rrethanat e rastit, 
mirëpo gjykata duhet të synojë që afatet për nxjerrjen e provave të jenë sa më të 
shkurta, në të kundërtën synimi për konstatimin e të vërtetës materiale do të vinte 
në kundërshtim me parimin e efikasitetit dhe me parimin e ekonomizimit të 
procedurës, të cilat në procedurën kontestimore janë parime korrektuese të parimit 
të së vërtetës materiale. Ky afat zakonisht caktohet në kohëzgjatje e cila mundëson 
që provat të sigurohen para mbajtjes së seancës për shqyrtimin kryesor, e cila, si 
rregull, duhet të mbahet brenda 30 ditësh nga dita e mbajtjes së seancës 
përgatitore (neni 420 par. 2). 

3 Mirëpo gjykata është e autorizuar që në rastet kur një provë, të cilën e kanë 
propozuar palët dhe e ka pranuar gjykata, për shkak të rrethanave të rastit nuk 
mund të merret në afatin e caktuar, të caktojë afat të veçantë. Afat i tillë 
konsiderohet ai afat kohore brenda të cilit me arsye pritet se prova e caktuar do të 
mund të merret, kurse rrethanat të cilat do ta arsyetonin caktimin e afatit të veçantë 
mund të jenë pamundësia e marrjes së provës brenda afatit të zakonshëm dhe 
nevoja për marrjen e provës jashtë shtetit. 

4 Afatin e veçantë për marrjen e provës gjykata e cakton me aktvendimin për 
marrjen e të gjitha provave ose me aktvendim të veçantë. Aktvendimi i veçantë 
zakonisht merret kur gjykata pas përpjekjeve për marrjen e provës i konstaton 
pengesat për marrjen e saj, p. sh.: në rast se gjykata pas marrjes së fletëkthesës për 
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thirrjen e dëshmitarit ka mësuar se dëshmitari gjendet jashtë shtetit, se dëshmitarit 
nuk gjendet në adresën e dhënë nga pala e cila e ka propozuar dëgjimin e tij etj. 

5 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, meqenëse kemi të bëjmë me afat 
gjyqësor, konsiderojmë se gjykata me propozimin e palëve, mundet që sërish ta 
zgjasë afatin e veçantë për marrjen e provës. Konsiderojmë se zgjatja e serishme e 
afatit do të ishte e arsyeshme vetëm në rastet kur pala e bën të besueshme se 
brenda afatit shtesë do të mund të merrej prova, p.sh: nëse e bën të besueshme se 
dëshmitari i cili ndodhet jashtë vendit do të kthehet në vend gjatë pushimeve 
verore etj. 

6 Në qoftë se gjykata e ka caktuar afatin e veçantë për marrjen e provës së caktuar, 
ajo do ta ndal procedurën deri me kalimin e atij afati. Këtë do ta bëjë gjykata 
edhe në rast se janë nxjerrë të gjitha provat tjera të propozuara nga palët, mirëpo 
nëse afati i veçantë për marrjen e provës kalon pa sukses, gjykata do të vazhdojë 
me shqyrtimin e çështjes, pavarësisht nga ajo nëse prova e tillë nuk është marrë. 
Kjo do të thotë se gjykata mund ta përfundojë procedurën dhe mund ta merr 
vendimin për çështjen kontestuese edhe pa marrjen e provës për të cilën është 
caktuar afati i veçantë. 

 
 
Këqyrja në vend 
 
Neni 326 
 
326.1 Këqyrja në vend ndërmerret sa herë që çmohet e nevojshme që për 

vërtetimin e një fakti, apo për sqarimin e ndonjë rrethane, duhet të bëhet 
vrojtimi i drejtpërdrejt nga gjykata e çështjes. 

326.2 Marrja e provës me anë të këqyrjes së drejtpërdrejtë mund të bëhet edhe 
me bashkëveprimin e ekspertit. 

 
1 Këqyrja në vend është veprim procedural me të cilin gjykata drejtpërsëdrejti, me 

anë të shqisave, e vërteton ekzistimin apo mosekzistimin e fakteve relevante 
kontestuese. Për këtë arsye këqyrja në vend konsiderohet mjeti më i fortë dhe më i 
sigurt provues. Gjithashtu këqyrja në vend shpesh herë e përjashton nevojën për 
marrjen e provave tjera,dëgjimin e dëshmitarëve, dëgjimin e palëve etj. Mirëpo, 
përveç përparësive që i ka në sferën e të provuarit, këqyrja në vend i ka edhe 
mangësitë e veta. Mangësitë konsistojnë në faktin se ky veprim procedural mund të 
ndërmerret kryesisht për vërtetimin e fakteve në kohën e tanishme, të cilat 
zakonisht janë më pak kontestuese se sa ato në të kaluarën. 

2 Fjalët “këqyrje në vend” nuk e shprehë në mënyrë të besueshme kuptimin e 
veprimeve të cilat ndërmerren sipas kësaj baze. Kjo nga shkaku sepse ky veprimi 
provues nuk ndërmerret vetëm me shqisat e të pamurit, por ai realizohet edhe me 
shqisat tjera1357. 

                                                            
1357 Me shqisa të të dëgjuarit, me shqisa të të shijuarit, më shqisa të të nuhaturit, me shqisa të të 
prekurit etj.). 
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3 Objekt i këqyrjes mund të jenë sendet dhe njerëzit. Të tillë mund të jenë të gjitha 
sendet e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe njerëzit e gjallë dhe edhe të vdekurit. 
Objekt i këqyrjes mund të jenë edhe vet palët. 

4 Këqyrjen në vend e cakton gjykata me propozimin e palëve dhe ajo caktohet në dy 
raste: 

 
- kur duhet të vërtetohet ekzistimi ose mosekzistimi i ndonjë fakti kontestues 

dhe  
- kur duhet të sqarohet ndonjë rrethanë e cila gjatë procedurës rezulton 

kontestuese. 
 

5 Në rastin e parë gjykata, përkatësisht gjyqtari personalisht me vrojtim të 
drejtpërdrejtë e vërteton ekzistimin apo mosekzistimin e ndonjë fakti relevant 
kontestues p.sh: me shqisa të të pamurit e vërteton ekzistimin e sendit, cilësitë e tij, 
apo gjendjen në të cilën gjendet sendi, me shqisa të të dëgjuarit e vërteton 
ekzistimin e zhurmës nga gjeneratori i fqiut, me shqisa të të nuhaturit e vërteton 
ekzistimin e erës e cila kundërmon nga mbeturinat e fqiut, me shqisa të të shijuarit 
e vërteton shijen e ushqimit në restorantin e studentëve etj. 

6 Në rastin e dytë gjykata këtë veprim procedural e ndërmerr me qëllim të sqarimit të 
ndonjë rrethane, e cila në mënyrë indirekte e shpjegon ekzistimin apo 
mosekzistimin e ndonjë fakti (verifikimi i thënieve të dëshmitarit nëse e ka parë 
ngjarjen e caktuar për të cilën ka dëshmuar, nëse pozita e rrugës në të cilën ka 
ndodhur aksidenti i trafikut ka mundësuar shqimin në largësi të caktuar të 
këmbësorit etj.).  

7 Në qoftë se për nxjerrjen e provës me këqyrje në vend nevojitet njohuri 
profesionale të cilën gjykata nuk e ka, gjykata mundet që këqyrjen ta realizojë me 
pjesëmarrjen dhe me ndihmën e ekspertit të lëmisë gjegjëse, p.sh: me ndihmën e 
gjeodetit, me ndihmën e ndërtimtarit, të arkitektit etj. Në këto raste eksperti e 
ndihmon gjyqtarin dhe pjesëmarrësit tjerë në procedurë me këshilla dhe me 
sugjerime në mënyrë që ata të vrojtojnë dhe të kuptojnë më mirë faktin i cili 
provohet në këtë mënyrë.  

 
 
Neni 327 
 

Po që se sendi që duhet këqyrë nuk mund të sillet në gjykatë apo në qoftë se 
sjellja e tij do të shkaktonte shpenzime të mëdha, gjykata e bën këqyrjen e 
sendit në vendin ku ai ndodhet dhe me atë rast hartohet procesverbali.  

 
1 Këqyrja në vend mund të bëhet në gjykatë dhe jashtë gjykatës. Jashtë gjykatës 

këqyrja bëhet në rastet kur sendi i cili është objekt i këqyrjes nuk mund të sillet në 
gjykatë, ose kur sjellja e objektit të kryerjes do të shkaktonte shpenzime të 
jashtëzakonshme. Zakonisht këqyrja jashtë gjykatës bëhet kur duhet të vrojtohen 
sendet e paluajtshme (gjendja e ndërtesës pas plasaritjeve të mureve si pasojë e 
dëmtimit të statikës me rrënim të mureve mbajtëse të ndërtesës nga ndonjë 
bashkëbanues, gjendja e tokës bujqësore pas hedhjes së gurëve nga gurëthyesi në 
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te, gjendja e pyllit pas prerjes së drunjve etj.) si dhe për sendet e luajtshme futja e 
të cilave në hapësirat e gjykatës është e pamundur ose do të mund të bëhej me 
vështirësi të mëdha (orenditë shtëpiake të dëmtuara nga tymi apo uji etj).  

2 Këqyrja në vend zakonisht realizohet nga gjykata e çështjes, mirëpo në rastet kur 
këqyrja duhet të realizohet në territorin e gjykatës tjetër, ajo mund të bëhet edhe 
nga gjykata e porositur. 

3 Lidhur me këqyrjen në vend, gjykata harton procesverbal, i cili duhet të 
përmbajë kohën kur është realizuar këqyrja, praninë e palëve ndërgjyqëse, 
përkatësisht të përfaqësuesve të tyre ose të autorizuarve të tyre dhe eventualisht 
praninë e ekspertit. Në procesverbal gjithashtu jepet përshkrimi i thuktë lidhur me 
objektin e këqyrjes,me gjendjen e tij dhe të dhënat tjera të cilat kanë qenë qëllim i 
këqyrjes. Procesverbali i hartuar lidhur me këqyrjen në vend do të administrohet si 
provë në procedurën e nxjerrjes së provave para gjykatës së çështjes. 

 
 
Neni 328 
 
328.1 Në qoftë se duhet të këqyret sendi i cili ndodhet tek njëra nga palët 

ndërgjyqëse, apo tek personi i tretë, atëherë në mënyrë adekuate do të 
aplikohen dispozitat e këtij ligji me të cilat parashihet mënyra e marrjes 
së shkresave prej palëve ose personave të tretë. 

328.2 Po që se duhet të këqyret sendi që ndodhet tek organi shtetëror, ose 
personi juridik, të cilit i është besuar ushtrimi i autorizimeve publike, për 
marrjen e tyre do të zbatohen dispozitat e këtij ligji me të cilat është 
rregulluar mënyra e marrjes së dokumenteve nga këto organe apo 
persona juridik. 

328.3 Për kryerjen e këqyrjes palët ndërgjyqëse njoftohen rregullisht. 
 
1 Sendi për të cilin gjykata e cakton këqyrjen si mjet i të provuarit, mund të gjendet 

te njëra nga palët ndërgjyqëse, te personi i tretë, te organi shtetëror ose te personi 
tjetër juridik. Sipas dispozitave të këtij neni në raste të këtilla gjykata këqyrjen e 
sendit e siguron me aplikimin e dispozitave të neneve 332 dhe 333 të këtij ligji. 
Mirëpo në rastet kur sendi i cili duhet të këqyret gjendet te ndonjëra nga palët 
ndërgjyqëse dhe pala e refuzon realizimin e këqyrjes, gjykata përveç veprimeve që 
do t’i ndërmerr sipas dispozitave të cekura, do të vlerësojë se çfarë rëndësie ka 
fakti pse pala e refuzon realizimin e këqyrjes dhe sa do të jetë kjo me ndikim te 
nxjerrja e përfundimit të gjykatës lidhur me ekzistimin apo mosekzistimin e faktit 
i cili provohet.  

2 Këqyrjen në vend është veprim procedural gjyqësor, prandaj pjesëmarrja e palëve 
ndërgjyqëse në realizimin e këqyrjes është në funksion të drejtpërdrejtë të zbatimit 
të parimit direkt (të drejtpëdrejtshmërisë) në procedurën kontestimore. Për këtë 
arsye palët duhet rregullisht të jenë të njoftuara për kohën, vendin dhe objektin e 
këqyrjes, në mënyrë që atyre tu mundësohet që drejtpërsëdrejti, me anë të shqisave 
të tyre, të fitojnë njohuri, përshtypje dhe të krijojnë bindjen lidhur me objektin e 
këqyrjes dhe që ato drejtpërsëdrejti t’i shfaqin mendimet, bindjen dhe pretendimet 
e veta lidhur me atë se çka kanë vrojtuar, që t’i kontestojnë mendimet dhe 
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konstatimet e njëra tjetrës, të gjyqtarit dhe të ekspertit nëse është prezent,si dhe që 
të japin propozime në drejtim të vërtetimit të ekzistimit apo mosekzistimit të faktit 
kontestues apo të sqarimit të rrethanave lidhur me atë fakt. 

3 Gjykata ka për detyrë që palët ndërgjyqëse t`i njoftojë për vendin dhe për datën kur 
do të bëhet këqyrja në vend, në të kundërtën ajo bën shkelje thelbësore të 
dispozitave të procedurës kontestimore1358.  

 
 
Shkresat 
 
Fuqia provuese e shkresave 
 
Neni 329 
 
329.1 Shkresa të cilën e ka hartuar në formën e caktuar organi shtetëror brenda 

kufijve të kompetencës së vet, si dhe shkresa të cilën në formë të tillë e ka 
hartuar ndërmarrja apo organizata tjetër në ushtrimin e autorizimeve 
publike që i janë besuar më ligj (dokumenti publik), provon saktësinë e 
asaj që konfirmohet apo caktohet në të. 

329.2 Të njëjtën fuqi provuese e kanë edhe shkresat tjera të cilat, me dispozita 
të veçanta, në pikëpamje të fuqisë provuese janë barazuar me shkresat 
publike. 

329.3 Lejohet që të provohet se në shkresën publike faktet janë konstatuar jo 
saktësisht apo se shkresa është hartuar në mënyrë jo të rregullt. 

329.4 Po që se gjykata dyshon në autenticitetin e shkresës mund të kërkojë që 
për këtë të deklarohet organi nga i cili shkresa duhet të jetë hartuar. 
 

1 Ligji për procedurë kontestimore nuk e definon kuptimin e dokumentit (shkresës) 
në përgjithësi, mirëpo në teorinë juridike me dokument nënkuptojmë çdo mendim 
njerëzor të shprehur me shkronja apo me shenja në një objekt të caktuar. 

2 Rëndësia e dokumentit si mjet provues në procedurën kontestimore, sikurse 
edhe në procedurat tjera, është jashtëzakonisht e madhe. Kjo për faktin sepse 
dokumenti si objekt shkresor ruan në vete gjurmë për kohëra shumë të gjata të 
ngjarjeve në të kaluarën, të cilën gjë nuk e ofrojnë mjetet tjera provuese. 

3 Në përgjithësi dokumentet ndahen në dokumente publike dhe private, në 
dokumente vendore dhe të huaja, kurse teoria juridike dokumentet i ndanë edhe në 
dispozitive dhe dokumentuese. 

4 Dokument publik konsiderohet ai dokument shkresorë, i cili i plotëson kushtet e 
më poshtme: 

 
- që të jetë dhënë nga organi shtetëror, nga ndërmarrja apo organizata tjetër; 
- që të jetë dhënë në kuadër të autorizimeve të tyre dhe 
- që të jetë dhënë në formën e paraparë. 

 

                                                            
1358 Neni 182 par. 2 nënpar. i LPK. 
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5 Prezumimi ligjor për fuqinë provuese të dokumentit publik para se gjithash 
mbështet në domosdoshmërinë për besimin në autoritetin e dhënësit të 
dokumentit. Kjo aq më parë nga se organet shtetërore si dhe subjektet tjera 
juridike të cilave u është besuar ushtrimi i autorizimeve publike,përfaqësojnë 
instrumente unike në qarkullimin juridik, prandaj secilit prej tyre duhet ti falet 
besimi. Në të kundërtën mungesa e besimit ndaj këtyre subjekteve do të shpinte 
deri të pasiguria në qarkullimin juridik të vendit. Për rrjedhojë është e kufizuar 
mundësia që gjykata t’i provojë faktet të cilat përmbahen në dokumentet publike. 

6 Fuqinë provuese të dokumentit publik mund ta kenë edhe dokumentet tjera të cilat 
me dispozita të veçanta janë barazuar me dokumentet publike, p.sh:dokumentet e 
lëshuara nga noteri, nga revizori etj.  

7 Dokumente publike konsiderohen edhe dokumentet të cilat i lëshojnë përfaqësitë 
tona diplomatike-konsullore në kuadër të autorizimeve të tyre si dhe dokumentet 
e lëshuara nga institucionet e shteteve tjera në kuadër të kompetencave të tyre. 

8 Dokumentet të cilat nuk janë hartuar në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni 
konsiderohen dokumente private. Dokumentet private nuk e vërtetojnë 
paraprakisht saktësinë e asaj që përmbahet në to, prandaj, gjykata ka për detyrë 
që të provojë saktësinë e tyre, çdo herë kur ato kontestohen nga palët 
ndërgjyqëse. Në këto raste gjykata fillimisht e vërteton autenticitetin e 
nënshkrimeve të palëve e pastaj përmbajtjen e dokumentit si dhe rëndësinë e tij. 
Mirëpo pavarësisht nga rezultati i të provuarit, dokumenti privat asnjëherë nuk 
mund të fitojë cilësinë e dokumentit publik. 

9 Nëse gjykata dyshon se dokumenti privat, i cili është hartuar në formën e paraparë 
dhe është vërtetuar nga organi përkatës, përmban fakte të pavërteta, (është fiktiv 
apo simulativ), apo nëse objekti i dokumentit, përkatësisht baza e raportit të 
paraparë me të, është në kundërshtim me dispozitat imperative ligjore, ka për 
detyrë që të merr prova me të cilat do ti vërtetojë faktet e tilla. 

10 Dokumente dispozitive janë ato dokumente në të cilat drejtpërdrejt bazohet 
krijimi, ndryshimi apo pushimi i ndonjë raporti juridik. Të tilla mund të jenë si 
dokumentet publike po ashtu edhe ato private. Dokumente dispozitive publike janë 
aktgjykimet dhe aktvendimet e plotfuqishme gjyqësore, vendimet e organeve 
shtetërore apo të ndërmarrjeve tjera të marra në pajtim me autorizimet e tyre 
ligjore, kurse dokumente dispozitive private janë deklaratat e shkruara, kontratat, 
vërtetimet etj. 

11 Dokumente dokumentuese janë ato dokumente shkresore me të cilat nuk krijohet, 
nuk ndryshohet as nuk shuhet ndonjë marrëdhënie juridike, por ato shërbejnë si 
provë për përmbajtjen e ndonjë raporti juridik, të ndonjë të drejte apo detyrimi, të 
cilat ekzistojnë pavarësisht nga ai dokument. Dokumente të tilla publike janë 
ekstraktet nga librat amzë të të lindurve, të të kurorëzuarve, të të vdekurve, kurse 
dokumente private të tilla janë vërtetimet për ekzistimin e borxhit, për kryerjen e 
ndonjë shërbimi etj. 

12 Më qenë se prezumimet për vërtetësinë e përmbajtjes dhe autenticitetit të 
dokumentit publik, janë prezumime ligjore të rrëzueshme, ligji e ka lejuar 
mundësinë për provimin e të kundërtës. Në veçanti është e lejuar provimi se në 
dokumentin publik faktet janë konstatuar në mënyrë jo të saktë apo se dokumenti 
është hartuar në mënyrë jo të rregullt. Provimi i këtyre fakteve në dokumentin 
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publik zakonisht lejohet në rastet kurë ato kontestohen nga palët ndërgjyqëse dhe 
kur argumentet e kontestimit e vejnë në dyshim saktësinë e dokumentit. 

13 Në rast të kontestimit të vërtetësisë së dokumentit publik, barra e të provuarit bie 
në palën e cila e ka theksuar kontestimin. Në rastet kur kemi të bëjmë me 
autenticitetin e dokumentit publik, rregulli për barrën e të provuarit aplikohet nëse 
dokumenti nuk ka mangësi të jashtme të cilat shkaktojnë dyshim në autenticitetin e 
tij, mirëpo nëse dokumenti ka mangësi të jashtme të cilat shkaktojnë dyshime në 
autenticitetin e tij, barra e të provuarit bie në palën e cila thirret në atë dokument si 
dokument publik. 

14 Në procedurën kontestimore nuk mund të provohet përmbajtja, përkatësisht 
saktësia e aktgjykimeve dhe e aktvendimeve të plotfuqishme gjyqësore si dhe 
e vendimeve të organit shtetëror, të ndërmarrjes apo organizatës tjetër të 
marra në procedurën administrative, në kuadër të kompetencave të tyre. Këto 
vendime mund të goditen vetëm me mjete të jashtëzakonshme në procedurën e 
paraparë me ligj. 

15 Në rastet kur gjykata dyshon në autenticitetin e dokumentit publik, nga se 
konsideron se është e falsifikuar, mund të kërkojë që lidhur me këtë fakt të 
deklarohet organi i cili duhet ta ketë hartuar dokumentin. Gjykata do të veprojë 
njësoj edhe me dokumentin e huaj, mirëpo kërkesa për deklarimin e organit i cili 
duhet ta ketë hartuar dokumentin, dërgohet nëpërmjet përfaqësisë diplomatike të 
Republikës së Kosovës në atë vend, apo nëpërmjet përfaqësisë të atij vendi në 
Kosovë. 
 
Nga praktika gjyqësore: 
 
1.”Për faktet e theksuara në fletëdorëzim vlen prezumpcioni e vërtetësisë deri sa 
nuk provohet e kundërta” (PSH, Pz. 634/92 dt.02.06.1992.- Praxis 1/188 
publikuara në Zakon i Parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, 
napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno 
izdanje, st.276). 
 
2.”Procesverbali të cilin e ka hartuar regjistruesi publik e ka cilësinë e dokumentit 
publik, prandaj si rrjedhojë e provon vërtetësinë e asaj që caktohet në të. Në 
procedurën e regjistrimit në regjistër nuk është e lejuar që të provohet se në 
procesverbalin e tillë faktet janë vërtetuar në mënyrë jo të sakët, por kjo mund të 
bëhet në procedurën e veçantë kontestimore’ (VTSRH, Pz.2239/95 dt.04.07.1995.- 
Zbirka 3/80 publikuara në Zakon i Parničnom postupku sa sudskom praksom, 
bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i 
dopunjeno izdanje, st.276). 
 
3.”Në qoftë se ekziston dyshimi nëse ankuesi vendimin e goditur e ka pranuar me 
datën e cila me shkronja është shënuar në fletëdorëzim ose me datën e theksuar në 
vulën e postës, gjykata është e detyruar që datën e pranimit ta vërtetojë me anë të 
postës. Nëse në këtë mënyrë nuk është e mundur që të vërtetohet data e pranimit të 
vendimit gjyqësor e cila goditet me ankesë, gjykata si datë të pranimit duhet ta 
merr datën e mëvonshme” (VTSRH, Pz.7635/06 dt.19.01.2007.- Zbirka 13/9480 
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publikuara në Zakon i Parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, 
napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno 
izdanje,st.276). 

 
 
Neni 330 
 

Po që se me kontratë ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe, shkresat 
publike të huaja të legalizuara sipas ligjit, kanë me kusht reciprociteti, të 
njëjtën fuqi provuese sikurse shkresa publike e vendit. 

 
1 Dokumentet e huaja publike, në parim, e kanë fuqinë e njëjtë provuese sikurse 

edhe dokumentet publike vendore. Mirëpo që ato dokumente të konsiderohet me 
fuqi të njëjtë provuese sikurse edhe dokumentet publike vendore, duhet të jenë 
plotësuar kushtet e mëposhtme:  

 
- që dokumenti i huaj të jetë i legalizuar sipas ligjit; 
- që të ekzistojë reciprociteti për njohjen e dokumenteve publike në mes 

shtetit të Kosovës dhe shtetit të huaj organi i të cilit e ka lëshuar dokumentin 
dhe  

- që dokumenti i huaj të jetë lëshuar nga organi kompetent i shtetit përkatës 
me përmbajtjen dhe formën e paraparë me dispozitat ligjore të atij shteti.  
 

2 Çështja e vlefshmërisë së dokumentit të huaj publik në vendin tonë, mund të 
rregullohet në ndonjë mënyrë tjetër me kontratë ndërkombëtare bilaterale apo 
multilaterale. Në raste të tilla me dokumentet e huaja publike do të veprohet në 
pajtim me dispozitat e asaj kontrate.  

 
 
Neni 331 
 
331.1 Çdo palë ndërgjyqëse detyrohet kryesisht të paraqesë shkresat që ka 

përdorur për të provuar thëniet e veta. 
331.2 Së bashku me shkresën e hartuar në gjuhë të huaj paraqitet edhe 

përkthimi i legalizuar nga ana e përkthyesit gjyqësor të përhershëm. 
 

1 Në qoftë se pala në padi, në përgjigjjen në padi, në parashtresë apo verbalisht gjatë 
seancës gjyqësore thirret në dokument publik si mjet për provimin e fakteve, ka për 
detyrë që gjykatës t’ia dorëzojë atë dokument. Si rregull pala dokumentin duhet ta 
dorëzojë në origjinal, mirëpo nëse ajo e dorëzon kopjen apo përshkrimin e 
dokumentit, gjykata me kërkesën e palës kundërshtare, do të ftojë parashtruesin që 
ta dorëzojë dokumentin në origjinal1359.  

2 Lidhur me ftesën për dorëzimin e dokumentit gjykata vendosë me aktvendim me të 
cilin njëkohësisht caktohet edhe afati brenda të cilit pala duhet ta prezantojë 

                                                            
1359 Neni 101 par. 3 i LPK. 
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dokumentin, si dhe afati brenda të cilit do të bëhet shikimi i dokumentit. Meqenëse 
shikimi i dokumentit zakonisht bëhet në seancën për shqyrtimin kryesor kur edhe 
bëhet administrimi i të gjitha provave, afati për dorëzimin e dokumentit do të duhej 
të caktohej disa ditë para datës për mbajtjen e seancës për shqyrtimin kryesor. Kjo 
do të mundësonte që dokumenti palëve ndërgjyqëse tu dorëzohet para seancës, me 
çka atyre do tu bëhej e mundur që lidhur me dokumentin të deklarohen në seancën 
kryesore. Kjo do ta eliminonte nevojën për shtyrjen e seancës për shkak të 
mosposedimit me kohë të dokumentit si provë. 

3 Nëse gjykata e merr në shikim dokumentin në origjinal, ajo këtë fakt do ta shënojë 
në procesverbal, me ç’rast shënohen edhe karakteristikat e dokumentit, të cilat 
janë me rëndësi për vërtetimin e fakteve lidhur me të cilat është bërë shikimi si dhe 
fakti nëse përshkrimi apo fotokopja e cila ndodhet në shkresat e lëndës është 
identik me origjinalin. Nëse dokumenti në origjinal ka rëndësi për palën dhe i 
nevojitet asaj, gjykata pas shikimit do t`ia kthej atë palës, i cili fakt gjithashtu 
shënohet në procesverbal.  

4 Gjykata është e autorizuar që edhe sipas detyrës zyrtare të kërkojë nga pala 
dorëzimin e provave shkresore, të cilat ajo i ka theksuar si mjet për provimin e 
fakteve kontestuese,e në të cilat i mbështet kërkesat apo kundërshtimet e veta1360.  

5 Në qoftë se pala refuzon që ta dorëzojë në gjykatë origjinalin e dokumentit, i cili 
ndodhet tek ajo, e përshkrimin e të cilës e ka dorëzuar, gjykata këtë sjellje të palës 
do ta vlerësojë sipas nenit 336 të këtij ligji.  
Në qoftë se pala thirret në dokumentin e huaj publik, i cili është i hartuar në 
gjuhë të huaj, ka për detyrë që së bashku me atë dokument ta dorëzojë edhe 
përkthimin e tij në gjuhën e cila është në përdorim zyrtar në gjykatë, në kopje të 
mjaftueshme për gjykatën, për palët dhe eventualisht për personat e tretë, nëse janë 
pjesëmarrës në procedurë. Dokumenti i huaj duhet të jetë i legalizuar nga ana e 
përkthyesit gjyqësor. Në qoftë se pala e dorëzon dokumentin e huaj vetëm në 
gjuhën në të cilën është hartuar, pra në gjuhë të huaj, por jo edhe përkthimin e sajë, 
gjykata mund të vendosë lidhur me çështjen kontestuese pa i kushtuar kujdes 
dokumentit të hartuar në gjuhën e huaj. Kjo sjellje e gjykatës nuk do të 
përfaqësonte shkelje esenciale të dispozitave të procedurës dhe nuk do të mund të 
merrej si shkak nga gjykata e instancës më të lartë për prishjen e vendimit. Në këtë 
linjë është deklaruar edhe praktika gjyqësore:”Gjykata nuk i cenon dispozitat e 
procedurës kontestimore nëse duke vendosur mbi kërkesëpadinë nuk e merr 
parasysh dokumentin e hartuar në gjuhën e huaj të cilit pala nuk ia ka 
bashkangjitur përkthimin e vërtetuar” (VS,II Rev 77/84 dt.11.12.1984.-PSP 
28/909480 publikuara në Zakon i Parničnom postupku sa sudskom praksom, 
bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i 
dopunjeno izdanje, st.278). 

                                                            
1360 Neni 402 par. 1 i LPK. 
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Neni 332 
 

Po që se dokumenti ndodhet tek organi shtetëror, ose personi juridik, të cilit i 
është besuar ushtrimi i autorizimeve publike, kurse pala vet nuk është në 
gjendje ta dorëzojë apo tregojë atë, atëherë gjykata sipas propozimit të palës 
do ta marrë sipas detyrës zyrtare këtë dokument.  

 
1 Me këtë nen janë paraparë rastet dhe kushtet në të cilat gjykata, sipas detyrës 

zyrtare, do ta sigurojë dokumentin i cili është propozuar të merret si provë për 
vërtetimin e ndonjë fakti. Kësisoj sipas kësaj dispozite, në rastet kur dokumenti i 
tillë ndodhet te organi shtetëror apo te subjekti tjetër juridik të cilit i është besuar 
ushtrimi i autorizimeve publike, kurse pala nuk mundet vet që ta sigurojë atë, pala 
mund të kërkojë nga gjykata që ta detyrojë organin shtetëror apo subjektin 
tjetër juridik, që ta dorëzojë dokumentin ose që atë t’ia jep gjykatës në shikim. 
Mirëpo gjykata do të veprojë në këtë mënyrë vetëm në qoftë se pala e bënë të 
besueshme se ka bërë përpjekje të pasuksesshme për sigurimin e dokumentit. 

2 Në qoftë se dokumenti nuk mund të sillet në gjykatë për shkak të madhësisë së tij, 
të rrezikut për dëmtim, ose për shkak se atij në mënyrë të përhershme i nevojitet 
organit kompetent shtetëror apo subjektit tjetër juridik, gjykata me 
propozimin e palës do ta detyrojë organin shtetëror apo subjektin juridik që t’i 
dorëzojë raportet apo informatat zyrtare nga dokumenti, përshkrimin e pjesëve të 
dokumentit, ekstraktet ose fotokopjet e tij, (p. sh.: nga subjekti juridik të kërkojë 
të dhëna nga regjistri i pagave të të punësuarve, për lartësinë e pagës së prindit të 
fëmijës së mitur për caktimin e lartësisë së kontributit për ushqimin e fëmijës; nga 
shërbimi për regjistrimin e dokumenteve të kërkoë të dhëna për numrin dhe datën e 
regjistrimit të dokumentit të caktuar në librin përkatës ose fotokopjen e pjesës të 
librit për regjistrim etj.). Dokumenti i siguruar në këtë mënyrë,i cili i përmban 
informacionet e kërkuara, shërben për qëllim të të provuarit si edhe çdo dokument 
tjetër publik. 

 
 
Neni 333 
 
333.1 Në qoftë se njëra palë i referohet një shkrese dhe pohon se ajo ndodhet 

tek pala kundërshtare, gjykata me aktvendim do të thërras këtë të fundit 
që ta paraqes shkresën, duke ia caktuar për këtë një afat të arsyeshëm. 

333.2 Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk lejohet ankim i 
veçantë.  
 

1 Në qoftë se pala pohon se dokumenti në të cilin është thirrur si mjet për provimin e 
fakteve kontestuese, ndodhet te pala tjetër, ajo mund të kërkojë nga gjykata që ta 
sigurojë atë dokument. Në këtë rast gjykata fillimisht vlerëson nëse dokumenti i 
theksuar mund të shërbej si provë për vërtetimin e fakteve relevante juridike dhe 
nëse konstaton se ai është i tillë, me aktvendim do ta thërras palën tek e cila 
ndodhet dokumenti që ta dorëzojë të njëjtin dhe do t`ia caktojë afatin për dorëzim.  
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2 Aktvendimi për dorëzimin e dokumentit zakonisht merret në seancën përgatitore 
me qëllim që i njëjti të mund të merret si provë në seancën për shqyrtimin kryesor. 

3 Aktvendimi me të cilin është caktuar dorëzimi i dokumentit e ka karakterin e 
vendimit procedural, prandaj kundër tij nuk është i lejuar ankim i veçantë. 

 
 
Neni 334 
 

Pala nuk mund të refuzoj paraqitjen e dokumentit, po që se ajo vetë i është 
referuar dokumentit si mjet provues për thëniet, apo në qoftë se është fjala 
për dokumentin të cilin sipas ligjit ka për detyrë ta dorëzojë ose ta tregojë 
apo, në qoftë se dokumenti, duke marrë parasysh përmbajtjen e tij 
konsiderohet si i përbashkët për të dy palët. 

 
1 Nëse pala vetë është thirrur në dokument si mjet për provimin e fakteve 

kontestuese, ajo nuk mund të refuzojë dorëzimin e tij. Gjithashtu pala nuk mund 
të refuzojë dorëzimin e dokumentit, të cilin sipas ligjit material është i detyruar që 
ta dorëzojë ose ta tregojë, p.sh: kur pala dokumentin e ka marrë në ruajtje, në 
përdorim etj. Së fundi pala nuk mund të refuzojë dorëzimin e dokumentit, i cili për 
shkak të përmbajtjes, konsiderohet i përbashkët për të dy palët,p.sh: kontratën për 
shitblerjen e lidhur midis palëve, kontratën për qiranë, për faljen, testamentin kur 
të dy palët janë trashëgimtar të testamentëlënësit etj. 

 
 
Neni 335 
 
335.1 Në pikëpamje të së drejtës së palës për të refuzuar paraqitjen e 

dokumenteve të tjera, do të zbatohen në mënyrë adekuate dispozitat e 
neneve 342 dhe 343 të këtij ligji. 

335.2 Kur pala që është ftuar të paraqesë shkresën mohon se shkresa ndodhet 
tek ajo, atëherë për konstatimin e këtij fakti gjykata mund të marr prova. 
 

1 Pala mund të refuzojë që të dorëzojë dokumentin e caktuar nëse ekzistojnë shkaqet 
për të cilat dëshmitari ka të drejtë të refuzojë të jap deklaratën apo të përgjigjet në 
pyetjet e shtruara1361. Gjykata e vlerëson nëse janë plotësuar kushtet e parapara me 
dispozitat e cekura që pala të refuzojë dorëzimin apo vënien në shikim të 
dokumentit. Nëse gjykata konstaton se nuk janë plotësuar kushtet e tilla do të 
kërkojë nga pala që ta dorëzojë dokumentin apo që të njëjtin ta vejë në shikim. 

2 Në qoftë se vetëm disa pjesë të dokumentit kanë të bëjnë me shkaqet për të cilat 
pala mund të refuzojë dorëzimin e tij, pala është e detyruar që t’i dorëzojë pjesët e 
dokumentit të cilat nuk janë të përfshira me shkaqe të tilla. Gjykata edhe në ato 
raste mund të kërkojë nga pala që ta dorëzojë dokumentin në tërësi në mënyrë që të 
vlerësojë se cilat pjesë të tij janë të përfshira me shkaqet për refuzim. 

                                                            
1361 Nenet 342 dhe 343 të LPK. 
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3 Në rast se pala nga e cila është kërkuar dorëzimi i dokumentit mohon se dokumenti 
ndodhet te ajo, gjykata është e autorizuar që të nxjerrë prova me të cilat do të 
vërtetojë nëse dokumenti vërtetë ndodhet te ajo palë ose jo. Në këtë rast barra e të 
provuarit bie në palën e cila është thirrur në dokumentin. Nëse gjykata me 
nxjerrjen e provave konstaton se dokumenti nuk ndodhet te pala kundërshtare do ta 
abrogojë aktvendimin më të cilin e ka thirr atë palë që ta dorëzojë dokumentin dhe 
njëkohësisht do ta thërras personin tek i cili ndodhet dokumenti,nëse ai dihet, që ta 
dorëzojë dokumentin.  

 
 
Neni 336 
 

Duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit konkret, gjykata do të çmojë, 
sipas bindjes së vet, se çfarë domethënie ka fakti se pala që e ka në posedim 
shkresën nuk është e gatshme ta dorëzoj atë në gjykatë. Kjo vlen edhe për 
rastin kur pala nuk vepron sipas aktvendimit për dorëzimin e dokumentit, 
apo kur mohon se ai ndodhet në posedimin e tij. 

 
1 Për shkak të pozitës dhe rolit që ka pala në procedurën kontestimore, ndaj sajë nuk 

mund të ndërmerren veprime të dhunshme nëse ajo nuk është e gatshme që ta 
dorëzojë dokumentin, respektivisht që të veproj sipas aktvendimit të gjykatës për 
dorëzimin e dokumentit. Mirëpo gjykata, me rastin e marrjes së vendimit lidhur me 
çështjen e cila është objekt i kontestit, do të vlerësojë se çfarë rëndësie ka fakti 
pse pala nuk ka qenë e gatshme që ta dorëzojë dokumentin i cili ndodhet tek ajo, 
respektivisht që të veprojë sipas aktvendimit të gjykatës për dorëzimin e tij. 
Vlerësimi i gjykatës duhet t’i merr parasysh të gjitha rrethanat e rastit, e sidomos 
gjendjen faktike të vërtetuar në bazë të provave tjera. 

 
 
Neni 337 
 
337.1 Sipas propozimit të palës gjykata mund ta urdhërojë personin e tretë që 

ta paraqesë dokumentin që shërben si provë për vërtetimin e ndonjë fakti 
vendimtar. 

337.2 Personi i tretë mund të refuzojë dorëzimin e shkresës vetëm në pajtim me 
nenet 342 dhe 343 të këtij ligji. 

337.3 Para se të jep aktvendim me të cilin personi i tretë urdhërohet ta dorëzojë 
dokumentin, gjykata e thërret atë që të deklarohet.  

 
1 Pala e cila pohon se dokumenti në të cilin thirret për provimin e fakteve 

kontestuese ndodhet te personi i tretë, ka të drejtë që t’i propozojë gjykatës që të 
kërkojë dokumentin nga ai person. Në qoftë se gjykata vlerëson se dokumenti, 
dorëzimi i të cilit kërkohet nga personi i tretë, mund të shërbejë si provë për 
vërtetimin e faktit të caktuar, do ta urdhërojë atë person që ta dorëzojë dokumentin 
dhe do t`ia caktojë edhe afatin për dorëzim.  
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2 Person i tretë në kuptim të kësaj dispozite konsiderohen personat të cilët nuk janë 
palë në procedurë. Të tillë konsiderohen edhe ndërhyrësi, i autorizuari i palës, 
përfaqësuesi ligjorë, përfaqësuesi i përkohshëm, dëshmitari etj. 

3 Në parim personi i tretë mund të refuzojë dorëzimin e dokumentit i cili ndodhet tek 
ai dhe i cili shërben si provë për vërtetimin e ndonjë fakti vendimtar,mirëpo ligji 
është mjaft restriktiv sa i përket rasteve në të cilat personi i tretë mund të refuzojë 
dorëzimin e dokumentit të kërkuar. Këtë mundësi ligji e ka sjellë vetëm në ato 
raste kurë dëshmitari mund të refuzojë dhënien e dëshmisë dhe përgjigjen në 
pyetjet e caktuara1362.  

4 Para se të merr vendim me të cilin do ta urdhërojë personin e tretë që ta dorëzojë 
dokumentin, gjykata do ta thërras atë person dhe do të kërkojë nga ai që të 
deklarohet lidhur me dokumentin i cili kërkohet. 

 
 
Neni 338 
  
338.1 Kur personi i tretë e konteston detyrimin e dorëzimit të dokumentit që 

ndodhet tek ai, gjykata vendosë se a është ai i detyruar ta dorëzoj atë ose 
jo. 

338.2 Kur personi i tretë mohon se dokumenti ndodhet tek ai, gjykata mundet, 
ta vërtetojë këtë fakt, duke marr prova. 

338.3 Aktvendimi i formës së prerë për detyrimin e personit të tretë që ta 
dorëzojë dokumentin mund të përmbarohet nëpërmjet gjykatës 
kompetente sipas rregullave të procedurës përmbaruese. 

338.4 Personi i tretë ka të drejtë të kërkojë pagimin e shpenzimeve që i ka pasur 
lidhur me dorëzimin e dokumentit. Edhe për këtë rast zbatohen në 
mënyrë të përshtatshme dispozitat e nenit 355 të këtij ligji. 

 
1 Në qoftë se personi i tretë nuk e mohon se dokumenti ndodhet tek ai, por e 

konteston detyrimin për dorëzimin e tij, gjykata do vendosë nëse personi i tretë ka 
për detyrë që ta dorëzojë dokumentin. Pra ligji udhëzon që gjykata në këto raste të 
veprojë ex officio sipas vlerësimit të saj. Kështu, nëse gjykata gjen se ekzistojnë 
shkaqet e parapara me nenin 337.2 të këtij ligji për refuzimin e dorëzimit të 
dokumentit, nuk do të kërkojë nga personi i tretë që ta dorëzojë dokumentin, por 
nëse nuk ekzistojnë shkaqe të tilla atëherë do ta detyrojë atë person që ta dorëzojë 
dokumentin i cili ndodhet tek ai. 

2 Në qoftë se personi i tretë mohon se dokumenti gjendet tek ai, atëherë nëse gjykata 
dyshon në vërtetësinë e këtij pretendimi, mund të nxjerrë prova lidhur me këtë 
rrethanë. Mirëpo meqenëse gjykata provat nuk i nxjerrë kryesisht rezulton se edhe 
lidhur me vërtetimin e këtij pretendimi të personit të tretë provat nxirren me 
propozimin e palëve. 

3 Personi i tretë ka të drejtë në ankim të veçantë kundër aktvendimit me të cilin është 
detyruar që ta dorëzojë dokumentin e caktuar. Mirëpo në qoftë se aktvendimi i tillë 
bëhet i plotfuqishëm dhe merr formën e prerë, ai mund të përmbarohet nëpërmes 

                                                            
1362 Nenet 342 dhe 343 të këtij ligji. 
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gjykatës kompetente sipas rregullave të procedurës përmbaruese. Kjo më tej do të 
thotë se në këto raste nga personi i tretë dokumenti i kërkuar mund të merret në 
mënyrë të dhunshme. 

4 Nëse personi i tretë ka pasur shpenzime lidhur me dorëzimin e dokumentit në 
gjykatë (shpenzime të udhëtimit, shpenzime të postës, etj), ai ka të drejtë të kërkojë 
kompensimin e tyre. Në këtë rast përshtatshmërisht aplikohen dispozitat e nenit 
355 të këtij ligji. 

 
 
Dëshmitarët 
 
Neni 339 

 
339.1 Çdo person që thirret si dëshmitar ka për detyrë t’i përgjigjet thirrjes, e 

në qoftë se me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe, ka për detyrë edhe 
të dëshmoj. 

339.2 Si dëshmitar mund të pyeten vetëm personat që kanë aftësi të japin 
informata mbi faktet që duhet të provohen. 

339.3 Të miturit nën katërmbëdhjetë vjeç mund të pyeten si dëshmitar vetëm 
kur thëniet e tyre janë të domosdoshme për zgjedhjen e çështjes. 

 
1 Dëshmitar është personi fizik i cili i jep gjykatës informata lidhur me faktet 

kontestuese në të kaluarën. Dëshmitari në deklaratën e tij të cilën e jep në këtë 
cilësi duhet të kufizohet vetëm në perceptimin e tij shqisor, duke mos e dhënë 
mendimin e tij mbi faktin e perceptuar. 

2 Synimi për vërtetimin e drejtë të fakteve ka influencuar nxjerrjen e rregullave sipas 
të cilave dhënia e dëshmisë përfaqëson detyrim të përgjithshëm qytetar. Në 
realizimin e këtij synimi, me paragrafin 1 të këtij neni është paraparë se çdo 
person i cili ftohet në gjykatë si dëshmitar ka për detyrë që t’i përgjigjet thirrjes 
dhe nëse nuk është paraparë ndryshe me ligj ka për detyrë edhe të dëshmojë. Ky 
detyrim vlen si për shtetasit e Republikës së Kosovës, po ashtu edhe për shtetasit e 
huaj si dhe për personat pa shtetësi. Personat të cilët gëzojnë imunitet diplomatik 
nuk mund të detyrohen që të dëshmojnë në gjykatën vendore, mirëpo nëse ata 
pranojnë të dëshmojnë do të merret deklarata e tyre. 

3 Marrjen e provës me dëgjimin e dëshmitarit, gjykata e cakton me aktvendimin për 
marrjen e të gjitha provave ose me aktvendim të veçantë. Ky aktvendim zakonisht 
merret në seancën përgatitore, sepse si rregull vetëm deri në këtë fazë të 
procedurës palët mund të propozojnë prova1363. Në situata të caktuara vendimi për 
dëgjimin e dëshmitarit mund të merret edhe në seancën për shqyrtimin kryesor, 
mirëpo në raste të tilla gjykata do të jetë e detyruar që të caktojë edhe një seancë 
për shqyrtimin kryesor në të cilën do të dëgjohet dëshmitari. Aktvendimi për 
caktimin e dëgjimit të dëshmitarit duhet të përmbajë edhe urdhëresën për 
dërgimin e thirrjes personit i cili do të dëgjohet, kurse urdhëresa duhet t’i 
përmbajë të dhënat personale për dëshmitarin si dhe adresën e tij1364.  

                                                            
1363 Neni 406 i LPK. 
1364 Neni 346 i LPK. 
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4 Ndaj dëshmitarit i cili nuk i përgjigjet thirrjes së gjykatës, ose pa ndonjë shkak të 
arsyeshëm refuzon të dëshmojë, gjykata do t’i ndërmerr masat ndëshkuese në 
pajtim me nenin 292 par. 1dhe 2 të këtij ligji. 

5 Ligji nuk parasheh kushte formale strikte lidhur me mundësinë që një person të 
dëgjohet si dëshmitar. I vetmi kriter është që personi të jetë në gjendje të jep 
informacione për faktet të cilat janë objekt i të provuarit. Kësisoj dëshmitar mund 
të jetë çdo person pavarësisht nga mosha (të miturit, të rriturit dhe të moshuarit), 
pavarësisht nga gjendja shpirtërore (personat të cilëve u është marrë aftësia e 
veprimit, personat të cilëve u është vazhduar kujdesi prindëror dhe personat e vënë 
nën kujdestari), pavarësisht nga aftësitë e kufizuara që i kanë (personat e 
verbër, shurdhmemecët etj), pavarësisht nga mënyra se si ka ardhur deri te 
informacioni për faktet kontestuese (në mënyrë direkte apo indirekte, rastësisht 
apo është ftuar që të marr pjesë me rastin e lidhjes së ndonjë pune juridike), dhe 
pavarësisht nga interesimi i tij për fatin e kontestit. 

6 Nuk mund të dëgjohet si dëshmitarë personi, i cili, për shkak të gjendjes së rëndë 
psikike, fizike apo shpirtërore, në të cilat ka qenë në kohën kurë ka ndodhë ngjarja 
apo rasti për të cilën duhet të dëshmojë, nuk ka pasur mundësi që ta vërej 
ndodhjen e ngjarjes, apo që ta mbaj në mend atë dhe i cili nuk është në gjendje 
që gjykatës t’i jap informacione për atë ngjarje në momentin kur duhet të 
dëshmojë.  

7 Dëshmitar mund të jetë edhe personi i cili më parë ka qenë i dënuar për dëshmi të 
rreme,mirëpo deklaratën e tij gjykata do ta vlerësojë në pajtim me dispozitat e 
nenit 8 të këtij ligji. 

8 Dëshmitar mund të jetë edhe bashkëndërgjyqësi formal, nëse në kontest nuk e ka 
rolin e palës. Kjo vlen edhe për ndërhyrësin nëse në kontest nuk e ka rolin e 
bashkëndërgjyqësit unik. 

9 Dëshmitar mund të jetë edhe i autorizuari i palës, qoftë avokat apo person tjetër 
fizik, mirëpo ai ka të drejtë që në rastet e parapara me nenet 342 dhe 343 të 
refuzojë dhënien e dëshmisë dhe përgjigjen në pyetje. 

10 Edhe gjyqtari mund të dëgjohet në cilësinë e dëshmitarit, mirëpo ai nuk mundet në 
të njëjtën çështje ta kryej detyrën e gjyqtarit1365.  

11 Përfaqësuesi ligjor i palës nuk mund të dëgjohet në cilësinë e dëshmitarit. Ai për 
njohuritë dhe informatat që i ka lidhur me faktet relevante të cilat janë objekt i të 
provuarit, mund të dëgjohet në cilësinë e palës1366.  

12 Në qoftë se pala propozon që të dëgjohet si dëshmitar personi i mitur nën moshën 
katërmbëdhjetë vjeçare, gjykata do të vlerësojë nëse dëshmia e personit të tillë 
është e domosdoshme për vendosjen e çështjes dhe varësisht nga bindja e krijuar 
do të vendosë nëse do ta lejojë dhënien e dëshmisë nga personi i tillë. Lidhur me 
lejimin apo moslejimin e dëshmisë nga personi nën moshën katërmbëdhjetëvjeçare 
gjykata vendos me aktvendim. Mirëpo në qoftë se gjykata e lejon dhënien e 
deklaratës nga personi i mitur, do ta vlerësojë atë në pajtim me nenin 8 të këtij ligji.  

13 Në rast se palët kontestohen lidhur me atë nëse ndonjë person mund të jetë 
dëshmitarë apo jo, gjykata lidhur me këtë çështje do të vendosë me aktvendim. 

 
                                                            
1365 Neni 67 par. 1 nënpar. a). i LPK. 
1366 Neni 375 par. 1 i LPK. 
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Neni 340 
 

Pala e cila propozon që personi i caktuar të pyetet si dëshmitar duhet më parë 
të tregojë se për çfarë duhet të dëshmojë ai, si dhe ta tregojë emrin, mbiemrin 
dhe vendbanimin e tij. 

 
1 Pala mundet, në padi, në përgjigje në padi, në parashtresë ose me deklarim në 

procesverbal, të propozojë marrjen e provave me dëgjimin e personit të caktuar në 
cilësinë e dëshmitarit. Në këto raste pala ka për detyrë që në propozim të theksojë 
se për cilat fakte duhet të dëshmojë dëshmitari, p. sh.: për mënyrën e ndodhjes së 
aksidentit, për kohëzgjatjen e shfrytëzimit të servitutit etj. Kjo do t’i mundësojë 
gjykatës që të vlerësojë nëse faktet për vërtetimin e të cilave propozohet dëgjimi i 
dëshmitarit janë me rëndësi për vendosjen e çështjes kontestuese, nëse ato janë 
fakte kontestuese midis palëve ose jo dhe nëse kemi të bëjmë me fakte notore. 
Ky vlerësim do t`ia mundësojë gjykatës që të vendosë nëse do ta pranojë ose jo 
propozimin për dëgjimin e personit të propozuar si dëshmitar. Gjithashtu pala në 
propozim duhet t’i jep edhe të dhënat personale për dëshmitarin e propozuar, 
emrin, mbiemrin dhe vendbanimin, në mënyrë që, nëse gjykata e pranon 
propozimin e palës, personit të propozuar si dëshmitar të mund t’i dërgohet thirrja 
për seancë dhe që të sigurohet prezenca e tij.  

2 Pala e cila propozon marrjen e provës me dëgjimin e dëshmitarit ka për detyrë që 
të deponojë mjetet në shumën e caktuar për shpenzimet eventuale të 
dëshmitarit1367.  

 
 
Neni 341 
 

Nuk mund të dëgjohet si dëshmitar personi i cili me thëniet e tij do ta cenonte 
detyrën e ruajtjes së sekretit zyrtar apo ushtarak, derisa organi kompetent të 
mos e lirojë nga kjo detyrë. 

 
1 Ruajtja e sekretit ushtarak dhe atij zyrtar është interes shtetëror dhe publik, 

prandaj është detyrë e secilit qytetar që t’i ruaj ato. Si rrjedhojë është i ndaluar 
dëgjimi i dëshmitarit i cili me deklarimet e veta do ta cenonte detyrimin e ruajtjes 
së sekretit zyrtar dhe atij ushtarak. 

2 Se çka konsiderohet sekret zyrat dhe çka sekret ushtarak janë çështje të cilat 
rregullohen me dispozita përkatëse, prandaj në çdo rast kur kemi të bëjmë me 
ruajtjen e sekreteve të tilla duhet referuar atyre dispozitave. Kodi Penal i Kosovës 
(më tej: KPK) zbulimin e sekretit zyrtar e ka sanksionuar si vepër penale (neni 
347), ndërsa sekreti ushtarak, për shkak të rrethanave shoqërore dhe politike në të 
cilat është nxjerrë ky kod, nuk është përmendur, përkatësisht nuk është 
sanksionuar.  

3 Gjykata sipas detyrës zyrtare kujdeset nëse faktet lidhur me të cilat dëshmitari 
është ftuar të dëshmojë përbëjnë sekret ushtarak apo zyrtar dhe nëse konstaton se 

                                                            
1367 Më gjerësisht shih komentarin lidhur me nenin 451.1 të LPK. 
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kemi të bëjmë me fakte të tilla nuk do ta dëgjojë dëshmitarin edhe nëse ai dëshiron 
të dëshmojë. 

4 Detyrimi për ruajtjen e sekretit ushtarak dhe të sekretit zyrtar ekziston edhe pas 
përfundimit të shërbimit në të cilin dëshmitari ka mësuar për sekretin, pra edhe pas 
pensionimit. 

5 Gjykata është e detyruar që dëshmitarit t’ia tërheq vërejtjen se lidhur me disa fakte 
nuk mund të dëgjohet, mirëpo në qoftë se dëshmitari është ftuar që njëkohësisht të 
dëgjohet edhe për faktet tjera të cilat nuk përbëjnë sekret zyrtar apo ushtarak, 
gjykata do ta dëgjojë dëshmitarin vetëm lidhur me ato fakte. 

6 Personi i cili është ftuar si dëshmitar për të dëshmuar lidhur me faktet të cilat 
konsiderohen si sekret zyrtar apo ushtarak, nuk mundet që për këtë arsye të mos i 
përgjigjet ftesës së gjykatës. Ai ka për detyrë që të paraqitet në gjykatë dhe ta 
njoftojë gjykatën se nuk e ka pëlqimin e organit kompetent për dhënien e 
deklaratës. 

7 Në qoftë se dëshmitari thirret në detyrimin e ruajtjes së sekretit zyrtar apo atij 
ushtarak, gjykata mund të kërkojë nga organi kompetent që të deklarohet nëse fakti 
për të cilin dëshmitari duhet të deklarohet përbën sekret zyrtar apo sekret ushtarak.  

8 Detyrimi për ruajtjen e sekretit zyrtar dhe atij ushtarak nuk mund të mbulohet me 
përjashtimin e publikut nga seanca për shqyrtimin kryesor, mirëpo në qoftë se 
lirimi i dëshmitarit nga detyrimi i ruajtjes së sekretit zyrtar apo ushtarak 
kushtëzohet me përjashtimin e publikut, gjykata do ta përjashtojë publikun nga 
seanca gjyqësore dhe do ta dëgjojë dëshmitarin lidhur me faktet përkatëse. 

9 Ligji nuk përmban dispozita shprehimore sipas të cilave dhënia e deklaratës nga 
dëshmitari në kundërshtim me dispozitën e këtij neni dhe mbështetja e vendimit në 
faktet e vërtetuara me deklaratë të tillë do të përbënte shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës. Nga kjo rezulton se nga pikëpamja formale juridike 
gjykata megjithatë mund ta bazojë vendimin e vet në faktet e vërtetuara me 
dëshminë me të cilën është cenuar sekreti zyrtar apo ai ushtarak. Kjo aq më parë 
nga se veprimi i këtillë i gjykatës vetëm për vete nuk mund të jetë me ndikim në 
drejtshmërinë dhe ligjshmërinë e vendimit, me të cilat fakte neni 182.1 i këtij ligjit 
e kushtëzon ekzistimin e shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës 
kontestimore. Megjithatë konsiderojmë se lidhur me këtë çështje, fjalën duhet ta 
jap praktika gjyqësore. 

 
 
Neni 342 
 
342.1 Dëshmitari mund të refuzojë të dëshmoj: 

a) mbi atë që pala ndërgjyqëse ia ka besuar si përfaqësuesit të vet me 
prokurë; 

b) mbi atë që pala ose personi tjetër ia ka treguar dëshmitarit si rrëfyesit 
të vetë; 

c) mbi faktet që i ka marrë në dijeni dëshmitari si avokat, si mjek ose në 
ushtrimin e ndonjë profesioni apo veprimtarie tjetër, po që se 
ekziston detyrimi që të ruhet si sekret ajo që merr në dijeni gjatë 
ushtrimit të profesionit apo të veprimtarisë së vetë. 
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342.2 Personat e këtillë gjykata i njofton me të drejtën e refuzimit të dhënies së 
deklaratës së dëshmitarit. 

 
1 Me dispozitat e këtij neni janë paraparë kushtet dhe rastet në të cilat personat e 

ftuar për të dëshmuar në kontest, e të cilët gjatë kryerjes së funksionit të vetë, 
thirrjes ose veprimtarisë kanë marrë dijeni për disa fakte ose të dhëna, kanë të 
drejtë që të refuzojnë të dëshmojnë. Në përgjithësi kjo e drejtë është e lidhur me 
nevojën e mbrojtës së individit dhe të ruajtjes së sekreteve të cilat janë pjesë e 
raporteve të posaçme të mirëbesimit midis njerëzve, pa të cilat është e pamundur 
ushtrimi i disa veprimtarive. Shih për këtë zbulimi i fakteve dhe i të dhënave të 
tilla konsiderohet shkelje e detyrimit të ruajtjes së sekretit profesional, ndërkohë që 
ajo në disa raste përfaqëson edhe vepër penale1368. Megjithatë përgjegjësia penale 
e këtyre personave varet nga ajo nëse sekreti është zbuluar në interesin e 
përgjithshëm ose në interesin e personit tjetër, i cili është më i rëndësishëm se 
interesi i ruajtjes së sekretit, prandaj për këtë arsye ligji marrjen e vendimit për 
dhënien e dëshmisë apo refuzimin e dhënies së sajë e ka lënë në dëshirën e vet 
dëshmitarit1369.  

2 Nga sa u tha rezulton se në qoftë se personi i cili ka të drejtë të refuzojë dhënien e 
dëshmisë, vendosë të dëshmojë për faktet e caktuara, gjykata nuk mund t`ia 
mohojë këtë mundësi. Gjithashtu deklarata e dhënë nga personi i tillë nuk ka 
ndikim në fuqinë provuese të deklaratës, prandaj si rrjedhojë gjykata mund ta bazoj 
vendimin e vet në deklaratën e tillë. Mirëpo në këto raste gjykata me çmuarje të 
lirë do të vlerësoj se pse dëshmitari, i cili ka pasur të drejtë që të refuzoj dhënien e 
dëshmisë, ka vendosur të dëshmoj. 

3 I autorizuari i palës mund të refuzojë dhënien e dëshmisë për faktet për të cilat ka 
mësuar gjatë përfaqësimit të palës. Ai refuzimin për të dëshmuar mund ta shfaq si 
për faktet për të cilat ka mësuar drejtpërdrejt gjatë procedurës gjyqësore po ashtu 
edhe për faktet që ia ka besuar pala. Për dallim nga të autorizuarit tjerë, avokati, 
mund të refuzojë të dëshmojë për rrethanat për të cilat nuk ka mësuar në cilësinë e 
të autorizuarit të palës, por për to ka mësuar gjatë ushtrimit të veprimtarisë së vet 
nga ndonjë person tjetër.  

4 Predikuesi fetar mund të refuzojë dhënien e dëshmisë për atë që pala ia ka besuar 
me rastin e rrëfimit të bërë para tij, mirëpo ai nuk mund të refuzojë dhënien e 
dëshmisë për faktet tjera për të cilat ka mësuar gjatë kryerjes së detyrës në 
përgjithësi si predikues fetar. 

5 Avokati, mjeku dhe personat tjerë mund të refuzojnë dhënien e dëshmisë për 
faktet për të cilat kanë mësuar gjatë ushtrimit të funksionit, thirrjes apo 
veprimtarisë së tyre, vetëm nëse ekziston detyrimi për ruajtjen e tyre si sekret.  

6 Në qoftë se pala vet kërkon që avokati, i cili e ka përfaqësuar në ndonjë kontest 
tjetër, të dëgjohet si dëshmitar lidhur me faktet kontestuese, apo nëse nuk e 
kundërshton propozimin e palës tjetër që ai avokat të dëgjohet në këtë cilësi, 
personi i tillë mund të lirohet nga detyrimi i ruajtjes së sekretit dhe i njëjti mund të 
dëgjohet si dëshmitar për faktet kontestuese. 

                                                            
1368 Neni 169.1 i KPK. 
1369 Neni 169.2 i KPK. 
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7 Personat të çilet thirrën në shkaqet e parapara me dispozitat e këtij neni, për 
refuzimin e dhënies së dëshmisë, nuk kanë për detyrë që të provojnë se nga dhënia 
e dëshmisë mund të lindin pasoja të dëmshme për personin me të cilin ka të bëjë 
sekreti. Mjafton që ata ta bëjnë të besueshme së lidhur me këto rrethana kanë 
mësuar gjatë ushtrimit të profesionit të tyre.  

8 Gjykata në çdo rast me çmuarje të lirë i vlerëson shkaqet e theksuara për refuzimin 
e dhënies së dëshmisë, lidhur me çka merr aktvendim. Kundër aktvendimit të tillë 
nuk është i lejuar ankim i veçantë1370.  

9 Gjykata do t’ia tërheqë vërejtjen dëshmitarit se mund të refuzojë dhënien e 
dëshmisë në çdo rast kur i ka të njohura shkaqet për refuzim. Mirëpo në qoftë se 
gjykata nuk ka vepruar në këtë mënyrë, kurse dëshmitari e ka dhënë deklaratën e 
tij, nuk ekziston shkelje esenciale e dispozitave të procedurës, prandaj si rrjedhojë 
dëshmia e tillë mund të shërbej për vërtetimin e fakteve vendimtare.  

 
 
Neni 343 
 
343.1 Dëshmitari mund të refuzojë përgjigjen në pyetjet e caktuara, në qoftë se 

për këtë ekzistojnë arsye të rëndësishme, e sidomos në qoftë se me 
përgjigjen në këto pyetje, do t’ia ekspozonte përgjegjësinë penale vetes, 
apo të afërmit të tij të gjinisë së gjakut në vijë vertikale deri në cilën do 
shkallë, e në vijë horizontale deri në shkallë të tretë përfundimisht, 
bashkëshortin e vet ose të afërmit e gjinisë së krushqisë deri në shkallë të 
dytë përfundimisht, edhe po që se ka pushuar martesa, personin me të 
cilin jeton në bashkësi jashtëmartesore,apo kujdestarin e vet, ose personin 
nën kujdestarinë e tij, adoptuesin apo të adoptuarin e vet. 

343.2 Gjykata ka për detyrë ta njoftoj dëshmitarin me të drejtën e refuzimit të 
përgjegjës në pyetjet e natyrës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni.  

 
1 Sipas dispozitave të këtij ligji, në parim, ekzistimi i afërsisë në gjini të gjakut, në 

gjini të krushqisë, ose i raportit të afrisë tjetër midis dëshmitarit dhe palëve, raporti 
i kujdestarisë, i adoptimit si dhe i bashkëjetesës, nuk janë shkak për refuzimin e 
dhënies së dëshmisë dhe për lirimin nga detyrimi për të dëshmuar. Mirëpo, për 
shkak të ndjeshmërisë së këtyre raporteve, të cilat zakonisht krijojnë detyrime të 
karakterit moral për ruajtjen dhe mbrojtjen reciproke midis të afërmeve, 
ligjdhënësi ka paraparë që dëshmitari i cili është në raporte të tilla me palët, ka të 
drejtë të refuzojë përgjigjen në pyetjet e caktuara, natyrisht në rastet kur për një 
refuzim të tillë ekzistojnë arsye të rëndësishme. 

2 Ligji si një nga arsyet e rëndësishme për shkak të të cilave dëshmitari ka të drejtë 
të refuzojë t’u përgjigjet pyetjeve të caktuara, e ka theksuar rrezikun nga 
ekspozimi i përgjegjësisë penale të vetë dëshmitarit si dhe të afërmve të tij, nëse 
ai do t’u përgjigjej pyetjeve të caktuara, mirëpo, sipas kësaj dispozite, arsye të 
rëndësishme për refuzimin e përgjigjes në pyetje të caktuara, mund të ketë edhe në 
situata dhe raste të tjera. 

                                                            
1370 Neni 345 par. 2 i LPK. 
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3 Se cilat do të jenë arsyet e tjera të rëndësishme, për të cilat dëshmitari do të mund 
të refuzonte t’u përgjigjej pyetjeve, në çdo rast konkret e vlerëson gjykata, duke 
pasur parasysh natyrën e kontestit, botëkuptimet morale të mjedisit shoqëror, 
normat e etikës profesionale si dhe të gjitha rrethanat e rastit. Gjithashtu, me rastin 
e vlerësimit, gjykata duhet ta ketë parasysh edhe faktin se afria gjinore dhe disa 
obligime morale që ekzistojnë midis rrethit të caktuar të njerëzve, kanë ndikim të 
drejtpërdrejtë në kufizimin e gatishmërisë për dhënien e përgjigjes në pyetjet e 
caktuara. Ndër situata të tilla, mund të përmenden rastet që kanë të bëjnë me 
rrezikun për ekspozim ndaj turpit të madh të vet dëshmitarit, të afërmve të tij, 
ose të personave të rrethit të caktuar si dhe me rrezikun e pësimit të dëmit të 
pakompensueshëm material të këtyre personave, me përjashtim të rasteve të 
parapara me nenin 344 të këtij ligji. 

4 Lidhur me arsyeshmërinë e shkaqeve për refuzimin e përgjigjes në pyetje, 
gjykata vendos me aktvendim. Në qoftë se gjykata konstaton se refuzimi i 
dëshmitarit për t’iu përgjigjur pyetjeve është i bazuar, nuk do të kërkojë që 
dëshmitari t’u përgjigjet atyre pyetjeve, mirëpo, në qoftë se konstaton të kundërtën, 
do të kërkojë nga dëshmitari që t’u përgjigjet pyetjeve të shtruara. Në qoftë se 
dëshmitari refuzon përsëri t’u përgjigjet pyetjeve të caktuara, gjykata ndaj tij do të 
ndërmarrë masat ndëshkuese në pajtim me nenin 292 të këtij ligji. 

5 Kundër aktvendimit të gjykatës lidhur me arsyeshmërinë e refuzimit të dëshmitarit 
për t’iu përgjigjur pyetjeve të caktuara, palët nuk kanë të drejtë për ankim të 
veçantë1371, kurse kundër aktvendimit me të cilin ndaj dëshmitarit është shqiptuar 
masa ndëshkuese për shkak të mosdhënies së dëshmisë në gjykatë sipas nenit 292 
par. të LPK, dëshmitari ka të drejtë për ankim të veçantë1372. 

6 Gjykata nuk kujdeset sipas detyrës zyrtare për ekzistimin e rrethanave për shkak të 
të cilave dëshmitari mund të refuzojë përgjigjen në pyetjet e caktuara, por është e 
obliguar që t’ia tërheq vërejtjen dëshmitarit se e ka këtë të drejtë. Gjykata këtë 
vërejtje mund ta bëjë në fillim pasi t’i marrë të dhënat personale nga dëshmitari, 
kur edhe mëson për afrinë e tij me palët, ose drejtpërdrejt pasi të parashtrohet 
pyetja konkrete.  

7 Në qoftë se dëshmitari, edhe pas tërheqjes së vërejtjes nga gjykata se ka të drejtë të 
mos u përgjigjet pyetjeve të caktuara, vendos që të përgjigjet, nuk mund t’i 
mohohet kjo e drejtë. Gjithashtu përgjigjja e dhënë nga dëshmitari në pyetje të 
tilla, nuk përbën shkelje esenciale të dispozitave të procedurës, prandaj si rrjedhojë 
gjykata mund ta bazojë vendimin e vet në faktet e vërtetuara me përgjigjet e dhëna 
në pyetjet e tilla. 

                                                            
1371 Neni 345 par. 2 i LPK. 
1372 Neni 295 par. 2 i LPK. 
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Neni 344 
 

Dëshmitari nuk ka të drejtë që, për shkak të rrezikut nga pësimi i dëmit 
pasuror, të refuzoj dëshmimin lidhur me veprimet juridike të krijuara në 
praninë e tij si dëshmitar i ftuar, me veprimet që në pikëpamje të raportit 
kontestues i ka kryer me cilësinë e paraardhësit juridik, apo të përfaqësuesit 
të njërës nga palët ndërgjyqëse, me faktet që kanë të bëjnë me raportet 
pasurore të kushtëzuara me lidhjen familjare apo martesore, me faktet që 
kanë të bëjnë me lindjen, vdekjen apo lidhjen e martesës, si dhe kur me 
dispozita të posaçme ka për detyrë të jap deklaratë apo të bëjë njoftime. 

 
1 Me dispozitat e neneve 342 e 343 të LPK janë paraparë rastet në të cilat dëshmitari 

mund të refuzojë të japë dëshmi dhe përgjigje në pyetjet e caktuara. Mirëpo, me 
dispozitën e nenit 344 janë paraparë rastet kur dëshmitari nuk ka të drejtë të 
refuzojë dhënien e dëshmisë për shkak të rrezikut të pësimit të dëmit pasuror. 
Këto raste kanë të bëjnë kryesisht me situata në të cilat janë krijuar raporte të 
caktuara juridike si dhe në situatat kur kanë ndodhur raste në të cilat dëshmitari ka 
pasur rol e status të caktuar dhe nga dëshmia e të cilit varet vërtetimi i ekzistimit 
apo mosekzistimit të fakteve relevante. 

2 Kështu dëshmitari nuk mund të refuzojë të japë dëshmi në qoftë se duhet të 
dëshmojë për punë juridike, me rastin e lidhjes së të cilave ka qenë i 
pranishëm si dëshmitar i ftuar, p.sh: me rastin e lidhjes së kontratës për 
shitblerje, të kontratës për mbajtje të përjetshme, pastaj me rastin e përpilimit të 
testamentit etj.. Përjashtimi i shkakut për refuzimin e dëshmisë apo të përgjigjes në 
pyetje të caktuara, rrjedh nga vetë roli të cilin e ka pranuar dëshmitari me rastin e 
prezantimit në lidhjen e punës përkatëse juridike. Në këto raste, zakonisht 
dëshmitari merr mbi vete rrezikun që, në kontestin i cili mund të ndodhë 
eventualisht, të dëshmojë lidhur me kushtet, rrethanat dhe faktet me rëndësi për 
vërtetimin e vlefshmërisë së punës përkatëse juridike si dhe për të drejtat dhe 
detyrimet që i kanë marrë mbi vete palët me lidhjen e asaj pune juridike, prandaj, 
si rrjedhojë, personi i tillë nuk mund të arsyetohet me shkakun se ai ose të afërmit 
e tij do të pësojnë dëm material, nëse dëshmon, sepse këto shkaqe nuk përjashtojnë 
obligimin e tij për të dëshmuar. 

3 Personi i cili ka qenë rastësisht prezent me rastin e lidhjes së ndonjë pune 
juridike, nuk konsiderohet person i ftuar për të qenë dëshmitar. 

4 Nuk mund të refuzojë dhënien e dëshmisë personi i cili, lidhur me raportin 
kontestues ka ndërmarrë veprime si paraardhës juridik i palës (i drejtpërdrejtë 
ose i tërthortë) ose në cilësinë e përfaqësuesit të njërës nga palët ndërgjyqëse 
(përfaqësues ligjor, përfaqësues i personit juridik etj.). 

5 Dëshmitari nuk mund të refuzojë dhënien e dëshmisë as atëherë kur duhet të 
dëshmojë lidhur me faktet të cilat kanë të bëjnë me marrëdhëniet pasurore të 
kushtëzuara nga lidhjet martesore dhe familjare. Këtu hyjnë rastet kur duhet të 
vërtetohet marrëdhënia pasurore në mes bashkëshortëve, kur nga raporti i palëve 
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varet zbatimi i dispozitave të Ligjit mbi Trashëgiminë, ose kur nga dëshmia e 
dëshmitarit varet detyrimi i mbajtjes midis të afërmve dhe bashkëshortëve1373. 

6 Pavarësisht nga shkalla e afrisë dhe raportit të dëshmitarit me palët, ai nuk mund 
të refuzojë dhënien e dëshmisë lidhur me faktet që kanë të bëjnë me lindjen, me 
lidhjen e martesës ose me vdekjen, edhe nëse me dhënien e dëshmisë së tillë 
ekziston rreziku për ndonjë dëm për të1374.  

7 Dëshmitari nuk mund të refuzojë dhënien e dëshmisë as në rastet kur ai, sipas 
dispozitave të posaçme, ka qenë i detyruar të japë informata apo të bëjë lajmërime, 
pavarësisht nga ajo se me dhënien e dëshmisë për fakte të tilla, do të pësonte dëm 
pasuror. Të tillë janë personat të cilët, sipas detyrave që kryejnë në vendet e tyre të 
punës, janë të obliguar të njoftojnë dhe të paraqesin fletëparaqitje për veprat penale 
të kryera, për delikte ekonomike ose për kundërvajtje1375. 

 
 
Neni 345 
 
345.1 Arsyen e refuzimit të dëshmisë, apo të përgjigjës në pyetjet kontestuese, e 

çmon gjykata në të cilën dëshmitari duhet të dëgjohet. Kur është nevoja 
lidhur me këtë më parë mund të dëgjohen palët ndërgjyqës. 

345.2 Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni palët nuk kanë të drejtë 
ankimi të veçantë, kurse dëshmitari këtë aktvendim mund ta sulmoj 
vetëm me anë të ankesës së paraqitur kundër aktvendimit me të cilin 
është dënuar me gjobë, ose me burgim, nga shkaku se ka refuzuar të 
dëshmoj ose të japë përgjigje në pyetjet konkrete (neni 292 paragrafi 2 i 
këtij ligji).  

 
1 Në qoftë se ekzistojnë kushtet për refuzimin e dhënies së dëshmisë ose të 

përgjigjes në pyetjet e caktuara, dëshmitari ka për detyrë që, lidhur me këtë, ta 
njoftojë gjykatën me shkrim ose me deklaratën e dhënë në procesverbal, me ç`rast 
duhet t’i theksojë shkaqet për të cilat e refuzon dhënien e dëshmisë apo 
përgjigjen në pyetje. 

2 Gjykata në çdo rast do të vlerësojë nëse ekzistojnë arsye të justifikueshme që 
dëshmitari të refuzojë dhënien e dëshmisë1376 ose përgjigjen në pyetjet e 
caktuara1377. Lidhur me këtë çështje vendimin e merr gjykata para së cilës 
zhvillohet kontesti, kurse në rastet kur dëgjimi i dëshmitarit i është besuar gjykatës 
së porositur, vendimin e merr ajo gjykatë. 

3 Në qoftë se ndonjë nga shkaqet për refuzimin e dhënies së dëshmisë ose për 
refuzimin e përgjigjes në pyetjet e caktuara, ka të bëjë me palën (detyrimi për 

                                                            
1373 P. sh., lidhur me gjendjen pasurore të bashkëshortit, lidhur me pasurinë e veçantë, për pasurinë e 
përbashkët, për raportet tjera të cilat mund të jenë me rëndësi për caktimin e lartësisë për mbajtje etj.). 
1374 P. sh.: te vërtetimi apo mohimi i atësisë, te vërtetimi i ekzistimit të martesës midis palëve 
ndërgjyqëse etj.). 
1375 Punëtorët e organeve të rendit, të punësuarit në inspekcione të caktuara, punonjësit në organizata 
shëndetësore etj.). 
1376 Neni 342 i LPK. 
1377 Neni 343 i LPK. 
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ruajtjen e sekretit për palën apo mbrojtja e palës nga ndjekja penale), që të 
vërtetohet arsyeshmëria e këtyre shkaqeve, mund të jetë e nevojshme dëgjimi i 
asaj pale. Mirëpo, në qoftë se pala vetë ka propozuar që të dëgjohet dëshmitari në 
rrethanat lidhur me të cilat ai mund të refuzojë dhënien e dëshmisë apo përgjigjen 
në pyetjet e caktuara, të cilat kanë të bëjnë me atë palë, konsiderohet se nuk është i 
nevojshëm dëgjimi paraprak i palës. Gjithashtu, në qoftë se pala kundërshtare nuk 
e kundërshton dëgjimin e dëshmitarit të propozuar nga pala tjetër në rrethanat që 
kanë të bëjnë me të, konsiderohet se edhe pala kundërshtare e ka dhënë pëlqimin 
për dëgjimin e dëshmitarit, prandaj në këto raste nuk ka nevojë të dëgjohet as ajo 
palë. 

4 Kundër aktvendimit me të cilin gjykata vendos lidhur me arsyeshmërinë e 
shkaqeve për refuzimin e dëshmitarit për dhënien e dëshmisë apo për refuzimin e 
përgjigjes në pyetje të caktuara, palët nuk kanë të drejtë ankimi të veçantë. Këtë 
aktvendim palët mund ta sulmojnë me anë të ankesës kundër vendimit me të cilin 
është vendosur lidhur me çështjen kryesore.  

5 Në qoftë se gjykata nuk i pranon shkaqet e theksuara nga dëshmitari për 
refuzimin e dëshmisë ose përgjigjes në pyetje të caktuara, po dëshmitari 
megjithëkëtë refuzon të dëshmojë ose t’u përgjigjet pyetjeve, gjykata ndaj 
dëshmitarit do të aplikojë sanksionet e parapara me nenin 292 par. 2 të këtij ligji. 
Vetëm me ankesë kundër aktvendimit të tillë, dëshmitari mund të godasë 
aktvendimin e gjykatës me të cilin nuk është pranuar refuzimi i dhënies së 
dëshmisë ose i përgjigjes në pyetjet. 

 
 
Neni 346 

 
346.1 Thirrja e deshmitarëve bëhet më anë të thirrjës në të cilën tregohet emri, 

mbiemri, profesioni, vendi dhe koha e ardhjes, lënda lidhur me të cilën 
thirret, dhe theksimi se thirret në cilësinë e dëshmitarit. Në letërthirrje 
dëshmitari paralajmërohet për pasojat e mosardhjes në gjykatë pa arsye, 
si dhe për të drejtën që t`i paguhen shpenzimet. 

346.2 Thirrja e dëshmitarit me moshe nen katërmbëdhjetë vjeç bëhët nepërmjet 
prindërve ose kujdestarit ligjor. 

346.3 Dëshmitarët të cilët për shkak të moshës së shtyrë, sëmundjes ose të 
metave fizike nuk mund të vijnë në gjykatë, do të dëgjohen në banesën e 
tyre apo në lokalet tjera në të cilat ndodhen. 

 
1 Më dispozitat e këtij neni është paraparë mënyra e thirrjes së dëshmitarëve, 

përmbajtja e thirrjes si dhe mënyra e dëgjimit të dëshmitarëve të cilët, për shkak 
të moshës, shëndetit etj., nuk mund të paraqiten në gjykatë. 

2 Si rregull, dëshmitari thirret me thirrje në formë të shkruar. Thirrja duhet të 
përmbajë të dhënat e përgjithshme që kanë të bëjnë me identitetin e dëshmitarit, siç 
janë: emri, mbiemri dhe profesioni i dëshmitarit, pastaj vendi ku duhet të paraqitet 
dëshmitari dhe koha e paraqitjes. Thirrja gjithashtu duhet të përmbajë edhe 
njoftimin për objektin e çështjes juridike, lidhur me të cilën dëshmitari thirret për 
të dëshmuar, si dhe njoftimin se thirret në cilësinë e dëshmitarit.  
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3 Në thirrje dëshmitari duhet të njoftohet edhe për pasojat e mosardhjes në gjykatë 
pa arsye. Në të kundërtën, nëse gjykata nuk e paralajmëron dëshmitarin për pasojat 
e mosardhjes, konsiderohet se dëshmitari nuk ka për detyrë t’i përgjigjet thirrjes së 
gjykatës dhe, si rrjedhojë, ndaj tij nuk mund të ndërmerren masa ndëshkuese për 
shkak të mosparaqitjes në gjykatë sipas thirrjes. 

4 Në thirrje dëshmitari duhet të njoftohet edhe për të drejtën në shpenzime të 
parapara me dispozitat e nenit 355 të këtij ligji.  

5 Personit të mitur, nën katërmbëdhjetë vjeç, thirrja për t’u dëgjuar në cilësinë e 
dëshmitarit i dërgohet nëpërmjet prindit apo kujdestarit të tij ligjor. Kjo bëhet 
me qëllim që prindit apo kujdestarit t’i mundësohet që të miturit t`ia shpjegojë 
arsyen dhe rëndësinë e thirrjes, detyrimin dhe përgjegjësinë që ka ai si dëshmitar i 
ftuar, mënyrën se si duhet të sillet në gjykatë etj.. Në këtë mënyrë i mituri do të 
përgatitet për dhënien e dëshmisë së kërkuar (por jo për përmbajtjen e dëshmisë), 
apo eventualisht edhe për refuzimin e dhënies së saj, nëse për këtë ekzistojnë 
shkaqet e parapara me nenet 342 e 343 të këtij ligji. 

6 Dëshmitarët të cilët, për shkak të moshës së shtyrë ose të metave fizike, nuk mund 
të vijnë në gjykatë, kanë për detyrë që për gjendjen e tyre ta njoftojnë gjykatën. 
Njoftimi i tillë konsiderohet si përmbushje e detyrimit të dëshmitarit për të (mos) 
iu përgjigj thirrjes së gjykatës. Këta persona mund të dëgjohen në banesën e tyre, 
në spital, në qendra të rehabilitimit dhe në ambiente të tjera, ku janë duke 
qëndruar. 

 
 
Neni 347 

 
347.1 Dëshmitarët dëgjohen veç e veç dhe pa praninë e dëshmitarëve që do të 

dëgjohen më vonë. Dëshmitari ka për detyrë që përgjigjet t`i jap 
gojarisht.  

347.2 Dëshmitari më parë njoftohet më detyrën që të flasë të vërtetën dhe se 
asgjë nuk guxon të lejë në heshtje, pastaj do të paralajmërohet për 
pasojat e dhënies së deklaratës së rreme. Pas kësaj dëshmitari pyetet për 
emrin, mbiemrin, emrin e babait, vendlindjen, moshën dhe për raportin e 
tij më palët ndërgjyqëse. 

 
1 Më këtë dispozitë parashihet procedura dhe mënyra e marrjes së provës me 

dëgjimin e dëshmitarëve.  
2 Dëshmitarët dëgjohen veç e veç, pa prezencën e dëshmitarëve të cilët do të 

dëgjohen më vonë. Kjo do të thotë se, kur ka më shumë dëshmitarë të ftuar për t’u 
dëgjuar në këtë cilësi, dëshmitari i parë dëgjohet pa praninë e dëshmitarëve të tjerë 
dhe secili dëshmitar i radhës dëgjohet pa praninë e dëshmitarëve që do të dëgjohen 
pas tij. Kjo mënyrë e dëgjimit do të pamundësojë arritjen e marrëveshjes midis 
dëshmitarëve për faktin se si do të deklarohen si dhe do të pamundësohet që ata të 
ndikojnë tek njëri-tjetri me anë të deklaratave. Kjo njëkohësisht do të sigurojë që 
dëshmia e dëshmitarëve të jetë sa më e besueshme. 

3 Dëshmitari ka për detyrë që përgjigjët t’i japë gojarisht. Përjashtim nga kkjorregull 
bëhet vetëm kur dëshmitari është memec ose nuk mund të flasë për shkaqe të tjera. 
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Kjo do të thotë se dëshmitari deklaratën a përgjigjen në pyetje nuk mund ta 
japë në formë të shkruar apo duke e lexuar tekstin e përgatitur më parë, sepse 
dhënia e deklaratës apo përgjigjes për pyetje në mënyrë të tillë, do të ndikonte 
drejtpërsëdrejti në besueshmërinë e deklaratës, përkatësisht të përgjigjes. Mirëpo, 
në teorinë e të drejtës procedurale ka mendime se dëshmitarit duhet t’i mundësohet 
që të shfrytëzojë shënime në formë të shkruar, posaçërisht kur është fjala për të 
dhëna të caktuara teknike, për matje, për data etj..  

4 Para se t`i bëhen pyetjet dëshmitarit, duhet t`i tërhiqet vërejtja së ka për detyrë ta 
thotë të vërtetën dhe se nuk guxon të heshtë për asgjë që di lidhur me faktet për të 
cilat i bëhen pyetjet. Gjithashtu gjykata do ta paralajmërojë dëshmitarin për pasojat 
e dhënies së dëshmisë së rreme, duke ia bërë me dije së dhënia e dëshmisë së tillë 
përbën vepër penale për të cilën dëshmitari, sipas dispozitave ligjore në fuqi, do të 
përgjigjet penalisht. 

5 Në vazhdim dëshmitarit i bëhen të ashtuquajturat pyetje të përgjithshme. 
Dëshmitari do të pyetet për emrin, mbiemrin, emrin e babait, vendlindjen, moshën 
dhe raportin e tij me palët ndërgjyqëse. Këto të dhëna janë me rëndësi për vërtetimin 
e identitetit të dëshmitarit, prandaj dhënia e tyre përbën pjesë të deklaratës, lidhur me 
të cilën vlen detyrimi i dëshmitarit për dhënien e përgjigjeve të sakta.  

6 Me marrjen e përgjigjeve nga dëshmitari për pyetjet e përgjithshme, do të 
sigurohen edhe të dhënat me rëndësi për dëshmitarin si dhe për raportin e tij 
me palët dhe me objektin e çështjes. Nga përgjigjet e dëshmitarit në pyetjet e 
përgjithshme, gjykata në të shumtën e rasteve do të mund të konstatojë nëse kemi 
të bëjmë me personin që është i aftë për të dëshmuar, nëse ekzistojnë pengesa 
ligjore për të cilat dëshmitari nuk mund të dëgjohet lidhur me faktet që duhet të 
vërtetohen, nëse dëshmitari ka të drejtë që të mos japë deklaratë apo të mos u 
përgjigjet pyetjeve të caktuara. Kjo njëkohësisht i mundëson gjykatës që, nëse 
ekzistojnë situata të tilla, ta paralajmëroj dëshmitarin me kohë se i ka këto të drejta.  

 
 
Neni 348 

 
348.1 Pas pyetjeve të përgjithshme, dëshmitarit i bënë pyetje pala që e ka 

propozuar thirrjen e tij, e pas kësaj pala kundërshtare. 
348.2 Gjykata në çdo moment mund t`i bëjë pyetje dëshmitarit. 
348.3 Dëshmitari gjithmonë pyetet si i ka marrë në dijeni gjërat për të cilat 

dëshmon. 
 
1 Dispozitat e këtij neni sjellin risi në krahasim me dispozitat e nenit 244 të ligjit të 

mëparshëm sa i përket mënyrës së procedimit me dëshmitarët. Këto risi, para së 
gjithash, janë të kushtëzuara nga parimet themelore që kanë të bëjnë me sferën e të 
provuarit në procedurën kontestimore.  

2 Kësisoj, duke u nisur nga parimi sipas të cilit palët kanë për detyrë që ‘vet ti 
nxjerrin provat vetë, meë paragrafin 1 të këtij neni është paraparë se fillimisht 
dëshmitarit i bëjnë pyetje palët ndërgjyqëse dhe atë së pari pala e cila e ka 
propozuar thirrjen e tij e pastaj pala kundërshtare. Nëse është e nevojshme, 
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dëshmitarit mund t’ië shtrojë pyetje sërish pala e cila e ka propozuar atë, dhe pas tij 
prapë pala kundërshtare (neni 434 par. 2).  

3 Siç po shihet, për dallim nga neni 244 i ligjit të mëparshëm, ky nen nuk e përmban 
shprehimisht klauzolën me të cilën ka qenë paraparë se dëshmitari së pari do të ftohet 
për të treguar çdo gjë që di lidhur me faktet për të cilat duhet të dëshmojë, mirëpo kjo 
nuk do të thotë se palët nuk mund t`ia shtrojnë këtë pyetje dëshmitarit. Përkundrazi, 
duke u nisur nga parimet e reja të procedurës kontestimore, e sidomos nga parimi 
shqyrtues, dhe duke pasur parasysh rregullën sipas së cilës barra e të provuarit bie 
kryesisht mbi palët dhe se gjykata më nuk ka për detyrë që ta hulumtojë vetë të 
vërtetën, ligji e ka lënë në diskrecion të palëve mënyrën e marrjes në pyetje të 
dëshmitarit, përkatësisht mënyrën e shtruarjes së pyetjeve konkrete. Kjo është e 
logjikshme, sepse, meqenëse palët në kontestin konkret kanë interesa të caktuara, të 
cilat kryesisht kundërshtohen në mes tyre,, është e drejtë e secilës palë që edhe përmes 
dëshmitarit t’i provojnë ato fakte të cilat i konsiderojnë të nevojshme për realizimin e 
pretendimeve të tyre, e që kanë të bëjnë me çështjen konkrete kontestuese.  

4 Nëse pala e ka personin e autorizuar, i cili është i pranishëm në seancën për 
shqyrtimin kryesor, atëherë ajo mund t`i bëjë pyetje dëshmitarit vetëm nëpërmjet të 
autorizuarit të saj1378.  

5 Gjyqtari i çështjes apo kryetari i trupit gjykues mund t`i bëjnë pyetje dëshmitarit në 
çdo kohë, mirëpo, meqenëse ligji i ri në themel të procedurës ka vënë parimin 
shqyrtues duke lënë anash parimin hulumtues dhe parimin e kërkimit të së vërtetës, 
gjyqtari i çështjes apo kryetari i trupit gjykues do t’i bëjnë kryesisht ato pyetje, të 
cilat kanë të bëjnë me vërtetimin e fakteve që lidhen me zbatimin e nenit 3.3 të 
këtij ligji si dhe më vërtetimin e fakteve të cilat kanë të bëjnë më ruajtjen dhe 
kujdesin e fëmijëve të mitur dhe të fakteve tjera, për vërtetimin e të cilave 
gjykata kujdeset kryesisht.  

6 Dëshmitari duhet të pyetet çdo herë se si i ka marrë në dijeni gjërat për të cilat 
dëshmon (me vrojtim të drejtpërdrejtë, nga deklarimet e personave të cilët e kanë 
parë ngjarjen apo kanë qenë pjesëmarrës në to, nga shpjegimet e personave të tjerë, 
nga shtypi apo nga mediet e tjera etj.). Kjo është me rëndësi, sepse sa më i largët të 
jetë burimi i marrjes në dijeni të fakteve nga dëshmitari, për të cilat dëshmon para 
gjykatës, edhe vërtetësia e asaj dëshmie do të jetë më pak e besueshme.  

 
 
Neni 349 
 

Kur ndërmjet thënieve të dëshmitarëve ka mospërputhje të tilla që krijojnë 
vështirësi lidhur më konstatimin e fakteve të rëndësishme, gjykata vet, ose më 
kërkesën e palëve, bënë ballafaqimin e dëshmitarëve të pyetur më parë. Të 
ballafaquarit do të pyeten për secilën rrethanë për të cilën nuk kanë dhënë 
deklarata të njëjta, dhe përgjigjet e dhëna futën në procesverbal. 

 
1 Si rregull, ballafaqimi i dëshmitarëve nuk është i detyrueshëm. Dëshmitarët do 

të ballafaqohen vetëm në rast se ndërmjet thënieve të tyre ka mospërputhje të atilla, 

                                                            
1378 Neni 85 par. 2 i LPK. 



Selim Nikçi 

 620 

të cilat për gjykatën krijojnë vështirësi lidhur me konstatimin e fakteve që janë të 
rëndësishme për zgjidhjen e çështjes. 

2 Vendimin për ballafaqimin e dëshmitarëve gjykata e merr kryesisht vetë ose me 
kërkesën e palëve ndërgjyqëse. Këtë vendim gjykata do ta marrë vetëm në rastet 
kur vlerëson se me ballafaqim do të mund të sqaroheshin faktet të cilat janë 
kontestuese midis palëve dhe për të cilat nga thëniet e palëve nuk mund të fitohet 
besimi për ekzistimin a mosekzistimin e tyre. Me ballafaqimin e dëshmitarëve, 
gjykata shpeshherë arrin të marrë informatat e rëndësishme lidhur me faktet që 
provohen, të cilat dëshmitarët nuk i kanë theksuar me rastin e marrjes në pyetje. 
Gjithashtu, gjatë ballafaqimit të dëshmitarëve, mund të zbulohet se deklarata e 
ndonjërit nga dëshmitarët lidhur me ekzistimin a mosekzistimin e ndonjë fakti, të 
mos ketë qenë e vërtetë dhe do të mësohet edhe për shkakun e dhënies së 
deklaratës së tillë1379.  

3 Dëshmitarët mund të ballafaqohen nëse dëshmitë e tyre lidhur me faktet 
vendimtare nuk përputhen. Ballafaqimi bëhet lidhur me secilën rrethanë për të 
cilën dëshmitarët kanë dhënë deklarata a përgjigje të ndryshme, dhe përgjigjet 
e tyre shënohen në procesverbal. Ballafaqimi nuk është paraparë si detyrim po si 
mundësi, për të cilin vendos gjykata në varësi nga vlerësimi i saj për nevojën dhe 
dobinë e ballafaqimit. 

4 Ballafaqimin e udhëheq gjyqtari i çështjes, i cili pas çdo përgjigjeje të dhënë 
përkitazi me ndonjë fakt, dëshmitarit do t`ia lexojë edhe përgjigjen ose deklaratën 
që ka dhënë gjatë dëgjimit në këtë cilësi, dhe do ta pyesë se cila nga deklaratat a 
përgjigjet është e saktë. 

5 Nga ballafaqimi mund të mësohet se dëshmitari dhe pala janë në marrëdhënie 
farefisnore ose në marrëdhënie afariste dhe se ky ka qenë shkaku pse dëshmitari ka 
fshehur ose nuk ka qenë i gatshëm të japë të dhëna për faktin a rrethanën për të 
cilën është propozuar nga pala kundërshtare. 

6 Nganjëherë dëshmitari që nuk e ka thënë të vërtetën, nga frika e përgjegjësisë 
penale dhe nga situata e krijuar gjatë ballafaqimit (tensionet dhe acarimet midis 
dëshmitarëve), mund ta ndryshojë deklaratën e dhënë më parë, ta plotësojë atë 
ose ta pranojë në tërësi ose pjesërisht pavërtetësinë e deklaratës së dhënë. 

7 Gjatë ballafaqimit gjykata ka mundësi t’i vërejë sjelljet e të dy dëshmitarëve dhe 
në këtë mënyrë të krijojë bindjen për vlefshmërinë provuese dhe besueshmërinë e 
deklaratave të dhëna në të dyja rastet para ballafaqimit dhe gjatë tij. 

8 Kundër aktvendimit për ballafaqimin e dëshmitarëve, nuk është e lejuar ankesa e 
veçantë1380.  

                                                            
1379 P. sh., dëshmitari ka dhënë dëshmi të rreme ose ka fshehur ndonjë fakt për shkak të afërsisë 
gjinore me palën etj.). 
1380 Neni 435 par. 2 i LPK. 
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Neni 350 
 

Pas mbarimit të dëshmisë dëshmitari mund të largohet me leje të gjykatës. Në 
rast nevoje të marrjes prapë në pyetje, atëherë gjykata urdhëron që ai të 
qëndrojë në sallë pa kontaktuar me dëshmitarët e tjerë. 

 
1 Sipas kësaj dispozite ligjore, dëshmitari, pas mbarimit të dëshmisë, mund të 

largohet nga gjykata vetëm me lejen e gjyqtarit të çështjes. 
2 Në qoftë se gjykata vlerëson se për sqarimin e ndonjë fakti apo rrethane, e cila 

është kontestuese midis palëve, ka nevojë që dëshmitari të merret në pyetje sërish, 
atëherë ajo do ta urdhërojë dëshmitarin që të qëndrojë në sallën e gjykimit dhe 
do t`ia tërheqë vërejtjen se, gjatë qëndrimit në gjykatë, nuk guxon të kontaktojë me 
dëshmitarët e tjerë (të bisedojë me dëshmitarët e pranishëm, të komunikojë me 
telefon me dëshmitarët e tjerë etj.). 

3 Dëshmitarin, i cili edhe pse i është tërhequr vërejtja largohet nga gjykata pa lejen e 
gjyqtarit të çështjes dhe nëse ai kontakton me dëshmitarët e tjerë, para se ata të 
merren në pyetje, gjykata mund ta dënojë me dënim me gjobë, në pajtim me 
dispozitat e nenit 292 të këtij ligji. 

 
 
Neni 351 
 

Pala që ka kërkuar thirrjen e një dëshmitari, mund të kërkojë që ai të mos 
pyetet. Kërkesa merret parasysh në rast se pala tjetër është dakord dhe kur 
gjykata çmon se pyetja e tij nuk do të jetë e nevojshme për sqarimin e 
çështjes. 

 
1 Pala e cila ka propozuar dëgjimin e dëshmitarit dhe ka kërkuar thirrjen e tij, mund 

të kërkojë që ai të mos pyetet fare. Mirëpo, meqenëse dëshmitari thirret në bazë 
të aktvendimit të gjykatës, me të cilin dëshmitari është caktuar si mjet provues për 
vërtetimin e ndonjë fakti relevant apo për sqarimin e ndonjë rrethane, gjykata, me 
rastin e vendosjes sipas kërkesës së palës që dëshmitari të mos pyetet, do ta marrë 
edhe pajtimin e palës kundërshtare si dhe do të vlerësojë nëse pyetja e 
dëshmitarit është e nevojshme apo jo. 

2 Në qoftë se pala kundërshtare refuzon propozimin e palës, e cila ka kërkuar thirrjen 
e dëshmitarit që të mos pyetet, gjykata do të vendosë që dëshmitari të pyetet. 
Gjithashtu gjykata do të vendosë që dëshmitari i thirrur të merret në pyetje edhe 
nëse pala kundërshtare është dakorduar me kërkesën e palës tjetër për mosdëgjimin 
e tij, nëse vlerëson se me pyetjen e dëshmitarit do të mund të sqaroheshin fakte me 
rëndësi për vendosjen e çështjes. 

3 Kundër aktvendimit për pranimin apo refuzimin e kërkesës lidhur me marrjen në 
pyetje të dëshmitarit të thirrur, nuk është e lejuar ankesa e veçantë1381.  

                                                            
1381 Neni 435 par. 2 i LPK. 
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Neni 352 
 

Kur gjatë gjykimit të çështjes rezultojnë të sqaruara faktet dhe pretendimet e 
palëve, gjykata vet ose me kërkesën e tyre, mund të heq dorë nga pyetja e 
dëshmitarëve të tjerë të thirrur për këtë qëllim. 

 
1 Në qoftë se gjatë gjykimit të çështjes, me provat e marra dhe me dëshmitarët e 

dëgjuar konstatohet se janë të sqaruara faktet dhe pretendimet e palëve, gjykata 
mund të vendosë që dëshmitarët e tjerë të thirrur për të dëshmuar, të mos pyeten 
fare. 

2 Meqenëse barra e të provuarit bie mbi palët, si rregull, gjykata,vendimin për 
mosmarrjen në pyetje të dëshmitarëve të tjerë do ta jep me propozimin e palëve. 
Mirëpo gjykata një vendim të tillë mund ta jep edhe kryesisht, pra edhe në rastet 
kur palët nuk kanë dhënë një propozim të tillë, në qoftë se konstaton se faktet për 
sqarimin apo për vërtetimin e të cilave është propozuar dëgjimi i dëshmitarëve, në 
tërësi janë sqaruar me provat e tjera dhe me deklaratat e dëshmitarëve të dëgjuar.  

 
 
Neni 353 
 

Gjykata mund të lejojë dëshmitarin që të përdorë shënime ose të dhëna të 
tjera të shkruara, kur flasin për çështje që kanë të bëjnë me llogari e të dhëna 
që është vështirë të mbahen në mend.  

 
1 Siç është theksuar në komentet e nenit 347.1, si rregull, dëshmitari dëshminë si dhe 

përgjigjet në pyetje duhet t’i japë me gojë. Mirëpo, meqenëse në praktikë ka raste 
kur dëshmia apo përgjigjja për pyetje ka të bëjë me të dhëna të cilat mund të 
mbahen në mend vështirë, ligji ka paraparë mundësinë që në këto raste gjykata ta 
lejojë dëshmitarin që të përdorë shënime ose të dhëna të shkruara1382 (p. sh. 
përdorimi i skicave, përdorimi i hartave, i të dhënave numerike etj.). 

2 Gjykata përdorimin e shënimeve apo të dhënave të shkruara, e lejon me aktvendim 
me kërkesën e dëshmitarit apo të palës që ka propozuar dëgjimin e tij. Kundër këtij 
aktvendimi nuk është e lejuar ankesa e veçantë1383.  

 
 
Neni 354 

 
354.1 Dëshmitari i cili nuk e din gjuhën në të cilën zhvillohet procedura pyetet 

më anë të përkthyesit. 
354.2 Në qoftë se dëshmitari është i shurdhër, pyetjet i bëhen më shkrim, e në 

qoftë se është memec, do te ftohet që përgjigjet t`i jap me shkrim. Po qe se 
pyetja e dëshmitarit nuk mund të bëhet në këtë mënyrë, do të ftohet 
interpreti i cili mund të merret vesh me dëshmitarin. 

                                                            
1382 Neni 353 i LPK. 
1383 Neni 435 par. 2 i LPK. 
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354.3 Gjykata e njofton interpretin për detyrën e transmetimit të saktë të 
pyetjeve që i bëhen dëshmitarit dhe përgjigjeve që do t`i jap dëshmitari.  

 
1 Me dispozitat e këtij neni është paraparë mënyra e marrjes në pyetje të dëshmitarit, 

i cili nuk e njeh gjuhën në të cilën zhvillohet procedura, të dëshmitarit i cili është i 
shurdhër si dhe të dëshmitarit shurdhëmemec. 

2 Dëshmitari që nuk e di gjuhën në të cilën zhvillohet procedura, lidhur me faktet 
apo rrethanat për të cilat dëgjohet, do të pyetet me anë të përkthyesit.  

3 Gjykata ka për detyrë që dëshmitarit t`ia bëjë me dije se ka të drejtë që, me rastin e 
dhënies së deklaratave apo të përgjigjeve në pyetjen, të përdorë gjuhën e vet 
amtare. Në këto raste nuk është e mjaftueshme e rëndësishme nëse gjyqtari i 
çështjes e njeh gjuhën e dëshmitarit apo jo. 

4 Mënyra e dëgjimit të dëshmitarit, i cili është i shurdhër ose memec, varet nga 
aftësitë e tij për të komunikuar me të tjerët. Kështu, nëse dëshmitari është i 
shurdhër, pyetjet i shtrohen në formë të shkruar, kurse, nëse dëshmitari është 
memec, përgjigjet në pyetje do t’i japë në formë të shkruar. Si rrjedhojë, në qoftë 
se dëshmitari është shurdhëmemec, atëherë edhe pyetjet do t’i shtrohen në formë të 
shkruar e po ashtu përgjigjet do t`i japë në formë të shkruar. 

5 Në qoftë se dëshmitari i shurdhër ose dëshmitari memec nuk di shkrim e lexim, 
ose për shkak të pengesave të tjera nuk ka mundësi të pyetet dhe nga ai të merren 
përgjigjet në formë të shkruar, atëherë gjykata dëshmitarin e tillë do ta dëgjojë dhe 
nga ai do t’i marrë përgjigjet me anë të interpretit, i cili mund të merret vesh 
me dëshmitarin. 

6 Gjykata do t`ua tërheqë vërejtjen përkthyesit dhe interpretit se kanë për detyrë që 
t’i transmetojnë drejt dhe në mënyrë të besueshme pyetjet që i bëhen dëshmitarit i 
cili nuk e di gjuhën në të cilën zhvillohet procedura, dëshmitarit të shurdhër ose 
dëshmitarit memec, si dhe përgjigjet që a jep për pyetjet e shtruara. Në qoftë se 
përkthyesi apo interpreti shkelin këtë detyrim, ndaj tyre mund të ndërmarrin masat 
që mund të ndërmerren kundër ekspertit sipas dispozitave të neneve 293 e 360. 

7 Përkthyesi dhe interpreti duhet të nënshkruajnë procesverbalin nga seanca në të 
cilën kanë marrë pjesë në këtë cilësi. 

 
 
Neni 355 

 
355.1 Dëshmitari ka të drejtë kompensimi të shpenzimeve të udhëtimit, 

ushqimit e të fjetjes, si dhe kompensimin e fitimit të humbur. 
355.2 Dëshmitari duhet të kërkoj kompensimin menjëherë pasi të pyetet, në të 

kundërtën e humbë të drejtën e kompensimit. Gjykata ka për detyrë ta 
njoftojë dëshmitarin për pasojën e këtillë. 

355.3 Në aktvendimin me të cilin caktohen shpenzimet e dëshmitarit, caktohet 
edhe shuma e të hollave që paguhen nga paradhënia e depozituar nga 
palët, e po që se paradhënia nuk është bërë, urdhërohet pala që 
dëshmitarit t`ia paguaj shumën e caktuar brenda afatit prej shtatë (7) 
ditësh. 
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355.4 Ankesa kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni nuk e shtyn 
ekzekutimin e tij.  

 
1 E drejta në kompensim të shpenzimeve i takon dëshmitarit i cili i është 

përgjigjur thirrjes së gjykatës. E drejta në kompensim i takon edhe dëshmitarit i cili 
është paraqitur në gjykatë sipas thirrjes, por nuk është dëgjuar pa fajin e tij1384.  

2 Nuk ka të drejtë kompensimi të shpenzimeve dëshmitari i cili është vonuar për 
seancë dhe ka ndikuar në shtyrjen e seancës. Gjithashtu nuk i takon e drejta e 
kompensimit të shpenzimeve as dëshmitarit i cili është paraqitur në gjykatë, por ka 
refuzuar të dëshmojë pa ndonjë arsye të justifikueshme. 

3 E drejta e kompensimit ka të bëjë me shpenzimet e udhëtimit (për ardhje në 
gjykatë dhe vajtje nga gjykata), me shpenzimet për ushqim dhe fjetje (nëse për 
shkak të largësisë së gjykatës nga vendbanimi, dëshmitari është dashur të ushqehet 
dhe të bujë jashtë shtëpisë), si dhe për fitimin e humbur (për mëditjet e humbura në 
marrëdhënie të punës, për humbjet e shkaktuara nga moskryerja e punëve në 
dyqan, në bujqësi etj.). 

4 Gjykata duhet ta njoftojë dëshmitarin për të drejtën e kompensimit të shpenzimeve. 
Gjykata duhet ta bëjë këtë me thirrjen për seancë, dhe më së voni në kohën kur 
dëshmitarit i bëhen të ashtuquajturat pyetje të përgjithshme. Në këtë fazë 
dëshmitari zakonisht pyetet nëse i kërkon shpenzimet ose jo dhe, nëse po, cilat 
shpenzime i kërkon. Gjithashtu gjykata do t`ia tërheqë vërejtjen dëshmitarit për 
pasojat nëse nuk bën kërkesë për shpenzimet. 

5 Dëshmitari kompensimin e shpenzimeve mund ta kërkojë më së voni deri në 
mbarimin e dëgjimit në këtë cilësi, në të kundërtën ai humb të drejtën që ta kërkojë 
kompensimin, përveç në rastet kur gjykata nuk e ka njoftuar për këtë të drejtë dhe 
për pasojat nëse nuk do të bëjë kërkesë me kohë.  

6 Gjykata me aktvendimin me të cilin cakton nxjerrjen e provës me dëgjimin e 
dëshmitarit, e detyron palën që ka propozuar dëgjimin e tij, që të depozitojë në 
gjykatë një shumë të hollash si paradhënie për kompensimin e shpenzimeve 
për dëshmitarin. Me këtë aktvendim t do të caktohet njëkohësisht edhe shuma që 
do të paguhet nga paradhënia e depozituar. Mirëpo, në qoftë se pala nuk ka 
depozituar paradhënie për kompensimin e shpenzimeve të dëshmitarit, gjykata do 
ta detyrojë palën që dëshmitarit t`ia kompensojë shpenzimet e caktuara brenda 
shtatë ditëve. 

7 Pala ka të drejtë ankese kundër aktvendimit për caktimin e shpenzimeve, mirëpo 
ankesa nuk ndalon ekzekutimin e aktvendimit. Edhe dëshmitari mund të mos 
jetë i kënaqur me shpenzimet që i janë caktuar, prandaj edhe ai ka të drejtë ankese 
kundër aktvendimit të tillë. 

8 Shpenzimet e paguara për ardhjen e dëshmitarit në gjykatë, hyjnë në shpenzimet e 
detyrueshme të procedurës, prandaj ato përfundimisht bëhen barrë e palës e cila e 
humb kontestin, nëse pala kundërshtare i ka depozituar ato paraprakisht.  

 

                                                            
1384 P. sh. për shkak të shtyrjes së seancës ose për shkak se palët ndërkohë kanë hequr dorë nga 
dëgjimi i dëshmitarit, përkatësisht kanë kërkuar që ai të mos pyetet). 
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Ekspertët 
 
Neni 356 
 

Gjykata, më propozimin e palëve mund të bëjë të provuarit me anë të ekspertizës, 
sa herë që për vërtetimin apo sqarimin e fakteve, apo të rrethanave të caktuara 
nevojitet dijeni profesionale të cilën nuk e ka gjyqtari i çështjes. 

 
1 Ekspertimi është veprim procedural i cili ndërmerret për vërtetimin apo sqarimin e 

fakteve për të cilat gjykata nuk ka dije të nevojshme profesionale. Ekspertimi 
realizohet me anë të ekspertit, i cili në bazë të dijes dhe aftësive profesionale që ka nga 
dega e caktuar e shkencës, e profilit dhe shkathtësive, jep konstatimin dhe mendimin 
profesional, me të cilin ndihmon gjykatën që t’i vërtetojë a t’i sqarojë faktet, për 
sqarimin e të cilave është e nevojshme dija e tillë profesionale. Pra, prezumimi për 
nxjerrjen e provave me ekspertim është domosdoshmëria e vërtetimit të fakteve 
në materien në të cilën gjykata nuk ka dije profesionale. 

2 Sipas këtij neni, gjykata ekspertimin e cakton me propozimin e palëve 
ndërgjyqëse, që është në pajtim me parimin e disponibilitetit të palëve dhe me 
parimin i cili ka të bëjë me barrën e të provuarit1385. Kjo do të thotë që gjykata nuk 
është më e autorizuar të caktojë ekspertimin sipas detyrës zyrtare, përveç kur 
zbatohet neni 3.3 i LPK. Kjo më tej do të thotë që, në qoftë se palët nuk e 
propozojnë ekspertizën për vërtetimin e fakteve të cilat nuk mund të vërtetohen me 
mjete të tjera provuese, gjykata do të konsiderojë se faktet e tilla nuk ekzistojnë. 

3 Se në cilat raste ka nevojë për ndihmën profesionale, do ta vlerësojë gjykata në 
varësi nga rrethanat e rastit konkret. P. sh., gjeodeti do të jetë i nevojshëm çdo 
herë për identifikimin e paluajtshmërisë, për rregullimin e mezhdave, pastaj në 
kontestet lidhur me posedimin e paluajtshmërisë, për saktësimin e dallimeve që 
kanë të bëjnë me ndryshimet në shënimet kadastrale; mjeku, sipas llojit të 
specializimit të ngushtë, do të jetë i domosdoshëm për vërtetimin e fakteve që kanë 
të bëjnë me intensitetin dhe kohëzgjatjen e dhembjeve fizike, me përjetimin e 
frikës, me saktësimin e shkallës së humbjes së aftësisë së përgjithshme për jetë, me 
konstatimin e shkallës së shëmtimit, me nevojën për ndihmën e personit të tretë, 
me nevojën për ushqim më të fortë, me shkallën dhe kohëzgjatjen e paaftësisë për 
punë, kurse inxhinierë të ndërtimtarisë, elektroteknikës si dhe arkitekturës, do të 
jenë të nevojshëm gjithnjë kur kemi të bëjmë me kontestin në të cilin çështjet 
kontestuese duhet të zgjidhen sipas rregullave të këtyre shkencave etj.. 

4 Në Projektligjin për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për procedurën 
kontestimore, me nenin 21 është paraparë plotësimi i nenit 356, ashtu që pas 
fjalës “gjykata” është propozuar të shtohen fjalët: “ex officio ose”. 

5 Siç rezulton nga formulimi i propozuar për plotësimin e nenit 356, në parim, 
gjykata do të mund edhe kryesisht të caktoj ekspertimin për provimin e ndonjë 
fakti i cili është kontestues midis palëve dhe është relevant për vendosjen e 
çështjes e cila është objekt i kontestit. S’ka dyshim se, në parim, ky plotësim bie 
ndesh me parimin e disponibilitetit të palëve si dhe me parimin mbi barrën e të 

                                                            
1385 Neni 7 i LPK. 
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provuarit e cila në tërësi bie në palët (neni 7.1 i LPK). Mirëpo meqenëse me 
dispozitën e nenit 7.2 të LPK gjykata është autorizuar që ti vërtetoj edhe faktet 
të cilat palët nuk i kanë paraqitur dhe të marr edhe prova të cilat palët nuk i 
kanë propozuar në rastet kur duhet zbatuar nenin 3.3 të LPK, konsiderojmë se 
ligjdhënësi mundësinë që gjykata të caktoj ekspertimin edhe ex officio e ka 
propozuar pikërisht me qëllim të zbatimit të nenit 3.3 kur e vlerëson të 
nevojshme caktimin e ekspertimit si mjet për provimin e fakteve gjegjëse. Për 
rrjedhojë nëse ky plotësim miratohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe 
hyn në fuqi, zbatimi i tij duhet të jetë sa me restriktiv dhe ai duhet të aplikohet 
vetëm në rastet kur duhet të zbatohet neni 3.3 i LPK. 

 
Praktika gjyqësore: 
 
1.Që të vërtetohet gjendja shëndetësore e palës, nuk është gjithnjë e domosdoshme 
marrja e provës me ekspertim (VSH, Rev.878/88 dt.08.02.1989-PSP 44/167, 
publikuar në Zakon o parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, 
napomenama, prilozima i abecednim kazalom, Peto izmenjeneo i dopunjeno 
izdanje,st.287). 
 
2. Ekspertiza psikiatrike është udhërrëfyes vendimtar me rastin e vërtetimit të 
aftësisë mendore, përkatësisht të aftësisë vepruese të ndonjë personi, por nuk është 
e vetmja provë të cilën duhet ta ketë parasysh gjykata (VS, Rev 1522/81 
dt.23.12.1981.PSP 20/130167 publikuar në Zakon o parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, Peto 
izmenjeneo i dopunjeno izdanje,st.287). 
 
3. Në qoftë se pala propozon marrjen e provës me ekspertim, por nuk i thekson 
faktet që do të tregonin me se ka të bëjë kërkesa kontestuese, prova e tillë nuk 
mund të caktohet (Visoki privredni sud Vojvodine, Gz.920/73, publikuar ne Zakon 
o parničnom postupku, sa komentarom, sudskom praksom, obrascima i regiztrom 
pojmova, Drugo izmenjeneo i dopunjeno izdanje, st. 432).  

 
 
Neni 357 

 
357.1 Pala e cila e propozon ekspertizën ka për detyrë që në propozimin e sajë 

ta tregojë objektin dhe vëllimin e ekspertizës dhe ta propozojë personin 
që do ta bëjë ekspertizën. 

357.2 Palës kundërshtare duhet dhënë mundësia që të deklarohet lidhur me 
ekspertizën e propozuar. 

357.3 Po që se palët nuk merren vesh për personin që do të bëjë ekspertizën si 
dhe për objektin dhe vëllimin e tij, vendimin për këtë do ta jep gjykata. 

 
1 Dispozitat e këtij neni sjellin risi për sa i përket iniciativës për caktimin e 

ekspertizës si dhe përkitazi me veprimet që ndërmerren në këto raste. Kështu, 
duke iu përmbajtur parimit sipas të cilit barra e të provuarit bie ekskluzivisht mbi 
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palët ndërgjyqëse, me paragrafin 1 të këtij neni është paraparë detyrimi i palës e 
cila propozon ekspertizën që në propozimin e saj të tregojë objektin dhe vëllimin 
e ekspertizës dhe të propozoj personin që do ta bëjë ekspertizën. 

2 Në propozimin për caktimin e ekspertizës, pala duhet të theksojë në mënyrë të 
saktë se cilat fakte duhet të vërtetohen me ekspertizë dhe cilat fakte ekzistuese 
(dokumente dhe objekte të tjera) duhet t’i analizojë eksperti për dhënë 
mendimin dhe konstatimin e duhur profesional. P. sh., nëse pala propozon që me 
ekspertizë gjeodezike të sqarohen faktet që kanë të bëjnë me fitimin e së drejtës së 
pronësisë mbi paluajtshmërinë përkatëse me parashkrim fitues, ajo në propozim 
duhet të theksojë se cilat nga faktet të cilat janë me rëndësi për provimin e fitimit të 
së drejtës mbi këtë bazë, duhet të vërtetohen me ekspertizë (faktet që kanë të bëjnë 
me të dhënat gjeodezike të ngastrës: me numrin e ngastrës, me vendndodhjen, me 
kulturën, me sipërfaqen, me ndryshimet që kanë ndodhur ndërkohë në atë ngastër, 
me posedimin e ngastrës etj.).  

3 Detyrimi i palës që të propozojë ekspertin e caktuar, gjithashtu është një risi që 
sjell ky ligj. Kjo sepse, sipas dispozitave të mëparshme ligjore, gjykata ka mundur 
ta pranojë propozimin e palëve për caktimin e personit të caktuar si ekspert, por ajo 
nuk ka qenë detyrimisht e lidhur me propozimin e tillë. Nga kjo rezulton se në këtë 
dispozitë aplikohet në mënyrë konsekuente parimi i iniciativës së palëve për 
propozimin e provave. 

4 Vendimin për caktimin e ekspertizës dhe të ekspertit gjykata do ta marrë pasi të 
deklarohet pala kundërshtare për objektin dhe vëllimin e ekspertizës si dhe për 
ekspertin e propozuar. 

5 Në qoftë se pala e kundërt nuk ka vërejtje në pikëpamje të objektit dhe vëllimit të 
ekspertizës, gjykata do të duhet ta miratojë propozimin dhe ta caktojë ekspertizën 
përkitazi me rrethanat për të cilat e ka propozuar pala tjetër. Megjithëkëtë, gjykata, 
sikundër edhe për propozimin e provave të tjera, do të vlerësojë nëse propozimi 
për ekspertizë ka të bëjë me faktet juridike, të cilat janë relevante për 
vendosjen e çështjes. Në qoftë se gjykata vlerëson se nuk kemi të bëjmë me një 
situatë të tillë, edhe nëse palët janë pajtuar, do ta refuzojë propozimin për caktimin 
e ekspertizës, pjesërisht ose në tërësi. 

6 Në qoftë se gjykata e ka caktuar ekspertizën si mjet për provimin e fakteve të 
caktuara dhe palët janë pajtuar lidhur me personin për bërjen e ekspertizës, atëherë 
gjykata është e lidhur me propozimin e palëve. 

7 Mirëpo, në qoftë se palët nuk arrijnë marrëveshje lidhur me ekspertin, me objektin 
dhe me vëllimin e ekspertizës, vendimin lidhur me këtë e merr gjykata. Edhe në 
rastet kur pala kundërshtare kundërshton në tërësi nxjerrjen e provës me anë të 
ekspertizës, ose kundërshton objektin apo vëllimin e propozuar për ekspertizë dhe 
propozon ekspertizë lidhur me rrethana krejt të tjera, përkatësisht në rast se ajo nuk 
pajtohet me caktimin e ekspertit të propozuar dhe propozon një ekspert tjetër, 
gjykata do të veprojë njësoj si në situata kur palët janë pajtuar për 
ekspertizën, dhe do të vlerësojë nëse ekspertiza do të ndihmojë për vërtetimin e 
fakteve juridike relevante për zgjidhjen e çështjes kontestuese dhe nëse është e 
nevojshme ose jo ekspertiza. 

8 Siç rezulton nga përmbajtja e dispozitave të këtij neni, me to nuk është paraparë në 
mënyrë të prerë nëse gjykata mund të vendosë që objekti dhe vëllimi i ekspertizës 
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të jenë të tjera nga ato që kanë propozuar palët, përkatësisht që ta caktojë ekspertin 
të cilin nuk e kanë propozuar palët. Mirëpo, bazuar në parimet dhe në principet e 
reja, në të cilat bazohet ligji i ri për sa i përket barrës së të provuarit, e cila 
ekskluzivisht bie mbi palët, konsiderojmë se shmangia e gjykatës nga 
propozimet e palëve lidhur me ekspertizën dhe ekspertin, mund të jetë 
minimale. Kështu, gjykata do të mund të bëjë shmangie nga propozimi i palëve 
për objektin dhe vëllimin e ekspertizës vetëm në pikëpamje të formulimit më të 
saktë të propozimit, por nuk mund të caktojë kurrsesi ekspertizë lidhur me ndonjë 
objekt tjetër apo për vëllim tjetër, sepse kjo do të përbënte shmangie nga dispozitat 
e nenit 7 të këtij ligji. Gjithashtu gjykata do të mund të bëjë shmangie nga 
propozimi i palëve për personin për ekspert vetëm atëherë kur palët nuk pajtohen 
me propozimet e njëra-tjetrës dhe nëse personat e propozuar nuk kanë kualifikim 
adekuat. Në këto raste gjykata do ta caktojë personin e tretë për ekspert, me kusht 
që ai person të ketë kualifikimin adekuat për fushën shkencore nga e cila është 
caktuar ekspertiza. 

9 Ligji i ri nuk e përmban më dispozitën e cila parashihte që gjykata mund ta 
autorizojë gjykatën e lutur që ta caktojë ekspertin, në rastet kur asaj i është besuar 
nxjerrja e provës me ekspertizë, mirëpo, pavarësisht nga kjo, konsiderojmë se kjo 
detyrë do të mund t’i besohej gjykatës së lutur, nëse këtë e propozojnë palët. Kjo 
aq më parë sepse palët zakonisht nuk i njohin ekspertët nga territori i gjykatës 
tjetër. 

10 Kundër aktvendimit të gjykatës për caktimin e objektit dhe vëllimit të ekspertizës 
dhe për caktimin e ekspertit, nuk është e lejuar ankesa e veçantë. 

11 Me nenin 22 të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
Procedurën Kontestimore është paraparë që të fshihet paragrafi 3 i nenit 357 
të LPK. Me këtë ndryshim gjykatës i mohohet mundësia që në rastet kur palët 
nuk merren vesh për personin që do ta kryejë ekspertizën si dhe për vëllimin 
dhe objektin e ekspertimi,t të vendosë vetë. Në esencë ky propozim është në 
pajtim me parimin e disponibilitetit të palëve si dhe me parimin mbi barrën e 
të provuarit, e cila bie mbi palët, për se projektpropozimi nga ky aspekt nuk 
mund të kundërshtohet, mirëpo duke pasur parasysh faktin se në çështjet 
kontestimore palët në përgjithësi kanë interesa të kundërta dhe si rrjedhojë 
ato gjithnjë bëjnë përpjekje që të pengojnë njëra-tjetrën në realizimin e tyre, 
në praktikë shpeshherë do të mund të lindin situata kur, për shkak të 
mospajtimit të palëve për personin që do ta bëjë ekspertimin si dhe për 
objektin dhe vëllimin e ekspertimit, të vihet në pikëpyetje caktimi i këtij mjeti 
provues për vërtetimin e fakteve kontestuese, të cilat janë relevante për 
zgjidhjen e çështjes e cila është objekt i kontestit. Megjithatë, konsiderojmë se 
edhe në raste të tilla gjykata nuk duhet t`ua lejojë palëve keqpërdorimin e së 
drejtës, sepse ajo do të ndikonte në zvarritjen apo edhe në bllokimin e 
procedurës. Kjo do të thotë se gjykata, me interpretim më të gjerë të 
dispozitave të tjera të këtij instituti, dhe sidomos të nenit 356 të këtij ligji, në 
qoftë se miratohet plotësimi i propozuar, duhet ta konstituojë bazën juridike 
për të vendosur lidhur me caktimin e ekspertit dhe të objektit dhe vëllimit të 
ekspertimit, edhe kur midis palëve nuk ka pajtueshmëri për personin i cili 
duhet ta bëjë ekspertimin, si dhe për objektin dhe vëllimin e ekspertimit. 
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Neni 358 
 

358.1 Ekspertizën e kryen një ekspert. 
358.2 Gjykata, me propozimin e palës, mund të caktojë më tepër ekspertë për 

lloje të ndryshme ekspertizash. 
358.3 Ekspertet caktohen, në radhë të parë, nga radha e ekspertëve të 

përhershëm të emëruar nga gjykata për llojin e caktuar të ekspertimit. 
358.4 Ekspertizat me të ndërlikuara i besohen në rend të parë institucioneve 

profesionale (spitaleve, laboratorëve kimike, fakulteteve etj.). 
358.5 Po që se ekzistojnë institucionet e specializuara për llojet e caktuara 

ekspertizash (ekspertiza e monedhave të falsifikuara, e dorëshkrimeve, 
mandej ekspertiza daktiloskopike etj), atëherë ekspertizat e tilla do t`u 
besohen institucioneve të tilla. 

 
1 Si rregull, kryerja e ekspertizës i besohet një eksperti. Përjashtim bëhet vetëm në 

rastet kur kemi të bëjmë me lloje të ndryshme të ekspertizave dhe me ekspertiza të 
ndërlikuara. Kjo është në pajtim me parimin e ekonomizimit të procedurës, ngase 
caktimi i një personi për kryerjen e ekspertizës do të ndikojë që procedura të 
zhvillohet më shpejt dhe me më pak shpenzime. 

2 Megjithatë, kufizimi i gjykatës në caktimin e vetëm një eksperti për kryerjen e 
ekspertizës, mund të konsiderohet edhe si kufizim i parimeve bazë të procedurës 
kontestimore, siç janë parimi i zgjedhjes së lirë të provave dhe i vlerësimit të lirë të 
tyre, parimi shqyrtues etj.. Kjo në radhë të parë, ngase, me kufizimin e gjykatës për 
caktimin e vetëm një personi si ekspert, palëve ua kufizohet mundësia e zgjedhjes 
së lirë të këtij mjeti provues dhe kjo shpeshherë mund të prodhojë edhe efekt të 
kundërt me atë që është qëllimi i vetë ligjdhënësit. Kështu, nëse në ekspertiza të 
ndërlikuara njëra nga palët, sipas mendimit të gjykatës, e kundërshton me 
argumentim konstatimin dhe mendimin e ekspertit, gjykata, sipas paragrafit 1 të 
këtij neni, nuk do të ketë mundësi që t’i vërtetojë faktet kontestuese në ndonjë 
mënyrë tjetër, prandaj në situatën e tillë gjykata ose do t`ia falë besimin konstatimit 
dhe mendimit të ekspertit, edhe pse nuk është e bindur në to, ose do të konstatojë 
se faktet kontestuese nuk ekzistojnë dhe, për rrjedhojë, do të marrë vendim në dëm 
të palës mbi të cilën bie barra e të provuarit. Gjithashtu, rregulli nga paragrafi 1 
përbën edhe një nga kufizimet e parimit shqyrtues, ngase me aplikimin e tij, palëve 
nuk do t’u mundësohet që, me përdorimin e ekspertimit si mjet provues, t’i 
ballafaqojnë pikëpamjet profesionale nga shkenca ose shkathtësia përkatëse lidhur 
me faktet kontestuese dhe t’i provojnë kërkesat e tyre. Megjithatë, konsiderojmë se 
praktika gjyqësore do të japë vlerësimin nëse rregulli nga paragrafi 1 i këtij neni 
duhet të riformulohet ose jo, apo nëse ai duhet të interpretohet në një kuptim më të 
gjerë. 

3 Në të njëjtin kontest mund të angazhohen disa ekspertë, në qoftë se kemi të bëjmë 
me ekspertim nga fusha të ndryshme të shkencës. Kështu p. sh., nëse në të njëjtën 
kohë është e nevojshme që të bëhet identifikimi i ngastrës gjegjëse kadastrale dhe 
të caktohet lartësia e dëmit të shkaktuar nga hedhja e gurëve dhe materialeve inerte 
në të, për vërtetimin e këtyre fakteve, gjykata, me propozimin e palëve, do të 
caktojë ekspertë gjeodetin dhe inxhinierin e bujqësisë ose ekspertin financiar. 
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4 Në radhë të parë ekspertët duhet të caktohen nga radha e ekspertëve të 
përhershëm të caktuar nga gjykata kompetente. Të tillë janë personat e 
profesioneve të caktuara, të cilët janë të përfshirë në regjistra të ekspertëve, të cilët 
zakonisht i përpilojnë gjykatat e qarkut për nevojat e gjykatave nga territori i tyre. 
Këta persona, para se të përfshihen në regjistra, verifikohen nga pikëpamja e 
kualifikimit dhe e aftësive profesionale, prandaj konsiderohet se janë të aftë që t’i 
kryejnë ekspertizat në fushën e profesionit të tyre me profesionalizmin e duhur. 
Mirëpo, në qoftë se për ndonjë lloj ekspertimi nuk ka ekspertë të përhershëm, 
gjykata, me propozimin e palëve, mund ta caktojë ekspertin nga radhët e 
profesionistëve të fushës përkatëse jashtë listës së ekspertëve të përhershëm. 
Gjithashtu, me propozimin e palëve, gjykata mund ta caktojë ekspertin nga radhët 
e ekspertëve jashtë listës së ekspertëve të përhershëm, edhe kur në listë ka të tillë, 
në raste kur personi i propozuar posedon kualifikim më të mirë profesional, ose ka 
specializim më të ngushtë në fushën për të cilën është caktuar ekspertiza sesa 
ekspertët nga lista. Edhe praktika e mëhershme gjyqësore ka pasur qëndrim të 
njëjtë, p. sh.“ gjykata nuk është e lidhur me listën e ekspertëve por, sipas nevojës, 
për ekspert mund të caktojë edhe një person tjetër”(Vrhovni Sud Hrvatske 
Rev.1849/80 dt.17.02.1981, marrë nga Komentar Zakona o parničnom postupku u 
Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, fq.276). Kjo qasje me rastin e 
caktimit të ekspertëve do të mundësojë që ekspertizat t`u besohen personave më 
profesionistë të fushave përkatëse, që është edhe qëllimi i ekspertimit. 
Në praktikë ka mjaft raste kur ekspertët hartojnë ekspertiza të porositura sipas 
kërkesave të personave të cilët ose janë palë në procedurë, ose këtë status e marrin 
më vonë pas ngritjes së padisë. Kjo ndodh zakonisht në fushën e gjeodezisë, 
sidomos kur janë kontestues kufijtë e pronave të paluajtshme, por nganjëherë 
ndodh edhe në fusha të tjera, p. sh. në fushën e makinerisë për konstatimin e 
dëmtimit të automjetit të shkaktuar në aksident trafiku. Këto ekspertiza, pa marrë 
parasysh nëse janë dhënë nga ekspertët e përhershëm nga lista e gjykatës apo jo, 
nuk kanë ndonjë fuqi provuese, në qoftë se nuk janë caktuar nga ana e gjykatës. 
Ky mendim ka mbështetje edhe në praktikën gjyqësore, e cila në këtë çështje ka 
shfaqur këtë qëndrim: “Rëndësinë e konstatimit dhe të mendimit të ekspertit në 
kontest e ka vetëm mendimi dhe konstatimi i ekspertit të cilin në këtë cilësi e ka 
caktuar gjykata në çështjen konkrete kontestuese, pa marrë parasysh faktin se kemi 
të bëjmë me ekspert gjyqësor”.(ZS u Bjelovaru, Gz.1473/98 dt. 4.11.1998-IO 1999-
151, publikuar në Zakon o parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, 
napomenama, prilozima i abecednim kazalom, Peto izmenjeneo i dopunjeno 
izdanje, fq.288). 

5 Ekspertizat më të ndërlikuara u besohen institucioneve profesionale, siç janë 
institutet, laboratorët kimikë, spitalet, fakultetet etj.. Se në cilat raste ekspertiza 
konsiderohet e ndërlikuar, për këtë vendos gjykata. Kjo zakonisht ka të bëjë me 
situatat kur për ekspertizën përkatëse janë të nevojshme mjete dhe pajisje 
teknike, që i disponojnë vetëm institucionet gjegjëse. Mirëpo në këto raste në 
praktikë shpeshherë lind dilema nëse funksionin e ekspertit 

6 e ka vetë institucioni të cilit i besohet ajo, apo personat fizikë- ekspertët të që 
kryejnë ekspertizën. Jemi të mendimit se ekspertë mund të jenë vetëm personat 
fizikë dhe jo institucionet, për arsyet që vijojnë: së pari, sipas dispozitave të këtij 
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ligji, ekspertët kanë për detyrë të marrin pjesë në seancat gjyqësore dhe ta mbrojnë 
mendimin dhe konstatimin e dhënë, një gjë që mund ta bëjnë vetëm personat fizikë 
(neni 359.1); së dyti, lirimi nga detyrimi për dhënien e ekspertizës dhe përjashtimi 
i ekspertit nga detyrimi për dhënien e ekspertizës, mund të aplikohen vetëm ndaj 
personit fizik (nenet 359 e 360) dhe, së treti, vetëm personi fizik i caktuar në 
cilësinë e ekspertit, mund të përgjigjet penalisht për dhënien e mendimit dhe 
konstatimit të rremë (neni 371 lidhur me nenin 292). Në favor të kësaj flet edhe 
praktika gjyqësore, e cila ka këtë qëndrim:” Kur ekspertimi i është besuar 
institucionit profesional, ai cakton një apo disa persona të cilët, në emrin e tij, do 
të kryejnë ekspertimin”. (Vrhovni sud Hrvatske Rev.100/90 dt. 11.09.1990, marrë 
nga Komentar Zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i 
Republici Srpskoj, fq. 277). Gjithashtu, qëndrimi i njëjtë është shprehur edhe nga 
teoricienë të kësaj fushe: “Ekspert mund të jetë çdo person fizik, i cili mund të jetë 
dëshmitar dhe, krahas kësaj, posedon aftësi profesionale në fushën e caktuar”. 
(Parnicni postupak- praktični primjeri sa komentarom, fq. 508). Nga kjo që u 
parashtrua, rezulton se institucionet të cilave u është besuar ekspertiza përkatëse 
për dhënien e mendimit dhe konstatimit profesional të kërkuar, duhet t’i caktojnë 
ekspertët e caktuar me emër e mbiemër, prandaj edhe vendimi i gjykatës me të 
cilin ekspertimi lidhur me çështjen e caktuar kontestuese i është besuar 
institucionit, përveç të tjerash, duhet të përmbajë edhe kërkesën që, për kryerjen e 
kësaj detyre, institucioni duhet të caktojë ekspertë përkatës. 

7 Në qoftë se ekzistojnë institucione për lloje të veçanta të ekspertizave, siç është 
ekspertiza për monedhat e falsifikuara, për dorëshkrime, ekspertiza laboratorike 
etj., ekspertiza, para së gjithash, do t’u besohet atyre institucioneve. 

8 Kundër aktvendimeve të gjykatës, të marra lidhur me zbatimin e këtij neni, nuk 
lejohet ankesa e veçantë. 

 
 
Neni 359 

 
359.1 Eksperti i caktuar ka për detyrë t`i përgjigjet thirrjes së gjykatës dhe të 

parashtroj konstatimin dhe mendimin e tij. 
359.2 Gjykata do ta lirojë ekspertin, me kërkesën e tij, nga detyra e ekspertimit 

nga shkaqet për të cilat dëshmitari mund të refuzojë të dëshmojë, ose që 
të jap përgjigje në ndonjë pyetje konkrete. 

359.3 Gjykata mund ta lirojë ekspertin, me kërkesën e tij, nga detyra e 
ekspertimit edhe për shkaqe të tjera të justifikuara. 

359.4 Lirimin nga detyra e ekspertit mund ta kërkojë edhe personi i autorizuar 
i organit apo organizatës në të cilin është i punësuar eksperti.  

 
1 Secili person i cili, sipas vlerësimit të gjykatës, ka aftësi të nevojshme profesionale 

për të kryer ekspertizën gjegjëse, mund të caktohet si ekspert. Personi i tillë, pasi 
të jetë caktuar në këtë detyrë, është i detyruar t’i përgjigjet thirrjes së 
gjykatës dhe të parashtrojë konstatimin dhe mendimin e tij. 

2 Eksperti i cili, pa ndonjë arsye të justifikueshme, nuk i përgjigjet thirrjes së 
gjykatës apo refuzon ta kryejë ekspertizën, do të dënohet me dënime sipas nenit 
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293 të këtij ligji, mirëpo, për dallim nga dëshmitari, eksperti nuk mund të sillet me 
dhunë në gjykatë dhe atij nuk mund t`i shqiptohet dënimi me burg.  

3 Detyrimet e ekspertimit nënkuptojnë edhe detyrimin e ekspertit që mendimin dhe 
konstatimin profesional ta japë me ndërgjegje dhe në pajtim me rregullat e 
shkencës në fushëna lidhur me të cilën është caktuar ekspertimi. Në të kundërtën, 
dhënia e mendimit të rremë nga eksperti, përfaqëson vepër penale1386, për të cilën 
është paraparë dënimi me gjobë ose me burg deri në 1 vit, po, nëse mbi një 
ekspertim të tillë është bazuar vendimi përfundimtar gjyqësor, eksperti mund të 
dënohet me burgim deri në 3 vjet.  

4 Gjykata mund ta lirojë nga detyra e ekspertimit personin e caktuar si ekspert, 
me kërkesën e tij, për të njëjtat shkaqe për të cilat dëshmitari mund të refuzojë 
dhënien e dëshmisë1387 si dhe për shkaqet për të cilat dëshmitari mund të refuzojë 
dhënien e përgjigjeve për pyetjet e caktuara1388. Mirëpo, për dallim nga dëshmitari, 
eksperti, për shkaqet e parapara me nenin 343 të ligjit, nuk do të mund të kërkojë 
që të lirohet nga detyrimi i dhënies së mendimit vetëm për një pjesë të detyrës së 
dhënë. Në qoftë se ekzistojnë shkaqe të tilla, gjykata ekspertin do ta lirojë në tërësi 
nga detyrimi i ekspertimit. 

5 Gjykata mund ta lirojë ekspertin nga detyrimi i ekspertimit edhe atëherë kur 
eksperti jep shkaqe të arsyeshme për përjashtim, p. sh., për shkak të sëmundjes, për 
shkak të ngarkesës me punë në vendin e tij të punës, për shkak të largimit për një 
periudhë të gjatë nga vendi ose nga vendbanimi i përhershëm, kur pohon se nuk 
posedon aftësi profesionale të profilit të ngushtë, të cilat janë të nevojshme për 
dhënien e mendimit dhe konstatimit profesional etj.. 

6 Në qoftë se konstaton se ekzistojnë shkaqe për përjashtimin e ekspertit nga 
detyrimi i ekspertimit, gjykata do të caktojë ekspert tjetër. Duke pasur 
parasysh faktin se ekspertin e propozojnë palët, gjykata do të kërkojë nga palët që 
të propozojnë ekspert tjetër, mirëpo, në qoftë se palët nuk arrijnë të pajtohen për 
personin që do ta kryejë detyrën e ekspertit tjetër, gjykata do ta caktojë vetë 
ekspertin nga lista e ekspertëve të përhershëm të gjykatës ose nga radhët e 
ekspertëve jashtë listës. Gjithashtu, gjykata mund ta caktojë ekspertin edhe pa 
pëlqimin e palëve, në qoftë se këtë e kërkojnë shkaqet e ekonomizimit të 
procedurës1389.  

7 Në qoftë se personi i caktuar si ekspert është i punësuar në ndonjë ndërmarrje apo 
subjekt tjetër juridik, lirimin nga detyrimi i ekspertit mund ta kërkojë edhe punëtori 
i autorizuar i subjektit ku është i punësuar eksperti. Gjykata do ta lirojë personin e 
punësuar nga detyra e ekspertit, në qoftë se ekzistojnë shkaqe që arsyetojnë lirimin 
e tij1390.  

 

                                                            
1386 Neni 307 i KPK. 
1387 Neni 342 i LPK. 
1388 Neni 343 i LPK. 
1389 P. sh. kur për shkak të deklarimit të palës lidhur me ekspertin do të duhej të zvarritej procedura 
gjyqësore për një kohë relativisht të gjatë. 
1390 P. sh., nëse eksperti në vendin e tij të punës është i ngarkuar me vëllim të madh punësh, të cilat ia 
pamundësojnë kryerjen e detyrës së ekspertit, kur duhet të shkojë në udhëtim zyrtar për nevojat e 
punëdhënësit etj.). 
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Neni 360 
 

360.1 Eksperti i caktuar mund të përjashtohet nga detyra e ekspertimit po për 
ato shkaqe për të cilat përjashtohet gjyqtari nga gjykimi, por për 
ekspertim mund të merret edhe personi që më parë është pyetur si 
dëshmitar. 

360.2 Pala mund ta paraqes kërkesën për përjashtimin e ekspertit po sa të merr 
dijeni për shkakun e përjashtimit, por më së voni para fillimit të marrjes 
së provës me anë të ekspertimit. 

360.3 Në kërkesën për përjashtimin e ekspertit pala ka për detyrë t`i tregojë 
rrethanat mbi të cilat e mbështet kërkesën e saj për përjashtim. 

360.4 Mbi kërkesën për përjashtmin e ekspertit vendosë gjykata e çështjes. 
360.5 Kundër aktvendimit me të cilin aprovohet apo refuzohet kërkesa për 

përjashtimin e ekspertit nuk lejohet ankim i veçantë. 
360.6 Në qoftë se pala ka mësuar për shkakun e përjashtimit pasi të jetë kryer 

ekspertiza, dhe për këtë arsye e bënë kundërshtimin e ekspertizës, atëherë 
gjykata vepron sikur në rastin kur kërkesa paraqitet para se të jetë kryer 
ekspertimi.  

 
1 Eksperti mund të përjashtohet nga kryerja e ekspertimit në pajtim me kushtet e 

parapara me ligj. Kështu, sipas paragrafit 1 të këtij neni, eksperti mund të 
përjashtohet për të njëjtat shkaqe për të cilat mund të përjashtohet gjyqtari, 
mirëpo përderisa gjyqtari nuk mund të ushtrojë detyrën e gjyqtarit nëse është 
dëgjuar si dëshmitar, si ekspert mund të caktohet edhe personi i cili më parë është 
pyetur si dëshmitar në të njëjtin kontest. Nga kjo rezulton se detyrimi për dhënien e 
dëshmisë dhe detyrimi për ekspertim nuk përjashtojnë njëri-tjetrin. Kjo do të thotë 
se personi i cili ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes kur ka ndodhur aksidenti i 
trafikut, mund të dëgjohet në cilësinë e dëshmitarit për rrethanat se si ka ndodhur 
aksidenti dhe i njëjti person, nëse posedon njohuri të nevojshme profesionale, 
mund të angazhohet edhe si ekspert në të njëjtën çështje, gjë që nuk vlen edhe për 
gjyqtarin. 

2 Barazimi i shkaqeve për përjashtimin e gjyqtarit me shkaqet për përjashtimin e 
ekspertit është shprehje e synimit të ligjdhënësit që të sigurohet paanshmëri e 
plotë e ekspertit si një nga kushtet themelore për ekspertim të drejtë. Kjo 
gjithashtu do të ndikojë në eliminimin e çfarëdo dyshimi për sa i përket qëllimit 
për zgjidhje ligjore të raportit kontestues dhe njëkohësisht do të jetë me ndikim 
edhe në krijimin e besimit në paanshmërinë e gjykatave.  

3 Kërkesën për përjashtimin e ekspertit mund ta bëjë secila nga palët ndërgjyqëse. 
Gjithashtu, duke pasur parasysh pozitën dhe autorizimet që kanë në kontest, 
kërkesën për përjashtimin e ekspertit mund ta bëjnë edhe ndërhyrësit.  

4 Eksperti ka për detyrë që të ndërpresë çdo veprim dhe të kërkojë që gjykata ta 
lirojë nga detyrimi i ekspertimit, menjëherë pasi të këtë mësuar për ekzistimin e 
shkaqeve për përjashtimin e tij. Ai duhet të pushojë çdo veprim edhe në rastet kur 
gjykata ka marrë vendim për përjashtimin e tij.  

5 Me paragrafin 2 të këtij neni janë paraparë afatet brenda të cilave pala mund ta 
paraqesë kërkesën për përjashtimin e ekspertit. Është rregull i përgjithshëm që pala 
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kërkesën për përjashtimin e ekspertit duhet ta paraqesë menjëherë posa të 
ketë mësuar për ekzistimin e shkaqeve që arsyetojnë përjashtimin, më së voni 
para fillimit të ekspertimit. Në qoftë se pala ka dijeni për shkaqet që arsyetojnë 
përjashtimin e ekspertit para caktimit të tij, ajo ka për detyrë t’i theksojë ato me 
rastin e deklarimit për personalitetin e ekspertit.  

6 Në të gjitha rastet kur paraqet kërkesë për përjashtimin e ekspertit, pala ka për 
detyrë të theksojë se paku një shkak nga neni 67 i këtij ligji, i cili e arsyeton 
kërkesën. Përjashtimi i ekspertit nuk mund të kërkohet për shkak se pala mendon 
se eksperti nuk ka aftësi të mjaftueshme profesionale për kryerjen e ekspertimit. 
Për shkaqe të tilla, pala vetëm mund t’i sugjerojë gjykatës me rastin e caktimit të 
ekspertit. 

7 Lidhur me kërkesën për përjashtimin e ekspertit, gjykata vendos me aktvendim. Në 
qoftë se marrja e provës me ekspertim i është besuar gjykatës së lutur, 
atëherë, për kërkesën për përjashtimin e ekspertit, vendos ajo gjykatë.  

8 Sipas paragrafit 5 të këtij neni, kundër aktvendimit me të cilin aprovohet apo 
refuzohet kërkesa për përjashtimin e ekspertit, nuk lejohet të ushtrohet ankesë e 
veçantë. Siç po shihet, kjo dispozitë sjell risi për sa i përket së drejtës së ankimit 
kundër aktvendimit me të cilin është vendosur për kërkesën për përjashtimin e 
ekspertit, në krahasim me dispozitën e nenit 254, paragr. 5 i ligjit të mëparshëm. 
Risia konsiston në faktin që ligji i ri jep mundësinë që, se bashku me ankesën 
kundër vendimit me të cilin është vendosur për çështjen kryesore, të bëhet ankim 
edhe kundër aktvendimit me të cilin është aprovuar kërkesa për përjashtimin e 
ekspertit, një gjë që ligji i mëparshëm nuk e lejonte. Praktika gjyqësore do të 
tregojë nëse sjellja e kësaj risie ligjore ka qenë e justifikueshme ose jo. 

9 Me qëllim të eliminimit të çfarëdo dyshimi në objektivitetin e vërtetimit të fakteve 
me këtë mjet provues, ligji ka paraparë mundësinë që palët të kërkojnë 
përjashtimin e ekspertit edhe pasi që ai ta ketë kryer ekspertimin. Si rregull, 
në këto raste kërkesa për përjashtimin e ekspertit bëhet së bashku me 
kundërshtimin e ekspertizës, përkatësisht të mendimit dhe konstatimit të ekspertit. 
Gjykata, në raste të tilla, pavarësisht nga fakti se eksperti e ka dorëzuar 
ekspertizën, nëse vlerëson se ekzistojnë shkaqet për përjashtimin e tij, do të 
vendosë ta përjashtojë dhe njëkohësisht do të caktojë ekspert tjetër për kryerjen e 
ekspertimit. 

10 Vlen të theksohet se, sipas dispozitave të këtij ligji, gjykata në procedurën e 
shkallës së dytë nuk kujdeset sipas detyrës zyrtare nëse kanë ekzistuar shkaqet për 
përjashtimin e gjyqtarit (sepse kjo nuk është paraparë si shkelje në nenin 182.2 të 
ligjit), mirëpo, mosmarrja parasysh e shkaqeve për përjashtimin e ekspertit 
nga gjykata e çështjes mund të përfaqësojë shkak për prishjen e aktgjykimit 
në procedurën e shkallës së dytë e cila zhvillohet sipas ankimit. Kësisoj, në 
qoftë se pala në ankesë u referohet shkaqeve të tilla, atëherë ekziston gjithsesi 
shkelja relative e paraparë me nenin 182.1 të LPK. Nga kjo rezulton se, në rast se 
gjykata e shkallës së dytë konstaton se pala në ankesë e ka bërë të besueshme se 
gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë për shkak të 
mbajtjes së ekspertit i cili është dashur të përjashtohet, ose se kanë ekzistuar 
shkaqet që ai të përjashtohej, por e ka heshtur këtë fakt, mund ta prishë vendimin e 
gjykatës së shkallës së parë.  
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11 Në qoftë se është e nevojshme të vërtetohen pretendimet e palëve, të theksuara në 
kërkesën për përjashtimin e ekspertit, gjykata do t’i verifikoj ato në të njëjtën 
mënyrë siç vepron kryetari i gjykatës për kërkesa për përjashtimin e gjyqtarit1391.  

 
 
Neni 361 
 

Marrjen e provës me anë të ekspertizës gjykata e cakton me vendim i cili 
duhet të përmbajë: 
a) emrin, mbiemrin dhe profesionin e ekspertit; 
b) objektin e kontestit; 
c) vëllimin dhe lëndën e ekspertimit; 
d) afatin për paraqitjen me shkrim të konstatimit dhe mendimit. 

 
1 Neni 361 është dispozitë e re, e cila rregullon përmbajtjen e aktvendimit me të cilin 

caktohet ekspertimi. 
2 Sipas paragrafit 1, shkronja a) të këtij neni, aktvendimi me të cilin caktohet 

ekspertiza dhe personi i cili do ta kryejë atë, duhet të përmbajë emrin, mbiemrin si 
dhe profesionin e ekspertit. Theksimi i këtyre të dhënave personale për 
ekspertin në aktvendim, ka rëndësi praktike. Kjo ngase ato e legjitimojnë 
ekspertin në aspektin personal dhe profesional, si në raport me palët, ashtu edhe në 
raport me personat e tretë. Kjo njëkohësisht ia mundëson ekspertit që të ketë 
mundësi të kërkojë të dhëna dhe informacione nga palët, nga personat e tretë dhe 
nga institucionet përkatëse, të cilat janë të nevojshme për hartimin e ekspertizës si 
dhe që eksperti të mund të futet pa pengesa në hapësira dhe në ambiente të 
caktuara, të cilat janë pronë e palëve apo e personave të tretë për t’i marrë të dhënat 
e nevojshme për ekspertizë. 

3 Në praktiken e deritashme ka pasur laramani sa i përket theksimit të profesionit të 
ekspertit në aktvendimet e gjykatave. Kështu, në shumicën e rasteve gjykatat në 
aktvendime profesionin e ekspertit e tregojnë vetëm duke theksuar fushën 
përkatëse të profesionit, si p. sh. eksperti i gjeodezisë, eksperti i mjekësisë, 
eksperti i komunikacionit etj., kurse më rrallë theksohet shkalla e kualifikimit ose 
grada shkollore e arritur, si p. sh. Inxh. i gjeodezisë, Dr. i ortopedisë, Inxh. i 
komunikacionit etj.. Konsiderojmë se në rastin e parë bëhet gabim, sepse kërkesa e 
ligjit është që aktvendimi i gjykatës duhet të përmbajë në mënyrë decidive 
profesionin që ka eksperti, si në pikëpamje të shkallës së kualifikimit, ashtu edhe 
në pikëpamje të profilit kualifikues. Kjo ka rëndësi njëkohësisht edhe për sa i 
përket verifikimit të ekzistimit të kompetencës profesionale të ekspertit për 
kryerjen e ekspertimit të caktuar. 

4 Aktvendimi për caktimin e ekspertizës dhe ekspertit duhet të përmbajë edhe 
objektin e kontestit, p. sh. vërtetimi i pronësisë, vërtetimi i pengimit të posedimit, 
kompensimi i dëmit nga baza e rastit të siguruar etj.. 

5 Caktimi i vëllimit dhe i lëndës të ekspertimit është me rëndësi të veçantë për 
realizimin e ekspertimit të plotë dhe të nevojshëm për sqarimin dhe vërtetimin e 

                                                            
1391 Neni 70 i LPK. 
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fakteve relevante për vendosjen e çështjes kontestuese. Për këtë arsye ligji në 
paragrafin 1, shkronja c) të këtij neni ka paraparë që aktvendimi me të cilin është 
caktuar nxjerrja e provës me ekspertim, duhet t’i përmbajë këto elemente. Vëllimin 
dhe lëndën e ekspertimit gjykata do t’i caktojë duke u bazuar në faktet që duhet të 
sqarohen me ekspertim dhe në kushtet në të cilat duhet të bëhet ekspertimi, dhe në 
mënyrë të hollësishme ekspertit do t`ia caktojë detyrat përkitazi me lëndën dhe 
vëllimin e ekspertimit. Kësisoj, nëse ekspertimi është caktuar për vërtetimin e 
faktit që ka të bëjë me lartësinë e humbjes së fitimit si pasojë e largimit të 
kundërligjshëm të punëtorit (palës) nga puna, gjykata me aktvendim do ta caktojë 
periudhën kohore për të cilën eksperti duhet të llogarisë humbjen e fitimit si dhe 
elementet që përbëjnë bazën e humbjes, p. sh. pagat e parealizuara, kompensimet e 
tjera të cilat do ti realizonte punëtori, po të punonte në periudhën kontestuese etj.. 
Në të kundërtën, caktimi në mënyrë jo të hollësishme i vëllimit dhe i lëndës të 
ekspertimit apo mostheksimi fare i tyre, shpeshherë do të ketë për pasojë që 
ekspertizat të mos jenë të qarta, të mos jenë të plota, për se ato duhet të kthehen 
për plotësime dhe sqarime shtesë, dhe kjo ka për pasojë shtyrjen e seancave 
gjyqësore dhe zvarritjen e procedurës, gjë që është në kundërshtim me parimin e 
ekonomizimit dhe me parimin e efikasitetit të procedurës. 

6 Me nenin 364 është paraparë që eksperti duhet t`ia dorëzojë gjykatës mendimin 
dhe konstatimin me shkrim para se të mbahet seanca për shqyrtimin kryesor. Marrë 
në përgjithësi, kjo ka qenë praktikë edhe në të kaluarën, mirëpo nuk kanë qenë të 
rralla rastet kur ekspertët kanë vonuar dorëzimin e konstatimit dhe mendimit për 
muaj të tërë, që ka pasur për pasojë shtyrjen e seancave dhe zvarritjen e 
procedurave gjyqësore. S’ka dyshim se kjo ka qenë arsyeja pse ligjdhënësi është 
përcaktuar që afatin për paraqitjen me shkrim të konstatimit dhe mendimit nga 
eksperti ta parashohë si element obligues të aktvendimit për caktimin e 
ekspertimit, dhe kjo, pa mëdyshje, do të ndikojë pozitivisht në shtimin e efikasitetit 
të procedurës gjyqësore. 

7 Meqenëse, si rregull, marrja e provave për vërtetimin e fakteve relevante caktohet 
në seancën përgatitore, në të cilën gjithashtu caktohet edhe data e mbajtjes së 
seancës për shqyrtimin kryesor, me aktvendimin për marrjen e provës me 
ekspertim, afati për dorëzimin e konstatimit dhe mendimit nga eksperti duhet të 
caktohet në harkun kohor para datës së mbajtjes së seancës për shqyrtimin kryesor, 
i cili do t’i mundësojë gjykatës që mendimin dhe konstatimin e ekspertit t`ua 
dorëzojë palëve së paku 8 ditë para mbajtjes së seancës për shqyrtimin kryesor. 

8 Lidhur me rastet kur eksperti, për qëllime të ekspertimit, duhet të shikojë ndonjë 
send i cili gjendet tek ndonjëra nga palët, zbatohen dispozitat që kanë të bëjnë me 
detyrimin e dorëzimit të dokumentit1392, prandaj me aktvendimin e marrë në bazë 
të këtij neni, gjykata do ta detyrojë palën që në afatin e caktuar t`ia dorëzojë sendin 
gjykatës ose t`ia mundësojë ekspertit ta shikoj sendin. 

9 Kundër aktvendimit nga ky nen nuk është i lejuar ankim i veçantë.  
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Neni 362 
 

362.1 Eksperti gjithmonë thirret në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes. 
362.2 Kopjen e aktvendimit nga neni 359 të këtij ligji gjykata ia dërgon 

ekspertit bashkë me letërthirrjen për në seancën kryesore. 
362.3 Në letërthirrje gjykata i kujton ekspertit se mendimin e tij duhet ta 

paraqes me nder dhe në pajtim me rregullat e shkencës dhe profesionit, si 
dhe pasojat që i shkaktohen nga mosparaqitja e konstatimit dhe mendimit 
brenda afatit të caktuar, përkatësisht nga mosardhja pa arsye në seancën 
gjyqësore. Po në letërthirrje eksperti njoftohet me të drejtën për 
shpërblimin që i takon për punën e kryer si dhe me të drejtën që t`i 
paguhen shpenzimet e bëra lidhur më ekspertizën. 

 
1 Sipas dispozitave të këtij ligji, nxjerrja e provës me anë të ekspertizës realizohet 

me dorëzimin me shkrim të mendimit dhe konstatimit profesional nga eksperti, me 
leximin e ekspertizës në seancën për shqyrtimin kryesor si dhe me mbrojtjen dhe 
shpjegimin me gojë nga eksperti të mendimit dhe konstatimit të dorëzuar me 
shkrim. Për këtë qëllim, me dispozitën e paragrafit 1 të këtij neni, përveç 
detyrimit që eksperti mendimin dhe konstatimin profesional duhet t`ia 
dorëzoj gjykatës në formë të shkruar,1393 është paraparë edhe detyrimi që 
eksperti të thirret në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes. Kjo u 
mundëson gjykatës dhe palëve që, duke i parashtruar pyetje ekspertit dhe me 
dhënien e vërejtjeve për mendimin dhe konstatimin e tij, të kërkojnë sqarime, 
përmirësime dhe plotësime të mendimit dhe konstatimit, që është në pajtim edhe 
me parimet e drejtpërdrejtshmërisë dhe të oralitetit. Pra, duke qenë se gjykata 
apriori nuk mund të prejudikojë se cili është mendimi dhe qëndrimi i palëve 
ndaj mendimit dhe konstatimit profesional të ekspertit, si rregull, ajo do ta thërras 
ekspertin çdo herë në seancën për shqyrtimin kryesor, pa marrë parasysh se për 
çfarë ekspertize është fjala, për ekspertizë të thjeshtë apo për ekspertizë më të 
ndërlikuar. Gjykata do të veprojë njësoj edhe nëse palët deklarojnë paraprakisht se 
nuk kanë vërejtje për mendimin dhe konstatimin e ekspertit. Kjo për arsye se është 
e mundur që gjatë seancës gjyqësore ndonjëra nga palët të ndërrojë qëndrimin e 
vet të deklaruar më parë lidhur me mendimin dhe konstatimin e ekspertit dhe të 
kërkojë sqarime lidhur me ndonjë segment të tyre, rrethanë kjo e cila, nëse eksperti 
nuk është i pranishëm për të dhënë sqarimet e kërkuara, do të ketë për pasojë 
shtyrjen e seancës për shqyrtimin kryesor.  

2 Përjashtim nga rregulli i mësipërm mund të bëhet vetëm në rastet kur palët 
ndërgjyqëse, pas marrjes së mendimit dhe konstatimit të ekspertit, paralajmërojnë 
lidhjen e pajtimit gjyqësor, ose nëse pala e paditur deklarohet paraprakisht se 
do ta pranojë kërkesëpadinë, situata në të cilat gjykata nuk nxjerr prova dhe, për 
rrjedhojë, nuk do të jetë e nevojshme as pjesëmarrja e ekspertit. 

3 Meqenëse marrja e provës me ekspertim nënkupton, si hartimin me shkrim të 
mendimit dhe konstatimit profesional, ashtu edhe parashtrimin e tyre gojarisht në 
seancën gjyqësore, shpenzimet për ardhjen e ekspertit në seancë, janë barrë e palës 
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e cila ka propozuar ekspertimin, edhe nëse ajo palë nuk e ka propozuar thirrjen e tij 
në seancë. Kjo për faktin se thirrja e ekspertit në seancë është detyrim ligjor i 
cili nuk varet nga vullneti i palëve, prandaj për këtë arsye shpenzimet e krijuara 
për ardhjen e tij në seancë, duhet t’i bartë pala e cila ka influencuar krijimin e atyre 
shpenzimeve. 

4 Vlen të theksohet se paragrafi 2 i këtij neni, kur bën fjalë për kopjen e aktvendimit 
i cili duhet t’i dorëzohet palës së bashku me thirrjen për seancën kryesore, i 
referohet gabimisht nenit 359 të ligjit, sepse ai nen nuk rregullon çështjen e 
aktvendimit për të cilin është fjala, por atë e rregullon neni 361, prandaj zbatuesit e 
ligjit, përkatësisht gjykatat, duhet ta marrin këtë si lëshim teknik të karakterit 
redaktues dhe, sa herë që në praktikë të veprojnë sipas dispozitës të këtij paragrafi, 
‘ti referohen dispozitës së nenit 361 e jo të nenit 359 të ligjit. 

5 Sipas paragrafit 2, gjykata, bashkë me thirrjen për seancën për shqyrtimin kryesor, 
ekspertit do t`i dorëzojë edhe kopjen e aktvendimit me të cilin është caktuar marrja 
e provës me ekspertim1394. Aktvendimi dhe thirrja ekspertit do t’i dorëzohen 
menjëherë pas përfundimit të seancës përgatitore në të cilën është marrë vendimi 
për marrjen e provës me ekspertim dhe është caktuar data e mbajtjes të seancës për 
shqyrtimin kryesor. Kjo do t’i mundësojë ekspertit që të njihet me kohë me 
objektin dhe vëllimin e ekspertimit si dhe me afatin për dorëzimin e ekspertizës. 
Kjo gjithashtu do t`ia mundësojë ekspertit që mendimin dhe konstatimin 
profesional t’i përgatisë për çështjen e caktuar e në vëllimin e kërkuar dhe që ato 
t`ia dorëzojë gjykatës në afatin e caktuar. 

6 Thirrja e ekspertit në seancën për shqyrtimin kryesor përmban të njëjtat të dhëna si 
edhe thirrja që i dërgohet dëshmitarit1395, mirëpo ekspertit në thirrje gjykata do t`i 
kujtojë: 

  
- detyrimin se mendimin dhe konstatimin e tij duhet ta paraqesë me nder dhe 

në pajtim me rregullat e shkencës dhe të profesionit, 
- detyrimin e kryerjes së ekspertimit dhe pasojat që shkaktohen mosparaqitja e 

konstatimit dhe mendimit brenda afatit të caktuar, përkatësisht mosardhja pa 
arsye në seancën gjyqësore1396 dhe  

- të drejtën në shpërblim që i takon për punën e kryer si dhe të drejtën që t`i 
paguhen shpenzimet e bëra lidhur me ekspertizën. 

 
 
Neni 363  

 
363.1 Eksperti ka të drejtë të njihet me materialet e çështjes, të marr pjesë në 

seancë gjyqësore, të bëjë pyetje, të jap shpjegime dhe të kërkojë nga palët 
të marr të dhëna si dhe nga të tretet brenda kufijve të nevojshëm për 
kryerjen e detyrës. 

363.2 Kur sipas vendimit të gjykatës për kryerjen e ekspertimit është e 
nevojshme që eksperti të njihet me sende, evidenca, llogari e dokumente 
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të tjera, palët mund të jenë të pranishme dhe mund t`i paraqesin më 
shkrim mendime, vërejtje të specialistëve të tyre, të cilët mund të pyeten 
në cilësinë e dëshmitarit, ose kërkesa që lidhën më plotësimin e detyrës, 
por gjithnjë brenda kompetencave të caktuara në aktvendimin e gjykatës. 

 
1 Më qëllim të dhënies së mendimit dhe konstatimit profesional, i cili do ta ndihmojë 

gjykatën për të vërtetuar apo sqaruar faktet e caktuara, eksperti ka për detyrë që 
të njihet mirë paraprakisht me lëndën dhe objektin për të se do ta bëjë 
ekspertimin. Për këtë arsye ligjdhënësi, në paragrafin 1 të nenit 363, ka paraparë 
që eksperti ka të drejtë të njihet me të gjitha materialet të cilat i konsideron të 
nevojshme për dhënien e mendimit dhe konstatimit profesional. 

2 Kështu eksperti ka të drejtë të njihet me të gjitha shkresat e lëndës së çështjes dhe 
gjykata ka për detyrë që ekspertit t`ia mundësojë shikimin e shkresave. Zakonisht 
gjykata, bashkë me aktvendimin për caktimin e ekspertimit, ia dorëzon ekspertit të 
gjitha shkresat e lëndës. Shikimi i shkresave të lëndës është me rëndësi sidomos 
në rastet kur mendimi dhe konstatimi nuk mund të jepen në bazë të shikimit 
të objektit apo të vendit të ngjarjes, për shkak se ato nuk ofrojnë të dhëna apo 
informacione të nevojshme, me të cilat të mund të sqaroheshin faktet e caktuara, 
ndërsa dokumentet e shkruara, deklaratat e dëshmitarëve, deklaratat e palëve 
ofrojnë të dhëna dhe sqarime të tilla. 

3 Përveç në rastet kur eksperti ka për detyrë të prezantojë në seancë1397, ai ka të 
drejtë të marrë pjesë edhe në seancat në të cilat nuk është thirrur, nëse konsideron 
se, me praninë e tij në seancë, do të mund të marrë informacone a njohuri për 
ndonjë fakt ose të dhëna të cilat do t’i shërbejnë për dhënien e mendimit dhe 
konstatimit profesional. 

4 Për qëllime të ekspertimit, ekspertit ka të drejtë t’u bëjë pyetje palëve dhe 
pjesëmarrësve të tjerë në procedurë dhe të kërkojë përgjigje e sqarime lidhur me 
pyetjet e bëra. Gjithashtu eksperti ka të drejtë që në seancën ku prezanton, të japë 
shpjegime lidhur me faktet e caktuara si dhe të kërkojë të dhëna nga palët dhe nga 
personat e tretë për faktet e caktuara (p. sh. nga ndërmarrja të kërkojë të dhëna për 
lartësinë e pagave të të punësuarve, nga institucioni shtetëror të kërkojë të dhëna 
për mesataren e pagës së të punësuarve në nivel vendi, të degës etj.). 

5 Në qoftë se për të njëjtën çështje është caktuar ekspertimi nga fusha të ndryshme 
dhe janë caktuar dy a më shumë ekspertë, ata mund të kërkojnë nga njëri-tjetri 
sqarime të cilat janë të nevojshme për dhënien e mendimit dhe konstatimit të tyre. 
Kjo ndodh zakonisht kur janë caktuar ekspertë të profileve të ndryshme të 
një fushe shkencore që e bën të domosdoshëm konsultimin dhe sqarimin 
reciprok, p. sh., nëse për vërtetimin e fakteve që kanë të bëjnë me përjetimin e 
dhimbjeve fizike dhe të frikës, të shkaktuara nga lëndimet e pësuara në aksidentin 
e trafikut, ekspertë janë caktuar ortopedi dhe neuropsikiatri, ata kanë nevojë të 
konsultohen midis tyre për shumë aspekte të pasojave të lëndimit (për intensitetin e 
dhimbjeve fizike dhe të frikës, për shkallën dhe kohëzgjatjen e tyre etj.).  

6 Si rregull, pyetjet palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurë si dhe kërkesat 
për të dhëna, ekspertët mund t’i bëjnë vetëm në lidhje me objektin e ekspertimit 
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dhe brenda kufijve të nevojshëm për dhënien e mendimit dhe konstatimit 
profesional.  

7 Në qoftë se për dhënien e mendimit dhe konstatimit profesional është e nevojshme 
që eksperti të njihet me sendin (me anë të këqyrjes së drejtpërdrejtë të rrethojës së 
paluajtshmërisë, të gjendjes së automjetit të dëmtuar në aksidentin e trafikut etj.), 
ose kur duhet të njihet me evidencat përkatëse (më evidencat e të punësuarve dhe 
me pagat e tyre), si dhe kur duhet të njihet me llogari apo dokumente të tjera (me 
të hyrat dhe të dalat në kontot e ndërmarrjes, me evidenca nga libri i protokollit 
etj.), mund të jenë të pranishme edhe palët ndërgjyqëse. 

8 Palët kanë të drejtë që gjatë kryerjes së shikimit dhe pas tij, ekspertit t’i paraqesin 
mendime me shkrim lidhur me objektin mbi të cilin është bërë shikimi. Gjithashtu 
palët mund t’i paraqesin ekspertit edhe vërejtjet e specialistëve të tyre të 
fushës gjegjëse (p. sh., kompania e sigurimeve mund t’i paraqesë ekspertit 
mendimin dhe vërejtjet e specialistit të saj të fushës së komunikacionit lidhur me 
shkaqet e aksidentit të trafikut, mendimin e specialistit të makinerisë lidhur me 
llojin dhe lartësinë e dëmit të shkaktuar në automjetin e palës paditëse etj.). 

9 Në qoftë se eksperti vlerëson se nga specialistët e palëve mund të sigurojë të 
dhëna dhe informacione të nevojshme për dhënien e mendimit dhe konstatimit, ai 
mund të propozojë që specialisti i tillë të dëgjohet në cilësinë e dëshmitarit. 
Mirëpo, meqenëse nxjerrja e provës me dëgjimin e dëshmitarit mund të caktohet 
vetëm me propozimin e palëve (neni 340), dëgjimi i specialistit të palës në këtë 
cilësi do të mund të bëhej nëse njëra apo të dy palët e propozojnë. këtë 

 
 
Neni 364 

 
364.1 Konstatimin dhe mendimin e tij me shkrim eksperti duhet t`ia dorëzojë 

gjykatës para se të filloj seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes, po që 
se gjykata nuk vendos ndryshe. 

364.2 Mendimi i ekspertit gjithmonë duhet të jetë i arsyetuar. 
 
1 Paragrafi 1 i këtij neni rregullon formën në të cilën duhet të jetë ekspertiza dhe 

afatin për dorëzimin e saj. Sipas kësaj dispozite, eksperti mendimin dhe 
konstatimin, që nënkupton ekspertizën, duhet ta hartojë në formë të shkruar dhe atë 
t`ia dorëzojë gjykatës para se të fillojë seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes, 
përveç në rastet kur gjykata vendos ndryshe. 

2 Kjo zgjidhje ligjore në tërësi është në linjën e zbatimit të parimit shqyrtues dhe të 
parimit të efikasitetit të procedurës. Kjo ngase hartimi i ekspertizës në formë të 
shkruar dhe dorëzimi i saj gjykatës para seancës për shqyrtimin kryesor, në një afat 
kohor i cili mundëson që ajo t`u dorëzohet gjithashtu palëve para seancës për 
shqyrtimin kryesor1398, në njërën anë krijon mundësinë që palët të njihen me kohë 
me përmbajtjen e ekspertizës dhe që të mund të deklarohen lidhur me të në seancë, 
kurse, në anën tjetër, mundëson që seanca për shqyrtimin kryesor të mbahet dhe të 
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përfundohet në afatin e caktuar, përkatësisht që ajo të mos shtyhet për shkak të 
ekspertizës.  

3 Mundësia që gjykata të vendosë ndryshe, përbën përjashtim nga rregulla e 
përgjithshme, dhe ajo mund të realizohet vetëm në situata të veçanta që sjell 
procesi gjyqësor. Kështu p.sh.. nëse kemi të bëjmë me çështje urgjente apo me 
çështje e cila konsiderohet e thjeshtë dhe e lehtë për t’u kuptuar, gjykata do të 
mund të vendosë që eksperti konstatimin dhe mendimin profesional ta japë në 
seancën kryesore me shkrim apo me gojë, natyrisht në qoftë se për këtë 
dakordohen palët. 

4 Eksperti ka për detyrë që mendimin dhe konstatimin e dhënë t’i arsyetojë pa 
marrë parasysh nëse atë e ka dhënë me shkrim apo me gojë. Në arsyetimin e 
mendimit, eksperti gjithsesi duhet t`i shpjegojë metodat që ka shfrytëzuar me 
rastin e ndërtimit të mendimit si dhe rregullat e shkencës a shkathtësisë të cilat i 
ka aplikuar në rastin konkret. Kërkesa ligjore që eksperti të japë arsyetimin e 
mendimit profesional, është shprehje e së drejtës së gjykatës dhe palëve që 
ekspertizën t`ia nënshtrojnë analizës dhe kritikës. 

5 Me nenin 23 të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
procedurën kontestimore është propozuar ndryshimi i nenit 364, paragrafit 
364.1 si vijon:” Eksperti konstatimin dhe mendimin e tij ia dërgon me shkrim 
gjykatës”. 

6 Ndryshimi i propozuar në esencë nuk dallon shumë nga dispozita ekzistuese. 
Kjo aq më parë ngase edhe ndryshimi i propozuar, sikundër edhe dispozita 
ekzistuese, parasheh detyrimin e ekspertit që konstatimin dhe mendimin t`ia 
dorëzojë gjykatës në formë të shkruar. Dallimi konsiston vetëm në atë se 
dispozita e propozuar në projektligj nuk e parasheh kohën deri kur duhet t`ia 
dorëzojë gjykatës eksperti konstatimin dhe mendimin me shkrim, prej se 
rezulton që projektligji ia ka lënë gjykatës caktimin e kohës (afatit) brenda të 
cilit eksperti duhet ta dorëzojë ekspertizën (konstatimin dhe mendimin) në 
formë të shkruar.  

7 Meqenëse ekspertiza si mjet provues, së bashku me provat e tjera, 
administrohet në seancën për shqyrtimin kryesor, gjykata afatin për 
dorëzimin e ekspertizës me shkrim do ta caktojë në harkun kohor që u 
mundëson, si gjykatës ashtu edhe palëve që, para seancës kryesore, të mund të 
njihen me përmbajtjen e ekspertizës dhe që palët para seancës kryesore apo 
në seancë të mund të deklarohen lidhur me të. Për rrjedhojë, edhe lidhur me 
dispozitën e propozuar, në përgjithësi vlen komenti i dhënë në pikat 1,2 dhe 3 
të këtij neni.  
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Neni 365 
 

Po që se eksperti nuk e paraqet konstatimin dhe mendimin brenda afatit të 
caktuar, gjykata, pasi që të skadojë afati, të cilin ua lenë palëve për deklarim 
lidhur më moskryerjen e ekspertimit, e cakton ekspertin tjetër.  

 
1 Eksperti ka për detyrë, që konstatimin dhe mendimin e kërkuar nga gjykata ta 

paraqes në afatin e caktuar1399. Mirëpo, në qoftë se eksperti nuk e paraqet 
konstatimin dhe mendimin e kërkuar në afatin e caktuar, gjykata do t’i njoftojë 
palët për këtë lëshim të ekspertit dhe do t’i thërras ato, që të deklarohen lidhur më 
moskryerjen e ekspertimit më ç`rast do t`ua caktojë edhe afatin për deklarim.  

2 Edhe pse ligji nuk e ka paraparë se për çka do të deklarohen palët në rast të 
moskryerjes se ekspertizës nga eksperti, mendojmë se palët, varësisht nga rrethanat 
dhe shkaqet për të cilat eksperti nuk e ka paraqitur konstatimin dhe mendimin e 
kërkuar, do të mund të deklaroheshin, qoftë për shtyrjen e afatit për 
paraqitjen e konstatimit dhe të mendimit, qoftë për caktimin e ekspertit 
tjetër. Në qoftë se palët propozojnë zgjatje të afatit për paraqitjen e konstatimit 
dhe të mendimit nga eksperti, gjykata do ta caktojë afatin e ri për ekspertim, 
ndërkaq, nëse palët propozojnë që të caktohet eksperti tjetër dhe nëse janë 
dakorduar për personin i cili do ta kryejë këtë detyrë, gjykata do ta caktojë atë 
person për kryerjen e ekspertimit. Mirëpo, në qoftë se palët e propozojnë caktimin 
e ekspertit tjetër, por nuk dakordohen për personin i cili do ta kryej ekspertimin, 
ekspertin do ta caktojë vetë gjykata nga lista e ekspertëve të përhershëm të 
gjykatës apo nga radhët e profesionistëve jashtë listës. 

3 Gjykata do të veprojë në pajtim më këtë dispozitë ligjore, pa marrë parasysh se 
cilat janë shkaqet për moskryerjen e ekspertimit, përkatësisht për mosparaqitjen e 
konstatimit dhe të mendimit nga eksperti në afatin e caktuar. 

 
 
Neni 366 
 
366.1 Kur shihet se ekspertimi është i mangët ose i paqartë, si dhe kur ka 

ndryshim mendimesh midis ekspertëve, gjykata, kryesisht ose me 
kërkesën e ndonjërës nga palët, mund të kërkojë sqarime plotësuese. Në 
rast të këtillë, ekspertit i caktohet një afat brenda të cilit duhet të 
dorëzohet konstatimi dhe mendimi me shkrim. 

366.2 Po që se eksperti, as pas thirrjes së gjykatës nuk e paraqet konstatimin 
dhe mendimin e plotë dhe të qartë, gjykata, pas deklarimit të bërë nga 
palët, cakton ekspertin tjetër për ekspertim.  

 
1 Në qoftë se konstatimi dhe mendimi i ekspertit është i mangët (nëse nuk i 

përmban të gjitha të dhënat lidhur më faktin konkret) ose është i paqartë (nuk 
përmban sqarime të nevojshme për mënyrën dhe metodat në bazë të të cilave 
eksperti e ka ndërtuar mendimin), gjykata, sipas detyrës zyrtare apo më kërkesën e 

                                                            
1399 Neni 364 i LPK. 
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ndonjërës nga palët, do ta thërras ekspertin që të jap sqarime plotësuese, 
përkatësisht që ta plotësojë apo përmirësojë konstatimin dhe mendimin e 
dhënë. Lidhur më nevojën e dhënies të sqarimeve plotësuese, gjykata vendos me 
aktvendim të veçantë, i cili, pos të tjerash duhet të përmbajë udhëzimin se në çfarë 
drejtimi dhe kuptimi duhet të jepet sqarimi plotësues i konstatimit dhe i mendimit, 
përkatësisht, se në cilat aspekte duhet të plotësohen dhe përmirësohen konstatimi 
dhe mendimi i dhënë. Në aktvendim, gjithashtu caktohet edhe afati brenda të cilit 
eksperti ka për detyrë që ta jap sqarimin plotësues. 

2 Në qoftë se, lidhur më faktin e njëjtë kontestues, ekspertët kanë dhënë mendime 
të ndryshme, gjykata do t’i thërras këta ekspertë që të japin sqarime plotësuese 
lidhur më konstatimet dhe mendimet e dhëna, si dhe që të deklarohen lidhur më 
konstatimin dhe mendimin e njëri- tjetrit. Në raste të tilla, ekspertët zakonisht 
ftohen në seancë për shqyrtimin kryesor, ku u jepet mundësia që drejtpërsëdrejti t’i 
ballafaqojnë argumentet dhe faktet përkitazi meë dallimet që i kanë shfaqur në 
konstatimet dhe mendimet e tyre, që t’i debatojnë qëndrimet e kundërta në dritën e 
shkencës dhe të përvojës profesionale dhe njëkohësisht u jepet mundësia palëve 
dhe gjykatës së çështjes, që më anë të pyetjeve që të kërkojnë sqarime plotësuese 
lidhur më faktet kontestuese dhe t’i sqarojnë ato.  

3 Në qoftë se eksperti edhe pas thirrjes se gjykatës nuk e plotëson konstatimin dhe 
mendimin e dhënë, përkatësisht, nëse nuk e plotëson apo nuk e përmirëson 
mendimin, gjykata pasi që ta merr mendimin e palëve, do të caktojë ekspertin 
tjetër. Mirëpo, edhe në këto raste, nëse palët e propozojnë caktimin e ekspertit 
tjetër, por nuk dakordohen për personin, i cili do ta kryejë ekspertimin, ekspertin 
do ta caktojë vetë gjykata nga lista e ekspertëve të përhershëm të gjykatës apo nga 
radhët e profesionistëve jashtë listës. 

 
 
Neni 367 
 

Gjykata ua dërgon palëve konstatimin dhe mendimin e shkruar së paku tetë 
(8) ditë para se të fillojë seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes. 

 
1 Më nenin 364 është paraparë detyrimi i ekspertit që gjykatës në formë të shkruar 

t`ia dorëzojë konstatimin dhe mendimin e vet profesional në afatin e caktuar. 
Gjykata pasi që ta pranojë konstatimin dhe mendimin e ekspertit, të njëjtin do t`ua 
dërgojë palëve më se voni 8 ditë para mbajtjes së seancës për shqyrtimin kryesor, 
mirëpo, që t’u dorëzohet palëve konstatimi i mendimit të ekspertit në afatin e 
paraparë, gjykata duhet, që me rastin e caktimit të afatit për dorëzimin e 
konstatimit dhe të mendimit, ta ketë parasysh edhe këtë afat ligjor. 

2 Qëllimi i kësaj dispozite është, që palëve t’u mundësohet njoftimi me rezultatin 
e ekspertimit dhe që ata të përgatiten për shqyrtimin e konstatimit dhe të 
mendimit të dhënë nga eksperti në seancën për shqyrtimin kryesor, si dhe 
eventualisht të përgatisin pyetje për ekspertin me qëllim të sqarimit, plotësimit apo 
të përmirësimit të konstatimit dhe të mendimit të tij.  

3 Në qoftë se palët kanë vërejtje në konstatimin dhe mendimin e ekspertit, ato 
vërejtjet duhet t’i paraqesin dhe t’i adresojnë në mënyrë të qartë, ashtu që në 
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to të tregohet në mënyrë precize se në cilat pjesë apo në cilat aspekte konstatimi 
dhe mendimi i ekspertit janë të mangët ose janë dhënë në mënyrë jo- profesionale, 
apo janë në kundërshtim më të dhënat gjegjëse etj. Lidhur më këtë praktika 
gjyqësore, ka shpreh këtë qëndrim: ”Pala, e cila e kundërshton konstatimin e 
ekspertit, duhet të paraqes vërejtjet konkrete dhe nuk është e mjaftueshme që të 
kundërshtojë vetëm në mënyrë të përgjithësuar. Theksimi i palës, se konstatimi i 
ekspertit është joprofesional është i pamjaftueshëm, sepse me këtë nuk tregohet dhe 
nuk theksohet se, për çka konsiderohet se konstatim është joprofesional. Deklarimi 
mbi konstatimin e ekspertit duhet të jetë shprehimisht i adresuar dhe në mënyrë të 
saktë duhet të theksohet se në çka përmbahet joprofesionalizmi i konstatimit” 
(Vrhovni privredni sud Pz.281/74, publikuar në Parnični postupak, II dopunjeno i 
izmenjeno izdanje, fq.. 393). 

4 Në rastet kur gjykata në pajtim më nenin 364.1, vendos që eksperti mos të dorëzoj 
mendimin e vet më shkrim, por që të njëjtin ta paraqes gojarisht në seancën për 
shqyrtimin kryesor, nuk do të zbatohet kjo dispozitë. 

5 Me nenin 24 të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
procedurën kontestimore, fjalët: ”tetë (8) ditë” janë zëvendësuar me fjalët: 
”shtatë (7) ditë”, me çka afati minimal për dorëzimin e konstatimit dhe të 
mendimit të ekspertit, palëve u është harmonizuar me afatin e paraparë për 
dorëzimin e thirrjes për seancën (neni 402.2), gjë që është në pajtim më 
parimin e konsekuencës normative ligjore. 

 
 
Neni 368 
 
368.1 Seanca për shqyrtimin kryesor mbahet edhe po qe se eksperti nuk vjen në 

të. 
368.2 Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata, sipas propozimit të 

palëve mund ta shtyjë shqyrtimin e çështjes dhe të caktojë seancë të re, 
për në të cilën thirret eksperti, po qe se konstaton se prania e tij është e 
domosdoshme për sqarimin apo plotësimin e konstatimit dhe mendimit të 
tij.  

 
1 Që në fillim duhet theksuar, se ky nen në tekstin e publikuar në Gazetën zyrtare, 

gabimisht është paraqitur si një dispozitë e vetme pa paragraf. Mirëpo, nëse kihet 
parasysh përmbajtja e tij, sidomos në fjalinë e dytë: ”Përjashtimisht nga 
paragrafi 1 i këtij neni” qartë rezulton se ky nen i ka dy dispozita, përkatësisht 
dy paragrafë, prandaj, ai këtu është paraqitur ashtu siç duhet të jetë, më dy 
paragrafë. 

2 Më qëllim që palëve dhe gjykatës t’u mundësohet, që nga eksperti të kërkojnë 
sqarime apo plotësime lidhur më konstatimin dhe mendimin e tij, me nenin 362.1 
është paraparë, se eksperti gjithmonë thirret për seancën në shqyrtimin 
kryesor, kurse me nenin 359.1 është paraparë edhe detyrimi i ekspertit që të 
përgjigjet në thirrjen e gjykatës, përkatësisht që të prezantojë në seancë për 
shqyrtimin kryesor në të cilën do të shqyrtohet konstatimi dhe mendimi i tij. 
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3 Në qoftë se eksperti nuk vjen në seancë për shqyrtimin kryesor, gjykata do t’i ftojë 
palët që të deklarohen nëse prezencën e ekspertit e konsiderojnë të domosdoshme. 
Po që se palët deklarojnë se nuk e konsiderojnë të domosdoshme prezencën e 
ekspertit ose nuk kanë vërejtje në konstatimin dhe mendimin e tij, esenca për 
shqyrtimin kryesor do të mund të mbahet edhe pa prezencën e tij. Në raste të tilla, 
shtyrja e seancës për shqyrtimin kryesor do të ishte në kundërshtim më 
parimin e ekonomizimit të procedurës.  

4 Në këto raste, marrja e provës për ekspertim do të bëhet me leximin e konstatimit 
dhe të mendimit të ekspertit, të cilin do ta bëjë gjyqtari i çështjes. 

5 Mirëpo, në qoftë se njëra apo të dyja palët propozojnë që eksperti të dëgjohet dhe 
nëse gjykata vlerëson se është i domosdoshëm sqarimi dhe plotësimi i konstatimit 
dhe i mendimit të ekspertit, ajo në pajtim më nenin 438.1 do ta shtyjë seancën, do 
të caktojë seancë të re dhe do ta thërras ekspertin që të prezantojë në seancën 
tjetër. Nëse gjykata konstaton se mungesa e ekspertit në seancën për shqyrtimin 
kryesor ka qenë e paarsyeshme, atëherë ajo ne pajtim më nenin 293 do t`ia 
shqiptojë ekspertit masën ndëshkuese për shkak të mospërgjigjes në thirrjen e 
gjykatës. 

6 Siç rezulton nga dispozita e paragrafit 2 të këtij neni, si dhe nga dispozitat që kanë 
të bëjnë me shtyrjen e seancës për shqyrtimin kryesor, gjykata edhe nëse ka dashur 
që nga eksperti të kërkojë sqarime apo plotësime të konstatimit dhe të mendimit të 
tij, ajo nuk mundet sipas detyrës zyrtare, pa propozimin e palëve ta shtyjë seancën 
për shqyrtimin kryesor me qëllim të thirrjes së sërishme të ekspertit. 

 
 
Neni 369 
 
369.1 Kur janë caktuar më tepër se një ekspert, të gjithë ata mund të paraqesin 

konstatimin dhe mendimin e përbashkët, po që se nuk ka dallime midis 
tyre. Në qoftë se ekzistojnë dallime në konstatimet dhe mendimet e tyre, 
atëherë secili nga ta paraqet konstatim dhe mendim të veçantë. 

369.2 Në qoftë se të dhënat e ekspertëve në konstatimin e ekspertëve dallohen 
esencialisht, apo nëse konstatimi i tyre është i paqartë, jo i plotë apo 
kontradiktor me vet veten apo me rrethanat e shqyrtuara, e këto të meta 
nuk mund të evitohen me dëgjimin e përsëritur të ekspertëve, do të 
përsëritet ekspertimi me ekspert të njëjtë apo me ekspert të tjerë.  

 
1 Në qoftë se gjykata për shkak të ndërlikueshmerisë të objektit të ekspertimit, ka 

caktuar më shumë ekspertë më të njëjtën detyrë, ekspertët mund të paraqesin 
konstatimin dhe mendimin e përbashkët, po që se nuk ka dallim midis tyre. 
Veprimi ndryshe do të ishte në kundërshtim me parimin e ekonomizimit të 
procedurës, sepse dorëzimi i mendimeve dhe i konstatimeve në mënyrë të ndarë, 
kur kjo nuk është e nevojshme, do të kishte për pasojë që palëve t’u dërgohen ato 
ndaras ashtu si edhe i janë paraqitur gjykatës, gjë që në njërën anë do t’i rriste 
shpenzimet e procedurës lidhur më dorëzimin e tyre, kurse në anën tjetër, do të 
kërkonte angazhim dhe kohë shtesë si për palët, po ashtu edhe për gjykatën dhe 
analizimin e konstatimeve dhe të mendimeve të ekspertëve. 



Selim Nikçi 

 646 

2 Mirëpo, në qoftë se ekzistojnë dallime në konstatimet dhe mendimet e ekspertëve, 
atëherë secili prej tyre e paraqet konstatimin dhe mendimin e veçantë (par. 1). 
Dallimet mund të shfaqen si në konstatimet, po ashtu edhe në mendimet e dhëna 
nga ekspertët.  

3 Ligji nuk e ka paraparë mënyrën se si do të veprojë gjykata në rast se ka dallime në 
mendimet dhe konstatimet e ekspertëve, mirëpo konsiderojmë se në këto raste 
gjykata duhet që mendimet dhe konstatimet e ekspertëve, si edhe provat e tjera t’i 
vlerësojë me çmuarje të lirë (neni 8) dhe pastaj të përcaktohet për atë konstatim 
dhe mendim, i cili, pas vlerësimit të gjithanshëm dhe me kujdes i të gjitha provave 
dhe i rezultateve të procedurës, tregohet më i besueshëm, ku edhe gjyqtari i 
çështjes është më se i bindur.  

4 Në rastet kur të dhënat e ekspertëve për konstatimin e tyre dallojnë esencialisht, 
kur konstatimi i njërit apo më shumë ekspertëve është i paqartë, jo i plotë, kur 
është në kundërshtim më vetveten ose më rrethanat e shqyrtuara, kurse gjykata 
vlerëson se me dëgjimin e serishëm të ekspertëve, nuk do të mund të eliminohen 
këto dallime dhe të meta, do ta përsëris ekspertimin me të njëjtët ekspertë apo më 
ekspertë të tjerë. 

5 Duhet theksuar se, shkak dhe arsye për përsëritjen e ekspertimit, mund të jenë 
vetëm dallimet dhe mangësitë qenësore në konstatimet dhe mendimet e 
ekspertëve, por jo edhe ato dallime dhe mangësi, të cilat nuk kanë ndikim në 
rezultatin e ekspertimit. Gjykata në çdo rast, sipas rrethanave konkrete, do të 
vlerësojë nëse ekzistojnë shkaqet për përsëritjen e ekspertimit dhe varësisht nga 
kjo do të vendosë nëse ekspertimi do të përsëritet. Në qoftë se gjykata vendos, që 
ekspertimi të përsëritet, ajo njëkohësisht do të vendosë përsëritjen e ekspertimit me 
të njëjtit ekspertë apo me ekspertë të tjerë.  

6 Konstatimi dhe mendimi i njërit apo më shumë ekspertëve, mund të jetë i paqartë, 
jo i plotë dhe kontradiktor me vetveten. I paqartë është konstatimi dhe mendimi i 
ekspertit, të cilin gjykata dhe palët nuk mund ta kuptojnë dhe si rrjedhojë as ta 
kontrollojnë, p. sh., i tillë mund të jetë konstatimi i ekspertit financiar, që përmban 
vetëm të dhëna numerike, pa sqarime për burimin e tyre dhe për mënyrën, metodat 
e llogaritjes së bërë. Jo i plotë është konstatimi dhe mendimi, i cili nuk i përmban 
të gjitha të dhënat lidhur më të gjitha rrethanat, që eksperti duhet t’i paraqes p. sh., 
neuropsikiatri nuk e ka dhënë konstatimin për gjendjen e testamentlënësit në kohën 
e përpilimit të testamentit; kurse konstatimi dhe mendimi i ekspertit janë 
kontradiktor më vetveten, nëse në të njëjtin konstatim nuk përputhen të dhënat 
qenësore, p. sh., në konstatimin e ekspertit të trafikut në njërën pjesë theksohet se 
pika ku ka ndodhur aksidenti është mesi i rrugës, kurse në pjesën tjetër theksohet 
se nga të gjeturat në vendin e ngjarjes është konstatuar se pika e ndodhjes së 
aksidentit është në trotuarin e djathtë të rrugës etj. 
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Neni 370 
 

Kundër aktvendimit nga neni 356, 360 dhe 364 të këtij ligji nuk lejohet 
ankimi. 

 
1 Më këtë dispozitë janë paraparë rastet në të cilat nuk është i lejuar ankimi kundër 

aktvendimeve më të cilat gjykata vendos lidhur më ekspertimin. Kështu, ankimi 
nuk është i lejuar: kundër aktvendimeve më të cilat gjykata e cakton ekspertimin, 
përkatësisht e cakton objektin dhe vëllimin ekspertimit, si dhe personin për ekspert 
(neni 362.1); kundër aktvendimit me të cilin gjykata vendos lidhur me kërkesën 
për lirimin nga detyrimi i ekspertimit (neni 359); kundër aktvendimit me të cilin 
gjykata e thërret ekspertin për plotësimin, sqarimin apo përmirësimin e konstatimit 
dhe të mendimit ose vendos për caktimin e ekspertit tjetër, në rast të mosparaqitjes 
të konstatimit dhe të mendimit nga eksperti i caktuar më parë (neni 366). 

2 Aktvendimet, të cilat gjykata i jep në bazë të dispozitave të cituara ligjore e kanë 
karakterin e vendimeve procedurale, më të cilat drejtohet procedura gjyqësore, 
prandaj kundër tyre nuk lejohet ankimi edhe sipas dispozitave të neneve 425.3 dhe 
435.2. 

 
 
Neni 371 
 

Lidhur më marrjen e provës me anë të ekspertimit në mënyrë adekuate 
zbatohen dispozitat për pyetjen e dëshmitarëve, po që se me dispozitat e këtij 
ligji nuk është përcaktuar ndryshe. 

 
1 Dispozitat më të cilat është paraparë marrja e provës me dëshmitarë, në pjesën më 

të madhe përshtatshmërisht zbatohen edhe të marrja e provës për ekspertim, 
përveç në rastet, ku për shkak të specifikave që ka marrja e provës me ekspertim, 
me ligj është e paraparë ndryshe. 

2 Sipas nenit 339.2 për ekspertë, mund të caktohet personi i cili është i aftë që të 
kryejë ekspertimin lidhur më rrethanat, të cilat janë objekt i ekspertimit. 

3 Eksperti nuk mund të paraqes ekspertizën, nëse me të do ta shkelte detyrimin për 
ruajtjen e sekretit zyrtar apo atij ushtarak (neni 341). 

4 Eksperti mund të lirohet nga detyrimi i kryerjes të ekspertimit për të njëjtat 
shkaqe për të cilat lirohet dëshmitari nga detyrimi i dhënies së dëshmisë apo i 
dhënies së përgjigjes në pyetjet e caktuara. Për dallim nga dëshmitari, eksperti nuk 
do të mundet për arsyet e parapara me nenin 343, të kërkojë lirimin nga ekspertimi 
vetëm për një pjesë të saj. Mirëpo, nëse gjykata konstaton se ekzistojnë shkaqet 
nga ky nen, ekspertin do ta lirojë tërësisht nga detyrimi i ekspertimit. Veprimi 
ndryshe do të ishte në kundërshtim më parimin e ekonomizimit, sepse do të 
kërkonte angazhimin e dy ekspertëve, e kjo njëkohësisht do të ishte edhe në 
kundërshtim me nenin 358.1, me të cilin është paraparë se ekspertimi i besohet 
vetëm një eksperti. 

5 Thirrja e ekspertit i përmban të dhënat nga neni 346. 1, mirëpo, ajo duhet të 
përmbajë edhe tërheqjen e vërejtjes nga neni 362. 3. 
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6 Para se të fillojë ekspertimin, gjykata do t`ia tërheq vërejtjen ekspertit për 
detyrimin, që ta thotë të vërtetën si dhe për pasojat e dhënies së deklaratës së 
rrejshme. Njëkohësisht, gjykata do t`ia parashtrojë ekspertit pyetjet e përgjithshme, 
si dhe do t’i bëjë pyetje konkrete (neni 347.2). 

7 Ekspertit, së pari i bën pyetje pala, e cila e ka propozuar, e pastaj pala kundërshtare 
kurse gjykata çdoherë mund t’i shtrojë pyetje ekspertit (neni 348.2). 

8 Eksperti ka për detyrë, që kërkesën për shpenzimet ta paraqes menjëherë pasi ta 
kryejë ekspertizën (neni 355).  

 
 
Neni 372 
 

Dispozitat ligjore lidhur me ekspertin, në mënyrë të përshtatshme zbatohet 
edhe për interpretet gjyqësor. 

 
1 Ligji i ri, pothuajse në tërësi i ka marrë zgjedhjet nga ligji i mëparshëm, sa i përket 

zbatimit në mënyrë të përshtatshme të dispozitave për ekspertët dhe interpretët. 
2 Edhe interpreti, sikundër edhe eksperti, me dijet dhe me njohuritë e tij e ndihmon 

rrjedhën e procedurës, mirëpo, derisa eksperti gjykatën e ndihmon në vërtetimin 
dhe sqarimin e fakteve relevante për vendosjen e çështjes kontestuese, interpreti i 
ndihmon palës dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, që pa pengesa të 
komunikojnë në mes veti dhe më gjykatën. Kështu p.sh., nëse pala, dëshmitari 
apo ndonjë pjesëmarrës tjetër në procedurë, nuk e njeh gjuhën në të cilën 
zhvillohet procedura, interpreti me anë të përkthimit të theksimeve në seancë dhe 
të shkresave të lëndës, do t`ia mundësojë atij pjesëmarrësi si dhe pjesëmarrësve të 
tjerë që t’i kuptojnë theksimet e njëri- tjetrit dhe që secili prej tyre të mund të 
deklarohet pa pengesa lidhur më theksimet e pjesëmarrësit tjetër ose pjesëmarrësit 
në procedurë, që është shurdhmemec t`ia mundësojë komunikimin më 
pjesëmarrësit e tjerë, si dhe me gjykatën. 

3 Sipas kësaj dispozite ligjore, rezulton se edhe interpreti caktohet më propozimin 
e palëve. Gjithashtu, pala kundërshtare ka të drejtë që të deklarohet për personin, i 
cili është propozuar për interpretim, kurse në rast se nuk ka pajtim midis palëve 
lidhur me personin e propozuar për interpretim, gjykata vetë do ta caktojë 
interpretin (neni 357.3). Interpreti, para së gjithash caktohet nga lista e interpretëve 
gjyqësorë (neni 358.3) dhe ai thirret gjithnjë në seancat gjyqësore (neni 362). 
Mirëpo, për dallim nga situata, kur eksperti nuk vjen në seancën gjyqësore (me 
ç`rast seanca mund të mbahet edhe pa praninë e tij, neni 368), pa praninë e 
interpretit, seanca nuk mund të mbahet sepse ajo nuk do të mund të zhvillohej për 
shkak të pamundësisë, që palët dhe gjykata ta kuptojnë njëri- tjetrin. Për 
interpretuesin njëkohësisht vlen edhe rregulla që ka të bëjë me detyrimin për t`iu 
përgjigjur thirrjes së gjykatës, si dhe për lirimin nga kjo detyrë (neni 359).  

4 Interpreti, sikundër edhe eksperti, ka të drejtë në shpenzimet, të cilat i janë 
shkaktuar me ushtrimin e kësaj detyre (neni 362.3).  

 
Nga praktika gjyqësore: 
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1 ”Lëshimi i gjykatës, që ekspertin ta dëgjojë drejtpërsëdrejti në seancë, mund të 
jetë vetëm shkelje esenciale relative e dispozitave të procedurës kontestimore” 
(VS, Rev 2449/88 dt.15.11.1988- PSP 43/107 publikuara në Zakon i parničnom 
postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim 
kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno izdanje,st.294). 
 
2.”Rrethana, se eksperti nuk është thirrur në seancë me qëllim të paraqitjes me 
gojë të mendimit dhe të konstatimit, nuk është shkelje esenciale e dispozitave të 
procedurës kontestimore kur palët nuk kanë pasur vërejtje në çështjet lidhur me 
mendimin dhe konstatimin, që ai e ka paraqitur në formë të shkruar” (VS, Rev 
394/87 dt.12.03.1987.- PSP 37/65, publikuar në Zakon i parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto 
izmenjeneo i dopunjeno izdanje, st.294). 
 
3.”Palës i është pamundësuar shqyrtimi në gjykatë, kur kundërshtimet e saj për 
mendimin dhe konstatimin e ekspertit, nuk i janë dorëzuar ekspertit dhe kur i njëjti 
lidhur me to nuk është dëgjuar në seancën për shqyrtimin kryesor” (VS, Rev 
1614/85 dt.13.11.1985.-PSP 32/15465 publikuara në Zakon i parničnom postupku 
sa sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, 
peto izmenjeneo i dopunjeno izdanje, st.294). 
 
4.” Lëshimi, që nga eksperti të kërkojë, që me kërkesën e palës të sqarohet për 
rrethanën e caktuar vendimtare lidhur me mendimin dhe konstatimin e tij, gjykata 
asaj pale ia pamundëson shqyrtimin para gjykatës” (VS, Rev 3073/90 
dt.31.01.1991.- PSP 51/184 publikuara në Zakon i parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto 
izmenjeneo i dopunjeno izdanje, fq.294). 
 
5.” Kur për të njëjtat fakte, kanë mendime të ndryshme eksperti i medicinës, të 
cilin në këtë cilësi e ka caktuar gjykata dhe mjeku të cilin e ka ftuar pala, nuk është 
fjala për dallime në mendime dhe konstatime të dy ekspertëve” (ZS u Zagrebu, Gz 
5222/98 dt.13.04.1999.- ING PSP 2000-8-39184 publikuara në Zakon i parničnom 
postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim 
kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno izdanje,st.295). 

 
 
Dëgjimi i palëve 
 
Neni 373 
 

Me propozimin e palës, gjykata mund të vendosë që të merret prova më anë të 
dëgjimit të palëve. 

 
1 Dëgjimi i palëve është mjet provues, i cili i mundëson gjykatës që të shërbehet më 

dijen e palëve për vërtetimin e fakteve të rëndësishme në të njëjtën mënyrë, ashtu 
siç shfrytëzohet dija e personave të tjerë, të cilët dëgjohen si dëshmitarë. Në këtë 
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kuptim, për gjykatën nuk janë të rëndësishme dispozicionet e palëve, por vetëm 
njohuritë e tyre, aftësitë e tyre, që ta informojnë gjykatën për vrojtimet dhe për 
ngjarjet në të kaluarën. 

2 Siç rezulton nga përmbajtja e dispozitave të këtij ligji, ai sjell risi thelbësore në 
raport më ligjin e vjetër, duke pasur parasysh karakterin e dëgjimit të palëve si 
mjet provues. Kësisoj, derisa me ligjin e vjetër dëgjimi i palëve si mjet provues 
kishte karakter subsidiar dhe mund të përdorej vetëm në rastet kur faktet e 
caktuara nuk kanë mund të vërtetohen me prova të tjera apo nëse fare nuk ka pasur 
prova të tilla1400, me këtë ligj (neni 373), dëgjimi i palëve si mjet provues është 
barazuar me mjetet e tjera provuese. Kjo do të thotë, se me ligjin e ri dëgjimi i 
palëve si mjet provues është vënë në të njëjtin rang me mjetet e tjera provuese, 
prandaj ai mund të përdoret në funksion të të provuarit në çdo kohë dhe për 
vërtetimin e cilitdo fakt. Mirëpo, sikundër edhe marrja e provave me mjetet e tjera 
provuese edhe dëgjimi i palëve caktohet me propozimin e njërës nga palët apo më 
propozim të të dyja palëve.  

3 S’ka dyshim, se palët si arteriet kryesor të procedurës kontestimore janë njohësit 
më të mirë të objektit të kontestit. Marrë në përgjithësi, palët më së miri i kanë të 
njohura faktet vendimtare, të cilat janë më rëndësi për vendosjen e çështjes 
kontestuese, prandaj edhe shpjegimet e tyre lidhur me ato fakte, që janë më të 
plota dhe më gjithëpërfshirëse dhe si të tilla për gjykatën janë më të 
shfrytëzueshme. Mirëpo, për shkak të raportit subjektiv të palëve ndaj kontestit 
dhe interesave të tyre për suksesin në kontest, deklaratat e tyre janë më të 
dyshimtat dhe si të tilla janë burimi më i pabesueshëm i njohurive për gjykatën, 
prandaj kjo ka qenë arsyeje pse ligji i vjetër këtij mjeti provues ia ka dhënë 
karakterin subsidiar.  

4 Po ashtu, ligji i ri niset nga supozimi se, parimi i çmuarjes së lirë të provave 
është garancioni i mjaftueshëm, që gjykata në mënyrë të drejtë do ta vlerësojë 
këtë provë si edhe provat e tjera, prandaj edhe e ka lenë mundësinë e përdorimit të 
tij në mënyrë të barabartë. Në qoftë se palët propozojnë më shumë mjete provuese 
për vërtetimin e fakteve të njëjta, gjykata do të caktojë marrjen e atyre provave, të 
cilat paraqesin burimin më të besueshëm të njohurive. Gjithashtu, gjykata më 
çmuarjen e lirë do t’i vlerësoj të gjitha provat e marra, prandaj siç do ta ketë 
parasysh njëanshmërinë e deklaratave të dëshmitarëve, po ashtu do t’i vlerësojë 
edhe deklaratat e palëve të kontestit. 

5 Për dallim nga ligji i vjetër, i cili parashihte që nxjerrja e provës me dëgjimin e 
palëve është bërë në fund të procedurës e të provave, ligji i ri parasheh se 
procedura e provave fillon pikërisht më dëgjimin e palëve1401 Më siguri, 
ligjdhënësi është përcaktuar për këtë zgjedhje më qëllim që t`ua pamundësoj 
palëve të cilat janë prezentë gjatë tërë procedurës, që t`ua përshtatin deklaratat e 
tyre atyre që kanë rezultuar nga provat e marra, e veçanërisht nga deklaratat e 
dëshmitarëve. Në anën tjetër, dëshmitarët të cilët dëgjohen pas dëgjimit të palëve, 
nuk mund të jenë të njoftuar më përmbajtjen e deklaratave të palëve, për çka edhe 
nuk mund të jenë nën ndikimin e atyre deklaratave.  

 
                                                            
1400 Neni 264 par 2 i LPK- të vjetër. 
1401 Neni 425 par. 1 i LPK. 
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Neni 374 
 

Gjykata vendos që të pyetet vetëm njëra palë ndërgjyqëse, po qe se pala tjetër 
refuzon të pyetet apo nuk vepron sipas thirrjes së gjykatës. 

 
1 Palët janë të barabarta para gjykatës, prandaj ky parim çdo herë duhet të 

respektohet. Në zbatim të këtij parimi si dhe të parimit të kontradiktorit, më rastin 
e marrjes së provës me dëgjimin e palëve gjykata si rregull do t’i dëgjojë të dyja 
palët dhe do t`ua mundësojë atyre që të deklarohen para gjykatës lidhur më faktet 
të cilat provohen. Gjykata duhet të veprojë në këtë mënyrë edhe nga shkaku, sepse 
informacioni i njëanshëm i marrë vetëm nga njëra palë është më pak i besueshëm 
dhe ai padyshim do të jetë edhe më i pabesueshme nëse kihet parasysh burimi i 
pasigurt i tij, prandaj dëgjimi i të dyja palëve do të jetë mjet i rëndësishëm 
korrektimi i dobësive të këtij mjeti provues. 

Për arsyet që u cekën më lartë, palët, përkatësisht përfaqësuesit apo të autorizuarit e 
tyre me rastin e propozimit të marrjes së provës me dëgjimin e palëve duhet të 
propozojnë dëgjimin e të dyja palëve. Nëse palët, përfaqësuesit apo të autorizuarit 
e tyre nuk veprojnë në këtë mënyrë dhe propozojnë dëgjimin e vetëm njërës palë, 
gjykata do të caktojë dëgjimin e të dyja palëve, në të kundërtën gjykata do të bëjë 
shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të parapara me nenin 
182.1-. Lidhur me këtë, praktika gjyqësore ka këtë qëndrim: “Është bërë shkelje 
thelbësore e dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 264 dhe 265 lidhur 
me nenin 354 par. 1 të LPK kur gjykata lidhur me faktin kontestues ka vendosur të 
marrë provën me dëgjimin e palëve, dhe nuk e i ka dëgjuar të dyja palët, por vetëm 
njërën edhe pse nuk kanë ekzistuar rrethanat nga neni 265 të LPK, të cilat do të 
arsyetonin dëgjimin e vetëm njërës palë (ZS u Slavonskoj pozegi, Gz.283/78 
dt.17.05.1978 publikuara në Zakon i parničnom postupku sa sudskom praksom, 
bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i 
dopunjeno izdanje, st.297). 

2 Megjithatë, ligji në nenin 374 i ka paraparë rastet kur gjykata është e autorizuar që 
ta dëgjojë vetëm njërën palë. Siç rezulton nga përmbajtja e kësaj dispozite, ligji i 
ri, si shkaqe për dëgjimin e vetëm njërës palë e ka paraparë refuzimin e palës 
tjetër që të pyetet në këtë cilësi dhe mospërgjigjen e saj në thirrjen e gjykatës, 
ndërkaq i ka lënë anash dy shkaqet e tjera, të cilat kanë qenë të parapara më nenin 
265 të ligjit të vjetër siç janë: bindja e gjykatës së palës kundërshtare nuk i janë të 
njohura faktet kontestuese apo nëse dëgjimi i saj ishte i pamundur. Se sa ka qenë e 
arsyeshme mospërfshirja e dy shkaqeve të cekura në ligjin e ri dhe se si do të 
reflektohet kjo në praktikë, duhet pritur, që fjalën ta thotë praktika gjyqësore. 

3 Pra, nga dispozita e re ligjore rezulton se gjykata ka për detyrë që të caktojë 
dëgjimin e të dyja palëve edhe në rastet kur njëra palë, përfaqësuesi apo i 
autorizuari i saj kanë deklaruar se ajo nuk ka dijeni lidhur më faktet kontestuese 
apo se pala për shkaqe të caktuara (sëmundjes, mungesës për shkak të punësimit 
jashtë vendit etj.) nuk do të mund të dëgjohet. Mirëpo, duhet theksuar se caktimi i 
dëgjimit të të dyja palëve nuk do të jetë, apriori, me ndikim në efikasitetin e 
procedurës dhe nuk do të influencojë gjithsesi shtyrjen e seancës për shqyrtimin 
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kryesor, sepse siç parashihet me këtë dispozitë, esenca do të mund të mbahet edhe 
nëse pala nuk paraqitet në gjykatë sipas thirrjes.  

4 Detyrimi i gjykatës që ta caktojë dëgjimin e të dyja palëve nuk mund të këtë 
ndonjë pasojë as për palët, sepse për dallim nga dëshmitari, pala nuk është e 
detyruar që t’i përgjigjet thirrjes së gjykatës dhe as që të jap deklaratën. 
Gjithashtu, pala mund të refuzojë dhënien e deklaratës pa dhënë arsye për 
refuzimin. Kjo aq më parë, ngase ndaj palës e cila nuk i përgjigjet thirrjes së 
gjykatës për t’u dëgjuar në këtë cilësi, ose nëse refuzon që të japë deklaratën apo 
që të përgjigjet në pyetjet e shtruara, nuk mund të ndërmerren kurrfarë sanksionesh 
(neni 377). I vetmi ndëshkim, i cili mund t’i bëhet palës dhe që nuk i përgjigjet 
thirrjes së gjykatës për t’u dëgjuar në këtë cilësi, është dëgjimi vetëm i palës 
kundërshtare. 

 
 
Neni 375 
 
375.1 Për palën e cila nuk e ka zotësinë procedurale pyetet përfaqësuesi ligjor i 

saj. 
375.2 Gjykata mund të vendos që ne vend, apo krahas përfaqësuesit ligjor të 

palës, të pyetet vet pala, po që se është i mundshëm dëgjimi i saj. 
375.3 Për personin juridik, që është palë ndërgjyqëse dëgjohet personi që është i 

caktuar për përfaqësimin e tij më ligj ose me aktin e përgjithshëm të tij. 
375.4 Po qe se si palë ndërgjyqëse në njërën anë marrin pjesë disa persona, 

gjykata do të vendosë se a do të pyetën të gjithë ata apo vetëm disa sosh.  
 
1 Në këtë nen, në tërësi janë marrë dispozitat e nenit 267 të ligjit të vjetër. I vetmi 

ndryshim, i cili është krejtësisht i parëndësishëm, qëndron në atë se, neni i ri 
paragrafin e parë të ligjit të vjetër e ndanë në dy paragrafë. 

2 Në paragrafin 1 të këtij neni është paraparë se për palën e cila është person fizik 
dhe e cila nuk e ka zotësinë procedurale, do të dëgjohet përfaqësuesi i saj 
ligjor (prindi për fëmijët e mitur dhe për fëmijët ndaj të cilëve është vazhduar e 
drejta prindërore, kujdestari për personat e venë nën kujdestari etj.). Kjo nga se 
përfaqësuesi ligjor në kuadër të detyrimeve që i ka i përfaqëson dhe i mbron 
interesat e personit të cilit i mungon aftësia procedurale, prandaj ai duke e ushtruar 
këtë detyrë, ka njohuri më të plota për faktet qenësore, të cilat lidhen më 
interesat e palës. Për këto arsye dëgjimi i përfaqësuesit ligjor konsiderohet i 
domosdoshëm. 

3 Mirëpo, mungesa e aftësisë procedurale e palës nuk është apriori pengesë që ajo të 
dëgjohet në këtë cilësi. Përkundrazi, nëse pala të cilës i mungon aftësia procedurale 
(personi i mitur apo personi ndaj të cilit është vazhduar e drejta prindërore si dhe 
personi të cilit në tërësi apo pjesërisht i është marrë aftësia procedurale) është në 
gjendje që t’i theksoj faktet të cilat janë me rëndësi për vendosjen e çështjes 
kontestimore, gjykata mund të vendosë që në vend të përfaqësuesit ligjor apo 
krahas tij të dëgjohet edhe vetë pala po qe se është i mundshëm dëgjimi i saj 
(par. 2). Kështu për shembull, gjykata krahas prindit mund ta dëgjojë edhe 
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personin e mitur nëse ai person për nga pjekuria është në gjendje që t’i vrojtojë 
faktet dhe që ato t’i reprodukojë para gjykatës.  

4 Nuk do të jetë i mundshëm dëgjimi i palës të cilës i mungon aftësia procedurale 
nëse ajo nuk i përgjigjet thirrjes së gjykatës, nëse refuzon që të deklarohet, nëse 
asaj nuk i janë të njohura faktet kontestuese, nëse sipas gjendjes psiko-fizike ajo 
nuk është në gjendje që të deklarohet lidhur më faktet përkatëse etj. 

5 Gjykata sipas bindjes së lirë, do të vendosë nëse në vend apo krahas përfaqësuesit 
ligjor do ta pyes vetë palën të cilës i mungon aftësia procedurale. Mirëpo, duke 
pasur para-sysh faktin se, sipas ligjit të ri janë palët ato të cilat propozojnë së cilat 
prova duhet të merren dhe se gjykata nuk ka më për detyrë që të hulumtojë të 
vërtetën, nuk do të ishte e arsyeshme që gjykata pa propozimin e palëve të caktojë 
dëgjimin e palës, të cilës i mungon aftësia procedurale krahas apo në vend të 
përfaqësuesit të saj ligjor. 

6 Në vend të palës nuk mund të dëgjohet i autorizuari i saj.  
7 Personat juridik nuk kanë aftësi procedurale, prandaj në vend të tyre dëgjohen 

personat të cilët më ligj apo më aktin e përgjithshëm të personit juridik janë 
caktuar për përfaqësim. Kështu për shembull, në vend të ndërmarrjes do të 
dëgjohet drejtori i saj apo personi tjetër i caktuar më statut për përfaqësim, kurse 
për ministrinë apo komunën do të dëgjohet zyrtari i saj i caktuar me ligj apo me akt 
normativ të saj, mirëpo as për personin juridik nuk mund të dëgjohet i autorizuari i 
saj (avokati apo personi tjetër i autorizuar). 

8 Në rastet kur në njërën anë marrin pjesë disa persona, qoftë si paditës apo si të 
paditur (bashkëndërgjyqësit aktivë apo pasivë), gjykata varësisht nga natyra e 
këtij raporti do të vendosë për dëgjimin e tyre në cilësinë e palës. 

9 Në rastet kur ekziston bashkëndërgjyqësia formale, gjykata si rregull do t’i 
dëgjojë të gjithë bashkëndërgjyqësit në cilësinë e palës, sepse secili nga ta i 
përgjigjet palës kundërshtare më kërkesë të veçantë. Bashkëndërgjyqësit formal 
mund të dëgjohen edhe në cilësinë e dëshmitarit për faktet që kanë të bëjnë më 
kërkesat e bashkëndergjyqësve tjerë.  

10 Ndërkaq, nëse ekziston bashkëndërgjyqësia materiale (unike) gjykata do të 
vendosë nëse do t’i dëgjojë të gjithë bashkëndërgjyqësit apo vetëm disa prej tyre. 
Vendimi i gjykatës për dëgjimin e të gjithë bashkëndergjyqësve unik apo vetëm të 
disave prej tyre, kryesisht varet nga propozimi i vet bashkëndërgjyqësve, gjë që 
është shprehje e parimit të disponibilitetit të palëve, mirëpo gjykata mund të 
refuzojë dëgjimin e ndonjërit nga bashkëndërgjyqësit nëse konstaton se 
dëgjimi i tij është i pamundshëm apo se ai bashkëndërgjyqës nuk ka dijeni për 
faktet të cilat duhet të vërtetohen. 

 
 
Neni 376 
 
376.1 Letërthirrja për në seancë i dërgohet personalisht palës, apo personit që 

do të pyetet në vend të palës. 
376.2 Në letërthirrje theksohet se në seancë do të merret prova me dëgjimin e 

palëve dhe se pala që vjen në seancë mund të pyetet në mungesë të palës 
tjetër.  
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1 Letërthirrja për t’u dëgjuar në seancë, palës duhet t’i dorëzohet personalisht 
(par. 1). Nëse pala është e pranishme në seancë kur është caktuar marrja e provës 
më dëgjimin e palëve, gjykata do t`ia tërheq vërejtjen palës që të paraqitet në 
seancën e ardhshme për t’u pyetur në këtë cilësi dhe këtë vërejtje do ta shënojë në 
procesverbal. Mirëpo, nëse pala nuk ka qenë prezent në seancën gjyqësore në të 
cilën është dhënë aktvendimi i tillë, gjykata ka për detyrë që asaj t`ia dorëzojë 
thirrjen personalisht edhe nëse ka të autorizuar në kontest. 

2 Palës e cila në kontest përfaqësohet nga përfaqësuesi ligjor, thirrja për t’u dëgjuar 
në këtë cilësi, i dërgohet nëpërmes përfaqësuesit ligjor. Kështu p. sh., personit të 
mitur thirrja për t’u pyetur në cilësinë e palës i dërgohet nëpërmes prindit të tij, 
personit të cilit i është marrë aftësia për të vepruar, thirrja i dërgohet nëpërmjet 
kujdestarit të tij, personit juridik, thirrja i dërgohet nëpërmjet përfaqësuesit të 
caktuar me ligj apo më aktin normativ të tij etj. 

3 Në paragrafin 2 të këtij neni është paraparë se çka duhet të përmbajë thirrja për 
dëgjimin e palës. Kështu në thirrje posaçërisht duhet të theksohet se në seancën e 
ardhshme do të merret prova me dëgjimin e palëve, arsyet për të cilat thirret pala, 
si dhe vërejtja se në rast të mosprezencës të ndonjërës nga palët, do të pyetet vetëm 
pala prezente. Në këtë mënyrë, palës me kohë, pra, që në momentin e dorëzimit të 
thirrjes, do t’i bëhen me dije pasojat e mosveprimit sipas thirrjes së gjykatës. 

4 Për dallim nga thirrja e dëshmitarit, thirrja për palën nuk duhet të përmbajë 
vërejtjen për të drejtën në kompensim të shpenzimeve si dhe vërejtjen për 
mundësinë e ndërmarrjes së masave ndëshkuese për shkak të mos përgjigjet 
thirrjes së gjykatës, sepse ndaj palës nuk mund të ndërmerren masa të tilla1402.  

5 Meqenëse tërheqja e vërejtjes për pasojat e mospërgjigjjes në thirrjen e gjykatës 
për t’u pyetur në cilësinë e palës është ngritur në detyrim ligjor, mos-përfillja e 
këtij detyrimi përbën shkelje të dispozitave të procedurës, lidhur me çka është 
deklaruar edhe praktika gjyqësore me qëndrimin: “Kur gjykata e cakton marrjen e 
provës me dëgjimin e palëve, atëherë ka për detyrë që palëve t`ua tërheq vërejtjen 
për pasojat e mungesës nga seanca në të cilën do të merret ajo provë. Në mungesë 
të vërejtjes së tillë, dëgjimi i vetëm njërës palë do të paraqiste shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës kontestimore (VS Gz.315/76 e publikuar në Aktuelna 
sudska praksa iz gradjansko-procesnog prava, Beograd 2000, f. 104, autori Cosic-
Kersmanovic, marrë nga Komentar zakona o parnicnom postupku u Federaciji 
Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, fq. 295). 

 
 
Neni 377 
 

Nuk mund të përdoret kurrfarë mase shtrëngimi ndaj palës, që nuk i 
përgjigjet thirrjes së gjykatës për t’u pyetur, e as të detyrohet ajo për të dhënë 
deklaratë. 

 
1 Dispozita e këtij neni vjen e reduktuar në krahasim me nenin 269 të ligjit të 

mëparshëm. Kjo nga- se më këtë nen është përfshirë vetëm paragrafi 1 i nenit 269 

                                                            
1402 Më gjerësisht shih komentin e nenit 377 nr. 1 e në vazhdim. 
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të ligjit të mëparshëm më të cilin është përjashtuar mundësia e ndërmarrjes të 
masave ndëshkuese ndaj palës, e cila nuk i përgjigjet thirrjes së gjykatës për t’u 
dëgjuar në këtë cilësi, ndërkohë që është lënë anash dispozita më të cilën gjykata 
ka qenë e autorizuar që të vlerësojë se çfarë rëndësie ka fakti, që pala nuk është 
paraqitur në gjykatë për dhënien e deklaratës ose ka refuzuar që të pyetet. 

2 Është rregull i përgjithshëm, se askush nuk ka për detyrë që të japë deklarata 
dhe të theksoj fakte me të cilat vetit do t’i sillte pasoja të dëmshme. Për këtë 
arsye, ligji parasheh se pala është e lirë që të vendosë nëse do të japë deklaratë në 
gjykatë në cilësinë e palës apo jo. Për rrjedhojë, pala nuk mund të detyrohet që të 
paraqitet në seancë, në të cilën do të bëhet marrja e provës me dëgjimin e palëve, 
dhe ndaj saj nuk mund të ndërmerren masa shtrëngimi e as ndëshkimi nëse 
refuzon që të pyetet në këtë cilësi. 

3 Lënia anash e dispozitës nga paragrafi 2 i ligjit të mëparshëm është krejtësisht në 
përputhje me përcaktimin e ligjdhënësit të paraqitur në tekstin e dispozitës të këtij 
neni. Kjo nga- se, deri- sa palës i është lënë liria e zgjedhjes nëse do të japë 
deklaratën apo jo, kjo liri nuk mund të cenohet me mundësin e bartjes së pasojave 
për shkak të mos-deklarimit. Në të kundërtën, liria e zgjedhjes të opsionit nga pala 
nuk do të ekzistonte. Për këto arsye gjykata me rastin e vendosjes të kësaj rrethane, 
nuk duhet t’i japë më kurrfarë rëndësie dhe nga kjo rrethanë për palën nuk mund të 
rrjedhin kurrfarë pasojash negative.  

4 Sipas kësaj dispozite ligjore, pala nuk e ka për detyrë që ta njoftojë gjykatën 
për shkaqet e mosparaqitjes në gjykatë apo të refuzimit të dhënies së 
deklaratës, prandaj në këto rrethana, kur gjykata fare nuk ka dijeni për shkaqet e 
mosardhjes së palës apo të refuzimit të dhënies së deklaratës, e ka të pamundur që 
t’i vlerësojë arsyet e atyre shkaqeve dhe rëndësinë e sjelljes së këtillë të palës. 

5 Si rregull për dhënien e deklaratës në gjykatë, pala nuk do të përgjigjet 
penalisht, edhe nëse deklarata nuk është e saktë, sepse askush nuk është i 
detyruar të theksojë rrethanat dhe faktet, të cilat do të mund t’i shkaktonin pasoja. 
Mirëpo, në qoftë se gjykata e ka bazuar vendimin e vet në deklaratën e rrejshme të 
palës (p. sh., kur nuk ka pasur prova të tjera), pala mund të kryejë veprën penale 
të dhënies të deklaratës të rrejshme, të paraparë më nenin 307 të Kodit Penal 
të Kosovës. Në të kundërtën, nëse vendimi i gjykatës është bazuar në provat e tjera 
e jo në deklaratën e palës, atëherë pala nuk do t’i nënshtrohet ndjekjes penale për 
deklaratën e dhënë, për dallim nga dëshmitari, nga eksperti dhe interpretuesi të 
cilët çdo- herë do të përgjigjen penalisht për deklaratat e rreme.  

 
 
Neni 378 
 

Dispozitat e këtij ligji me të cilat është rregulluar marrja e provës me anë të 
dëshmitarëve aplikohen edhe me rastin e marrjes së provës me anë të dëgjimit 
të palëve, po që se për dëgjimin e palëve nuk është parashikuar shprehimisht 
dhe posaçërisht diç tjetër.  

 
1 Kjo dispozitë e rregullon mënyrën e marrjes së provës më dëgjimin e palës dhe 

parasheh se me rastin e marrjes së kësaj prove përshtatshmërisht aplikohen 
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dispozitat me të cilat është paraparë marrja e provës me anë të dëshmitarëve, më 
kusht që ato të mos jenë në kundërshtim me atë që është paraparë më dispozitat e 
neneve 373-384 të këtij ligji. 

2 Më aplikimin e dispozitave, të cilat kanë të bëjnë më dëgjimin e dëshmitarëve dhe 
palët, do të thotë se mund të dëgjohet vetëm ajo palë, e cila është në gjendje që 
gjykatës t’i japë informata për faktet të cilat provohen (neni 339.2); se gjykata 
para se ta dëgjojë palën ka për detyrë që asaj t`ia tërheq vërejtjen se ka për detyrë 
që ta thotë të vërtetën dhe për pasojat e dhënies së deklaratës së rreme (neni 347.2); 
se palëve fillimisht u bëhen pyetje të përgjithshme (neni 347.2); se palët pyetën në 
të njëjtën mënyrë siç pyetën dëshmitarët (neni 348); se pala, e cila është memece, 
shurdhmemece apo nuk e njeh gjuhën e gjykatës, do të pyetët në pajtim me nenin 
354; se palës duhet t’i tërhiqet vërejtja për ruajtjen e sekretit zyrtar dhe atij 
ushtarak (neni 341) dhe se pala, e cila nuk ka mundësi që të paraqitet në gjykatë 
mund të pyetet edhe në banesën e tij apo në ambientet ku e ka vendqëndrimin (neni 
346.3). 

3 Në anën tjetër, sipas kësaj dispozite ligjore rezulton se në palët nuk zbatohet 
rregulla për detyrimin e përgjigjes në thirrjen e gjykatës dhe të dhënies së 
deklaratës si dhe dispozitat për masat shtrënguese, të cilat aplikohen në rast të mos- 
ardhjes së dëshmitarit apo refuzimit për dhënien e dëshmisë. Gjithashtu, me rastin 
e dëgjimit të palëve nuk vlejnë rregullat për dëgjimin një nga një dhe pa prezencën 
e palës tjetër, sepse palët mund të prezantojnë gjatë tërë rrjedhës së procedurës, 
duke përfshirë edhe kohën e dëgjimit të palës kundërshtare. Në palën nuk mund të 
aplikohen as dispozitat e neneve 342 dhe 343 për refuzimin e dhënies së deklaratës 
dhe për refuzimin e dhënies së përgjigjes në pyetje, sepse pala ka të drejtë që të 
refuzojë dhënien e deklaratës dhe përgjigjes në pyetje. Gjithashtu, pala nuk ka të 
drejtë në shpenzime të procedurës sipas rregullave të cilat zbatohen në dëshmitarët, 
por vetëm në kuadër të kushteve për kompensimin e shpenzimeve të procedurës.  

 
Nga praktika gjyqësore: 
 
1.”Është bërë shkelja esenciale e dispozitave të procedurës kontestuese nga neni 
264 dhe 265 (373 dhe 374) lidhur me nenin 354 par. 1 (182 par 1).të LPK kur 
gjykata lidhur me faktin kontestues ka vendosur të merr provën me dëgjimin e 
palëve, e nuk i ka dëgjuar të dyja palët, por vetëm njërën edhe pse nuk kanë 
ekzistuar rrethanat nga neni 265 (374) të LPK, të cilat do ta arsyetonin dëgjimin 
vetëm të njërës palë”(OS u Slavonskoj Pozegi, Gz.283/78 dt.17.05.1978.- PSP 
13/1601978 publikuara në Zakon i parničnom postupku sa sudskom praksom, 
bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i 
dopunjeno izdanje, fq. 298). 
 
2.”Kur pala e ka të autorizuarin për në seancë, duhet të thirret vetëm ai, kurse 
pala duhet të thirret personalisht vetëm kur është caktuar dëgjimi i saj me qëllim të 
të provuarit” (VS, Rev.1632/86 dt.20.8.1986.- PSP 33/170 publikuara në Zakon i 
parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i 
abecednim kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno izdanje, fq. 297). 
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3.”Gjykata nuk është e autorizuar që të vendosë të dëgjohet vetëm njëra palë, kur 
pala tjetër nuk i është përgjigjur thirrjes për shkak se ka qenë e penguar” (VS, Rev 
588/86 dt.27.11.1986.- PSP 35/166 publikuara në Zakon i parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto 
izmenjeneo i dopunjeno izdanje, fq. 297). 
 
4.”Kur vendos që të merret prova me dëgjimin e palëve, gjykata mund ta dëgjojë 
njërën nga to, vetëm nëse pala tjetër e refuzon dhënien e deklaratës apo nuk i 
përgjigjet thirrjes së gjykatës. Megjithatë, nëse, gjykata, edhe për- kundër asaj se 
njëra nga palët për shkaqe të arsyeshme ka kërkuar shtyrjen e seancës në të cilën 
është dashur të dëgjohet, e dëgjon vetëm palën tjetër, palës që mungon me veprim 
të kundërligjshëm ia pamundëson shqyrtimin në gjykatë” (VS, Rev.1496/97 
dt.19.2.1988.-IO 1/1998-186 publikuara në Zakon i parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto 
izmenjeneo i dopunjeno izdanje, fq. 298). 
 
5.”Gjykata nxjerr prova para gjyqtarit të lutur, vetëm për shkaqe të rëndësishme, 
kurse provën me dëgjimin e palëve vetëm nëse pala për shkak të pengesave të 
paevitueshme nuk mundet personalisht të paraqitet në gjykatë apo nëse ardhja e tij 
do të shkaktonte shpenzime joproporcionale” (ZS u Bjellovaru, GZ 672/99 
dt.22.4.1999.- IO 1/00-164 publikuara në Zakon i parničnom postupku sa sudskom 
praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto 
izmenjeneo i dopunjeno izdanje, fq. 298). 

 
 
Sigurimi i provës (Paraprova) 
 
Neni 379 
 
379.1 Kur një provë, nga e cila varet zgjidhja e kontestit ose që ndikon në 

sqarimin e tij, ka rrezik të zhduket ose të vështirësohet marrja e sajë, më 
kërkesën e palës se interesuar mund të urdhërohet marrja para kohe e 
saj, qoftë gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor, qoftë para fillimit të tij. 

379.2 Sigurimi i provës mund të kërkohet para dhe gjatë procedurës së inicuar 
për përsëritjen e gjykimit të përfunduar më vendim të formës së prerë.  

 
1 Si rregull, provat merren gjatë zhvillimit të procedurës dhe kryesisht në seancën 

për shqyrtimin kryesor. Mirëpo, në praktikë shpeshherë paraqiten situata, të cilat 
kërkojnë që provat të merren sa më shpejt për shkak se marrja e tyre më vonë do 
të jetë e vështirësuar ose krejtësisht e pamundur, me çka do të vihej në pyetje 
ofrimi i mbrojtjes së të drejtave subjektive të mohuara apo të cenuara ose interesi 
ligjor i palës. Për këtë arsye, ligjdhënësi me nenin 379 ka paraparë se, nëse 
rrethanat tregojnë se një provë nuk do të mund të merret në seancën për shqyrtimin 
kryesor ose marrja e saj do të jetë e vështirësuar, me propozimin e palës, gjykata 
mund të urdhërojë marrjen e provës më herët gjatë zhvillimit të procedurës ose 
para fillimit të saj.  
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2 Sigurimi i provës në mënyrën e paraparë me këtë dispozitë ligjore përfaqëson 
shmangie nga parimi i drejtpërdrejtshmërisë, si dhe nga parimi i 
ekonomizimit. Kjo sepse, në njërën anë prova nuk do të merret në seancën për 
shqyrtimin kryesor, kur merren edhe provat e tjera dhe kur bisedohet edhe për 
materialin shqyrtues, por në seancë lexohet procesverbali për sigurimin e provës së 
tillë, kurse në anën tjetër për arsye se në fazën kur bëhet sigurimi i provës, gjykata 
nuk ka mundësi që të vlerësojë nevojen e marrjes së saj, për çka ekziston rreziku 
që ajo më vonë të tregohet e panevojshme. Mirëpo, duke pasur parasysh faktin se 
funksioni themelor i procedurës kontestuese është mbrojtja gjyqësore e të 
drejtave subjektive të cenuara apo të mohuara, sigurimi i provës në pajtim më 
këtë dispozitë ligjore përfaqëson kompromis midis parimeve të 
drejtpërdrejtshmërisë dhe të ekonomizimit nga njëra anë dhe të ofrimit të 
mbrojtjes gjyqësore të të drejtave subjektive të mohuara apo të cenuara nga 
ana tjetër, gjë që konsiderohet e arsyeshme. 

3 Në procedurën për sigurimin e provave, gjykata e vlerëson vetëm arsyen apo 
shkakun për nevojën e sigurimit të provës para kohës, përkatësisht faktin nëse 
ekziston dyshimi se ndonjë provë fare nuk do të mund të merret ose marrja e saj 
do të vështirësohet, por jo edhe nevojën për sigurimin e saj. 

4 Procedura e sigurimit të provës, gjithnjë zbatohet më propozimin e palëve. 
Përjashtim nga ky rregull mund të bëhet vetëm në rastet kur duhet të vërtetohen 
faktet që kanë të bëjnë më situatën në të cilën sipas vlerësimit të gjykatës duhet të 
pengohet dispozicioni i palëve (neni 3). Në raste të tilla, gjykata mund të 
urdhërojë sigurimin e provës edhe nëse palët nuk e kanë kërkuar një gjë të tillë. 

5 Për dallim nga ligji i mëparshëm (neni 272), më të cilin ka qenë e përjashtuar 
mundësia e marrjes së provës me dëgjimin e palëve, sipas kësaj dispozite në 
propozimin për sigurimin e provës mund të përfshihen të gjitha mjetet 
provuese, pra, edhe dëgjimi i palëve, sepse siç është theksuar në komentarin e 
nenit 373, ligji i ri këtë mjet provues në tërësi e ka barazuar me mjetet e tjera 
provuese, prandaj, ai në mënyrë të barabartë me mjetet e tjera mund të përdoret 
edhe në procedurën e sigurimit të provës. 

6 Shkaqet për sigurimin e provave, përveç nga rrethanat konkrete, determinohen 
edhe nga vetë lloji i mjetit provues, i cili duhet të përdoret për sigurimin 
provës. Kësisoj ekziston shkaku për sigurimin e provës nëse dokumenti është në 
gjendje të atillë, që me kalimin e kohës mund të shkatërrohet apo nëse do të bartet 
në vendin e huaj, nga i cili nuk do të mund të merrej më. Gjithashtu, ekziston 
shkaku për sigurimin e provës edhe në rastet kur gjurmët në vendin e ngjarjes 
duhet shpejt të shikohen që të mos shkatërrohen, kur dëshmitari i cili duhet të 
dëgjohet është i sëmurë rënde dhe ekziston rreziku që të vdes, kur pala dëmin i cili 
i është shkaktuar dëshiron vet ta eliminoj, sepse ngelja e tij në gjendjen ekzistuese 
e rrezikon shkatërrimin e sendit etj. 

7 Palët, propozimin për sigurimin e provës mund ta bëjnë para inicimit të 
procedurës dhe gjatë zhvillimit të saj, mirëpo, duke pasur parasysh ndalesën 
ligjore për theksimin e fakteve të reja dhe për propozimin e provave të reja pas 
seancës përgatitore, konsiderojmë se propozimi për sigurimin e provës pas seancës 
përgatitore mund të bëhet vetëm lidhur me provën, nxjerrja e të cilës është caktuar 
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në seancën përgatitore, përkatësisht të provës, të cilën pala pa fajin e saj nuk ka 
mundur që ta propozojë në seancën përgatitore. 

8 Sipas paragrafit 2 të këtij neni, propozimi për sigurimin e provës, përveç para 
fillimit të procedurës dhe gjatë zhvillimit të saj mund të bëhet edhe në 
procedurën sipas propozimit për përsëritjen e procedurës. Rëndësia e kësaj 
dispozite është e padiskutueshme sepse zbatimi i vendimit të plotfuqishëm mund të 
bëhet para marrjes së vendimit sipas propozimit për përsëritjen e procedurës, kurse 
ndërkohë sendi mund të humbë apo të asgjësohet dhe të pamundësohet marrja e 
provës, e cila do të ishte relevante për marrjen e vendimit në këtë fazë të 
procedurës.  

9 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, konsiderojmë se sigurimi i provës 
mund të kërkohet edhe gjatë procedurës sipas revizionit. Kjo nga- se, në qoftë se 
në procedurën sipas revizionit konstatohet se për shkak të shkeljes esenciale të 
dispozitave të procedurës apo të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, 
gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë jo të plotë, gjykata do ta pranojë 
revizionin dhe do t’i anulojë pjesërisht apo tërësisht aktgjykimet e shkallës së parë 
dhe të dytë apo vetëm aktgjykimin e shkallës së dytë dhe çështjen do ta kthej për 
gjykim në gjykatat e instancave më të ulëta (neni 224.2), prandaj në këto situata 
është e mundur që të merren provat, të cilat nuk janë marrë më parë, e si rrjedhojë 
mund të jetë e domosdoshme edhe që të bëhet sigurimi i provës.  

10 Shpenzimet e procedurës për sigurimin e provës i bartë propozuesi, mirëpo, ai këto 
shpenzime mund t’i kërkojë si pjesë të shpenzimeve të procedurës në të cilën 
është përdorur prova e nxjerrë në procedurën e sigurimit të provës (neni 452.1)  

 
 
Neni 380 
 

Kërkesa për sigurimin e provës paraqitet ne gjykatën që është duke shqyrtuar 
çështjen dhe, ne rast se padia nuk është ngritur ende, ne gjykatën e vendit ku 
ka banim personi që do te pyetet ose ku ndodhet sendi që duhet të këqyret. Ne 
rastet e ngutshme kërkesa për sigurimin e provës mund te paraqitet në 
gjykatën e vendit, ku ka banim personi që do të pyetet ose ku ndodhet sendi 
që duhet të këqyret, përkundrejt faktit se padia është ngritur.  

 
1 Me këtë dispozitë ligjore është paraparë kompetenca e gjykatës për procedim 

sipas kërkesës për sigurimin e provës. 
2 Si rregull kompetente për marrjen e provave gjatë procedurës gjyqësore është 

gjykata, para së cilës zhvillohet procesi. Kjo do të thotë se, në rastet kur është 
ngritur padia dhe po qe se sigurimi i provës duhet të bëhet gjatë procedurës 
gjyqësore, kompetente për sigurimin e provës është gjykata në të cilën është 
dorëzuar padia. Si rrjedhojë në këto raste, kërkesa për sigurimin e provës i 
paraqitet gjykatës para së cilës është duke u shqyrtuar çështja sipas padisë (neni 
380). Ky rregull vlen edhe për propozimet për sigurimin e provave të bëra lidhur 
më kërkesën për përsëritjen e procedurës, prandaj edhe në këto raste propozimi i 
paraqitet gjykatës para se cilës zhvillohet kjo procedurë. 



Selim Nikçi 

 660 

3 Me qëllim që procedura për sigurimin e provës të bëhet me sa më pak shpenzime 
dhe në afat sa më të shkurtër, me këtë dispozitë është paraparë se, në rastet kur 
nuk është ngritur padia dhe kur marrja e provës është propozuar të bëhet me 
dëgjimin e dëshmitarit ose më këqyrjen e sendit, propozimi për sigurimin e 
provës i paraqitet gjykatës në territorin e së cilës dëshmitari, i cili duhet të pyetet e 
ka vendbanimin, përkatësisht gjykatës, në territorin e të cilës ndodhet sendi i cili 
duhet të këqyret.  

4 Në qoftë se, kemi të bëjmë me raste urgjente, kur shtyrja rrezikon, që marrja e 
provës të vështirësohet ose të pamundësohet1403, ligji e ka paraparë mundësinë, 
që kërkesa për sigurimin e provës t’i paraqitet gjykatës në territorin e së cilës 
dëshmitari i cili duhet të pyetet e ka vendbanimin, gjegjësisht, ku ndodhet sendi që 
duhet të këqyret, edhe nëse është ngritur padi në gjykatën tjetër. 

5 Në të gjitha rastet nga pika 1 deri 4 të komentarit të këtij neni, kërkesa për 
sigurimin e provës i paraqitet gjykatës së shkallës së parë, përveç në rastet kur 
sigurimi i provës është propozuar gjatë zbatimit të procedurës, e cila zhvillohet 
sipas propozimit për përsëritjen e procedurës, në të cilin rast, kompetente për 
vendosjen dhe sigurimin e provës është gjykata e shkallës së dytë. 

 
 
Neni 381 
 

Në kërkesën për sigurimin e provës duhet të tregohen prova që duhet të 
merret, rrethanat dhe faktet për vërtetimin e të cilave shërben ajo dhe arsyet 
që e justifikojnë marrjen e saj përpara se të vije koha normale për marrjen e 
provave. Në kërkesë duhet të tregohet emri dhe mbiemri i palës kundërshtare, 
përveç kur ajo është e panjohur.  

 
1 Me këtë dispozitë, parashihet përmbajtja e propozimit më të cilin kërkohet 

sigurimi i provës, e cila nuk ndryshon nga ligji i mëparshëm. 
2 Sipas kësaj dispozite, pala e cila propozon sigurimin e provës, në propozim ka për 

detyrë të theksojë: provat të cilat duhet të merren; faktet për vërtetimin e të cilave 
shërbejnë provat e propozuara si dhe shkaqet për të cilat konsiderohet, se më vonë 
ajo nuk do të mund të merret ose se marrja e saj do të jetë e vështirësuar. Rëndësia 
e këtyre të dhënave qëndron në faktin se, në bazë të tyre gjykata do të vlerësojë 
arsyeshmerinë e kërkesës për sigurimin e provës. 

3 Gjithashtu, në të njëjtin propozim, pala ka për detyrë që ta theksojë edhe emrin e 
palës kundërshtare, përveç kur ajo është e panjohur. Më palën kundërshtare 
nënkuptojmë palën e kundërt të përfshirë me padi, nëse padia është ngritur, 
përkatësisht, palën kundër të cilës parashtruesi i propozimit mendon të ngritë padi. 
Mirëpo, në qoftë se kërkohet që provat të sigurohen para ngritjes së padisë, në 
disa raste të caktuara nuk do të jetë e mundur që të dihet emri i palës tjetër (p. sh., 
në rastet kur kemi të bëjmë me dëmin të cilin e ka shkaktuar personi i panjohur 
etj.), propozimi për sigurimin e provës mund të paraqitet edhe pa emrin e palës së 

                                                            
1403 P. sh., për shkak se ekziston rreziku, që sendi i cili duhet të këqyret do të shkatërrohet shpejt nga 
të reshurat atmosferike ose nga pronari apo poseduesi i tij, kur sipas konstatimit të mjekut rezulton, se 
dëshmitari i cili duhet të pyetet mund të jetojë vetëm edhe pak kohë. 
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kundërt, por propozuesi duhet të theksojë faktet të cilat palën kundërshtare e 
bëjnë të panjohur. Në raste të këtilla, palës së panjohur do t’i caktohet 
përfaqësuesi i përkohshëm në kuptim të nenit 383 par. 2 të këtij ligji.  

6 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, në teorinë juridike të kësaj fushe, 
ekziston mendimi se propozimi për sigurimin e provës duhet të bëhet i besueshëm 
edhe sa i përket ekzistimit eventual të bazueshmërisë së kërkesës, e cila bazohet 
në faktet të cilat do të mund të vërtetoheshin me provat e siguruara, sigurimi i të 
cilave propozohet1404.  

 
 
Neni 382 
 
382.1 Kopja e kërkesës i komunikohet palës kundërshtare, përveç kur ajo nuk 

dihet ose kur marrja e provës nuk lejon shtyrjen. 
382.2 Aktvendimi me të cilin pranohet kërkesa për sigurimin e provës, duhet të 

tregojë provën që do të merret dhe mënyrën e marrjes së provës si dhe 
faktet apo rrethanat që duhet të provohen me të. 
 

1 Më dispozitat e këtij neni, është paraparë procedura, e cila duhet të zbatohet 
lidhur me propozimin për sigurimin e provës, që në esencë nuk dallon nga 
procedura e paraparë me ligjin e mëparshëm. Ndryshimet kanë të bëjnë më 
mënyrën e formulimit të dispozitave, me ç`rast në këtë nen pa ndonjë arsye të 
justifikueshme janë lënë anash formulimet shpjeguese që i përmbante ligji i 
mëparshëm. Kështu p.sh., paragrafi 1 i këtij neni nuk e thekson fare llojin e 
kërkesës, e cila duhet t’i dërgohet palës tjetër e as shkaqet për shkak të të cilave 
gjykata mund të bëjë shmangie nga detyrimi i dërgimit të propozimit palës tjetër 
(p. sh., nëse ekziston rreziku për shkak të shtyrjes), por le që këto të nënkuptohen. 

2 Si rregull, gjykata propozimin për sigurimin e provës do t`ia dërgojë palës 
kundërshtare, nëse ajo është e njohur, me qëllim që asaj pale t’i mundësohet që të 
deklarohet lidhur më propozimin e palës tjetër. Edhe pse ligji nuk e parasheh 
shprehimisht, konsiderojmë se gjykata për shkak të natyrës urgjente të kësaj 
procedure, palës kundërshtare do t`ia caktojë afatin për t’u deklaruar në 
propozimin e palës tjetër, i cili do të caktohet varësisht nga të gjitha rrethanat e 
rastit e sidomos nga nevoja për procedim urgjent lidhur më sigurimin e provës së 
propozuar. 

3 Në qoftë se pala kundërshtare është e panjohur, si dhe në rastet kur sigurimi i 
provës nuk duron shtyrje, gjykata do ta japë vendimin sipas propozimit për 
sigurimin e provës, do ta jep edhe pa deklarimin e palës kundërshtare.  

4 Do të mund të konsiderohej, se sigurimi i provës nuk duron shtyrje, nëse bëhet e 
besueshme se kalimi i kohës do të shkojë në dëm të rezultatit të të provuarit, p. sh., 
nëse bëhet e besueshme se pala kundërshtare posa të dijë ekzistimin e propozimit, 
do ta pengojë sigurimin e provës, duke e eliminuar sendin që ndodhet tek ajo, e 
nëse dëshmitari i cili duhet të pyetet është në çastet e fundit të jetës etj. Në këto 

                                                            
1404 Triva-Bejalac-Dika Gradjansko parnicno procesno pravo, Zagreb 1986 f. 416, marrë nga 
Komentar zakona o parnicnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st. 
295. 



Selim Nikçi 

 662 

raste, si dhe në çdo situatë tjetër e cila nuk duron shtyrje, gjykata duhet të veprojë 
me shpejtësi dhe në mënyrë operative. 

5 Lidhur më propozimin për sigurimin e provës, gjykata vendos me aktvendim. Në 
qoftë se gjykata e miraton kërkesën për sigurimin e provës, më të njëjtin vendim 
do të theksojë provën, e cila duhet të merret, mënyrën e marrjes së provës dhe 
faktet të cilat duhet të provohen me ato prova.  

 
 
Neni 383 
 
383.1 Në qoftë se, palës kundërshtare nuk i është dërguar me parë kërkesa për 

sigurimin e provës, atëherë ajo i dërgohet bashkë me aktvendimin me të 
cilin është pranuar dhe caktuar seanca për marrjen e saj. 

383.2 Palës të panjohur kundërshtare të cilës nuk i dihet vendbanimi, gjykata 
mund t`ia emëroj përfaqësuesin e përkohshëm me qëllim që të marrë 
pjesë në seancën e caktuar për marrjen e provës. Për emërimin e 
përfaqësuesit të përkohshëm nuk ka nevojë të bëhet shpallje publike. 

383.3 Në rastet e ngutshme gjykata mund të vendosë që prova të merret para se 
t`i dërgohet vendimi, me të cilin është pranuar kërkesa për sigurimin e 
provës, palës kundërshtare. 

383.4 Kundër aktvendimit të gjykatës, me të cilin pranohet propozimi për 
sigurimin e provës, si dhe kundër aktvendimit me të cilin vendoset që 
marrja e provës të filloj para se aktvendimi t`i dërgohet palës 
kundërshtare, nuk lejohet ankimi.  

 
1 Aktvendimi më të cilin është miratuar kërkesa për sigurimin e provës i dërgohet 

palës kundërshtare. Palës të cilës nuk i është dorëzuar propozimi për sigurimin e 
provës në pajtim më nenin 382 par. 1 të këtij ligji, propozimi do t’i dërgohet së 
bashku me aktvendimin me të cilin është pranuar kërkesa për sigurimin e provës 
dhe është caktuar seanca për sigurimin e saj. 

2 Në qoftë se, pala kundërshtare është e panjohur ose nëse vendbanimi i saj nuk 
dihet, gjykata mund t`ia caktojë përfaqësuesin e përkohshëm në pajtim me 
nenin 79 të këtij ligji më qëllim të pjesëmarrjes në seancën për sigurimin e 
provës. Në përfaqësuesin e përkohshëm aplikohen edhe dispozitat e nenit 82 të 
këtij ligji me të cilin janë paraparë të drejtat dhe detyrimet e përfaqësuesit të 
përkohshëm, mirëpo lidhur më aktvendimin për emërimin e përfaqësuesit të 
përkohshëm për pjesëmarrje në seancën për sigurimin e provës nuk duhet të bëhet 
shpallje publike, siç parashihet me nenin 83 të këtij ligji për rastet tjera.  

3 Si rregull, para dorëzimit të aktvendimit për miratimin e propozimit për sigurimin 
e provës gjykata nuk mund të fillojë marrjen e provës, mirëpo, në raste të 
ngutshme, gjykata mund t’i qaset marrjes së provës edhe para dorëzimit të 
aktvendimit palës kundërshtare. Në raste të këtilla, pala kundërshtare do të 
njoftohet për sigurimin e provës në momentin kur prova e tillë do të administrohet 
dhe ka të drejtë në të gjitha kundërshtimet si dhe në propozimin që marrja e 
provës, sigurimi i të cilës është bërë të përsëritet, nëse kjo edhe më tej është e 
mundur. 
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4 Pra, nga ajo që u parashtrua rezulton se dispozita e paragrafit 3 të këtij neni bën 
përjashtim nga parimi i drejtpërdrejtshmërisë, sepse lejon mundësinë e marrjes 
së provës para se t’i dërgohet aktvendimi palës kundërshtare, mirëpo, ky 
përjashtim mund të arsyetohet si më urgjente i procedurës për sigurimin e provës, 
po ashtu edhe për faktin, se palës kundërshtare gjithsesi do t’i mundësohet, që 
lidhur më provën e siguruar dhe më fuqinë provuese të saj të deklarohet në 
seancën për shqyrtimin kryesor në të cilën do të përdoret prova e tillë. 

5 Kundër aktvendimit më të cilin pranohet propozimi për sigurimin e provës (neni 
382 par. 2) dhe kundër aktvendimit më të cilin vendoset, që marrja e provës të 
fillojë para se aktvendimi t’i dërgohet palës kundërshtare (par. 3 i këtij neni) nuk i 
është e lejuar ankimi. 

6 Kundër aktvendimit më të cilin refuzohet propozimi për sigurimin e provës është i 
lejuar ankimi. 

 
 
Neni 384 
 
384.1 Mosparaqitja e palës që ka kërkuar sigurimin e provës në seancën për 

marrjen e provës sjell refuzimin e propozimit, përveç kur marrjen e saj e 
kërkon pala kundërshtare ose kur gjykata çmon se kjo është në dobi të 
procesit gjyqësor. 

384.2 Për mënyrën e marrjes së provës dhe për fuqinë e saj provuese zbatohen 
rregullat e përgjithshme. 

 
1 Gjykata ka për detyrë që t’i thërras të dyja palët në seancën e caktuar për 

sigurimin e provës. Mirëpo, përderisa mospërgjigjja e palës kundërshtare në 
thirrjen e gjykatës ka për pasojë mbajtjen e seancës, në mungesë të saj, në rast se 
në seancë nuk paraqitet pala e cila e ka propozuar sigurimin e provës dhe nuk e ka 
arsyetuar mosparaqitjen, gjykata do ta refuzojë propozimin e tillë. 

2 Pala kundërshtare mund të ketë interes, që prova e propozuar nga pala tjetër të 
sigurohet, prandaj në qoftë se ajo propozon që prova e propozuar megjithatë të 
sigurohet, gjykata mund të vendosë që prova e tillë të sigurohet edhe nëse pala, e 
cila e ka propozuar sigurimin e saj nuk merr pjesë në seancën e caktuar për këtë 
qëllim. 

3 Gjithashtu, gjykata mund të vendosë që të sigurohet prova e propozuar edhe kur 
pala propozuese nuk merr pjesë në seancën e caktuar për sigurimin e saj dhe kur 
sigurimin e saj nuk e propozon as pala kundërshtare, nëse vlerëson se prova e tillë 
do të mund ta ndihmojë procesin gjyqësor. Edhe pse ligji nuk e thotë 
shprehimisht, konsiderojmë se vlerësimi i gjykatës se prova e sigurimi i të cilës 
është propozuar, do ta ndihmojë procesin gjyqësor duhet të ketë mbështetje në 
fuqinë provuese të provës dhe domosdoshmërinë e sigurimit të saj për vërtetimin 
e fakteve kontestuese relevante, si dhe në rrethanat të cilat e bëjnë të besueshme se 
sigurimi i provës së propozuar në këtë fazë do të ndihmonte që procedura 
gjyqësore, e cila do të zhvillohet lidhur me padinë të përfundojë më shpejt dhe më 
me pak shpenzime. 
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4 Mënyra e marrjes së provës në procedurën e sigurimit të saj kryesisht varet nga 
ajo, se me cilin mjet provues propozohet që ajo të sigurohet, me dëshmitarë, me 
anë të dokumentit, me këqyrjen e objektit, me ekspertim, me dëgjimin e palëve etj., 
prandaj, si rrjedhojë edhe të sigurimit të provës lidhur me mënyrën e marrjes së saj, 
në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat e këtij ligji, që vlejnë për marrjen e 
provave në procedurën e rregullt gjyqësore. 

5 Fuqia provuese e provës varet nga argumentimi që ajo ofron për vërtetimin e 
faktit të caktuar, prandaj kjo vlen edhe për provat, marrja e të cilave bëhet në 
procedurën e sigurimit të provës.  

 
 
Neni 385 
 
385.1 Po që se prova është marrë para se të jetë ngritur padia, procesverbali 

mbi marrjen e provës ruhet në gjykatën në të cilën është përpiluar ai. 
385.2 Po që se procedura sipas padisë është në zhvillim e sipër, e sigurimin e 

provës nuk e ka bërë gjykata e çështjes, atëherë procesverbali i dërgohet 
asaj gjykate.  

 
1 Sikundër me veprimet e tjera procedurale edhe lidhur me procedurën e sigurimit të 

provës, gjykata harton procesverbalin. Në qoftë se, procedura për sigurimin e 
provës është zhvilluar para se të ngritet padia, procesverbali i përpiluar lidhur më 
këtë rast ruhet në gjykatë, e cila e ka bërë sigurimin e provës. Palëve mund t’u 
jepet kopja e procesverbalit, i cili është hartuar në procedurën e sigurimit të provës, 
kurse në rast se sigurimi i provës është bërë më ekspertim, atëherë atyre u 
dorëzohet kopja e mendimit dhe e konstatimit të ekspertit. 

2 Në qoftë se, procedura është në zhvillim e sipër, kurse për shkak të urgjencës, 
sigurimin e provës nuk e ka bërë gjykata e çështjes, procesverbali për sigurimin e 
provës do t’i dorëzohet gjykatës te e cila është duke u zhvilluar procedura. 

3 Si rregull, procesverbali për sigurimin e provës përpilohet para ngritjes së padisë, 
me propozimin e palëve, ai do të lexohet si provë në kontestin i cili është iniciuar 
pas sigurimit të provës. Mirëpo, gjykata mund të vendosë që mos ta lexoj 
procesverbalin për sigurimin e provës, përkatësisht, që provën e siguruar mos ta 
marrë, nëse konstaton se fakti i cili provohet me të nuk është relevant ose se i njëjti 
nuk është kontestues midis palëve. 

4 Gjykata gjatë procedurës mund ta plotësojë provën e siguruar me dëgjimin e 
sërishëm të dëshmitarit apo të ekspertit, më këqyrjen e sërishme të sendit, nëse 
vlerëson se kjo është e nevojshme për sqarim më të mirë të çështjes dhe nëse 
ekzistojnë kushtet për një veprim të tillë. 

 
Praktika gjyqësore: 
 
1. Në procedurën për sigurimin e provës nuk është i lejuar shqyrtimi lidhur me 
bazën juridike midis palëve, gjegjësisht nëse propozuesi ka të drejtë dhe çfarë 
është ajo e drejtë në raport me palën kundërshtare (OS u Zagrebu, Gz 3539/88 
dt.17.05.1988 PSP 41/99164 publikuara në Zakon i parničnom postupku sa 
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sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto 
izmenjeneo i dopunjeno izdanje, st. 300). 
  
2.Procedura e sigurimit të provës përfundon me paraqitjen e procesverbalit mbi 
kryerjen e sigurimit të provës për gjykatën kontestimore dhe kundër tij nuk është e 
lejuar ankesa, kurse prova e siguruar do të jetë objekt i analizës dhe vlerësimit në 
procedurën në të cilën prova e tillë do të përdoret (ZS u Varazhdinu, G.z.780/03 
dt.24.06.2003- IO1/05-23499164 publikuara në Zakon i parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto 
izmenjeneo i dopunjeno izdanje,st.301). 
 
3. Në qoftë se, gjykata e aprovon propozimin për sigurimin e provës, lidhur me të 
duhet të japë aktvendim konform nenit 275.2 (382.2) të LPK (OS u Zagrebu, 
Gz.6671/87 dt.13.10.1987.-PSP 38/11923499164 publikuara në Zakon i 
parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i 
abecednim kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno izdanje, st.302) 
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KREU XXIII - Përgatitja e shqyrtimit kryesor 
 
Dispozita të përgjithshme 
 
Neni 386 
 
386.1 Gjykata menjëherë pasi t`i arrij padia i fillon përgatitjet për shqyrtimin 

kryesor të çështjes. 
386.2 Përgatitjet e këtilla i përfshijnë ekzaminimin paraprak të padisë, 

dërgimin e padisë palës së paditur për përgjigje të domosdoshme, 
mbajtjen e seancës përgatitore dhe caktimin e seancës për shqyrtimin 
kryesor të çështjes. 

386.3 Gjatë përgatitjes së shqyrtimit kryesor palët mund të dërgojnë 
parashtresa në të cilat i tregojnë faktet dhe provat të cilat mendojnë t’i 
propozojnë për marrje. 

 
1 Në procedurën kontestimore shqyrtimi kryesor përfaqëson fazën kryesore dhe 

qendrore të saj. Kjo, ngase në shqyrtimin kryesor finalizohen veprimet 
procedurale të palëve dhe të gjykatës dhe përfundon procedura në gjykatën e 
shkallës së parë me sjelljen e vendimit lidhur me çështjen konkrete juridike, e cila 
është iniciuar me padi. Mirëpo, që shqyrtimi kryesor të mund të përfundojë me 
sukses, pa zvarritje dhe me sa më pak shpenzime, është e nevojshme që ai të 
përgatitet mirë. Për këtë arsye ligjdhënësi në dispozitën nenit 386 par. 1 e ka 
paraparë zhvillimin e fazës përgatitore për përgatitjen e shqyrtimit kryesor. Kjo 
fazë fillon që nga momenti i ngritjes së padisë dhe zgjat deri me fillimin e 
seancës për shqyrtimin kryesor. Gjithashtu, kjo është fazë e detyrueshme, e cila 
ndërmerret dhe zhvillohet kryesisht pa marrë parasysh dispozicionin e palëve. 

2 Duhet theksuar se parimi i koncentrimit të seancave, shmangia nga parimit i së 
vërtetës materiale dhe metoda e rendit ligjor e rigoroz, përkatësisht mundësia e 
ndërmarrjes të aktiviteteve të caktuara procedurale ekskluzivisht në faza të 
caktuara të procedurës, në masë të madhe kanë gjetur shprehje edhe në dispozitat 
që kanë të bëjnë me përgatitjen e shqyrtimit kryesor, ku lidhur me të më detajisht 
do të bëhet fjalë në komentet, që do të jepen lidhur më dispozitat gjegjëse të këtij 
instituti ligjor.  

3 Si rregull, procedura përgatitore përbëhet prej katër nënfazave: 1. Shqyrtimi 
paraprak i padisë; 2. Dorëzimi i padisë të paditurit në përgjigje; 3. Mbajtja e 
seancës përgatitore dhe 4. caktimi i seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes. 
Mirëpo, nuk do të thotë që secili kontest duhet të kalojë nëpër të gjitha këto 
nënfaza. 

4 Në fazën e përgatitjes së seancës për shqyrtimin kryesor, veprimtaria zhvillohet në 
tri drejtime kryesore: 

 
- Së pari, gjykata hulumton nëse ekzistojnë prezumimet procedurale nga të 

cilat varët lejueshmëria e procedimit dhe e vendosjes për kërkesën e padisë 
dhe sipas nevojës ndërmerr masa për evitimin e pengesave, të cilat e pengojnë 
zhvillimin e mëtejmë të procedurës, si dhe vendos për të gjitha çështjet e 
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incidentit dhe të karakterit procedural, që paraqiten në këtë fazë të procedurës 
(kthimi në gjendje të mëparshme, sigurimi i provës, futja e ndërhyrësit në 
kontest etj.). Gjykata mund ta hedhë poshtë padinë, në qoftë se nuk ekzistojnë 
prezumimet për zhvillimin e kontestit ose nëse nuk janë eliminuar pengesat për 
zhvillimin e mëtejmë të procedurës;  

- Së dyti, gjykata në bashkëpunim më palët përgatit lëndën procedurale, 
vërteton se cilat fakte midis palëve janë kontestuese e të cilat nuk janë 
kontestuese dhe e cakton rrethin e fakteve, të cilat duhet të provohen dhe të 
përgatit materialin provues për seancën në shqyrtimin kryesor; dhe  

- Së treti, gjykata në rastet e parapara më ligj, vendos për fatin e 
kërkesëpadisë ose merr vendim me të cilin përfundon procedura 
kontestimore. Kështu, gjykata gjatë përgatitjes së séances së shqyrtimit 
kryesor, mund të marrë aktgjykim në bazë të pohimit (neni 148); aktgjykim në 
bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia (neni 149); aktgjykim për shkak të 
padëgjueshmërisë e mosbindjes (neni 150); aktgjykim për shkak të mungesës 
(neni 151); aktgjykim më të cilin refuzohet kërkesëpadia nëse nga faktet e 
theksuara nuk rezulton themelësia e kërkesëpadisë, kurse padia në seancën 
gjyqësore nuk është ndryshuar (neni 151.4). Gjithashtu, gjykata në këtë fazë të 
procedurës mund ta pranojë lidhjen e pajtimit gjyqësor nga palët 
ndërgjyqësore.  
 

5 Më qëllim që palët të kontribuojnë në përgatitjen sa më të mirë të shqyrtimit 
kryesor me paragrafin 3 të këtij neni, është paraparë se ato gjatë përgatitjes të 
shqyrtimit kryesor mund t’i dërgojnë gjykatës parashtresa. Këtu është fjala 
vetëm për parashtresat të cilat kanë të bëjnë me fakte dhe prova, marrja e të cilave 
propozohet, përkatësisht do të propozohet. Me parashtresa të këtilla, palët 
zakonisht i plotësojnë pretendimet e tyre të theksuara dhe në përgjigje të padisë. 

6 Me këtë dispozitë, nuk është përcaktuar afati deri kur palët do të mund të dërgojnë 
parashtresa të tilla. Mirëpo, duke pasur parasysh dispozitën e nenit 402 të këtij 
ligji, si rregull parashtresat do të mund të dorëzohen në gjykatë deri në seancën 
përgatitore, përkatësisht deri në përfundimin e kësaj seance.  

7 Bazuar në praktikën e deritanishme të gjykatave, pa mëdyshje mund të konstatohet 
se parashtresat të cilat dorëzohen në pajtim më këtë dispozite ligjore, zakonisht 
bëhen pas marrjes së përgjigjes në padi nga paditësi. Kështu, paditësi pasi që ta 
merr përgjigjen me parashtresë mund t’i theksojë faktet dhe provat me të cilat i 
kundërshton pretendimet e të paditurit - të theksuara në përgjigje të padisë, 
natyrisht nëse ato nuk kanë qenë të përfshira në padi. Mirëpo, është rregull që 
paditësit së bashku me përgjigjen i dërgohet edhe thirrja për seancën përgatitore, e 
cila në parim do të duhej të mbahej në kohën prej 30 ditësh nga dita kur gjykatës i 
është dorëzuar përgjigjja në padinë, rezulton se që seanca përgatitore të përgatitet 
sa më mirë, kështuqë gjykata duhet të kërkojë nga paditësi, që parashtresën lidhur 
me përgjigjen në padinë ta dorëzojë brenda një afati sa më të shkurtër (p.sh. brenda 
7 ditësh), të cilën pastaj do t`ia dërgojë të paditurit para datës së mbajtjes të 
seancës përgatitore. 

8 Megjithatë, në raste të caktuara, gjykata do të mund të lejojë, që palët lidhur më 
disa fakte dhe prova parashtresat t’i dorëzojnë edhe pas seancës përgatitore. 
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Gjykata do ta lejojë këtë mundësi, në qoftë se konstaton se kanë ekzistuar shkaqet, 
të cilat palët i kanë penguar, që faktet dhe provat konkrete t’i theksojnë më parë. 
Mirëpo, nëse palëve iu është bërë më dije në seancën përgatitore se do të mund të 
sigurojnë faktet dhe provat shtesë, atëherë gjykata do të duhej që në atë seancë 
palëve t`ua caktojë afatin brenda të cilit do t’i theksojnë faktet dhe provat e tilla. 
Afati do të duhej të ishte i mundshëm, që faktet dhe provat e tilla t’u dorëzohen 
palëve së paku 8 ditë para seancës për shqyrtimin kryesor.  

9 Parashtresat mund të bëhen sipas urdhëresës së gjykatës, kur kemi të bëjmë me 
çështje procedurale (p. sh., për rregullimin e padisë, për plotësimin e përgjigjes në 
padinë etj.) apo me vetiniciativën e palës (p. sh., për plotësimin e thënieve të 
theksuara apo në përgjigje në padi, përkatësisht për theksimin e fakteve dhe për 
propozimin e provave, të cilat nuk janë theksuar, apo në përgjigje, që pala mendon 
t’i përdorë në favor të vetin lidhur më çështjen konkrete kontestuese). Në këto raste 
është qenësore që, gjykata palës kundërshtare t`ia mundësojë që ta studiojë 
parashtresën e palës kundërshtare në mënyrë që të mund të përgjigjet lidhur më 
faktet dhe provat që janë theksuar në parashtresë, gjë që pala nuk do të mund ta 
bënte pas seancës përgatitore. 

10 Më qenë se, konform parimit të oralitetit dhe të drejtpërdrejtshmërisë, parashtresa 
nuk mund t’i zëvendësojë veprimet gojore, palët në parashtresë vetëm i 
paralajmërojnë veprime, të cilat do t’i ndërmarrin në seancë1405. Kjo do të thotë 
se, në qoftë se pala nuk paraqitet në gjykatë parashtresa e saj e dorëzuar në 
vështrim të kësaj dispozite ligjore nuk do të merret parasysh. Kjo aq më parë, 
ngase duke pasur parasysh parimin shqyrtues, i cili është parim dominues në 
procedurën kontestimore gjykata nuk mund të vihet në rolin e palës, ta lexojë 
parashtresën e saj dhe t’i theksojë propozimet e saj në seancë e aq më pak që në 
seancën për shqyrtimin kryesor t’i marrë provat, të cilat janë propozuar në 
parashtresë. Kjo më tej, do të thotë se parashtresa nuk mund të shërbejë si 
zëvendësim për prezencën e palës në seancë, por vetëm si mjet për përgatitjen 
e shqyrtimit kryesor.  

11 Rëndësia praktike e theksimit gojor të fakteve dhe provave qëndron në faktin 
se ato si të tilla futen në procesverbalin nga seanca gjyqësore dhe si rrjedhojë 
gjykata ka për detyrë që ato t’i merr parasysh me rastin e vendosjes së çështjes, gjë 
që nuk do të ndodh, nëse parashtresa nuk është elaboruar gojarisht. Në qoftë se 
pala e lexon në tërësi parashtresën e vet, gjykata do ta shënojë këtë fakt në 
procesverbalin e seancës përgatitore, me ç`rast parashtresa e merr karakterin e 
pjesës përbërëse të procesverbalit, që si e tillë gjithashtu do të merret parasysh me 
rastin e vendosjes së çështjes. 

12 Megjithatë, me ligj janë paraparë edhe disa përjashtime nga parimi i oralitetit dhe i 
drejtpërdrejtshmërisë, të cilat kryesisht determinohen nga lloji dhe natyra e 
veprimit, që është paraparë të ndërmerret. Kështu, ligji në mënyrë shprehimore 
parasheh se, disa veprime procedurale ndërmerren në formë të shkruar (siç 
janë: padia, neni 99 dhe përgjigjja në padinë, neni 395); prandaj, në qoftë se 
nuk përjashtohet me ligj, gjykata do t’i merr parasysh theksimet dhe në përgjigjen 

                                                            
1405 Shih Poznić: Gradjansko procesno pravo Beograd, 1989,st. 168 dhe 169, marrë nga Komentar 
zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st. 164. 
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në padinë edhe nëse pala nuk ka prezantuar në seancë. Më gjerësisht për këtë, shih 
komentarin e dhënë lidhur më nenin 409. 

 
 
Neni 387 
 
387.1 Me qëllim që çështja të përgatitet sa më mirë për t’u zgjidhur shpejt e 

drejt, gjykata që nga momenti i arritjes së padisë deri në momentin e 
caktimit të seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes me aktvendim 
vendos për: 
a) dhënien e përgjigjes në padi nga pala e paditur; 
b) sigurimin e provës; 
c) tërheqjen e padisë; 
d) ndryshimin e padisë; 
e) ndërprerjen e procedurës; 
f) pjesëmarrjen e ndërhyrësit; 
g) hyrjen e paraardhësit juridik në procesin gjyqësor; 
h) veçimin apo bashkimin e dy procedurave gjyqësore; 
i) caktimin apo zgjatjen e afateve gjyqësore; 
j) caktimin apo shtytjen e seancave; 
k) rivendosjen në gjendjen e mëparshme; 
l) masat e përkohshme të sigurimit; 
m) sigurimin e shpenzimeve procedurale; 
n) lirimin e palës nga pagimi i shpenzimeve procedurale; 
o) deponimi i paradhënies për shpenzimet e veprimeve procedurale; 
p) caktimin e ekspertit; 
q) emërimin e përfaqësuesit të përkohshëm; 
r) dërgimin e shkresave gjyqësore; 
s) masat për përmirësimin dhe plotësimin e parashtresave; 
t) rregullsinë e përfaqësimit dhe të prokurës; 
u) moskompetencën e gjykatës; 
v) bashkimin e padive; 
w) pushimin e gjykimit kur hedhet poshtë padia apo kur tërhiqet ajo, si 

dhe të gjitha çështjeve tjera që kanë të bëjnë me drejtimin e gjykimit. 
 

387.2 Kundër aktvendimeve të dhëna gjatë përgatitjes së shqyrtimit kryesor, që 
kanë të bëjnë me drejtimin e gjykimit nuk lejohet ankimi.  

 
1 Me dispozitat e këtij neni, pothuajse në tërësi janë marrë zgjedhjet nga neni 278 të 

ligjit të mëparshëm me të vetmin dallimin që në nenin e ri më nuk përmendet 
kryetari i trupit gjykues si autoritet vendimmarrës në fazën e përgatitjes të 
shqyrtimit kryesor, por kjo kompetencë i adresohet gjykatës, përkatësisht gjyqtarit 
të vetëm, i cili sipas nenit 15 të këtij ligji është i autorizuar që të vendosë për të 



Selim Nikçi 

 670 

gjitha çështjet në procedurën kontestuese në shkallë të parë, përveç për rastet e 
caktuara familjare1406. 

2 Gjithashtu, me këtë nen është caktuar rrethi i autorizimeve të gjykatës të shkallës 
së parë, të cilat kanë të bëjnë më marrjen e vendimeve në fazën e përgatitjes të 
shqyrtimit kryesor e që i mundësojnë gjykatës që në këtë stad të procedurës të 
vendosë për çështjet procedurale juridike, që kanë të bëjnë me drejtimin e 
procedurës, me vendosjen për çështjet e incidenteve, si dhe me vetë fatin e padisë. 
Këtu janë numëruar edhe llojet e vendimeve, të cilat gjykata mund t’i marrë në 
këtë fazë të procedurës, siç janë: a) dhënia e përgjigjes në padinë nga pala e paditur 
(shih komentarin e nenit 394); b) sigurimi i provës (shih komentarin e nenit 379); 
c) tërheqja e padisë (shih komentarin e nenit 361.3); d) ndryshimi i padisë (shih 
komentarin e neneve 257-261); e) ndërprerja e procedurës (shih komentarin e 
neneve 277-282); f) pjesëmarrja e ndërhyrësit (shih komentarin e nenit 272); g) 
hyrja e paraardhësit juridik në procesin gjyqësor (shih komentarin e nenit 275); h) 
veçimi apo bashkimin i dy procedurave gjyqësore (shih komentarin e nenit 408); i) 
caktimi apo zgjatja e afateve gjyqësore (shih komentarin e nenit 125); j) caktimi 
apo shtytja e seancave (shih komentarin e neneve 123, 437-443); k) rivendosja në 
gjendjen e mëparshme (shih komentarin e neneve 129-133); l) masat e përkohshme 
të sigurimit (shih komentarin e neneve 296-318); m) sigurimi i shpenzimeve 
procedurale (shih komentarin e neneve 449-467); n) lirimi i palës nga pagimi i 
shpenzimeve procedurale (shih komentarin e neneve 468-471); o) deponimi i 
paradhënies për shpenzimet e veprimeve procedurale (shih komentuarin e nenit 
451); p) caktimi e ekspertit (shih komentarin e neneve 356-372); q) emërimi i 
përfaqësuesit të përkohshëm (shih komentarin e neneve 79-83); r) dërgimi i 
shkresave gjyqësore (shih komentarin e neneve 103-115); s) masat për 
përmirësimin dhe plotësimin e parashtresave (shih komentarin e nenit 102); t) 
rregullsia e përfaqësimit dhe e prokurës (shih komentarin e neneve 85-95); u) 
jokompetencën e gjykatës (shih komentarin e neneve 17-27); v) bashkimi i padive 
(shih komentarin e nenit 408); w) pushimi i gjykimit kur hidhet poshtë padia apo 
kur tërhiqet ajo shih komentarin e neneve 391 dhe 261). 

3 Vendimet me te cilat drejtohet procedura kanë të bëjnë më të gjitha çështjet me të 
cilat gjykata e siguron rrjedhën e domosdoshme të procedurës dhe shqyrtimin e 
gjithanshëm të çështjes kontestuese1407.  

4 Vendimet për drejtimin e procedurës gjykata i merr sipas detyrës zyrtare pa 
propozimin e palëve.  

5 Ligji nuk bën ndonjë ndarje sa i përket aspekteve juridike të veprimeve me të cilat 
drejtohet procedura kontestimore, mirëpo në teorinë juridike është bërë një ndarje e 
tillë. Kështu, teoria juridike bën fjalë për drejtimin formal dhe material të 
procedurës1408.  

6 Me drejtimin formal nënkuptohen veprimet me të cilat caktohet radhitja dhe 
rrjedha e shqyrtimit, siç janë: caktimi dhe shtyrja e seancave, dërgimi i thirrjeve, 

                                                            
1406 Siç janë çështja e shkurorëzimit, e besimit dhe ruajtjes së fëmijëve etj.). 
1407 Shih Poznić Gradjansko procesno pravo Beograd 1989, marrë nga Komentar zakona o parničnom 
postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st.118 . 
1408 Shih Poznić, Gradjansko procesno pravo Beograd 1989, marrë nga Komentar zakona o parničnom 
postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st.118. 



Selim Nikçi 

 671 

caktimi i mënyrës së dorëzimit, caktimi i afateve gjyqësore dhe zgjatja e tyre, 
marrja e vendimit për ndërprerjen e procedurës, ndërmarrja e veprimeve më anën e 
të cilat gjykata udhëheq më procedurën në seancën përgatitore ose në seancën për 
shqyrtimin kryesor (p. sh., vendosja për radhën e ndërmarrjes së veprimeve në 
seancë), bashkimin dhe ndarjen e procedurave, shqyrtimin e ekzistimit të 
prezumimeve procedurale dhe ndërmarrja e veprimeve për eliminimin e të metave 
dhe në parashtresat tjera. 

7 Ndërkaq, në drejtimin material të kontestit bëjnë pjesë veprimet të cilat janë të 
orientuara në përgatitjen e lendes provuese, siç janë: vendosja për nxjerrjen e 
provave, shtruarja e pyetjeve palëve, dëshmitarëve dhe ekspertëve etj. Përderisa 
drejtimi formal i procedurës ka ngelur prerogativë ekskluzive e gjykatës, 
autorizimet e saj në drejtimin material të procedurës janë të kufizuara me rolin e ri 
që me këtë ligj i është caktuar parimit shqyrtues si dhe me ndryshimin e rolit të 
palëve në procedurë. Megjithatë, gjykata edhe në fazën përgatitore ka mjaft 
autorizime sa i përket përgatitjes të lëndës procedurale, sepse ajo me anë të 
pyetjeve, të cilat mund t`ua shtrojë palëve, dëshmitarëve dhe ekspertëve mund të 
kontribuojë shumë në sqarimin si dhe në identifikimin e fakteve të rëndësishme 
nga ato të parëndësishmet, të fakteve kontestuese nga ato jokontestueset dhe që në 
bazë të tyre të caktojë se cilat fakte janë relevante dhe cilat prova do të merren për 
vërtetimin e atyre fakteve. 

8 Gjykata nuk është e lidhur më aktvendimet me të cilat e ka drejtuar procedurën 
(nenet 352 dhe 406). Në qoftë se rezultati i procedurës tregon se aktvendimi i 
marrë për drejtimin e procedurës nuk është më i nevojshëm dhe i rëndësishëm për 
vërtetimin e fakteve relevante (p. sh., nëse gjykata konstaton se marrja e provës me 
dëgjimin e dëshmitarit të caktuar me aktvendim për vërtetimin e ndonjë faktit 
kontestues nuk është më e nevojshme, sepse ai fakt është sqaruar mjaftueshëm më 
dokument zyrtar) gjykata do ta abrogojë të njëjtin. 

9 Kundër aktvendimit për drejtimin e procedurës në fazën e përgatitjes të shqyrtimit 
kryesor nuk është e lejuar ankesa e veçantë. Lidhur më këtë praktika gjyqësore e 
ka shfaq këto qëndrim:  

 
1.“Vendimi për shtyrjen e seancës gjatë përgatitjes së shqyrtimit kryesor hyn ne 
mesin e vendimeve të cilat kanë të bëjnë me drejtimin e procedurës kundër të 
cilave nuk është e lejuar ankesa e veçantë” (GJ, Rev.1847/97 dt.18.12.1997.-IO 
1/1998-170 publikuara në Zakon i parničnom postupku sa sudskom praksom, 
bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i 
dopunjeno izdanje, st.306). 
 
2.”Aktvendimi me të cilin gjykata e thërret paditësin që ta përmirësojë padinë 
është aktvendimi për drejtimin e procedurës kundër të cilit nuk lejohet ankesa” 
(ZS, në Rjekë, Gz 969/98 dt.1.7.1998.-ING PSP 1998-8/137170 publikuara në 
Zakon i parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, 
prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno izdanje, st.306). 
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Neni 388 
 

Gjatë fazës së përgatitjes të shqyrtimit kryesor, gjykata mund të jap 
aktgjykim në bazë të pohimit, aktgjykimin në bazë të heqjes dorë nga 
kërkesëpadia, aktgjykimin për mos bindje, aktgjykimin për shkak të 
mungesës, si dhe të miratojë ujdinë gjyqësore të palëve.  

 
1 Dispozita e nenit 388, sjell ca ndryshime në krahasim më dispozitën e nenit 279 të 

ligjit të mëparshëm. Ndryshimet konsistojnë në zgjerimin e autorizimeve të 
gjykatës për dhënien e aktgjykimeve në fazën e përgatitjes të shqyrtimit kryesor 
(përveç aktgjykimit në bazë të pohimit dhe aktgjykimit në bazë të mungesës, tani 
gjykata në këtë fazë të procedurës mund të marrë edhe aktgjykimin në bazë të 
heqjes dorë nga kërkesëpadia dhe aktgjykimi për shkak të mosbindjes). Gjithashtu, 
bazuar në dispozitën e nenit 15 të këtij ligji, në këtë fazë të procedurës nuk është 
më autoritet vendimmarrës kryetari i trupit gjykues, por gjykata, përkatësisht 
gjyqtari i vetëm. 

2 Si rregull, vendimi lidhur më kërkesën e padisë mund të jepet pas shqyrtimit të 
çështjes në seancën për shqyrtimin kryesor, mirëpo neni 388 bën përjashtim nga ky 
rregull dhe parasheh se në rast të disponimit pajtimit të palëve me kërkesën e 
padisë në fazën e përgatitjes së shqyrtimit kryesor, gjykata mund të marrë 
aktgjykim në bazë të pohimit, aktgjykim në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia, 
aktgjykim për shkak të mosbindjes dhe aktgjykim për shkak të mungesës. 

3 Gjykata mund të marrë aktgjykim në bazë të pohimit në fazën e përgatitjes të 
shqyrtimit kryesor nëse pala e paditur në përgjigjen e ka pranuar në tërësi 
kërkesëpadinë. Pranimi i kërkesëpadisë duhet të jetë i qartë dhe i padyshimtë, 
përkatësisht i pakushtëzuar. I padituri mund ta pranojë kërkesëpadinë në tërësi 
ose pjesërisht, prandaj varësisht nga kjo, gjykata mund të marrë edhe aktgjykim të 
pjesshëm1409.  

4 Sipas dispozitave të ligjit të mëparshëm, lidhur më heqjen dorë nga kërkesëpadia, 
gjykata ka vendosur më aktvendim, mirëpo dispozita e këtij neni parasheh se në 
raste të tilla, gjykata do të vendosë me aktgjykim. S`ka dyshim se, ligjdhënësi më 
rastin e futjes në ligjin e ri të kësaj zgjidhjeje e ka pasur parasysh karakterin e 
heqjes dorë nga kërkesëpadia dhe pasojat juridike që i sjell ajo në raport më 
padinë. Kësisoj më heqjen dorë nga kërkesëpadia paditësi definitivisht heq dorë 
nga kërkesa për ofrimin e mbrojtjes gjyqësore të së drejtës së caktuar subjektive. 
Kjo do të thotë se, me heqjen dorë nga kërkesa e padisë nuk shuhet vetëm 
kontesti konkret, i cili është në procedim, por shuhet edhe vetë kërkesa dhe 
njëkohësisht pengohet lindja e kontestit të ri përkitazi me të njëjtën çështje 
juridike. Si rrjedhojë, paditësi i cili ka heq dorë nga kërkesëpadia nuk mundet, që 
për të njëjtën çështje të ushtrojë padi të re. Për këtë gjë, gjykata kujdeset kryesisht 
dhe nëse konstaton se kontesti zhvillohet lidhur më kërkesën nga e cila pala ka 
heqë dorë në kontestin e mëparshëm do ta hedh poshtë padinë, prandaj edhe 
përcaktimi i ligjdhënësit se lidhur më heqjen dorë nga kërkesëpadia duhet të 
vendoset me aktgjykim si vendim i domenit meritor. Gjithashtu, duke pasur 

                                                            
1409 Më gjerësisht shih komentin e neneve 147 dhe 148. 
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parasysh faktin se heqja dorë nga kërkesëpadia prodhon pasoja juridike që nga 
momenti kur i është parashtruar gjykatës, ligji ka paraparë, se lidhur më këtë 
kërkesë apo deklaratë të paditësit gjykata mund të vendosë edhe në fazën e 
përgatitjes të shqyrtimit kryesor, natyrisht nëse kërkesa, përkatësisht deklarata nga 
paditësi është bërë para ose gjatë kësaj faze të procedurës. 

5 Gjykata mund ta marrë aktgjykimin për shkak të mosbindjes në fazën e 
përgatitjes të shqyrtimit kryesor, nëse janë plotësuar kushtet e parapara me nenin 
150 të këtij ligji1410. 

6 Lidhur më aktgjykimin për shkak të mungesës, shiko komentarin e dhënë lidhur 
me nenin 151 të këtij ligji. 

7 Në qoftë se palët gjatë përgatitjes së shqyrtimit kryesor arrijnë pajtim lidhur me 
zgjidhjen e çështjes kontestuese, gjykata do ta miratojë atë1411. 

 
 
Shqyrtim paraprak i padisë 
 
Neni 389 
 

Pas shqyrtimit paraprak të padisë, gjykata mund t`i nxjerrë të gjitha 
aktvendimet e përmendura në nenin 392 të këtij ligji, përveç kur kemi të 
bëjmë me çështjet për të cilat për nga natyra e tyre, apo sipas dispozitave të 
këtij ligji, aktvendimi mund të jepet vetëm në fazën e mëtutjeshme të procesit 
kontestimor.  

 
1 Kjo dispozitë nuk sjell kurrfarë ndryshimi në raport më dispozitën e nenit 280 të 

ligjit të mëparshëm. Mirëpo, vlen të theksohet se në këtë nen, me rastin e 
redaktimit është bërë gabim kur si dispozitë referuese për marrjen e vendimeve 
gjatë shqyrtimit paraprak të padisë është theksuar neni 392, sepse ky nen fare nuk 
ka të bëjë më vendimet për të cilat ligjdhënësi e ka pasur qëllimin. Për vendimet e 
pretenduara më këtë dispozitë bëjnë fjalë dispozitat e nenit 387 e këtij ligji, prandaj 
praktikuesit e ligjit më rastin e aplikimit të kësaj dispozite duhet t’i referohen nenit 
387 e jo nenit 392. 

2 Shqyrtimi paraprak i padisë shënon fillimin e aktivitetit të gjykatës për 
përgatitjen e shqyrtimit kryesor dhe radhitet në stadin e parë të këtij aktiviteti. 
Gjykata në këtë stad të procedurës hulumton nëse ekzistojnë prezumimet 
procedurale për procedimin e çështjes konkrete juridike dhe nëse konstaton se janë 
plotësuar ato prezumimet procedurale që do t’u qaset fazave të tjera të procedurës 
të parapara me këtë ligj.  

3 Prezumimet procedurale janë rrethana nga të cilat varet lejueshmëria e inicimit të 
procedurës, shqyrtimi në kontest si dhe marrja e vendimit meritor për bazueshmërinë 
e kërkesëpadisë1412. Mirëpo, vetë shprehja “prezumime procedurale” e cila për 

                                                            
1410 Më gjerësisht shih komentarin lidhur me nenin 150. 
1411 Lidhur më pajtimin gjyqësor shiko komentarin lidhur më nenet 412-419. 
1412 Shih Triva-Belajec- Dika Gradjansko, parnicno procesno pravo, Zagreb 1986, marrë nga 
Komentar zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st. 
120. 
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këto çështje përdoret në shkencën juridike, nuk e shpreh në mënyrën më adekuate 
kuptimin juridik të saj. Kjo sepse duke pasur parasysh principin e qasjes së lirë në 
gjykata, është e qartë se lejueshmëria e lindjes dhe e ekzistimit të vet procesit, 
përkatësisht të raportit juridik procedural, nuk varet nga prezumimet procedurale, por 
nga to varet vetëm lejueshmëria e shqyrtimit meritor1413.  

4 Varësisht nga ajo nëse ekzistojnë prezumimet procedurale (prezumimet pozitive 
procedurale) ose nuk ekzistojnë ato (prezumimet negative procedurale) gjykata 
do të veprojë sipas padisë, do të zbatojë shqyrtimin dhe do të marrë vendimin 
gjegjës.  

5 Kësisoj, në qoftë se gjykata gjen se nuk ekzistojnë pengesa procedurale për 
zhvillimin e mëtejmë të procedurës, do t’i qaset fazës tjetër të këtij stadiumi me 
dërgimin e padisë të paditurit, si përgjigje dhe pastaj do të vazhdojë me fazat e 
tjera (me caktimin e seancës përgatitore dhe të seancës për shqyrtimin kryesor). 
Vetëm pas shqyrtimit paraprak të padisë, gjykata mund t’i marrë vendimet e 
theksuara në nenin 386. 

6 Mirëpo, në qoftë se gjykata gjatë shqyrtimit paraprak të padisë konstaton se 
ekzistojnë pengesa nga neni 390, ajo do t’i ndërmarrë masat e parapara me 
dispozitat e neneve 79 dhe 102 të këtij ligji për eliminimin e atyre pengesave. Nëse 
pengesat për zhvillimin e mëtejmë të procedurës janë të atilla që nuk lejojnë 
vendosjen meritore nga gjykata, atëherë gjykata pas shqyrtimit paraprak të padisë, 
do të japë njërin nga aktvendimet të parapara me nenin 391. Mirëpo, nëse për 
dhënien e vendimit të këtillë nuk ka bazë të mjaftueshme në padi, gjykata do të 
shtyjë vendosjen e këtyre çështjeve deri më përgjigjen në padi ose deri në seancën 
përgatitore (neni 393). 

7 Edhe pse ligji shprehimisht nuk bën ndarje të prezumimeve procedurale, shkenca 
juridike e ka bërë një gjë të tillë, duke i ndarë ato në prezumime të cilat kanë të 
bëjnë me gjykatën, në prezumime të cilat kanë të bëjnë me palët, ne prezumime të 
cilat kanë të bëjnë më objektin e kontestit dhe me prezumime të cilat kanë të 
bëjnë me padinë 1414 

8 Prezumimet procedurale që lidhen me gjykatën janë prezumimet, të cilat kanë të 
bëjnë me kompetencën e gjykatës, me kompetencën lëndore, me kompetencën 
territoriale dhe me kompetencën funksionale. Disa autorë1415 konsiderojnë se edhe 
përbërja e rregullt e gjykatës dhe objektiviteti i gjyqtarit janë prezumime 
procedurale. Tani sipas ligjit të ri, përbërja e gjykatës, përkatësisht e trupit 
gjykues të gjykatat e shkallës së parë mund të përfaqësoj prezumim procedural 
vetëm në ato konteste në të cilat sipas ligjit vendos trupi gjykues (p. sh., në 
kontestet e zgjidhjes së martesës).  

9 Prezumimet procedurale të cilat lidhen më palët janë: ekzistimi i palës; zotësia e 
palës për të qenë palë ndërgjyqësore; zotësia procedurale e palëve dhe përfaqësimi 

                                                            
1413 Shih Dika- Cizmic Komenta Zakona o parnicnom postupku FBIH, Sarajevo 2000, marrë nga 
Komentar zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st. 
120. 
1414 Shih Brestovci, Doracaku për përgatitjen e provimit të judikaturës, f. 293. 
1415 Triva- Belajac- Dika Gradjansko, parnicno procesno pravo Zagreb 1989, marrë nga Komentar 
zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st. 121.  
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ligjor i rregullt; përfaqësimi i rregullt i personit juridik dhe ekzistimi i prokurës së 
rregullt dhe autorizimi procedural për ndjekjen e çështjes në gjykatë.  

10 Prezumimet procedurale që lidhen me objektin e kontestit janë: mosekzistimin e 
gjyqvarësisë (litispendencës) së dyfishtë për të njëjtën çështje; mosekzistimin e 
vendimit të formës së prerë për kërkesëpadinë; mosekzistimi i pajtimit gjyqësor 
lidhur më objektin e kontestit dhe ekzistimi i interesit juridik për të kërkuar 
mbrojtje juridike të përmbajtjes së caktuar. 

11 Lidhur me padinë ekziston vetëm një prezumim dhe ai është rregullsia e 
padisë1416.  

12 Për disa të ashtuquajtura çështje paraprake, për shkak të natyrës që kanë, gjykata 
nuk do të mund çdo herë të vendoset gjatë shqyrtimit paraprak të padisë edhe pse 
autorizimi i gjykatës për vendosjen e tyre në këtë fazë është paraparë me nenin 378 
të këtij ligji. Kësisoj gjykata nuk do të mund të vendoset gjatë shqyrtimit paraprak 
të padisë: për caktimin e paraardhësit juridik në kontest, sepse është i nevojshme 
deklarimi i tij në seancën përgatitore ose më parashtresë; për shtyrjen e seancave, 
sepse në këtë fazë ende nuk ka mundësi për këtë; për kthimin në gjendje të 
mëparshme për shkak të lëshimit të seancës, sepse deri atëherë nuk është mbajtur 
ndonjë seancë etj.  

 
 
Neni 390 
 

Nëse gjykata konstaton se padia është e pakuptueshme apo jo e plotë, apo se 
ekzistojnë mungesa që kanë të bëjnë me zotësinë e paditësit apo të paditurit 
që të bëhet palë ndërgjyqëse, apo me përfaqësimin ligjor të tyre, apo mungesa 
që i përkasin autorizimit të përfaqësuesit që ta inicoj procedurën 
kontestimore, kur autorizimi i tillë kërkohet me ligj, gjykata më qëllim të 
heqjes së mungesave të tilla i ndërmerr masat e nevojshme të përcaktuara me 
këtë ligj (neni 79 dhe 102 i këtij ligji). 

 
1 Në qoftë se gjykata konstaton se ekzistojnë pengesa procedurale për procedim 

sipas padisë do ta hedhë poshtë padinë, ose çështjen do t`ia dërgojë gjykatës tjetër 
kompetente (neni 391.2). Mirëpo, me qenë se neni 390 bën fjalë për pengesat 
procedurale, të cilat mund të eliminohen, gjykata para se ta hedhë padinë ka për 
detyrë që t’i ndërmerr masat për eliminimin e atyre pengesave. Pengesa të tilla 
sipas këtij neni janë parregullsia e padisë, mungesat që kanë të bëjnë më aftësinë e 
paditësit dhe të paditurit për të qenë palë në procedurë, mungesat lidhur më 
aftësinë procedurale të palëve, mungesat lidhur më përfaqësimin e palëve dhe më 
ekzistimin e autorizimit për inicimin e kontestit. 

2 Lidhur më atë, se kur padia konsiderohet e pakuptueshme apo jo e plotë, shiko 
nenet 99,102 dhe 253 dhe komentarin e tyre. Në qoftë se gjykata konstaton, se 
padia është e pakuptueshme dhe jo e plotë, do t`ia kthejë padinë paditësit dhe do ta 
ftojë të njëjtin që në afat prej 3 ditësh t’i eliminojë mangësitë e konstatuara. Lidhur 
me këtë praktika gjyqësore ka shpreh qëndrimin: “Kur padia nuk përmban çdo gjë 

                                                            
1416 Nenet 99 dhe 253) të LPK. 
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që është e nevojshme për procedim sipas saj, gjykata ka për detyrë që ta ftojë 
palën për ta plotësuar të njëjtën (VSH Rev.3391/93, dt.30.03.1994). Në qoftë se 
padia, e cila është kthyer për korrigjim nuk i dorëzohet gjykatës në afatin e caktuar 
do të konsiderohet se është tërhequr, kurse nëse padia kthehet e pakorrigjuar do të 
hedhet poshtë. 

3 Se në cilat raste ekzistojnë mangësi, të cilat kanë të bëjnë më aftësinë e paditësit 
dhe të paditurit për të qenë palë në kontest, shiko nenin 73 dhe komentarin e tij, 
kurse lidhur me atë se cilat mangësi mund të paraqitën lidhur më përfaqësimin e 
palëve ose të cilat kanë të bëjnë me autorizimin e përfaqësuesit për inicimin e 
procedurës, kur autorizimi i tillë është i nevojshëm, shiko dispozitat e neneve 76-
78.  

4 Kur ekzistojnë mangësi, të cilat kanë të bëjnë me aftësitë e paditësit ose të 
paditurit për të qenë palë në kontest ose të cilat kanë të bëjnë më autorizimin e 
përfaqësuesit që të iniciojë kontestin, kur një autorizim i tillë është i nevojshëm, 
gjykata do të veprojë sipas nenit 78 të këtij ligji. Lidhur më këtë praktika gjyqësore 
e ka shfaq këtë qëndrim: “Gjykata duhet ta ftojë palën për eliminimin e mangësive, 
të cilat kanë të bëjnë më aftësinë për të qenë palë dhe me aftësinë procedurale, por 
jo edhe për ato të cilat kanë të bëjnë më legjitimacionin real (Vrhovni sud 
Hrvatske Gz.2/98 dt.14r.05.1988-IO 2/1998-83137170 publikuara në Zakon i 
parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i 
abecednim kazalom, peto izmenjeneo i dopunjeno izdanje,st.308). 

5 Gjykata në këtë fazë të procedurës, do të ndalet me procedim nëse është e 
nevojshme që të paditurit t’i caktohet kujdestari për rast të veçantë. 

6 Kundër aktvendimeve më të cilat gjykata e urdhëron eliminimin e mangësive, sipas 
këtij neni nuk është i lejuar ankim i veçantë sepse kemi të bëjmë me aktvendime 
me të cilat drejtohet procedura. 

7 Në qoftë se gjykata nuk vepron në pajtim më këtë dispozitë ligjore dhe nuk i 
ndërmerr masat për eliminimin e mangësive të konstatuara, bën shkeljen thelbësore 
të dispozitave të procedurës nga neni 182.2 pikat (i) dhe (k) për çka aktvendimi për 
hedhjen e padisë do të anulohet.  

 
 
Neni 391 
 

Pas shqyrtimit paraprak të padisë gjykata me aktvendim e hedh poshtë 
padinë si të palejueshme po që se konstaton se: 
a) çështja e ngritur me padi nuk hynë në kompetencën gjyqësore; 
b) palët kanë lidhur kontratë për zgjidhjen e kontestit të tyre nga 

arbitrazha; 
c) për çështjen e ngritur me padi ekziston gjyqvarësia (litispendenca); 
d) çështja është gjë e gjykuar (res iudicata); 
e) për objektin e kontestit është lidhur ujdia gjyqësore, se paditësi në gjykatë 

ka hequr dorë nga kërkesëpadia, se nuk ekziston interesi juridik i 
paditësit për padi vërtetimi; 

f) padia është paraqitur pas skadimit të afatit, po që se me dispozita të 
posaçme është parashikuar afati për paraqitjen e saj; 
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g) paditësi brenda afatit të caktuar nga gjykata nuk i ka hequr mungesat 
nga neni 79 dhe 102 të këtij ligji.  

 
1 Dispozitat e nenit 391 sjellin mjaft ndryshime në raport më dispozitat e nenit 282 

të ligjit të mëparshëm. Ndryshimet kanë të bëjnë me zgjerimin e rrethit të 
çështjeve për të cilat gjykata mund të vendosë me rastin e shqyrtimit paraprak të 
padisë, gjë që është në interes të ekonomizimit të procedurës. Kësisoj sipas 
dispozitave të nenit 391 të ligjit të ri, gjykata në fazën e shqyrtimit paraprak të 
padisë, përkatësisht pas shqyrtimit paraprak të padisë, përveç aktvendimeve për 
hedhjen e padisë në rastet kur konstaton se çështja e ngritur në padi nuk hyn në 
kompetencën e gjykatës dhe kur padia është ushtruar pas skadimit të afatit (nëse 
më dispozita të posaçme është caktuar afati për ngritjen e padisë), mund të jaepë 
aktvendim për hedhjen e padisë edhe në rastet kur konstaton, se palët kanë lidhur 
kontratë për zgjedhjen e kontestit tek arbitrazhi, në rast se për çështjen e ngritur në 
padi ekziston gjyqvarësia, nëse është fjala për çështje të gjykuar, nëse lidhur më 
çështjen kontestuese është lidhur pajtim gjyqësor, pastaj nëse paditësi në gjykatë 
ka hequr dorë nga kërkesëpadia, dhe nëse paditësi brenda afatit të caktuar nuk i ka 
eliminuar mungesat nga nenet 79 dhe 102. 

2 Aktvendimin për hedhjen poshtë të padisë në rastet e cekura në komentarin nga 
pika paraprake gjykata duhet ta mbështesë në faktet të cilat e përbëjnë shkakun 
për marrjen e vendimit të tillë. 

3 Kështu në qoftë se gjykata në bazë të thënieve në padi, në kërkesëpadi si dhe atyre 
të theksuara në shkresat e lëndës, konstaton se nuk është kompetente për vendosjen 
e çështjes, e cila është objekt i kërkesëpadisë, por ndonjë organ tjetër (p. sh., 
organi i administratës, gjykata e huaj etj.), do ta hedh poshtë padinë. Mirëpo, nëse 
gjykata më vonë, gjatë zhvillimit të procedurës, konstaton se vendosja për 
kërkesëpadinë nuk bie në kompetencë të gjykatave, së pari do t’i shpallë të 
pavlefshme të gjitha veprimet e ndërmarra në atë çështje dhe pastaj do ta hedhë 
poshtë padinë1417. 

4 Palët mund të merren vesh që zgjedhjen e kontestit lidhur me të drejtat me të cilat 
mund të disponojnë t`ia besojnë arbitrazhit1418. Efekti juridik i marrëveshjes së 
tillë ka për pasojë mungesën e kompetencës së gjykatës së rregullt për vendosjen e 
çështjes së përfshirë me marrëveshje, prandaj në qoftë se gjykata konstaton se 
lidhur më çështjen e cila është objekt i kërkesëpadisë ekziston marrëveshja e tillë, 
do ta hedhë poshtë padinë. Në qoftë se gjykata për ekzistimin e marrëveshjes me të 
cilën palët zgjidhjen e çështjes kontestuese ia kanë besuar arbitrazhit, ka mësuar 
gjatë zhvillimit të procedurës, do t’i shpallë të pavlefshme veprimet e ndërmarrura 
deri atëherë dhe pastaj do ta hedhë padinë1419.  

5 Ekzistimi i gjyqvarësisë (litispendencës) gjithashtu përfaqëson pengesë për 
zhvillimin e procedurës gjyqësore. Efekti i gjyqvarësisë shprehet në atë se 
përderisa kontesti zhvillohet, nuk mundet lidhur me të njëjtën kërkesë të iniciohet 
kontesti i ri në mes të njëjtave palë. Lidhur më këtë prezumim procedural gjykata 

                                                            
1417 Më gjerësisht për këtë shih komentarin lidhur më nenin 18 të këtij ligji. 
1418 Neni 511 i LPK. 
1419 Neni 514 i LPK. 
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kujdeset kryesisht gjatë gjithë procedurës dhe nëse konstaton se kontesti i tillë 
është iniciuar do ta hedhë poshtë padinë1420.  

6 Në qoftë se gjykata, gjatë shqyrtimit paraprak të padisë, konstaton se kërkesa e 
padisë ka të bëjë me çështjen, e cila më parë është vendosur me vendim të 
plotfuqishëm gjyqësor, do ta hedh poshtë padinë. Gjykata edhe lidhur më këtë 
prezumim procedural kujdeset kryesisht gjatë gjithë procedurës1421.  

7 Pajtimi gjyqësor në esencë i ka karakteristikat e aktgjykimit të plotfuqishëm 
dhe si i tillë i prodhon të njëjtat efekte juridike, sikundër edhe aktgjykimi, prandaj 
si rrjedhojë lidhur më çështjen juridike për të cilën palët kanë lidhur pajtim 
gjyqësor, nuk mund të zhvillohet kontesti dhe nëse kontesti i tillë është iniciuar, 
gjykata do ta hedh poshtë padinë. 

8 Sipas dispozitave të nenit 149 të këtij ligji, lidhur me heqjen dorë nga 
kërkesëpadia gjykata vendos me aktgjykim me të cilin e refuzon 
kërkesëpadinë, e jo më aktvendim siç ishte paraparë me nenin 193 të ligjit të 
mëparshëm. Aktgjykimi i tillë i prodhon të njëjtat efekte si edhe çdo aktgjykim 
tjetër, prandaj në qoftë se gjykata konstaton se kërkesa e padisë ka të bëjë më 
çështjen, e cila është vendosur me këtë lloj aktgjykimi, do ta hedhë poshtë padinë, 
për shkak të çështjes së gjykuar. 

9 Ekzistimi i interesit juridik përfaqëson prezumim procedural vetëm te paditë 
vërtetuese, sepse ai te paditë kondemnatore dhe konstitutive vetëm presupozohet. 
Si rrjedhojë, të paditë vërtetuese gjykata ka për detyrë që gjatë gjithë procedurës të 
kujdesët nëse ekziston interesi juridik për vërtetimin e të drejtës apo të raportit 
juridik, i cili është objekt i kërkesëpadisë dhe nëse konstaton se nuk ekziston 
interesi i tillë, do ta hedh poshtë padinë. 

10 Në qoftë se me dispozita të posaçme është paraparë afati për paraqitjen e padisë, 
gjykata do ta hedhë poshtë padinë nëse konstaton se ajo është paraqitur pas atij 
afati. Afatet për parashtrimin e padisë janë paraparë në kontestet nga pengimi i 
posedimit, në kontestet për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës etj. 
Lidhur me këtë çështje, praktika gjyqësore e ka shfaq qëndrimin: “ kur padia është 
ushtruar jashtë afatit, sepse me dispozita të veçanta është paraparë afati për 
ushtrimin e saj, atë sipas detyrës zyrtare e hedh poshtë kryetari i trupit gjykues 
(gjyqtari i çështjes) gjatë shqyrtimit paraprak të padisë (Vrhovni sud BH 
Gz.100/73 e publikuar në Ralić-Tanasković, Zakon o parničnom postupku sa 
komentarom, sudskom praksom, obrascima i registrom pojmova,st.283)  

11 Në qoftë se paditësit i është kthyer padia për shkak të ekzistimit të mungesave nga 
neni 390, të cilat mund të eliminohen (për shkak të parregullsisë së padisë, 
mungesave që kanë të bëjnë me aftësinë për të qenë palë dhe me aftësinë 
procedurale të palëve, si dhe me përfaqësimin e palëve dhe me autorizimin për 
ngritjen e padisë), kurse paditësi nuk ka vepruar sipas urdhrit të gjykatës dhe nuk 
ndërmerr veprime për eliminimin e mangësive të konstatuara, gjykata do ta hedhë 
poshtë padinë.  

12 Kundër aktvendimeve të cilat gjykata i ka sjell në bazë të nenit 391 paditësi ka të 
drejtë në ankesë të veçantë. 

 
                                                            
1420 Neni 262 i LPK. 
1421 Neni 166 par. 2 i LPK. 
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Neni 392 
 

Pas shqyrtimit paraprak të padisë gjykata me aktvendim shpallet 
jokompetente dhe lëndën ia dërgon gjykatës për të cilën mendon se është 
kompetente për gjykimin e çështjes së ngritur me padi, po qe se konstaton: 
a) se nuk është e kompetencës territoriale për gjykimin e çështjes; 
b) se nuk është e kompetencës lëndore për gjykimin e çështjes. 

 
1 Ekzistimi i kompetencës territoriale dhe i asaj lëndore për vendosjen e çështjes 

juridike konkrete gjithashtu përfaqëson prezumim procedural, për të cilën gjykata 
kujdeset kryesisht gjatë gjithë procedurës (neni 17). Si rrjedhojë, në qoftë se 
gjykata gjatë shqyrtimit paraprak të padisë konstaton se për zgjidhjen e kontestit 
është kompetente gjykata e shkallës më të ulët apo e shkallës më të lartë, ose 
gjykata tjetër më kompetencë territoriale në kuadër të të njëjtës kompetencë 
lëndore, do të mqrrë aktvendim me të cilin do të shpallet jokompetente për 
zgjidhjen e asaj çështjeje.  

2 Më qenë se kundër aktvendimit më të cilin gjykata është shpallur jokompetente për 
zgjidhjen e çështjes së caktuar juridike, paditësi ka të drejtë në ankesë të veçantë, 
lënda do t`i dërgohet gjykatës kompetente pasi që aktvendimi për 
jokompetencën të bëhet i plotfuqishëm. 

3 Vlen të theksohet se, në rastet kur gjykata konstaton se çështja e cila është objekt i 
kërkesëpadisë bie në juridiksion të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të 
Kosovës (më tej: Dhoma), në rastet kur palë e paditur është ndonjë ndërmarrje 
shoqërore apo Agjencioni i Kosovar i Privatizimit, ajo sipas Ligjit Nr. 04/L-033 të 
dt. 31.8.2011, do të shpallet inkompetente për vendosjen e çështjes së tillë dhe 
lëndën do t`ia dërgojë Dhomës së cekur në kompetencë. Sipas dispozitave të nenit 
4, par. 4, pika (i) dhe paragrafi 7.1 të Ligjit të cekur, Dhoma ka të drejtë që 
kryesisht apo sipas propozimit të palëve t’i kërkojë lëndët nga gjykatat e rregullta, 
të cilat bien në juridiksionin e saj. Edhe sipas Rregullores numër 2008/4 për 
Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme, si dhe të rregullave të brendshme të 
kësaj dhome, gjykatat e rregullta (gjykatat komunale) duhej të shpalleshin 
inkompetente për rastet që bien në juridiksionin e Dhomës, mirëpo, ato nuk kanë 
mundur t`ia dërgojnë lëndën Dhomës, sepse paditë e ngritura në gjykatat komunale 
nuk i plotësonin kushtet për procedim në këtë Dhomë, ngase, sipas atyre 
rregullave, që padia të jetë e pranueshme, është dashur që ajo të jetë paralajmëruar 
të AKP (neni 29 i rregullores së cekur), që padia dhe shkresat tjera të lëndës 
(provat, parashtresat etj.) përveç në gjuhen e paditësit të jenë të përkthyera edhe 
në gjuhën angleze dhe që padia dhe të gjitha provat të dorëzohen në 6 kopje, të 
cilat kushte nuk i ka plotësuar padia e ngritur në gjykatën e rregullt. Në këto raste, 
gjykatat në aktvendimin me të cilin janë shpallur jokompetente i kanë udhëzuar 
palët (paditësit) se lidhur më të njëjtën çështje kanë mundur të ngrenë padi të re te 
Dhoma, lidhur me se praktika gjyqësore veç e ka shfaqur qëndrimin e vet: 
”Gjykata Komunale në Prishtinë, shpallet jokompetente në pikëpamje lëndore për 
vendosjen e kësaj çështjeje juridike. Udhëzohet paditësja, që përkitazi me çështjen, 
e cila është objekt i kërkesëpadisë mund ta iniciojë procedurën në Dhomën e 
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Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës në pajtim me rregullat e kësaj dhome” 
(Aktvendimi C.nr.339/07 dt.23.03.2010)  

 
 
Neni 393 
 

Gjykata, në qoftë se konsideron se nuk ka material procedural të 
mjaftueshëm për dhënien e aktvendimit mbi ndonjë çështje që është paraqitur 
gjatë shqyrtimit paraprak të padisë, do të vendosë lidhur me të pasi të arrijë 
përgjigja në padi e të paditurit ose gjatë seancës përgatitore apo në seancën 
për shqyrtimin kryesor të çështjes, po që se nuk është mbajtur seanca 
përgatitore. 

 
1  Në nenet 389-392 të këtij ligji është paraparë rrethi i aktvendimeve, të cilat 

gjykata i jep gjatë shqyrtimit paraprak të padisë, mirëpo sipas nenit 393 gjykata 
nuk ka për detyrë që në këtë fazë t’i marrë aktvendimet nga këto dispozita, në qoftë 
se konsideron se nuk ka material të mjaftueshëm procedural për dhënien e tyre 
(nëse thëniet e padisë dhe ajo që gjykatës i është e njohur nuk janë të mjaftueshme 
për vlerësimin e çështjes se caktuar juridike). Këto çështje kontestuese gjykata 
mund t’i zgjidhë edhe më vonë në fazat tjera të procedurës, pas marrjes së 
përgjigjes në padi, gjatë seancës përgatitore ose në seancën për shqyrtimin kryesor, 
nëse seanca përgatitore nuk është mbajtur. 

2 Më qenë se në raste të këtilla gjykata në fazën e shqyrtimit paraprak të padisë nuk 
ka vërtetuar nëse ekzistojnë prezumimet procedurale për vazhdimin e mëtejmë të 
procedurës, ligji përkohësisht krijon prezumimin se këto parakushte ekzistojnë, 
përderisa gjykata nuk i vlerëson ato në fazat e mëvonshme të procedurës, pas 
marrjes së përgjigjes në padi ose në seancën përgatitore1422.  

 
 
Përgjigjja në padinë 
 
Neni 394 
 

Gjykata padinë me shkresat e bashkangjitura ia dërgon të paditurit për 
përgjigje brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita kur është 
paraqitur në gjykatë padia e rregullt dhe e plotë. 

 
1 Materia e cila ka të bëjë me përgjigjen në padi në ligjin e mëparshëm ka qenë e 

rregulluar me nenin 284. Sipas dispozitave të këtij neni, dhënia e përgjigjes në padi 
nuk ka qenë e obligueshme, por ka qenë në kompetencën e kryetarit të trupit 
gjykues që të vlerësojë se në cilat raste do të mund të kërkonte nga pala e paditur 
që të japë përgjigje me shkrim në padi. Gjithashtu, afati për dhënien e përgjigjes në 
padi ka qenë afat gjyqësor në kohëzgjatje më se shumti deri 15 ditë nga dita e 
dorëzimit të padisë, kurse në raste të jashtëzakonshme deri në 30 ditë. Mosdhënia e 

                                                            
1422 Shih Ralić-Tanasković, Zakon o parničnom postupku sa komentarom, obrascima i registrom 
pojmova, st.470. 
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përgjigjes në padi nuk ka prodhuar pasoja për palën e paditur, ndërkohë që pala e 
paditur ka mundur të japë përgjigje me shkrim në padi edhe nëse kjo nuk i është 
kërkuar nga gjykata. 

2 Në ligjin e ri, ndryshimet në raport me dispozitat e nenit të cekur të ligjit të 
mëparshëm janë mjaft qenësore. Ndryshimet më kryesore kanë të bëjnë me atë se 
tani dhënia e përgjigjes në padi është e obligueshme, afati për dhënien e 
përgjegjës në padi është afat ligjor, kurse mosdhënia e përgjigjes në padi mund të 
prodhojë pasoja për palën e paditur. Këto risi ligjore, në mënyrë qenësore e 
ndryshojnë rëndësinë e fazës përgatitore të procedurës dhe veçanërisht 
procedurën gjyqësore e bëjnë më efikase dhe më ekonomike, për çka më gjerësisht 
do të bëhet fjalë në komentarin lidhur me nenet përkatëse të këtij instituti ligjor. 

3 Në qoftë se, pas shqyrtimit paraprak të padisë gjykata konstaton se padia është e 
rregullt dhe e plotë, padinë së bashku më shkresat e lëndës do t`ia dërgojë të 
paditurit për përgjigje brenda 15 ditësh nga dita kur padia është paraqitur në 
gjykatë (neni 394). Padia konsiderohet e rregullt dhe e plotë nëse i përmban të 
gjitha elementet e parapara me nenet 99 dhe 253 të këtij ligji. 

4 Në qoftë se padia, gjatë fazës së shqyrtimit paraprak të saj, i është kthyer paditësit 
në korrigjim apo në plotësim në pajtim me nenin 102 të këtij ligji dhe nëse 
paditësi ka vepruar sipas urdhëresës së gjykatës, duke e korrigjuar apo plotësuar 
padinë, afati për dërgimin e padisë të paditurit për dhënien e përgjigjes rrjedh nga 
dita kur paditësi e ka dorëzuar në gjykatë padinë e korrigjuar apo të plotësuar. 

5 Lidhur me dhënien e përgjigjes në padi nga ana e të paditurit, gjykata vendos më 
aktvendim (neni 387.1, shkronja a). Aktvendimi duhet të përmbajë afatin për 
dhënien e përgjigjes, udhëzimin për përmbajtjen e përgjigjes si dhe pasojat e 
mosdhënies së saj (neni 395). Meqenëse, është fjala për aktvendim të karakterit 
procedural, kundër tij nuk lejohet ankim i veçantë. 

 
 
Neni 395 
 
395.1 I padituri, pasi t`i dërgohet padia, me shkresat e bashkangjitura, 

eventualisht, ka për detyrë që brenda afatit pesëmbëdhjetë (15) ditësh, të 
përgjigjet me shkrim në padi. 

395.2 Me rastin e dërgimit të padisë, gjykata do ta udhëzojë të paditurin për 
detyrimin nga paragrafi 1 i këtij neni, për përmbajtjen që duhet ta ketë 
përgjigja në padi si dhe për pasojat procedurale, në rast se përgjigjen në 
padi nuk e paraqet në gjykatë, brenda afatit të duhur.  

 
1 Pasi ta ketë marrë aktvendimin për dhënien e përgjigjes në padi, së bashku më 

padinë dhe me shkresat e lëndës, i padituri ka për detyrë që brenda afatit prej 15 
ditësh të japë përgjigje me shkrim në padi. 

2 Dhënia e përgjigjes me shkrim në masë të madhe, do të ndihmojë në përgatitjen e 
rrjedhës së mëtejme të procedurës. Kjo ia mundëson të paditurit që në fazën e parë 
të procedurës të inkuadrohet në shqyrtimin e çështjes. Ndërkaq, duke pasur 
parasysh përmbajtjen që sipas nenit 396 duhet ta ketë përgjigjja në padi, ajo, 
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paditësit dhe gjykatës do t`ua mundësojë përgatitjen për fazat e tjera të procedurës, 
gjë që do të jetë me ndikim në efikasitetin dhe në ekonomizimin e procedurës. 

3 Në qoftë se në përgjigje në padi janë theksuar kundërshtime lidhur më prezumimet 
procedurale dhe nëse gjykata konstaton se ato kundërshtime janë të bazuara, do të 
maerrë vendim për hedhjen e padisë para caktimit të seancës përgatitore (p.sh. për 
shkak të ekzistimit të kontestit, për shkak të çështjes së gjykuar, të ekzistimit të 
pajtimit gjyqësor për të njëjtën kërkesë, të heqjes dorë nga kërkesëpadia e njëjtë në 
kontestin tjetër etj.) me se do të arrihet kursim i rëndësishëm në kohë dhe në 
shpenzime të procedurës. 

4 Në qoftë se, i padituri në përgjigje në padi e pranon kërkesëpadinë, atëherë 
gjykata qysh në këtë fazë të procedurës mund të marrë aktgjykim në bazë të 
pohimit. 

5 Gjithashtu, gjykata duke u bazuar në përgjigjen në padi, do të mund të vlerësojë 
nëse është e domosdoshme të mbahet seanca përgatitore ose jo. Kështu, nëse nga 
theksimet e të paditurit të përmbajtura në përgjigjen në padi, konstaton se midis 
palëve ndërgjyqës nuk ka fakte kontestuese (p. sh., i padituri nuk i ka kundërshtuar 
faktet e theksuar nga paditësi ose i ka pohuar ato), apo se kemi të bëjmë më rast të 
thjeshtë, gjykata në pajtim më nenin 401, mund të vendosë që të mos konvokohet 
seanca përgatitore, por drejtpërsëdrejti të konvokohet seanca për shqyrtimin 
kryesor dhe në këtë mënyrë procedura të përfundojë në një seancë gjyqësore. 

6 Në bazë të përgjigjes në padi, paditësi do të mësojë për qëndrimin e të paditurit në 
raport me padinë dhe kërkesën e padisë. Kjo do t’i mundësojë paditësit që me 
parashtresë të cilën do ta dorëzojë në gjykatë para seancës përgatitore (ose para 
seancës së parë për shqyrtimin kryesor nëse seanca përgatitore nuk mbahet), t’i 
sqarojë apo plotësojë disa nga faktet që i ka theksuar në padi dhe që të përgatisë 
prova dhe propozime shtesë, me çka në mënyrë të qenësishme do të lehtësohet 
rrjedha e seancës përgatitore dhe do të përmirësohet efekti i saj. 

7 Në anën tjetër, me dorëzimin e padisë të paditurit dhe me dhënien e përgjigjes në 
padi lidhur me kontestin konkret, lindin edhe të ashtuquajtura pasoja të 
karakterit procedural. Kështu pas dhënies së përgjigjes në padi, i padituri nuk 
mund të bëjë prapsim kundër aktvendimit të gjykatës për shpalljen inkompetente 
sipas nenit 20 të këtij ligji, gjykata nuk mund të shpallet inkompetente në 
pikëpamje territoriale sipas prapësimit të ushtruar pas dhënies së përgjigjes në padi 
(neni 22.1) dhe paditësi nuk mund ta tërheq padinë pa pëlqimin e të paditurit, pasi 
të jetë dhënë përgjigjja në padi (neni 261.1) etj. 

8 Në aktvendimin për dorëzimin e padisë në përgjigje, gjykata do t`ia tërheq 
vërejtjen të paditurit për detyrimin e dhënies së përgjigjes në padi në afatin e 
paraparë për përmbajtjen që duhet ta ketë përgjigjja në padi, si dhe për pasojat e 
mosdhënies së përgjigjes.  

9 Në qoftë se i padituri, edhe përkundër faktit se i është dorëzuar padia dhe i është 
urdhëruar dhënia e përgjigjes në të, nuk e jep përgjigjen, ai do t’i bartë pasojat të 
cilat janë të parapara me dispozitat e këtij ligji. Njëra nga pasojat e mosdhënies të 
përgjigjes në padi është mundësia e dhënies së aktgjykimit për shkak të 
padëgjueshmërisë (mosbindjes), i cili do të jetë vendim negativ për të paditurin 
(neni 150). Pasoja tjetër ka të bëjë më faktin se i padituri nuk mund të bëjë 
propozim për shpalljen e gjykatës jo-kompetente në pikëpamje territoriale pas 
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skadimit të afatit për dhënien e përgjigjes në padi dhe as gjykata nuk do të mund të 
shpallej inkompetente pas skadimit të atij afati (neni 22.1). 

10 Mirëpo, mosdhënia e përgjigjes në padi nga i padituri në vështrim të paragrafit 1 
të këtij neni, nuk do të thotë se ai nuk do të mund t’i theksoj pretendimet e veta 
lidhur më faktet e theksuara në padi në fazat e tjera të procedurës. Kështu nëse 
gjykata për shkak se nuk janë plotësuar kushtet për dhënien e aktgjykimit 
kontumacional e cakton seancën përgatitore ku i padituri do të mund të japë 
përgjigje me gojë në padi në këtë seancë, e nëse seanca përgatitore nuk mbahet, ai 
përgjigjen në padi do të mund ta japë edhe në seancën e parë për shqyrtimin 
kryesor. Mirëpo, në këto raste, i padituri do të jetë jashtëzakonisht i kufizuar në 
mundësinë e theksimit të fakteve gjegjëse, sepse sipas dispozitave të neneve 402 
dhe 428.2 i padituri nuk mund të bëjë propozime të tilla pas seancës përgatitore. 
Kjo do të thotë, se i padituri në këto raste në përgjigje të padisë do të detyrohet të 
kufizohet vetëm në theksimin e çështjeve juridike dhe nëse thekson fakte të reja, 
gjykata ato nuk do t’i merr parasysh me rastin e marrjes së vendimit. Gjithashtu, i 
padituri nuk do të mundet në seancën për shqyrtimin kryesor të propozojë marrjen 
e provave të reja, përveç në rastet kur marrjen e tyre nuk ka mundur ta propozojë 
më parë pa fajin e tij. Kjo do të thotë se shprehjen “përgjigje në padi” nuk duhet 
marrë vetëm në kuptimin e dhënies së përgjigjes në formë të shkruar por me të, në 
kuptimin e gjerë të fjalës, duhet të nënkuptohen edhe veprimet procedurale më të 
cilat i padituri e paraqet mbrojtjen e vet në seancë.  

 
 
Neni 396 
 
396.1 Në përgjigje i padituri duhet t`i parashtrojë prapësimet procedurale 

eventuale dhe të deklarojë se a e pohon apo e kundërshton kërkesëpadinë, 
si dhe të tregojë të dhënat që domosdo duhet t`i ketë çdo parashtresë (neni 
99 i këtij ligji). 

396.2 Po që se i padituri e konteston kërkesëpadinë, përgjigja në padi duhet t`i 
përmbajë edhe faktet mbi të cilat i padituri i mbështetë thëniet e tij dhe 
provat me të cilat provohen faktet e tilla.  

 
1 Me dispozitat e këtij neni është paraparë përmbajtja e përgjigjes në padi. Kështu 

sipas këtyre dispozitave çdo përgjigje në padi duhet t’i përmbajë një mori 
elementesh siç janë: prapësimet procedurale eventuale, deklaratën e të paditurit 
nëse e pohon apo e kundërshton kërkesëpadinë, si dhe të dhënat e parapara me ë 
nenin 99 të këtij ligji. Nëse i padituri e konteston kërkesëpadinë, përgjigja në padi 
duhet t’i përmbajë edhe faktet në të cilat mbështetet kontestimi si dhe provat me të 
cilat i padituri pretendon që t’i provojë faktet e tilla. 

2 Edhe pse ligji nuk e thotë shprehimisht, nga përmbajtja e tij rezulton se elementet 
të cilat duhet t’i përmbajë përgjigjja në padi, mund të ndahen në elemente 
fakultative dhe në elemente obligative. Fakultative konsiderohen prapësimet 
procedurale, kurse elementet e tjera janë të detyrueshme për çdo përgjigje në padi, 
ndërkohë që elementet e parapara në paragrafin 2 të këtij neni janë të detyrueshme 
vetëm të përgjigja më të cilën kontestohet kërkesëpadia. 
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3 Prapësimet procedurale konsiderohen element fakultativ, sepse i padituri ato në 
përgjigje në padi i thekson vetëm nëse konsideron se ekzistojnë pengesa 
procedurale për procedim të më- tejmë. Në qoftë se kanë ekzistuar pengesa të tilla, 
kurse i padituri nuk i ka theksuar në përgjigje në padi, ai ato mund t’i theksojë 
edhe në seancën përgatitore në pajtim më nenin 402 të këtij ligji, përveç prapësimit 
për kompetencën territoriale të gjykatës, i cili mund të theksohet vetëm deri me 
dhënien e përgjigjes me shkrim në padi (neni 22.1). 

4 Edhe baza juridike e përgjigjes në padi konsiderohet si element fakultativ i saj. 
Kjo për faktin, sepse mostheksimi i bazës juridike në përgjigje në padi apo 
theksimi i gabuar i saj, nuk është me ndikim për mënyrën e vendosjes të çështjes, 
e cila është objekt i kontestit konkret. Kjo edhe për faktin, sepse gjykata është ajo e 
cila e zbaton të drejtën dhe nuk është e lidhur me argumentet juridike të palëve.  

5 Përgjigja në padi sikundër edhe çdo parashtresë tjetër, gjithsesi duhet t’i përmbajë 
të dhënat e parapara me nenin 99 të këtij ligji, në të kundërtën gjykata do të 
veprojë sipas nenit 102 të ligjit, ashtu që përgjigjen në padi do t`ia kthejë të 
paditurit në korrigjim dhe plotësim, e nëse i padituri nuk e korrigjon apo nuk e 
plotëson përgjigjen, gjykata do ta hedhë të njëjtën ose do ta konsiderojë të 
tërhequr. 

6 I padituri në përgjigje në padi ka për detyrë që të deklarohet edhe lidhur me 
meritumin e padisë, përkatësisht nëse e pohon apo e kundërshton kërkesëpadinë. 
Ky është element qenësor i përgjigjes në padi, pa të cilin përgjigja do të 
konsiderohet si jo e plotë. 

7 Në qoftë se i padituri në përgjigje në padi e pohon kërkesëpadinë, gjykata do të 
sjellë aktgjykim në bazë të pohimit, përveç nëse kemi të bëjmë më kërkesën me të 
cilën palët nuk mund të disponojnë lirisht (neni 3.3). Mirëpo, nëse i padituri e 
konteston kërkesëpadinë, ai ka për detyrë që në përgjigje t’i theksojë faktet në të 
cilat e bazon kontestimin, t’i arsyetojë faktet duke theksuar në mënyrë precize se 
cilën pjesë të kërkesëpadisë e konteston, dhe t’i propozojë provat me të cilat 
mendon t’i provojë ato fakte.  

8 Në përgjigjen në padi mund të theksohet cilido shkak për kontestimin e 
kërkesëpadisë, mirëpo theksimi i shkakut duhet të jetë i qartë dhe preciz. Kjo do të 
thotë, se i padituri në përgjigje në padi duhet të deklarohet në mënyrë të qartë nëse 
e konteston bazën e kërkesëpadisë apo vetëm lartësinë e saj, nëse e konteston 
bazën faktike apo bazën juridike të kërkesëpadisë dhe eventualisht t’i theksojë 
edhe kërkesat materiale- juridike. Varësisht nga shkaqet për cilat kontestohet 
kërkesëpadia, përgjigjja në padi duhet t’i përmbajë edhe elementet përkatëse. 
Kështu nëse në përgjigje në padi kontestohet ekzistimi i borxhit të cilin paditësi e 
ka theksuar në kërkesëpadi, duke theksuar fakte dhe prova për ekzistimin e tij, 
përgjigja duhet të përmbajë faktet më të cilat mohohet ekzistimi i borxhit (se nuk 
ka marrë borxh nga paditësi, se e ka paguar borxhin etj.) dhe të propozojë prova 
për provimin e kontestimit.  
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Neni 397 
 

Gjykata vepron sipas nenit 102 të këtij ligji, po që se konstaton se përgjigja në 
padi është e pakuptueshme apo jo e plotë, me qëllim të heqjes së mungesave të 
këtilla. 

 
1 Me qenë se, me dispozitat e këtij ligji dhënia e përgjigjes në padi është paraparë si 

e obligueshme, ligjdhënësi e ka pa të domosdoshme rregullimin me ligj edhe të 
mënyrës së procedimit me përgjigjen në padi. 

2 Gjykata me përgjigjen në padi, në parim, do të veprojë si- kundër edhe më padinë. 
Kështu, nëse përgjigja në padi nuk i përmban elementet e detyrueshme të parapara më 
nenin 396 të këtij ligji, si dhe të dhënat nga neni 99, gjykata do të veprojë në pajtim 
me nenin 102 të këtij ligji, ashtu që përgjigjen në padi do t`ia kthejë të paditurit në 
korrigjim dhe plotësim. Me këtë rast, gjykata do ta udhëzojë të paditurin se çka 
duhet të korrigjohet apo plotësohet në përgjigjen në padi dhe t`ia përkujtojë afatin, 
brenda të cilit duhet ta kthejë përgjigjen e korrigjuar apo të plotësuar. 

3 Në qoftë se, i padituri nuk vepron sipas urdhëresës së gjykatës në afatin e paraparë 
(brenda 15 ditësh nga dita e kthimit të përgjigjes në korrigjim apo plotësime), 
përkatësisht, nëse përgjigja nuk i kthehet gjykatës në këtë afat, do të konsiderohet 
se është tërhequr përgjigja, kurse nëse përgjigja kthehet e pa- korrigjuar apo e 
pa- plotësuar do të hedhet. Në të dyja këto raste, do të konsiderohet se përgjigjja 
në padi nuk është dorëzuar me kohë, gjë që do të ketë për pasojë dhënien e 
aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë të palës në bazë të nenit 150 të këtij 
ligji, natyrisht nëse janë plotësuar kushtet e parapara për dhënien e tij.  

 
 
Neni 398 
 

Kur gjykata, pasi t`i arrij përgjigja në padi, dhe konstaton se ndërmjet palëve 
nuk është kontestuese gjendja faktike, dhe se nuk ekzistojnë pengesa të tjera 
për dhënien e vendimit meritor, atëherë ajo, pa caktuar fare seancë gjyqësore, 
mund ta jaepë aktgjykimin me të cilin e pranon si të themeltë kërkesëpadinë.  

 
1 Kjo dispozitë në tërësi është marrë nga neni 496 i ligjit të mëparshëm dhe përmban 

të njëjtin tekst. Megjithatë, ekziston dallim në mes të këtyre dispozitave, për sa 
i takon domenit të aplikimit të tyre në praktikë. Kësisoj, përderisa sipas 
dispozitave të nenit të cekur të ligjit të mëparshëm, gjykata ka mundur të japë 
vendimin meritor mbi bazën e konstatimit, se gjendja faktike ndërmjet palëve nuk 
është kontestuese vetëm në procedurën lidhur më kontestet ekonomike, sipas 
kësaj dispozite, nëse gjykata konstaton, se gjendja faktike ndërmjet palëve nuk 
është kontestuese, një vendim të tillë mund ta jaepë për secilën çështje 
kontestimore, nëse nuk ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e tij. 

2 Dorëzimi i padisë të paditurit për dhënien e përgjigjes për padinë dhe detyrimi për 
dhënien e kësaj përgjigje kanë rëndësi praktike sa i përket aplikimit të kësaj 
dispozite ligjore. Kjo, nga- se dhënia e vendimit meritor sipas kësaj dispozite është 
e lidhur më dhënien e përgjigjes për padinë, gjë që është e kuptueshme, sepse nga 
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padia dhe nga përgjigja për padinë gjykata do të mund të konstatojë, se cilat fakte 
midis palëve janë kontestuese e cilat jo dhe në bazë të kësaj të vendosë për 
veprimet e mëtutjeshme. 

3 Në qoftë se, pas marrjes së përgjigjes në padi, gjykata konstaton se, ndërmjet 
palëve kontestohen faktet relevante, ajo do të caktojë seancat gjyqësore për 
vërtetimin e tyre, mirëpo, nëse konstaton se, ndërmjet palëve nuk është 
kontestuese gjendja faktike dhe se nuk ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e 
vendimit meritor (nenet 290 dhe 391), gjykata mund të japë aktgjykim me të cilin e 
pranon si të themeltë kërkesëpadinë. Fjala “mundet” e përdorur në këtë dispozitë 
e lë në diskrecionin e gjykatës dhënien e aktgjykimit të tillë, mirëpo, me- qenë- se 
ligjdhënësi me këtë zgjidhje ligjore ka synuar që në rastet kur gjendja faktike është 
e qartë dhe jo- kontestuese ndërmjet palëve, procedura gjyqësore duhet të 
përfundojë në afatin sa më të shkurtër dhe me sa më pak shpenzime, rezulton se 
gjykatat do të duhej që të jepnin aktgjykimin pa procedim të mëtejmë, sa herë që 
plotësohen kushtet e parapara me këtë dispozitë.  

4 Konsiderohet se, ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja faktike në qoftë se 
pala e paditur në përgjigje për padinë i ka pranuar faktet e theksuara nga paditësi. 
Kështu p.sh., nëse i padituri në përgjigje për padinë ka pranuar se paditësit ia ka 
borxh shumën e të hollave të theksuara nga baza e huamarrjes, gjykata do të mund 
pa caktuar seancë fare, të sjellë aktgjykim me të cilin do ta pranojë kërkesëpadinë e 
paditësit dhe do ta detyrojë të paditurin për ta paguar borxhin. 

5 Gjithashtu, do të mund të merret se, ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja 
faktike edhe në rast se i padituri në përgjigje në padi, nuk i ka pranuar 
shprehimisht faktet nga padia, por as nuk i ka mohuar ato. P. sh. nëse i padituri në 
përgjigje në padi nuk e ka kontestuar ekzistimin e borxhit të theksuar në padi, por e 
ka theksuar pamundësinë e kthimit të borxhit. 

6 Palët kanë të drejtë, që ta ankimojnë aktgjykimin e marrë në bazë të këtij neni në 
gjykatën e shkallës së dytë, sikundër edhe çdo vendim tjetër gjyqësor, por ato 
ankimimin mund ta bëjnë edhe nga shkaku se gjykata e shkallës së parë gabimisht 
ka konstatuar, se kanë ekzistuar kushtet për dhënien e tij. 

 
 
Neni 399 
 
399.1 Kur gjykata, pasi t`i arrijë përgjigja në padi, konstaton se nga faktet e 

treguara në padi nuk del themelësia e kërkesëpadisë, atëherë ajo do të jep 
vendimin meritor me të cilin refuzohet si e pathemeltë kërkesëpadia. 

399.2 Kërkesëpadia është e pathemeltë, në vështrim të paragrafit 1 të këtij neni, 
po që se qartazi është në kundërthënie me faktet e treguara në padi, apo, 
po që se faktet mbi të cilat mbështet kërkesëpadia qartazi janë në 
kundërthënie me provat të cilat i ka propozuar paditësi, apo me faktet që 
janë botërisht të ditura. 

 
1 Dispozitat e këtij neni janë dispozita të reja, të cilat nuk i përmbante ligji i 

mëparshëm, me të cilat, në pajtim me parimin e ekonomizimit të procedurës, është 
paraparë që gjykata, përveç vendimit meritor aprovues, të cilin sipas nenit 398 të 
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këtij ligji mund ta japë pa caktuar seancë gjyqësore, ajo pa caktuar seancë 
gjyqësore mundet të japë edhe vendimin meritor refuzues, me të cilin e refuzon 
kërkesëpadinë si të pathemeltë. Sipas paragrafit 1 të këtij neni, gjykata mund ta 
japë një vendim të tillë, nëse pas marrjes të përgjigjes në padi, konstaton se nga 
faktet e treguara në padi nuk rezulton bazueshmëria e kërkesëpadisë.  

2 Konsiderohet se kërkesëpadia është e pathemeltë, nëse ajo qartazi është në 
kundërshtim më faktet të cilat paditësi i ka theksuar në padi, në qoftë se, faktet 
në të cilat bazohet kërkesëpadia qartazi janë në kundërshtim me provat, të cilat i ka 
propozuar paditësi si dhe nëse kërkesëpadia është në kundërshtim me faktet të cilat 
janë botërisht të njohura (paragrafi 2 i këtij neni). 

3 Kërkesëpadia është qartazi në kundërshtim me faktet e treguara në padi, në qoftë 
se sipas të drejtës materiale nga faktet e treguara në padi, nuk rezulton 
themelësia e kërkesëpadisë. P. sh., nëse në kërkesëpadi kërkohet njohja e të 
drejtës së pronësisë në sendin e paluajtshëm nga baza e parashkrimit fitues, kurse 
në referatin e padisë theksohet se paditësi sendin e tillë e posedon më pak se 10 
vjet pa ndërprerje, nëse në kërkesëpadi kërkohet që të detyrohet i padituri që 
paditësit t`ia dorëzojë sendin, kurse në referatin e padisë theksohet se sendi është 
ne posedim të personit të tretë etj. 

4 Ekziston kundërthënie në mes fakteve në të cilat mbështetet kërkesëpadia dhe të 
provave, në qoftë se provat e propozuara e provojnë ndonjë fakt të kundërt me 
faktin në të cilin mbështetet kërkesa e padisë. P.sh. nëse në kërkesëpadi kërkohet 
njohja e të drejtës së pronësisë në banesë nga baza e shitblerjes, kurse për 
vërtetimin e këtij fakti si provë propozohet kontrata mbi qiranë, e cila e provon 
ekzistimin e raportit të qiradhënies, që nuk mund të jetë bazë për fitimin e të 
drejtës pronësore; nëse në kërkesëpadi kërkohet njohja e të drejtës së servitutit të 
rrugëkalimit nëpër oborrin e të paditurit nga baza e parashkrimit fitues, kurse si 
provë për vërtetimin e këtij fakti propozohet leja e ndërtimit të shtëpisë, e cila, nga 
organi përkatës është lëshuar vetëm një vit para ngritjes së padisë, më të cilën 
provohet ekzistimi i faktit se nuk ka kaluar koha e nevojshme për fitimin e kësaj të 
drejte nga baza e pretenduar juridike etj. 

5 Faktet në të cilat mbështetet kërkesa e padisë, janë në kundërshtim me faktet 
botërisht të njohura (faktet notere), nëse nga fakti i tillë rezulton e kundërta e asaj 
që kërkohet në kërkesëpadi. P.sh., nëse paditësi kërkesëpadinë për kompensimin e 
dëmit e mbështet në faktin se dëmi i është shkaktuar me rrëshqitjen e dheut dhe 
gurëve në paluajtshmërinë e tij nga paluajtshmëria e të paditurit, duke e 
konsideruar fajtor për këtë dëm të paditurin, kurse është fakt botërisht i njohur se 
dheu dhe gurët nga paluajtshmëria e të paditurit në paluajtshmërinë e paditësit kanë 
rrëshqitur si pasojë e vërshimeve të shkaktuara nga reshjet e pandërprera të shiut.  
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Seanca përgatitore 
 
a) Dispozita të përgjithshme 
 
Neni 400 
 
400.1 Pasi të arrij përgjigja në padi gjykata e konvokon seancën përgatitore. 
400.2 Po që se i padituri nuk ka paraqitur përgjigje në padi, e nuk janë 

plotësuar kushtet për dhënien e aktgjykimit kontumacional, gjykata do ta 
konvokojë seancën përgatitore pas skadimit të afatit ligjor për paraqitjen 
e përgjigjes në padi. 

400.3 Datën e mbajtjes së seancës përgatitore, gjykata do ta caktojë, sa herë që 
është e mundur, pasi të jetë konsultuar me palët ndërgjyqëse. 

400.4 Seanca përgatitore mbahet, si rregull, më se voni brenda afatit prej 
tridhjetë (30) ditësh nga dita në të cilën gjykatës i ka arritur përgjigja në 
padinë e të paditurit. 

 
1 Me këtë nen, janë paraparë veprimet të cilat duhet t`i ndërmarrë gjykata lidhur më 

caktimin e seancës përgatitore. Këto veprime, kryesisht kanë të bëjnë me kushtet 
për konvokimin e seancës, me caktimin e datës për mbajtjen e saj, si dhe me afatin 
etj. 

2 Siç rezulton nga dispozitat e këtij ligji, seanca përgatitore është nënfaza e fundit e 
fazës së përgatitjes të shqyrtimit kryesor, në të cilën bëhet sqarimi i çështjeve 
kontestuese dhe eliminohen pengesat procedurale që kanë të bëjnë me rrjedhën e 
mëtejme të procedurës. Në seancën përgatitore, gjykata vërteton, se cilat fakte janë 
kontestuese midis palëve dhe cilat janë relevante për dhënien e vendimit lidhur më 
kërkesëpadinë, si dhe cilat prova do të merren për vërtetimin e atyre fakteve në 
shqyrtimin kryesor. Me qëllim që shqyrtimi kryesor të mund të përfundojë vetëm 
me një seancë, gjë që është edhe intenca e ligjdhënësit, seanca përgatitore duhet të 
jetë e përgatitur në atë mënyrë që, në të të zgjidhen të gjitha çështjet procedurale. 
Në seancën përgatitore, palët duhet t’i definojnë qartë kërkesat e tyre dhe aty duhet 
të rregullohet i terë materiali lidhur me çështjen kontestuese. 

3 Në mënyrë që, seanca përgatitore të mund të arrijë qëllimin e saj (përgatitjen sa më 
kualitative të shqyrtimit kryesor), ligji, ndërmarrjen e disa veprimeve procedurale, 
që janë të rëndësishme për përgatitjen e shqyrtimit kryesor, i ka lidhur pikërisht me 
seancën përgatitore. Kështu, sipas dispozitave të këtij ligji, si rregull, seanca 
përgatitore është faza e fundit deri kur palët mund t’i ndërmarrin disa 
veprime procedurale e sidomos: që t’i theksojnë faktet e reja dhe t’i propozojnë 
provat e reja, (neni 402.1), ta ndryshojnë kërkesëpadinë (neni 258), si dhe të 
ushtrojnë kundërpadi (neni 256.1), që paditësi i ri të bashkëngjitet në kontest ose 
që padia të zgjerohet edhe në të paditurin tjetër (neni 264.2). Gjithashtu, edhe 
gjykata, më se voni deri në seancën përgatitore mund të vendosë që t’i bashkojë 
disa konteste për procedim të përbashkët ose që ta bëjë ndarjen për shqyrtim të 
veçantë të ndonjë kërkese të një padie unike (neni 408). 

4 Me qëllim që t`i shmanget mbajtjes së seancës për shqyrtimin kryesor, kur mbajtja 
e saj nuk është e domosdoshme, gjykata në seancën përgatitore do t`i cytë palët që 
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me dispozicionin e tyre të krijojnë kushte për përfundimin e kontestit lidhur me 
pajtimin gjyqësor, duke tërhequr padinë, me heqjen dorë nga kërkesëpadia me 
pranimin e kërkesëpadisë etj. Në rast të disponimit të tillë të palëve, gjykata do të 
marrë vendimin me të cilin do të përfundojë kontesti. Gjithashtu, gjykata në këtë 
fazë, mund t’i udhëzojë palët, që kontestin ta zgjidhin në procedurën e 
ndërmjetësimit (neni 411). 

5 Dispozitat për publicitetin e shqyrtimit kryesor (neni 448) dhe dispozitat për 
shtyrjen e seancës për shqyrtimin kryesor (neni 443), përshtatshmërisht zbatohen 
edhe në seancën përgatitore.  

6 Si rregull, gjykata pasi ta marrë përgjigjen në padi do ta konvokojë seancën 
përgatitore. Mirëpo, gjykata mund të vendosë që seanca përgatitore të mos mbahet, 
nëse konstaton se midis palëve nuk ka fakte kontestuese, apo se për shkak të 
thjeshtësisë se kontestit, nuk ka nevojë që seanca përgatitore të konvokohet1423.  

7 Meqenëse qëllimi i seancës përgatitore është përgatitja në mënyrën sa më të 
mirë të materialit procedural për shqyrtimin kryesor, gjykata duhet që edhe pas 
marrjes së përgjigjes në padi t`ua mundësojë palëve që të parashtrojnë fakte të 
reja dhe të propozojnë prova të reja për vërtetimin e fakteve konkrete, të cilat janë 
më rendësi për vendosjen e çështjes juridike kontestuese. Për këtë qëllim, gjykata 
pas marrjes së përgjigjes në padi, të njëjtën do t`ia dërgojë paditësit, i cili ka të 
drejtë që t’i kontestojë faktet e theksuara në përgjigje në padi dhe në 
kundërpërgjigje të theksojë fakte të reja dhe të propozojë prova për vërtetimin e 
tyre dhe gjithashtu, kjo mundësi duhet t’i jepet edhe të paditurit pasi që paditësi t’i 
parashtrojë faktet e reja dhe provat e reja. Në këtë fazë të procedurës, palët 
ndërgjyqëse, propozimet dhe kundërshtimet mund t’i bëjnë vetëm në formë të 
shkruar me dorëzimin në gjykatë të parashtresave. Mirëpo, duke qenë se seanca 
përgatitore duhet të konvokohet brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit në 
gjykatë të përgjigjes në padi, rezulton se ngel shumë pak kohë, si për gjykatën, po 
ashtu edhe për palët për dorëzimin e shkresave, përkatësisht parashtresave të tilla. 

8 I padituri ka për detyrë, që përgjigjen në padi ta dorëzojë në afat prej 15 ditësh nga 
dita kur i është dorëzuar padia në përgjigje (neni 395). Mirëpo, nëse i padituri nuk 
jep përgjigje në padi brenda afatit të cekur, gjykata pas skadimit të këtij afati do ta 
konvokojë seancën përgatitore, po qe se nuk janë plotësuar kushtet për dhënien e 
aktgjykimit kontumacional (aktgjykim për shkak të mosbindjes). 

9 Më paragrafin 3 të këtij neni është paraparë, se gjykata sa herë që është e mundur, 
datën e mbajtjes së seancës përgatitore do ta caktojë pasi që të jetë konsultuar më 
palët ndërgjyqëse. Kjo dispozitë ligjore në kushtet aktuale vështirë se do të mund 
të zbatohet në praktikë. Kjo për faktin, sepse për shkak të mos ekzistimit të 
kontaktit ndërmjet gjykatës dhe palëve në këtë fazë të procedurës dhe të 
vështirësive për vënien e tij (mospasja e të dhënave për numrin e telefonit të 
palëve, për numrin e telefaksit, të e-mailit etj.), si dhe për shkak të ngarkesës të 
gjykatave me numër të madh të lëndëve, do të jetë e vështirë që në shumicën e 
rasteve palët paraprakisht të konsultohen për datën e mbajtjes së seancës 
përgatitore. Mirëpo, vështirësitë e cekura nuk e lirojnë gjykatën që t’i konsultojë 
palët për datën e mbajtjes së seancës përgatitore, sa herë që kjo është e mundur, 

                                                            
1423 Më gjerësisht shih komentarin e nenit 401 nr. 1 e në vazhdim. 
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sepse caktimi i datës së mbajtjes së seancës me pajtimin e palëve, do të jetë 
garanci se seanca përgatitore do të mbahet në datën e caktuar. Kjo njëkohësisht do 
të mund të ndikojë në shmangien e shkaqeve për shtyrjen e seancës përgatitore, gjë 
që ka qenë edhe synim i ligjdhënësit, kur është përcaktuar për këtë zgjidhje ligjore. 

10 Palët mund të marrin pjesë në caktimin e datës së mbajtjes të seancës përgatitore 
edhe me anë të parashtresave me shkrim, duke e njoftuar gjykatën për kohën kur 
ata do të ndodhën në territorin e selisë së gjykatës1424. Gjithashtu, palët mund të 
deklarohen për datën e mbajtjes së seancës përgatitore edhe pas marrjes së thirrjes 
për seancë, duke kërkuar nga gjykata caktimin e ndonjë date tjetër për mbajtjen e 
saj për shkak të pengesave për të marrë pjesë në ditën e caktuar nga gjykata1425.  

11 Me dispozitën e paragrafit 4 të këtij neni, është paraparë se seanca përgatitore, si 
rregull, duhet të mbahet brenda afatit prej 30 ditësh nga dita në të cilën gjykatës i 
ka arritur përgjigjja në padinë. Ky afat vlen edhe për rastet kur i padituri nuk ka 
dhënë përgjigje në padi në afatin e caktuar, me ç`rast afati llogaritet nga data kur 
ka skaduar koha për paraqitjen e përgjigjes në padi nga i padituri.  

12 Edhe pse ligjdhënësi me futjen e kësaj dispozite në ligjin e ri ka pasur për qëllim 
përshpejtimin e procedurës, gjë që është në pajtim me parimet e efikasitetit dhe të 
ekonomizimit të procedurës, duhet theksuar se për shkak të ngarkesës të gjykatave 
me numër të madh të lëndëve, e sidomos me numër të konsiderueshëm të lëndëve 
të grumbulluara për vite më radhë, të cilat presin të procedohen, gjykatat në shumë 
raste nuk do të mund t`i përmbahen afatit të paraparë me këtë dispozitë. Për këtë 
arsye ligji e ka paraparë mundësinë, që gjykata përjashtimisht të caktojë afatin 
tjetër për mbajtjen e seancës përgatitore, mirëpo, ajo këtë mundësi ligjore do të 
mund ta shfrytëzojë vetëm kur konstaton se ekzistojnë shkaqe të justifikueshme të 
cilat e pamundësojnë caktimin e seancën brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e 
pranimit të përgjigjes në padi. 

 
 
Neni 401 
 

Seanca përgatitore është e detyrueshme, përveçse në rastet në të cilat gjykata, 
pasi t`i ketë arritur përgjigja në padi, konstaton se ndërmjet palëve nuk ka 
fakte kontestuese (neni 403 i këtij ligji) apo kur, nga shkaku i 
pandërlikueshmërisë së kontestit, vjen në përfundim se nuk ka nevojë të 
konvokohet seanca përgatitore. 

 
1 Dispozita e nenit 401, sjell risi qenësore sa i përket karakterit të seancës 

përgatitore në raport me dispozitat e nenit 248 të ligjit të mëparshëm. Kështu, për- 
deri- sa sipas dispozitave të nenit 248 të ligjit të mëparshëm, seanca përgatitore 
ishte paraparë si mundësi, përkatësisht si rregull e jo si detyrim, e cila kurrsesi nuk 
caktohej në rastet kur për gjykimin e çështjes ishte kompetent gjyqtari i vetëm, me 
nenin 401 mbajtja e seancës përgatitore është paraparë si e obligueshme, kurse 

                                                            
1424 P. sh., në rastet kur kemi të bëjmë më palët të cilat jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, kurse kohë 
pas kohe kthehen në vend. 
1425 P. sh., për shkak të vizitës të mjeku e cila është caktuar më parë, për shkak të udhëtimit jashtë 
vendit për kryerjen e punëve të caktuara etj.). 
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rastet në të cilat mund të bëhet përjashtim nga ky rregull si dhe kushtet të cilat 
duhet të jenë plotësuar për bërjen e përjashtimit janë definuar në mënyrë shumë më 
të qartë. 

2 Sipas dispozitës së cekur të këtij ligji, seanca përgatitore nuk do të mbahet, nëse 
gjykata pas marrjes së përgjigjes në padi, në bazë të thënieve në të dhe përgjigjes 
po aty, në padi, konstaton se ndërmjet palëve nuk ka fakte kontestuese, si dhe në 
rastet kur kemi të bëjmë me kontest me të thjeshtë, për të cilin gjykata vlerëson se 
nuk është e domosdoshme mbajtja e seancës përgatitore. 

3 Në rastin e parë, nuk do të jetë e domosdoshme mbajtja e seancës përgatitore, 
sepse me vetë faktin se midis palëve nuk ka fakte kontestuese, nuk do të jetë e 
nevojshme që të shqyrtohen dhe të vërtetohen ato, përkatësisht që paraprakisht 
të shqyrtohet dhe përgatitet materiali shqyrtues për seancën kryesore, e cila gjë 
është edhe arsyeja pse mbahet seanca e tillë. Në situata të këtilla, ndërmjet palëve 
ngelin kontestuese vetëm çështjet juridike, prandaj vetëm për të do të 
procedohet në seancën për shqyrtimin kryesor. 

4 Në rastin e dytë, nuk do të jetë e domosdoshme mbajtja e seancës përgatitore, 
edhe nëse ndërmjet palëve ka fakte kontestuese. Në qoftë se gjykata konstaton se, 
kemi të bëjmë me kontestin, që mbështetet në bazën faktike dhe juridike 
shumë të thjeshtë, i cili si i tillë nuk kërkon që të zhvillohet procedurë e 
komplikuar e të provuarit e as që të bëhet analizë e gjerë juridike. Në këtë rast, do 
të merret se palët i kanë theksuar faktet dhe i kanë propozuar provat në padi dhe në 
përgjigje në padi, prandaj të gjitha veprimet të cilat, si rregull, ndërmerren në 
seancën përgatitore, do të mund të ndërmerren në shqyrtimin kryesor. 

5 Gjykata, çdo herë do ta konvokojë seancën përgatitore në rastet kur i padituri nuk 
ka dhënë përgjigje në padi dhe nuk kanë ekzistuar kushtet për dhënien e 
aktgjykimit kontumacional. Kjo nga shkaku sepse pa deklarimin e të paditurit, 
gjykata nuk mund të vendosë për çështjet procedurale, as të konstatoj nëse 
ndërmjet palëve ka fakte kontestuese, si dhe nëse kemi të bëjmë me kontest të 
thjeshtë. 

6 Mbajtja e shqyrtimit kryesor, pa mbajtjen paraprakisht të seancës përgatitore, 
shqyrtimit kryesor i jep funksion të dyfishtë të seancës përgatitore dhe të 
shqyrtimit kryesor. Kjo për faktin, sepse në shqyrtimin kryesor të cilit nuk i ka 
paraprirë seanca përgatitore, do të mund të ndërmerren të gjitha veprimet 
procedurale, të cilat janë të parapara me ligj për të dyja këto faza procedurale. 
Kështu, në këto raste në fillim të shqyrtimit kryesor, do të vendoset se cilat çështje 
do të shqyrtohen dhe cilat prova do të merren, veprime këto që ndërmerren në 
seancën përgatitore, e pastaj do të vazhdohet me veprimet procedurale të 
domosdoshme për përfundimin e procesit, të cilat veprime ndërmerren në 
shqyrtimin kryesor1426.  

7 Shtrohet pyetja, nëse palët mund të theksojnë fakte të reja dhe të propozojnë prova 
të reja gjatë shqyrtimit kryesor, të cilat nuk i kanë theksuar në padi dhe në 
përgjigjen në padi;nëse paraprakisht nuk është mbajtur seanca përgatitore. Në këto 
raste duhet të veprohet në pajtim më dispozitat e nenit 428. Kjo nga- se palët pa 
fajin e tyre nuk kanë mundur që t’i theksojnë faktet e reja dhe të propozojnë prova 

                                                            
1426 Më gjerësisht shih komentarin në nenin 425 të këtij ligji. 
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të reja në seancën përgatitore, sepse ajo nuk është mbajtur, prandaj nëse gjykata 
konstaton se është fjala për fakte dhe prova të cilat janë relevante për 
vendosjen e kontestit, do të duhej që ta lejojë nxjerrjen e tyre në seancën për 
shqyrtimin kryesor. Në qoftë se, palët paraqesin propozime për fakte dhe prova të 
reja para mbajtjes së seancës për shqyrtimin kryesor, gjykata mund ta revokojë 
aktvendimin e vet për caktimin e seancës për shqyrtimin kryesor dhe të caktojë, se 
do të mbahet seanca përgatitore.  

8 Nga sa u parashtrua me lart, mund të konkludohet se marrë në përgjithësi, caktimi i 
shqyrtimit kryesor pa caktimin paraprakisht të seancës përgatitore do të ishte i 
justifikueshëm vetëm në rastet kur nga parashtresat e palëve, me padyshim 
rezulton se është fjala për çështjet për vendosjen e të cilave nuk është e nevojshme 
marrja e provave të tjera, përveç atyre që janë propozuar dhe në përgjigjen në padi. 
Mirëpo, në rast të çfarëdo dyshimi, do të ishte e domosdoshme të caktohet seanca 
përgatitore dhe nëse tregohet se janë plotësuar të gjitha kushtet për mbajtjen e 
seancës për shqyrtimin kryesor të veprohet në pajtim me nenin 420 par. 3 dhe 
seanca për shqyrtimin kryesor të mbahet menjëherë pas seancës përgatitore.  

9 Kundër aktvendimit të gjykatës për caktimin e seancës për shqyrtimin kryesor pa 
mbajtjen paraprakisht të seancës përgatitore, palët nuk kanë të drejtë ankimi, sepse 
kemi të bëjmë me vendim me të cilin drejtohet procedura. 

 
 
Neni 402 
 
402.1 Në letërthirrjen për në seancë përgatitore, gjykata i njofton palët për 

pasojat e mosardhjes në seancë, si dhe për detyrën që më se voni në 
seancën përgatitore duhet t`i parashtrojnë të gjitha faktet në të cilat i 
mbështesin kërkesat e tyre, si dhe t`i propozojnë të gjitha provat që 
dëshirojnë të merren gjatë procedurës, por edhe që në seancë t`i sjellin të 
gjitha shkresat dhe sendet që dëshirojnë t`i përdorin si mjete provuese. 

402.2 Letërthirrja për në seancë përgatitore, si rregull, u dërgohet palëve së 
paku shtatë (7) ditë para ditës në të cilën mbahet ajo.  
 

1 Me këtë nen, parashihet përmbajtja e letërthirrjes që u dërgohet palëve për 
seancën përgatitore, e cila në esencë shpreh vendin e ri, që sipas dispozitave të 
këtij ligj e ka seanca përgatitore në procedurën kontestimore. Duke pasur parasysh 
karakterin detyrues të seancës përgatitore, pastaj limitet që i parasheh ligji lidhur 
me mundësitë e ndërmarrjes të veprimeve procedurale deri në këtë seancë dhe ato 
që mund të ndërmerren pas saj, si dhe qëllimin e seancës përgatitore, me dispozitat 
e nenit 402 të këtij ligji më detalisht, se sa në ligjin e mëparshëm, janë paraparë 
udhëzimet të cilat gjykata duhet t`ua japë palëve me thirrjen në seancë. Kësisoj, 
gjykata ka për detyrë që me thirrje t`i njoftojë palët për pasojat e mosardhjes në 
seancë, për detyrën që më se voni në seancën përgatitore t`i parashtrojnë të gjitha 
faktet në të cilat i mbështesin kërkesat e tyre dhe që t`i propozojnë të gjitha provat 
që dëshirojnë të merren gjatë procedurës, si dhe në seancë t`i sjellin të gjitha 
shkresat dhe sendet që dëshirojnë t`i përdorin si mjete provuese. 
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2 Më nenin 409 të këtij ligji, janë paraparë pasojat që do t`i pësojë pala, e cila nuk 
merr pjesë në seancën përgatitore edhe pse është ftuar në mënyrë të rregullt. 
Kështu, sipas kësaj dispozite, në qoftë se në seancën përgatitore nuk vjen pala 
paditëse edhe pse është thirrur me rregull, padia konsiderohet e tërhequr, përveç 
kur i padituri kërkon që seanca të mbahet, kurse nëse në seancë nuk vjen i padituri 
seanca do të mbahet me palën paditëse. 

3 Njëra nga pasojat që do t`i pësojë pala, e cila nuk vjen në seancën përgatitore edhe 
pse është thirrur me rregull, është kufizimi i mundësisë për të theksuar fakte të 
reja dhe për të propozuar prova të reja pas kësaj seance. Kështu, pala e cila nuk ka 
ardhur në seancën përgatitore, edhe pse ka qenë e thirrur me rregull, pas 
përfundimit të seancës do të mund të theksonte fakte te reja dhe të propozonte 
prova të reja vetëm nëse me prova e bind gjykatën se pa fajin e saj nuk ka qenë në 
gjendje që ato t’i theksojë deri në seancën përgatitore. 

4 Edhe pse gjykata, në parim, nuk merr prova në seancën përgatitore, në letërthirrje 
do t’i urdhëroj palët që në seancën përgatitore t’i sjellin të gjitha shkresat dhe 
sendet, të cilat i propozojnë si prova për vërtetimin e fakteve në të cilat i 
mbështesin kërkesat e tyre. Kjo do t`ia mundësojë gjykatës që të vlerësojë nëse 
kemi të bëjmë më prova që janë relevante për vërtetimin e fakteve kontestuese dhe 
për vendosjen, lidhur me objektin e kontestit dhe njëkohësisht do t`ia mundësojë 
palës kundërshtare që t`i kundërshtojë ato prova dhe t’i propozojë provat e veta. 
Gjithashtu, sjellja e sendeve në seancën përgatitore në të cilat gjykata do të jetë e 
detyruar që ta bëjë këqyrjen, do t`ia mundësojë gjykatës që të vlerësojë nëse ajo 
mund ta bëjë vetë këqyrjen nga pikëpamja profesionale në seancën për 
shqyrtimin kryesor apo se për këtë duhet të angazhohet edhe eksperti përkatës.  

5 Ligji i mëparshëm në nenin 286 par. 3, parashihte mundësinë, që gjykata kur 
tregohej e nevojshme për seancën përgatitore, të urdhërojë sigurimin e shkresave, 
dokumenteve dhe sendeve që ndodhen në gjykatë te organi tjetër i administratës 
ose të organizata të cilës i është besuar ushtrimi i autorizimeve publike. Ligji i ri 
nuk e përmban më këtë dispozitë, mirëpo, pavarësisht nga kjo, gjykata do të 
urdhërojë sigurimin e provës gjegjëse në pajtim më nenin 332 të këtij ligji, në 
qoftë se pala e ka propozuar marrjen e saj (me padi, me përgjigje në padi ose me 
parashtresë të dorëzuar para seancës përgatitore) dhe e ka bërë të besueshme se 
ajo vet nuk ka mundësi që ta sigurojë të njëjtën. Kjo është veçanërisht me rëndësi 
për vendosjen lidhur me kundërshtimet të përfaqësojnë pengesë për procedim të 
mëtejmë1427.  

6 Në mënyrë që palëve t`u jepet mundësia pët t’u përgatitur për seancën përgatitore, 
thirrja për seancë duhet t`u dërgohet në një distancë kohore, që atyre t’u lenë kohë 
të mjaftueshme për përgatitje. Sipas ligjit të ri, afati minimal për dërgimin e 
thirrjeve te palët për seancë është 7 ditë para datës së caktuar të mbajtjes të seancës 
(ky afat me nenin 386 të ligjit të mëparshëm ishte 8 ditë). Mospërfillja e këtij afati, 
përfaqëson shkelje thelbësore të dispozitave procedurale nga nenin 182.1, nëse në 
seancën gjyqësore do të jepet aktgjykimi për shkak të mungesës, kurse do të 
konsiderohet shkelje absolute nga nenin 182.2, pika i, nëse konstatohet se ajo ka 

                                                            
1427 P. sh., për sigurimin e shkresave nga gjykata e njëjtë ose gjykata tjetër në rast kundërshtimi për 
ekzistimin e litispendencës, të çështjes së gjykuar etj.). 
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ndikuar në të drejtën e palës që të përgatitet për t’u deklaruar lidhur më theksimet e 
palës kundërshtare, kur vendimi është harrur pas shqyrtimit.  

7 Meqenëse ligji e cakton vetëm afatin minimal për përgatitjen e palëve për seancë, 
gjykata mund t`u caktojë palëve afate më të gjata për këtë qëllim, varësisht nga 
rrethanat e çdo rasti (p. sh. për raste më të ndërlikuara të caktojë afat më të gjatë, 
kurse për raste më pak të ndërlikuara të caktojë afat më të shkurtër, por jo me pak 
se 7 ditë). Lidhur më këtë çështje, praktika gjyqësore e ka shfaqur këtë qëndrim: 
“Seanca duhet të caktohet në atë mënyrë, që palëve t`u ngelë kohë e mjaftueshme 
për përgatitje. Nëse pala thirrjen nuk e pranon në afatin e caktuar, nuk mund të 
konsiderohet se pala ka munguar pa arsye në seancë (Vrhovni privredni sud 
Sl.1151/67, publikuar në Zakon o parnicnom postupku sa komentarom, sudskom 
praksom,obrascima i registrom pojmova st.47). Kjo do të mundësojë, që palët në 
seancën përgatitore të vijnë më të përgatitura, gjë që do të ndikojë që procesi të jetë 
më efikas dhe me kosto më të vogël ekonomike.  

8  Me sa u parashtrua kjo pyetje se palët kanë të drejtë që të kërkojnë shtyrjen e 
seancës për shkak të afatit të pamjaftueshëm për përgatitje apo jo. Dispozitat për 
shtyrjen e seancës këtë nuk e parashohin shprehimisht, mirëpo, në pajtim me 
parimet e përgjithshme të procedurës kontestimore, e posaçërisht parimin e 
kontradiktoritetit, pala do të mund të kërkonte shtyrjen e seancës për shkak të 
pamundësisë për t’u deklaruar lidhur më thëniet e palës kundërshtare. Gjykata, 
lidhur me kërkesën e tillë duhet të vendosë pasi të vlerësojë nëse ekzistojnë 
shkaqet e arsyeshme për shtyrje ose jo. 

 
 
Neni 403 
 
403.1 Seanca përgatitore fillon me shtjellimin e padisë në mënyrë koncize nga 

paditësi, e pastaj i padituri në të njëjtën mënyrë e parashtron përgjigjen 
në padi. 

403.2 Kur është e nevojshme gjykata do të kërkojë nga palët sqarime lidhur me 
thëniet apo propozimet e tyre. 

 
1 Me këtë nen, parashihet mënyra e shtjellimit të padisë dhe përgjigjes në padi nga 

palët ndërgjyqëse në seancën përgatitore, si dhe roli i gjykatës lidhur me sqarimin 
e thënieve dhe të propozimeve të palëve, i cili për nga përmbajtja nuk dallon fare 
nga dispozita e nenit 287 të ligjit të mëparshëm. 

2 Sipas paragrafit 1 të këtij neni, seanca përgatitore fillon me shtjellimin gojor nga 
palët të pretendimeve të theksuara në padinë dhe në përgjigjen në padi, gjë që është 
në pajtim me parimin e drejtpërdrejtshmërisë dhe të oralitetit, e të cilat janë parime 
bazë mbi të cilat duhet të zhvillohet seanca përgatitore. Sipas kësaj dispozite, së 
pari, paditësi e shtjellon gojarisht në mënyrë koncize padinë, me ç`rast ka për 
detyrë që t`i theksojë të gjitha faktet relevante dhe t`i ofrojë të gjitha provat për 
vërtetimin e atyre fakteve, si dhe që të deklarohet gojarisht edhe lidhur më 
kundërshtimet procedurale-juridike dhe materiale- juridike, që i ka theksuar i 
padituri në përgjigje në padi, kurse pas paditësit i padituri do të shtjellojë gojarisht 
secilën pikë të përgjigjes në padinë, i cili njëkohësisht ka për detyrë për t’i ofruar 
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edhe provat për vërtetimin e fakteve në të cilat i mbështet kundërshtimet dhe 
pretendimet e veta. 

3 Në qoftë se i padituri nuk ka dhënë përgjigje më shkrim në padi, ndërsa seanca 
përgatitore mbahet për shkak se nuk janë plotësuar kushtet e parapara më ligj për 
dhënien e aktgjykimit për shkak të mosbindjes, ai në seancën përgatitore do ta 
paraqes përgjigjen në padi në tërësi. Në raste të tilla, paditësi në seancën 
përgatitore do të deklarohet lidhur me përgjigjen në padi dhe eventualisht të 
theksoj fakte dhe prova të reja, kurse pas tij edhe i padituri ka të drejtë, që të 
deklarohet lidhur me faktet dhe provat e reja, të cilat i ka theksuar paditësi. 

4 Kur gjykata e vlerëson të nevojshme, mund të kërkojë nga palët sqarime lidhur me 
thëniet dhe propozimet e tyre në mënyrë që të mund të vërtetojë, se cilat fakte 
relevante janë kontestuese midis palëve dhe me cilat mjete provuese duhet të 
vërtetohen ato fakte. Gjykata mund të veprojë kështu gjatë përgatitjes të seancës 
përgatitore, duke u bazuar në thëniet në padinë dhe në përgjigje e saj ose në ato të 
theksuara në seancë. Edhe pse palët janë ato të cilat i theksojnë faktet dhe i 
propozojnë provat, gjykata me anë të pyetjeve shpeshherë do t’i influencojë palët 
që të theksojnë fakte shtesë që janë me rëndësi për vendosjen e çështjes, 
përkatësisht që të japin sqarime shtesë lidhur me faktet, të cilat i kanë theksuar në 
padinë, në përgjigjen e padisë, si dhe në parashtresat gjatë shtjellimit gojor të tyre. 

 
 
Neni 404 
 
404.1 Pas parashtrimit të pretendimeve të padisë dhe përgjigjes në padi kalohet 

në shqyrtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me pengesat për procedim të 
mëtejmë të çështjes juridike. Lidhur me pengesat procedurale mund të 
merren prova po që nevoja për një gjë të tillë. 

404.2 Gjykata, sipas prapësimit të palës apo sipas detyrës zyrtare, do të vendosë 
mbi çështjet nga neni 390 të këtij ligji, po që se me dispozitat e këtij ligji 
nuk është përcaktuar ndryshe. 

404.3 Në qoftë se gjykata, nuk e miraton prapësimin e palës, me të cilin 
pretendohet se ekziston ndonjëra nga pengesat për procedimin e çështjes, 
vendimin mbi prapësimin do ta jep bashkë me vendimin mbi çështjen 
kryesore, me përjashtim të prapësimit të kompetencës territoriale. 

404.4 Kundër vendimit nga paragrafi 3 i këtij neni nuk lejohet ankim i veçantë. 
 
1 Me dispozitat e këtij neni, në pjesën më të madhe janë marrë zgjidhjet nga 

dispozitat e nenit 288 të ligjit të mëparshëm. Dallimet në mes këtyre dispozitave, 
kryesisht konsistojnë në precizimet dhe përshtatjen gjuhësore të formulimeve 
përkatëse, që në pajtim me dispozitat e tjera të ligjit të ri. Këto precizime dhe 
përshtatje kryesisht kanë të bëjnë më përbërjen e gjykatës dhe me mundësinë që 
gjykatës ia jep ligji për marrjen e vendimeve gjegjëse në stadiumet përkatëse të 
fazës së përgatitjes të shqyrtimit kryesor. Kësisoj, meqenëse sipas nenit 15 të këtij 
ligji, tani vendimet në të gjitha fazat e procedurës që zhvillohen para Gjykatës të 
Shkallës së Parë, i jep gjyqtari i vetëm (bëjnë përjashtime çështjet që kanë të bëjnë 
me shkurorëzimet dhe me kujdesin dhe mbajtjen e fëmijëve). Në dispozitat e këtij 
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neni, më nuk përmendet kryetari i trupit gjykues si autoritet vendimmarrës. 
Gjithashtu, meqenëse sipas nenit 391 gjykata në fazën e shqyrtimit paraprak të 
padisë mund t’i japë të gjitha vendimet për çështjet që kanë të bëjnë me pengesat 
procedurale, pa përjashtim, në nenin 404 të këtij ligji, nuk është përfshirë dispozita 
e paragrafit 2 të nenit 288 e ligjit të mëparshëm, me të cilin parashihej se gjykata 
për hedhjen e aktvendimeve ë të padisë për shkak të litispendencës, të çështjes së 
gjykuar, lidhjes së pajtimit gjyqësor, heqjes dorë nga kërkesëpadia dhe mungesës 
të interesit juridik të paditësit për ngritjen e padisë, mund t’i jepte vetëm në 
seancën përgatitore.  

2 Me qenë se, me dispozitat e nenit 391 është paraparë, se lidhur me këto çështje 
gjykata mund të vendosë edhe gjatë shqyrtimit paraprak të padisë, ligjdhënësi e ka 
parë të mjaftueshme që me këtë nen t’i referohet dispozitës së atij neni. Mirëpo, 
duhet theksuar, se në tekstin e ligjit të publikuar në gazetën zyrtare ekziston 
gabimi teknik lidhur me numrin e nenit, të cili i referohet kjo dispozitë, sepse në 
vend të nenit 391 përmendet neni 390, që nuk ka të bëjë më llojin e vendimeve në 
të cilat mendohet. 

3 Si rregull, gjykata lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me mangësitë për procedim 
të mëtejmë vendos pas shqyrtimit paraprak të padisë ose pas marrjes së përgjigjes 
në padi, mirëpo, nëse konsideron se në atë fazë nuk ka pasur material procedural të 
mjaftueshëm për dhënien e vendimit të tillë, ajo mund të vendosë lidhur më këto 
çështje, kurse vendimin ta japë në seancën përgatitore, (neni 393). Shkaqet për 
shqyrtimin e pengesave të tilla, për herë të parë mund të paraqiten pas marrjes së 
përgjigjes në padi apo në seancën përgatitore, prandaj, në këtë situatë, këto çështje 
do të shqyrtoheshin në seancën në të cilën edhe janë parashtruar dhe pas shtjellimit 
të padisë dhe të përgjigjes në padi. 

4 Për ekzistimin ose mosekzistimin e prezumimeve të caktuara procedurale, mund 
të merren prova në seancën përgatitore, në qoftë se gjykata vlerëson se marrja e 
provave është e domosdoshme për dhënien e vendimit të drejtë lidhur me ato 
prezumime. Kështu, në seancën përgatitore mund të merren prova me shikimin e 
shkresave të lëndës së caktuar gjyqësore lidhur me ekzistimin e gjyqvarësisë 
(litispendencës), lidhur me çështjen e gjykuar etj. 

5 Gjykata, në seancën përgatitore mund të vendosë për të gjitha çështjet procedurale 
për të cilat ka qenë kompetente për të vendosur në fazat e mëhershme të përgatitjes 
të shqyrtimit kryesor (neni 391).  

6 Në qoftë se, gjykata nuk e miraton prapësimin e ndonjërës nga palët lidhur me 
ekzistimin ndonjërës nga pengesat për vazhdimin e procedurës, do të vazhdojë me 
shqyrtimin, kurse vendimin lidhur me kundërshtimin do ta japë bashkë me 
vendimin mbi çështjen kryesore. Përjashtim nga ky rregull, bëhet vetëm në rastet 
kur prapësimi ka të bëjë më kompetencën territoriale të gjykatës, sepse për shkak 
të karakterit të kësaj pengese procedurale, gjykata nuk do të mund ta vazhdojë 
me procedurën, pa vendosur për prapësimin1428. 

7 Dispozita e paragrafit 3 të këtij neni, me disa modifikime është bartur nga neni 288 
paragrafi 3 të ligjit të mëparshëm, mirëpo, duke pasur parasysh zgjidhjet nga disa 
dispozita të reja të këtij ligji, shtrohet pyetja e arsyeshmerisë së saj. Kjo dispozitë 

                                                            
1428 Më gjerësisht shih komentarin e neneve të institutit lidhur më kompetencën territoriale. 
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në ligjin e mëparshëm ka pasur kuptim, sepse seancën përgatitore e ka udhëhequr 
kryetari i trupit gjykues, ndërsa seancën për shqyrtimin kryesor trupi gjykues, ku 
kompetencat e tyre kanë qenë të ndara në mënyrë ekzakte. Mirëpo, tani kur 
gjyqtari i vetëm udhëheq me seancën përgatitore dhe me seancën për shqyrtimin 
kryesor, me kompetenca të plota, vendosja e mëvonshme për prapësimin 
konsiderohet e paarsyeshme. Megjithatë, motivi i ligjdhënësit për këtë zgjidhje 
ligjore, do të mund të gjendej në faktin se në seancën kryesore, pas nxjerrjes së 
provave dhe pas theksimit të ndonjë fakti apo prove te re nga palët, të cilat më parë 
nuk i kanë ditur, gjykata do të këtë perceptimin për faktet që nuk ka mundur t’i 
vërtetojë në seancën përgatitore, për çka edhe mund ta ndryshojë vendimin e saj 
lidhur më prapësimin.  

8 Kundër vendimit me të cilin nuk pranohet prapësimi me të cilin pala ka pretenduar 
se kanë ekzistuar pengesa procedurale për procedim të çështjes nuk lejohet ankim i 
veçantë (404.4). 

 
 
Neni 405 
 

Gjatë procedimit të mëtejmë në seancën përgatitore bisedohet për propozimet 
e palëve dhe për faktet mbi të cilat i mbështesin propozimet e tyre. 

 
1 Me këtë dispozitë rregullohet rrjedha e mëtejme e procedurës gjatë seancës 

përgatitore. Kështu, në qoftë se gjykata, pas shqyrtimit të prapësimeve të palëve 
lidhur me ekzistimin e pengesave procedurale, në dritën e fakteve dhe të provave të 
theksuara nga palët, konstaton se nuk ekzistojnë pengesa për vazhdimin e 
procedurës, duke vendosur për vazhdimin e saj. Faza tjetër do të jetë e orientuar në 
sqarimin e përmbajtjes të kontestit që konsiston në: rregullimin e materialit 
procedural, në vërtetimin e asaj se cilat fakte janë kontestuese e që nuk janë 
kontestuar se cilat fakte janë relevante për marrjen e vendimit, e që nuk janë të tilla 
dhe në saktësimin e rrethit të provave, me të cilat do të mund të provohen faktet 
kontestuese relevante në shqyrtimin kryesor. 

2 Në këtë fazë të procedurës, posaçërisht bisedohet për propozimet e palëve, që kanë 
të bëjnë me objektin e kontestit, me propozimet për aprovimin e kërkesëpadisë, për 
refuzimin e saj apo për aprovimin ose për mohimin e kërkesës së kundërpadisë 
nëse është ngritur kundërpadia. Me shtjellimin e gjithanshëm të propozimeve të 
palëve dhe të bazës faktike në të cilat ato bazohen, do të mund të vërtetoheshin se 
cili në të vërtetë është objekt i kontestit, pastaj në bazë të theksimeve të palëve, 
do të mund të vërtetohej se për cilat institute ligjore bëhet fjalë, cilat dispozita 
materiale duhet të aplikohen dhe se cilat fakte janë me rendësi për aplikimin e 
drejtë të së drejtës materiale. Pas identifikimit të fakteve relevante, do të 
konstatohet se cilat nga ato fakte janë kontestuese e cilat jo. 

3 Përveç propozimeve, që kanë të bëjnë më çështjen kryesore, në seancën përgatitore 
bisedohet edhe për propozimet e palëve, të cilat kanë të bëjnë me rrjedhën e 
procedurës, siç janë propozimet për ndërprerjen e procedurës, për ndarjen apo 
bashkimin e procedurave, etj.  
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Neni 406 
 
406.1 Varësisht nga rezultati i shqyrtimit në seancën përgatitore, gjykata do të 

vendos se çka do të jetë objekt i shqyrtimit dhe cilat prova do të merren, 
në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes. 

406.2 Propozimet të cilat nuk i konsideron esenciale për dhënien e vendimit 
meritor, gjykata i refuzon dhe në aktvendimin me të cilin e bënë një gjë të 
tillë ajo i tregon shkaqet e refuzimit. 

406.3 Kundër aktvendimi nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk lejohet ankim i 
posaçëm. 

406.4 Gjatë procedimit të mëtejmë të çështjes, gjykata nuk është e lidhur me 
vendimet e dhëna në bazë të këtij neni. 

 
1 Për dallim nga dispozitat e nenit 289 të ligjit të mëparshëm, me të cilat parashihej 

se gjykata (kryetari i trupit gjykues) në seancën përgatitore ka mund të vendosë 
vetëm për atë se cilët dëshmitarë apo ekspertë, do të ftohën për shqyrtimin kryesor 
dhe cilat prova do të sigurohen me këtë nen, në pajtim me vendin e ri, që i është 
dhënë seancës përgatitore në procedurën kontestimore, është paraparë, se gjykata 
në seancën përgatitore vendos se çka do të jetë objekt i shqyrtimit dhe cilat prova 
do të nxirren në seancën për shqyrtimin kryesor. 

2 Gjykata, varësisht nga rezultati i shqyrtimit në seancën përgatitore, do të nxjerrë 
përfundimin se për çfarë do të bisedohet në shqyrtimin kryesor dhe se cilat prova 
do të nxirren në seancën për shqyrtimin kryesor. Kështu, duke qenë se, si rregull, 
palët nuk kanë mundësi që të theksojnë fakte të reja dhe të propozojnë prova të reja 
pas seancës përgatitore, gjykata do të kujdeset që qysh në seancën përgatitore të 
disponojë më krejt çka është e nevojshme, që të mund të sjellë vendimin lidhur me 
ë objektin që do të shqyrtohet si dhe me provat, të cilat do të merren në seancën për 
shqyrtimin kryesor. Kjo në mënyrë qenësore do t’i kontribuon përgatitjes 
kualitative dhe gjithëpërfshirëse të seancës për shqyrtimin kryesor. Qasja e tillë, 
njëkohësisht ua mundëson gjykatës dhe palëve që deri në seancën për shqyrtimin 
kryesor t’i sigurojnë të gjitha provat, që të përgatitën për shqyrtim lidhur me 
çështjet të cilat janë caktuar si objekt shqyrtimi, ndërsa palëve ua mundëson që t’i 
analizojnë shkresat dhe t’i përgatisin vërejtjet përkatëse, si dhe pyetjet eventuale 
për ekspertë. 

3 Gjykata fillimisht, në bazë të rezultatit të shqyrtimit që ka të bëjë me theksimet 
faktike të palëve, me propozimet dhe kundërshtimet e tyre, do të vërtetojë se cilat 
fakte janë me rëndësi për zbatimin e drejtë të së drejtës materiale, cilat nga ato 
fakte janë kontestuese midis palëve, cilat çështje juridike janë kontestuese etj. dhe 
në bazë të këtyre konstatimeve do të vendosë se për çka do të bisedohet në 
shqyrtimin kryesor. 

4 Ligji nuk e cakton në mënyrë shprehimore se si duhet të duket aktvendimi me të 
cilin caktohen çështjet, të cilat do të jenë objekt i shqyrtimit në seancën për 
shqyrtimin kryesor, mirëpo është e rëndësishme që më këtë aktvendim sa më 
shumë që të jetë e mundur të orientohet rrjedha e shqyrtimit kryesor, duke u 
kufizuar vetëm në çështjet që janë të rëndësishme dhe në ato që janë kontestuese. 
Kjo do të thotë, se në qoftë se i padituri i ka bërë jo kontestuese disa fakte, pjesën e 
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kërkesëpadisë ose vetëm lartësinë e saj, ose disa nga kërkesat (nëse në padi janë 
theksuar më shumë sosh), kjo duhet të bëhet e dukshme edhe nga aktvendimi i 
gjykatës për objektin e shqyrtimit. Kështu p. sh., gjykata do të theksojë se lidhur 
më kërkesën e caktuar, e cila është theksuar në kërkesëpadi do të bisedohet vetëm 
për lartësinë, se lidhur më kërkesën e dytë do të bisedohet për bazën dhe për 
lartësinë, kurse lidhur më kërkesën e tretë do të bisedohet vetëm për faktet më 
rëndësi për vendosje lidhur më parashkrimin e kërkesës etj. 

5 Në qoftë se, në seancën përgatitore nuk është vërtetuar nëse ekziston ndonjë 
pengesë procedurale për zhvillimin e procedurës, por është lënë që vendimi për 
këtë çështje të merret bashkë me çështjen kryesore, gjykata edhe këtë do ta 
theksojë në vendimin për çështjet për të cilat do të bisedohet. 

6 Në aktvendimin për nxjerrjen e provave, do të përfshihen si mjetet provuese po 
ashtu edhe faktet kontestuese për të cilat do të merren prova. Kur marrja e provës 
është caktuar me dëgjimin e palëve ose të dëshmitarëve apo më ekspertim, gjykata, 
palët dhe dëshmitarët do t’i thërrasë për seancën për shqyrtimin kryesor, kurse 
ekspertët me thirrjen për seancë do t’i ftojë që të hartojnë konstatimin dhe 
mendimin dhe që t`ia dorëzojnë gjykatës para seancës për shqyrtimin kryesor, duke 
e caktuar edhe objektin dhe vëllimin e ekspertimit. 

7 Në qoftë se, është caktuar se në seancën për shqyrtimin kryesor do të lexohen 
shkresat ose të bëhet këqyrja në shkresa apo në lëndë, të cilat pala nuk ka mundur 
t`i sigurojnë vetë, për çka ka propozuar që t’i sigurojë gjykata, gjykata në seancën 
përgatitore do ta urdhërojë palën kundërshtare, që shkresat e tilla t’i dorëzojë para 
seancës për shqyrtimin kryesor, e nëse ato gjenden te personi i tretë ose te organi 
shtetëror, do t`i urdhërojë ata që shkresat e tilla t’i dorëzojnë. 

8 Në qoftë se gjykata, nxjerrjen e provës e cakton me këqyrjen e sendit, ajo me 
aktvendim për këqyrje do të caktojë kohën dhe vendin e zbatimit të këqyrjes. 

9 Në qoftë se, marrja e ndonjë prove krijon shpenzime (këqyrja në vend jashtë 
gjykatës, ekspertimi, dëgjimi i dëshmitarit, i cili për shkak të distancës territoriale 
në mes vendbanimit të dëshmitarit dhe selisë së gjykatës, duhet të udhëtojnë, të 
ushqehet apo edhe të buaj jashtë vendbanimit të tij), gjykata do ta urdhërojë palën 
që t’i bartë ato shpenzime, që me kohë ta depozitojë shumën e caktuar në emër të 
paradhënies për shpenzimet. 

10 Me rastin e vendosjes lidhur me atë se, cilat prova do të merren, gjykata duhet ta 
ketë parasysh rregullin se vërtetohet ekzistimi vetëm i atyre fakteve, që janë me 
rëndësi për vendimin (neni 319.3), prandaj, do t’i refuzojë të gjitha propozimet 
për marrjen e provave dhe për vërtetimin e fakteve, të cilat i konsideron si jo 
esenciale për dhënien e vendimit meritor. Gjithashtu, gjykata duhet të këtë 
parasysh edhe rregullin tjetër, se nuk ka nevojë të vërtetohen faktet, që nuk janë 
kontestuese midis palëve, si dhe faktet të cilat janë përgjithësisht të njohura (neni 
321), prandaj, do ta refuzojë edhe propozimin për vërtetimin e fakteve të tilla. 

11 Njëkohësisht, gjykata duhet të kujdeset që mjeti i propozuar si provë të jetë i 
përshtatshëm për të shërbyer si i tillë. Lidhur me këtë duhet theksuar se dispozitat 
ligjore dhe aktet e tjera normative në të cilat palët shpesh thirren, nuk mund të 
shërbejnë si mjet provues, sepse kemi të bëjmë me të drejtën materiale të cilën 
gjykata e di dhe e zbaton sipas detyrës zyrtare.  
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12 Kundër aktvendimit të gjykatës, me të cilin caktohet, se cilat prova do të merren në 
shqyrtimin kryesor, përkatësisht me të cilin refuzohen propozimet për marrjen e 
provave të caktuara, nuk është i lejuar ankimi i posaçëm, sepse kemi të bëjmë me 
aktvendim të karakterit procedural, me të cilin drejtohet procedura. 

13 Gjykata, në procedurën e mëtejme, nuk është e lidhur me vendimet procedurale 
që i ka marrë në seancën përgatitore. Kësisoj, gjykata çdo- herë kur e çmon të 
arsyeshme, mundet në seancën për shqyrtimin kryesor të pranojë propozimin e 
ndonjërës nga palët, që në seancën përgatitore e ka refuzuar, ose ta abrogojë 
aktvendimin për marrjen e provës, nxjerrjen e të cilës e ka caktuar në seancën 
përgatitore.  

14 Gjykata lidhur me objektin e shqyrtimit dhe të marrjes të provave, mund të 
vendosë në seancën për shqyrtimin kryesor edhe në rastet kur ndonjëra nga palët 
pa fajin e saj nuk ka pasur mundësi, që ato fakte dhe prova t’i theksojë, 
përkatësisht t’i propozojë deri me përfundimin e seancës përgatitore.  

 
 
Neni 407 
 
407.1 Në qoftë se gjykata, me propozimin e palës, vendosë që të merret prova 

me anë të ekspertimit, atëherë ajo e cakton edhe afatin brenda të cilit 
eksperti me shkrim duhet ta paraqesë konstatimin dhe mendimin e vet. 

407.2 Me rastin e caktimit të afatit të tillë, gjykata duhet të ketë parasysh faktin 
se konstatimi dhe mendimi i shkruar duhet dërguar palëve së paku shtatë 
(7) ditë para se të mbahet seanca për shqyrtimin kryesor.  

 
1 Me dispozitat e këtij neni është paraparë mënyra e veprimit të gjykatës në rastet 

kur ajo e cakton nxjerrjen e provës me ekspertim. Ky nen sjell disa risi në krahasim 
me dispozitat e nenit 290 të ligjit të mëparshëm, të cilat kryesisht janë të 
kondicionuara nga rregullat për barrën e të provuarit dhe nga parimi i 
koncentrimit të veprimeve procedurale në dy seanca gjyqësore. Si rrjedhojë, 
me dispozitat e këtij neni është paraparë, se marrja e provës me ekspertim mund të 
caktohet vetëm më propozimin e palës (me ligjin e vjetër caktimi i ekspertimit 
bëhej me pëlqimin e palëve) dhe se afati për ekspertim duhet të caktohet në kohën 
që i mundëson dorëzimin e mendimit dhe të konstatimit para seancës për 
shqyrtimin kryesor1429.  

2 Me nenin 406 të këtij ligji është paraparë se gjykata në bazë të rezultatit të 
shqyrtimit, në seancën përgatitore vendos se ëpër çka do të bisedohet dhe se cilat 
prova do të nxijerreën në seancën për shqyrtimin kryesor, kurse sipas nenit 420, 
gjykata vendimin për nxjerrjen e provave e merr së bashku me aktvendimin me të 
cilin e cakton seancën për shqyrtimin kryesor, mirëpo, në qoftë se gjykata me 
propozimin e ndonjërës nga palët vendos që ndonjëri nga faktet relevante 
kontestuese ta vërtetojë me anë të ekspertimit, ajo në aktvendimin me të cilin e 
cakton ekspertimin, duhet ta caktojë edhe afatin brenda të cilit eksperti ka për 
detyrë që ta përgatisë dhe ta paraqesë konstatimin dhe mendimin e vet. Lidhur 

                                                            
1429 Sipas ligjit të mëparshëm afati i fundit ishte dita kur ishte caktuar mbajtja e seancës për 
shqyrtimin kryesor. 
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me përmbajtjen e aktvendimit për caktimin e ekspertimit më gjerësisht, shih 
komentarin lidhur me nenin 361 të këtij ligji. 

3 Në qoftë se gjykata, me aktvendimet që i ka marrë në bazë të neneve 406 dhe 420, 
bashkë me marrjen e provave të tjera, e ka caktuar edhe marrjen e provës me 
ekspertim, duke e caktuar edhe afatin për dorëzimin e mendimit dhe të konstatimit 
nga eksperti, ajo nuk ka nevojë që të sjellë vendim të posaçëm për caktimin e 
ekspertimit dhe nëse ndonjëra nga palët bënë propozim të tillë, gjykata do ta 
refuzojë atë. 

4 Marrja e aktvendimit për caktimin e ekspertimit si mjet provues në pajtim më këtë 
nen arsyetohet me shkaqet e ekonomizimit të procedurës e që ka për synimin që 
edhe ky mjet provues të jetë i përgatitur për seancën dhe për shqyrtimin kryesor, që 
mund të vlerësohet së bashku me provat e tjera gjë që mundëson marrjen e 
vendimit lidhur me kërkesëpadinë pa shtyrje.  

5 Që seanca për shqyrtimin kryesor të jetë e përgatitur mirë dhe që ajo të mund të 
përfundojë shpejt dhe me sa më pak shpenzime, gjykata në seancën përgatitore 
duhet t’i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, që lënda procedurale të jetë e 
përgatitur dhe e disponueshme për gjykatën deri në seancën për shqyrtimin 
kryesor. Sa i përket ekspertimit nga eksperti, duhet të kërkohet që mendimin dhe 
konstatimin ta dorëzojë në gjykatë para se të fillojë seanca për shqyrtimin kryesor 
(neni 364) dhe njëkohësisht eksperti duhet të thirret për shqyrtimin kryesor të 
çështjes (neni 362). Kjo do t`ua mundësojë palëve që të jenë të njoftuara më 
konstatimin dhe mendimin e ekspertit para seancës për shqyrtimin kryesor dhe që 
të mund të debatojnë lidhur me to në shqyrtimin kryesor. 

6 Gjykata, varësisht nga rrethanat e secilit rast, (vëllimit dhe ndërlikueshmërisë të 
ekspertimit, caktimit të më shumë personave për kryerjen e ekspertimit etj.), do të 
caktojë edhe afatin brenda të cilit eksperti duhet ta dorëzojë me shkrim mendimin 
dhe konstatimin e vet, mirëpo, ajo me rastin e caktimit të këtij afati gjithnjë duhet 
të këtë parasysh edhe detyrimin ligjor, se mendimi dhe konstatimi i ekspertit duhet 
t`u dorëzohet palëve në kohën e paraparë para seancës për shqyrtimin kryesor, e 
cila sipas paragrafit 2 të këtij neni nuk mund të jetë më e shkurtër se 7 ditë, para se 
të fillojë seanca për shqyrtimin kryesor. 

7 Afati për paraqitjen e mendimit dhe të konstatimit me shkrim, llogaritet nga dita 
kur ekspertit i është dorëzuar aktvendimi për ekspertim.  

 
 
Neni 408 
 
408.1 Po që se në të njëjtën gjykatë janë në zhvillim e sipër dy apo më tepër 

gjykime ndërmjet personave të njëjtë, apo në të cilat i njëjti person është 
kundërshtar i paditësve apo të paditurve të ndryshëm, gjykata mund t`i 
bashkojë të gjitha ato me aktvendim me qëllim të shqyrtimit të 
përbashkët, nëse me një gjë të tillë do të zvogëloheshim shpenzimet dhe do 
të përshpejtohej shqyrtimi i çështjeve. Për të gjitha gjykimet e bashkuara 
jepet një aktgjykim i përbashkët. 
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408.2 Gjykata mund të vendos që të shqyrtohet në mënyrë të veçantë ndonjë 
kërkesë e një padie unike, dhe pas shqyrtimit të tillë, të jep vendime të 
posaçme mbi kërkesat e padisë. 

408.3 Për të vepruar sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni, nevojitet pëlqimi i 
palëve. 

408.4 Aktvendimet nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, mund të jepen, si rregull, 
më se voni në seancën përgatitore apo deri në fillimin e shqyrtimit 
kryesor, po që se seanca përgatitore nuk është caktuar fare. 

408.5 Kundër aktvendimeve të dhëna në bazë të këtij neni nuk lejohet ankimi. 
 
1 Me dispozitat e këtij neni, në interes të përshpejtimit të procedurës dhe të 

zvogëlimit të shpenzimeve, është paraparë se gjykata mund të bëjë bashkimin e 
disa kontesteve për shqyrtim të përbashkët dhe të caktojë shqyrtim në mënyrë të 
ndarë të ndonjë kërkese të një padie unike. Marrë në përgjithësi dispozitat e këtij 
neni sjellin mjaft ndryshime në raport me dispozitat e nenit 313 të ligjit të 
mëparshëm, me të cilat ka qenë e rregulluar materia e njëjte. Ndryshimi më i 
rëndësishëm ka të bëjnë me atë se, gjykata vendimin për bashkimin e kontesteve 
dhe ndarjen për shqyrtim të veçantë të ndonjë kërkese të një padie, sipas ligjit të ri, 
mund ta japë vetëm më pëlqimin e palëve, kurse me ligjin e mëparshëm dhënia e 
vendimit të tillë ka qenë e paraparë si e drejtë diskrecionale e gjykatës. Ndryshimi i 
tjetër më rëndësi ka të bëjë më atë se, ky vendim sipas ligjit të ri mund të jepet në 
seancën përgatitore ose në seancën për shqyrtimin kryesor, nëse seanca përgatitore 
nuk është mbajtur, kurse me ligjin e mëparshëm nuk ka qenë e definuar faza e 
procedurës në të cilën gjykata ka mund ta japë një vendim të tillë, çka do të thotë 
se gjykata atë ka mundur ta japë deri në përfundimin e seancës për shqyrtimin 
kryesor, kurse ndryshimi i fundit qenësor ka të bëjë me atë se, sipas ligjit të ri, në 
rast të bashkimit të kontesteve për procedim të përbashkët, gjykata për të gjitha 
kërkesat e padive të bashkuara duhet të japë vendim të përbashkët, ndërsa me ligjin 
e mëparshëm kjo ka qenë e paraparë vetëm si mundësi e jo si detyrim. 

2 Sipas paragrafëve 1 dhe 3 të këtij neni, gjykata do të mund të japë vendim për 
bashkimin e disa kontesteve për shqyrtim të përbashkët nëse kumulativisht 
plotësohen këto kushte: 

 
- që të gjitha kontestet të zhvillohen ndërmjet personave të njëjtë apo që në to së 

paku njëra palë të jetë person i njëjtë, qoftë në cilësinë e palës paditëse, qoftë 
të palës së paditur;  

- që të ekzistojnë shkaqe bindëse se me bashkimin e kontesteve për shqyrtim të 
përbashkët do të zvogëlohen shpenzimet e procedurës dhe do të përshpejtohet 
procedimi (p. sh., nëse kemi të bëjmë më fakte të njëjta relevante për 
vendosjen e të gjitha kontesteve, me mjete të njëjta provuese- ekspertimi i 
njëjtë, dëshmitarët e njëjtë etj.);  

- që palët të kenë dhënë pëlqimin e tyre që kontestet të bashkohen; 
- që të kemi të bëjmë me llojin e njëjtë të procedurës; 
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3 Lidhur me kushtet për bashkimin e lëndëve për procedim të përbashkët është 
shprehur edhe praktika gjyqësore, e cila është në të njëjtën linjë me dispozitat e 
këtij ligji, nga e cila këtu po i japim disa qëndrime: 

 
1.“ Nuk mundet me qëllim të shqyrtimit të përbashkët të bashkohen disa konteste, 
nëse ato nuk rrjedhin ndërmjet palëve të njëjta ose nëse në to personi i njëjtë nuk 
është kundërshtar i të njëjtëve paditës ose të paditurve të njëjtë (Vrhovni privredni 
sud Hrvatske Pz.383/82, dt.22.06.1982,marrë nga Komentar zakona o parničnom 
postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici srpskoj st.158)”. 
 
2. ”Gjykata ka të drejtë t’i bashkojë disa lëndë kontestuese për procedim të 
përbashkët në interes të përshpejtimit të procedurës dhe zvogëlimit të 
shpenzimeve” (Visi privredni sud Sl.-1341/69).  
 
3.“Në qoftë se, para gjykatës së njëjtë zhvillohen disa konteste ndërmjet personave 
të njëjtë, ato konteste nuk do të bashkohen me çdo kusht për shqyrtim të 
përbashkët, por vetëm në rast se me këtë do të përshpejtohej procedura dhe do të 
zvogëloheshin shpenzimet (Vrhovni privredni sud Hrvatske Gz.4406/76 marrë nga 
Komentar zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i 
Republici Srpskoj st.158)”.. 

 
4 Përveç situatave në të cilat kërkesat për bashkimin e disa kontesteve për procedim 

të përbashkët tregohet arsyeshmëria, në praktikë shpeshherë mund të tregohet 
më e arsyeshme, që lidhur me disa kërkesa të të njëjtës padi shqyrtimi të bëhet në 
mënyrë të ndarë. Kjo nuk ka të bëjë më ndarjen e kontesteve të cilat më parë janë 
bashkuar për procedim të përbashkët, por për situata kur ekzistojnë shkaqet që nga 
një padi me më shumë kërkesa të ndahet procedura. Shkaqe të tilla zakonisht 
paraqiten në rastet kur ka më shumë subjekte në kontest, qoftë në anën e palës 
paditëse, qoftë në anën e të paditurve (bashkëndërgjyqësit formal), p. sh., kur 
ndonjëri nga bashkëndërgjyqësit vdes dhe nuk ka të autorizuar për çka procedura 
ndaj tij duhet të ndërprehet, ose në rastet kur njëri nga bashkëndërgjyqësit e humb 
aftësinë e veprimit, kurse ndaj bashkëndërgjyqësve tjerë mund të vazhdohet me 
shqyrtimin e çështjes dhe të jepet vendimi. Mirëpo “ Ky rregull nuk vlen për 
bashkëndërgjyqësit unik sepse ekziston fiksioni se të gjithë ata së bashku e 
përbëjnë një palë të përbashkët, prandaj procedura nuk mund të ndahet vetëm për 
njërin nga ta”1430.  

5 Në qoftë se gjykata vendos që lidhur me ndonjë kërkesë të së njëjtës padi, të bëhet 
shqyrtim i veçantë, nuk krijohen konteste të reja, por procedura ndalet përkitazi 
me një kërkesë (për shkak të ndërprerjes apo të ndonjë pengese tjetër), ndërsa për 
kërkesat e tjera jepet vendim i veçantë. Kur pushojnë shkaqet për të cilat ka ardhur 
deri të ndarja e kërkesave do të shqyrtohet raporti midis palëve me vendim të 
veçantë në kuadër të njëjtës lëndë. 

6 Ligji i ri, dhënien e vendimit për bashkimin e disa gjykimeve për shqyrtim të 
përbashkët si dhe vendimit për shqyrtimin e veçantë të ndonjë kërkesë të një padie 

                                                            
1430 Ralić-Tanaskovi, Zakon o parnicnom postupku sa komantarom, sudskom praksom, obrascima i 
registrom pojmova st. 505. 
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unike e kushtëzon me pëlqimin e palëve, gjë që nuk ishte paraparë më ligjin e 
mëparshëm. Edhe pse me bazë mund të thuhet se ligjdhënësi, me rastin e 
përcaktimit për këtë zgjidhje ligjore, është udhëhequr nga intenca për zbatimin sa 
më konsekuent të parimit të disponibilitetit. Kjo zgjidhje, shikuar nga aspekti 
përmbajtësor dhe i efektit që do ta ketë në praktikë, s`ka dyshim se do t’i 
nënshtrohet kritikës, si nga ajo e teorisë juridike, po ashtu edhe nga ajo e praktikës 
gjyqësore. 

7 Sipas paragrafit 1 të këtij neni, vendimi për bashkimin e disa gjykimeve për 
shqyrtim të përbashkët ekskluzivisht bazohet në parimin e ekonomizimit të 
procedurës. Kemi të bëjmë me njërin nga vendimet për drejtimin e procedurës, me 
të cilin gjykata tenton që në mënyrën sa më efikase ta arrijë qëllimin përfundimtar 
të procedurës kontestimore, prandaj kushtëzimi me ligj i dhënies së vendimit të 
tillë me pëlqimin e detyrueshëm të palëve, në masë të madhe ia zvogëlon 
rëndësinë praktike këtij instituti. Kjo nga shkaku, sepse nga praktika e 
deritanishme dihet mirëfilli, se pala e paditur në procedurë shpesh ndërmerr çdo 
gjë që është në mundësinë e saj që palës paditëse t`ia vështirësojë zbatimin e 
procedurës, çka do të thotë se, ajo në raste të tilla nuk do të pajtohet me bashkimin 
e kontesteve edhe po qe se kjo do të ishte e arsyeshme nga pikëpamja e 
ekonomizimit të procedurës. 

8 Aplikimi i kësaj dispozite ligjore në praktikë, kryesisht vjen në shprehje në rastet 
kur propozohet ndryshimi subjektiv dhe objektiv i padisë, e sidomos në rastet 
kur paraqitet nevoja për zgjerimin e padisë në të paditurin e ri. Sipas nenit 264.2 të 
këtij ligji për zgjerimin e padisë është i nevojshëm pëlqimi i të paditurit të ri, i cili 
duhet të futet në kontest, prandaj në rast të mungesës të pëlqimit të tillë gjykata 
nuk do ta lejojë zgjerimin. Në këto situata paditësit i ngelë mundësia e vetme që të 
ngrijë padi të re me të cilën do ta përfshijë të paditurin tjetër dhe pastaj të 
propozojë bashkimin e gjykimeve. Duke qenë se propozimet e këtilla i 
kontribuojnë ekonomizimit të procedurës, gjykatat në praktikën e deritashme 
zakonisht i kanë aprovuar ato. Mirëpo, kjo praktikë në të ardhmen në masë të 
madhe do të pamundësohet me nevojën e marrjes së pëlqimit nga të paditurit të 
përfshirë në kontestet bashkimi i të cilave propozohet. Si rrjedhojë, në rastet kur të 
paditurit nuk pajtohen me bashkimin e kontesteve, paditësit i mbetet që ta tërheq 
padinë dhe të ngrijë padi të re me të cilën do t’i përfshijë të gjithë personat që 
dëshiron t’i padisë. 

9 Edhe sa i përket pëlqimit të palëve për shqyrtimin e veçantë të ndonjë kërkese të së 
njëjtës padi, në tërësi vlen ajo që është thënë në pikat 5, 6 dhe 7 të komentarit të 
këtij neni. 

10 Bashkimi i gjykimeve për procedim të përbashkët dhe ndarja e kontestit për 
shqyrtim të veçantë të ndonjë kërkese mund të sjellin ndryshime si në pikëpamje të 
objektit të kërkesës, po ashtu edhe në pikëpamje të palëve në kontest, prandaj, 
meqenëse sipas dispozitave të këtij ligji, seanca përgatitore është stadi deri kur 
palët duhet t’i definojnë kërkesat e tyre dhe kur bëhet identifikimi i objektit të 
kontestit dhe të vërtetohet, se cilat fakte janë juridikisht relevante dhe cilat prova 
do të merren, vendimi për bashkimin ose ndarjen e kontesteve, si rregull, jepet në 
seancën përgatitore, ose në seancën për shqyrtimin kryesor nëse seanca përgatitore 
nuk është mbajtur (paragrafi 3 i këtij neni). Kjo njëkohësisht është në interes edhe 
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të ekonomizimit të procedurës, sepse bashkimi apo ndarja e kontesteve mund të 
sjellin zvogëlimin e shpenzimeve dhe përshpejtimin e procesit vetëm nëse ndodhin 
në këtë fazë të procedurës. 

11 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, do të mund të bëhej bashkimi apo 
ndarja e kontesteve edhe në ndonjë fazë të mëvonshme të procedurës nëse nga 
rrethanat konkrete të rastit rezulton se, kjo do sillte deri te zvogëlimi i shpenzimeve 
dhe përshpejtimi i procedurës. 

12 Me qenë se, aktvendimi për bashkimin apo ndarjen e kontesteve sipas dispozitave 
të këtij neni e ka karakterin e vendimit procedural me të cilin drejtohet procedura, 
kundër tij nuk është i lejuar ankimi.  

 
 
Neni 409 
 
409.1 Në qoftë se në seancën përgatitore nuk vjen pala paditëse, edhe pse është 

thirrur rregullisht, padia konsiderohet e tërhequr, përveç kur i padituri 
kërkon që seanca të mbahet. 

409.2 Po që se në seancën përgatitore nuk vjen i padituri që është thirrur 
rregullisht shqyrtimi vazhdon të bëhet me palën paditëse të pranishme.  

 
1 Me dispozitat e këtij neni, janë paraparë pasojat e mungesës së palëve nga seanca 

përgatitore. Për dallim nga dispozitat e ligjit të mëparshëm, me të cilin në rast 
mungese nga seanca përgatitore pasojat ishin të njëjta për të dyja palët 
ndërgjyqëse, sipas dispozitave të këtij neni pasojat e mungesës nga seanca 
përgatitore dallojnë varësisht nga ajo se për cilën palë është fjala. Kështu mungesa 
e paditësit nga seanca përgatitore tërheq me vete presumpcionin e tërheqjes së 
padisë, kurse mungesa e të paditurit sjell deri të mbajtja e seancës përgatitore pa 
praninë tij. 

2 Është rregull që, gjykata në fillim të seancës përgatitore të konstatojë nëse kanë 
ardhur palët ndërgjyqëse dhe nëse nuk kanë ardhur, ajo duhet të konstatojë se a 
janë ftuar me rregull apo jo (neni 423 lidhur më nenin 410). Në qoftë se, ndonjëra 
nga palët nuk paraqitet në seancë për shkak se nuk është thirrur me rregull, ose 
nëse është thirrur me rregull, por e ka arsyetuar mungesën, gjykata do të veprojë 
sipas nenit 437, ashtu që do të shtyjë seancën për ndonjë datë tjetër. Mirëpo, në 
qoftë se palët kanë qenë të ftuara me rregull për seancën përgatitore, por nuk 
paraqiten në seancë, atëherë sipas fuqisë ligjore lindin pasojat e parapara me 
dispozitat e këtij ligji. 

3 Sa i përket kushteve për paraqitjen e presumpcionit të tërheqjes së padisë, ligji i 
ri esencialisht dallon nga ligji i mëparshëm. Kështu, përderisa me ligjin e 
mëparshëm parashihej se presumpcioni i tërheqjes së padisë paraqitej në disa 
situata procedurale dhe varësisht nga lloji i kontestit, (p. sh. në rast të mungesës së 
paditësit në seancën e parë për shqyrtimin kryesor të kontestet më vlerë të vogël, 
në rast të mosparaqitjes në mënyrë të përsëritur të të dyja palëve në seancë në 
kontestet ekomomike dhe në rast të plotësimit të sërishëm të kushteve për pushim 
të procedurës te kontestet tjera), me paragrafin 1 të këtij neni paraqitja e 
presumpcionit, se paditësi e ka tërhequr padinë lidhet me ekzistimin vetëm të 
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një kushti- mungesa e paditësit nga seanca përgatitore. Përcaktimin e 
ligjdhënësit për një zgjidhje të tillë, duhet kërkuar në faktin se procedura 
kontestimore iniciohet me vullnetin ekskluziv të palës paditëse, prandaj, vazhdimi i 
procedurës pa pjesëmarrjen e paditësit, nuk do të kishte kurrfarë kuptimi. Përveç 
kësaj, është në interesin e paditësit që procedura të përfundojë në afat sa më të 
shkurtër, prandaj, sjellja pasive e paditësit në raport me kontestin, gjegjësisht 
mungesa nga seanca, është tregues i mjaftueshëm se paditësi e ka humbur interesin 
për vazhdimin e mëtejmë të kontestit dhe njëherit tregon se paditësi dëshiron që ta 
tërheqë padinë. Megjithatë, edhe përkundër dallimeve, të cilat në këtë çështje 
ekzistojnë midis dispozitave të ligjit të ri dhe ligjit të mëparshëm, praktika e 
mëparshme gjyqësore e shfaqur lidhur me paraqitjen e presumpcionit të tërheqjes 
së padisë në kontestet me vlerë të vogël apo në kontestet ekonomike është aktuale 
edhe për aplikimin e dispozitave të këtij ligji, prandaj, këtu po e sjellim një nga to: 
“ Në procedurën në kontestet me vlerë të vogël mungesa e paditësit nga seanca kur 
është thirrur me rregull nuk ka ndikim në rrjedhën e mëtejme të procedurës”1431.  

4 Presumpcioni i tërheqjes së padisë për shkak të mos- paraqitjes të paditësit në 
seancën përgatitore ekziston vetëm nëse paditësi ka qenë i ftuar me rregull në 
seancë dhe nuk e ka arsyetuar mungesën. 

5 Me nenin 402 të këtij ligji është paraparë detyrimi i gjykatës, që me thirrjen për 
seancën përgatitore palët t’i njoftojë me pasojat e mosparaqitjes në seancë. Si 
rrjedhojë, gjykata nuk do të mund të konstatojë se padia është tërhequr për shkak të 
mos- paraqitjes së paditësit në seancë, nëse ajo paraprakisht nuk e ka njoftuar 
paditësin për pasojat e mosparaqitjes. Kjo bëhet për arsye se në mungesë të 
informimit për pasojat e mos- prezencës në seancë, mungon shkaku për 
lindjen e presumpcionit të tërheqjes së padisë.  

6 Aktvendimi më të cilin konstatohet tërheqja e padisë për shkak të mungesës së 
paditësit në seancën përgatitore, përkitazi me shpenzimet e procedurës i shkakton 
të njëjtat pasoja, të cilat i shkakton tërheqja e padisë nga vetë paditësi. 

7 Edhe pse presumpcioni i tërheqjes së padisë për shkak të mungesës së paditësit në 
seancën përgatitore, lind ex lege, sipas paragrafit 1 të këtij neni, i padituri, 
megjithatë mund ta pengojë zbatimin e tij. Këtë i padituri mund ta bëjë nëse 
propozon, që seanca të mbahet në mungesë të paditësit. Në këto raste gjykata do të 
vazhdojë me procedimin e çështjes dhe seancën përgatitore do ta mbaj pa 
prezencën e paditësit. 

8 Mungesa e të paditurit nga seanca përgatitore i prodhon një mori pasojash për 
të. Njëra nga pasojat ka të bëjë më atë se seanca përgatitore, do të mbahet pa 
prezencën e të paditurit në të cilën mund të jepen vendime, të cilat do të jenë 
negative për të (aktgjykimi në bazë të mungesës, aktgjykimi për shkak të 
padëgjueshmërisë etj.). Përveç kësaj, me mungesën nga seanca përgatitore i 
padituri do ta humbas edhe mundësinë që t’i ndërmerr ato veprimeve, të cilat ka 
mundur për t`i ndërmarrë më se voni në seancën përgatitore, siç është theksimi i 
fakteve të reja dhe i provave të reja, pastaj ngritja e kundërpadisë, nëse këtë nuk e 
ka theksuar në përgjigje në padi etj. 

                                                            
1431 Gjykata e Lartë Ekonomike e Vojvodinës Pz.1038/74, e publikuar në Ralić-Tanasković, Zakon o 
parničnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, obrascima i registrom pojmiova, st.486. 
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9 Në qoftë se paditësi në seancën përgatitore në të cilën ka munguar i padituri 
thekson fakte të reja, nuk konsiderohet se i padituri i ka pranuar ato fakte, prandaj 
ato duhet të provohen. 

10 Aplikimi i paragrafit 2 të këtij neni në praktikë, ka sjellë deri të dilema lidhur më 
atë se në ç` mënyrë gjykata duhet të siellet ndaj veprimeve juridike, të cilat i 
padituri i ka ndërmarrë deri në seancën përgatitore (posaçërisht me përgjigjen në 
padi dhe me parashtresa të shkruara), nëse ai mungon në seancën përgatitore. 
Shtrohet pyetja, a duhet në këtë rast të merren parasysh theksimet dhe propozimet 
e të paditurit të theksuara në përgjigje në padi dhe në parashtresat tjera, apo 
mungesa e të paditurit në seancën përgatitore, do të këtë për pasojë mosmarrjen 
parasysh të veprimeve procedurale të tij të ndermarrura deri në seancën 
përgatitore? Ligji nuk jep përgjigje në mënyrë shprehimore në këtë pyetje, prandaj, 
i ngel praktikës gjyqësore që të marrë qëndrim lidhur me të, natyrisht në pajtim me 
risitë që i ka sjellë ligji i ri në këtë sferë. 

11 Nga njëra anë, fakti se i padituri me dhënien e përgjigjes në padi është lëshuar në 
shqyrtim, i ka theksuar faktet e caktuara dhe i ka propozuar provat gjegjëse, tregon 
se ai ka marrë qëndrim aktiv lidhur më kërkesëpadinë. Për paraqitjen e përgjigjes 
në padi është paraparë forma me shkrim, prandaj, ky veprim procedural i të 
paditurit është ndërmarrë në pajtim me rregullat e procedurës kontestimore. Për 
këtë arsye, gjykata duhet, si- kundër me të gjitha propozimet e tjera të theksuara 
gjatë procedurës, të vendosë edhe lidhur më propozimin e provave dhe më 
propozimet e tjera të të paditurit të theksuar në përgjigje në padi. 

12 Në anën tjetër, në pajtim më parimin gojor të cilin ligjdhënësi, edhe pse në formë 
më të butë, e ka mbajtur si njërin nga parimet themelore të procedurës 
kontestimore (neni 4.1), palët në parashtresat e shkruara vetëm paralajmërojnë së 
cilat veprime do t’i ndërmarrin në seancën përgatitore, me çka i kontribuojnë 
përgatitjes së seancës. Parashtresa me shkrim, si rregull, nuk mund t’i 
zëvendësojë veprimet gojore të të paditurit dhe prezencën e tij në seancë. Kjo do 
të shpinte në konkluzionin se nëse i padituri nuk paraqitet në seancë, përgjigjja në 
padi nuk duhet të merret parasysh. 

13 Në të njëjtin konkludim, shpie edhe roli i ri i gjykatës dhe i palëve i përcaktuar si 
me parimet themelore po ashtu, edhe me dispozitat e tjera të këtij ligji. Pra, 
shqyrtimi lidhur me përgjigjen në padi dhe vendosja për propozimet faktike të cilat 
i padituri i ka theksuar në përgjigje në padi, pa prezencën e të paditurit, nënkupton 
se gjykata duhet ta marrë rolin e të paditurit në mënyrë që ta lexojë përgjigjen në 
padi dhe t’i theksojë propozimet, të cilat janë parashtruar në përgjigjen në padi. 
Mirëpo, duke pasur parasysh rëndësinë e re që sipas ligjit të ri kanë parimi 
shqyrtues dhe parimi i disponibilitetit në procedurë dhe “shmangia” nga parimi i 
së vërtetës materiale dhe parimi hulumtues, nuk duket e pranueshme që gjykata të 
vihet në pozicionin e njërës nga palët dhe që për t’i ndërmarrë veprimet e caktuara 
procedurale.  

Edhe në teorinë e mëparshme është konsideruar se gjykata nuk mund t’i lexojë 
parashtresat e palëve në seancë, por është lejuar përjashtimi sidomos në rast të 
mungesës të ndonjërës nga palët. “ Nuk është e lejueshme që gjykata ta lexojë 
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përmbajtjen e padisë dhe përgjigjes në padi. Por kjo do të jetë e domosdoshme, në 
rast se kemi të bëjmë më palën e cila mungon, në qoftë se seanca mbahet”1432.  

14 Duke pasur parasysh se, ligji parasheh mundësinë e mbajtjes së seancës në 
mungesë të paditurit, por nuk parasheh shprehimisht se në ato raste gjykata nuk do 
t’i marrë në konsiderim veprimet e tij të ndërmarra deri atëherë, duket se ky 
qëndrim i shkencës juridike, megjithatë, edhe më tej është i aplikueshëm, ashtu që 
gjykata në rast të mungesës të të paditurit nga seanca përgatitore, pasi që paditësi 
ta shpjegojë padinë, duhet ta lexojë përgjigjen në padi ose që në pika të shkurtra t’i 
paraqes elementet kryesore të përgjigjes në padi duke përfshirë edhe propozimin e 
provave, që janë theksuar në të. 

15 Në qoftë se një interpretim i këtillë duket se është në kundërshtim me principet e 
reja të procedurës kontestuese, rolit të ri të gjykatës dhe palëve, si dhe detyrimin e 
pjesëmarrjes aktive të palëve në konteste, konsiderojmë se ky qëndrim mund të 
arsyetohet me faktin se gjykata vetëm e konstaton atë që i padituri deri atëherë e ka 
ndërmarrë, kurse vetë nuk ndërmerr kurrfarë veprimesh procedurale për palën. Në 
mungesë të dispozitës shprehimore ligjore, konsiderojmë se gjykata nuk do të 
mundet me rastin e marrjes së vendimit për objektin e kontestit, në mënyrë të 
thjeshtë ta injorojë faktin, se i padituri me kohë e ka paraqitur përgjigjen në 
padi, në formën dhe me elementet të cilat i parasheh ligji. 

16 Paditësi, pas leximit të përgjigjes në padi mund të deklarohet për të gjitha 
theksimet në përgjigje në padi si dhe për provat të cilat i padituri i ka propozuar, në 
mënyrë që gjykata në fund të seancës përgatitore, të mund ta marrë vendimin 
lidhur me atë nëse këto prova do të merren ose jo. Me këtë rast gjykata nuk do të 
mund të aprovonte propozimin për marrjen e cilës- do provë, nëse nga përgjigjja në 
padi nuk del shprehimisht, se cilat fakte duhet të vërtetohen me ato prova, dhe as 
propozimin për marrjen e provës me leximin e dokumentit (shkresës) nëse shkresa 
nuk i është bashkangjitur përgjigjes. 

17 Nga ajo që u parashtrua më lart rezulton se ligji udhëzon që palët të jenë 
pjesëmarrjes aktive në kontestin në secilën fazë të procedurës dhe se pasiviteti dhe 
mosinteresimi i palëve për rrjedhën e kontestit në çdo fazë është e sanksionuar me 
pasoja shumë serioze. Kështu, mungesa e paditësit, i cili është thirrur me rregull 
nga seanca përgatitore shpie deri të tërheqja e padisë, kurse mungesa e të paditurit 
është sanksionuar me atë se i padituri nuk do të ketë mundësinë që t’i arsyetojë 
propozimet e veta për provat, prandaj, ekziston mundësia që për këtë shkak gjykata 
t’i refuzojë ato dhe i padituri do të jetë i prekluduar edhe në ndërmarrjen e të 
gjitha veprimeve të cilat ndërmerren më së voni në seancën përgatitore (theksimi i 
fakteve të reja dhe propozimi i provave të reja, paraqitja e kundërpadisë etj.). 

18 Krejt ajo çka është thënë lidhur më mungesën e të paditurit nga seanca përgatitore, 
në të njëjtën mënyrë do të mund të zbatohet edhe në rastet kur mungon paditësi, 
nëse i padituri propozon që seanca të mbahet.  

                                                            
1432 Marrë nga Komentar zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici 
Srpskoj st.164 )”. 
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Neni 410 
 

Sa i përket drejtimit të procedurës, në seancën përgatitore gjykata i ka të 
gjitha autorizimet që i takojnë edhe në seancën për shqyrtimin kryesor të 
çështjes. 

 
1 Me këtë nen, janë përcaktuar autorizimet e gjykatës në pikëpamje të drejtimit të 

procedurës gjatë seancën përgatitore dhe është paraparë se, ajo edhe në këtë fazë të 
procedurës i ka të njëjtat autorizime të cilat i ka në seancën për shqyrtimin kryesor. 
Kjo kryesisht ka të bëjë me autorizimet për hapjen e seancës përgatitore (neni 423), 
me mbajtjen e rendit në seancë dhe me shqiptimin e dënimit në të holla (426), me 
marrjen e provave në rast se në seancën përgatitore duhet të merren prova për 
vërtetimin e fakteve që kanë të bëjnë me zgjedhjen e çështjeve procedurale (neni 
437) dhe me përjashtimin e publikut (neni 445). Gjithashtu, gjykata në seancën 
përgatitore i sjell edhe vendimet e tjera mbi drejtimin e procedurën, të cilat sipas 
këtij ligj janë paraparë të merren në seancën përgatitore.  

 
 
b) Ndërmjetësimi dhe pajtimi gjyqësor 
 
Neni 411 
 
411.1 Po që se gjykata e gjen të nevojshme një gjë të tillë, atëherë ajo më se voni 

në seancën përgatitore, duke marrë parasysh natyrën e kontestit dhe 
rrethanat tjera, u propozon palëve ndërgjyqëse, që kontestin ta zgjidhin 
në procedurën e ndërmjetësimit të rregulluar me ligj të veçantë. 

411.2 Zgjidhjen e kontestit me anë të ndërmjetësimit, mund ta propozojnë edhe 
vetë palët më marrëveshjen e tyre. Propozimin e këtillë, palët mund ta 
bëjnë deri në përfundimin e seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes.  

 
1 Me dispozitat e këtij neni janë paraparë mënyrat e ndërmarrjes së veprimeve nga 

gjykata dhe nga palët për zbatimin e Ligjit për ndërmjetësimin në çështjet 
kontestimore si dhe afatet për ndërmarrjen e tyre. 

2 Ndërmjetësimi përfaqëson mënyrën alternative për zgjedhjen e kontesteve, e 
cila në shumicën e vendeve të Evropës aplikohet me sukses, si në çështjet civile, 
po ashtu edhe në çështjet penale, familjare etj. Tani pas miratimit të Ligjit për 
ndërmjetësimin, kjo mënyrë e zgjidhjes së kontesteve ka zënë vend edhe në 
sistemin tonë juridik. Është fjala për zgjidhjen e kontesteve jashtë gjykatës me 
ndërmjetësimin e personit të tretë (mediatorit), i cili duhet të jetë i aftësuar 
profesionalisht për kryerjen e shërbimeve të ndërmjetësimit për zgjidhjen e 
kontesteve. Kjo do të jetë ndihmesë e madhe në zgjidhjen e një numri të 
konsiderueshëm të kontesteve, që aktualisht ndodhen nëpër gjykata dhe ato që do 
të vijnë, gjë që do të ndikojnë në shkarkimin e gjykatave nga numri tepër dhe i 
madh i lëndëve dhe njëherit do të ndihmojë edhe në rritjen e efikasitetit për 
zgjidhjen e kontesteve. Për këto arsye ligjdhënësi e ka parë të nevojshme që edhe 
me këtë ligj t’i parashohë veprimet, të cilat do t’i ndërmarrë gjykata dhe palët në 
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favor të zbatimit të institutit të ndërmjetësimit në çështjet gjyqësore 
kontestimore1433.  

3 Gjykata duke marrë parasysh natyrën e kontestit si dhe rrethanat e tjera të 
rastit (mundësia e kompensimit të kërkesave të palëve, gatishmëria e palëve për të 
bërë lëshime reciproke etj.) do t’u propozojë palëve, që kontestin ta zgjidhin në 
procedurën e ndërmjetësimit në pajtim më Ligjin për ndërmjetësimin. Nga 
përmbajtja e paragrafit 1 të këtij neni, qartë rezulton se propozimi i gjykatës për 
zgjidhjen e kontestit në procedurën e ndërmjetësimit ka karakter vetëm të një 
shërbimi të mirë, por jo obligues, prandaj do varet nga vullneti i palëve nëse 
kontestin do ta zgjidhin në procedurën e ndërmjetësimit ose jo. Kjo do të thotë se, 
nëse njëra nga palët nuk dëshiron që kontesti të zgjidhet në procedurën e 
ndërmjetësimit, gjykata do ta vazhdojë procedurën kontestimore lidhur me çështjen 
juridike konkrete. 

4 Gjykata propozimin për zgjidhjen e kontestit në procedurën e ndërmjetësimit mund 
ta bëjë më së voni në seancën përgatitore, mirëpo, përjashtimisht ajo këtë propozim 
mund ta bëjë edhe në seancën për shqyrtimin kryesor, në qoftë se seanca 
përgatitore nuk është mbajtur. Megjithatë, duke pasur parasysh faktin se qëllimi i 
ndërmjetësimit është kursimi në kohë dhe në shpenzime, si për gjykatën po 
ashtu edhe për palët, propozimi për zgjidhjen e kontestit në procedurën e 
ndërmjetësimit nuk do të duhej të bëhej në fazën kur janë bërë shpenzime të 
konsiderueshme (nëse është kryer ekspertimi, i cili është vendimtar për vendosjen 
e çështjes), sepse në këto raste propozimi nuk do ta arrinte qëllimin për të cilin 
bëhet. 

5 Bazuar në parimin e disponibilitetit, që është njëri nga parimet bazë të 
procedurës kontestimore edhe palët në procedurë mund të bëjnë propozimin 
për zgjidhjen e kontestit në procedurën e ndërmjetësimit. Këtë propozim, palët 
mund ta bëjnë deri në përfundim të seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes, 
sepse është në dispozicionin e tyre që të vendosin se, në cilën fazë të procedurës 
dhe në ç`mënyrë dëshirojnë ta përfundojnë kontestin.  

 
 
Neni 412 
 

Palët mund ta zgjedhin kontestin e tyre me anë të pajtimit gjyqësor gjatë 
gjithë gjykimit (pajtimi gjyqësor).  

 
1 Pajtimi gjyqësor është kontratë e lidhur në gjykatë me të cilin palët i përcaktojnë 

të drejtat dhe detyrimet reciproke, që mund të disponojnë lirisht. Pajtimi gjyqësor i 
ka efektet e aktgjykimit të plotfuqishëm dhe e ka fuqinë e titullit përmbarues. 

2 Me pajtimin gjyqësor, palët i përcaktojnë raportet kontestuese nën kontrollin e 
gjykatës dhe në të njëjtën kohë me veprimet e veta e përfundojnë kontestin ose e 
pengojnë që të vihet deri të kontesti. 

3 Sipas natyrës juridike që ka, pajtimi gjyqësor përfaqëson kontratë të përzier më 
elemente procedurale juridike dhe civile juridike, prandaj të gjitha kushtet për 

                                                            
1433 Në lidhje me zhvillimet aktuale të ndërmjetësimit si institucion juridik shih sidomos Gjaka, 
Zgjidhja e kontesteve nëpërmjet procedurës së ndërmjetësimit – zhvillimet aktuale, tezë e masterit. 
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lidhjen e pajtimit gjyqësor duhet të vlerësohen sipas rregullave të së drejtës 
procedurale dhe të drejtës materiale. 

4 Pajtimi gjyqësor mund të lidhet jashtë kontestit gjyqësore dhe gjatë zhvillimit të 
kontestit gjyqësor. 

5 Në rastin e parë, me lidhjen e pajtimit gjyqësor pengohet lindja e kontestit 
gjyqësor,kurse në rastin e dytë me pajtimin gjyqësor kontesti shuhet. 

6 Pajtimi gjyqësor mund të lidhet për tërë kërkesëpadinë ose për një pjesë të saj. 
7 Lidhur me çështjen e vendosur me aktgjykim të plotfuqishëm, nuk mund të 

zhvillohet procedurë e re gjyqësore (neni 391), mirëpo, palët kanë të drejtë që të 
lidhin pajtim gjyqësor edhe pasi që aktgjykimi për të njëjtën çështje të këtë 
marrë formë të prerë. Kjo arsyetohet me faktin se, palët kanë të drejtë që raportet 
e tyre t’i rregullojnë në mënyrën tjetër nga ajo që është vendosur me aktgjykim1434.  

8 Nga përmbajtja e nenit 412 rezulton se, pajtimi gjyqësor mund të lidhet gjatë 
tërë procedurës. Kjo do të thotë se, pajtimi gjyqësor mund të lidhet gjatë 
procedurës, e cila zhvillohet në Gjykatën e Shkallës së Parë, e po ashtu edhe gjatë 
procedurës që zhvillohet sipas mjeteve juridike, pra, deri me përfundimin e 
procedurës me vendim të plotfuqishëm. 

9 Si rregull, pajtimi gjyqësor lidhet në Gjykatën e Shkallës së Parë, pavarësisht se në 
cilën fazë ndodhet procedura gjyqësore. Kjo edhe është e arsyeshme, sepse 
Gjykata e Shkallës së Parë më sç miri e njeh objektin e kontestit dhe ajo më se miri 
mund të vlerësojë edhe lejueshmërinë e pajtimit gjyqësor. Megjithatë, ligji bën 
përjashtimin nga ky rregull dhe parasheh se pajtimi gjyqësor mund të lidhet edhe 
në Gjykatën e Shkallës së Dytë, gjatë shqyrtimit të drejtpërdrejtë të çështjes (neni 
415.3). Ligjdhënësi është përcaktuar për këtë përjashtim, sepse edhe në situatën 
kur çështja drejtpërsëdrejti shqyrtohet në Gjykatën e Shkallës së Dytë, vlen 
supozimi se, gjykata është e njoftuar mirë si me objektin e kontestit, po ashtu edhe 
me rrethanat të cilat e bëjnë të lejueshëm apo të palejueshëm lidhjen e pajtimit 
gjyqësor. 

 
 
Neni 413 
 
413.1 Gjykata gjatë gjithë procedurës, e sidomos në seancën përgatitore, bën të 

gjitha përpjekjet, por në mënyrë që nuk rrezikon paanësinë e saj, për të 
zgjidhur kontestin me pajtim, kur e lejon natyra e çështjes. 

413.2 Me qëllim që të kontribuoj në pajtimin gjyqësor gjykata mund t`ua bëjë 
palëve propozimin si të arrijnë pajtimin, duke i marrë parasysh dëshirat e 
palëve, natyrën e kontestit, raportet midis tyre si dhe rrethanat e tjera.  

 
1 Me dispozitat e këtij neni është paraparë roli i gjykatës në arritjen e 

marrëveshjes midis palëve për zgjidhjen e kontestit me pajtim gjyqësor. Për 
dallim nga dispozita e nenit 321 par. 3 të Ligjit të mëparshëm, me të cilin 
parashihej se gjykata palëve vetëm ua bën me dije se ekziston mundësia për lidhjen 

                                                            
1434 Kështu Triva- Belajac- Dika, Gradjansko parnično procesno pravo, Zagreb, 1986, marrë nga 
Komentar zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st. 
168. 
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e pajtimit gjyqësor dhe i ndihmon në lidhjen e tij, me dispozitat e këtij neni, 
gjykatës i është dhënë rol më aktiv në këtë sferë dhe është paraparë se gjykata 
gjatë gjithë procedurës duhet të bëjë përpjekje për zgjidhjen e kontestit me pajtim 
gjyqësor. 

2 Fjalën “përpjekje” të gjykatës në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni duhet kuptuar 
si detyrim të gjykatës që gjatë gjithë procedurës e sidomos në séancën përgatitore 
të hulumtojë nëse ekzistojnë kushtet për zgjidhjen e kontestit me pajtim (p. sh. 
nëse nga sjellja e palëve shihet se ekziston gatishmëria dhe vullneti i tyre për 
lidhjen e pajtimit, nëse natyra e kontestit e mundëson pajtimin etj.) dhe që në bazë 
të vlerësimit të saj palëve t`ua bëjë më dije, se mund të lidhin pajtim, përkatësisht 
t`ua propozojë lidhjen e pajtimit. Mirëpo, meqenëse pajtimi është akt i palëve, i 
cili duhet të jetë rezultat i vullnetit të tyre, gjykata nuk mundet që në palët të bëjë 
presion për lidhjen e pajtimit gjyqësor dhe ajo gjithnjë duhet të këtë kujdes që më 
sugjerime dhe propozime për zgjidhjen e kontestit me pajtim të mos e rrezikojë 
paanësinë e saj dhe që mos t’i cenojë interesat e palëve. 

3 Edhe pse gjykata bën përpjekje që të arrihet lidhja e pajtimit gjyqësor gjatë gjithë 
procedurës, sipas ligjit ky rol i gjykatës posaçërisht duhet të vjen në shprehje në 
seancën përgatitore. Kjo edhe është e arsyeshme, sepse seanca përgatitore 
konsiderohet si faza më e përshtatshme për lidhjen e pajtimit. Sipas 
dispozitave të këtij ligji (neni 402.1) palët në seancën përgatitore i theksojnë të 
gjitha faktet dhe i propozojnë provat për vërtetimin e tyre, nga çka rezulton, se 
secila palë në këtë fazë është e njoftuar me pretendimet dhe me argumentet me të 
cilat disponon pala tjetër dhe ato në bazë të kësaj mund të parashohin edhe 
rezultatin përfundimtar të kontestit. Në anën tjetër, lidhja e pajtimit gjyqësor në 
seancën përgatitore do t’i kursejë edhe shpenzimet e procedurës, sepse në këtë fazë 
ende nuk janë bërë shpenzime për nxjerrjen e provave (për ekspertim, për këqyrje 
në vend etj.), shmangia e të cilave është në interes të palëve. 

4 Gjykata gjatë gjithë procedurës do t’u sugjerojë palëve për mundësinë e lidhjes së 
pajtimit gjyqësor dhe do t’i ndihmojë ato në arritjen e pajtimit. Ndihma e gjykatës 
për arritjen e pajtimit gjyqësor duhet të kufizohet vetëm në dhënien e 
shërbimeve të mira, që i kontribuojnë arritjes së pajtimit dhe mënyrës së 
përfundimit të pajtimit, duke respektuar gjithnjë vullnetin e palëve. Kësisoj, kur 
gjykata konstaton se midis palëve ekziston vullneti për zgjidhjen e kontestit me 
pajtim gjyqësor, ajo palëve do t’u bëjë propozim se si ta arrijnë pajtimin, do t’i 
ndihmojë ato në formulimin e marrëveshjes për pajtim me ç`rast do të kujdeset që 
marrëveshja të jetë e përmbarueshme dhe nëse ka të bëjë me përmbushjen e 
detyrimeve të caktuara, do të kujdeset që afatet për përmbushjen e tyre të caktohen 
në data konkrete.  

5 Gjykata, gjithsesi duhet ta ruajë paanshmërinë gjatë angazhimit për zgjidhjen e 
kontestit me pajtim gjyqësor. Kësisoj, gjykata në asnjë mënyrë nuk guxon që për 
arritjen e pajtimit ndaj palëve të ushtrojë ndikim apo presion, që ndonjërën nga 
palët do ta “detyronte” në lidhjen e pajtimit, i cili do të ishte në kundërshtim më 
interesin e saj 1435. Gjithashtu, gjykata me rastin e shqyrtimit të kushteve për pajtim 
nuk mund ta prejudikojë përfundimin e kontestit, nëse pajtimi nuk arrihet. 

                                                            
1435 Ralić-Tanasković, Zakon o parničnom postupku sa komentarom i sudskom praksom,st.513. 
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Neni 414 
 
414.1 Më anë të pajtimit gjyqësor mund të përfshihet e gjithë kërkesëpadia apo 

vetëm një pjesë e sajë. Gjykata me anë të aktvendimit e miraton pajtimin 
gjyqësor. 

414.2 Palët nuk mund të zgjidhin kontestin e tyre me anë të pajtimit gjyqësor, 
kur kërkesëpadia ka të bëjë me të drejtat me të cilat ato nuk mund të 
disponojnë lirisht (neni 3 paragrafi 3 i këtij ligji). 

414.3 Kur gjykata merr vendim me të cilin nuk lejon pajtimin gjyqësor të 
palëve, atëherë ajo ndalet së proceduari deri sa mos të bëhet i formës së 
prerë vendimi. 

414.4 Në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni gjykata, prapëseprapë, 
marrëveshjen e palëve e futë në procesverbal i cili i shërben gjykatës së 
ankimit për vlerësimin e lejueshmërisë së pajtimit të pa miratuar. 

414.5 Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet pajtimi lejohet ankimi i 
posaçëm.  

 
1 Pajtimi gjyqësor, mund të lidhet për tërë kërkesën e padisë ose për një pjesë të 

saj. Nëse kërkesëpadia ka më shumë kërkesa pajtimi gjyqësor mund të lidhet për të 
gjitha kërkesat ose vetëm për ndonjërën prej tyre. 

2 Në rastet e mësipërme kërkesat që janë përfshirë në pajtimin gjyqësor rezultojnë të 
përfunduara, kurse për kërkesat e tjera procedura gjyqësore vazhdon. 

3 Nga praktika gjyqësore na është e njohur se në situatën kur palët i qasen lidhjes së 
pajtimit gjyqësor ekziston mundësia, që ato përveç raporteve kontestuese të 
përfshira më kërkesëpadi t’i rregullojnë edhe raportet, përkatësisht të drejtat dhe 
detyrimet tjera reciproke. Kështu, në praktikë ka mjaft raste kur palët lidhjen e 
pajtimit gjyqësor përkitazi me çështjet kontestuese nga kërkesëpadia e kushtëzojnë 
me rregullimin e të gjitha raporteve reciproke (p. sh., lidhjen e pajtimit gjyqësor 
lidhur me vërtetimin e të drejtës pronësore në paluajtshmëri e kushtëzojnë edhe me 
caktimin e mezhdave dhe me krijimin ose anulimin e servituteve reale që janë të 
lidhura me objektin e kërkesëpadisë etj.). 

4 Numri më i madh i teoricienëve të së drejtës procedurale janë të mendimit se kjo 
është e lejueshme. Ata këtë qëndrim e kanë arsyetuar me faktin se pasi që sipas 
ligjit pajtimi gjyqësor mund të lidhet edhe para se të iniciohet kontesti gjyqësor, 
nuk do të ishte e logjikshme që palëve të mos u mundësohet që të lidhin pajtim 
edhe për kërkesat të cilat nuk janë përfshirë në kërkesëpadi. Gjithashtu, këta 
mendimtarë vlerësojnë se në raste të tilla analogjia e siguron bazën juridike dhe 
se kjo mundësi është në pajtim me ë parimin e disponibilitetit të palëve, i cili parim 
përfaqëson boshtin kurrizor të procedurës kontestimore. 

5 Qëndrimi i mësipërm edhe nga pikëpamja praktike tregohet më racional. Kjo për 
arsye, sepse me përfshirjen në pajtim gjyqësor të të gjitha raporteve reciproke të 
palëve, të cilat janë kontestuese midis tyre praktikisht përfundojnë kontestimet 
midis palëve përkitazi me çështjet që konsideroheshin si kontestuese dhe pushojnë 
të ekzistojnë shkaqet për inicimin e kontesteve të reja gjyqësore midis të njëjtave 
palë.  



Selim Nikçi 

 714 

6 Objekti i pajtimit gjyqësor duhet të jetë i lejueshëm. Nuk mund të lidhet pajtimi 
gjyqësor për kërkesën me të cilën palët nuk mund të disponojnë lirisht (neni 3 
paragrafi 3 i këtij ligji). Kjo do të thotë, se kërkesat e kundërligjshme dhe ato të 
cilat janë në kundërshtim më moralin shoqëror nuk mund të jenë objekt i pajtimit 
gjyqësor. 

7 Në rast se gjykata konstaton se, palët me lidhjen e pajtimit gjyqësor synojnë që të 
disponojnë me kërkesat me të cilat ata nuk mund të disponojnë, do të japë 
aktvendim me të cilin nuk do ta lejojë lidhjen e pajtimit të tillë. Meqenëse, kundër 
aktvendimit të këtillë është i lejuar ankimi i veçantë, gjykata në këto raste do të 
ndalet se proceduari, deri- sa aktvendimi mos të bëhet i formës së prerë. 

8 Në rastet nga neni 3.3 të këtij ligji, gjykata ka për detyrë që palëve t`ua tërheq 
vërejtjen se lidhja e pajtimit gjyqësor është e palejueshme. Mirëpo, nëse palët 
edhe për- kundër kësaj këmbëngulin në synimin e tyre, gjykata ka për detyrë që në 
procesverbalin nga séanca ta shënojë marrëveshjen për pajtim, të cilën nuk e ka 
lejuar, në mënyrë që gjykata e instancës më të lartë, duke vepruar sipas ankesës të 
vlerësojë nëse Gjykata e Shkallës së Parë ka vepruar drejt ose jo, kur ka vendosur 
që mos ta lejojë lidhjen e pajtimit gjyqësor. Në këto raste, gjykata do të japë 
aktvendimin me të cilin do të vërtetojë se procesverbali në të cilin është përfshirë 
pajtimi është pa efekte1436. 

9 Kundër aktvendimit me të cilin gjykata nuk e lejon pajtimin gjyqësor, është i lejuar 
ankim i posaçëm.  

 
 
Neni 415 
 
415.1 Pajtimi gjyqësor bëhet, para gjykatës së shkallës së parë. 
415.2 Po që se në gjykatën e shkallës së dytë është duke u zhvilluar procedura 

sipas ankimit, gjykata e shkallës së parë e njofton gjykatën e ankimit për 
pajtimin e bërë në këtë fazë të gjykimit. Pas këtij njoftimi, gjykata e 
ankimit e përfundon procedurën e ankimit me supozim se është tërhequr 
ankesa. 

415.3 Pajtimi gjyqësor mund të bëhet edhe në gjykatën e shkallës së dytë gjatë 
shqyrtimit të drejtpërdrejtë të çështjes. 

415.4 Po që se pajtimi gjyqësor bëhet pas dhënies së aktgjykimit të shkallës së 
parë, atëherë gjykata me aktvendim e anulon aktgjykimin e tillë. 
Aktgjykimi anulohet nga gjykata e shkallës së parë edhe kur pajtimi është 
bërë gjatë zhvillimit të procedurës së shkallës së dytë. 

415.5 Kundër aktvendimit nga paragrafi 4 i këtij neni, nuk lejohet ankimi.  
 
1 Sipas nenit 321 paragrafi 1 të Ligjit të mëparshëm, pajtimi gjyqësor ka mund të 

lidhet gjatë gjithë procedurës vetëm në gjykatën kontestimore të Shkallës së Parë, 
kurse më dispozitat e këtij neni, përveç që, si rregull, është mbajtur zgjidhja e 
mëparshme, njëkohësisht është paraparë edhe mundësia që pajtimi gjyqësor të 

                                                            
1436 Poznić, Gradjnasko procesno pravo, Beograd 1989, marrë nga Komentar zakona o parničnom 
postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st.171. 
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lidhet edhe në Gjykatën e Shkallës së Dytë dhe vetëm në rastet kur në atë 
gjykatë bëhet shqyrtimi i drejtpërdrejtë i çështjes. 

2 Në Gjykatën e Shkallës së Parë drejtpërsëdrejti zhvillohet procedura gjyqësore 
lidhur me çështjen për të cilën palët kontestohen dhe si rrjedhojë, aty 
drejtpërsëdrejti ndërmerren të gjitha veprimet procedurale, prandaj, është e 
natyrshme që të konsiderohet se Gjykata e Shkallës së Parë më së miri e njeh 
objektin e kontestit dhe më së miri mund ta vlerësojë lejueshmërinë e pajtimit 
gjyqësor. Për këtë arsye edhe përcaktimi i ligjdhënësit, që ky rol, si rregull, t`i 
lihet Gjykatës së Shkallës së Parë.  

3 Pajtimi gjyqësor i prodhon të njëjtat efekte juridike, si edhe aktgjykimi i 
plotfuqishëm gjyqësor, prandaj me lidhjen e pajtimit gjyqësor kontesti midis 
palëve përfundon si- kundër edhe me aktgjykim të plotfuqishëm. Si rrjedhojë, 
pajtimi gjyqësor i prodhon të njëjtat efekte juridike edhe në rastet kur ai lidhet 
gjatë kohës kur çështja gjendet në procedurën e ankimit të gjykata e instancës së 
dytë, çka do të thotë, se edhe në këto raste me lidhjen e pajtimit gjyqësor kontesti 
shuhet, prandaj në këto raste vendimi i gjykatës më të lartë do të ishte i pa- 
objekt. Gjithashtu, vendimi i tillë nuk do të kishte kurrfarë efekti në çështjen 
kontestimore të zgjidhur me pajtim edhe për faktin nga se kufijtë kohor të 
plotfuqishëm janë të lidhur me momentin e përfundimit të shqyrtimit kryesor.  

4 Fakti se kontesti ka përfunduar me pajtim gjyqësor në procedurën e ankimimit të 
aktgjykimit të Shkallës së Parë, ankesën e bën jo-lëndore, për çka procedimi sipas 
saj më nuk ka kurrfarë kuptimi dhe do të ishte vetëm humbje kohe. Pikërisht për 
këtë arsye me paragrafin 2 të këtij neni është paraparë detyrimi i Gjykatës së 
Shkallës së Parë që ta njoftojë gjykatën e ankesës për pajtimin e bërë në këtë fazë 
të gjykimit, e cila pastaj do të veprojë konform me situatën e re. 

5 Meqenëse, pas marrjes së njoftimit për pajtimin e bërë gjyqësor, gjykata e ankimit 
nuk ka më objekt shqyrtimi, sepse çështja e përfshirë në ankesë ka përfunduar 
me pajtim gjyqësor, ajo duhet ta përfundojë procedurën e ankimit me supozimin se 
është tërhequr ankesa.  

6 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, konsiderojmë se Gjykata e Shkallës së 
Parë për pajtimin e bërë para saj duhet ta njoftojë edhe gjykatën në të cilën 
procedura zhvillohet sipas mjeteve të jashtëzakonshme dhe se në rate të këtilla 
edhe ajo gjykatë (gjykata e revizionit) duhet të veprojë në të njëjtën mënyrë si- 
kundër edhe Gjykata e Ankimit, që ta përfundojë procedurën me supozim se mjeti i 
jashtëzakonshëm është tërhequr.  

7 Sipas dispozitës të nenit 321 paragrafi 1 të ligjit të mëparshëm, pajtimi gjyqësor ka 
mundur të lidhet gjatë gjithë procedurës gjyqësore në Gjykatën e Shkallës së Parë, 
mirëpo, formulimi i këtillë i dispozitës së cekur nga praktikuesit e ligjit gjithnjë 
është konsideruar si jo- racional dhe i paarsyeshëm. Kjo, sepse është konsideruar si 
jo- racionale, që në rastet kur çështja drejtpërsëdrejti është shqyrtuar nga Gjykata e 
Shkallës së Dytë, palët të pamundësohen që para saj të lidhin pajtimin gjyqësor dhe 
gjithashtu është konsideruar si e pa- arsyeshme që Gjykata e Shkallës së Dytë, në 
vend që marrëveshjen për pajtim gjyqësor ta fus në procesverbal, palët t’i udhëzojë 
që këtë ta bëjnë në Gjykatën e Shkallës së Parë. Paragrafi 3 i këtij neni, i ka 
eliminuar kufizimet të cilat i krijonte ligji i mëparshëm përkitazi me mundësinë 
e lidhjes së pajtimit gjyqësor dhe ka paraparë se pajtimi gjyqësor mund të lidhet 
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edhe në Gjykatën e Shkallës së Dytë gjatë shqyrtimit të drejtpërdrejtë të çështjes. 
Zgjidhja e re ligjore është në pajtim edhe me parimet themelore të procedurës 
kontestimore, siç janë parimi i disponibilitetit të palëve dhe parimi i ekonomizimit 
të procedurës. Kjo, sepse është e drejtë e palëve që kontestin ta përfundojnë gjatë 
tërë procedurës në mënyrën që ata e konsiderojnë më të mirën dhe më të 
përshtatshmen dhe që të njëjtën ta përfundojnë me sa më pak shpenzime dhe në 
kohë sa më të shkurtër.  

8 Me rastin e lidhjes së pajtimit gjyqësor në Gjykatën e Shkallës së Dytë, 
përshtatshmërisht zbatohen dispozitat e neneve 413 dhe 414 të këtij ligji, të cilat 
kanë të bëjnë me mënyrën dhe kushtet e lidhjes së pajtimit gjyqësor në Gjykatën e 
Shkallës së Parë. 

9 Me ë lidhjen e pajtimit gjyqësor, kontesti midis palëve merr fund, përkatësisht 
shuhet, pa marrë parasysh se në cilën fazë të procedurës është lidhur ai. Për 
rrjedhojë, efekt të njëjtë juridik prodhon edhe pajtimi gjyqësor, i cili është lidhur 
pas dhënies së aktgjykimit të shkallës së parë. Një situatë të tillë pajtimi gjyqësor, 
duke prodhuar efekte të plotfuqishmërisë ia merr rëndësinë juridike të 
aktgjykimit të shkallës së parë. Në anën tjetër, duke qenë se pajtimi gjyqësor lidhet 
më vullnetin e palëve dhe është shprehje e këtij vullneti, ekzistimi formal i 
aktgjykimit të shkallës së parë i marrë para lidhjes së pajtimit, kurrsesi nuk është 
në interesin e palëve, prandaj edhe përcaktimi i ligjdhënësit në paragrafin 4 të këtij 
neni, se aktgjykimi i tillë duhet anuluar. Lidhur me këtë situatë juridike, 
teoricienti i njohur i të drejtës procedurale Triva thekson: “- Zgjidhjen e këtij 
problemi duhet kërkuar nga qëndrimi sipas të cilit gjykata do të duhej me vendim 
konstitutiv ta anulojë aktgjykimin e dhënë, e deri të qëndrimi sipas të cilit vetëm 
lidhja e pajtimit gjyqësor do t`ia merr rëndësinë juridike aktgjykimit të Shkallës së 
Parë, sepse ai shkakton shuarjen e kontestit në stadin në të cilin aktgjykimi ende 
nuk është bërë i plotfuqishëm”1437.  

10 Aktgjykimin e Shkallës së Parë të dhenë para lidhjes së pajtimit gjyqësor e anulon 
Gjykata e Shkallës së Parë më aktvendim. Gjykata e Shkallës së Parë e anulon 
aktgjykimin e tillë edhe në rast se pajtimi gjyqësor është lidhur gjatë procedurës në 
shkallën e dytë. 

11 Meqenëse, pajtimi gjyqësor lidhet në bazë të vullnetit të palëve të shprehur lirisht, 
konsiderohet se palët vetë e kanë dëshiruar zgjidhjen e kontestit me pajtim. Si 
rrjedhojë, ligjdhënësi e ka konsideruar si të paarsyeshëm ankimimin e vendimit me 
të cilin është anuluar aktgjykimi i dhënë para lidhjes së pajtimit, sepse ai do të ishte 
në kundërshtim me vetë qëllimin e pajtimit, prandaj, edhe ka paraparë se kundër 
aktvendimit të tillë nuk është i lejuar ankimi. 

                                                            
1437 Triva-Belajac Dika, Gradjansko parnično procesno pravo, Zagreb, 1986, marrë nga Komentar 
zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st.169. 
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Neni 416 
 
416.1 Marrëveshja e palëve mbi pajtimin përfshihet në procesverbalin gjyqësor. 
416.2 Pajtimi gjyqësor quhet i përfunduar në momentin kur palët pasi ta 

lexojnë procesverbalin mbi pajtimin e nënshkruajnë procesverbalin 
gjyqësor. 

416.3 Palëve u jepet kopja e verifikuar e procesverbalit, ku është përfshirë 
pajtimi. 

416.4 Pajtimi gjyqësor duhet të përmbajë edhe marrëveshjen mbi shpenzimet 
gjyqësore. Po që se palët nuk merren vesh rreth shpenzimeve, ato mund të 
kërkojnë që vendimin mbi shpenzimet gjyqësore ta jep gjykata e çështjes.  

 
1 Në këtë nen, në tri paragrafët e parë kryesisht janë marrë dispozitat e nenit 322 të 

ligjit të mëparshëm, kurse vetëm paragrafi 4 është dispozitë e re. 
2 Pajtimi gjyqësor përfaqëson marrëveshjen e palëve për kushtet dhe mënyrën e 

rregullimit të raportit kontestues, prandaj ai si e tillë duhet të përfshihet në 
procesverbalin gjyqësor në tekstin dhe përmbajtjen për të cilën palët janë marrë 
vesh. Me futjen e pajtimit në procesverbalin gjyqësor dhe me nënshkrimin e tij nga 
palët, pajtimi i merr të gjitha karakteristikat e kontratës detyrimore 
dypalëshe, prandaj gjykata nuk ka nevojë që të merr aktvendim për lejimin apo për 
aprovimin e pajtimit të tillë. Gjykata mund të marrë aktvendim vetëm në rast se 
nuk e lejon lidhjen e pajtimit gjyqësor (neni 414.3). Lidhur me këtë, praktika 
gjyqësore e ka këtë qëndrim: “Gjykata nuk merr aktvendim me të cilin e lejon 
pajtimin e lidhur gjyqësor, dhe nëse gjykata e sjell një vendim të tillë, ai nuk ka 
kurrfarë efekti juridik, prandaj në pajtim me këtë ankesa kundër atij aktvendimi 
nuk është e lejuar, e nuk është e lejuar ankesa as kundër atij pajtimi gjyqësor”1438.  

3 Më qenë se më lidhjen e pajtimit gjyqësor përfundon kontesti, në tekstin e 
marrëveshjes për pajtim nuk ka nevojë që të theksohet deklarata e paditësit për 
tërheqjen e padisë e as deklarata e të paditurit se pajtohet me tërheqjen1439.  

4 Gjykata ka për detyrë, që palëve t`ua mundësojë, që procesverbalin mbi pajtimin 
gjyqësor ta lexojnë para se ta nënshkruajnë. Palët kanë të drejtë, që pasi ta 
lexojnë procesverbalin të bëjnë ndryshime dhe plotësime në tekstin e pajtimit apo 
që të heqin dorë nga pajtimi. Në rastin e parë, gjykata do t’i përfshijë në tekstin e 
pajtimit propozimet e palëve, kurse në rastin e dytë, gjykata do të vazhdojë me 
procedimin e çështjes sipas dispozitave të këtij ligji. 

5 Pajtimi gjyqësor, quhet i përfunduar që nga momenti kur palët ta kenë 
nënshkruar tekstin e pajtimit në procesverbalin gjyqësor në të cilin është përfshirë 
pajtimi. 

6 Gjykata ka për detyrë, që palëve t`ua japë kopjen e procesverbalit në të cilin është 
përfshirë pajtimi gjyqësor (marrëveshja e palëve). Procesverbali, i cili u jepet 
palëve duhet të jetë i vërtetuar (i vulosur) nga gjykata, sepse ai i ka të gjitha 
efektet e aktgjykimit të plotfuqishëm dhe përfaqëson titull përmbarues, në bazë të 

                                                            
1438 Vrhovni suda Crne Gore i, GZ. 250/65, e publikuar në Ralić-Tanasković, Zakon o parničnom 
postupku sa komentarom, sudskom praksom,obrascima i registrom pojmova, st.516. 
1439 Triva-Belajac- Dika,Gradjansko parnično procesno pravo, Zagreb 1986, marrë nga Komentar 
zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici srpskoj st. 172. 
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të cilit mund të kërkohet përmbarimi i detyrueshëm i obligimeve të parapara me 
pajtim. 

7 Si rregull, pajtimi gjyqësor duhet ta përmbajë marrëveshjen për të gjitha kërkesat 
kryesore dhe për kërkesat aksesore duke përfshirë edhe kërkesën për shpenzimet 
procedurale. Mirëpo, në qoftë se palët nuk arrijnë që të merren vesh për 
shpenzimet e procedurës, ato mund të kërkojnë që për këtë të vendosë gjykata. 
Gjykata vendimin për shpenzimet duhet ta marrë menjëherë dhe të njëjtin ta 
përfshijë në procesverbalin gjyqësor. Në qoftë se palët nuk merren vesh për 
shpenzimet e procedurës dhe nuk propozojnë që këtë çështje ta zgjidhë gjykata, 
atëherë për shkak se gjykata nuk mund të vendosë jashtë autorizimeve ligjore, 
secila palë do t’i bartë shpenzimet e veta procedurale1440.  

 
 
Neni 417 
 

Gjykata gjatë gjithë procesit gjyqësor kujdeset kryesisht nëse ai është duke u 
zhvilluar lidhur me kërkesëpadinë mbi të cilën më parë është bërë pajtimi 
gjyqësor, dhe po që se konstaton se ekziston ai, e hedhë poshtë padinë e 
paraqitur.  

 
1 Pajtimi gjyqësor i prodhon të gjitha efektet juridike si edhe aktgjykimi i 

plotfuqishëm, prandaj pa marrë parasysh faktin se ai i ka elementet e kontratës, 
palët nuk mundin me pajtim të ri t’i eliminojnë efektet e plotfuqishmërisë të 
pajtimit të mëparshëm. Edhe kundërshtimi i palëve lidhur me objektin e kontestit 
është lidhur pajtim gjyqësor e ka të njëjtin efekt juridik, si edhe kundërshtimi për 
çështjen e gjykuar, prandaj lidhur me kundërshtimin e tillë, gjykata duhet të 
veprojë pa shtyrje.  

2 Nga arsyet që u theksuan, rezulton se lidhur me objektin e pajtimit gjyqësor nuk 
mund të zhvillohet kontest i ri, prandaj gjykata ka për detyrë që në çdo kontest, 
gjatë gjithë procedurës, të kujdesët nëse lidhur me objektin e kontestit është lidhur 
pajtim gjyqësor. Në qoftë se konstaton se lidhur më objektin e kontestit më parë 
është lidhur pajtimi gjyqësor ndërmjet palëve të njëjta dhe për të njëjtën kërkesë, 
gjykata do ta hedhë poshtë padinë, si- kundër vepron edhe të ekzistimi i 
aktgjykimit të plotfuqishëm për të njëjtën kërkesë. 

3 Pajtimi jashtëgjyqësor nuk e ka fuqinë e aktgjykimit të plotfuqishëm dhe ai nuk 
përfaqëson titull përmbarues. Gjykata kujdeset për ekzistimin e pajtimit të tillë 
gjyqësor vetëm sipas kundërshtimit të palëve dhe lidhur më të vendos si për 
çështje materiale-juridike. Kjo do të thotë, se në rast se kundërshtimi lidhur me 
pajtimin jashtëgjyqësor ka sukses, atëherë kjo do të shpie në drejtim të refuzimit të 
kërkesëpadisë e jo në hedhjen e padisë. 

                                                            
1440 Neni 450 i LPK. 
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Neni 418 
 
418.1 Pajtimi gjyqësor mund të goditet vetëm me anë të padisë. 
418.2 Pajtimi gjyqësor anulohet, në qoftë se është përfunduar nën ndikimin e 

lajthimit, mashtrimit apo dhunës. 
418.3 Pajtimi gjyqësor anulohet edhe po që se në përfundimin e tij ka marrë 

pjesë pala me pazotësi procedurale, apo nëse palën e tillë nuk e ka 
përfaqësuar përfaqësuesi ligjor apo nëse palën e ka përfaqësuar personi i 
paautorizuar, ose personi që nuk ka pasur autorizimin e nevojshëm për 
kryerjen e veprimeve procedurale të veçanta, përveç kur veprimet e tilla 
janë aprovuar më vonë nga vet pala. 

418.4 Padia për anulimin e pajtimit gjyqësor nga paragrafi 2 dhe 3 të këtij neni, 
mund të ngrihet brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh nga dita e marrjes 
së dijenisë për shkakun e anulimit, e më se voni brenda afatit prej një (1) 
viti nga dita e përfundimit të pajtimit gjyqësor. 

 
1 Me dispozitat e këtij neni rregullohet materia e goditjes të pajtimit gjyqësor. 

Kjo materie nuk ka qenë e rregulluar me ligjin e mëparshëm, prandaj dispozitat e 
këtij neni janë norma ligjore krejtësisht të reja. Më këtë nen, përfundimisht në 
mënyrën ligjore zgjidhet dilema e krijuar në praktikë që ka të bëjë me mospajtimet 
e shfaqura midis praktikës gjyqësore dhe shkencës juridike, përkitazi me mjetet me 
të cilat mund të goditet pajtimi gjyqësor. Kësisoj, shumica e autorëve të shkencës 
juridike konsideronin se pajtimi gjyqësor, duke pasur parasysh efektin juridiko- 
procedural, respektivisht efektin e plotfuqishmërisë, mund të goditet me mjete të 
jashtëzakonshme juridike, përkatësisht me propozimin për përsëritjen e 
procedurës1441, kurse praktika gjyqësore ka qëndrimin krejtësisht të kundërt,e cila 
në vazhdimësi qëndron në përcaktimin se pajtimi gjyqësor në radhë të parë është 
kontratë, e cila mund të goditet në mënyrë të njëjtë si edhe kontrata (“ Pajtimi 
gjyqësor edhe pse ka efekt juridiko- procedural të njëjtë si edhe aktgjykimi i 
plotfuqishëm dhe është titull ekzekutiv, megjithatë nuk është vendim gjyqësor, por 
është marrëveshje- kontratë e palëve ndërgjyqëse e lidhur në gjykatë dhe i 
përfshirë në procesverbal, prandaj ashtu si edhe kontrata mund të goditet më padi, 
nëse ekzistojnë kushtet të cilat parashihen më rregullat juridike të së drejtës 
materiale civile”)1442. 

2 Ligjdhënësi në paragrafin 1 të këtij neni, në tërësi e ka akceptuar qëndrimin e 
praktikës gjyqësore, çka do të thotë, se sipas kësaj dispozite pajtimi gjyqësor mund 
të goditet vetëm me anë të padisë në kontest të veçantë. Fjala “vetëm” e përjashton 
mundësinë që pajtimi gjyqësor të goditet me mjete tjera juridike, përveç me padi, 
prandaj gjykata to ta hedhë çdo mjet tjetër të ushtruar nga palët kundër pajtimit 
gjyqësor. Në këtë linjë, praktika gjyqësore thekson:” Pajtimi gjyqësor është 
kontratë e palëve e lidhur në gjykatë dhe nuk është vendim gjyqësor, prandaj nuk 

                                                            
1441 Pajtimi gjyqësor në këtë pikëpamje duhet të trajtohet në mënyrë analoge më aktgjykimin në bazë 
të pohimit”; Triva-Belajac-Dika, Gradjansko procesno pravo Zagreb1986, marrë nga Komentar 
zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici srpskoj st. 174. 
1442 Gjykata Supreme e Malit të Zi, Gz.232/64, e publikuar në Ralić-Tansaković, Zakon o parničnom 
postupku sa komentarom, sudskom praksom,obrascima i registrom pojmove, st.515. 
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mund të goditet me ankesë. Ankesa e ushtruar kundër pajtimit gjyqësor hedhet si e 
palejueshme. Pajtimi gjyqësor mund të goditet me padi nga shkaqet nga të cilat 
mund të goditet vlefshmëria e secilës kontratë”1443.  

3 Pajtimin gjyqësor, si edhe çdo kontratë tjetër, përveç palëve ndërgjyqëse, mund ta 
godasë edhe çdo person i tretë, i cili ka interes juridik, gjegjësisht të drejtat e të 
cilit janë cenuar me pajtim.1444  

4 Që në fillim, vlen të theksohet se fjala “ anulohet” gabimisht është përfshirë në 
par. 2 të këtij neni, sepse ajo në radhë të parë përfaqëson jokonsekuencë në raport 
me formulimet e përdorura në ligj për situata të njëjta apo të ngjashme juridike, kur 
kemi të bëjmë me shkaqet e goditjes, si p. sh. Te neni 181.1 “Aktgjykimi mund të 
goditet” dhe se dyti për shkak se ligji nuk duhet ta prejudikojë vendimin gjyqësor, 
por vetëm t’i përcaktojë kushtet për dhënien e tij. Për këtë arsye mendojmë se 
praktikuesit e ligjit fjalën “anulohet” në këtë dispozitë duhet ta lexojnë: “mund të 
goditet”, ndërsa i ngel gjykatës që të vërtetojë nëse janë plotësuar kushtet, 
përkatësisht nëse ekzistojnë shkaqet e parapara me këtë dispozitë për anulimin e 
pajtimit gjyqësor ose jo.  

5 Sipas kësaj dispozite, pajtimi gjyqësor mund të goditet për shkak të mungesës së 
vullnetit, përkatësisht nëse është përfunduar në ndikim lajthimi ose në ndikim të 
dhunës apo mashtrimit. Në këtë mënyrë, ligjdhënësi si shkaqe për goditjen e 
pajtimi gjyqësor i pranon ato për të cilat sipas Ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore, 
mund të goditen kontratat, prandaj edhe mungesën e vullnetit duhet vlerësuar në 
pajtim më dispozitat e atij ligji. 

6 Sa i përket fjalës “anulohet” edhe të dispozita e paragrafit 4 vlejnë shpjegimet e 
dhëna në pikën 4 të komentarit të këtij neni. 

7 Më paragrafin 4 janë paraparë afatet (afati subjektiv dhe ai objektiv) për goditjen 
e pajtimit gjyqësor. Sipas afatit subjektiv, pajtimi gjyqësor nuk mund të goditet pas 
kalimit të afatit prej 30 ditësh nga dita e marrjes në dijeni të shkakut për anulimin, 
kurse sipas afatit objektiv pajtimi gjyqësor nuk mund të goditet pas kalimit të afatit 
prej 1 viti nga dita e përfundimit të pajtimit. Siç po shihet me rastin e përcaktimit 
për këtë zgjidhje ligjore ligjdhënësi i ka pasur parasysh veçoritë e natyrës juridike 
të pajtimit gjyqësor në raport më kontratën, sipas të cilave “pajtimi gjyqësor nuk 
është vetëm kontratë materialo-juridike por edhe akt i përfundimit të kontestit, i 
cili i përmban karakteristikat e vendimit të plotfuqishëm gjyqësor”1445, prandaj për 
këto arsye ligji ka paraparë afate për goditjen e pajtimit gjyqësor të ndryshme nga 
ato që i parasheh Ligji mbi marrëdhëniet detyrimore për goditjen e kontratës (1 vit 
afati subjektiv dhe 3 vite afati objektiv), mirëpo nuk e shohim ndonjë arsye pse 
ligjdhënësi afatin objektiv për goditjen e pajtimit gjyqësor nuk e ka harmonizuar 
me afatin e caktuar për ushtrimin e propozimit për përsëritjen e procedurës, pasi që 

                                                            
1443 Visi privredni sud Srbije S. Pz.2698/94 e publikuar në Čosić-Kersmanović, Aktuelna sudska 
praksa iz gradjansko- procesnog prava, Beograd 2000, marrë nga Komentar zakona o parničnom 
postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici srpskoj st.174. 
1444 Shih Visi privredni sud Srbije. Pz.2698/94 e publikuar në Čosić-Kersmanović, Aktuelna sudska 
praksa iz gradjansko- procesnog prava, Beograd 2000, marrë nga Komentar zakona o parničnom 
postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici srpskoj st.174. 
1445 Visi privredni sud Srbije. Pz.2698/94 e publikuar në Čosić-Kersmanović, Aktuelna sudska praksa 
iz gradjansko- procesnog prava, Beograd 2000, marrë nga Komentar zakona o parničnom postupku u 
Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici srpskoj st.174. 
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kemi të bëjmë me mjete juridike me të cilat goditen aktet ligjore me të njëjtat 
efekte juridike. 

8 Në qoftë se gjykata në procedurë të veçantë e anulon pajtimin gjyqësor, ”procedura 
gjyqësore në të cilën është lidhur pajtimi kthehet në gjendjen para pajtimit”, 
prandaj në këto raste mund të kërkohet që ajo procedurë të vazhdohet dhe të 
përfundohet.  

 
 
Neni 419 
 
419.1 Personi që ka ndërmend të ngrisë padi, mundet nëpërmjet gjykatës së 

shkallës së parë në territorin e së cilës pala kundërshtare e ka 
vendbanimin, të paraqitet që të bëjë pajtimin gjyqësor. 

419.2 Gjykata të cilës i është paraqitur propozimi i tillë, do ta thërras palën 
kundërshtare dhe do ta njoftojë me propozimin për pajtimin gjyqësor. 

419.3 Shpenzimet e kësaj procedure i bart paraqitësi i propozimit. 
 
1 Me dispozitat e këtij neni është paraparë mundësia dhe procedura e lidhjes së 

pajtimit gjyqësor para se të ngritet padia. Kështu sipas paragrafit 1 të këtij neni, 
personi i cili e ka ndërmend që të ngrijë padi ndaj ndonjë personi tjetër fizik apo 
juridik lidhur me ndonjë çështje e cila është kontestuese midis tyre, mundet ta ftojë 
atë person që jashtë kontestit gjyqësor të bëjnë përpjekje që ta zgjidhin kontestin 
me pajtim. 

2 Propozimi për pajtim gjyqësor i dorëzohet Gjykatës së Shkallës së Parë në tërë 
territorin e të cilës personi kundërshtar e ka vendbanimin apo selinë. Propozimi 
duhet të përmbajë ofertën me projektin e pajtimit i cili propozohet. 

3 Gjykata të cilës i është dorëzuar propozimi do t’i thërras propozuesin dhe 
kundërshtarin e tij në seancë në të cilën do ta njoftojë kundërshtarin me 
propozimin për zgjidhjen e kontestit me pajtim. Pala kundërshtare mund ta 
refuzojë lidhjen e pajtimit me propozuesin, mirëpo nëse palët arrijnë marrëveshje 
për lidhjen e pajtimit, gjykata marrëveshjen e tillë do ta përfshijë në procesverbalin 
nga seanca dhe pastaj do ta vlerësojë lejueshmërinë e pajtimit në pajtim me 
dispozitën e nenit 3 paragrafi 3 të këtij ligji. 

4 Dispozitat e paragrafëve 2, 3 dhe 4 të nenit 416 të këtij ligji, përshtatshmërisht 
zbatohen edhe në pajtimin gjyqësor, i cili lidhet para ngritjes së padisë. 

5 Pajtimi i lidhur në këtë mënyrë quhet pajtim gjyqësor dhe i njëjti i ka të njëjtat 
karakteristika dhe i prodhon të njëjtat efekte juridike si edhe pajtimi i cili lidhet 
pas ngritjes së padisë (e ka efektin e njëjtë të plotfuqishmërisë, e ka fuqinë e njëjtë 
të titullit përmbarues, etj.), prandaj gjykata lidhur me ekzistimin e tij kujdeset 
kryesisht në secilin kontest tjetër, i cili do të iniciohej me të njëjtën kërkesë dhe 
nëse konstaton se ekziston pajtimi i tillë, do ta hedhë poshtë padinë. 

6 Shpenzimet e procedurës lidhur me tentimin e pajtimit, i cili nuk ka pasur sukses 
hyjnë në shpenzimet procedurale të kontestit të ardhshëm (neni 457.2), mirëpo, ato 
paraprakisht i bart paraqitësi i propozimit për pajtim. 
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7 Në qoftë se propozuesi dhe kundërshtari i tij nuk arrijnë marrëveshje për 
shpenzimet e kësaj procedure, ndërsa lidhin pajtim në gjykatë, në mënyrë analoge 
do të zbatohen dispozitat e nenit 457.1 të këtij ligji. 

 
 
c) Konvokimi i seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes 
 
Neni 420 
 
420.1 Në seancën përgatitore gjykata me aktvendim e cakton: 

a) ditën dhe orën e mbajtjes së seancës për shqyrtimin kryesor të 
çështjes; 

b) çështjet që do të shqyrtohen dhe bisedohen në seancën kryesore; 
c) provat që do të merren në seancën kryesore; 
d) personat që do të thirren për në seancë kryesore. 

 
420.2 Seanca kryesore do të mbahet, si rregull, më së voni brenda afatit 

tridhjetë (30) ditor nga dita në të cilën është mbyllur esenca përgatitore. 
420.3 Gjykata mund të vendosë, që seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes të 

mbahet menjëherë pas asaj përgatitore. 
420.4 Po që se gjykata çmon se shqyrtimi kryesor do të zgjatë më tepër se një 

ditë, seanca do të konvokohet për aq ditë më radhë sa është e 
domosdoshme që shqyrtimi të behët në vazhdimësi.  

 
1 Konvokimi i seancës për shqyrtimin kryesor është faza e fundit e përgatitjes të 

shqyrtimit kryesor. Gjykata, seancën për shqyrtimin kryesor e konvokon me 
aktvendim, të cilin e jep në fund të seancës përgatitore, përkatësisht para 
përfundimit të saj. Në aktvendim caktohet koha e mbajtjes së seancës për 
shqyrtimin kryesor (dita dhe ora), objekti i shqyrtimit në seancën kryesore 
(çështjet të cilat konsiderohen relevante për vendosjen e çështjes kontestuese), 
provat të cilat do të nxirren në seancën për shqyrtimin kryesor si dhe personat të 
cilët do të thirren për në seancën për shqyrtimin kryesor (420.1). 

2 Lidhur me objektin e shqyrtimit dhe me provat, më gjerësisht shih komentarin e 
nenit 406,kurse lidhur me personat te cilët duhet te thirren në seancën për 
shqyrtimin kryesor më gjerësisht shih komentarin e nenit 422. 

3 Sipas paragrafit 2 të këtij neni, si rregull, seanca kryesore duhet të mbahet brenda 
afatit prej 30 ditësh nga dita e përfundimit të seancës përgatitore. Siç po shihet 
ligjdhënësi me rastin e përcaktimit për këtë zgjidhje ka konsideruar se afati prej 30 
ditësh do të jetë i mjaftueshëm si për gjykatën, po ashtu edhe për palët që të 
përgatitën për seancën kryesore, gjë që edhe nga pikëpamja e praktikës gjyqësore 
konsiderohet si zgjidhje e drejtë. Kështu afati prej 30 ditësh përfaqëson kohë të 
mjaftueshme për palët, të cilat kanë marrë pjesë në seancën përgatitore dhe janë 
njoftuar me vendimin e gjykatës përkitazi me objektin e shqyrtimit dhe me provat 
të cilat do të nxirren në seancën kryesore, që të përgatitën për shqyrtimin 
kryesor. Gjithashtu, ky afat konsiderohet i mjaftueshëm edhe për dorëzimin e 
thirrjeve personave të cilët nuk kanë marrë pjesë në seancën përgatitore dhe ftohen 
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për seancën kryesore (dëshmitarët, parapraku, eksperti etj.). Megjithatë, ligjdhënësi 
ka pasur parasysh edhe faktin se në praktikë mund të paraqiten situata në të cilat 
afati prej 30 ditësh nuk do të jetë i mjaftueshëm për përgatitjen e seancës kryesore, 
prandaj e ka lënë mundësinë, që gjykata të caktojë edhe afate më të gjata kohore se 
30 ditë për mbajtjen e seancës kryesore, mirëpo, kjo mundësi përfaqëson 
përjashtim nga rregulli çka do të thotë se gjykata mund të veprojë në këtë mënyrë 
vetëm në raste të justifikueshme, p. sh., në rast se ndonjë provë nuk do të mund të 
sigurohet në afatin e caktuar (kur gjykata duhet ta sigurojë shkresën të cilën pala 
nuk ka mundur ta sigurojë vetë, kur duhet kryer ekspertimin e ndërlikuar etj.). 

4 Nga ajo që u parashtrua në pikën paraprake rezulton se në qoftë se gjykata cakton 
afat më të gjatë se 30 ditor për mbajtjen e seancës kryesore, ajo ka për detyrë që në 
aktvendim t’i theksojë arsyet për të cilat e ka caktuar afatin e tillë. 

5 Me dispozitën e paragrafit 3 të këtij neni është paraparë mundësia, që seanca 
kryesore të mbahet në vazhdim të seancës përgatitore. Ligji nuk parasheh kushte të 
posaçme për veprimin e gjykatës në këtë mënyrë, çka do të thotë se është në 
kompetencën e gjykatës që të vlerësojë, sipas rrethanave të çdo rasti, nëse seanca 
kryesore mund të mbahet menjëherë në vazhdim të seancës përgatitore. Zakonisht, 
gjykata do të mund të vendosi që seanca kryesore do të mbahet menjëherë në 
vazhdim të seancës përgatitore nëse nga rezultati i seancës përgatitore konstaton 
se ndonjëra nga palët nuk ka legjitimacion aktiv apo pasiv në kontest, nëse 
konstaton se ekziston parashkrimi i kërkesës, kur është theksuar 
kundërshtimi për të, nëse konstatohet se faktet vendimtare për vendosjen e 
çështjes janë jo kontestuese midis palëve etj. 

6 S`ka dyshim se mbajtja në të njëjtën kohë e seancës përgatitore dhe e seancës 
kryesore procedurën e bëjnë më efikase dhe më ekonomike, prandaj gjykata duhet 
të veprojë në këtë mënyrë çdo- herë kur për një gjë të tillë ekzistojnë kushtet. 
Gjykata duhet të veprojë sipas kësaj dispozite ligjore veçanërisht nëse ekzistojnë 
kushtet që menjëherë të shqyrtohen të gjitha çështjet të cilat janë paraparë të 
shqyrtohen në seancën kryesore dhe të merren provat e parapara, përkatësisht që 
palët të kenë mundësi që t’i shqyrtojnë ato pa pengesa. Mund të konsiderohet se 
janë plotësuar kushtet për aplikimin e kësaj dispozite ligjore nëse në seancë janë të 
pranishme të dyja palët, edhe nëse ato pajtohen që menjëherë të mbahet seanca 
kryesore. Kjo do të ishte e mundur nëse provat merren vetëm më dëgjimin e palëve 
dhe me leximin e shkresave materiale dhe nuk ka nevojë që të thirren personat e 
tretë në seancën kryesore e as të caktohet këqyrje në vend. 

7 Në qoftë se palët nuk pajtohen për vazhdimin e seancës kryesore, menjëherë pas 
seancës përgatitore, apo nëse njëra nga palët e cila është thirrur me rregull nuk 
merr pjesë në seancën përgatitore, seanca për shqyrtimin kryesor do të mund të 
mbahej menjëherë në vazhdim të seancës përgatitore nëse faktet vendimtare nuk 
janë kontestuese midis palëve ose nëse kemi të bëjmë me çështje të 
pandërlikuar, kurse në seancën përgatitore nuk janë thekuar fakte të reja apo 
argumente të reja juridike, përveç atyre të theksuara dhe në përgjigje në padi. 

8 Me qenë se data e mbajtjes së seancës kryesore caktohet paraprakisht, sipas 
paragrafit 4 të këtij neni, gjykata me ë rastin e caktimit të datës së mbajtjes së 
seancës kryesore duhet të caktojë edhe kohëzgjatjen e seancës, në mënyrë që 
seanca kryesore të mund të mbahet në kontinuitet. Kështu, nëse gjykata vlerëson se 
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për shkak të ndërlikueshmerisë së çështjes (për shkak të numrit të çështjeve 
komplekse, për shkak të numrit dhe llojit të provave që do të merren etj.) seanca 
kryesore do të zgjaste më shumë se një ditë, ajo duhet të caktojë numrin e 
nevojshëm të ditëve për mbajtjen e seancës kryesore. 

9 Caktimi i kohëzgjatjes së seancës kryesore në përpjesëtim me nevojat e procesit ka 
rëndësi të veçantë për zhvillimin efikas të procedurës. Kjo nga shkaku sepse nëse 
gjykata dështon që në seancën përgatitore ta caktojë kohëzgjatjen e seancës 
kryesore, dhe ajo në seancën kryesore konstaton se seanca do të zgjasë më shumë 
ditë, do ta ketë të vështirë, që seancën kryesore ta vazhdojë ditën vijuese të punës, 
sepse në të shumtën e rasteve si gjykata, po ashtu edhe të autorizuarit e palëve i 
kanë të caktuara seancat tjera gjyqësore për ditën vijuese, pra, janë të zënë në ato 
ditë. 

 
 
Neni 421 
 

Me përmbajtjen e aktvendimit nga neni 420 paragrafi 1 të këtij ligji njoftohen 
palët e pranishme në seancë përgatitore dhe atyre nuk do t`u dërgohet as 
aktvendimi e as letërthirrja për në seancë kryesore. 

 
1 Me këtë dispozitë rregullohet mënyra e veprimit me aktvendimin me të cilin 

konvokohet seanca kryesore. Kësisoj, sipas kësaj dispozite, me- qenë- se palët që 
kanë marrë pjesë në seancën përgatitore, drejtpërsëdrejti, gjatë diktimit me zë të 
procesverbalit nga seanca apo me leximin e tij para se ta nënshkruajnë, janë të 
njoftuara më përmbajtjen e aktvendimit për konvokimin e seancës kryesore (me 
kohën e mbajtjes së seancës kryesore, me çështjet të cilat do të shqyrtohen në 
seancën kryesore, me provat të cilat do të merren në seancën kryesore dhe me 
personat që do të ftohën në atë seancë), nuk ka nevojë që ato sërish të njoftohen 
për të njëjtën gjë. Si rrjedhojë, palëve të tilla nuk ka nevojë që t’u dërgohet 
aktvendimi për konvokimin e seancës kryesore e as thirrja për atë seancë. Veprimi 
ndryshe përfaqëson humbje të panevojshme të kohës dhe krijim të panevojshëm të 
shpenzimeve, gjë që do të ishte në kundërshtim me parimin e ekonomizimit të 
procedurës. 

2 Megjithatë, gjykata edhe në raste të tilla, në seancën përgatitore, ka për detyrë që 
palëve t`ua tërheq vërejtjen për pasojat e mos- ardhjes në seancën kryesore, që janë 
paraparë me dispozitat e nenit 423, paragrafi 3 dhe 4 të këtij ligji1446. 

 
 
Neni 422 
 
422.1 Për në seancë kryesore me letërthirrje thirrën palët që nuk kanë qenë të 

pranishme në seancën përgatitore, si dhe dëshmitarët dhe ekspertët, që 
duhet të paraqiten sipas vendimit të gjykatës për marrjen e provave. 

                                                            
1446 Më gjerësisht shih komentarin lidhur më këto dispozita. 
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422.2 Në letërthirrjen për në seancë kryesore, gjykata i paralajmëron të ftuarit 
për pasojat e mosardhjes në seancë. 

422.3 Palës që nuk ka qenë e pranishme në seancën përgatitore, bashkë me 
letërthirrjen për në seancë kryesore i dërgohet edhe kopja e 
procesverbalit të verifikuar nga seanca përgatitore. 

 
1 Gjykata për seancën kryesore i njofton palët, të cilat nuk kanë marrë pjesë në 

seancën përgatitore,si dhe ekspertët dhe dëshmitarët të cilët duhet të paraqiten në 
gjykatë sipas aktvendimit për marrjen e provave. Sa u përket palëve, kjo në parim 
ka të bëjë më të paditurin, sepse në rast të mungesës të paditësit në seancën 
përgatitore, në shumicën e rasteve padia konsiderohet e tërhequr (neni 409), 
prandaj në situatën e tillë seanca kryesore nuk do të mbahet. Në seancën kryesore 
thirret edhe pala e cila është paraparë që të dëgjohet në këtë cilësi. Thirrja i 
dërgohet palës personalisht (neni 376). 

2 Gjykata për seancën kryesore i thërret dëshmitarët dhe ekspertët, dëgjimi i të cilëve 
është paraparë me aktvendimin për konvokimin e seancës.  

3 Eksperti do të ftohet që të marrë pjesë në seancën kryesore pavarësisht nëse 
ekspertiza është kryer dhe është dorëzuar në gjykatë. Ai do të thirret në seancë 
edhe në rast se palët janë deklaruar se nuk kanë vërejtje në ekspertizë (neni 362.1). 
Në qoftë se ekspertimi është caktuar me aktvendimin për konvokimin e seancës 
kryesore, ekspertit bashkë me ë thirrjen do t’i dërgohet edhe aktvendimi për 
caktimin e ekspertimit, i cili duhet të përmbajë vëllimin dhe objektin e ekspertimit 
si dhe afatin në të cilin e eksperti duhet ta dorëzojë konstatimin dhe mendimin 
(neni 361). 

4 Palët të cilat nuk kanë marrë pjesë në seancën përgatitore si dhe personat e tjerë, të 
cilat është paraparë të thirrën për në seancën kryesore, gjykata në letërthirrje do t’i 
paralajmërojë për pasojat e mosardhjes në seancë. Lidhur me pasojat e mosardhjes 
të palëve në seancën kryesore shih dispozitat e nenit 423 paragrafi 3 dhe 4 të këtij 
ligji, kurse lidhur me pasojat e mosardhjes të dëshmitarëve dhe ekspertëve shih 
dispozitat e neneve 292 dhe 293 të këtij ligji. 

5 Letërthirrja për dëshmitarin dhe ekspertin duhet t’i përmbajë të gjitha elementet e 
parapara me nenet 346 dhe 362 të këtij ligji, kurse për ekspertin letërthirrja duhet 
të përmbajë edhe paralajmërimin se konstatimi dhe mendimi duhet të jepen në 
pajtim me rregullat e shkencës dhe përvojës. 

6 Me - qenë- se, në seancën përgatitore gjykata me ë aktvendim e cakton objektin e 
shqyrtimit, provat të cilat do të merren në seancën kryesore, si dhe personat të cilat 
do të ftohen në seancë (neni 420 par. 1), gjykata ka për detyrë që me përmbajtjen e 
këtij aktvendimi t’i njoftojë palët të cilat nuk kanë qenë të pranishme në seancën 
përgatitore, në mënyrë që ato të mund të përgatitën për seancën kryesore. Gjykata 
nuk ka për detyrë që palëve t`ua dërgojë përshkrimin e aktvendimit të tillë, mirëpo 
ajo ka për detyrë që palëve së bashku më letërthirrjen t`ua dërgojë edhe 
kopjen e procesverbalit nga seanca përgatitore në të cilën është përfshirë 
aktvendimi.  
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KREU XXIV - Shqyrtim kryesor 
 
Shqyrtime të përgjithshme:  
 
1 Shqyrtimi kryesor është etapa më e rëndësishme e procedurës kontestimore. Ajo 

është institucioni qendror i tërë procedurës kontestimore dhe qendër e ndodhive 
me të rëndësishme procedurale. Në dritën e procedurës provuese në shqyrtimin 
kryesor verifikohen pretendimet dhe tezat e palëve dhe vërtetohet materiali 
procedural në bazë të të cilit ndërtohet aktgjykimi. 

2 Me rastin e konceptimit të ligjit të ri synimi i ligjdhënësit ka qenë që i tërë 
materiali faktik dhe provues të mblidhet, të rregullohet dhe të shqyrtohet në një 
vend, por që për këtë arsye procedura kurrsesi të mos zvarritet dhe sipas 
mundësive shqyrtimi të kryhet në një seancë. Për këtë qëllim ligjdhënësi në 
dispozitat e ligjit të ri me të cilat rregullohet kjo etapë e procedurës sjell mjaft 
ndryshime në raport me dispozitat e ligjit të mëparshëm, me të cilat ndryshime 
procedura kontestimore bëhet më efikase dhe më ekonomike. 

3 Njëri nga ndryshimet më të rëndësishme të këtij instituti ka të bëjë me 
përjashtimin e mundësisë për theksimin e fakteve të reja gjatë gjithë shqyrtimit 
kryesor. Pra, sipas dispozitave të këtij ligji dominon rregulli sipas të cilit faktet 
dhe provat të cilat nuk janë theksuar në seancën përgatitore nuk mund të theksohen 
në seancën për shqyrtimin kryesor, përveç në rastet kur ndonjë fakt apo ndonjë 
provë pa fajin e palëve nuk ka pasur mundësi të theksohet në seancën përgatitore 
(neni 428.2). 

4 Gjithashtu, me ligjin e ri në masë të madhe është kufizuar mundësia e shtyrjes së 
seancës për shqyrtimin kryesor, si në pikëpamje të shkaqeve (neni 438.1) po ashtu 
edhe në pikëpamje të afatit kohor (neni 441). 

5 Në ligjin e ri nuk parashihet më mundësia e rihapjes së seancës për shqyrtimin 
kryesor, siç parashihej me ligjin e mëparshëm (neni 305 i atij ligji). 

6 Ligji i ri parasheh pasoja më të ashpra për palët në rast të mosparaqitjes në seancën 
për shqyrtimin kryesor (neni 423 par. 3 dhe 4 të këtij ligji). 

7 Në pajtim me ndryshimet e bëra lidhur me parimet themelore të procedurës, ligji i 
ri më nuk e parasheh detyrimin e gjykatës që çështja të shqyrtohet në mënyrë të 
gjithanshme (neni 7 par 1 i ligjit të mëparshëm), por vetëm që të kujdeset që 
procedura të zhvillohet në mënyrë të rregullt, pa zvarritje, dhe që të shqyrtohen 
vetëm çështjet me rëndësi për marrjen e vendimit (neni 426). Njëkohësisht, 
meqenëse sipas ligjit të ri, të gjitha theksimet e palëve debatohen dhe sqarohen në 
seancën përgatitore dhe se i tërë materiali procedural propozohet në atë seancë, ku 
sillet edhe vendimi për provat që do të merren, ai më nuk i përmban dispozitat me 
të cilat parashihej detyrimi i gjykatës që këto veprime t’i ndërmerr në seancën 
kryesore (neni 298 i ligjit të vjetër). 

8 Në pajtim me ndryshimet që kanë të bëjnë me përbërjen e gjykatës, janë lënë anash 
dispozitat me të cilat autorizohet kryetari i trupit gjykues që të marrë vendime 
jashtë seancës kryesore (neni 312 i ligjit të vjetër), sepse këto autorizime tani i ka 
gjyqtari i çështjes. 

9 Ligji i ri sjell ndryshime edhe sa i përket zhvillimit të procedurës në seancën 
kryesore. Kështu, tani me ligj përcaktohet radha e ndërmarrjes së veprimeve 
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procedurale, duke përfshirë edhe radhën e marrjes së provave, pastaj 
përcakton procedurën e marrjes në pyetje të dëshmitarëve, të ekspertëve dhe 
palëve. Gjithashtu, ligji i ri sjell ndryshime edhe në pjesën që ka të bëjë me 
mbajtjen e rendit në shqyrtimin kryesor etj.  

10 Organizimi dhe zbatimi i procedurës në seancën për shqyrtimin kryesor bazohet në 
parimet e oralitetit, kontradiktoritetit, publicitetit, direkt, parimin shqyrtues, të 
unitetit të shqyrtimit kryesor, të koncentrimit të procedurës dhe në parimin e 
pengimit të keqpërdorimit të palëve në kontest1447.  

11 Sipas autorëve të përmendur edhe në rast se vjen deri te shtyrja e shqyrtimit 
kryesor dhe mbajtja e tij në disa seanca, edhe më tej aplikohet parimi i unitetit të 
procedurës, çka do të thotë se shqyrtimi kryesor edhe në këto raste përfaqëson një 
tërësi procedurale1448. Kjo më tej do të thotë se veprimet të cilat janë ndërmarrë në 
seancën paraprake nuk e humbin rëndësinë procedurale dhe nuk ka nevojë që të 
përsëritën (neni 440 i këtij ligji), prandaj gjykata, me rastin e vendosjes, ka për 
detyrë që ta marrë parasysh tërë materialin procedural dhe theksimet e palëve të 
parashtruara gjatë tërë procedurës, në cilëndo seancë. 

 
 
Zhvillimi i shqyrtimit kryesor  
 
Neni 423 
 
423.1 Gjyqtari i çështjes e deklaron hapjen e seancës si dhe objektin e 

shqyrtimit. 
423.2 Pas kësaj, gjykata verifikon paraqitjen e të ftuarve dhe heton shkaqet e 

mosparaqitjes në seancë si dhe rregullsinë e thirrjeve të atyre që nuk kanë 
ardhur. 

423.3 Në qoftë se paditësi nuk vjen në seancën kryesore, edhe pse është thirrur 
rregullisht, konsiderohet se e ka tërhequr padinë, përveçse kur i padituri 
deklarohet se kërkon që të zhvillohet shqyrtimi kryesor i çështjes në 
mungesë të paditësit. 

423.4 Po që se në seancën për shqyrtimin kryesor nuk vjen i padituri që është 
thirrur rregullisht, atëherë shqyrtimi kryesor i çështjes bëhet pa praninë 
e tij.  

 
1 Shqyrtimi kryesor fillon me hapjen e saj nga gjyqtari i çështjes. Në fillim gjyqtari i 

thërret personat e ftuar në shqyrtimin kryesor dhe në prezencën e tyre e shpall 
objektin e shqyrtimit, i cili përmbahet në deklarimet e palëve që marrin pjesë në 
kontest dhe në theksimin në mënyrë të thukët të përmbajtjes të objektit që do të 
shqyrtohet (p. sh. anulimi i kontratës për shitblerjen, vërtetimi i të drejtës së 
pronësisë, kompensimi i dëmit etj.). 

2 Pas hapjes së shqyrtimit kryesor gjyqtari i çështjes konstaton se a janë plotësuar 
kushtet për mbajtjen e tij. Gjyqtari fillimisht verifikon nëse janë prezent të gjithë 

                                                            
1447 Triva-Belajac- Dika Gradjansko parnicno procesno pravo, Zagreb, 1986, marrë nga Komentar 
zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici srpskoj st.182. 
1448 Libri i njëjtë, fq. 154. 
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personat e ftuar për shqyrtimin kryesor (palët, përfaqësuesit e tyre ligjor, 
përfaqësuesit më prokurë, ndërhyrësit, dëshmitaret, ekspertët etj.) dhe nëse nuk 
prezantojnë i konstaton shkaqet e mosparaqitjes. Këto fakte gjykata i konstaton në 
bazë të informatave nga fletëdorëzimet. Faktet e tilla mund t’i theksojnë edhe 
përfaqësuesit ligjor, të autorizuarit dhe personat tjerë të ftuar. Rëndësia e këtyre 
informatave qëndron në atë se në bazë të tyre vlerësohet arsyeshmeria e mungesës 
e ndonjërës nga palët në shqyrtimin kryesor. 

3 Në qoftë se palëve, përfaqësuesve ligjorë të tyre, të autorizuarve të tyre thirrjet nuk 
u janë dorëzuar në mënyrë të rregullt, përkatësisht nëse ata mosparaqitjen në 
gjykatë e kanë arsyetuar, nuk ekzistojnë prezumimet procedurale për mbajtjen e 
shqyrtimit kryesor, prandaj në raste të tilla shqyrtimi, nuk do të mbahet. 
Konsiderohet shkak i mjaftueshëm që shqyrtimi kryesor të mos mbahet nëse 
vetëm njëri nga bashkëndërgjyqësit unik nuk është ftuar me rregull apo e ka 
arsyetuar mosardhjen.  

4 Si rregull, mosardhja në shqyrtimin kryesor të personave tjerë (dëshmitarëve, 
ekspertëve etj.), pavarësisht nga arsyeja e mosardhjes, nuk përfaqëson pengesë për 
mbajtjen e shqyrtimit kryesor. Gjykata në bazë të propozimit të palëve dhe 
rezultatit të marrjes së provave tjera do të vendosë nëse ka nevojë që këta 
persona të thirren sërish dhe nëse për këtë arsye shqyrtimi duhet të shtyhet. 
Shkaqet e mungesës të këtyre personave mund të jenë me rëndësi për marrjen 
eventualisht të vendimit për shqiptimin e masave ndëshkuese ndaj tyre (neni 292 
për dëshmitarët, neni 293 për ekspertët, neni 293.3 për interpretët). 

5 Gjykata ka për detyrë, që edhe para seancës për shqyrtimin kryesor të kujdeset 
nëse ekzistojnë prezumimet procedurale për mbajtjen e shqyrtimit kryesor. Kështu 
sipas dispozitave të nenit 437 të këtij ligji, gjykata ka për detyrë që së paku 7 ditë 
para fillimit të seancës për shqyrtimin kryesor të bëjë verifikimin nëse janë 
plotësuar kushtet për mbajtjen e seancës dhe nëse jo do ta shtyjë seancën dhe do të 
caktojë kohën tjetër për mbajtjen e saj. 

6 Paragrafi 3 i parasheh pasojat që do t’i ketë pala paditëse në rast se nuk paraqitet 
në shqyrtimin kryesor, në qoftë se është thirrur me rregull. Kështu sipas kësaj 
dispozite në rast të mungesës së paarsyeshme të paditësit në shqyrtimin kryesor 
padia do të konsiderohet e tërhequr. Në situatën e tillë shqyrtimi do të mund të 
mbahet vetëm nëse pala e paditur propozon që seanca të mbahet në mungesë të 
palës paditëse. Zakonisht i padituri e shfrytëzon këtë mundësi në rastet kur ka 
interes që çështja të vendoset në mënyrë meritore. 

7 Nëse shqyrtimi kryesor do të mbahet në mungesë të palës paditëse, atëherë kjo palë 
do t’i bartë të gjitha pasojat procedurale dhe materialo- juridike, të cilat 
rrjedhin nga pamundësia e gjykatës që me dëgjimin dhe pjesëmarrjen aktive të 
palëve t’i vërtetojë faktet vendimtare për marrjen e vendimit, sidomos të fakteve të 
theksuara nga pala paditëse. Kjo aq më parë, nga- se gjykata nuk ka kompetenca që 
në seancë të marrë rolin e palës dhe ta zëvendësojë atë në ndërmarrjen e veprimeve 
procedurale, që sipas ligjit i takojnë palës (sigurimin e materialit procedural, 
shqyrtimin e fakteve dhe marrjen e provave, që nuk i kanë propozuar palët etj.).  

8 Në qoftë se, në shqyrtimin kryesor pa arsye mungon pala e paditur, shqyrtimi do të 
mbahet në mungesë të saj. Në këtë rast, si- kundër edhe në rast të mbajtjes së 
shqyrtimit në mungesë të palës paditëse, konsiderohet se është përfillur parimi i 
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kontradiktoritetit me vetë faktin se palëve me thirrje të rregullt u është dhënë 
mundësia që të debatojnë në gjykatë.1449 

9 Vlen të theksohet, se mungesa e palës së paditur nga seanca për shqyrtimin kryesor 
në asnjë mënyrë nuk e krijon prezumimin se i padituri e ka pranuar 
kërkesëpadinë apo se i ka pranuar faktet e theksuara nga paditësi apo në 
parashtrimet e tjera, prandaj në shqyrtimin në të cilin mungon pala e paditur 
gjykata do të shqyrtojë bazueshmërinë e kërkesëpadisë me palën paditëse dhe do 
t’i nxjerrë provat e propozuara lidhur me të.  

 
 
Neni 424 
 
424.1 Gjykata, së pari, sipas prapësimit të palës apo sipas detyrës zyrtare, 

konstaton nëse ekzistojnë pengesat procedurale për procedimin e 
mëtutjeshëm të çështjes, dhe vepron në pajtim me dispozitat e nenit 388 të 
këtij ligji, po që se me dispozitat e këtij ligji nuk është parashikuar ndonjë 
gjë tjetër. 

424.2 Në qoftë se gjykata nuk e miraton prapësimin nga paragrafi 1 i këtij neni, 
ajo, pa marrë parasysh se a është shqyrtuar ai bashkërisht me çështjen 
kryesore apo ndaras nga ajo, vendimin mbi prapësimin e jep bashkërisht 
me vendimin mbi çështjen kryesore. 

424.3 Kundër vendimit me të cilin refuzohet prapësimi i palës nga paragrafi 1 i 
këtij neni, nuk lejohet ankim i veçantë.  

 
1 Që në fillim duhet theksuar se në paragrafin 1 të këtij neni, gabimisht është 

theksuar neni 388 si dispozite në bazë të të cilës vepron gjykata kur e konstaton 
ekzistimin e pengesave procedurale në shqyrtimin kryesor. Kjo nga se dispozita e 
cekur nuk krijon bazën ligjore për marrjen e vendimeve të tilla, por bazën e tillë 
ligjore e përmbajnë dispozitat e nenit 391, prandaj praktikuesit e ligjit duhet të 
kenë parasysh këtë fakt dhe në rastet nga neni 424 të vendosin në bazë të nenit 391 
të ligjit. 

2 Dispozitat e këtij neni sjellin disa ndryshime në krahasim me dispozitat e ligjit të 
mëparshëm sa i përket vendosjes mbi të ashtuquajturat prezumime procedurale 
në shqyrtimin kryesor. Kësisoj, për- deri- sa me dispozitat e nenit 301 të ligjit të 
mëparshëm ka qenë e paraparë mundësia që palët gjatë terë shqyrtimit kryesor të 
theksojnë kundërshtime procedurale, me dispozitat e këtij neni, si rregull, 
kundërshtime të tilla palët mund të theksojnë në fillim të shqyrtimit kryesor dhe 
gjykata ka për detyrë që lidhur më prezumimet procedurale të vendosë në fillim të 
shqyrtimit, përkatësisht para shqyrtimit lidhur me çështjen kryesore. 

3 Si rregull, gjykata lidhur me prezumimet procedurale vendos gjatë shqyrtimit 
paraprak të padisë ose në seancën përgatitore, mirëpo në qoftë se në bazë të 
theksimeve të palëve dhe në bazë të asaj që gjykatës i është e njohur nuk mund të 
merret vendimi në atë fazë të procedurës, gjykata mund të vendosë, që vendimin 
për prezumimet procedurale ta marrë në shqyrtimin kryesor. Ndonjëherë gjykata 

                                                            
1449 Ralić-Tanasković, Zakon o parničnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, obrazcima i 
registrom pojmova, st.486. 
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ose pala për ekzistimin e pengesës procedurale mund të mësojnë pas seancës 
përgatitore, prandaj në ato raste palëve duhet t`u mundësohet që të theksojnë 
kundërshtime të këtilla edhe pas seancës përgatitore dhe gjykata ka autorizime, 
që sipas detyrës zyrtare edhe në këtë fazë të procedurës të konstatojë nëse vërtetë 
ekzistojnë pengesa të tilla. 

4 Ligjdhënësi me të drejtë ka paraparë që lidhur më prezumimet procedurale të 
vendoset në fillim të shqyrtimit kryesor, sepse nëse nuk janë plotësuar prezumimet 
procedurale për zbatimin e procedurës çdo shqyrtim i mëtejmë i fakteve dhe marrja 
e provave do të ishte vetëm humbje kohe dhe do të krijonte shpenzimeve të pa- 
nevojshme. Në rastet kur nuk është mbajtur seanca përgatitore gjykata lidhur më 
prezumimet procedurale mund të vendosë pasi që paditësi të japë shpjegime të 
thukëta rreth kërkesave të theksuara (neni 425 shkronja a) e ligjit).  

5 Në qoftë se gjykata, duke vepruar sipas detyrës zyrtare konstaton se ekziston 
ndonjëra nga pengesat procedurale nga neni 391 të këtij ligji, ose nëse e miraton 
kundërshtimin e palës lidhur më këtë gjë, ajo merr vendim më të cilin e hedh 
poshtë padinë ose shpallet jokompetente dhe lëndën ia dërgon gjykatës kompetente 
(neni 391). 

6 Gjykata do të veprojë në pajtim me nenin 391 të këtij ligji çdo- herë, kur konstaton 
se janë plotësuar kushtet për aplikimin e kësaj dispozite ligjore, përveç në rastet 
kur me ligj është paraparë ndryshe. Kështu sipas dispozitave të neneve 20 dhe 22 
të këtij ligji, gjykata nuk do të mund të shpallet jokompetente (lëndore apo 
territoriale) qoftë sipas kundërshtimit të palëve, qoftë sipas detyrës zyrtare pas 
paraqitjes së përgjigjes në padi (më gjerësisht shih komentarin lidhur më dispozitat 
e atij instituti). 

7 Gjithashtu, gjykata në këtë fazë të procedurës nuk mund ta hedhë padinë si të 
pakuptueshme ose jo të plotë. 

8 Në qoftë se gjykata e refuzon kundërshtimin e palës lidhur më pengesat 
procedurale, vendimin për këtë do ta japë bashkërisht me vendimin për çështjen 
kryesore. Vendimin e tillë gjykata do ta shpallë gojarisht në seancë, mirëpo nuk do 
ta hartojë atë në formë të shkruar, por do ta përfshijë në aktgjykimin me të cilin 
është vendosur për çështjen kryesore1450.  

9 Sipas paragrafit 2 të këtij neni për mënyrën e marrjes së vendimit më të cilin 
refuzohet kundërshtimi i palës lidhur me çështjet procedurale është i 
parëndësishëm fakti nëse ajo është shqyrtuar bashkë me çështjen kryesore apo 
ndaras nga ajo. Kështu, me - qenë- se shqyrtimit kryesor parashihet të përfundojë 
në një seancë, shqyrtimi ndaras lidhur më prezumimet procedurale do të thotë që 
gjykata në të njëjtën seancë, së pari duhet t’i shqyrtojë të gjitha çështjet me rëndësi 
për vendosjen lidhur me prezumimet procedurale, të marrë vendim lidhur me këtë, 
dhe nëse nuk e miraton kundërshtimin, vendimin t`ua komunikojë palëve 
gojarisht, kurse përfundimisht vendimin ta përfshijë në dispozitivin e vendimit për 
çështjen kryesore1451. Shqyrtimi i prezumimeve procedurale bashkërisht me 
çështjen kryesore do të ishte i domosdoshëm në rastet kur me të njëjtat prova 

                                                            
1450 Poznic, Gradjansko procesno pravo, marrë nga Komentar zakona o parničnom postupku u 
Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici srpskoj st.188. 
1451 Ralić-Tanasković, Zakon o parničnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, obrascima i 
registrom pojmova,st. 493. 
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vërtetohen faktet me rëndësi për vendosje si për prezumimet procedurale, po ashtu 
edhe për çështjen kryesore, mirëpo gjykata edhe në këto raste, do të veprojë sikur 
çështjet të ishin shqyrtuar ndaras. 

10 Meqenëe vendimi me të cilin refuzohet kundërshtimi i palës lidhur me prezumimet 
procedurale nuk hartohet në mënyrë të veçantë me shkrim dhe si i tillë nuk i 
dorëzohet palës para marrjes së vendimit për çështjen kryesore, pala nuk mund të 
bëjë ankim të veçantë kundër vendimit të tillë, por atë mund ta ankimojë bashkë 
me vendimin për çështjen kryesore. 

 
 
Neni 425 
 
425.1 Po që se më parë nuk është mbajtur seanca përgatitore, shqyrtimi kryesor 

i çështjes zhvillohet në këtë mënyrë: 
a) paditësi jep shpjegime të thukta rreth kërkesave të parashtruara në 

padi; 
b) i padituri në mënyrë të thuktë e paraqet përgjigjen në padi; 
c) po që së është propozuar marrja e provës me ë anë të dëgjimit të 

palëve, së pari pyetet paditësi e mandej i padituri; 
d) merren në pyetje dëshmitaret, së pari ata të propozuar nga pala 

paditëse e mandej ata të propozuar nga pala e paditur; 
e) merren provat tjera, përfshirë edhe ekspertimin; 
f) pas marrjes së të gjitha provave, të dy palët, por së pari paditësi e 

mandej i padituri, i drejtohen gjykatës më shpjegime përfundimtare 
me të cilat i përmbledhin aspektet faktike dhe juridike të çështjes 
kryesore; 

g) gjykata mund t`i lejojë paditësit që shkurtimisht të deklarohet lidhur 
me fjalën përfundimtare të palës së paditur; 

h) po që se paditësit i është lejuar deklarimi rreth fjalës së fundit të palës 
së paditur, atëherë edhe kësaj i lejohet që shkurtimisht të deklarohet 
rreth thënieve të fundit të palës paditëse. 

 
425.2 Përjashtimisht, gjykata mund të lejoj që veprimet procedurale të kryhen 

me renditje tjetër në seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes. 
425.3 Kundër aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni palët ndërgjyqëse nuk 

kanë të drejtë ankimi.  
 
1 Me dispozitat e këtij neni është paraparë radha e veprimeve procedurale të cilat 

ndërmerren në shqyrtimin kryesor, duke përfshirë këtu edhe radhën e marrjes së 
provave. Në këtë pikëpamje dispozita e këtij neni sjell ndryshime në krahasim më 
dispozitën e nenit 297 të ligjit të mëparshëm. Ndryshimet konsistojnë në faktin se 
me këtë nen në mënyrë më të detajuar dhe më decidive është përcaktuar radha e 
veprimeve procedurale të cilat ndërmerren në shqyrtimin kryesor.  

2 Që në fillim duhet theksuar se përmbajtja e paragrafit 1 i këtij neni, duke i 
përjashtuar alinetë (pikat) e tij, nuk është në tërësi në pajtim me vendin e ri, të cilin 
sipas ligjit të ri e ka shqyrtimi kryesor në procedurën kontestimore. Kjo nga shkaku 
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sepse përveç veprimeve të cilat paditësi dhe i padituri duhet t’i ndërmarrin në këtë 
seancë sipas alineve (pikave) a) dhe b) të këtij paragrafi e të cilat kanë të bëjnë me 
shpjegimet që paditësi duhet t’i japë lidhur me kërkesat nga padia, përkatësisht me 
paraqitjen e përgjigjes përgjigjes në padi nga i padituri dhe të cilat ata sipas nenit 
403 i paraqesin në seancën përgatitore, të gjitha veprimet tjera të parapara më 
alinetë tjera të këtij paragrafi i takojnë fazës së shqyrtimit kryesor dhe ato,si 
rregull, mund të ndërmerren pikërisht në seancën për shqyrtimin kryesor edhe nëse 
seanca përgatitore është mbajtur, siç janë: marrja e provave, paraqitja e fjalës 
përfundimtare nga palët etj. Për këtë arsye konsiderojmë se praktikuesit e këtij 
ligji, e sidomos gjykatat, këtë dispozitë duhet ta interpretojnë në mënyrë më të 
gjerë dhe të mos e marrin si normë që kufizon ndërmarrjen e veprimeve 
procedurale në shqyrtimin kryesor, edhe nëse seanca përgatitore është mbajtur.  

3 Sipas alineve a) dhe b) të paragrafit 1 të këtij neni palët do t’i japin shpjegimet e 
thukta, paditësi rreth kërkesave të parashtruara në padi, kurse i padituri e paraqet 
përgjigjen në padi, nëse këtë nuk e kanë bërë në seancën përgatitore. Sipas 
radhitjes të cilën e ka caktuar ligji rezulton se së pari paditësi i jep shpjegimet e 
thukta lidhur me parashtrimet nga padia e pastaj i padituri në të njëjtën mënyrë e 
parashtron përgjigjen në padi. Edhe pse ligji nuk e parasheh në mënyrë 
shprehimore, konsiderojmë se gjykata konform dispozitave të neneve 428 dhe 429, 
edhe në këtë fazë të procedurës, pas dhënies të shpjegimeve të thukëta nga padia 
dhe përgjigjja në padi, duhet t`ua mundësojë palëve që të vazhdojnë shqyrtimin për 
çështjet faktike dhe juridike të rëndësishme për gjykim, përkatësisht që ato të 
deklarohen lidhur më parashtresat e palës kundërshtare. Kështu gjykata, pasi që i 
padituri ta paraqes përgjigjen në padi duhet t`ia mundësojë paditësit që të 
deklarohet në parashtrimet e tilla, e pastaj t`ia mundësojë edhe të paditurit që të 
deklarohet lidhur me parashtrimet e paditësit. 

4 Edhe pse ligjdhënësi me rastin e përcaktimit për zgjidhjen ligjore nga paragrafi i 
cekur është nisur nga parimi i koncentrimit të shqyrtimit si dhe nga parimet e 
ekonomizimit dhe efikasitetit të procedurës, kjo duke u nisur nga parimi shqyrtues, 
i cili këtu paraqitet si parim korrektues i tri parimeve të para, kurrsesi nuk do të 
thotë se palëve u bëhet e pamundur që në shqyrtimin kryesor të japin shpjegime 
shtesë lidhur më faktet nga padia dhe përgjigjja në padi,në raport me shpjegimet e 
dhëna në seancën përgatitore, nëse ato janë të rëndësishme për realizimin apo për 
mbrojtjen e interesave të palëve në kontestin konkret. Kështu paditësi në 
shqyrtimin kryesor, do të mund të japë shpjegime shtesë nga ato të dhëna në 
seancën përgatitore për disa çështje faktike për të cilat ka mësuar pas mbajtjes së 
seancës përgatitore nga ndonjë person i tretë (p. sh. për disa detaje të mënyrës së 
ndodhjes të aksidentit të trafikut, për kohën e vendosjes të rrethojës (murit) të 
oborrit lidhur me të cilin palët kontestohen etj.) dhe këtë mund ta bëjë edhe i 
padituri. 

5 Edhe pse parimi i oralitetit (i shqyrtimit gojor) obligon që palëve t’u mundësohet 
që gojarisht t’i shprehin të gjitha pretendimet që i kanë lidhur me çështjen e cila 
është objekt i kontestit dhe t’i japin shpjegimet apo kundërshtimet e tyre lidhur me 
ato pretendime gjatë gjithë procedurës, duhet të merret se është përmbushur 
kërkesa e këtij parimi, nëse palët në shqyrtimin kryesor deklarojnë se ngelin pranë 
parashtrimeve dhe pretendimeve të theksuara në seancën përgatitore. Do të ishte në 
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kundërshtim me parimin e ekonomizimit të procedurës po të insistohet që pala 
sërish t’i japë shpjegimet nga padia, përkatësisht përgjigjja në padi, të cilat i ka 
dhënë njëherë në seancën përgatitore. Kjo aq më parë nga se ato shpjegime janë 
përfshirë në procesverbal dhe janë objekt i shqyrtimit dhe analizimit që do ta bëjë 
gjykata para dhënies së vendimit. 

6 Nuk është e nevojshme që në çdo rast gojarisht nga palët të shpjegohen në tërësi 
padia dhe përgjigjja në padi, por në mënyrë të thukët të jepen aspektet më të 
rëndësishme faktike dhe juridike të tyre. Aq më tepër gjykata nuk do të duhej t`ua 
lejojë palëve që serish t’i parashtrojnë gojarisht të gjitha theksimet nga padia, nga 
përgjigjja në padi dhe ato të theksuara në parashtresat e dorëzuara me shkrim, 
sepse kjo për procesin është e panevojshme. 

7 Me qenë se vendimin lidhur me provat që do të merren në shqyrtimin kryesor 
gjykata e merr në seancën përgatitore (neni 406), ajo menjëherë pas deklarimeve të 
palëve, mund të vazhdojë me marrjen e tyre. Mirëpo, në qoftë se ndonjëra nga 
palët në pajtim me nenin 428.2 të këtij ligji në seancën për shqyrtimin kryesor 
propozon nxjerrjen e provës së re, gjykata pas deklarimit të palës kundërshtare, se 
pari do të vendosë nëse janë plotësuar kushtet e parapara me nenin e cekur për 
lejimin e provës së propozuar dhe nëse e lejon marrjen e saj do të marrë aktvendim 
lidhur me këtë gjë. 

8 Në qoftë se paditësi në shqyrtimin kryesor e ndryshon kërkesëpadinë, apo nëse i 
padituri e thekson kundërpadinë me kundër- kërkesë, gjykata para se t’i qaset 
nxjerrjes së provave duhet të vendosë nëse këto veprime të palëve janë të 
lejueshme, në kuptim të nenit 258 dhe nenit 256.1 të këtij ligji. 

9 Me alinetë në vazhdim të këtij neni është paraparë radha e marrjes së provave 
tjera pas shpjegimeve gojore të palëve lidhur më theksimet nga padia, përkatësisht 
përgjigjja në padi. Me ligjin e mëparshëm nuk ka qenë e rregulluar kjo materie 
prandaj gjykata sipas diskrecionit e ka caktuar radhën e marrjes së provave. 

10 Gjykata është ajo e cila në kuptimin proceduralo- juridik udhëheq me marrjen e 
provave në shqyrtimin kryesor si dhe me veprimet e tjera, të cilat ndërmerren në 
këtë fazë të procedurës. Kjo do të thotë se gjykata në shqyrtimin kryesor kujdeset 
që të nxjerrën provat të cilat i kanë propozuar palët, e të cilat me aktvendim i ka 
caktuar për nxjerrje. Për arritjen e këtij synimi gjykata është e autorizuar që në 
shqyrtimin kryesor t’u parashtrojë pyetje të përgjithshme dëshmitarëve, palëve dhe 
ekspertëve, t’i paralajmërojë ata për detyrimin që ta thonë të vërtetën dhe për 
pasojat e deklarimit të rremë, ti njoftojë ata me dispozitat e tjera, të cilat kanë të 
bëjnë me të drejtat dhe detyrimet e tyre, pastaj t`ua japë fjalën palëve dhe të 
autorizuarve të tyre me rastin e dëgjimit të dëshmitarëve, ekspertëve apo palëve 
dhe që të mos lejojë që personave të tillë t’u shtrohen pyetje të cilat nuk janë me 
rëndësi për vendosjen e çështjes, apo pyetje sugjestive ose kapricioze. 

11 Me qenë se sipas rregullave të ligjit të ri barra e të provuarit të fakteve bie në 
palët ndërgjyqëse, ato kanë për detyrës që vetë të kujdesen që nga provat e marra 
t’i nxjerrin përgjigjet në të gjitha pyetjet të cilat janë me rëndësi për vendosjen e 
çështjes, lidhur me çka gjykata nuk kujdeset kryesisht. Megjithatë, kjo nuk do të 
thotë se gjykata nuk ka autorizime që të ndërmarrë veprime të cilat do ta 
ndihmojnë që të sqarohen disa fakte që janë më rëndësi për vendosje. Përkundrazi, 
autorizimet e tilla kanë të bëjnë me të drejtën e gjykatës që personave të cilët 
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dëgjohen (dëshmitarëve, ekspertëve dhe palëve) t’u shtrojë pyetje në çdo kohë, 
gjatë gjithë procedurës (neni 432), çka do të thotë se gjykata edhe më tej ka 
autorizime të caktuara në udhëheqjen e nxjerrjes së provave edhe në kuptimin 
materialo- juridik. 

12 Në qoftë se gjykata e ka caktuar nxjerrjen e provës me dëgjimin e palëve, atëherë 
menjëherë pas shpjegimeve të padisë nga paditësi dhe paraqitjes së përgjigjes në 
padi nga i padituri, procedura e provave vazhdon me dëgjimin e palëve. Sipas 
radhës, së pari dëgjohet paditësi e pastaj i padituri. Në procedurën e dëgjimit të 
palëve zbatohen dispozitat e nenit 430 të këtij. Ligjdhënësi e ka paraparë nxjerrjen 
e kësaj prova para provave tjera më qëllim që palëve t’u pamundësohet që 
deklaratat t`ua përshtatin provave të tjera, gjë që do të ndikojë që deklaratat e 
palëve të jenë sa më të besueshme. 

13 Pas dëgjimit të palëve dëgjohen dëshmitarët, së pari, dëgjohen dëshmitarët të 
cilët i ka propozuar pala paditëse e pastaj dëgjohen dëshmitarët që i ka 
propozuar pala e paditur. Lidhur më dëgjimin e dëshmitarëve zbatohet 
procedura e paraparë me dispozitat e neneve 431 dhe 347-349 të këtij ligji. 

14 Në vazhdim nxirren të gjitha provat e tjera, marrja e të cilave është paraparë me 
aktvendim të gjykatës, siç është leximi i dokumenteve të caktuara, ekspertimi, 
këqyrja e sendit etj. 

15 Sa i përket ekspertimit duhet theksuar se ligjdhënësi me rastin e theksimit të saj si 
provë të radhës në alinenë nen shkronjën e) të paragrafit 1 të këtij neni, në 
përgjithësi, e ka pasur parasysh ekspertizën, përkatësisht konstatimin dhe 
mendimin e ekspertit, si dokument të shkruar e jo ekspertimin si veprim. Kjo 
aq më parë nga se siç rezulton nga dispozitat e neneve 364 dhe 367 të këtij ligji, si 
rregull, eksperti ngarkohet më detyrën e ekspertimit në seancën përgatitore, i cili 
konstatimin dhe mendimin e vet duhet ta dorëzojë në formë të shkruar para seancës 
për shqyrtimin kryesor, e i cili iu dërgohet palëve para shqyrtimit kryesor për t’u 
deklaruar lidhur me të, nga çka rezulton se ekspertiza (konstatimi dhe mendimi i 
ekspertit) në shqyrtimin kryesor nxirret si provë për vërtetimin e fakteve të 
caktuara me leximin e saj. E njëjta gjë vlen edhe për këqyrjen e sendit nga 
gjykata (i cili nuk mund të sillet në gjykatë), kur këqyrja duhet të bëhet me 
pjesëmarrjen e ekspertit të lëmisë përkatëse (shikimi në vend i tokës, i ndërtesës, i 
rrethojës etj.). Në këto raste, gjyqtari i çështjes harton procesverbalin lidhur me 
vrojtimet dhe përshtypjet që i ka fituar me këqyrje direkte të sendit, i cili pastaj 
lexohet si provë në shqyrtimin kryesor. Ky përcaktim i ligjdhënësit është në pajtim 
me parimet e ekonomizimit dhe të efikasitetit të procedurës, sepse mundëson që 
shqyrtimi kryesor në përgjithësi të përfundojë në një seancë.  

16 Ligji nuk e ka paraparë shprehimisht se në cilën fazë të shqyrtimit kryesor 
shqyrtohet rezultati i provave të nxjerra. Mirëpo, duke pasur parasysh praktiken e 
deritashme të gjykatave rezulton se në shqyrtimin kryesor janë dy momente, të 
cilat konsiderohen të përshtatshme për t’u deklaruar palët lidhur me rezultatin e 
marrjes së provave. Momenti i parë i përshtatshëm është menjëherë pas marrjes 
së secilës provë, me ç`rast palët menjëherë pas marrjes së provës deklarohen për 
rezultatin e saj kurse momenti tjetër i përshtatshëm konsiderohet momenti 
menjëherë pas marrjes së të gjitha provave. Nëse është paraparë marrja e më 
shumë provave konsiderojmë se palëve duhet t’u mundësohet që për rezultatin e 
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tyre të deklarohen menjëherë pas marrjes së secilës provë, sepse për shkak të 
numrit të madh të provave do të jetë më i vështirë perceptimi për rezultatin e 
secilës nga to pas marrjes së të gjitha provave, kurse në raste kur ka prova më pak 
për t’u marrë do të ishte më racionale që palët për rezultatin e provave të 
deklarohen pas nxjerrjes së të gjitha provave. Se në cilën fazë të procedurës së 
provave palët do të deklarohen për rezultatin e provave vendos gjykata, në bazë të 
autorizimeve nga paragrafi 2 i këtij neni, mirëpo konsiderojmë se gjykata para se ta 
marrë vendimin për këtë çështje duhet të konsultohet me palët. 

17 Pas nxjerrjes së të gjitha provave, palët i paraqesin shpjegimet përfundimtare 
me të cilat i përmbledhin aspektet faktike dhe juridike të çështjes kryesore të 
theksuara gjatë procedurës në shkallën e parë dhe i theksojnë pikat më të 
rëndësishme të zhvillimit të brendshëm të kontestit, të cilat flasin për 
bazueshmërinë e propozimit real të saj1452.  

18 Në fjalën përfundimtare do të duhej vetëm të rezymohej dhe nënvizohej ajo që 
është theksuar gjatë shqyrtimit, por jo edhe që të theksohen fakte të reja apo të 
jepen propozime të reja1453. Kështu p.sh. nuk duhet lejuar, siç ndodh nganjëherë në 
praktikë, që pala në fjalën përfundimtare të bëjë ndryshimin e kërkesëpadisë duke 
u bazuar në konstatimin dhe mendimin e ekspertit, sepse ajo e ka pasur terë kohen 
e duhur që nga momenti kur e ka marrë ekspertizën e deri në momentin e 
deklarimit për rezultatin e provave që ta bëjë atë ndryshim. Mirëpo, në rast të 
ndryshimit të kërkesëpadisë, të paditurit duhet t’i jepet mundësia dhe t’i lihet koha 
e duhur që të deklarohet lidhur me kërkesëpadinë e ndryshuar. Gjykata e merr 
vendimin lidhur me lejueshmërinë ose moslejueshmerinë e ndryshimit në kuptim të 
nenit 258 paragrafët 2,3 dhe 4 të ligjit, prandaj shpjegimet përfundimtare të palëve 
do të mund të bëhen pas vendosjes nga gjykata lidhur me ndryshimin e 
kërkesëpadisë. 

19 Meqenëse kemi të bëjmë me shpjegimet përfundimtare të palëve, në kuptim të 
parimit të kontradiktoritetit, ligji ia len mundësinë paditësit që të replikojë lidhur 
në shpjegimet përfundimtare të të paditurit, si dhe të paditurit që të deklarohet 
lidhur me replikën e paditësit1454.  

20 Sipas paragrafit 1 të këtij neni, provat në shqyrtimin kryesor duhet të merren sipas 
radhës të caktuar me të. Mirëpo, në praktikë nuk janë të rralla rastet kur duhet të 
bëhet përjashtim nga radha e tillë. Kjo më se shpeshti ndodh kur në shqyrtimin 
kryesor, për shkak të mungesës të një provë (p.sh. për shkak të mungesës të 
dëshmitarit), paraqitet nevoja që më parë të merret prova tjetër (p.sh. të lexohet 
ekspertiza dhe të dëgjohet eksperti), kurse dëgjimi i dëshmitarit do të bëhet në 
seancën tjetër të shqyrtimit kryesor. Gjithashtu marrja e provës me këqyrje në vend 
shpesh herë duhet të bëhet para se të merren prova tjera e nuk duhet përjashtuar 
rastet kur njëherësh duhet të merren më shumë prova për vërtetimin e një fakti me 
ç`rast nuk mund të respektohet renditja e marrjes së provave, prandaj për këto 

                                                            
1452 Poznic, Gradjansko procesno pravo, Beograd, 1989,marrë Komentar Zakona o parničnom 
postupku Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, st.193. 
1453 Komentar Zakona o parničnom postupkuu Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, st. 
193. 
1454 Komentar Zakona o parničnom postupkuu Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, 
Sarajevo st.193. 
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arsye ligjdhënësi në paragrafin 2 të këtij neni e ka paraparë mundësinë që gjykata 
të lejojë që veprimet procedurale në shqyrtimin kryesor të kryhen me renditje 
tjetër nga ajo që është paraparë më paragrafin 1 të këtij neni. 

21 Aktvendimi me të cilin gjykata e lejon ndërmarrjen e veprimeve procedurale me 
renditje tjetër nga ajo e paraparë me paragrafin 1 të këtij neni e ka karakterin e 
vendimit procedural me të cilin drejtohet procedura, prandaj kundër tij nuk lejohet 
ankimi. 

 
 
Neni 426 
 
426.1 Gjykata kujdeset që shqyrtimi kryesor të zhvillohet në drejtimin e duhur 

dhe në mënyrë të rregullt, pa shtyrje të panevojshme. 
426.2 Gjykata gjatë shqyrtimit kryesor kujdeset për mbajtjen e rendit në sallën 

e gjykimit dhe për dinjitetin e gjykatës. 
426.3 Gjykata i ndërmerr masat ndaj personave që e prishin rendin në sallën e 

gjykimit apo e cenojnë dinjitetin e gjykatës dhe të pjesëmarrësve tjerë në 
procedurë, në pajtim me dispozitat e këtij ligji mbi mosrespektimin e 
gjykatës.  

 
1 Me dispozitat e këtij neni janë paraparë autorizimet e gjykatës përkitazi me 

drejtimin e shqyrtimit kryesor, me mbajtjen e rendit në seancën për shqyrtimin 
kryesor dhe me ndërmarrjen e masave ndaj personave të cilët e prishin rendin në 
seancë. Siç rezulton nga përmbajtja e dispozitave të këtij neni ato sjellin një mori 
ndryshimesh në krahasim me dispozitat e ligjit të mëparshëm (neni 311), të cilat 
kanë të bëjnë të tria aspektet e drejtimit të shqyrtimit kryesor. 

2 Sa i përket drejtimit të shqyrtimit kryesor ndryshimi qëndron në atë se sipas 
parimeve të ligjit të mëparshme gjykata e ka drejtuar në tërësi procedurën 
kontestimore si në aspektin proceduralo- juridik, po ashtu edhe në aspektin 
materialo- juridik, mirëpo këto autorizime kanë qenë të ndara në mes kryetarit të 
trupit gjykues dhe të kolegjit, ashtu që kryetari i trupit gjykues procedurën 
kryesisht e ka drejtuar në aspektin procedural- juridik, kurse kolegji procedurën 
kryesisht e ka drejtuar në aspektin materialo-juridik, ndërkaq sipas dispozitave të 
këtij ligji autorizimet për drejtimin e procedurës në shqyrtimin kryesor në të 
dyja aspektet në shkallë të parë i ka gjyqtari i çështjes. Përjashtim bëhet vetëm 
në kontestet për zgjidhjen e martesës dhe në rastet kur objekt shqyrtimi është 
kërkesa për ruajtjen dhe kujdesin ndaj fëmijëve të mitur, në të cilat konteste 
procedura edhe në shkallë të parë zbatohet nga kolegji (neni 324 i LF). 

3 Ndryshimi tjetër ka të bëjë me autorizimet e gjykatës për drejtimin e shqyrtimit 
kryesor në aspektin materialo-juridik. Kështu përderisa sipas ligjit të mëparshëm 
gjykata kishte rol mjaft aktiv edhe në drejtimin materialo- juridik të shqyrtimit 
kryesor, tani roli i gjykatës më shumë është koncentruar në aspektet procedurale të 
drejtimit të procedurës, kurse aspektet e zhvillimit të cilat kanë të bëjnë me 
përmbajtjen e çështjes u janë lënë palëve. Pra, sipas ligjit të ri, gjykata nuk ka më 
për detyrë që me veprimet e veta t’i kontribuojë shqyrtimit të gjithanshëm të 
objektit të kontestit, por ligji në tërësi ua ka lënë palëve që shqyrtimin ta drejtojnë 
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në ato çështje të cilat ato i konsiderojnë më rënësi, kurse gjykata duhet të kujdeset, 
që shqyrtimi të mos zgjerohet edhe në ato çështje të cilat nuk janë më rëndësi për 
marrjen e vendimit lidhur më objektin e kontestit. Kjo do të thotë se drejtimi i 
procedurës nga gjykata në shqyrtimin kryesor në aspektin materialo- juridik në 
masë të madhe është lënë anash, gjë që nuk vlen edhe për seancën përgatitore, 
sepse në seancën përgatitore gjykata edhe më tej në njëfarë mënyre e ka ruajtur 
rolin aktiv, ashtu që është e autorizuar që në këtë fazë nga palët të kërkojë sqarime, 
që t’i cytë që të theksojnë materialin procedural me qellim që materiali i tillë me 
kohë të jetë i siguruar.  

4 Mirëpo, edhe pse në ligjin e ri autorizimet e gjykatës në pikëpamje të drejtimit 
formal të shqyrtimit kryesor në një masë janë kufizuar me përcaktimin në mënyrë 
më detale dhe më shprehimore të rrjedhës së procedurës në shqyrtimin kryesor, 
gjykata në shqyrtimin kryesor edhe më tej ka autorizime që ta hapë seancën për 
shqyrtimin kryesor, ta orientojë seancën në drejtimin e paraparë me ligj, të vendosë 
se cili veprim sipas cilës renditje do të ndërmerret, t`ua japë fjalën palëve dhe 
pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, t’i marrë dhe t’i shpallë vendimet, të mos e 
lejojë parashtruarjen e pyetjeve të caktuara, të diktojë në procesverbal, të kujdeset 
për disiplinën në seancë dhe për dinjitetin e gjykatës, të vendosë për përjashtimin e 
publikut dhe për shtyrjen e seancës, të vendosë për përfundimin e shqyrtimit 
kryesor, të shqiptojë masa ndaj personave që shkelin rendin dhe disiplinën në 
seancë etj. 

5 Sipas paragrafit 1 të këtij neni gjykata ka për detyrë që të kujdeset që shqyrtimi 
kryesor të zhvillohet në mënyrë të rregullt, pa zvarritje dhe pa shtyrje të 
panevojshme. Kjo do të thotë se gjykata në pajtim me parimin e ekonomizimit të 
procedurës duhet të kujdeset që shqyrtimi kryesor të zhvillohet me sa më pak 
shpenzime të mjeteve dhe kohës. Për arritjen e këtij qëllimi gjykata duhet të 
kujdeset që në seancën për shqyrtimin kryesor të shqyrtohen vetëm çështjet të cilat 
janë me rëndësi për marrjen e vendimit dhe assesi të mos lejojë që palët me 
shpjegime dhe parashtrime të panevojshme qoftë gjatë shpjegimeve të padisë apo 
paraqitjes së përgjigjes në padi, gjatë dëgjimit të dëshmitarëve apo të palëve ose 
gjatë paraqitjes së fjalës përfundimtare, të ndikojnë në zvarritje të procesit dhe në 
zhvillimin normal të kontestit. Gjithashtu, gjykata më rastin e marrjes në pyetje të 
dëshmitarëve, palëve dhe ekspertëve nuk do t’i lejojë pyetjet të cilat nuk janë më 
rëndësi për kontestin dhe njëkohësisht pjesëmarrësve në procedurë do t`ua ndalojë 
çdo tentim për keqpërdorim të të drejtave procedurale dhe do të ndërmarrë masa të 
parapara me ligj ndaj secilit që i keqpërdorë ato të drejta. 

6 Sipas paragrafit 2 të këtij neni gjykata ka për detyrë që të kujdeset për mbajtjen e 
rendit në shqyrtimin kryesor si njërin nga kushtet për zhvillimin normal të 
procedurës. Mbajtja e rendit konsiston në pengimin e sjelljeve jo-korrekte, jo-
dinjitoze dhe të pahijshme të secilit që merr pjesë në shqyrtimin kryesor si dhe në 
ruajtjen e dinjitetit të gjykatës dhe të pjesëmarrësve në procedurë. 

7 Paragrafi 3 i këtij neni parasheh masat të cilat mund t’i ndërmarrë gjykata ndaj 
personave të cilët e shkelin rendin në gjykatore ose e cenojnë dinjitetin e gjykatës 
ose të pjesëmarrësve tjerë në procedurë dhe parasheh se personat e tillë do të 
dënohen në pajtim më dispozitat e këtij ligji, të cilat përmbahen në institutin i cili 
ka të bëjnë më mosrespektimin e gjykatës. Kësisjoji, sipas nenit 289.2 të atij 
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instituti, gjykata ka të drejtë që ndaj secilit person që është i pranishëm në 
gjykatore gjatë shqyrtimit kryesor, i cili e fyen gjykatën apo pjesëmarrësit tjerë në 
procedurë, apo nuk i zbaton urdhrat e gjykatësit për mbajtjen e rëndit, së pari ta 
qortojë atë, e nëse qortimi nuk ka sukses që ta largojë personin e tillë nga vendi ku 
mbahet seanca gjyqësore ose do ta dënojë me gjobë1455. 

 
 
Neni 427 
 

Procedura në shqyrtimin kryesor zhvillohet gojarisht, kurse provat merren 
drejtpërdrejtë përpara gjykatës, po që se me këtë ligj nuk është përcaktuar 
ndryshe.  

 
1 Me dispozitën e nenit 427 në mënyrë konsekuente vihen në veprim parimet e 

oralitetit dhe të drejtpërdrejtshmërisë në shqyrtimin kryesor. 
2 Parimi i oralitetit si njeri nga parimet bazë të procedurës kontestimore në 

shqyrtimin kryesor vjen në shprehje në formën më të plotë. Kjo nga se në 
shqyrtimin kryesor në përgjithësi veprimet procedurale të palëve dhe gjykatës 
ndërmerren gojarisht (palët gojarisht i paraqesin shpjegimet themelore nga padia 
dhe nga përgjigjja në padi, ato gojarisht i paraqesin provat për provimin e fakteve, 
gojarisht deklarohen lidhur më rezultatin e provave dhe gojarisht e paraqesin fjalën 
përfundimtare dhe njëkohësisht edhe gjyqtari i çështjes gojarisht komunikon me 
palët). Përjashtim i vetëm nga parimi i oralitetit në këtë fazë të procedurës bëhet në 
rastet kur personi i shurdhër apo i verbër, për shkak të këtyre hendikepeve duhet 
pyetjet apo përgjigjet t’i parashtrojë në formë të shkruar. 
Parimi direkt, sipas kësaj dispozite, në shqyrtimin kryesor kryesisht vjen në 
shprehje me rastin e marrjes së provave. Kjo ngase, sipas kësaj dispozite provat në 
shqyrtimin kryesor duhet të merren drejtpërsëdrejti para gjykatës, përkatësisht para 
gjyqtarit të çështjes. Përjashtime nga ky parim bëhet në rastet kur prova është 
dashur të merret nga gjykata e porositur (neni 324.2) apo kur është bërë sigurimi i 
provës para ngritjes së padisë (neni 379). Në këto raste provat nuk merren 
drejtpërdrejt në gjykatë, e cila do të vendosë lidhur me objektin e kontestit, por 
para kësaj gjykate do të lexohen procesverbalet për provat e marra para gjykatës 
tjetër1456. 

 
 
Neni 428 
 
428.1 Secila nga palët në shpjegimet e veta duhet t`i parashtrojë të gjitha faktet 

e nevojshme për arsyetimin e propozimeve të veta, të ofroj prova të 
nevojshme për vërtetimin e thënieve të saja, si dhe të deklarohet lidhur 
me thëniet dhe provat e ofruara nga pala kundërshtare. 

428.2 Palët gjatë zhvillimit të shqyrtimit kryesor mund të paraqesin fakte të 
reja, dhe të propozojnë prova të reja, vetëm po që se e bëjnë të besueshme 

                                                            
1455 Më gjerësisht shih komentarin lidhur me këtë nen. 
1456 Më gjerësisht shih komentarin lidhur më nenin 440. 
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rrethanën se pa fajin e tyre nuk kanë mundur t`i paraqesin, respektivisht 
propozojnë në seancën përgatitore.  

 
1 Më dispozitat e këtij neni parashihet përmbajtja e shpjegimeve të cilat duhet ti 

paraqesin palët në shqyrtimin kryesor, përkatësisht veprimet me të cilat duhet të 
shoqërohen ato shpjegime si dhe kushtet në të cilat palët mund të paraqesin fakte të 
reja dhe të propozojnë prova të reja në këtë fazë të procedurës. Kështu, për dallim 
nga dispozitat e nenit 299 të Ligjit të mëparshëm, me të cilat parashihej mundësia e 
theksimit të fakteve të reja dhe e propozimit të provave të reja nga palët, gjatë terë 
zhvillimit të shqyrtimit kryesor, me dispozitat e këtij neni kjo mundësi është 
kufizuar në mënyrë të dukshme. Gjithashtu, një risi tjetër e rëndësishme e këtij 
neni konsiston në faktin se ai nuk e përmban më dispozitën, nga paragrafi 3 i nenit 
të cekur të ligjit të mëparshëm e cila parashihte mundësinë që palët gjatë gjithë 
shqyrtimit kryesor gjykatës t’i paraqesin parashtresat. 

2 Më dispozitën e paragrafit 1, të këtij neni, në pajtim më parimin shqyrtues, 
parashihet se palët në shpjegimet e veta të cilat i paraqesin gjatë shqyrtimit 
kryesor- duhet ti paraqesin të gjitha faktet në të cilat e mbështesin arsyetimin e 
propozimeve të veta dhe ti propozojnë të gjitha provat më të cilat mendojnë që ti 
vërtetojnë ato fakte si dhe që të deklarohen lidhur më faktet dhe provat e palës 
tjetër. Siç po shihet, ligjdhënësi në këtë dispozitë, më përdorimin e fjalës “duhet”, 
sugjeron se palët gjatë paraqitjes të shpjegimeve të thukta në shqyrtimin kryesor 
rreth kërkesave të shtruara në padi, apo atyre të theksuara në përgjigjen në padi, 
munden që në pika të shkurtra t’i ritheksojnë faktet dhe provat të cilat i kanë 
theksuar në seancën përgatitore, mirëpo kjo assesi nuk do të thotë së palët kanë për 
detyrë që të veprojnë në këtë mënyrë në shqyrtimin kryesor. Kjo aq më parë, ngase 
ndaj palëve nuk mund të aplikohen kurrfarë masash shtrënguese, nëse nuk 
veprojnë sipas kësaj dispozite ligjore, dhe e vetmja pasojë e mospërfilljes së kësaj 
kërkese të ligjit për palët do të ishte mossuksesi në kontest. Sipas mendimit tim, 
kërkesa e kësaj dispozite ligjore do të përmbushet nëse palët në shqyrtimin kryesor 
vetëm deklarojnë se ngelin pranë po atyre fakteve dhe pranë po atyre propozimeve 
për marrjen e provave të cilat i kanë theksuar në seancën përgatitore, pa i 
ritheksuar ato veç e veç. Kjo edhe për faktin, sepse meqenëse gjykata vendimi për 
atë se cilat fakte do të vërtetohen në shqyrtimin kryesor dhe cilat prova do të 
merren për vërtetimin e atyre fakteve, e merr në seancën përgatitore (neni 406). 
Prandaj nëse palët nuk theksojnë fakte të reja apo nuk propozojnë prova të reja në 
pajtim më paragrafin 2 të këtij neni, nuk do të ishte oportune nga pikëpamja 
efikasitetit dhe e ekonomizimit të procedurës që shqyrtimi kryesor të ngarkohet me 
përsëritjen nga palët të theksimeve të paraqitura një herë në fazat e përgatitjes të 
shqyrtimit kryesor. Gjithashtu, përsëritja e theksimeve nga seanca përgatitore nuk 
do të ketë më kurrfarë ndikimi as në vendimin gjyqësor, sepse mbi bazën e fakteve 
të njëjta, gjykata mund të marrë vetëm vendim të njëjtë. 

3 Paragrafi 2 i këtij neni, sjell ndryshime mjaft radikale në krahasim me dispozitat e 
nenit 299 paragrafi 2, të Ligjit të mëparshëm. Këto ndryshime, janë të 
kondicionuara me kërkesën e ligjit për zbatimin e parimeve të reja të procedurës 
kontestimore edhe në shqyrtimin kryesor si fazën më të rëndësishme dhe qendrore 
të procedurës kontestimore. Kësisoji, sipas dispozitave të nenit 299 paragrafi 2, të 
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Ligjit të mëparshëm, palët kishin të drejtë që të theksojnë fakte dhe të propozojnë 
prova gjatë gjithë procedurës deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor. Edhe pse 
kjo ka mundësuar që gjendja faktike të vërtetohet në mënyrë më të plotë, gjë që ka 
qenë e domosdoshme në sistemin i cili bazohej në parimin e të vërtetës 
materiale, në praktikë është treguar se kjo ka ndikuar që procedurat gjyqësore të 
zgjasin së tepërmi, me vite të tera e shpesh herë edhe me dekada. Për këtë arsye, 
ligjdhënësi në Ligjin e ri është përcaktuar për qasje të re ndaj kësaj çështjeje. 
Kështu duke u udhëhequr nga parimi i ekonomizimit të procedurës 
ligjdhënësi në ligjin e ri ka përcaktuar rregullin sipas të cilit faktet të cilat nuk 
janë theksuar dhe provat të cilat nuk janë propozuar në seancën përgatitore, 
si rregull, nuk do të mund të theksohen, gjegjësisht të propozohen në 
shqyrtimin kryesor.  

4 Megjithatë ligji parasheh edhe përjashtime nga parimi i mësipërm. Përjashtime 
mund të bëhen në rastet kur palët janë në gjendje që të provojnë se faktet e reja të 
cilat i theksojnë dhe provat e reja të cilat i propozojnë në shqyrtimin kryesor, pa 
fajin e tyre, nuk kanë mundur ti theksojnë, gjegjësisht ti propozojnë në seancën 
përgatitore. 

5 Përjashtimi nga rregulla e mësipërme vlen si për faktet dhe provat të cilat kanë 
ekzistuar para seancës përgatitore po ashtu edhe për ato të cilat janë paraqitur pas 
kësaj seance. Kështu, pala do të mund të theksoj fakte të reja nëse kemi të bëjmë 
me ato fakte të cilat pala nuk i ka ditur dhe nuk ka mundur t’i dijë, deri në seancën 
përgatitore. Gjithashtu, pala mund të propozoj prova të reja nëse provon se ato nuk 
ka mundur ti sigurojë deri në seancën përgatitore. Për shembull, nëse pala me kohë 
ka kërkuar nga organi kompetent dokumentin e caktuar apo të dhënat nga regjistri 
apo libri përkatës zyrtar, por të cilat i janë dhënë pas përfundimit të seancës 
përgatitore, ajo do të mund ti theksoj faktet që rrjedhin nga ai dokument apo nga 
ato të dhëna dhe që dokumentin apo ekstraktin nga regjistri apo libri përkatës ta 
propozoj si provë të re për vërtetimin e atyre fakteve. Megjithatë, edhe në këto 
situata gjykata për çdo rast konkret do të vlerësojë nëse ekzistojnë shkaqet që palës 
t’i mundësohet që ti theksoj faktet e reja dhe të propozoj prova të reja në 
shqyrtimin kryesor. Kështu p.sh. meqenëse pala, si rregull, ka për detyrë që t’i 
siguroj të gjitha provat para ngritjes së padisë, gjykata do të vlerësojë nëse pala ka 
mundur më herët ta kërkojë dokumentin apo të dhënat përkatëse nga organi 
kompetent dhe ato t`ia prezantoj gjykatës para shqyrtimit kryesor1457.  

6 Gjithashtu, përjashtim nga rregulli i mësipërm mund të bëhet edhe në rastet kur 
kemi të bëjmë më faktet të cilat janë paraqitur pas ngritjes së padisë, e të cilat pala 
nuk ka mundur t’i theksojë më parë. Kështu, p.sh. nëse pas ngritjes së padisë për 
vërtetimin e pronësisë në paluajtshmërinë konkrete i padituri e ka rrënuar objektin 
e ndërtuar në atë paluajtshmëri, e i cili ishte objekt i kërkesëpadisë, paditësi do të 
mund ta theksoj këtë fakt dhe të propozoj prova për vërtetimin e tij në shqyrtimin 
kryesor. Mirëpo, edhe në këto raste pala ka për detyrë që t’i theksojë shkaqet për të 
cilat ajo nuk ka mundur që faktet e tilla t’i theksoj në fazat e mëhershme të 
procedurës. 

                                                            
1457 Komentar Zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, 
st. 199. 
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7 Megjithatë, konsiderojmë se në qoftë se pala i pranon faktet e reja të cilat pala 
kundërshtare i thekson në shqyrtimin kryesor dhe nuk kundërshton që ato të 
merren si bazë për marrjen e vendimit, nuk ka arsye që gjykata ato të mos i merr 
parasysh, prandaj si rrjedhojë në këto raste nuk do të ishte e nevojshme që të 
vërtetohet nëse pala me fajin e sajë faktet e reja nuk i ka theksuar më herët. 

8 Gjithashtu vlen të theksohet se neni 428, nuk e përmban më dispozitën e paragrafit 
3 të nenit 299 të Ligjit të mëparshëm, më të cilën parashihej se palët kishin 
mundësi që gjatë shqyrtimit kryesor të paraqesin parashtresa me shkrim, me të cilat 
mund të theksonin fakte dhe prova të reja të cilat kishin për qëllim t’i paraqesin, 
përkatësisht t’i propozojnë për marrje në shqyrtimin kryesor. Duke pasur parasysh 
përmbajtjen e dispozitave të cilat kanë të bëjnë më seancën përgatitore si dhe 
dispozitën e paragrafit 2 të këtij neni, rezulton se shkaku për mospërfshirjen në 
Ligjin e ri të zgjidhjes nga paragrafi 3 i Ligjit të mëparshëm, është evident. 
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se palët assesi nuk mund të paraqesin parashtresa 
edhe gjatë shqyrtimit kryesor. Përkundrazi, konsiderojmë se palëve në situata të 
caktuara duhet t’u mundësohet që të paraqesin parashtresa edhe gjatë shqyrtimit 
kryesor, e sidomos në rast kur seanca për shqyrtimin kryesor shtyhet për kohë më 
të gjatë. Si rregull, në parashtresa të tilla, palët nuk mund të theksojnë fakte të reja 
e as të propozojnë prova të reja, por vetëm të theksojnë argumente të reja juridike 
ose të japin shpjegime shtesë lidhur me disa nga provat e marrura në seancën 
paraprake. Nëse palët megjithatë në parashtresa të tilla theksojnë fakte të reja ose 
propozojnë prova të reja, ato në parashtresë duhet t’i theksojnë edhe shkaqet të 
cilat ua kanë pamundësuar që ato ti theksojnë, respektivisht t’i propozojnë në fazat 
e mëhershme të procedurës. Këto parashtresa do mund të jenë me dobi nëse 
gjykatës i dorëzohen në harkun kohor e cila mundëson që ato t`u dorëzohen palëve 
kundërshtare para seancës së ardhshme për shqyrtimin kryesor dhe që palët të 
përgatitën për shqyrtim të theksimeve të cilat përmbahen në to. 

9 Sipas dispozitës të nenit 435.1 të këtij ligji, gjykata nuk është e lidhur me 
vendimin e saj, të cilin e ka marrur lidhur me marrjen e provave. Kjo do të thotë se 
gjykata mundet, me propozimin e palës, në shqyrtimin kryesor të caktojë marrjen e 
provës të cilën pala e ka propozuar në seancën përgatitore dhe marrjen e të cilës, 
gjykata e ka refuzuar me vendimin paraprak. Pra, nëse gjykata gjatë shqyrtimit 
kryesor konstaton se marrja e provës, të cilën më parë e ka refuzuar, është me 
rëndësi për vërtetimin e ndonjë fakti relevant, do ta ndryshojë vendimin e 
mëparshëm dhe do ta administrojë provën e tillë. Në këto situata, nuk kemi të 
bëjmë më prova të reja, prandaj ato nuk mund të vihen nën efektet e dispozitave të 
këtij neni. 
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Neni 429 
 

Palët mund t`i paraqesin edhe pikëpamjet juridike të tyre që kanë të bëjnë me 
objektin e gjykimit.  

 
1 Dispozita e këtij neni, me përmbajtje identike, në ligjin e mëparshëm përmbahej në 

paragrafin e 4-të të nenit 297, kurse në Ligjin e ri, ligjdhënësi është përcaktuar që 
kjo dispozitë të jepet si nen i veçantë (neni 429). 

2 Nga përmbajtja e kësaj dispozite ligjore, rezulton se palët nuk kanë për detyrë që 
t’i theksojnë pikëpamjet juridike të tyre lidhur më çështjen kontestuese, 
mirëpo Ligji parasheh mundësinë që palët të paraqesin pikëpamje të tilla, edhe pse 
gjykata nuk është e lidhur me to, sepse gjykata është e detyruar që ta njoh ligjin 
dhe që ta zbatoj atë. Megjithatë, theksimi nga palët i pikëpamjeve të tyre juridike, 
përkatësisht i argumenteve juridike lidhur me objektin e gjykimit, shpeshherë 
gjykatës do t`ia lehtësoj marrjen e vendimit të drejtë dhe të ligjshëm. 

3 Palët mund t`i paraqesin pikëpamjet e tyre juridike, lidhur me objektin e kontestit 
gjatë tërë procedurës. 

 
 
Neni 430 
 
430.1 Me rastin e marrjes së provës me anë të dëgjimit të palëve, palën së pari e 

pyet përfaqësuesi me prokurë i saj, e pastaj pala kundërshtare. 
430.2 Po që se pala që dëgjohet nuk ka përfaqësues me prokurë, së pari e pyet 

gjykata. 
 
1 Me dispozitat e këtij neni, parashihet mënyra e marrjes në pyetje të palëve në 

shqyrtimin kryesor. Meqenëse palët janë ato të cilat kanë interes për nxjerrjen e 
provave, roli udhëheqës në marrjen në pyetje të palëve u jepet përfaqësuesve 
të tyre (përfaqësuesit me prokurë dhe përfaqësuesit ligjor) si dhe vetë palëve. 

2 Nëqoftëse pala ka përfaqësues me prokurë apo përfaqësues ligjor, atë së pari e 
merr në pyetje përfaqësuesi i sajë, e pastaj e pyet pala kundërshtare. Sipas kësaj 
dispozite, do të mund të konkludohej se gjykata palën e pyet pasi që ta pyesin 
përfaqësuesi i saj dhe pala tjetër, mirëpo në pajtim me dispozitën e nenit 432 të 
këtij ligji gjykata është e autorizuar që palën ta pyes gjatë gjithë fazës së marrjes në 
pyetje. 

3 Palën e cila nuk ka përfaqësues së pari e pyet gjykata e pastaj pala kundërshtare 
ose përfaqësuesi i saj.  

4 Në situatat nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, duhet pasur parasysh dispozitën e 
nenit 425.1 al. nën shkronjën c) të këtij Ligji e cila parasheh se së pari pyetet 
paditësi e pastaj i padituri. 
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Neni 431 
 
431.1 Palët ndërgjyqëse u bëjnë pyetje dëshmitarëve dhe ekspertëve. 
431.2 Gjyqtari së pari ia jep fjalën palës e cila e ka propozuar dëshmitarin apo 

ekspertin, mandej palës kundërshtare, e me pastaj, po që se ka nevojë, 
përsëri palës që e ka propozuar. 

 
1 Më dispozitat e këtij neni, parashihet rrjedha e marrjes në pyetje të 

dëshmitarëve dhe ekspertëve në shqyrtimin kryesor, kurse rregullat për marrjen e 
këtyre provave përmbahen në dispozitat e neneve 339-355 dhe 356-372 të këtij 
ligji. 

2 Me qenë se marrja e provave me dëgjimin e dëshmitarëve dhe me ekspertim, 
sikundër edhe marrja e provave tjera, caktohet me propozimin e palëve dhe në 
interesin e tyre, është krejtësisht i logjikshëm përcaktimi i ligjdhënësit në 
paragrafin 1 të nenit 431, që palët t’i marrin në pyetje dëshmitarët dhe ekspertët, 
gjegjësisht që t`u bëjnë pyetje dhe të kërkojnë përgjigje nga ta.  

3 Ligjdhënësi ne nenin 431, i ka ngelë konsekuent radhës së marrjes së provave te 
përcaktuar me dispozitat e nenit 425 të këtij Ligji (së pari merren provat e 
propozuara nga paditësi e pastaj ato që janë propozuar nga i padituri) edhe sa i 
përket palës që do ta pyet i pari dëshmitarin apo ekspertin, ashtu që në paragrafin 2 
të këtij neni, ka paraparë se dëshmitarit apo ekspertit së pari i bën pyetje pala e 
cila e ka propozuar atë, pastaj pala kundërshtare dhe pas kësaj, nëse tregohet 
e nevojshme, përsëri pala e cila e ka propozuar. Edhe pse ligji nuk e parasheh 
shprehimisht, konsiderojmë se gjykata duhet t`ia mundësoj palës kundërshtare që ti 
bëjë pyetje dëshmitarit, përkatësisht ekspertit edhe pasi ta këtë pyetur sërish pala e 
cila e ka propozuar, natyrisht nëse vlerëson se pyetjet që do ti bëjë kjo palë janë me 
rëndësi për vërtetimin e fakteve relevante dhe nëse në pyetje të tilla nuk janë dhënë 
fare përgjigje apo nëse nuk janë dhënë përgjigje të duhura. 

4 Në qoftë se palët kanë përfaqësues më prokurë ato dëshmitarët dhe ekspertet i 
pyesin nëpërmjet përfaqësuesve të tyre, nëse ata janë të pranishëm në seancën e 
shqyrtimit kryesor. 

 
 
Neni 432 
 

Gjyqtari mund t`u bëjë pyetje palëve, dëshmitarëve apo ekspertëve në të 
gjitha fazat e marrjes në pyetje. 

 
1 Më këtë dispozitë ligjore caktohet roli i gjykatës (gjyqtarit) me rastin e marrjes 

së palëve në pyetje, dëshmitarëve dhe ekspertëve, rol i cili është theksuar edhe në 
dispozitat e nenit 348.2 të këtij Ligji.  

2 Siç u theksua në komentarin e nenit 431 të këtij Ligji, palët janë ato të cilat i bëjnë 
pyetje njëra tjetrës si dhe dëshmitarëve dhe ekspertëve, gjë që edhe është e 
natyrshme, sepse me lënien anash, në ligjin e ri, të parimit hulumtues dhe të 
parimit të oficialitetit, detyra për shqyrtimin në mënyrë të gjithanshme të lëndës së 
kontestit u ka ngelë palëve, kurse gjykata në këtë drejtim tani ka rol shumë më 
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pasiv sesa që kishte sipas ligjit të mëparshëm. Megjithatë, duke pasur parasysh 
faktin se gjykata edhe sipas dispozitave të këtij ligji është ajo e cila i vërteton 
faktet vendimtare në të cilat e bazon vendimin e vet, ka qenë e nevojshme që 
asaj t`i jepet autorizimi që palëve, dëshmitarëve dhe ekspertëve t`u bëjë pyetje me 
të cilat do të plotësohen apo do të sqarohen deklaratat e tyre si dhe përgjigjet e 
dhëna në pyetjet e palëve.  

3 Sipas dispozitave të këtij ligji, gjykata, përveç autorizimeve nga ky nen, në 
pikëpamje të marrjes në pyetje të palëve, dëshmitarëve dhe ekspertëve, ka 
autorizime që personave të cilët dëgjohen në këto cilësi t`u bëjë pyetje të 
përgjithshme, t`ua tërheq vërejtjen se kanë për detyrë që ta thonë të vërtetën dhe i 
pyet palët të cilat nuk kanë përfaqësues me prokurë. 

 
 
Neni 433 
 
433.1 Gjykata nuk e lejon kryerjen e veprimeve procedurale të cilat nuk janë 

qenësore për procesin gjyqësor. 
433.2 Gjyqtari nuk lejon të bëhen pyetje në të cilat përmbahen sugjerimet se si 

duhet dhënë përgjigja në to (pyetjet sugjestive). 
433.3 Gjyqtari nuk lejon të bëhen pyetje që janë të parëndësishme për çështjen 

dhe në të cilat janë dhënë përgjigjet. 
433.4 Me kërkesën e palës, në procesverbal regjistrohen pyetjet të cilat nuk i ka 

lejuar gjykata. 
433.5 Gjyqtari nuk lejon fyerjen dhe shqetësimin e palëve, dëshmitarëve dhe 

ekspertëve me rastin e marrjes në pyetje.  
 
1 Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni, e ka karakterin e dispozitës së 

përgjithshme me të cilën gjykatës i jepen autorizime lidhur me drejtimin e 
kontestit. Kështu, sipas kësaj dispozite gjykata ka autorizime që palëve dhe 
pjesëmarrësve tjerë në procedurë mos t`ua lejojë ndërmarrjen e veprimeve 
procedurale të cilat nuk janë me rëndësi për procesin gjyqësor dhe për marrjen e 
vendimit përkitazi me objektin e kontestit. 

2 Moslejimi i ndërmarrjes së veprimeve të caktuara procedurale e nënkupton 
refuzimin e propozimit për ndërmarrjen e tyre, prandaj gjykata në çdo rast 
propozimet për ndërmarrjen e veprimeve të tilla, i refuzon me aktvendim, kundër 
të cilit për shkak të karakterit procedural që e ka, nuk është i lejuar ankim i 
veçantë. 

3 Gjyqtari nuk do t`ua lejojë palëve që të bëjnë të ashtuquajtura pyetje sugjestive, në 
të cilat përmbahen sugjerimet se si duhet të jepet përgjigjja. Kështu gjykata nuk do 
të lejoj që palët me anë të pyetjeve sugjestive të ndikojnë në dëshmitarin, në palën 
tjetër apo në ekspertin dhe ti orientojnë ata për mënyrën se si duhet të deklarohen. 

4 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, teoria e se drejtës dhe praktika 
gjyqësore sugjerojnë se gjyqtari nuk duhet të lejoj as bërjen e të ashtuquajturave 
pyetje kapricioze. Të tilla janë ato pyetje nga të cilat rezulton se dëshmitari, pala 
apo eksperti më parë kanë deklaruar diçka që nuk kanë deklaruar. 
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5 Dispozita e paragrafit 3 përfaqëson zbatim konkret të dispozitës të paragrafit 1 të 
këtij neni, në procedurën e dëgjimit të dëshmitarëve, të palëve dhe ekspertëve. 
Kështu, sipas kësaj dispozite gjykata nuk do të lejojë bërjen e pyetjeve të cilat nuk 
janë me rëndësi për vërtetimin e fakteve relevante si dhe bërjen e pyetjeve në të 
cilat dëshmitari, pala apo eksperti kanë dhënë përgjigjën e duhur.  

6 Shikuar nga këndvështrimi praktik, në rastet nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni 
nuk bëhet fjalë për ndalimin e bërjes së pyetjeve por për ndalimin e dhënies së 
përgjigjeve në to, ngase praktikisht pyetjet janë bërë. Në këto raste, nga pyetja e 
bërë gjykata vlerëson nëse ajo është e asaj natyre (është pyetje sugjestive apo 
kapricioze) e cila nuk duhet lejuar.  

7 Në qoftë se gjykata duke vepruar sipas dispozitave të paragrafëve 2 dhe 3 të këtij 
neni nuk e ka lejuar bërjen e pyetjes së caktuar, ajo me kërkesën e palës ka për 
detyrë që atë pyetje ta regjistroj në procesverbal. Kjo do të mundësojë që gjykata e 
shkallës së dytë ta vlerësoj arsyeshmerinë e marrjes së vendimit nga gjykata e 
shkallës së parë, me të cilin është refuzuar bërja e pyetjes së caktuar, përkatësisht 
dhënia e përgjigjes në të dhe nëse vendimi i tillë ka ndikuar në vërtetimin jo të 
plotë të gjendjes faktike. 

8 Gjykata ka për detyrë që të kujdeset për mbajtjen e rendit në gjykatë dhe për 
ruajtjen e dinjitetit si të gjykatës po ashtu edhe të pjesëmarrësve tjerë në procedurë 
(nenet 426.2). Në zbatim të këtij përcaktimi ligjor me paragrafin 5 të këtij neni, 
është paraparë se gjyqtari duhet të kujdeset dhe mos të lejojë që palët apo 
pjesëmarrësit tjerë në procedurë ti fyejnë apo shqetësojnë palët, dëshmitarët apo 
ekspertët me rastin e marrjes në pyetje. 

9 Në qoftë se pjesëmarrësit në procedurë e fyejnë gjykatën, i fyejnë apo i shqetësojnë 
palët, dëshmitarët apo ekspertët, apo nëse e fyejnë njëri-tjetrin, gjykata ndaj tyre 
mund të shqiptojë dënime në pajtim më nenin 289.2 të këtij ligji. 

 
 
Neni 434 
 
434.1 Në qoftë se gjyqtari e urdhëron një gjë të tillë, në sallën e gjykimit mbeten 

të qëndrojnë dëshmitarët dhe ekspertet e pyetur. 
434.2 Po që se pala kërkon, dëshmitari i pranishëm, që është pyetur më parë, 

mund të merret përsëri në pyetje në të njëjtën seancë, kur një gjë të 
këtillë e lejon gjyqtari i çështjes.  

 
1 Më dispozitat e këtij neni parashihet procedura e veprimit me dëshmitarët të cilët 

janë pyetur, të cilat sjellin disa ndryshime në raport më dispozitat e nenit 303 të 
ligjit të mëparshëm. Ndryshimet kanë të bëjnë me atë se sipas dispozitave të këtij 
neni, si rregull, dëshmitarët pasi që të pyeten nuk qëndrojnë më në gjykatë, përveç 
në rastet kur i urdhëron gjykata, kurse gjykata në princip nuk e fton më për t’u 
pyetur dëshmitari i cili është larguar nga gjykata. 

2 Gjyqtari i çështjes, mund të urdhërojë që dëshmitari dhe eksperti që janë pyetur 
edhe më tej të qëndrojnë në sallën e gjykimit. Gjyqtari do të veproj kështu për dy 
arsye themelore: a) me qëllim që dëshmitarët e pyetur apo eksperti i pyetur të mos 
kenë mundësi që të merren vesh me dëshmitarët apo ekspertët (nëse janë më 
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shumë të tillë), të cilët ende nuk janë pyetur, lidhur me pyetjet të cilat do t`ua bëjnë 
palët dhe gjyqtari lidhur me përgjigjet që janë dhënë në pyetjet e bëra dhe b) me 
qëllim që atyre serish të mund t`u bëhen pyetje në të njëjtën seancë. 

3 Gjykata mundet, më kërkesën e palës, të vendosë që dëshmitari i pranishëm, i cili 
është pyetur më parë, të pyetet përsëri, në të njëjtën seancë. Siç rezulton nga 
përmbajtja e paragrafit 2 të këtij neni, Ligji këtë mundësi e parasheh vetëm në 
rastet kur dëshmitari ende ndodhet në sallën e gjykimit apo në ambientet tjera të 
gjykatës dhe vetëm në rast së gjykata vlerëson se marrja e sërishme në pyetje është 
e nevojshme për vërtetimin e fakteve të caktuara, të cilat janë kontestuese midis 
palëve dhe janë relevante për marrjen e vendimit.  

4 Megjithatë gjykata mundet me kërkesën e palës, duke u bazuar në dispozitën e 
nenit 440 të këtij ligji, të vendosi që përsëri të merret në pyetje dëshmitari i cili 
është pyetur një herë dhe është larguar nga gjykata, në qoftë se seanca për 
shqyrtimin kryesor është shtyrë dhe nëse vlerëson se një gjë e tillë është e 
domosdoshme për dhënien e vendimit të ligjshëm. 

 
 
Neni 435 
 
435.1 Gjykata nuk është e lidhur me aktvendimet që kanë të bëjnë me drejtimin 

e shqyrtimit kryesor. 
435.2 Kundër aktvendimeve që kanë të bëjnë me drejtimin e shqyrtimit kryesor 

nuk lejohet ankim i veçantë. 
 
1 Gjykata gjatë drejtimit të procedurës ndërmerr një varg aktivitetesh me të cilat e 

cakton marrjen e veprimeve të caktuara procedurale, mirëpo gjatë zhvillimit të 
shqyrtimit, mund të vije deri të ndryshimi i situatave në të cilat zbatimi i ndonjë 
vendimi tregohet i panevojshëm (p.sh. marrja e ndonjë prove e caktuar më parë për 
shkak të ndryshimit të rrethanave tregohet e panevojshme). Për këtë arsye 
ligjdhënësi në paragrafin 1 të këtij neni, ka paraparë se gjykata është a autorizuar 
që të heq dorë nga vendimi i cili ka të bëjë me drejtimin e procedurës, të cilin e ka 
dhënë më parë. 

2 Gjithashtu gjykata është e autorizuar që vendimin të cilin e ka marrë më parë për 
ndërmarrjen e ndonjë veprimi procedural ta ndryshojë. Kështu p.sh. nëse gjatë 
zhvillimit të shqyrtimit tregohet se duhet ndryshuar radha e marrjes së ndonjë 
prove, gjykata është e autorizuar që ta ndryshoj vendimin e mëparshëm dhe të 
caktojë radhë tjetër për marrjen e provave në shqyrtimin kryesor. 

3 E drejta në ankim të veçantë ndaj vendimeve me të cilat drejtohet procedura për 
shkak të efektit suspenziv që ka, do të ndikonte negativisht në rrjedhën dhe në 
shpejtësinë e procedimit dhe të zhvillimit të shqyrtimit kryesor1458. Për këtë arsye, 
ligjdhënësi në paragrafin 2 të këtij neni, ka paraparë se këto vendime nuk mund të 
goditen me ankim të veçantë. Megjithatë, palët kanë të drejtë që vendimet e tilla të 
gjykatës ti ankimojnë së bashku vendimin mbi çështjen kryesore. 

                                                            
1458 Gradjansko procesno pravo Zagreb, 1986, marrë nga Komentar Zakona o parničnom postupku 
Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, st.204. 
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4 Rregulli i mësipërm aplikohet ndaj të gjitha vendimet më të cilat drejtohet 
shqyrtimi kryesor, me përjashtim të atyre për të cilat është paraparë ndryshe. 
Kështu, lejohet ankim i veçantë kundër vendimeve më të cilat është shqiptuar 
dënimi në të holla ndaj personave të cilët i kanë keqpërdorë të drejtat e tyre 
procedurale ose e kanë shkelë rendin në gjykatë, apo e kanë fyer gjykatën dhe 
pjesëmarrësit tjerë në procedurë, mirëpo, ankimi në këto raste nuk e shtyn 
ekzekutimin e vendimit. 

 
 
Neni 436 
 
436.1 Pasi të përfundojnë të gjitha fazat e shqyrtimit kryesor dhe pasi të jetë i 

gatshëm për zgjidhje kontesti, gjykata e shpall të mbyllur shqyrtimin 
kryesor. 

436.2 Gjykata mund ta përfundojë shqyrtimin kryesor të çështjes edhe po që se 
nuk ka arritur ende ndonjë shkresë që përmban prova të nevojshme për 
vendosje, si dhe procesverbali mbi provat e marra nga gjykata e 
porositur, po që se palët heqin dorë nga bisedimi rreth provave të tilla, 
ose kur gjyqtari i çështjes mendon se nuk ka nevojë për bisedimin e tillë. 

 
1 Më dispozitat e këtij neni, parashihen kushtet në të cilat gjykata e shpallë të 

mbyllur shqyrtimin kryesor.  
2 Sipas paragrafit 1 të këtij neni, gjyqtari i çështjes do të vendosë që ta mbyll 

shqyrtimin kryesor atëherë kur do të fitojë bindjen se të gjitha faktet juridike 
relevante dhe rrethanat janë sqaruar në mënyrë të mjaftueshme me provat e 
marrura dhe në shqyrtimin me palët. Gjyqtari i çështjes, vendimin për mbylljen e 
shqyrtimit kryesor e shpallë pas deklarimeve të palëve se nuk kanë propozime të 
reja për marrjen e provave dhe pas deklarimeve të tyre përfundimtare për rezultatin 
e procedurës së provave, për pikëpamjet e tyre juridike dhe pas dhënies të 
shpjegimeve përfundimtare nga palët (fjala përfundimtare e palëve). 

3 Momenti i përfundimit të shqyrtimit kryesor është me rëndësi për vlerësimin e 
bazueshmërisë ose të pabazueshmërisë së kërkesës, prandaj, për këtë moment 
është e lidhur edhe plotfuqishmëria materiale e aktgjykimit të dhënë. Për këtë arsye 
aktgjykimi me të cilin miratohet kërkesëpadia përfaqëson vetëm deklarimin e 
gjykatës së paditësit i takon kërkesa e caktuar në momentin e përfundimit të 
shqyrtimit kryesor. 

4 Gjithashtu momenti i përfundimit të shqyrtimit kryesor është me rëndësi edhe 
për shkak se ai është momenti i fundit deri në të cilin palët mund të ndërmarrin 
disa veprime të caktuara procedurale. Kështu, paditësi pas mbylljes së shqyrtimit 
kryesor nuk mund ta tërheqë padinë (neni 261.2), nuk mund ta ndryshojë padinë 
(neni 258) e as që të heq dorë nga kërkesëpadia (neni 149), i padituri nuk mund të 
ushtrojë kundërpadi (neni 256) etj. 

5 Megjithatë ligjdhënësi, në zbatim të parimit të disponibilitetit dhe të ekonomizimit 
të procedurës, në paragrafin 2 të këtij neni, ka paraparë se gjykata mund ta 
përfundoj shqyrtimin kryesor edhe para se ti administroj të gjitha provat. Kjo do të 
mund të ndodhë në rast se ka ngelë që gjykata të sigurojë disa shkresa, përmbajtja 
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e të cilave palëve u është e njohur por jo edhe gjykatës ose nëse duhet pritur 
procesverbalin për marrjen e provës nga gjykata e porositur, kurse palët heqin dorë 
nga shqyrtimi (bisedimi) për ato prova (p.sh. për shkak se kanë qenë prezent me 
rastin e dëgjimit të dëshmitarit, kanë qenë prezent me rastin e këqyrjes në vend 
etj.). 

6 Mundësinë e përfundimit të shqyrtimit kryesor sipas paragrafit 2 të këtij neni, 
gjykata duhet ta shfrytëzoj vetëm përjashtimisht dhe vetëm nëse janë plotësuar 
kushtet e parapara me këtë dispozitë ligjore, sepse është evidente se ajo është në 
kundërshtim me parimin e kontradiktoritetit, me parimin e oralitetit, direkt dhe të 
publicitetit të shqyrtimit kryesor, sidomos atëherë kur palët nuk heqin dorë nga 
shqyrtimi për ato prova.  

7 Pas përfundimit të shqyrtimit kryesor, gjykata do ti njoftoj palët për ditën e dhënies 
së aktgjykimit (neni 154). 

 
 
2. Shtyrja dhe vazhdimi i seancës gjyqësore për shqyrtimin kryesor 
 
Neni 437 
 
437.1 Gjykata mund ta shtyj seancën e konvokuar për shqyrtim kryesor para se 

të filloj ajo, po që se konstaton se nuk janë plotësuar prezumimet ligjore 
për mbajtjen e saj, apo se provat e caktuara për marrje nuk do të mund 
të bëhen të pranishme deri në fillimin e seancës. 

437.2 Gjykata ka për detyrë që, më se voni shtatë (7) ditë para fillimit të 
seancës, që të bëjë verifikimin nëse janë plotësuar kushtet nga paragrafi 1 
i këtij neni. 

437.3 Kur e shtyn seancën, gjykata, për kohën e mbajtjes së seancë së shtyrë 
menjëherë i njofton të gjithë personat e thirrur më parë. 

 
1 Shqyrtime të përgjithshme: Përfshirja në ligjin e ri të dispozitave për shtyrjen 

dhe vazhdimin e seancës janë në vazhdën e zbatimit të parimit të koncentrimit 
të procedurës si dhe të parimeve të ekonomizimit dhe efikasitetit të 
procedimit. Nëpërmes dispozitave të reja për shtyrjen dhe vazhdimin e procedurës 
ligjdhënësi ka synuar që nga ligji ti eliminoj të gjitha pengesat të cilat do të mund 
të sjellin deri të zvarritja e procedurës. Në këtë drejtim ligji i ri sjellë një mori 
dispozitash më të cilat në mënyrë më të detajuar, më precize dhe më 
gjithëpërfshirëse, se sa në ligjin e mëparshëm, parashihen rastet, kushtet dhe 
afatet në të cilat mund të shtyhet seanca për shqyrtimin kryesor dhe në të cilat 
mund të vazhdohet seanca e shtyrë. 

2 Sipas ligjit të mëparshëm, deri të shtyrja e seancës për shqyrtimin kryesor ka 
mundur të vije në rastet kur seanca nuk ka mundur të mbahet për shkak se në fillim 
të sajë nuk kanë mundur të ndërmerren veprimet procedurale për marrjen e të 
cilave ka qenë e caktuar. Kjo do të thotë se shtyrja ka mundur të bëhet me qëllim të 
sigurimit të të gjitha provave, marrja e të cilave është paraparë në shqyrtimin 
kryesor, p.sh. kur nuk kanë qenë të siguruara të gjitha provat, kur është paraqitur 
nevoja për marrjen e provave të reja, ose kur provat e marrura është dashur të 
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përsëritën si dhe kur palëve është dashur t`u mundësohet që ti rregullojnë 
qëndrimet e veta dhe ti formulojnë propozimet (neni 314 i Ligjit të mëparshëm). 

3 Me dispozitat e nenit 437 të këtij Ligji, është paraparë mundësia si dhe janë 
përcaktuar shkaqet për shtyrjen e seancës për shqyrtimin kryesor para fillimit të 
sajë. Në paragrafin 1 të këtij neni, si shkaqe për shtyrjen e seancës për shqyrtimin 
kryesor, para fillimit të sajë, theksohen mungesa e prezumimeve ligjore për 
mbajtjen e seancës dhe pamundësia e sigurimit të provave për marrjen e tyre në 
këtë seancë. 

4 Shkaqet për mosekzistimin e prezumimeve për mbajtjen e seancës për shqyrtimin 
kryesor, mund të jenë të shumta varësisht nga rrethanat që i determinojnë ato. 
Kështu do të mund të konsiderohet se nuk ekzistojnë prezumimet procedurale për 
mbajtjen e seancës për shqyrtimin kryesor nëse gjyqtari i çështjes është i sëmurë, 
që atij ia pamundëson që të merr pjesë në seancë dhe ta drejtojë atë, nëse palët nuk 
janë ftuar me rregull, nëse ndonjëra nga palët për shkaqe të arsyeshme është e 
penguar që të marr pjesë në seancë, lidhur më çka gjykata është njoftuar më kohë, 
nëse seanca gabimisht është caktuar të mbahet në ditën e ndonjërës nga festat 
shtetërore etj. Gjithashtu konsiderohet se nuk ekzistojnë prezumimet procedurale 
për mbajtjen e seancës edhe në rastet kur gabimisht është caktuar seanca për 
shqyrtimin kryesor pa u caktuar paraprakisht seanca përgatitore si dhe në rastet kur 
është caktuar seanca përgatitore, por nuk është siguruar përgjigjja ndaj padisë etj. 

5 Seanca për shqyrtimin kryesor mund të shtyhet edhe në rast se provat, marrja e të 
cilave është caktuar nga gjykata, nuk kanë mundur të sigurohen para fillimit të 
seancës. Konsiderohet se prova nuk është siguruar nëse dëshmitarët apo eksperti 
nuk janë ftuar në mënyrë të rregullt, nëse eksperti nuk e ka dorëzuar konstatimin 
dhe mendimin e kërkuar ose nëse nuk janë siguruar dokumentet shkresore të cilat 
gjykata i ka kërkuar nga personi i tretë ose nga organi shtetëror.  

6 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, konsiderojmë se seanca do të mund të 
shtyhet për shkak të mos përmbushjes të prezumimeve ligjore edhe pasi që 
ajo të këtë filluar. Kjo në praktikë zakonisht mund të ndodhë në rastet kur gjykata 
e konstaton mungesën e kushteve të tilla pasi të ketë filluar seanca. Situata të tilla 
më se shpeshti mund të paraqitën të seanca përgatitore, tek të cilat në pikëpamje të 
konvokimit dhe mbajtjes së sajë, konform nenit 443 të këtij Ligji, 
përshtatshmërisht zbatohen edhe dispozitat e nenit 437. Kësisoj seanca përgatitore 
do të mund të shtyhej pasi që të ketë filluar nëse paditësi e ndryshon padinë, nëse i 
padituri e paraqet kundërpadinë, sepse në këto raste palëve duhet t`u mundësohet 
që të deklarohen lidhur me ndryshimin e padisë, përkatësisht lidhur më 
kundërpadinë. 

7 Gjykata ka për detyrë që më se voni 7 ditë para fillimit të seancës për shqyrtimin 
kryesor të verifikojë nëse ekzistojnë shkaqet për shtyrje. Ky detyrim i gjykatës 
është paraparë me qëllim që të mënjanohet krijimi i shpenzimeve procedurale në 
rastet kur nuk ekzistojnë kushtet ligjore për mbajtjen e seancës, kurse gjykata këtë 
ka mund ta ketë në dijeni para seancës, p.sh. kur palët apo pjesëmarrësit tjerë në 
procedurë nuk janë ftuar me rregull për seancë ose kur disa prova nuk kanë 
mundur të sigurohen (eksperti nuk e ka dorëzuar konstatimin dhe mendimin 
profesional, gjykata nuk ka arritur që ta sigurojë dokumentin apo të dhënat e 
caktuara nga personi i tretë ose nga organi përkatës shtetëror etj.). 
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8 Megjithatë, konsiderojmë se, si përjashtim nga rregulli i mësipërm, seanca për 
shqyrtimin kryesor do të mund të shtyhet edhe në ditën në të cilën është caktuar 
mbajtja e sajë. Kjo do të mund të bëhet nëse gjykata nuk ka mundur që 7 ditë para 
fillimit të seancës të konstatojë se nuk ekzistojnë prezumimet ligjore për mbajtjen e 
saj (p.sh. kur për shkak të dështimit të shërbimit të dorëzimit të ftesave, gjykata 
nuk e ka pasur të ditur 7 ditë para fillimit të seancës se ndonjëra nga palët apo nga 
pjesëmarrësit tjerë në procedurë nuk është ftuar më rregull, kur gjyqtari i çështjes 
është sëmurë një apo dy ditë para mbajtjes së seancës, gjendje e cila ia 
pamundëson që të marrë pjesë në seancë dhe ta drejtojë seancën etj.). 

9 Nëse gjykata e shtyn seancën, ajo ka për detyrë që menjëherë të caktojë datën për 
mbajtjen e seancës së re dhe që për tjetrën t’i njoftojë të gjithë personat të cilët 
kanë qenë të ftuar për seancën e shtyrë. Si edhe në rastet tjera të konvokimit të 
seancave, gjykata kohën e mbajtjes së seancës së shtyrë do ta caktojë në konsultim 
me palët, nëse kjo është e mundur. 

 
 
Neni 438 
 
438.1 Me propozimin e palës gjykata mund ta shtyjë seancën e filluar vetëm nga 

këto shkaqe; 
a) në qoftë se pa fajin e palës që e propozon shtyrjen e seancës nuk ka 

mundësi që të merret ndonjë provë e caktuar për marrje, e që është e 
rëndësishme për dhënien e vendimit të ligjshëm; 

b) në qoftë se të dy palët bashkërisht e propozojnë shtyrjen e seancës me 
qëllim të zgjidhjes paqësore të kontestit apo me qëllim të pajtimit 
gjyqësor. 

 
438.2 Pala mund ta propozojë shtyrjen e seancës vetëm një herë nga shkaku i 

njëjtë.  
438.3 Kur shtyhet seanca e filluar, gjykata menjëherë i njofton personat e 

pranishëm për vendin dhe kohën e mbajtjes së seancës së re. 
438.4 Gjykata nuk ka për detyrë që ta njoftojë për vendin dhe kohën e seancës 

së re palën që nuk ka qenë e pranishme në seancën e shtyrë përkundrejt 
thirrjes së rregullt.  

 
1 Më dispozitat e këtij neni janë paraparë rastet në të cilat gjykata mund ta shtyj 

seancën e filluar për shqyrtimin kryesor, më propozimin e palëve. 
2 Sipas paragrafit 1 të këtij neni, gjykata mund ta shtyj seancën e filluar për 

shqyrtimin kryesor për dy shkaqe kryesore: a) për shkak të pamundësisë të marrjes 
së ndonjë prove e cila është caktuar për marrje, pa fajin e palëve, por që është e 
rëndësishme për dhënien e vendimit të ligjshëm dhe b) në qoftë se ekziston 
mundësia e zgjidhjes së kontestit në mënyrë paqësore ose me pajtim gjyqësor. 

3 Në rastin e parë, seanca mund të shtyhet në qoftë se ndonjëra nga provat e cila 
është caktuar për marrje dhe e cila është e rëndësishme për dhënien e vendimit të 
ligjshëm nuk mund të merret në seancë, përkatësisht nëse prova nuk është siguruar 
deri në kohën e mbajtjes së seancës. Në këto raste, pala do të mund të kërkojë 
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shtyrjen e seancës vetëm nëse prova nuk është siguruar pa fajin e sajë. Raste 
të tilla në praktikë mund të jenë të shumta p.sh. mos prezantimi apo mosdorëzimi i 
dokumentit gjykatës nga ana e personit të tretë apo nga organi përkatës shtetëror, 
mos paraqitja e dëshmitarit apo e ekspertit në seancë etj. Mirëpo, gjykata sipas 
rrethanave të çdo rasti do të vlerësojë nëse pala është vetë fajtore për mossigurimin 
e provës për marrje. Kësisoji mund të konsiderohet se pala është fajtore për 
mossigurimin e provës nëse nuk e ka dorëzuar dokumentin të cilin ajo vet e ka 
propozuar për marrje si provë, nëse mosparaqitja e dëshmitarit në seancë është 
pasojë mosdhënies së adresës së saktë nga pala, nëse eksperti nuk e ka dorëzuar 
konstatimin dhe mendimin për shkak se pala nuk e ka paguar paradhënien për 
shpenzimet e ekspertit etj. 

4 Lidhja e shkakut për shtyrjen e seancës me rëndësinë e provës për ligjshmërinë e 
vendimit e nënkupton detyrimin e gjykatës që për çdo rast të vlerësojë nëse marrja 
e provës së tillë është e domosdoshme ose jo. Ky vlerësim i gjykatës është i 
domosdoshëm edhe pse, si rregull, të gjitha provat të cilat në seancën përgatitore 
janë caktuar për marrje duhet të jenë të tilla, sepse shpeshherë nga rezultati i 
marrjes së provave tjera në shqyrtimin kryesor mund të tregohet se marrja e provës 
e cila nuk është siguruar për atë seancë më nuk është e domosdoshme për 
vërtetimin e fakteve relevante, përkatësisht për dhënien e vendimit të ligjshëm. Në 
këto raste gjykata mund ta refuzojë propozimin e palës për shtyrjen e seancës dhe 
që ta abrogojë vendimin e vet për marrjen e asaj prove. 

5 Në rastin e dytë, seanca për shqyrtimin kryesor mund të shtyhet vetëm me 
propozimin e të dy palëve dhe nëse propozimi ka në themel qëllimin që çështja 
kontestuese të zgjidhet në mënyrë paqësore apo me lidhjen e pajtimit gjyqësor. 
Gjykata do ta marrë se shkaku i tillë ekziston nëse palët ndërgjyqëse janë në 
bisedime e sipër për zgjidhjen e kontestit më marrëveshje jashtëgjyqësore apo me 
ndihmën e shërbimit të ndërmjetësimit, ose nëse janë në bisedime për arritjen e 
marrëveshjes për lidhjen e pajtimit gjyqësor, por që bisedimet e tilla nuk kanë 
përfunduar deri në datën e mbajtjes së seancës.  

6 Vlen të theksohet se arritja e marrëveshjes në mes të palëve, lidhur më çështjen 
kontestuese shpesh herë pasohet edhe me veprime tjera disponibile të palëve, p.sh. 
me tërheqjen e padisë, me heqjen dorë nga kërkesëpadia, me pranimin e 
kërkesëpadisë etj., gjë që sjellë deri te zgjidhja e kontestit me kursim të dukshëm të 
kohës dhe të shpenzimeve dhe në mënyrën e pranueshme për të dyja palët, prandaj 
konsiderojmë se gjykata me rastin e vendosjes për kërkesën për shtyrje të seancës 
duhet ti ketë parasysh edhe këto mundësi. Megjithatë, kjo kurrsesi nuk do të thotë 
se gjykata vendimin për shtyrje duhet ta merr pa u plotësuar kushtet themelore të 
parapara me këtë dispozitë.  

7 Me dispozitat e këtij neni nuk është paraparë mundësia që gjykata seancën për 
shqyrtimin kryesor ta shtyj sipas detyrës zyrtare. Mirëpo, edhe pse ligji nuk e 
parasheh shprehimisht, konsiderojmë se gjykata mund ta shtyj seancën për 
shqyrtimin kryesor sipas detyrës zyrtare në rastet kur ajo e largon nga salla e 
gjykimit të autorizuarin e palës për shkak të prishjes së rendit në sallë ose për 
shkaqet tjera dhe kur për këto shkaqe vendosë që të njëjtit t`ia ndaloj përfaqësimin 
e palës etj. Kjo sepse në këto raste palës duhet t`i mundësohet që t’i ndërmarrë 
veprimet procedurale, të cilat sipas ligjit dhe autorizimit të dhënë është dashur ti 
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ndërmerr përfaqësuesi i sajë. Gjithashtu, gjykata ka autorizime që sipas detyrës 
zyrtare ta shtyjë seancën për shqyrtimin kryesor edhe në rastet kur, për shkak të 
dyshimit se palët synojnë të disponojnë me kërkesa me të cilat nuk mund të 
disponojnë, tregohet e nevojshme që të sigurohen prova.  

8 Sipas paragrafit 2 të këtij neni, seanca për shqyrtimin kryesor mund të shtyhet 
vetëm një herë nga shkaku i njëjtë. Mirëpo ligji nuk parasheh decidivisht se çka 
nënkuptohet me shkak të njëjtë në kuptim të dispozitës të paragrafit 1 alinea a), çka 
do të thotë se nuk është e qartë se a është fjala për pamundësinë e marrjes të 
cilësdo provë dhe për cilindo shkak apo për atë se shtyrja do të mund të kërkohet 
më shumë herë nëse kemi të bëjmë me pamundësinë e marrjes të provave të 
ndryshme ose të njëjtës provë por për shkaqe të ndryshme (p.sh. nëse seanca një 
herë shtyhet për shkak se është e domosdoshme që eksperti ta plotësojë 
konstatimin dhe mendimin, kurse herën e dytë për shkak se eksperti nuk e ka 
dorëzuar plotësimin e kërkuar, për çka sipas dispozitës të nenit 366.2 të këtij Ligji, 
caktohet eksperti tjetër, ose nëse dëshmitari herën e parë edhe pse është thirrur me 
rregull, nuk paraqitet në gjykatë sepse nuk dëshiron të dëshmoj, kurse në seancën e 
dytë nuk paraqitet sepse nuk është thirrur në mënyrë të rregullt).  

9 Me interpretimin gjuhësor të dispozitave të këtij neni do të mund të 
përfundonim se me shkakun e njëjtë nënkuptohet cilindo nga shkaqet e parapara 
me alinetë a) dhe b) të paragrafit 1 të këtij neni. Kjo do të thotë se seanca për 
shqyrtimin kryesor nuk do të mund të shtyhet dy herë për shkaqet e parapara me 
këto dispozita. Mirëpo, interpretimi i këtillë gati është e pamundur të zbatohet në 
praktikë, sepse ai nuk i përfshinë ato situata në të cilat shprehimisht udhëzojnë 
dispozitat tjera të këtij ligji. Kjo sidomos vlen për rastet kur seanca shtyhet me 
qëllim të ekspertimit (p.sh. kur caktohet eksperti tjetër neni 366.2). Situatë e 
ngjashme është edhe kur gjykata e obligon personin e tretë që ta sigurojë provën 
sipas nenit 337.1 të këtij Ligji, ndërsa personi i tillë paraqitet në gjykatë dhe 
deklaron se nuk e ka provën e kërkuar, më ç`rast mund të paraqitet nevoja që 
lidhur me këto rrethana të merren prova (neni 335 par. 2). Gjithashtu, nëse në 
seancën e ardhshme konstatohet se prova e kërkuar gjendet te një person krejt 
tjetër, atëherë kjo e bën të domosdoshme shtyrjen e seancës në mënyrë që të thirret 
ai person. 

10 Meqenëse shtyrja e seancave gjyqësore është në kundërshtim më parimin e 
ekonomizimit të procedurës dhe se ajo shpesh herë i penalizon palët me humbje 
kohe dhe me krijim të shpenzimeve të panevojshme, (për shkak të lëshimeve të 
palës kundërshtare, të personit të tretë apo organit shtetëror) gjykata shtyrjen e 
seancave për shqyrtimin kryesor nga shkaqet e parapara më paragrafin 1 të këtij 
neni, duhet ti qaset në mënyrë shumë restriktive. Kjo do të thotë se gjykata në këto 
raste nuk duhet t’i lejojë palëve ndërgjyqëse që ta keqpërdorimin të drejtën (p. sh. 
gjykata nuk do ta shtyj seancën në rastet kur pala pa arsye nuk e ka dorëzuar 
dokumentin e kërkuar, kur nuk e ka dhënë adresën e saktë të dëshmitarit, kur nuk e 
ka paguar paradhënien për shpenzimet e ekspertit etj.). 

11 Më rastin e shtyrjes së seancës gjykata do ta caktojë kohën dhe vendin e mbajtjes 
së seancës së re dhe atë menjëherë do t`ua komunikojë palëve. 

12 Gjykata nuk ka për detyrë që palën e cila nuk ka marrë pjesë në seancë përkundrejt 
thirrjes së rregullt ta njoftojë për shtyrjen e seancës dhe për kohën dhe vendin e 
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mbajtjes së seancës së re (paragrafi 4 i këtij neni). S’ka dyshim se ky përcaktim 
ligjor përfaqëson një lloj sanksioni për palën e cila nuk e përfillë thirrjen e 
gjykatës, ndaj të cilës varësisht nga ajo nëse është fjala për palën paditëse apo për 
palën e paditur, mund të lindin pasoja përkatëse (p. sh. që padia të konsiderohet e 
tërhequr, që seanca të mbahet pa prezencën e palës, që të merret aktgjykim në bazë 
të mungesës etj.). Duhet theksuar se në praktikë gjykatat zakonisht nuk e përfillin 
këtë lloj sanksioni, madje për dy arsye kryesore: a) së pari, për shkak se kjo 
dispozitë është e re dhe gjykatat nuk kanë ndonjë përvojë në aplikimin e sajë dhe 
b) së dyti, për shkak se në praktikë shpesh herë ndodh që pala me kohë ta ketë 
njoftuar gjykatën për pamundësinë objektive për prezantim në seancë, por gjyqtarit 
të çështjes- për shkak të lëshimeve të administratës gjyqësore, ky njoftim i arrinë 
pas seancës së shtyrë, gjë që nëse do të veprohej sipas kësaj dispozite ligjore, do të 
influencohej shtyrja edhe e seancës së re. Për këto arsye edhe konkludimi se është i 
drejtë përcaktimi i gjykatave që edhe palëve të tilla sërish t`u dërgohet thirrja për 
seancën e re.  

 
 
Neni 439 
 

Po që se në seancë nuk ka mundësi të merret ndonjë provë e caktuar, gjykata 
mund të vendosë që të vazhdohet shqyrtimi i çështjes, por me kusht që më 
vonë, në seancë të re, të merret vetëm prova e tillë si dhe të bisedohet rreth 
saj.  

 
1 Siç rezulton nga dispozita e paragrafit 1 të nenit 438, seanca për shqyrtimin 

kryesor, për shkaqet e përmbajtura në alinetë a) dhe b) të saj, shtyhet pasi të ketë 
filluar. Me seancën e filluar në kuptim të kësaj dispozite, duhet kuptuar seancën në 
të cilën janë zbatuar të gjitha veprimet procedurale dhe janë marrë të gjitha provat 
e disponueshme, kurse ka ngelë që në seancën e ardhshme, e cila është caktuar pas 
shtyrjes, të merret prova e cila nuk ka mundur të merret në seancën paraprake dhe 
lidhur me të cilën do të duhej të deklarohen edhe palët. 

2 Edhe dispozita e nenit 439, është në të njëjtën linjë me nenin 438, sa i përket 
zbatimit të veprimeve procedurale të cilat janë të disponueshme në seancën për 
shqyrtimin kryesor. Kështu, sipas kësaj dispozite, gjykata edhe nëse konstaton se 
në seancë nuk do të mund të merret ndonjë provë e caktuar (p.sh. nuk mund të 
merret prova me leximin e dokumentit, për shkak se të njëjtin nuk e ka dorëzuar 
personi i tretë apo organi shtetëror tek i cili gjendet) ajo mund të vendosi që të 
ndërmerren të gjitha veprimet tjera procedurale të parapara më vendimin e marrur 
në seancën përgatitore (p.sh., që palët t’i japin shpjegimet e thukta rreth kërkesave 
të tyre, që të merren provat të cilat janë të disponueshme dhe të bisedohet lidhur 
me to etj.), kurse në seancën e re të merret vetëm prova e cila nuk ka qenë e 
disponueshme në seancën paraprake dhe të bisedohet rreth sajë. Kjo do të thotë se 
veprimet e ndërmarra në seancën e mbajtur për shqyrtimin kryesor, nuk ka 
nevojë që përsëri të ndërmerren në seancën e re, sepse në këto raste kemi të 
bëjmë më seanca të një shqyrtimi të cilat mbahen në kontinuitet procedural. 
Mirëpo edhe pse ligjdhënësi në ligjin e ri si njërin nga parimet themelore, e ka 
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promovuar parimin e koncentrimit të procedurës, i cili pos tjerash kërkon që të 
realizohet edhe koncentrimi i lëndës procedurale e sidomos marrja e të gjitha 
provave në një seancë gjyqësore, ai, duke pasur parasysh shkaqet objektive të cilat 
nganjëherë e pamundësojnë marrjen e ndonjë prove, e ka parë të nevojshme që në 
Ligj ta parasheh edhe mundësinë e marrjes së provave të ndryshme në disa seanca 
duke e ruajtur në esencë kërkesën e parimit të cekur.  

 
 
Neni 440 
 

Në seancën e re të caktuar pas shtyrjes së shqyrtimit të çështjes, veprimet 
procedurale të kryera do të kryhen përsëri vetëm po që se gjykata konsideron 
se një gjë e tillë është e domosdoshme për dhënien e vendimit të ligjshëm.  

 
1 Dispozita e nenit 440 sjell ndryshime esenciale në krahasim më dispozitat e nenit 

315 të ligjit të mëparshëm. Ndryshimet kanë të bëjnë me shkallën e 
domosdoshmërisë për përsëritjen e veprimeve procedurale në rast të shtyrjes të 
seancës për shqyrtimin kryesor, e cila në përgjithësi është në linjën e zbatimit të 
parimit të ekonomizimit dhe të parimit të efikasitetit të procedurës. Kështu, 
përderisa sipas dispozitës të paragrafit 3 të nenit 315 të Ligjit të mëparshëm, në 
rastet kur shtyhej seanca dhe kur seanca e re mbahej para kolegjit tjetër, seanca 
duhej të zhvillohej nga fillimi, çka do të thotë se në seancën e re duhej të 
ndërmerreshin të gjitha veprimet procedurale të parapara për shqyrtimin kryesor, 
pra edhe ato që ishin ndërmarrë në seancën paraprake të shqyrtimit kryesor, 
(përveç në rastet kur palët janë deklaruar se nuk ka nevojë që serish të pyeten 
dëshmitarët dhe ekspertët por që të lexohen procesverbalet lidhur me dëgjimin e 
tyre), me dispozitën e këtij neni përsëritja e veprimeve procedurale në seancën e re, 
pavarësisht nëse mbahet para gjyqtarit të njëjtë ose jo, parashihet vetëm në rastet 
kur gjykata konstaton se një gjë e tillë është e domosdoshme për dhënien e 
vendimit të ligjshëm. 

2 Gjithashtu, dispozita e këtij neni e shpreh edhe parimin e unitetit të shqyrtimit 
kryesor, sepse shqyrtimi kryesor konsiderohet si një tërësi unike procedurale, pa 
marrë parasysh se në sa seanca zhvillohet, për çka, si rregull, nuk është e 
domosdoshme që veprimet procedurale të ndërmarra në një seancë të shqyrtimit 
kryesor të merren serish në seancën tjetër. 

3 Ligji, si përjashtim nga rregulli i mësipërm, e parasheh mundësinë që në situata 
të caktuara përsëri të kryhen veprimet procedurale të cilat janë kryer më parë në 
ndonjërën nga seancat për shqyrtimin kryesor, mirëpo, veprimet e tilla do të mund 
të ndërmerren në seancën e re vetëm nëse gjykata konstaton se një gjë e tillë është 
e domosdoshme për dhënien e vendimit të ligjshëm. Pra, është në kompetencën e 
gjykatës që të vlerësoj nëse ndonjë veprim procedural (p.sh. marrja e ndonjë prove) 
i cili është kryer në seancën paraprake, është e domosdoshme që të kryhet serish në 
seancën e re për shqyrtimin kryesor. 

4 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, mendojmë se mund të konsiderohet si 
e domosdoshme që veprimet procedurale të kryera një herë në ndonjërën nga 
seancat e mbajtura të shqyrtimit kryesor, të kryhen serish edhe në seancën e re, në 
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qoftë se seanca e re mbahet para gjyqtarit tjetër dhe nëse ka kaluar një kohë 
relativisht e gjatë në mes të seancës së shtyrë dhe seancës së re. 

5 Në rastet kur seanca e re mbahet para gjyqtarit tjetër, domosdoshmëria për 
kryerjen e serishme të veprimeve procedurale të kryera më parë kryesisht 
kondicionohet nga kërkesa e zbatimit të parimit direkt në shqyrtimin kryesor. 
Kjo zakonisht ndodh në situatat kur konsiderohet se për marrjen e vendimit të 
ligjshëm është e domosdoshme që gjyqtari i ri drejtpërsëdrejti, më vrojtim 
personal, duhet të bëjë vlerësimin e provave në bazë të të cilave do ta sjellë 
vendimin për bazueshmërinë apo pabazueshmërinë e kërkesëpadisë. Në këtë linjë, 
është shprehur edhe teoria e së drejtës procedurale: “nëse dëshmitarët apo 
ekspertet nuk janë pyetur para gjyqtarit i cili duhet ta sjellë vendimin, ai nuk do të 
ketë mundësi që t’i vërejë qëndrimet e dëshmitarëve apo ekspertëve para gjykatës, 
sigurinë apo pasigurinë e tyre me rastin e dhënies së dëshmisë, qëndrimin e tyre 
ndaj palëve, animin ndaj ndonjërës palë e cila gjë do të mund të diktohet më rastin 
e dhënies së deklaratës më të njëjtën përmbajtje me dëshmitarët tjerë, sepse këto 
vrojtime nuk futen në procesverbal”1459. Megjithatë, duke qenë se me ndërmarrjen 
e sërishme të veprimeve procedurale të cila janë marrë një herë në shqyrtimin 
kryesor vihet në pyetje parimi i ekonomizimit të procedurës, konsiderojmë së kësaj 
mundësie në praktikë, duhet qasur në mënyrë sa më restriktive.  

6 Edhe pse në shikim të parë, nga përmbajtja e kësaj dispozite, fitohet përshtypja se 
ligjdhënësi me rastin e përpilimit të sajë nuk e ka marrë parasysh në masë të duhur 
parimin e disponibilitetit të palëve, konsiderojmë se duke pasur parasysh parimin 
shqyrtues dhe rregullat mbi iniciativën e palëve në mbledhjen e lëndës procedurale 
dhe detyrimin e tyre për provimin e fakteve në të cilat i mbështesin kërkesat e veta, 
gjykata marrjen e sërishme të provave si dhe mënyrën e marrjes së tyre do ta 
caktojë edhe me propozimin e palëve. 

7 Në qoftë se midis palëve ka mospajtime lidhur me nevojën e marrjes së sërishme 
të ndonjë prove e cila është marrë një herë në ndonjërën nga seancat paraprake, 
gjykata në bazë të autorizimeve që ia jep dispozita e këtij neni, do të vendosë nëse 
provën e tillë do ta marr serish ose jo. Mirëpo, nëse palët bashkërisht propozojnë 
marrjen e serishme të ndonjë prove, apo nëse njëra palë propozon marrjen e provës 
së tillë kurse pala kundërshtare pajtohet me propozimin, gjykata, si rregull, nuk do 
të duhej që ta refuzoj propozimin, përveç në rastet kur konstaton se marrja e 
serishme e provës së propozuar nuk është me rëndësi për dhënien e vendimit të 
ligjshëm. Gjithashtu, gjykata mundet me propozimin e palëve të vendosë që në 
vend të marrjes së sërishme të provës e cila është marrë njëherë në seancën 
paraprake, të lexohet procesverbali për marrjen e sajë. Kështu, në qoftë se palët 
bashkërisht propozojnë, që në vend të dëgjimit të serishëm të dëshmitarëve, të 
palëve apo të ekspertëve të lexohen procesverbalet për dëgjimin e tyre, gjykata do 
të mund ta aprovoj propozimin e tillë.  

8 Në praktiken e gjertanishme të gjykatave të shkallës së parë, kjo mundësi në masë 
të madhe është aplikuar. Kjo qasje posaçërisht imponohet pas procesit të 
riemërimit të gjyqtarëve, më ç`rast numri më i madh i gjyqtarëve të emëruar në 

                                                            
1459 Ralić- Tanasković, Zakon o parničnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, obrascima i 
registrom pojmova, st. 508. 
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këtë proces janë gjyqtar të rinj, të cilëve u janë dhënë në punë shumë lëndë, lidhur 
më të cilat është zbatuar pjesa më e madhe e procedurës dhe si rrjedhojë edhe 
çështja juridike ka qenë e përgatitur për vendosje. Në këto raste, gjyqtarët e rinj, pa 
e cenuar parimin e drejtpërdrejtshmërisë në procedurë, duhet të kujdesen që 
procedura të mos zvarritet dhe të mos ngarkohet me shpenzime të panevojshme, 
prandaj ata duke u bazuar në autorizimet nga dispozita e këtij neni duhet ti 
pranojnë propozimet e palëve të cilat janë në favor të përshpejtimit dhe 
ekonomizimit të përfundimit të procesit, pra që të pranojnë edhe leximin e 
procesverbaleve mbi marrjen e provave nga seanca paraprake (mbi dëgjimin e 
dëshmitarëve, të palëve dhe të ekspertëve).  

9 Vlen të theksohet se sipas qëndrimit të praktikës së mëparshme gjyqësore, në rastet 
kur gjykata në seancën e fundit i ka marrë të gjitha provat të cilat kanë qenë objekt 
i procedurës provuese para trupit tjetër gjyqësor, trupi i ri gjykues, si rregull, në 
seancën e re e ka përsëritur procedurën e provave, pavarësisht nga ajo nëse trupi i 
ri gjykues formalisht nuk ka marrë vendim për zbatimin e procedurës të shqyrtimit 
kryesor nga fillimi. Mirëpo, edhe në këto raste ka ekzistuar mundësia që disa 
veprime procedurale të kryera më parë të mos kryhen përsëri, p.sh. me pëlqimin e 
palëve, gjykata ka mundur që në seancën e re të mos i dëgjojë përsëri dëshmitarët, 
palët apo ekspertët e pyetur më parë, por që në vend të kësaj të lexohen 
procesverbalet në të cilat kanë qenë të përmbajtura deklaratat e tyre.  

10 Në rastin e dytë, do të mund të konsiderohet e domosdoshme që disa nga veprimet 
e kryera në seancën paraprake serish të kryhen nëse për shkak të kalimit të kohës 
relativisht të gjatë në mes seancës paraprake dhe seancës së re janë zbehur në masë 
të madhe apo janë harruar vrojtimet dhe përshtypjet për to, sidomos për ato aspekte 
të cilat nuk janë të shënuara në procesverbalin nga seanca paraprake (mënyra e 
sjelljes së dëshmitarëve, e palëve apo eksperteve me rastin e marrjes në pyetje, 
ndonjë detaj nga këqyrja në vend etj.), të cilat konsiderohen të domosdoshme për 
vërtetimin e fakteve relevante dhe për dhënien e vendimit të ligjshëm. 

11 Konsiderohet se mund të bëhet shmangie nga parimi direkt edhe në rastet kur 
ndonjë provë nuk ka mundësi që të merret përsëri (p.sh. në rast të vdekjes të 
dëshmitarit i cili është dëgjuar në seancën e mëparshme). Në këto raste, lind situata 
e cila është analoge me atë që mund të shpie deri të nevoja e sigurimit të provave, 
prandaj leximi i procesverbalit për marrjen e provës para gjyqtarit tjetër, tregohet i 
arsyeshëm edhe në kuptim të kësaj dispozite ligjore. 

 
 
Neni 441 
 
441.1 Seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes nuk mund të shtyhet për kohë 

të pacaktuar. 
441.2 Seanca kryesore dëgjimore nuk mund të shtyhet më shumë se tridhjetë 

(30) ditë, përveç rasteve të përcaktuara me ligj. 
441.3 Gjyqtari ka për detyrë ta njoftojë kryetarin e gjykatës për secilën shtyrje 

të seancës. Ky i fundit mban evidencë për shtyrjet e seancave për secilin 
gjyqtar.  
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441.4 Në qoftë se shtyhet seanca, gjyqtari ka për detyrë që t`i merr të gjitha 
masat e mundshme me qëllim që të hiqen shkaqet që e kanë shkaktuar 
shtyrjen, si dhe me qëllim që në seancën e ardhshme të përfundoj 
normalisht shqyrtimi i çështjes. 

441.5 Kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin shtyhet seanca apo refuzohen 
propozimet e palëve për shtyrjen e seancës, nuk lejohet ankimi i posaçëm.  

 
1 Më dispozitat e këtij neni është paraparë afati për shtyrjen e seancës për shqyrtimin 

kryesor si dhe janë paraparë detyrimet e gjyqtarit të çështjes si dhe të kryetarit të 
gjykatës lidhur me shtyrjen e seancës. 

2 Në zbatim të parimit të ekonomizimit dhe parimit të efikasitetit të procedurës, me 
paragrafin 1 të këtij neni, është përjashtuar mundësia që seanca për shqyrtimin 
kryesor të shtyhet për kohë të pacaktuar. Marrë në përgjithësi, është fjala për një 
rregull mjaft të rëndësishme, me të cilën procedura kontestimore avancohet 
dukshëm. Kjo aq më parë ngase me përjashtimin e mundësisë për shtyrjen e 
seancës për shqyrtimin kryesor për kohë të pacaktuar, pamundësohet zvarritja e 
procedurës me shtyrje të këtilla. Duhet theksuar se në të kaluarën shtyrja e 
seancave gjyqësore për kohë të pacaktuar është praktikuar shumë, gjë e cila ka 
ndikuar dukshëm në ndaljen dhe zvarritjen e procedurës pa arsye të justifikueshme 
dhe për periudha kohore mjaft të gjata. 

3 Edhe dispozita e paragrafit 2 është në të njëjtën linjë me paragrafin 1 të këtij neni. 
Kjo ngase paragrafi 1, e përcakton afatin kohor brenda të cilit mund të shtyhet 
seanca gjyqësore, i cili si rregull, nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë.  

4 S’ka dyshim se ligjdhënësi më rastin e përcaktimit për kufizimin e afatit për 
shtyrjen e seancës për shqyrtimin kryesor, në kohëzgjatje prej 30 ditësh, është 
udhëhequr nga parimi i ekonomizimit të procedurës, mirëpo duhet theksuar se ky 
afat në praktikë do të jetë vështirë të zbatohet. Kjo për faktin sepse shumica e 
gjyqtarëve, për shkak të ngarkesës me numër të madh të lëndëve, seancat gjyqësore 
i caktojnë paraprakisht për disa muaj, prandaj ata e kanë të vështirë që të sigurojnë 
termin të lirë për caktimin e seancës së shtyrë brenda 30 ditëve të ardhshme. 
Gjithashtu për shkak të vështirësive që zakonisht eksitojnë më shërbimet e 
dorëzimit të shkresave (me shërbimin e dorëzimeve të gjykatës për shkak të numrit 
të vogël të dorëzuesve dhe problemit me adresat e palëve dhe pjesëmarrësve tjerë 
në procedurë si dhe problemet me shërbimin e postës),si dhe problemeve në 
bashkëpunimin më organet shtetërore, shpesh herë është e pamundur që brenda 30 
ditësh t`i dorëzohet thirrja dhe shkresat tjera palës e cila më parë nuk ka qenë e 
njoftuar për kontestin dhe që të sigurohet prova gjegjëse në këtë afat.  

5 Të vetmen mundësi për shmangie nga afati prej 30 ditësh, ligji e ka paraparë në 
rastet kur ndonjë provë nuk mund të sigurohet dhe të merret në këtë afat (neni 
325). Mirëpo edhe pse ky përjashtim konsiderohet tejet i dobishëm dhe i 
nevojshëm për mbarëvajtjen e procedurës dhe për përfundimin e kontestit, ai nuk 
është i mjaftueshëm, sepse nuk i mundëson gjykatës që afatin e shterjes së seancës 
t`ia përshtatë rrethanave konkrete të çdo rasti kur paraqitën shkaqet tjera. 

6 Është evidente se në të kaluarën, në praktikën e gjykatave shtyrja e seancave 
shpesh herë është keqpërdorur gjë që ka pasur për pasojë zgjatjen tej mase të 
procedurave gjyqësore, prandaj për ta kufizuar këtë mundësi ligjdhënësi me 
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dispozitën e paragrafit 3 të këtij neni, e ka ashpërsuar përgjegjësinë e gjyqtarëve 
përkitazi me shtyrjen e seancave dhe i ka obliguar ata që për çdo shtyrje të 
seancave ta njoftojnë kryetarin e gjykatës, kurse kryetarin e gjykatës e ka obliguar 
që të mbajë evidencë për shtyrjen e seancave për secilin gjyqtar. Mirëpo, që kjo 
dispozitë të ketë efekte praktike kryetari i gjykatës përveç evidencës për secilin 
gjyqtar duhet të mbaj evidencë edhe për secilën lëndë në të cilën është shtyrë 
seanca. Kjo do t`ia mundësojë kryetarit të gjykatës që të konstatojë nëse seanca 
është shtyrë për shkaqe objektive dhe nëse seanca është shtyrë më shumë së 
një herë për të njëjtat shkaqe si dhe që ti ndërmerr masat konform paragrafit 4 të 
këtij neni, për evitimin e shkaqeve për shtyrjen e seancave. 

7 Në qoftë se seanca është shtyrë, gjyqtari i çështjes ka për detyrë që ti ndërmerr të 
gjitha masat që seanca e ardhshme të mbahet dhe që në të përfundojë normalisht 
shqyrtimi i çështjes. Kjo praktikisht do të thotë se gjyqtari i çështjes duhet ti 
ndërmerr të gjitha masat që për seancën e ardhshme të ftohen palët të cilat nuk janë 
thirrë për seancën e shtyrë, që të sigurohen provat të cilat mungonin në atë seancë, 
që të thirren dëshmitarët apo ekspertët të cilët nuk nuk kanë qenë të ftuar me 
rregull etj. 

8 Aktvendimi për shtyrjen e seancës është vendim procedural me të cilin drejtohet 
shqyrtimi kryesor, prandaj kundër tij nuk është i lejuar ankim i veçantë. Edhe pse 
nuk është paraparë shprehimisht me ligj, kjo njëkohësisht vlen edhe për vendimet 
për vazhdimin e procedurës. 

 
 
Neni 442 
 

Po që se seanca e filluar nuk mund të përfundoj brenda të njëjtës ditë, 
gjyqtari do të caktojë vazhdimin e seancës për ditën e ardhshme të punës 
(vazhdimi i seancës). 

 
1 Me këtë dispozitë është paraparë vazhdimin e seancës për shqyrtimin kryesor në 

kontinuitet, në dy apo më shumë ditë një pas një. Kjo ka të bëjë me rastet kur 
shqyrtimi kryesor, edhe pse janë krijuar të gjitha kushtet për mbajtjen e tij (janë 
thirrur palët, dëshmitarët, ekspertët, janë siguruar provat e parapara për marrje etj.), 
për shkak të mungesës së kohës dhe ndërlikueshmerisë së çështjes nuk ka mundësi 
që të përfundohet në ditën kur ka filluar deri në fund të orarit të punës të gjykatës. 
Në këto raste nuk ka nevojë që të caktohet seancë e re, sepse në raste të këtilla 
është fjala për të njëjtën seancë e cila vazhdohet në ditën vijuese të punës së 
gjykatës.  

2 Nga praktika e deritanishme gjyqësore, është treguar se shpeshherë është e 
pamundur që seanca e filluar të vazhdohet ditën e nesërme të punës. Kjo zakonisht 
ndodhë në rastet kur gjyqtari ka të caktuar seanca tjera gjyqësore për ditën e 
nesërme e cila gjë nuk ia mundëson që atë ditë ta vazhdojë seancën e filluar si dhe 
kur të autorizuarit e palëve ditën e nesërme janë të angazhuar në seancat tjera 
gjyqësore në të njëjtën gjykatë apo në gjykatat tjera etj. Për këtë arsye këtë 
dispozitë, duhet interpretuar në atë mënyrë që me ditën e ardhshme duhet 
nënkuptuar ditën tjetër të punës, në të cilën sipas orarit të punës, ka mundësi që 
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të vazhdohet me seancën e filluar gjyqësore, mirëpo në mënyrë që të mos humbet 
kuptimi i këtij instituti, koha midis seancës së filluar dhe vazhdimit të sajë nuk do 
të duhej të jetë më e gjatë se 3-4 ditë.  

3 Vazhdimi i seancës mund të caktohet edhe në rastet kur seanca e filluar nuk mund 
të kryhet brenda të njëjtës ditë qoftë për shkak se ajo ka zgjatur më shumë se sa 
është parashikuar qoftë për shkak se gjyqtari nuk ka mundësi që ta përfundojë 
seancën për shkak të detyrimit për mbajtjen e seancave tjera të konvokuara më 
parë e të cilat pasojnë pas asaj seance. 

4 Gjykata duhet të ndërmerr masat që ti shmanget vazhdimit të paparashikuar të 
seancave gjyqësore. Këtë para se gjithash duhet ta bëjë me planifikimin paraprak të 
kohës së nevojshme për zhvillimin dhe përfundimin e shqyrtimit kryesor, në pajtim më 
dispozitën e nenit 426.1, të këtij ligji ashtu që duke pasur parasysh ndërlikueshmerinë e 
rastit kontestues, të caktojë mbajtjen e seancës në disa ditë, pa ndërprerje. 

 
 
Neni 443 
 

Dispozitat e neneve 437-442 të këtij ligji, aplikohen në mënyrë të përshtatshme 
edhe për seancën përgatitore. 

 
1 Më dispozitën e këtij neni, është paraparë se në seancën përgatitore përshtatshmërisht 

aplikohen dispozitat për shtyrjen dhe për vazhdimin e seancës, për afatin e shtyrjes dhe 
për detyrimin e gjyqtarit të çështjes që t`i ndërmerr të gjitha masat që në seancën e 
ardhshme, shqyrtimi të mund të përfundoj. 

2 Mirëpo, shtrohet pyetja nëse në seancën përgatitore mund të aplikohen dispozitat e 
neneve 439 dhe 440 të këtij Ligji. Kjo për faktin sepse në seancën përgatitore nuk 
merren provat për vërtetimin e fakteve me rëndësi për marrjen e vendimit, lidhur me 
kërkesëpadinë, për çka seanca përgatitore nuk do të mund të shtyhet për këto shkaqe.  

 
 
3) Mbajtja e seancës kryesore me dyer të hapura 
 
Neni 444 
 
444.1 Shqyrtimi kryesor i çështjes bëhet publikisht. 
444.2 Në vendin ku mbahet seanca për shqyrtimin kryesor mund të jenë të 

pranishëm vetëm personat e moshës madhore. 
444.3 Personat që janë të pranishëm në seancë nuk guxojnë të mbajnë armë apo 

mjete të rrezikshme. 
444.4 Dispozita e paragrafit 3 të këtij neni nuk ka të bëjë me rojtarët e 

personave që marrin pjesë në procesin gjyqësor. 
 

1 Neni 444 në tërësi është marrë nga neni 306 i Ligjit të mëparshëm, prandaj ai në 
mënyrë të njëjtë e rregullon çështjen e publicitetit të seancës kryesore dhe në 
mënyrë të njëjtë e përcakton edhe rrethin e personave që mund të marrin pjesë në 
seancë.  
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2 Paragrafi 1 i këtij neni shpreh parimin e publicitetit të shqyrtimit, të paraparë me 
nenin 4 të këtij ligji. Kjo aq më parë ngase me këtë dispozitë u mundësohet 
qytetarëve që duke prezantuar në seancat gjyqësore të ushtrojnë kontrollin në 
punën e gjykatave dhe njëkohësisht që ata të informohen për metodën e punës në 
gjykata dhe për dispozitat ligjore të cilat gjykata i zbaton në raste konkrete1460. 

3 Shikuar nga pikëpamja e mundësisë për pjesëmarrje publiciteti i seancës mund të 
jetë i gjerë dhe i ngushtë. Publiciteti i gjerë i seancës ka të bëjë me të gjithë 
personat, kjo nënkupton se në seancë mund të prezantojnë të gjitha ata që 
dëshirojnë, prandaj ai ndryshe quhet edhe publicitet i përgjithshëm. Dispozitat e 
nenit 444, kanë të bëjnë më publicitetin e gjerë (të përgjithshëm), kurse për 
publicitetin e ngushtë bën fjalë neni 446 i këtij Ligji. Teoria juridike e njeh edhe të 
ashtuquajturin publiciteti i palëve i cili ka të bëjë me palët. 

4 Principi i publicitetit, i shprehur në paragrafin 1 të këtij neni, nënkupton “se secili 
person i moshës madhore mund të prezantoj në seancë, ta përcjellë rrjedhën e sajë 
dhe që të dhënat për të cilat mëson në seancë t`ua transmetojë personave të tretë, 
qoftë nëpërmes mjeteve të informimit publik ose në mënyrë tjetër”1461.  

5 Mirëpo, edhe pse principi i publicitetit nënkupton që në seancë mund të marrë 
pjesë numër i pakufizuar i qytetarëve të moshës madhore, kërkesa e tij në praktikë 
vështirë se do të mund të përmbushet. Kjo për shkak të mundësive të kufizuara 
hapësinore nëpër gjykatore, të cilat nuk mundësojnë pjesëmarrjen në seancë për të 
gjithë të interesuarit. 

6 Sipas paragrafit 2 të këtij neni, në vendin ku mbahet seanca për shqyrtimin mund 
të jenë të pranishëm vetëm personat e moshës madhore1462. 

7 Personat të cilët janë të pranishëm në seancë, në çfarëdo cilësie (pjesëmarrës në 
procedurë ose në cilësinë e dëgjuesve), nuk guxojnë të mbajnë armë apo mjete 
tjera të rrezikshme, pa marrë parasysh faktin nëse ata për shkak të punës që bëjnë 
kanë të drejtë në mbajtjen e armës apo të mjeteve tjera të rrezikshme (ushtarakët, 
pjesëtarët e policisë, gardianët e burgut etj.). 

8 Vetëm personat zyrtar, të cilët gjatë shqyrtimit kryesor i ruajnë palët apo 
dëshmitarët të cilët janë sjellur nga burgu, kanë të drejtë të mbajnë armë në 
gjykatore. Këtu është fjala për pjesëtarët e policisë gjyqësore nëse ekziston 
formacioni i tillë, për pjesëtarët e policisë të cilët e kanë shoqëruar palën apo 
dëshmitarin e burgosur, për rojtarin e burgut etj.  

 
 
Neni 445 
 

Gjykata lejon, me vendim të arsyetuar, që gjykimi i çështjes tërësisht apo 
pjesërisht, të bëhet në seancë me dyer të mbyllura/jo publike/, vetëm kur: 

a) është e nevojshme të ruhet një sekret zyrtar dhe rendi publik; 

                                                            
1460 Komentar Zakona o parnicnom postupku Federacije BiH i Republici Srpskoj, st. 218. 
1461 Zakon o parničnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, obrazcima i registrom pojmova, 
Beograd 1980, st. 498. 
1462 Kjo “sepse konsiderohet se vetëm këta persona mund të kuptojnë rëndësinë e asaj që ndodhë në 
seancë”; Gradjanstvo parnično procesno pravo, Zagreb 1986, marrë nga Komentar Zakona o 
parnicnom postupku Federacije BiH i Republici srpskoj, st.219. 
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b) përmenden sekrete tregtare, apo shpikjesh, nga publikimi i të cilave 
do të cenoheshin interesa që mbrohen me ligj; 

c) përmenden rrethana nga jeta intime private e palëve dhe e 
pjesëmarrësve të tjerë në proces. 

 
1 Dispozitat e këtij neni, sjellin disa risi në raport më dispozitat e nenit 307 të ligjit të 

mëparshëm, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me zgjerimin e rrethit të shkaqeve 
për të cilat gjykata mund të vendosë që gjykimi i çështjes tërësisht apo pjesërisht të 
mbahet me dyer të mbyllura (të përjashtohet publiku). Kështu, përveç shkaqeve të 
parapara me nenin 307 të ligjit të mëparshëm, me dispozitat e këtij neni, si shkaqe 
të reja për gjykim me dyer të mbyllura janë paraparë edhe ruajtja e sekretit tregtar 
apo i shpikjeve të cilat mbrohen me ligj.  

2 Nga dispozitat e këtij neni rezulton se parimi i publicitetit të procedurës nuk është 
absolut dhe se gjykata mund të vendos që tërësisht apo pjesërisht ta përjashtojë 
publikun nëse është e nevojshme mbrojtja e interesave të caktuara të cilat i 
garanton ligji. Kësisoj, përveç rasteve në të cilat sipas ligjit është i përjashtuar 
publiku në shqyrtimin kryesor (p.sh. në kontestet martesore dhe në kontestet për 
vërtetimin e atësisë apo amësisë), gjykata mund ta përjashtojë në tërësi apo 
pjesërisht publikun edhe në rastet kur këtë e kërkojnë interesat e ruajtjes së sekretit 
zyrtar, të rendit publik, të sekretit tregtar dhe të shpikjeve si dhe të ruajtjes së 
sekretit nga jeta intime e palëve dhe e pjesëmarrësve tjerë në procedurë. 

3 Në qoftë se dëshmitari apo eksperti pyetën për faktet të cilat përfaqësojnë sekret 
ushtarak apo sekret zyrtar, pasi që organi kompetent i liron nga ruajtja e këtij 
sekreti, shqyrtimi lidhur me këtë pjesë do të bëhet i mbyllur për publikun.  

4 Konsiderohet se ekzistojnë shkaqet për përjashtimin e publikut edhe në ato raste 
kur dëshmitari ka të drejtë të refuzoj të dëgjohet apo të përgjigjet në pyetje të 
caktuara, por pranon që të dëgjohet dhe që të përgjigjet ndaj pyetjeve të tilla me 
kusht që shqyrtimi në këtë pjesë të bëhet pa praninë e publikut. Këto shkaqe mund 
të paraqitën edhe me rastin e dëgjimit të ekspertit dhe të palëve ndërgjyqëse. 

5 Gjykata mund të vendosë që shqyrtimi të bëhet më dyer të mbyllura kur nuk 
ekzistojnë shkaqet e theksuara në pikat e mësipërme të komentarit të këtij neni, nëse 
për shkak të numrit të madh të personave të interesuar për të prezantuar në seancë, 
mund të vijë deri te cenimi i rendit publik, kurse gjyqtari i çështjes nuk ka mundësi që 
me masat e parapara për mbajtjen e rendit të sigurojë mbajtjen e shqyrtimit në mënyrë 
normale. Me rastin e marrjes së vendimit për përjashtimin e publikut nga ky shkak, 
është e mjaftueshme që gjyqtari i çështjes të këtë krijuar bindjen se me masat për 
mbajtjen e rendit nuk do të arrij që të sigurojë që shqyrtimi të mbahet pa pengesa. 

6 Sekreti tregtar dhe sekreti që ka të bëjë më shpikjet, janë të mbrojtura më ligj, 
prandaj në qoftë se gjykata konstaton se gjatë shqyrtimit në çfarëdo mënyre (me 
deklaratat e dëshmitarëve,të ekspertëve apo të palëve) do të mund të cenohej 
sekreti i tillë, do të vendosë që shqyrtimi në tërësi apo në pjesën kur bëhet fjalë për 
faktet që lidhen me këto sekrete, të mbahet me dyer të mbyllura.  

7 Në qoftë se gjykata konstaton se për shkak të natyrës së çështjes e cila është objekt 
shqyrtimi, lidhur me disa fakte vendimtare, do të mund të përmenden rrethana 
nga jeta intime e palëve apo të ndonjërit nga pjesëmarrësit tjerë në procedurë 
(dëshmitarët, ekspertet, ndërhyrësit etj.) mund të vendosë që shqyrtimi në tërësi 
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apo në pjesë të caktuara, të mbahet më dyer të mbyllura. Vendimin për 
përjashtimin e publikut nga ky shkak, gjykata e merr kryesisht ose me propozimin 
e palëve apo të pjesëmarrësve tjerë në procedurë. 

8 Kur përjashtohet publiku nga shkaqet e parapara më nenin 445, përjashtimi 
asnjëherë nuk ka të bëjë me palët dhe me të autorizuarit të tyre, me përfaqësuesit 
ligjor dhe më ndërhyrësit (neni 446 i këtij ligji). 

9 Përjashtimi jo i rregullt i publikut nga shqyrtimi kryesor çdo herë përfaqëson 
shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore (neni 182.2 alineja m) 
e cila përfaqëson shkak për prishjen e aktgjykimit në procedurën e ankimimit. 

 
 
Neni 446 
 
446.1 Në gjykimin e çështjeve me dyer të mbyllura lejohen të qëndrojnë në 

sallën e gjyqit vetëm palët, përfaqësuesit e tyre ligjor ose me prokurë dhe 
ndërhyrësit. Me lejen e gjykatës mund të qëndrojnë në sallën e gjyqit 
personat zyrtar të caktuar, punëtorët publik dhe shkencor, po që se një 
gjë e tillë është me interes për shërbimin e tyre, përkatësisht për 
veprimtarinë e tyre publike apo shkencore. 

446.2 Gjyqtari do ti paralajmërojë personat që janë të pranishëm në seancë nga 
e cila është përjashtuar publiku, se kanë për detyrë të ruajnë si fshehtësi 
çdo gjë që mësojnë në seancën e këtillë, si dhe për pasojat e zbulimit të 
fshehtësisë.  

 
1 Në nenin 446, kryesisht janë marrë dispozitat e nenit 308 të Ligjit të mëparshëm. 

Ndryshimi qëndron vetëm aty se në këtë nen nuk është përfshirë paragrafi 3 i nenit 
308 të Ligjit të mëparshëm, me të cilin parashihej se gjykata me kërkesën e palëve 
mund të lejoj që në shqyrtim të jenë të pranishëm më se shumti dy persona që i 
propozon pala, çka do të thotë se tani kjo mundësi nuk parashihet shprehimisht.  

2 Përjashtimi i publikut asnjëherë nuk ka të bëjë me palët në procedurë, me 
përfaqësuesit e tyre ligjor dhe me ata me prokurë si dhe me ndërhyrësit. 

3 Mirëpo, edhe në rastet kur është përjashtuar publiku nga shkaqet e parapara me 
nenin 445 të këtij ligji, gjykata mund të lejojë që në sallën e gjykimit të 
qëndrojnë personat zyrtar të caktuar, punëtorët publik dhe shkencor, nëse kjo 
është me interes për shërbimin e tyre, përkatësisht për veprimtarinë e tyre publike 
apo shkencore. Lidhur me kërkesat e këtyre personave, vendosë gjykata. Kundër 
aktvendimit me të cilin nuk lejohet prania e tyre në sallën e gjykimit, këta persona 
nuk kanë të drejtë në ankesë, sepse ata nuk janë pjesëmarrës në procedurë. As palët 
nuk kanë të drejtë në ankim të veçantë kundër aktvendimit me të cilin u është 
lejuar qëndrimi në sallën e gjykimit, personave të këtillë (neni 447 i këtij ligji).  

4 Gjykata, personat të cilët janë të pranishëm në seancë, në pajtim me paragrafin 1 të 
këtij neni, nga e cila është përjashtuar publiku (palët, përfaqësuesit e tyre ligjor dhe 
ata me prokurë, ndërhyrësit e sidomos personat zyrtarë, punëtorët publikë dhe 
shkencorë) do ti paralajmëroj se kanë për detyrë të ruajnë si fshehtësi çdo gjë 
që mësojnë në seancën e këtillë si dhe për pasojat e zbulimit të fshehtësisë. Në 
procesverbal do të shënohen të gjithë personat të cilëve në pajtim me paragrafin 1 
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të këtij neni, u është lejuar të jenë të pranishëm në seancë, në të cilën është 
përjashtuar publiku dhe gjithashtu do të shënohet edhe paralajmërimi që u është 
bërë të pranishmëve për detyrimin e ruajtjes së fshehtësisë. 

 
 
Neni 447 
 
447.1 Aktvendimin për zhvillimin e gjykimit me dyer të mbyllura gjykata duhet 

ta arsyetojë dhe ta shpallë publikisht. 
447.2 Kundër aktvendimit me të cilin vendoset zhvillimi i gjykimit me dyer të 

mbyllura nuk lejohet ankim i veçantë. 
 
1 Gjykata ka për detyrë që aktvendimin me të cilin e ka përjashtuar publikun nga 

salla e gjykimit, ta arsyetoj dhe ta shpallë publikisht. Aktvendimin e këtillë gjykata 
e jep në formë të shkruar, zakonisht, para seancës për shqyrtimin kryesor dhe të 
njëjtin duhet ta shpallë në tabelën e shpalljeve të gjykatës ose në vend tjetër të 
përshtatshëm (p.sh. para sallës së gjykimit). Me qenë se kundër aktvendimit të 
këtillë nuk lejohet ankim i veçantë, nuk ekziston detyrimi i gjykatës që të njëjtin 
t`ua dorëzojë palëve, përfaqësuesve të tyre ligjor dhe atyre me prokurë si dhe 
ndërhyrësve. Gjykata aktvendimin për përjashtimin e publikut mund ta merr 
edhe gjatë seancës për shqyrtimin kryesor, mirëpo edhe në këto raste ka për 
detyrë që të njëjtin ta arsyetoj dhe ta shpallë publikisht. 

2 Kundër aktvendimit për përjashtimin e publikut nuk lejohet ankim i veçantë, 
prandaj ai mundë të goditet vetëm me ankesë kundër vendimit për çështjen 
kryesore. Gjithashtu, edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, palët munden me 
ankesën kundër vendimit për çështjen kryesore ta godasin edhe aktvendimin me të 
cilin është refuzuar kërkesa e tyre për përjashtimin e publikut.  

 
 
Neni 448 
 

Dispozitat për zhvillimin e gjykimit me dyer të hapura në mënyrë adekuate do 
të zbatohen për seancën përgatitore dhe atë para gjykatës së porositur. 

 
1 Parimi i publicitetit si njeri nga parimet themelore të procedurës kontestimore, 

përveç në shqyrtimin kryesor, aplikohet edhe në seancat tjera gjyqësore, në 
seancën përgatitore dhe në seancën e cila mbahet para gjykatës së porositur. Edhe 
pse ligji nuk e parasheh shprehimisht konsiderojmë se parimi i publicitetit duhet të 
zbatohet edhe në seancat tjera gjyqësore të cilat gjykata i cakton jashtë shqyrtimit 
kryesor, siç janë seancat lidhur me propozimin për kthim në gjendje të mëparshme, 
në seancën lidhur me propozimin për masën e sigurimit të kërkesëpadisë etj. 

2 Meqenëse me dispozitën e nenit 193 të këtij Ligji, është paraparë se gjithë ajo që 
është parapashikuar për procedurën e shkallës së parë, në mënyrë adekuate do të 
aplikohet edhe në procedurën para gjykatës së shkallës së dytë, rezulton se edhe 
dispozitat të cilat kanë të bëjnë me publicitetin në seancë përshtatshmërisht 
zbatohen edhe në shqyrtimin para gjykatës të shkallës së dytë. 
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KREU XXV 
 
Shpenzimet Procedurale 
 
1 Sipas definicionit ligjor, me shpenzime të procedurës konsiderohen të gjitha 

shpenzimet të cilat bëhen “gjatë dhe lidhur me procesin gjyqësor” (neni 
449.1). Që nga momenti kur është venë në proces mbrojtja gjyqësore e deri me 
përfundimin e kontestit, palët kanë shpenzime të cilat janë të domosdoshme për 
realizimin apo mbrojtjen e të drejtave të tyre subjektive. Këtu, para se gjithash 
është fjala për shpenzime të cilat i kanë palët, përfaqësuesit e tyre ligjorë ose 
përfaqësuesit me prokurë, por edhe me shpenzimet e personave tjerë të cilët marrin 
pjesë në procedurë (ndërhyrësit, prokurorit publik, dëshmitarit, ekspertit, 
interpretit, gjyqtarit, procesmbajtësit e personave tjerë).  

2 Gjithashtu, me dispozitat e këtij instituti ligjor, parashihen rregulla për llogaritjen 
e shpenzimeve në dobi apo në ngarkesë të palëve dhe pjesëmarrësve tjerë në 
procedurë, rregullat për procedimin e gjykatës lidhur me vendosjen sipas 
kërkesave për kompensimin e shpenzimeve, varësisht nga faza dhe lloji i kontestit, 
si dhe kushtet dhe procedura për lirimin nga detyrimi për pagimin e shpenzimeve 
të procedurës.  

 
 
Përbërja e shpenzimeve procedurale 
 
Neni 449 
 
449.1 Shpenzimet procedurale përbëhen nga harxhimet e bëra gjatë dhe lidhur 

me procesin gjyqësor. 
449.2 Shpenzimet procedurale përfshijnë edhe shpërblimet për punën e avokatit 

e të personave tjerë të cilëve ligji u jep të drejtën e shpërblimit. 
 
1 Dispozitat e këtij neni, tekstualisht janë marrë nga dispozitat e nenit 151 të Ligjit të 

mëparshëm dhe ato si të tilla janë dispozita ligjore të karakterit të 
përgjithshëm.  

2 Me paragrafin 1 të këtij neni, shpenzimet e procedurës janë definuar si shpenzime 
të bëra gjatë procedurës dhe si shpenzime të bëra lidhur me procedurën. 

3 Me shpenzimet e bëra gjatë procedurës, konsiderohen të gjitha ato shpenzime të 
cilat bëhen gjatë procedurës gjyqësore, siç janë: taksat gjyqësore lidhur me 
padinë, me përgjigjen në padi dhe me parashtresat tjera; shpenzimet e 
dëshmitarëve dhe ekspertëve për ardhje në gjykatë dhe për ushqim, fjetje dhe 
humbjet e fitimit; shpërblimi i ekspertit për kryerjen e ekspertimit; shpenzimet e 
gjykatës për dalje në terren për realizimin e këqyrjes në vend; shpenzimet e 
sigurimit të provave etj. 

4 Me shpenzimet lidhur me procesin gjyqësor, konsiderohen ato shpenzime të cilat 
mund të lindin, jo vetëm gjatë procedurës, por edhe para se të inicohet procedura 
me kusht që të jenë bërë në funksion të inicimit të procedurës. Shpenzime të tilla 
mund të jenë shpenzimet e bëra gjatë tentimit të arritjes të marrëveshjes 
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jashtëgjyqësore, shpenzimet e vërejtjes para padisë, shpenzimet e bëra para 
inicimit të procedurës tek organi tjetër i cili ka vendosur për çështjen paraprake etj. 

5 Sipas paragrafit 2 të këtij neni, në shpenzimet e procedurës hyjnë edhe shpenzimet 
për shpërblimin e punës së avokatit të cilat kanë të bëjnë me përpilimin e padisë 
dhe përgjigjes në padi, me përpilimin e parashtresave dhe të mjeteve juridike si dhe 
me përfaqësimin e palës në gjykatë. Gjithashtu, në shpenzimet e avokatit hyjnë 
edhe shpenzimet të cilat avokati i ka bërë lidhur me dërgimin e shkresave, me 
transportin për ardhje në gjykatë dhe vajtje nga gjykata, shpërblimi për mungesën 
nga zyra gjatë pranisë në shqyrtim, shpenzimet paushall etj. 

6 Përveç avokatit, të drejtë në shpërblim të shpenzimeve procedurale kanë edhe 
prokurori publik dhe ombudspersoni kanë të drejtën në shpërblim të shpenzimeve 
por jo edhe në shpërblim për punën e bërë (neni 460). 

7 Në qoftë se palën, në cilësinë e të autorizuarit, e përfaqëson personi i cili nuk është 
avokat, ai nuk ka të drejtë në shpërblim, për punën e bërë por vetëm në shpenzime 
të cilat mund të njihen vet palës (neni 453).  

8 Detyrimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës është obligim ligjor 
(obligatio ex lege) dhe vlen për të gjitha kontestet, pavarësisht nga raporti civilo-
juridik nga i cili ka lindur kontesti.  

 
 
Neni 450 
 

Secila palë paraprakisht vet i bartë harxhimet që i ka shkaktuar me veprimet 
procedurale të veta. 

 
1 Si rregull, paraprakisht nuk dihet rezultati i procedurës, prandaj si rrjedhojë 

nuk mund të dihet paraprakisht se cila palë përfundimisht do ti bartë shpenzimet e 
procedurës. Për këtë arsye, e me qëllim që të sigurohet zbatimi i papenguar i 
procedurës gjyqësore ligjdhënësi më këtë dispozitë parimore ka paraparë se 
paraprakisht secila palë duhet ti bartë shpenzimet të cilat i ka shkaktuar me 
veprimet e veta procedurale. 

2 Paditësi paraprakisht do ti bartë shpenzimet të cilat kanë të bëjnë me taksën për 
padi, për parashtresa dhe për veprimet tjera për të cilat është paraparë paguarja e 
taksës, pastaj shpenzimet që kanë të bëjnë me shpërblimin e avokatit për 
përpilimin e padisë dhe të parashtresave tjera, për ardhjen e tij në gjykatë dhe për 
përfaqësim, si dhe shpenzimet që kanë të bëjnë me përpilimin e mjeteve juridike 
dhe me marrjen e provave. 

3 I padituri paraprakisht do ti bartë shpenzimet të cilat kanë të bëjnë me 
përpilimin e përgjigjes në padi dhe me parashtresat tjera nëse i ka përpiluar 
avokati, me shpenzimet që shkaktohen me marrjen e provave të propozuara nga ai 
(me thirrjen e dëshmitarit, të ekspertit, për daljen e gjykatës për këqyrje në vend 
etj.), pastaj shpenzimet që kanë të bëjnë me përpilimin e mjeteve juridike të 
rregullta dhe të jashtëzakonshme dhe shpenzimet për përfaqësim nga ana e 
avokatit. 

4 Lidhur me shpenzimet e ombudspersonit dhe prokurorit publik, shih komentarin e 
nenit 460. 
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5 Lidhur me shpenzimet të cilat shkaktohen në procedurën e sigurimit të provave, 
shih komentarin e nenit 314. 

 
 
Neni 451 
 
451.1 Shpenzimet për dëshmitarët, ekspertet dhe për këqyrjen e sendeve ose 

këqyrjen në vend parapaguhen nga pala që i ka kërkuar, në shumën që e 
ka caktuar gjykata me aktvendim. 

451.2 Kur marrjen e provës e propozojnë të dy palët bashkërisht, atëherë 
gjykata vendos që shumën e nevojshme për pagimin e shpenzimeve 
paraprakisht ta deponojnë të dy palët në pjesë të barabarta. 

451.3 Gjykata do të heq dorë nga marrja e provës në qoftë se shuma e 
nevojshme për mbulimin e shpenzimeve nuk deponohet në afatin e 
caktuar nga gjykata. 

451.4 Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit 3 të këtij neni, në qoftë se 
gjykata cakton sipas detyrës zyrtare marrjen e provave për vërtetimin e 
fakteve lidhur me zbatimin e nenit 3 paragrafi 3 të këtij ligji, kurse palët 
nuk e deponojnë shumën e caktuar, atëherë shpenzimet për marrjen e 
provave do të paguhen nga mjetet e gjykatës. 

 
1 Dispozitat e këtij neni përfaqësojnë shtjellim të mëtejmë të rregullave për 

detyrimin e secilës palë që paraprakisht ti bartin shpenzimet që i shkaktojnë me 
veprimet e veta procedurale (neni 450). 

2 Në qoftë se pala (paditësi apo i padituri) propozon marrjen e ndonjë prove 
(dëgjimin e dëshmitarit, ekspertit, këqyrjen në vend etj.) ka për detyrë që, me 
urdhëresën e gjykatës, ta deponojë në depozitën e gjykatës si paradhënie, 
shumën e caktuar të të hollave për mbulimin e shpenzimeve të cilat bëhen me 
marrjen e provave të propozuara. Gjykata urdhëresën për pagesën e shumës për 
mbulimin e shpenzimeve për marrjen e provave të propozuara nga pala e cakton 
me aktvendim, me të cilin e caktohet edhe afati për pagesën. 

3 Lartësinë e paradhënies së nevojshme, gjykata e cakton në bazë të të dhënave të 
cilat i ka të njohura (shpenzimet e transportit, për ushqim, për fjetje, shpenzimet të 
cilat do të shkaktohen me këqyrje të sendit, shpenzimet e ekspertimit sipas 
ndërlikueshmerisë së çështjes e cila duhet të sqarohet me këtë mjet provues, 
lartësia e humbjes së pagës për shkak të mungesës të dëshmitarit në vendin e punës 
etj.). Nëse shuma e deponuar nuk është e mjaftueshme për mbulimin e 
shpenzimeve, gjykata e obligon palën që ta plotësoj atë, e nëse ajo është më e 
madhe se shpenzimet e bëra, ndryshimi do ti kthehet palës. 

4 Kur marrjen e ndonjë prove e propozojnë të dy palët, gjykata do të caktojë që 
shumën e nevojshme për mbulimin e shpenzimeve ta deponojnë të dy palët, në 
pjesë të barabarta. Kjo zakonisht ndodhë kur të dy palët konsiderojnë se marrja e 
provës së caktuar do të jetë në interesin e tyre (p.sh. të dy palët konsiderojnë se 
marrja e provës me këqyrjen në vend do ti sqarojë pretendimet e tyre për 
ekzistimin e fakteve që secila prej tyre i ka theksuar). 
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5 Meqenëse, si rregull, palët disponojnë lirisht me veprimet e veta në procedurën 
kontestimore, si rrjedhojë ato duhet ti bartin edhe pasojat e marrjes apo mosmarrjes 
të veprimeve të caktuara, prandaj duke u nisur nga ky parim, ligjdhënësi në 
paragrafin 3 të këtij neni, ka paraparë se gjykata do të heq dorë nga marrja e 
provës sipas paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni në qoftë se palët nuk e 
deponojnë shumën e nevojshme për mbulimin e shpenzimeve në afatin e 
caktuar nga gjykata, mirëpo kjo nuk mund të jetë shkak për hedhjen e padisë. 
Lidhur me këtë çështje, praktika gjyqësore ka shprehur këtë qëndrim: “Edhe pse 
pala nuk ka vepruar sipas urdhëresës së gjykatës dhe nuk e ka deponuar në afatin 
e paraparë shumën e nevojshme për mbulimin e shpenzimeve të cilat do të bëhen 
me marrjen e provave të propozuara, gjykata megjithatë nuk është e autorizuar që 
në këtë rast ta hedh padinë, por është e autorizuar që të heq dorë nga marrja e 
provës së tillë1463.  

6 Afati në të cilin palët kanë për detyrë që ta deponojnë shumën e caktuar për 
shpenzime, është afat gjyqësor, prandaj ai me kërkesën e arsyeshme të palës 
mund të zgjatët (p.sh. për shkak të pamundësisë materiale të palës për paguarje për 
një periudhë të caktuar etj.).  

7 Në qoftë se gjykata e ka caktuar marrjen e provave për vërtetimin e fakteve lidhur 
më zbatimin e nenit 3 par. 3 të këtij Ligji, kurse palët nuk e deponojnë paradhënien 
e urdhëruar nga gjykata për mbulimin e shpenzimeve, gjykata nuk do të heq dorë 
nga marrja e provave të tilla, por do t’i mbulojë shpenzimet e bëra për këtë qëllim 
nga mjetet e gjykatës.  

 
 
Neni 452 
 
452.1 Pala e cila e humb procesin gjyqësor tërësisht ka për detyrë që palës 

kundërshtare gjyqfituese, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, t`ia 
shpërblej të gjitha shpenzimet gjyqësore. 

452.2 Po që se paditësi vetëm pjesërisht ka sukses në procesin gjyqësor, atëherë 
gjykata mundet, duke marrë parasysh suksesin e arritur, të caktojë që 
secila palë t`i bartë shpenzimet e veta apo që njëra palë t`ia shpërblej 
tjetrës, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, pjesën proporcionale të 
shpenzimeve. 

452.3 Gjykata mund të vendos që njëra palë t`i shpërblej të gjitha shpenzimet 
që kanë pasur pala kundërshtare dhe ndërhyrësi që i është bashkuar, në 
qoftë se pala kundërshtare nuk ka pasur sukses vetëm në pjesën 
proporcionalisht të parëndësishme të kërkesës së vet, kurse për shkak të 
kësaj pjese nuk janë krijuar shpenzime të veçanta. 

452.4 Varësisht nga rezultati i të provuarit gjykata do të vendos nëse 
shpenzimet nga neni 443 paragrafi 4 të këtij ligji do ti bartë njëra apo të 
dy palët, ose shpenzimet e tilla do të mbeten në ngarkim të mjeteve 
financiare të gjykatës. 

                                                            
1463 Vrhovni sud Hrvatske Gz.4376/75 e publikuar në: Zakon o parničnom postupku sa komentarom, 
sudskom praksom, obrascima i registrom pojmova drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, st. 267. 
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452.5 Kur kërkesëpadia ka të bëjë me të holla, e palën paditëse e përfaqëson 
avokati apo përfaqësuesi ligjor të cilit me ligj të posaçëm i njihet e drejta 
që t`i shpërblehen shpenzimet, atëherë shpenzimet për përfaqësim do të 
caktohen sipas lartësisë së kërkesës në të holla që është pranuar me 
aktgjykim. 

 
1 Që në fillim duhet theksuar se ligjdhënësi nuk ka qenë konsekuent në përdorimin 

e gjuhës dhe të terminologjisë juridike kur në par. 1 dhe 2 të këtij neni, ka përdorur 
fjalën “proces” lidhur me rastet kur është në pyetje humbja e kontestit apo shkalla 
e suksesit në rastin kontestimor, e cila merret për bazë me rastin e ngarkimit të 
palës me shpenzimet procedurale. Kjo ngjan, për faktin, sepse në këto raste fjala 
është për humbjen e kontestit apo për shkallën e suksesit të arritur në kontestin 
konkret, e jo për procesin i cili e nënkupton rrjedhën e procedurës kontestimore, e 
cila nuk mund të matet me humbje apo me shkallën e suksesit të palëve.  

2 Dispozitat e këtij neni kanë të bëjnë më bartjen e shpenzimeve përfundimtare, 
sipas kriterit të suksesit të arritur në kontest, përkatësisht sipas përgjegjësisë 
për shpenzimet të cilat i janë shkaktuar palës kundërshtare dhe pjesëmarrësve tjerë 
në procedurë. 

3 Shpenzimet e procedurës përfundimisht i bartë pala e cila e ka humbur kontestin. 
Konsiderohet se paditësi e ka humbë kontestin nëse me vendim përfundimtar 
të gjykatës është refuzuar kërkesëpadia e tij, kurse i padituri e ka humb 
kontestin nëse kërkesëpadia e paditësit është aprovuar në tërësi. Pala e cila e 
ka humbur kontestin, duhet ti bartë shpenzimet e veta dhe do t`ia kompensojë 
shpenzimet ndaj palës tjetër si dhe shpenzimet e ndërhyrësit.  

4 Ndërhyrësit i takon e drejta në kompensim të të gjitha shpenzimeve të cilat ai i ka 
bërë dhe kanë qenë të nevojshme për zbatimin e procedurës. Gjithashtu, 
ndërhyrësit i takon e drejta për kompensimin e shpenzimeve të bëra edhe nëse 
veprimet e tij nuk e kanë përmirësuar pozitën e palës të cilës i është bashkëngjitur. 
Kjo ngase ai nuk ka mundur paraprakisht të dijë së në ç`mënyrë pala të cilës i është 
bashkangjitur do ta udhëheq kontestin. Në këtë linjë është shprehur edhe praktika 
gjyqësore, e cila thotë: “Ndërhyrësit duhet ti pranohet e drejta në kompensimin e 
shpenzimeve edhe atëherë, kur veprimet të cilat ai i ka propozuar, nuk e kanë 
përmirësuar pozitën e palës në anën e të cilës ka ndërhyrë në kontest. Ndërhyrësi 
nuk mundet paraprakisht të dijë nëse ajo palë në mënyrë të rregullt do ta udhëheq 
kontestin”1464.  

5 Gjykata vendimin për shpenzimet e procedurës e merr vetëm nëse palët bëjnë 
kërkesë për kompensimin e tyre në kuptim të nenit 463 të këtij ligji. 

6 Se në cilat raste tërheqja e padisë dhe pohimi i kërkesëpadisë i obligojnë palët për 
kompensimin e shpenzimeve, shih komentarin lidhur më dispozitat e neneve 455 
dhe 456 të këtij ligji. 

7 Me paragrafin 2 të këtij neni, është paraparë mënyra e vendosjes për shpenzimet e 
procedurës në rastet kur palët pjesërisht kanë sukses në kontest. Kështu, sipas 
kësaj dispozite, në këto raste gjykata mundet, varësisht nga suksesi i arritur, të 

                                                            
1464 Vrhovni sud Hrvatske, Gz.2220/7575 e publikuar në Zakon o parničnom postupku sa 
komentarom, sudskom praksom, obrascima i registrom pojmova drugo izmenjeno i dopunjeno 
izdanje, st. 270. 
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caktojë që secila palë ti bartë shpenzimet e veta ose që njëra palë t`ia kompensojë 
palës tjetër dhe ndërhyrësit pjesën e shpenzimeve të bëra. Kjo do të thotë se me 
rastin e vendosjes për shpenzimet e procedurës kontestimore, si rregull, duhet të 
merret parasysh suksesi i secilës palë në kontest (i paditësit dhe i të paditurit).  

8 Me rastin e vendosjes për shpenzimet e procedurës, kur palët pjesërisht kanë 
sukses në kontest, gjykata duhet të ketë parasysh jo vetëm lartësinë e kërkesës 
së aprovuar apo të refuzuar por edhe bazën e kërkesës. Lidhur me këtë, 
praktika gjyqësore shprehet: “Në rast të suksesit parcial të palëve në kontest, 
lidhur më caktimin e shpenzimeve të procedurës, shprehjet “sukses i pjesshëm” 
dhe “ pjesa proporcionale e shpenzimeve” duhet të vlerësohen jo vetëm në mënyrë 
kualitative por edhe në mënyrë kuantitative, sikur sa i përket bazës po ashtu edhe 
sa i përket lartësisë së aprovuar të pjesës së kërkesës, përkatësisht të refuzuar1465.  

9 Në qoftë se shpenzimet e kontestit në mënyrë të barabartë i kanë goditur të dy 
palët, sipas suksesit në kontest, gjykata do të caktojë që secila palë ti bartë 
shpenzimet e veta procedurale. Mirëpo nëse dallimi lidhur me suksesin në kontest 
dhe me shpenzimet të cilat palët i kanë pasur është i dukshëm, gjykata do ta 
obligojë palën e cila e ka humbur kontestin që palës kundërshtare dhe ndërhyrësit 
t`ua kompensojë shpenzimet e kontestit në përpjesëtim me suksesin e arritur. 

10 Në qoftë se i padituri e ka kundërshtuar bazën e kërkesëpadisë për vërtetimin e të 
cilës është marrë prova me ekspertim apo janë marrë provat tjera, kurse paditësi 
paraprakisht e ka deponuar paradhënien në emër të shpenzimeve për këtë qëllim, 
gjykata shpenzimet e bëra për ekspertim si dhe për marrjen e provave tjera në 
tërësi do t`ia njeh paditësit, pavarësisht nga lartësia e shumës së gjykuar. Në këtë 
linjë është shprehur edhe praktika gjyqësore, e cila thotë: “Kur i padituri e 
kundërshton në tërësi bazën e kërkesëpadisë apo bazën e pjesëve të veçanta të sajë 
(llojin e veçantë të dëmit etj.) për çka janë caktuar ekspertimet dhe janë marrë 
provat tjera për të cilat paditësi paraprakisht i ka bartë shpenzimet, paditësit do ti 
njihen ato shpenzime në tërësi pa marrë parasysh lartësinë e shumës së 
gjykuar”1466.  

11 Në qoftë se pala nuk ka sukses në pjesë të parëndësishme të kontestit, gjykata 
do ta urdhërojë palën kundërshtare që asaj t`i paguaj të gjitha shpenzimet e 
kontestit. Kjo zakonisht mund të ndodhë në rastet kur pjesa e parëndësishme e 
mossuksesit nuk ka krijuar shpenzime për palën tjetër edhe pse ajo ka pasur sukses 
në atë pjesë dhe nëse pala nuk ka sukses në kërkesat aksesore. 

12 Duhet të theksohet se në paragrafin 4 të këtij neni, gabimisht si dispozitë 
referuese është shënuar paragrafi 4 i nenit 443 i këtij Ligji. Kjo sepse sipas 
kontekstit të çështjes, të cilën e rregullon dispozita e paragrafit 4 i këtij neni, 
rezulton se dispozitë referuese duhet të jetë neni 451, par. 3 i Ligjit, e cila ka të 
bëjë me shpenzimet e marrjes së provave, kur duhet të zbatohet neni 3, paragrafi 3 

                                                            
1465 Zaključak opste sednice Vrhovnog suda Hrvatske od 06.06.1980 e publikuar në Zakon o 
parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleskama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, 
peto izmenjeno i dopunjeno izdanje,st.176.  
1466 Zakljucak opste sednice Vrhovnog suda Hrvatske od 06.06.1980, e publikuar në Zakon o 
parničnom postupku sa sudskom praksom, bjeleskama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, 
peto izmenjeno i dopunjeno izdanje, st.176. 
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i këtij Ligji e jo neni 443, i cili ka të bëjë me aplikimin subsidiar të dispozitave të 
neneve 437-442 në seancën përgatitore. 

13 Në esencë, kuptimi i dispozitës së paragrafit 4 të këtij neni, qëndron në atë se 
vendimi i gjykatës lidhur me burimet nga të cilat duhet të kompensohen 
shpenzimet e krijuara me marrjen e provave për vërtetimin e fakteve që kanë të 
bëjnë me zbatimin e nenit 3, paragrafi 3 të këtij ligji duhet të varet nga ajo se cila 
palë ka dhënë shkas për marrjen e tyre. Mirëpo gjykata, varësisht nga suksesi 
në kontest, mund të vendosë që ato shpenzime t`i bartin njëra apo të dyja palët. 

14 Paragrafi 5 i këtij neni, e rregullon mënyrën e caktimit të lartësisë së shpërblimit të 
avokatit, kur ky e përfaqëson palën si dhe të përfaqësuesit ligjor të palës i cili sipas 
ligjit ka të drejtë në shpërblim për përfaqësim, në rastet kur kërkesëpadia ka të 
bëjë me të holla (kërkesa për kompensimin e dëmit material dhe jo material, 
kërkesa për kthimin e borxhit, për pasurim të pabazë etj.). Sipas kësaj dispozite, 
lartësia e shpërblimit për përfaqësim në këto raste, duhet të caktohet varësisht nga 
lartësia e kërkesës së pranuar me aktgjykim.  

15 Është diskutabile nëse dispozita e paragrafit 5, është dashur fare të jetë e përfshirë 
në këtë nen. Kjo për faktin sepse çështja e caktimit të lartësisë së shpërblimit për 
përfaqësim nga ana e avokatit është materie të cilën e rregullon Ligji për avokatinë 
si dhe rregullat për tarifat e avokatit, kurse gjykata me rastin e caktimit të lartësisë 
për këtë lloj shpërblimi duhet të bazohet pikërisht në tarifën e caktuar nga Oda e 
Avokatëve dhe në dispozitat e Ligjit për avokatinë (neni 453.1 i këtij ligji). Në 
anën tjetër, lartësia e objektit të kontestit nuk mund të merret si bazë për caktimin e 
lartësisë së shpërblimit për përfaqësim. Këtë qëndrim e ka edhe praktika gjyqësore 
e cila thotë: “Vlera e objektit të kontestit e caktuar sipas dispozitave të Ligjit për 
taksat gjyqësore, është me rëndësi vetëm për lartësinë e taksave gjyqësore por jo 
edhe për lartësinë e kompensimit dhe shpërblimit për punën e avokatit”1467. 

 
 
Neni 453 
 
453.1 Me rastin e vendosjes së cilat shpenzime do t`i shpërblehen palës, gjykata 

do të merr parasysh vetëm ato shpenzime që kanë qenë të nevojshme për 
ndjekjen e çështjes në gjyq. Se cilat shpenzime kanë qenë të nevojshme, si 
dhe mbi shumën e shpenzimeve, vendos gjykata duke çmuar me kujdes të 
gjitha rrethanat. 

453.2 Po që se është parashikuar tarifa për shpërblimin e avokatëve, apo për 
shpenzimet tjera, atëherë këto shpenzime do të matën sipas tarifës së tillë. 

 
1 Dispozitat e këtij neni, në tërësi janë marrë nga neni 155 të Ligjit të mëparshëm për 

procedurën kontestimore, me të cilat janë përcaktuar autorizimet e gjykatës për 
vendosje lidhur me shpenzimet e procedurës. 

2 Sipas paragrafit 1, të këtij neni, gjykata është autorizuar që të vlerësojë se cilat 
shpenzime kanë qenë të nevojshme për zbatimin e procedurës. Kjo do të thotë 

                                                            
1467 ZS u Bjelovaru, Gz.1448/00 dt. 09.11.2000, e publikuar në Zakon o parničnom postupku sa 
sudskom praksom, biljeskama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeno i 
dopunjeno izdanje, st.180. 
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se palës e cila ka sukses në kontest nuk i njihen të gjitha shpenzimet të cilat ajo i ka 
pasur në kontest apo lidhur me të, por vetëm ato shpenzime të cilat kanë qenë të 
domosdoshme për realizimin apo për mbrojtjen e së drejtës e cila ka qenë objekt i 
kontestit. Se cilat janë ato shpenzime dhe në çfarë lartësie vendosë gjykata, në bazë 
të vlerësimit të të gjitha rrethanave, të cilat kanë të bëjnë me shpenzimet e krijuara. 

3 Gjykata nuk do t`ia njoh palës shpenzimet të cilat i vlerëson të panevojshme dhe 
të pa arsyeshme. Konsiderohen të panevojshme shpenzimet për parashtresën me 
të cilën paditësi e shpjegon bazën faktike apo atë juridike të padisë, sepse këtë ka 
pasur për detyrë ta bëjë në padi. Gjithashtu, nuk janë të domosdoshme as 
shpenzimet për parashtresën me të cilën pala kërkon shtyrjen e seancës, për 
parashtresën me të cilën pala e bën përmirësimin apo plotësimin e padisë dhe të 
parashtresave tjera, për parashtresën me të cilën pala e njofton gjykatën për 
pengesat që i ka për të prezantuar në seancë, për revokimin e autorizimit të 
avokatit etj. 

4 Pala është e lirë në zgjedhjen e të autorizuarit të saj, mirëpo nëse në selinë e 
gjykatës ka disa avokatë, palës nuk i takojnë shpenzimet e udhëtimit të avokatit 
nga zyra e tij e deri në gjykatë dhe anasjelltas dhe shpenzimet e mungesës së 
avokatit në zyrën, nëse zyra e tij është jashtë selisë së gjykatës. Megjithatë, gjykata 
në bazë të autorizimeve nga paragrafi 1 i këtij neni, do të mund të vendosë që 
palës t`ia njoh edhe shpenzimet e tilla nëse vlerëson se përfaqësimi i tillë ka 
qenë i domosdoshëm (p.sh. nëse kemi të bëjmë më avokat të profilizuar për 
përfaqësim në konteste të llojit të caktuar etj.). 

5 Në qoftë se pala angazhon dy apo më shumë avokatë për përfaqësim, si rregull, 
asaj i njihen shpenzimet që i ka pasur në lartësinë e paraparë vetëm për një avokat. 
Mirëpo, nëse çështja kontestuese është aq komplekse dhe me bazë faktike të atij 
vëllimi të cilat sipas vlerësimit të gjykatës e bëjnë të arsyeshme angazhimin e më 
shumë avokatëve, atëherë gjykata, në bazë të autorizimeve që i ka, mundet palës 
t`ia njoh shpenzimet e përfaqësimit për më shumë avokatë. Se cilat raste mund të 
konsiderohen të tilla, i ngelë praktikës gjyqësore që ta thotë fjalën e vet. 

6 Pala e cila ka të autorizuar në kontest, nuk ka të drejtë në shpenzime të procedurës 
për ardhje në seancë dhe për humbjen e fitimit për shkak të mungesës në vendin e 
punës nëse i autorizuari i sajë ka qenë i pranishëm në seancë, përveç në rastet kur 
gjykata e ka ftuar palën që personalisht të vijë me qëllim të deklarimit të saj lidhur 
me disa fakte kontestuese, për të prezantuar me rastin e këqyrjes në vend apo për 
marrjen e provës me dëgjimin e palës. 

7 Ndërhyrësi ka për detyrë që veprimet e veta ti koordinoj me veprimet e palës në 
anën e të cilës ka ndërhyrë në kontest, prandaj nëse pala dhe ndërhyrësi i 
ndërmarrin ndaras secili për vete të njëjtat veprime procedurale, ndërhyrësit nuk i 
takojnë shpenzimet për veprimet e tilla. 

8 Me rastin e vendosjes për shpenzimet e procedurës, të cilat përbëhen nga 
shpërblimet dhe kompensimet për punën e avokatit, gjykata vendosë sipas 
rregullave të Tarifës për shpërblimet dhe kompensimet e shpenzimeve për punën e 
avokatit, e cila është miratuar nga Kuvendi i Odes së Avokatëve, apo organi tjetër i 
paraparë me Ligjin për avokatinë dhe me Statutin e odës. 
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Neni 454 
 
454.1 Pala ka për detyrë që, pavarësisht nga ajo se cili e ka fituar procesin 

gjyqësor, t`ia shpërblej palës kundërshtare shpenzimet që ia ka shkaktuar 
me faj të vet ose me rastin që i ka ndodhur asaj. 

454.2 Gjykata mund të vendos që përfaqësuesi ligjor apo me prokurë i palës t`ia 
shpërblej palës kundërshtare shpenzimet që ia ka shkaktuar me faj të vet. 

454.3 Për kërkesat për shpërblimin e shpenzimeve nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij 
neni gjykata duhet të vendos me aktvendim pavarësisht nga vendimi mbi 
çështjen kryesore.  

 
1 Me dispozitat e këtij neni, është paraparë detyrimi i shpërblimit të shpenzimeve të 

procedurës, në bazë të fajit ose të rastit që i ka ndodhur palës apo përfaqësuesit të 
saj, gjë që përfaqëson shmangie nga parimi i shpërblimit të shpenzimeve mbi 
bazën e suksesit në kontest. 

2 Sipas këtyre parimeve, pala ka për detyrë që pavarësisht nga rezultati i kontestit 
t`ia kompensoj palës kundërshtare shpenzimet të cilat i ka shkaktuar me fajin e sajë 
ose me rastin i cili i ka ndodhur asaj (par. 1 i këtij neni). Kjo do të thotë se edhe 
pala e cila ka pasur të drejtë dhe të cilës gjykata ia ka ofruar mbrojtjen e plotë 
ligjore, përgjigjet sipas principit të fajësisë ose rastit për të gjitha shpenzimet të 
cilat ia ka shkaktuar kundërshtarit nëse kontestin e ka udhëhequr në mënyrë të 
pakujdesshme ose nëse i ka ndodhur rasti i cili bie në rrezikun e sajë (sëmundja, 
pengesa për ardhjen në seancë etj.). Aplikimi i kësaj dispozite ligjore, zakonisht, 
vjen në shprehje në rastet kur pala e lëshon seancën ose afatin dhe pastaj kërkon 
kthimin në gjendje të mëparshme (p.sh. në rast të sjelljes së aktgjykimit për shkak 
të mungesës, të hedhjes së padisë ose mjetit juridik, përkatësisht kur pala e lëshon 
afatin për tu deklaruar lidhur me propozimin e palës kundërshtare ose lidhur me 
konstatimin dhe mendimin e ekspertit etj.) për çka kontesti kthehet në gjendje të 
mëparshme, ose kur pala nuk i përfillë afatet gjyqësore dhe kur sjelljet e sajë 
shkojnë në drejtim të zvarritjes së procedurës. 

3 Edhe ndërhyrësi përgjigjet për shpenzimet e krijuara sipas principit të fajësisë. 
4 Si rregull, pala përgjigjet për të gjitha shpenzimet që janë krijuar me lëshimet e 

sajë dhe të përfaqësuesve të sajë (përfaqësuesit ligjor dhe përfaqësuesit me 
prokurë). Mirëpo, nëse lëshimet me të cilat janë krijuar shpenzime të procedurës, 
mund të adresohen si faj ekskluziv i përfaqësuesit të palës, atëherë gjykata 
mund të vendosë që ato shpenzime palës kundërshtare t`ia kompensojë vet 
përfaqësuesi i palës. Kjo zakonisht mund të ndodhë kur përfaqësuesi ligjor ose 
përfaqësuesi me prokurë shkojnë nga ajo që shqyrtimi të zvarritet (p.sh. kur 
përfaqësuesi në seancë dorëzon parashtresë me propozime të caktuara, me çka 
seanca duhet të shtyhet për t`ia mundësuar palës kundërshtare që të deklarohet 
lidhur me parashtrimet në parashtresë, kur përfaqësuesi nuk paraqitet në seancë me 
arsyetimin se është i nxënë në një shqyrtim tjetër kurse gjykata nuk ka kohë të 
mjaftueshme për ta njoftuar palën tjetër për këtë situatë, kur përfaqësuesi e cenon 
rendin në seancë për çka seanca duhet të shtyhet etj.). 

5 Për faktin nëse ekzistojnë shkaqet për njohjen e shpenzimeve të procedurës, të 
parapara në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, gjykata vendosë me kërkesën e palës e 
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jo sipas detyrës zyrtare. Kjo, sepse në raste të tilla, kemi të bëjmë me të drejtën 
dispozitive të palës që të mbrohet nga kundërshtari i pandërgjegjshëm, nga 
përfaqësuesi i tij ligjor dhe nga përfaqësuesi me prokurë, por jo edhe me detyrimin 
që ta bëjë këtë.  

6 Me qenë se e drejta për shpenzime në situatat nga dispozitat e këtij neni, nuk varen 
nga vendimi mbi çështjen kryesore, gjykata, si rregull, lidhur me kompensimin e 
tyre vendosë gjatë procedurës me aktvendim të veçantë. Mirëpo, gjykata një 
vendim të tillë mund ta merr edhe së bashku me vendimin për çështjen kryesore, 
sidomos në rastet kur konstaton se kërkesat e palëve për shpenzime mund të 
kompensohen. Lidhur me këtë, praktika gjyqësore e ka qëndrimin:”Kur 
kërkesëpadia është refuzuar në tërësi, shpenzimet e procedurës mund të 
kompensohen midis palëve, nëse i padituri me sjelljet e veta në kontest ka 
kontribuar që kontesti të zgjatë më shumë dhe që për të dyja palët shpenzimet të 
jenë më të mëdha”1468.  

 
 
Neni 455 
 

Në qoftë se i padituri nuk i ka dhënë shkas padisë, nga shkaku se e ka pohuar 
kërkesëpadinë dhe ka qenë i gatshëm ta përmbushë detyrimin e vet, paditësi 
duhet t`ia shpërblej të paditurit shpenzimet e procedurës. 

 
1 Edhe me dispozitën e këtij neni, bëhet shmangie nga rregulli, sipas të cilit pala që 

e humb kontestin ka për detyrë që palës kundërshtare t`ia shpërblej shpenzimet e 
procedurës. Kështu, sipas kësaj dispozite, dhënia e shkasit për ngritjen e padisë 
nga i padituri vihet në themel të detyrimit për shpërblimin e shpenzimeve, gjë që 
është njëra nga variacionet e aplikimit të idesë së fajësisë në kontest.  

2 Në qoftë se paditësi ngrit padi pa ndonjë nevojë për mbrojtjen apo realizimin e 
të drejtës dhe të paditurin e përfshin në kontest pa dhenë shkas për ngritjen e 
padisë, paditësi ka për detyrë që të paditurit t`ia shpërblej shpenzimet e procedurës. 
Konsiderohet se i padituri nuk ka dhënë shkas për ngritjen e padisë, në rast se 
paditësi ka ngritur padi para se të arrijë veprimi, përkatësisht kërkesa, ose kur i 
padituri para se të ngritet padia shprehimisht e ka pranuar detyrimin dhe është 
treguar i gatshëm për përmbushjen e tij në tërësi siç është paraparë më parë (për 
përmbushjen e detyrimit të paraparë me kontratën për shitblerjen e sendit, për 
paguarjen e borxhit të paraparë me kontratën për marrjen e kredisë, për paguarjen e 
rentës etj.). Gjithashtu, konsiderohet se i padituri nuk ka dhënë shkas për ngritjen e 
padisë edhe në rast se paditësi pa ndonjë arsye të justifikueshme ka refuzuar që ta 
pranojë përmbushjen e detyrimit nga i padituri.  

3 Mirëpo, në qoftë se i padituri e ka pranuar detyrimin ndaj paditësit, në fazat e 
mëvonshme të procedurës, konsiderohet se ai ka dhënë shkas për ngritjen e padisë, 
prandaj në këto raste i padituri ka për detyrë që paditësit t`ia kompensoj 
shpenzimet e procedurës në pajtim me dispozitat e këtij ligji. Gjithashtu, 
konsiderohet se i padituri ka dhënë shkas për ngritjen e padisë edhe nëse ka renë në 

                                                            
1468 Odluka VSS Gz.4014/63 i publikuar në Zakon o parničnom postupku sa komentarom, sudskom 
praksom, obrascima i registrom pojmova, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, st.271. 
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vonesë me përmbushjen e detyrimit dhe nëse nuk e ka përmbushur detyrimin me 
kërkesën e paditësit të bërë para ngritjes së padisë. Në këto raste, është pa kurrfarë 
rëndësie fakti nëse i padituri e ka pranuar detyrimin, sepse është kusht që ai 
detyrimin ta ketë përmbushur para ngritjes së padisë. 

4 Në qoftë se i padituri e ka pranuar kërkesëpadinë pas ngritjes së padisë (si përgjigje 
ndaj padisë, gjatë seancës përgatitore ose në seancën për shqyrtimin kryesor) për 
çka mund të sjellët aktgjykim në bazë të pohimit (neni 148 i këtij ligji), lidhur me 
detyrimin për shpërblimin e shpenzimeve të procedurës, aplikohen dispozitat e 
neneve 452-455 të këtij ligji. 

 
 
Neni 456 
 
456.1 Paditësi që e tërheqë padinë ka për detyrë që të paditurit t`ia shpërblej 

shpenzimet procedurale përveçse kur tërheqjen e padisë e ka bërë 
menjëherë pas përmbushjes së detyrimit nga ana e të paditurit. 

456.2 Pala që e tërheqë mjetin e goditjes së vendimit ka për detyrë që palës 
kundërshtare t`ia shpërblej shpenzimet e krijuara lidhur me mjetin e 
goditjes.  

 
1 Dispozitat e këtij neni, pothuajse tekstualisht janë marrë nga neni 158 i Ligjit të 

mëparshëm dhe me to është caktuar pala e cila ka për detyrë që t’i shpërblej 
shpenzimet e procedurës, në rastet kur procedura kontestimore përfundon me 
tërheqjen e padisë ose kur pala e tërheq mjetin e goditjes. 

2 Në qoftë se paditësi e tërheq padinë, ka për detyrë që të paditurit t`ia shpërblej 
shpenzimet të cilat i janë shkaktuar me ngritjen e padisë. Me këtë rast, është i pa 
rëndësishëm fakti nëse i padituri e ka pranuar tërheqjen e padisë apo nëse nuk e ka 
kundërshtuar njoftimin për tërheqje. Në këtë linjë është deklaruar edhe praktika 
gjyqësore e cila shprehet: “Kur paditësi e ka tërhequr padinë për shkak se nuk ka 
më interes për udhëheqjen e procedurës, për shkak të ndikimit të procedurave tjera 
të cilat janë zhvilluar midis të njëjtave palë, ka për detyrë që palës kundërshtare 
t`ia shpërblej shpenzimet e procedurës në atë kontest1469.  

3 Mirëpo, paditësi nuk ka për detyrë që të paditurit t`ia shpërblej shpenzimet e 
procedurës, nëse padinë e ka tërhequr pasi që i padituri e ka përmbushur detyrimin, 
sepse në këto raste, i padituri i ka dhënë shkas ngritjes së padisë si dhe tërheqjes së 
sajë. Këtë qëndrim e ka shprehur edhe praktika gjyqësore e cila shprehet:” 
Paditësi i cili e tërheq padinë menjëherë pas përmbushjes së kërkesëpadisë, jo 
vetëm që nuk ka për detyrë që të paditurit t`ia shpërblej shpenzimet e procedurës, 
por përkundrazi, ka të drejtë që nga ai të kërkojë shpërblimin e shpenzimeve të 
veta1470.  

                                                            
1469 ZS u Koprivnici, Gz.1275/06 dt.25.07.2007, e publikuar në Zakon o parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleskama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izm. i dopunjeno 
izdanje, st.185. 
1470 VS, Gzz 3/95, dt.18.12. 1997-IO 1/07-234 e publikuar në Zakon o parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleskama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeno i 
dopunjeno izdanje, st.184. 
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4 Nëse në padi kanë qenë të theksuara më shumë kërkesa, kurse paditësi vetëm 
ndaj disa prej tyre e ka tërhequr padinë, ka për detyrë që të paditurit t`ia shpërblej 
shpenzimet e procedurës, të shkaktuara lidhur me ato kërkesa, por me kusht që 
tërheqja të jetë bërë para se të përmbushen kërkesat nga i padituri dhe që i padituri 
ta ketë parashtruar kërkesën për shpërblimin e shpenzimeve të shkaktuara në këtë 
mënyrë. Në të njëjtën mënyrë do të veprohet edhe në rastet kur gjykata ka 
vendosur që kërkesat e një padie të shqyrtohen në mënyrë të veçantë (në procedura 
të ndara) nëse paditësi e ka tërhequr padinë ndaj ndonjërës prej tyre: Në qoftë se 
procedura kontestimore ndahet dhe në ndonjërën nga procedurat e ndara paditësi 
e tërheqë padinë, gjykata ka për detyrë që me propozimin e të paditurit të vendosë 
për shpenzimet e procedurës, pavarësisht nga ajo se shqyrtimi në procedurat tjera 
ende është duke u zhvilluar1471.  

5 Pala (paditësi ose i padituri) e cila tërheqë mjetin juridik (të rregullt ose të 
jashtëzakonshëm) ka për detyrë që palës kundërshtare t`ia shpërblej shpenzimet e 
procedurës, të cilat i janë shkaktuar lidhur me atë mjet juridik. 

6 Nëse të dy palët parashtrojnë mjet juridik, kurse vetëm njëra e tërheq atë, gjykata 
mundet lidhur me shpenzimet e shkaktuara me mjetin juridik të vendosë me 
aktvendim të veçantë (neni 463 par. 5 dhe 6). 

7 Përkitazi me faktin nëse shpenzimet procedurale të palës kundërshtare kanë qenë të 
domosdoshme kur pala e tërheq mjetin juridik (mjetin e goditjes) vlerësimin e jep 
gjykata kompetente në pajtim me nenin 453 të këtij ligji. 

 
 
Neni 457 
 
457.1 Secila nga palët i bartë shpenzimet e veta në qoftë se procesi gjyqësor ka 

përfunduar me pajtim gjyqësor me të cilin nuk është rregulluar çështja e 
shpenzimeve gjyqësore. 

457.2 Shpenzimet e pajtimit gjyqësor të tentuar, por pa sukses, bëjnë pjesë në 
shpenzimet procedurale. 

 
1 Në qoftë se palët lidhin pajtim gjyqësor, ato mund të merren vesh edhe lidhur me 

shpenzimet e procedurës si dhe për të gjitha shpenzimet tjera që janë krijuar para 
lidhjes së pajtimit. Në këtë pikëpamje, vlen parimi i disponibilitetit të palëve. Nëse 
palët merren vesh për shpenzimet e procedurës (p.sh që ato shpenzime t’i bartë 
vetëm paditësi apo vetëm i padituri ose që secila palë ti bartë shpenzimet e veta), 
marrëveshja përfshihet në tekstin e pajtimit gjyqësor. Mirëpo, nëse palët me 
rastin e lidhjes së pajtimit gjyqësor nuk arrijnë marrëveshje përkitazi me 
shpenzimet e procedurës, ato mund t’i propozojnë gjykatës që të vendosë lidhur 
me ato shpenzime. Propozimi i këtillë nuk e ka karakterin e marrëveshjes, prandaj 
në këto raste i ngelë gjykatës që të vendosë për shpërblimin e shpenzimeve, e cila 
nuk mund të vendos ndryshe nga ajo që është paraparë në paragrafin 1 të këtij neni, 

                                                            
1471 VTSRH, Pz.4896/05, 06.09.2005- Zbirka 11/102 e publikuar në Zakon o parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleskama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeno i 
dopunjeno izdanje, st.185. 
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e që do të thotë se në raste të këtilla, gjykata mund të vendosë që secila palë ti 
bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

2 Nëse pajtimi gjyqësor është tentuar, por pa sukses, shpenzimet e krijuara hyjnë 
në shpenzimet e procedurës, prandaj lidhur me to gjykata vendosë me aplikimin e 
rregullave të këtij kreu të ligjit. Këto shpenzime, si rregull, përfaqësojnë shpenzime 
që lindin si pasojë e procedurës (neni 449 të këtij ligji) prandaj ato paraprakisht i 
bartë pala e cila e ka propozuar pajtimin. 

 
 
Neni 458 
 

Në qoftë se në gjykimin sipas padisë për përjashtimin e sendeve nga 
ekzekutimi i detyrueshëm pranohet kërkesëpadia, kurse gjykata konstaton se 
i padituri, si kreditor në procedurën përmbaruese ka pasur shkaqe të 
justifikueshme të konsideroj se nuk ekzistojnë të drejtat e personave të tretë 
mbi sendet e tilla, atëherë gjykata do të vendosë që secila nga palët i bartë 
shpenzimet e veta.  

 
1 Me këtë nen është paraparë mënyra e caktimit të shpenzimeve të procedurës në 

rastet kur kemi të bëjmë me të ashtuquajturin kontest të iniciuara me padi veçuese. 
I tillë konsiderohet kontesti në të cilin personi i tretë kërkon mbrojtjen e të drejtave 
të veta në sendet të cilat janë objekt i përmbarimit me sekuestrim me qëllim të 
pagesës së kërkesës me të holla të kreditorit. Në qoftë se padia aprovohet, kurse 
gjykata konstaton se i padituri si kreditor në procedurën përmbaruese ka pasur 
arsye të justifikueshme që të konsideroj se në objektin e përmbarimit nuk 
ekzistojnë të drejta të personave të tretë, do të caktojë që secila palë ti bartë 
shpenzimet e veta të procedurës. Mirëpo, nëse padia nuk aprovohet, atëherë 
paditësi do të jetë i detyruar që të paditurit (kreditorit nga procedura 
përmbaruese) t`ia kompensoj shpenzimet e procedurës. 

2 Konsiderohet si shkak i arsyeshëm se kreditori nuk ka ditur se në sendin e 
sekuestruar kanë të drejta personat e tretë nëse kemi të bëjmë me sendet që u 
takojnë personave të cilët janë anëtarë të familjes së kreditorit (pasuria e 
bashkëshortit, e prindit, e fëmijës etj.). Në të kundërtën, nëse sipas vlerësimit të 
gjykatës nuk kanë ekzistuar shkaqe të justifikueshme që kërkuesi i përmbarimit në 
procedurën përmbaruese të konsideroj se në sendet e sekuestruara për qëllim 
përmbarimi ekzistojnë të drejta të personave të tretë, atëherë ai do t’i bartë 
shpenzimet e procedurës, sipas dispozitave të neneve 452 dhe 453 të këtij ligji. 

 
 
Neni 459 
 
459.1 Bashkëndërgjyqësit i bartin shpenzimet gjyqësore në pjesë të barabarta. 
459.2 Po qe se ekzistojnë dallime të rëndësishme në pikëpamje të pjesëve që u 

takojnë në objektin e kontestit, gjykata do të caktojë, sipas përpjesëtimit 
të pjesëve të tilla, sa do të jetë pjesa e shpenzimeve të cilën do ta shpërblej 
secili bashkëndërgjyqës veç e veç. 
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459.3 Bashkëndërgjyqësit që janë përgjegjës solidar në pikëpamje të çështjes 
kryesore, përgjigjen solidarisht edhe për shpenzimet që duhet paguar 
palës kundërshtare gjyqfituese. 

459.4 Për shpenzimet e shkaktuara me veprimet procedurale të veçanta të një 
bashkëndërgjyqësi, bashkëndërgjyqësit e tjerë nuk janë përgjegjës.  

 
1 Dispozitat e këtij neni, në tërësi janë marrë nga neni 161 të Ligjit të mëparshëm 

dhe me to parashihet mënyra e bartjes të shpenzimeve të procedurës nga 
bashkëndërgjyqësit.  

2 Lidhur më bashkëndërgjyqësit, janë dhënë komentimet në nenet 264-270 të këtij 
ligji, kurse sa i përket vendimit të cilin gjykata mund ta japë lidhur më shpenzimet 
e procedurës në kontestin ku ka bashkëndërgjyqës, ai kryesisht varet nga lloji i 
bashkëndërgjyqësve. Kështu, në qoftë se është fjala për bashkëndërgjyqës të 
rëndomtë, gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës do të vendosë me aplikimin 
e paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni, duke u bazuar në supozimin se suksesi i 
bashkëndergjyqësve është i njëjtë apo përafërsisht i njëjtë. 

3 Në qoftë se bashkëndërgjyqësit kanë pjesë të barabarta të bashkëpronësisë në 
sendin e paluajtshëm apo në sendin e luajtshëm, i cili është objekt i kontestit, ose 
nëse si trashëgimtar të borxhliut të vdekur kanë për detyrë që ta paguajnë borxhin, 
kurse trashëgimia është bartë në ta në pjesë të barabarta, ata kanë për detyrë që 
shpenzimet e procedurës ti kompensojnë në pjesë të barabarta. 

4 Në qoftë se ekzistojnë dallime të rëndësishme sa i përket pjesëmarrjes së 
bashkëndërgjyqësve në objektin e kontestit, nga baza e të drejtës së pronësisë 
(bashkëpronësisë) apo nga baza e të drejtave tjera sendore, ose për shkak se ata 
nuk janë përgjegjës për tërë kërkesën, përkatësisht për shumën e gjykuar në dobi të 
paditësit (p.sh. kur bashkëndërgjyqësve u takojnë sipërfaqe të ndryshme të 
paluejtshmerisë e cila është objekt i kontestit, tek përgjegjësia për dëmin të cilin e 
kanë shkaktuar më shumë persona kontributin e të cilëve e ka caktuar gjykata etj.), 
gjykata secilin bashkëndërgjyqës do ta obligojë që ta kompensoj vetëm atë 
pjesë të shpenzimeve të procedurës i cili i përgjigjet pjesës së tij në objektin e 
kontestit. Kjo zakonisht vjen në shprehje në rastet kur paraqitën 
bashkëndërgjyqësit nga neni 264 paragrafi 1 pikat a) dhe b) të këtij Ligji, sepse në 
situata të këtilla, secili prej bashkëndërgjyqësve përgjigjet për pjesën e 
shpenzimeve e cila ka të bëjë me kërkesën që është miratuar ndaj tij. 

5 Në qoftë se bashkëndërgjyqësit janë përgjegjës solidar, lidhur me kërkesën 
kryesore, ata në mënyrë solidare përgjigjen edhe për shpenzimet të cilat i janë 
pranuar palës kundërshtare në kontest. Kjo formë e përgjegjësisë, zakonisht vjen 
në shprehje në rastet kur më shumë persona janë bashkëkryes të veprës penale nga 
e cila paditësi ka pësuar dëm ose tek kontestet për kompensimin e dëmit të 
shkaktuara me ndeshjen e dy automjeteve motorike. Në këto raste, bashkëkryesit e 
veprës penale apo pronaret e automjeteve me të cilat është shkaktuar dëmi, 
përgjigjen në mënyrë solidare për dëmin, prandaj ata në mënyrë solidare përgjigjen 
edhe për shpenzimet e procedurës. 

6 Dispozita e paragrafit 4, për dallim nga rregullat e mësipërme sjell rregullin sipas 
të cilit secili bashkëndërgjyqës i bartë shpenzimet të cilat i ka shkaktuar më 
ndërmarrjen e veprimeve të veçanta procedurale, veprime të cilave 
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bashkëndërgjyqësit tjerë ose nuk u janë bashkuar ose kanë refuzuar t’u 
bashkëngjiten. Kjo zakonisht ka të bëjë me rastet kur njëri bashkëndërgjyqës e 
pranon kërkesëpadinë në pjesën që ka të bëjë me të kurse Bashkëndërgjyqësi tjetër 
e konteston kërkesëpadinë dhe kështu e influencon vazhdimin e procedurës, ose 
kur njëri bashkëndërgjyqës propozon ekspertizë të re, kurse tjetri nuk e kërkon një 
gjë të tillë etj. 

7 Gjykata në aktvendimin për shpenzimet, do të theksojë së cilat shpenzime 
bashkëndërgjyqësit i bartin në mënyrë të barabartë, cilat në mënyrë solidare dhe 
cilat në mënyrë të diferencuar, sipas pjesëve që u takojnë në objektin e kontestit. 

8 Rregullat e parapara më dispozitat e paragrafëve 1-4 të këtij neni, mbi detyrimin e 
bashkëndergjyqësve që palës kundërshtare t`ia shpërblejnë shpenzimet e 
procedurës mutatis mutandis duhet të vlejnë edhe kur pala kundërshtare është e 
detyruar që atyre t`ua kompensoj shpenzimet e procedurës1472.  

 
 
Neni 460 
 

Kur prokurori publik apo ombudspersoni marrin pjesë në procesin 
kontestimor si palë ndërgjyqëse, atyre u takon e drejta në shpenzimet 
procedurale sipas dispozitave të këtij ligji, por jo edhe e drejta e shpërblimit 
për punën e kryer. 

 
1 Prokuroria publike dhe ombudspersoni janë institucione të veçanta në sistemin 

juridik të vendit, fusha e veprimit të të cilave është paraparë me ligje përkatëse, me 
Ligjin për prokurorin publik dhe më Ligjin për avokatin e popullit. 

2 Prokurori publik i përfaqëson palët në bazë të ligjit. Kjo do të thotë se prokurori 
publik palët në kontest i përfaqëson zyrtarisht në kuadër të autorizimeve ligjore që 
ka për mbrojtjen e interesave të shtetit dhe të drejtave të qytetarëve. Si 
rrjedhojë, prokurori publik në ushtrimin e këtij autorizimi ligjor merr pjesë në 
kontest si palë, prandaj në këto raste, ai ka të drejtë në shpenzimet e procedurës si 
çdo palë tjetër, mirëpo nuk ka të drejtë në shpërblim për punën e bërë (p.sh. në 
shpërblimin për përfaqësim, për suksesin e arritur në kontest etj.). Kjo sepse 
prokurori publik veprimet procedurale në kontest i ndërmerr në kuadër të ushtrimit 
të funksionit që ia ka caktuar ligji, për të cilin ai realizon pagë. 

3 Sipas Ligjit për Avokatin e Popullit (neni 14), ombudspersoni (Avokati i Popullit), 
ka autorizime që të përcjellë dhe të hulumtoj dukuritë e shkeljeve të të drejtave të 
personave fizikë dhe juridikë lidhur me pohimet për shkeljen e të drejtave të 
njeriut, të parapara me Kushtetutë, me ligj dhe me aktet tjera si dhe me standardet 
ndërkombëtare dhe ai ka të drejtë që në këtë drejtim t`u jap sugjerime gjegjëse 
organeve të pushtetit. Në kryerjen e këtyre autorizimeve, ombudspersoni mund të 
kërkojë bashkëpunim nga organet e pushtetit, nga gjykatat, nga prokuroritë, nga 
policia, nga ministritë, nga komunat etj. (neni 23 i Ligjit). 

4 Në qoftë se ombudspersoni merr pjesë në kontest si palë apo si ndërhyrës në anën e 
ndonjërës nga palët, ai në pajtim me këtë dispozitë ligjore, ka të drejtë në 

                                                            
1472 Čulja-Triva, Komentar zakona o parničnom postupku, Zagreb 1957, marrë nga Zakon o 
parnicnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, obrascima i registrom pojmova st.281. 
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shpenzimet e procedurës, të cilat lindin lidhur më procedurën ose gjatë procedurës. 
Mirëpo as ombudspersoni nuk ka të drejtë në shpërblim për punën e kryer, sepse, 
sipas ligjit ai kryen shërbime për palët pa kompensim. 

5 Ngase prokurori publik apo ombudspersoni në kontest marrin pjesë si palë apo në 
cilësinë e ndërhyrësit në anën e ndonjërës nga palët, ndaj tyre në përgjithësi 
aplikohen dispozitat e këtij instituti lidhur me shpenzimet e procedurës. Kjo do të 
thotë se këto institucione paraprakisht i bartin vet shpenzimet e veta procedurale 
(neni 450 i këtij Ligji). Gjithashtu, prokurori publik dhe ombudspersoni i bartin 
shpenzimet e procedurës, të cilat i kanë krijuar vet më veprime procedurale të cilat 
nuk i kanë propozuar palët (neni 7 i këtij Ligji) si dhe shpenzimet e veta në rast të 
mossuksesit në kontest. 

 
 
Neni 461 
 

Dispozitat mbi shpenzimet procedurale zbatohen edhe për palët që i 
përfaqëson përfaqësuesi publik. Në rast të këtillë shpenzimet procedurale e 
përfshijnë edhe shumën që do t`i nihej palës në ëmër të shpërblimit për 
avokatin si përfaqësues me prokurë.  

 
1 Siç po shihet, ligjdhënësi në këtë dispozitë në mënyrë të përgjithshme e emërton 

organin i cili i përfaqëson institucionet shtetërore në proceset gjyqësore. Kjo 
është bërë nga shkaku sepse emërtimi i tillë bie në domenin e ligjeve me të cilat 
përcaktohen institucionet publike në vend. Në të kaluarën, institucioni i cili në 
gjykata i përfaqësonte organet shtetërore, ishte avokati publik. Tani në praktikë 
kemi laramani sa i përket përfaqësimit të institucioneve shtetërore. Kështu, 
përderisa institucionet qendrore të shtetit (Qeverinë, ministritë dhe agjencionet e 
tyre në gjykata i përfaqëson Ministria e drejtësisë), komunat dhe agjencitë e tyre 
në gjykata përfaqësohen nga juristët e komunës apo nga të ashtuquajturit avokatët 
publikë, të cilët sistemi juridik aktual i vendit nuk i njeh më si të tillë.  

2 Mirëpo, pavarësisht nga ajo se çfarë emërtimi ka apo do të këtë në të ardhmen 
përfaqësuesi publik, sipas dispozitës së këtij neni, pala të cilën e përfaqëson ky 
institucion para gjykatës në kontest, ka të drejtë në kompensimin e shpenzimeve të 
procedurës si dhe në shpërblimin për veprimet procedurale të cilat i ka ndërmarrë 
përfaqësuesi i tillë. Ligji e ka barazuar përfaqësuesin publik sa i përket të drejtës 
për shpërblimin me pagesën e shpenzimeve për përfaqësim me përfaqësuesin me 
prokurë, i cili është avokat, sepse edhe me rastin e përfaqësimit nga përfaqësuesi 
publik kemi të bëjmë me përfaqësim profesional dhe të kualifikuar. Në këtë linjë 
është deklaruar edhe praktika gjyqësore e cila shprehet:“Avokati publik si 
përfaqësues ka të drejtë në shpenzimet e procedurës në kuptim të Ligjit për 
procedurën kontestimore si edhe avokati, pavarësisht nëse paraqitet si përfaqësues 
ligjor apo si përfaqësues me prokurë”1473. Për këtë arsye, përfaqësuesi publik ka 
për detyrë që ta paraqes kërkesën për shpenzimet e procedurës në kuptim të nenit 
463 të këtij Ligji. 

                                                            
1473 VSS Gz.348/68 i publikuar në Zakon o parničnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, 
obrascima i registrom pojmova, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, st.282. 
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Neni 462 
 
462.1 Në qoftë se paraardhësi juridik i emëruar e merr për sipër rolin e të 

paditurit, i padituri paraprak nuk mund të paraqes kërkesë që t`i 
paguhen shpenzimet procedurale të gjykimit nga i cili ka dalë jashtë. 

462.2 Paraardhësi juridik i të paditurit, po që se del gjyqfitues, mund t`i 
kërkojë si pjesë e shpenzimeve të t`ia dhe shpenzimet e të paditurit 
paraprak. 

462.3 Po që se gjykimi mbaron në disfavor të të paditurit të ri, atëherë ky ka 
për detyrë që paditësit t`ia paguaj shpenzimet të cilat me aktivitetin e tij i 
ka shkaktuar i padituri paraprak.  

 
1 Në rastet kur në vend të të paditurit emërohet paraardhësi juridik i tij, statusin e 

palës në procedurë e fiton paraardhësi juridik, kurse i padituri paraprak e humb 
këtë status1474. 

2 Duke qenë se vetëm pala dhe pjesëmarrësit tjerë në procedurë kanë të drejtë që t`i 
kërkojnë shpenzimet procedurale, i padituri paraprak, i cili me emërimin e 
paraardhësit juridik e ka humbur cilësinë e palës si dhe të pjesëmarrësit në 
procedurë, nuk mund të paraqes kërkesë që t`i paguhen shpenzimet procedurale të 
gjykimit nga i cili ka dalë. 

3 Mirëpo, në qoftë se paraardhësi juridik i të paditurit del gjyqfitues, ai në cilësinë e 
palës ka të drejtë që t`i kërkoj të gjitha shpenzimet e procedurës që i ka pasur pala 
e paditur lidhur me kontestin konkret, prandaj ai ka të drejtë që si pjesë të këtyre 
shpenzimeve t`i kërkoj edhe shpenzimet e paditësit paraprak. 

4 Në qoftë se paraardhësi i emëruar juridik i të paditurit e humbë kontestin, ai ka 
për detyrë që paditësit si palë gjyqfituese t`ia kompensoj shpenzimet e procedurës, 
duke përfshirë edhe ato shpenzime të cilat me aktivitetin e tij i ka shkaktuar i 
padituri paraprak. 

 
 
Neni 463 
 
463.1 Për pagimin e shpenzimeve procedurale gjykata vendosë vetëm me 

kërkesën e specifikuar të palës, pa bërë asnjë shqyrtim verbalisht lidhur 
me kërkesën. 

463.2 Pala ka për detyrë që në kërkesën e saj në mënyrë të specifikuar t`i tregoj 
shpenzimet për të cilat kërkon shpërblim, duke parashtruar prova për 
shpenzimet e bëra, po që se nuk ekzistojnë provat e tilla në dosjen e 
lëndës. 

463.3 Pala duhet ta paraqes kërkesën për pagimin e shpenzimeve më se voni 
deri në përfundimin e shqyrtimit që i paraprinë vendosjes mbi 
shpenzimet, e po që se është fjala për dhënien e vendimit pa u bërë 
shqyrtimi paraprakisht, atëherë pala ka për detyrë që kërkesën për 

                                                            
1474 Më gjerësisht shih komentin e nenit 275, nr. 1 e në vazhdim. 



Selim Nikçi 

 781 

shpenzimet e procedurës ta parashtroj në propozimin mbi të cilin gjykata 
duhet të vendosë. 

463.4 Për kërkesën e palës për pagimin e shpenzimeve të procedurës, gjykata do 
të vendos në aktgjykimin ose aktvendimin me të cilin përfundon 
procedura para kësaj gjykate. 

463.5 Gjatë zhvillimit të procedurës gjykata vendosë me aktvendim të veçantë 
për pagimin e shpenzimeve të procedurës vetëm atëherë kur e drejta e 
shpërblimit nuk varet fare nga vendimi mbi çështjen kryesore. 

463.6 Në rastin nga neni 456 të këtij ligji, në qoftë se tërheqja e padisë, apo e 
mjetit me të cilin është goditur vendimi i shkallës së parë, nuk është bërë 
gjatë shqyrtimit direkt të çështjes nga gjykata e shkallës së dytë, kërkesa 
për shpërblimin e shpenzimeve mund të paraqitet brenda afatit prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh para marrjes se njoftimit për tërheqjen e 
padisë, përkatësisht mjetit të goditjes. 

 
1 Parimi i disponibilitetit vlen edhe për shpenzimet e procedurës. Ky parim vjen në 

shprehje që në paragrafin 1 të këtij neni, i cili parasheh se gjykata për pagimin e 
shpenzimeve procedurale vendosë vetëm me kërkesë të specifikuar të palës. Kjo do 
të thotë se gjykata nuk mund të vendosë lidhur me shpenzimet e procedurës sipas 
detyrës zyrtare. 

2 Në kërkesë, shpenzimet duhet të theksohen në mënyrë të specifikuar (të 
paraqitet e ashtuquajtura lista e shpenzimeve), pa marrë parasysh nëse kërkesa 
bëhet me shkrim ose me gojë në seancën për shqyrtimin kryesor. Të gjitha 
shpenzimet duhet të jenë të theksuara konkretisht ose sipas rrethanave të rastit të 
jenë konkrete. Në këtë linjë është shprehur edhe praktika gjyqësore, sipas së cilës: 
“Kërkesa për shpërblimin e shpenzimeve të procedurës jepet në listën e 
shpenzimeve, në të cilën duhet të jenë të specifikuara të gjitha shpenzimet të cilat 
kërkohen sipas shpenzimeve të cilat pala i ka bërë me rastin e ndërmarrjes së 
veprimeve procedurale. Nëse kërkesa nuk bëhet në këtë mënyrë konsiderohet se ajo 
nuk është bërë dhe lidhur me të gjykata nuk do të vendosë fare”1475.  

3 Në qoftë se kërkesa për shpenzimet procedurale është e padefinuar dhe e paqartë 
nga e cila nuk mund të shihet se cilat shpenzime pala i kërkon, gjykata do të 
kërkojë nga pala ose nga i autorizuari i saj që kërkesën ta rregullojë, ashtu që të 
sqaroj dhe specifikojë secilën kërkesë në atë mënyrë që nga ajo të mund të shihet 
qartë se për cilat veprime procedurale pala i kërkon shpenzimet.  

4 Nuk është e përcaktuar kërkesa, nëse pala në procesverbal thekson se i kërkon të 
gjitha shpenzimet e procedurës, pa theksuar se për cilat veprime procedurale i 
kërkon ato. Përkundrazi, kërkesa e tillë mund të jetë e pabazuar për disa nga 
kërkesat për kompensim për shkak të dispozitave të veçanta (p.sh. për shkak të 
vlerësimit të gjykatës së cila janë shpenzime të domosdoshme, për shkak të ndonjë 
paqartësie në tarifën e avokatëve etj.). 

5 Megjithatë, nuk mund të konsiderohet se kërkesa për shpenzimet e procedurës 
është e papërcaktuar dhe e paqartë në qoftë se pala apo i autorizuari i sajë, i cili 
është avokat, në kërkesë për shpërblimin e shpenzimeve procedurale theksojnë se i 

                                                            
1475 VSS Gz.3080/77 i publikuar në Zakon o parničnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, 
obrascima i registrom pojmova, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, st. 286. 
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kërkojnë shpenzimet vetëm në lartësinë e taksës gjyqësore dhe shpërblimin për 
përfaqësim nga ana e avokatit- sipas tarifës së avokatëve, nëse nga shkresat e 
lëndës mund të konstatohet se është paguar taksa gjyqësore dhe të identifikohet se 
cilat veprime procedurale i ka ndërmarrë avokati në emër të palës e për të cilat, 
sipas tarifës së avokatëve, ka të drejtë në shpërblim dhe nëse lartësia e tyre është e 
përcaktueshme.  

6 Pala kërkesën për shpenzimet procedurale duhet ta bazojë në prova gjeqëse (në 
fatura, dëftesa, bileta për transport, vërtetimin për humbjen e mëditjes etj.). Në 
qoftë se pala nuk i ka dorëzuar më parë provat e tilla, ajo ka për detyrë që ato t`i 
dorëzoj më së voni së bashku me kërkesën për shpenzimet e procedurës.  

7 Kërkesa për kompensimin e shpenzimeve duhet të bëhet më se largu deri me 
përfundimin e shqyrtimit i cili i paraprinë dhënies së vendimit. Nëse është fjala për 
dhënien e vendimit pa shqyrtim paraprak, kërkesa për kompensimin e shpenzimeve 
duhet të theksohet në propozim për dhënien e vendimit të tillë. Kështu p.sh. në 
procedurën e dhënies së urdhërpagesës, kërkesa për kompensimin e shpenzimeve 
duhet të theksohet në padi për dhënien e urdhërpagesës. Gjithashtu, kërkesën për 
njohjen e shpenzimeve të procedurës së shkallës së dytë pala mund ta bëjë në 
afatin e paraparë për ushtrimin e ankesës. 

8 Gjykata ka për detyrë që palën e paarsimuar ta udhëzoj lidhur me atë se kur ka të 
drejtë që ta bëjë kërkesën për shpenzimet e procedurës dhe që t`ia tërheq vërejtjen 
për pasojat ligjore të lëshimit. Nëse një vërejtje e tillë mungon, pala e paarsimuar 
nuk do të duhej që për këtë arsye të ketë pasoja. 

9 Lidhur me kërkesën për kompensimin e shpenzimeve vendoset me aktgjykim ose 
me aktvendim me të cilin përfundon procedura para gjykatës. Vendimi mbi 
shpenzimet procedurale gjithnjë konsiderohet si aktvendim (neni 142.6 i këtij 
ligji). Nëse gjykata me vendimin mbi çështjen kryesore nuk vendos lidhur me 
kërkesën për kompensimin e shpenzimeve, pala mund të kërkojë që lidhur me 
shpenzimet të sjellët aktvendim plotësues. 

10 Në rastet, kur e drejta në kompensimin e shpenzimeve nuk varet nga rezultati i 
kontestit, gjykata lidhur me kompensimin e shpenzimeve të procedurës do të 
vendosë gjatë procedurës me aktvendim të veçantë.  

11 Në qoftë se tërheqja e padisë ose heqja dorë nga e drejta në ushtrimin e mjetit 
juridik është bërë gjatë shqyrtimit direkt të çështjes, kërkesa për kompensimin e 
shpenzimeve bëhet para se gjykata ta jep vendimin lidhur me tërheqjen e padisë, 
përkatësisht të mjetit të goditjes. Mirëpo, nëse kjo është bërë jashtë shqyrtimit 
direkt të çështjes kërkesa për kompensimin e shpenzimeve mund të bëhet më se 
largu brenda 15 ditësh nga dita e marrjes së njoftimit për tërheqjen e padisë, 
përkatësisht të heqjes dorë nga mjeti i goditjes. Ky rregull vlen edhe për rastet kur 
deri te tërheqja e padisë ose deri te heqja dorë nga mjeti i goditjes ka ardhur në 
seancën në të cilën nuk ka marrë pjesë pala kundërshtare. Gjithashtu, ky rregull 
vlen edhe për të gjitha rastet kur sipas ligjit konstatohet se është tërhequr padia apo 
në rastet kur padia konsiderohet e tërhequr.  
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Neni 464  
 

Me rastin e dhënies së aktgjykimit të pjesshëm gjykata mund të vendosë që 
vendosjen mbi shpenzimet procedurale ta lejë për vendimin përfundimtar.  

 
1 Me dispozitën e këtij neni është paraparë mënyra e vendosjes për shpenzimet e 

procedurës në rast të sjelljes së aktgjykimit të pjesshëm. Siç po shihet, Ligji i ri 
më nuk e rregullon mënyrën e vendosjes mbi shpenzimet procedurale lidhur më 
aktgjykimin e ndërmjetshëm, siç ishte paraparë me dispozitën e nenit 165 të Ligjit 
të mëparshëm, ngase Ligji i ri nuk e njeh më një aktgjykim të tillë.  

2 Si rregull gjykata kur merr aktgjykim të pjesshëm (neni 147) me të njëjtin 
aktgjykim mund të vendosë edhe për shpenzimet e procedurës, të cilat caktohen 
varësisht nga suksesi i palëve në kontest, në pjesën e gjykuar. Mirëpo, gjykata 
mund të vendosë që edhe për shpenzimet e procedurës që lidhen me aktgjykimin e 
pjesshëm ta japë bashkë me vendimin përfundimtar. Edhe në këto raste, palët kanë 
për detyrë që të paraqesin kërkesën për shpenzimet e procedurës të krijuara deri në 
momentin e sjelljes së aktgjykimit të pjesshëm, e cila kërkesë duhet të bëhet në 
tërësi në pajtim më dispozitat e nenit 463 të këtij ligji. 

3 Në qoftë se për shkak të prishjes të aktgjykimit të pjesshëm, vendimi për pjesën 
tjetër bëhet i plotfuqishëm, gjykata në vendimin përfundimtar do t’i caktojë 
shpenzimet e palëve varësisht nga suksesi që e kanë pasur në kërkesën e pjesshme. 

 
 
Neni 465 
 
465.1 Kur gjykata e hedhë poshtë ose e refuzon mjetin e goditjes së vendimit, 

atëherë ajo duhet të vendosë edhe për shpenzimet e krijuara në 
procedurën sipas mjetit juridik të tillë të goditjes. 

465.2 Kur gjykata e ndryshon vendimin sipas mjetit të goditjes, apo kur e 
anulon vendimin e goditur dhe e hedhë poshtë padinë si të palejueshme, 
atëherë ajo duhet të vendosë për të gjitha shpenzimet e procedurës. 

465.3 Kur anulohet vendimi, kundër të cilit është paraqitur mjeti i goditjes dhe 
lënda kthehet për rigjykim, do të lihet që për shpenzimet lidhur me 
procedurën sipas mjetit të goditjes të vendoset me vendim përfundimtar. 

465.4 Gjykata mund të veprojë sipas dispozitës së nenit 3 të këtij neni edhe kur 
vendimin, kundër të cilit është ngritur mjeti i goditjes, vetëm pjesërisht e 
anulon. 

 
1 Dispozitat e këtij neni, tekstualisht janë marrë nga neni 166 i Ligjit të mëparshëm, 

me të cilat është paraparë mënyra e caktimit të shpenzimeve të procedurës të 
cilat shkaktohen si pasojë e ngritjes së mjetit të goditjes kundër vendimeve 
gjyqësore. 

2 Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni, ka të bëjë me vendosjen mbi shpenzimet e 
procedurës, në rastet kur gjykata e shkallës së parë apo ajo e shkallës më të lartë e 
hedhë poshtë mjetin e goditjes (p.sh. kur mjeti i goditjes hedhet si i palejueshëm, 
si i paafatshëm ose si jo i plotë) ose kur gjykata e shkallës më të lartë e refuzon 
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mjetin e goditjes dhe e vërteton vendimin e shkallës së parë. Për njohjen e 
shpenzimeve të procedurës, sipas kësaj dispozite parakusht themelor është që palës 
e cila ka pasur sukses në kontest ato shpenzime t’i jenë shkaktuar me ngritjen e 
mjetit të goditjes dhe që ajo palë në mënyrën e paraparë me këtë ligj ta këtë 
theksuar kërkesën për kompensimin e atyre shpenzimeve. Kësisoj, nëse pala që e 
ka ngritur mjetin e goditjes i shkakton shpenzime palës kundërshtare (p.sh. për 
pagesën e avokatit për përpilimin e përgjigjes në ankesë, për pagesën e taksës 
gjyqësore për përgjigje në ankesë ose për sigurimin e ndonjë shkrese etj.), gjykata 
në bazë të kërkesës së palës kundërshtare, me vendimin për hedhjen e mjetit të 
goditjes ose për refuzimin e tij si të pa bazë, duhet të vendosë edhe mbi shpenzimet 
e procedurës, të shkaktuara me ushtrimin e atij mjeti. 

3 Gjykata e shkallës më të lartë, do të vendosë mbi të gjitha shpenzimet e procedurës 
në rastet kur vendimin e goditur e ndryshon si dhe kur e anulon vendimin e goditur 
dhe e hedhë poshtë padinë. Në rast se gjykata e shkallës më të lartë në tërësi e 
ndryshon vendimin kundër të cilit është ngritur mjeti i goditjes, do ta ndryshojë 
edhe vendimin mbi shpenzimet dhe do të vendosë që pala e cila e ka humbur 
kontestin t`ia kompensoj palës kundërshtare të gjitha shpenzimet e procedurës të 
shkallës së parë si dhe shpenzimet e shkaktuara me mjetin e goditjes. Nëse vendimi 
pjesërisht është ndryshuar dhe pjesërisht është vërtetuar, mbi shpenzimet e 
përgjithshme gjykata do të vendos sipas proporcionit të suksesit të cilin palët e 
kanë arritur në kontest. 

4 Në rastet kur padia është hedhë poshtë, konsiderohet se paditësi e ka humbur 
kontestin, prandaj ai ka për detyrë që palës kundërshtare si dhe ndërhyrësit në anën 
e saj t`ua kompensoj shpenzimet e krijuara me ngritjen e padisë. 

5 Në rast të anulimit të vendimit të shkallës së parë dhe kthimit të lëndës në 
rigjykim, do të lihet që mbi shpenzimet e procedurës sipas mjetit të goditjes, të 
vendoset me vendim përfundimtar nga gjykata e shkallës së parë, të cilës i është 
kthyer lënda në rigjykim. Në këto raste, gjykata e shkallës së parë do të kujdeset 
kryesisht lidhur me atë se me fajin e cilës palë janë shkaktuar shpenzimet para 
gjykatës së shkallës së dytë, sepse nga kjo rrethanë do të varet vendimi mbi 
shpenzimet në atë fazë të procedurës. Kështu, p.sh. nëse shpenzimet janë shkaktuar 
për shkak të theksimit të fakteve të reja dhe të propozimit të provave të reja në 
ankesë (neni 180.1), ato shpenzime, pavarësisht nga mënyra e përfundimit të 
kontestit, i bartë pala e cila i ka theksuar faktet e reja dhe i ka propozuar provat e 
reja (neni 180.4 i këtij Ligji). 

6 Gjykata do të veproj në pajtim më paragrafin 3 të këtij neni edhe në rastet kur 
vendimi kundër të cilit është ushtruar mjeti i goditjes anulohet vetëm pjesërisht. 
Gjykata do të veproj në këtë mënyrë në rastet kur ekziston mundësia që të veçohen 
dhe të vërtetohen shpenzimet të cilat janë shkaktuar me pjesën e aktgjykimit i cili 
anulohet. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë gjykata e shkallës së dytë do ta 
anulojë vendimin mbi shpenzimet e procedurës dhe do ta urdhërojë gjykatën e 
shkallës së parë që të vendosë mbi shpenzimet e procedurës, bashkë me vendimin 
për çështjen kryesore.  

7 Me nenin 25 të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
procedurën kontestimore është përmirësuar gabimi i bërë gjatë redaktimit të 
ligjit që ka përmbajtur paragrafi 465.4 në pjesën që i referohet nenit 3, ashtu 
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që tani ky paragraf i referohet paragrafit 3 të të njëjtit nen gjë që është në 
pajtim me përmbajtjen e dispozitave të këtij neni.  

 
 
Neni 466 
 
466.1 Vendimi mbi shpenzimet të përmbajtura në aktgjykim mund të goditet 

vetëm me ankesën kundër aktvendimit, po që se njëkohësisht nuk goditet 
edhe vendimi mbi çështjen kryesore. 

466.2 Dispozita e paragrafit të më sipërm zbatohet edhe kur vendimi, me të cilin 
përfundon procedura e shkallës së parë, ose procedura sipas mjetit të 
goditjes, e ka formën e aktvendimit, e jo të aktgjykimit. 

466.3 Po që se njëra palë e godet aktgjykimin vetëm në pikëpamje të 
shpenzimeve, e tjetra në pikëpamje të çështjes kryesore, atëherë gjykata e 
shkallës së dytë do të vendos me të njëjtin vendim mbi të dy mjetet e 
goditjes. 

 
1 Dispozitat e paragrafëve 1 dhe 3 të këtij neni, në tërësi janë marrë nga neni 167 i 

Ligjit të mëparshëm, kurse është shtuar paragrafi 2, i cili ka të bëjë me goditjen e 
vendimit mbi shpenzimet e procedurës, në rastet kur vendimi me të cilin përfundon 
procedura në gjykatën e shkallës së parë apo në gjykatën e shkallës së dytë e ka 
formën e aktvendimit.  

2 Në qoftë se pala në ankesë nuk e godet vendimin mbi çështjen kryesore lidhur me 
të cilën është vendosur me aktgjykim, atëherë vendimi për shpenzimet e 
procedurës të cekura në aktgjykim mund të goditet vetëm me ankesë kundër 
aktvendimit. Ky përcaktim rrjedhë nga nenet 142 dhe 463.4 të këtij ligji, sipas të 
cilave edhe pse kërkesa për marrjen e tij ka karakter të kërkesës aksesore 
materiale-juridike, vendimi mbi shpenzimet e procedurës jepet në formë të 
aktvendimit. Kjo është me rëndësi edhe për shkak se në procedurën sipas ankesës 
kundër vendimit mbi shpenzimet aplikohen dispozitat e këtij ligji për ankesën 
kundër aktvendimit (nenet 206 dhe 207 të këtij ligji). 

3 Si rregull, për kërkesëpadinë në kontest vendoset me aktgjykim, mirëpo Ligji ka 
paraparë edhe përjashtime nga ky rregull. Përjashtim bëjnë vendimet për kërkesën 
sipas padisë për pengim të posedimit dhe urdhërpagesën, të cilat jepen në formë të 
aktvendimit1476. Rrjedhimisht, meqenëse edhe me vendime të dhëna lidhur me 
kërkesat e tilla, procedura përfundon para gjykatës së çështjes (si në gjykatën e 
shkallës së parë sipas padisë po ashtu edhe në gjykatën e shkallës së dytë, sipas 
mjetit të goditjes), ligjdhënësi me të drejtë ka paraparë se dispozita e paragrafit 1 të 
këtij neni zbatohet edhe në këto raste. 

4 Me paragrafin 3 të këtij neni, është paraparë mënyra dhe forma e vendosjes nga 
gjykata më e lartë, kur njëra palë aktgjykimin e godet vetëm për shkak të 
shpenzimeve të procedurës, kurse pala tjetër e godet pjesën e aktgjykimit e cila ka 
të bëjë me vendimin për çështjen kryesore. Në rastet kur të dy këto ankesa 
refuzohen si të pabazuara, gjykata e shkallës së dytë do të vendosë me 

                                                            
1476 Më gjerësisht shih komentarin lidhur me këto institute ligjore. 
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aktgjykim edhe për çështjen kryesore edhe për shpenzimet e procedurës, 
ashtu siç ka vendosur edhe gjykata e shkallës së parë. Mirëpo, në rastet kur 
aktgjykimi i shkallës së parë anulohet vetëm sa i përket çështjes kryesore, me 
aktvendim do të anulohet edhe vendimi mbi shpenzimet e procedurës, nëse këto dy 
vendime janë në lidhje të drejtpërdrejtë. 

5 Gjykata do të vendos me te njëjtin vendim edhe në rastet kur konstaton se ankesa e 
ushtruar kundër aktvendimit mbi shpenzimet është e bazuar, kurse ankesa që ka të 
bëjë me çështjen kryesore është e pabazuar. Lidhur me këtë, praktika gjyqësore ka 
shfaqur qëndrimin: “Nëse gjykata e shkallës së dytë gjen se ankesa kundër 
aktvendimit mbi shpenzimet, e përfshirë në aktgjykim, është e bazuar, ndërsa është 
e pabazuar përkitazi me çështjen kryesore, do ta refuzojë ankesën me aktgjykim 
sipas çështjes kryesore, kurse në paragrafin e dytë të dispozitivit do ta ndryshoj 
vendimin mbi shpenzimet e procedurës”1477.  

6 Në rastet kur ankesa lidhur me çështjen kryesore hedhet poshtë, kurse pala tjetër ka 
ushtruar ankesë kundër vendimit për shpenzimet e procedurës si dhe në rastet kur 
nuk ka ankesë kundër vendimit mbi çështjen kryesore, por vetëm kundër vendimit 
për shpenzimet e procedurës, gjykata e shkallës së dytë vendimin mbi shpenzimet 
e procedurës gjithmonë e jep në formë të aktvendimit. 

 
 
2. Shpenzimet në procedurën e sigurimit të provës 
 
Neni 467 
 
467.1 Shpenzimet e procedurës për sigurimin e provave i bartë pala e cila e ka 

paraqitur kërkesën për sigurimin e provës (paraprova). Ajo ka për detyrë 
që t`i paguaj edhe shpenzimet palës kundërshtare, respektivisht 
përfaqësuesit të përkohshëm të emëruar të asaj. 

467.2 Këto shpenzime propozuesi i sigurimit të provës mund t`i realizoj me 
vonë si shpenzime gjyqësore, varësisht nga suksesi në procesin gjyqësor të 
mëvonshëm.  

 
1 Edhe ky nen përmban dispozita identike me ato të nenit 168 të ligjit të mëparshëm 

dhe rregullon çështjen e bartjes së shpenzimeve në rast të zbatimit të procedurës 
për sigurimin e provave. 

2 Sipas dispozitave të nenit 379 të këtij ligji, sigurimi i provës mund të kërkohet në 
çdo fazë të procedurës, para fillimit të procedurës dhe gjatë zbatimit të saj. 
Gjithashtu, sigurimi i provës mund të kërkohet edhe gjatë procedurës e cila 
zbatohet sipas propozimit për përsëritjen e procedurës. Qëllimi i zbatimit të 
procedurës për sigurimin e provës është sigurimi i asaj prove e cila konsiderohet e 
nevojshme për vërtetimin e fakteve relevante, të cilat njëherit janë kontestuese 
midis palëve, por me kusht që të ekzistojë rreziku se me kalimin e kohës prova e 
tillë do të mund të zhduket ose do të vështirësohet marrja e saj.  

                                                            
1477 Ralić-Tanasković, Zakon o parničnom postupku, sa komentarom, sudskom praksom, obrascima i 
registrom pojmova, st. 289. 
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3 Duke qenë se procedura për sigurimin e provave behët me kërkesën e palës dhe në 
interesin e saj, ligjdhënësi në dispozitën e paragrafit 1 të këtij neni, bën 
përjashtim nga rregulli i paraparë me dispozitën e nenit 450 të këtij ligji, sipas të 
cilit secila palë paraprakisht i bart shpenzimet që i ka shkaktuar me veprimet e veta 
procedurale, dhe parasheh se shpenzimet që shkaktohen në procedurën e sigurimit 
të provave, në tërësi, i bart pala e cila e ka paraqitur kërkesën për sigurimin e saj. 

4 Shpenzimet të cilat shkaktohen me zbatimin e procedurës së sigurimit të provave 
konsiderohen pjesë e shpenzimeve të përgjithshme të procedurës kontestimore, 
prandaj për këtë arsye pala e cila sipas kësaj dispozite i bart shpenzimet e sigurimit 
të provës, ka për detyrë që edhe palës kundërshtare, përkatësisht përfaqësuesit të 
përkohshëm të saj, të emëruar nga gjykata, t`ua kompensojë shpenzimet e 
shkaktuara me zbatimin e procedurës së tillë. 

5 Të gjitha shpenzimet e bëra në procedurën e sigurimit të provës, pala e cila e ka 
kërkuar sigurimin e saj, mund ti realizojë në kontest, si pjesë të shpenzimeve 
procedurale, sipas kushteve të përgjithshme për kompensimin e shpenzimeve 
procedurale, varësisht nga suksesi i arritur në kontest1478.  

 
 
3. Lirimi nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore 
 
Neni 468 
 
468.1 Gjykata e liron nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore palën e cila, sipas 

gjendjes së vet të përgjithshme pasurore është në pamundësi t`i përballoj 
ato shpenzime pa dëmtuar ushqimin e domosdoshëm të vet dhe të familjes 
së ngushtë të saj. 

468.2 Lirimi nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore përfshin lirimin nga pagimi i 
taksave gjyqësore dhe lirimi nga deponimi i paradhënies për shpenzimet e 
dëshmitarëve, të ekspertëve, të këqyrjes në vend si dhe të shpalljeve 
gjyqësore. 

468.3 Gjykata mund ta liroj palën vetëm nga taksat gjyqësore po që se me 
pagimin e tyre do të pakësoheshin dukshëm mjetet për ushqimin e saj dhe 
të familjes së ngushtë të saj. 

468.4 Me rastin e dhënies së aktvendimit mbi lirimin nga detyrimi i pagimit të 
shpenzimeve gjyqësore gjykata duhet t`i çmojë me kujdes të gjitha 
rrethanat, e sidomos do të marrë parasysh vlerën e objektit të kontestit, 
numrin e anëtarëve të familjes dhe të ardhurat që i ka ajo dhe anëtarët e 
familjes së saj. 

468.5 Vendimi mbi lirimin nga shpenzimet gjyqësore gjykata e jep brenda afatit 
prej shtatë (7) ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës.  

 
1 Siç rezulton nga dispozitat paraprake të këtij ligji, mbrojtja gjyqësore e të drejtave 

subjektive është e kushtëzuar edhe me shpenzimet procedurale të cilat bien në 
barrë të palëve ndërgjyqëse. Si rrjedhojë, realizimi i kësaj të drejte mund të 

                                                            
1478 Nenet 452 dhe 453 të LPK.  
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rrezikohet, sidomos kur kemi të bëjmë me personat të cilët për shkak të gjendjes së 
dobët materiale (personat pa të ardhura ose me të ardhura të vogla, personat pa 
kurrfarë pasurie etj.) nuk kanë mundësi që t’i përballojnë shpenzimet e procedurës 
gjyqësore. Instituti i lirimit nga shpenzimet procedurale, në procedurën 
kontestimore, ka për qëllim që të krijojë mundësi për mbrojtjen gjyqësore të 
të drejtave subjektive për të gjithë, pra edhe për personat me gjendje të dobët 
ekonomike. 

2 Me paragrafin 1 të këtij neni, janë paraparë kushtet e përgjithshme në bazë të të 
cilave pala do të mund të lirohet nga pagimi i shpenzimeve procedurale, të cilat 
kanë të bëjnë me gjendjen e përgjithshme pasurore të palës. Kështu, sipas kësaj 
dispozite ligjore, do të lirohet nga shpenzimet e procedurës pala e cila sipas 
gjendjes se vet të përgjithshme pasurore nuk ka mundësi që ti mbulojë 
shpenzimet e procedurës pa e dëmtuar ushqimin e domosdoshëm të vetin dhe 
të anëtarëve të familjes së ngushtë të saj. Në këtë mënyrë, ligji i ka krijuar 
mundësitë që edhe palët me gjendje të dobët pasurore të kenë qasje në gjykatë dhe 
që ta realizojnë mbrojtjen gjyqësore të të drejtave të veta subjektive, si njërën nga 
të drejtat themelore të parapara më Kushtetutën e Republikës së Kosovës (neni 54) 
dhe me Konventën evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive 
themelore (nenin 6 paragrafi 1). 

3 Më gjendjen e përgjithshme pasurore të palës, nënkuptohen të gjitha llojet e 
burimeve të të ardhurave të palës dhe të anëtarëve të familjes së ngushtë të saj, 
(pagat, pensionet, qiratë etj.) si dhe gjësendet që janë në pronësi të palës dhe të 
anëtarëve të familjes së ngushtë të tij.  

4 Nga pikëpamja e formulimit gjuhësor të kësaj dispozite, qartë rezulton se e drejta 
në lirimin nga shpenzimet e procedurës, ka të bëjë vetëm me personat fizik. 
Kjo aq më parë ngase vetëm personave fizikë mund t’u rrezikohet ushqimia e vet 
dhe e anëtarëve të familjes së tyre me pagimin e shpenzimeve të procedurës, 
rrethanë e cila është kusht për lirim nga pagimi, gjë që nuk është atribut i 
personave juridikë. Në këtë linjë është deklaruar edhe praktika gjyqësore me 
qëndrimin: “Gjykata mundet vetëm personin fizik si palë ta lirojë nga pagimi i 
shpenzimeve procedurale”1479. Pra, këtu kemi të bëjmë me të drejtën personale, e 
cila, si rregull, vlen vetëm për kontestin për të cilin është lejuar lirimi. 

5 Lirimi nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore përfshinë lirimin nga pagimi i 
shpenzimeve të cilat pala paraprakisht ka për detyrë që t’i bartë sipas nenit 450 i 
këtij ligji. Këto shpenzime kanë të bëjnë me shpenzimet për taksën gjyqësore, me 
paradhënien për shpenzimet e dëshmitarit, për shpenzimet e ekspertit, për 
shpenzimet e këqyrjes në vend si dhe me shpenzimet e shpalljeve gjyqësore. 
Mirëpo, pavarësisht nga gjendja pasurore e palës, ajo nuk mund të lirohet nga 
pagimi i shpenzimeve të cilat sipas parimit të suksesit në kontest (neni 452), ose 
sipas principit të fajësisë ose rastit (neni 454) ka për detyrë që t`ia kompensojë 
palës kundërshtare si dhe ndërhyrësit të saj. Në këtë linjë, tregon edhe praktika 

                                                            
1479 ZS u Bjelovaru, Gz.1813/00, dt.5.10.2000 e publikuar në Zakon o parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeno i 
dopunjeno izdanje, st. 196. 
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gjyqësore me qëndrimin: ”Pala nuk mund të lirohet nga detyrimi për kompensimin 
e shpenzimeve të palës kundërshtare”1480.  

6 Gjykata është e autorizuar që palën ta lirojë nga të gjitha shpenzimet e cekura në 
pikën 5 të këtij komentari (lirimi i plotë) ose nga një pjesë e tyre (lirimi i 
pjesshëm). Lirimi i pjesshëm, sipas paragrafit 3 të këtij neni, konsiston në lirimin 
nga pagimi i taksës gjyqësore, nëse pagimi i saj do t’i paksonte dukshëm mjetet për 
ushqimin e palës ose të familjes së ngushtë të saj. 

7 Me rastin e vendosjes për lirimin e plotë të palës nga detyrimi i pagimit të 
shpenzimeve të procedurës, gjykata do ti çmoj të gjitha rrethanat e rastit, me 
ç`rast veçanërisht duhet ta ketë parasysh vlerën e objektit të kontestit, numrin e 
anëtarëve të familjes ndaj të cilëve pala e ka detyrimin e mbajtjes sipas ligjit si dhe 
të ardhurat që i ka pala dhe anëtarët e familjes së ngushtë të saj (jo vetëm të 
ardhurat nga paga, nga pensioni por edhe gjendjen pasurore në tërësi). Lidhur me 
këtë çështje praktika gjyqësore e ka shprehë këtë qëndrim: “...Gjykata do ta lirojë 
nga pagimi i shpenzimeve palën e cila sipas gjendjes së përgjithshme pasurore nuk 
ka mundësi që ti bartë të gjitha shpenzimet, pa e dëmtuar mbajtjen e nevojshme të 
veten dhe të familjes së vet. Me rastin e marrjes së vendimit për lirimin nga pagimi 
i shpenzimeve të procedurës, gjykata me kujdes i çmon të gjitha rrethanat e 
veçanërisht do të marrë parasysh vlerën e objektit të kontestit, numrin e personave 
të cilat pala i mban dhe të ardhurave që i ka pala dhe anëtarët e familjes së 
tij”1481.  

8 Në anën tjetër, në rastet kur kemi të bëjmë me kërkesën për lirim të pjesshëm nga 
pagimi i shpenzimeve, është e mjaftueshme që të jetë plotësuar kushti themelor për 
lirim, i paraparë me ligj, që do të thotë se është konstatuar se me pagimin e taksës 
gjyqësore do të pakësoheshim dukshëm mjetet për ushqimin e vet palës dhe të 
anëtarëve të familjes së ngushtë të saj (par. 3 i këtij neni).  

9 E drejta për lirim nga pagimi i shpenzimeve të procedurës, bën pjesë në të drejtat 
disponibile të palëve, prandaj lidhur me lirimin nga pagimi i shpenzimeve, gjykata 
vendos vetëm me kërkesën e palës (neni 469 i këtij ligji). Gjykata ka për detyrë që 
vendimin lidhur me lirimin e palës nga pagimi i shpenzimeve ta japë në afat prej 7 
ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës.  

 
 
Neni 469 
 
469.1 Vendimin mbi lirimin nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore e jep gjykata e 

shkallës së parë, me propozimin e palës. 
469.2 Pala ka për detyrë që bashkë me propozimin, të paraqes certifikatën mbi 

gjendjen pasurore të dhënë nga organi kompetent. 
469.3 Kur kjo është e nevojshme edhe vet gjykata mund të marrë sipas detyrës 

zyrtare të dhëna të domosdoshme dhe njoftime mbi gjendjen pasurore të 

                                                            
1480 ZS Zagreb, Gz.909/2000, dt.13.06.2000 e publikuar në Zakon o parničnom postupku sa sudskom 
praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeno i dopunjeno 
izdanje, st.195. 
1481 VSS, Gz. 92/66 publikuar në Zakon o parničnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, 
obrascima i registrom pojmova, st.295. 
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palës që e kërkon lirimin, e për këtë gjë mund të dëgjohet edhe pala 
kundërshtare. 

469.4 Kundër aktvendimit me të cilin aprovohet propozimi nuk lejohet ankimi.  
 
1 Dispozitat e këtij neni pothuajse janë identike me dispozitat e paragrafëve 1, 2, 5 

dhe 6 të nenit 173 të ligjit të mëparshëm, kurse me këtë nen janë lënë anash 
dispozitat e paragrafëve 3 dhe 4 të nenit të cekur, me të cilat parashihej përmbajtja 
e certifikatës për gjendjen ekonomike si dhe konstatimi se dispozita më të 
hollësishme lidhur dhënien e certifikatës do të nxjerrë organi kompetent. Ligji i ri 
nuk i ka përfshirë dispozitat e paragrafëve të cekur të ligjit të mëparshëm, për 
shkak se çështjet të cilat janë rregulluar me to kryesisht janë materie e rregullimit 
të ligjeve të tjera. 

2 Sipas paragrafit 1 të këtij neni, pala e cila dëshiron që të realizojë të drejtën e 
lirimit nga pagimi i shpenzimeve të procedurës, kërkesën për këtë duhet t`ia 
paraqet gjykatës së shkallës së parë. Gjykata e shkallës së parë është kompetente 
edhe për vendosje për lirimin nga pagimi i shpenzimeve të krijuara në gjykatën e 
shkallës më të lartë. 

3 Bashkë me propozimin për lirimin nga pagimi i shpenzimeve të procedurës, pala 
ka për detyrë që të paraqes edhe provat mbi gjendjen pasurore, ku hyjnë 
provat për të ardhurat nga baza e punësimit, provat për të ardhurat nga 
paluejtshmeritë si dhe provat për të ardhurat nga burimet tjera. 

4 Sipas paragrafit 3 të këtij neni, gjykata mundet edhe vet, sipas detyrës zyrtare, 
të sigurojë të dhëna të domosdoshme dhe njoftime mbi gjendjen pasurore të palës e 
cila kërkon lirimin ose që lidhur me këtë ta dëgjojë palën kundërshtare nëse ajo 
mund t`i japë njoftime të nevojshme. Kjo më se shpeshti mund të ndodhë në rastet 
kur pala deklaron ose paraqet prova se edhe vetëm me pagimin e taksës në 
procedurën administrative për marrjen e ndonjë dokumenti do të rrezikohej 
ushqimia e saj dhe e anëtarëve të familjes së ngushtë të saj. 

5 Kundër vendimit të gjykatës, me të cilin pala me kërkesën e saj, është liruar nga 
detyrimi i pagimit të shpenzimeve të procedurës, ankimi nuk është i lejueshëm. 
Mirëpo nëse gjykata e refuzon propozimin për lirimin nga pagimi i 
shpenzimeve të procedurës, atëherë ankimi kundër vendimit të tillë është i 
lejuar.  

 
 
Neni 470 
 
470.1 Kur pala është liruar nga pagimi i të gjitha shpenzimeve gjyqësore, 

gjykata e shkallës së parë, me kërkesën e saj, vendos që ta përfaqësoj 
avokati, po që se kjo është e nevojshme për mbrojtjen e të drejtave të saja. 

470.2 Pala të cilës i është caktuar përfaqësuesi, lirohet nga pagimi i harxhimeve 
faktike dhe i shpërblimit të përfaqësuesit të caktuar. 

470.3 Si përfaqësues i palës caktohet avokati të cilin e zgjedh kryetari i gjykatës. 
470.4 Përfaqësuesi i emëruar mund të kërkoj, për shkaqe të arsyeshme, që të 

shkarkohet nga detyra e përfaqësimit të palës. Mbi kërkesën e avokatit 
vendosë gjyqtari i çështjes. 
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470.5 Kundër aktvendimit mbi shkarkimin e avokatit nuk lejohet ankimi. 
470.6 Kundër aktvendimit të kryetarit të gjykatës me të cilin pranohet kërkesa 

e palës për emërimin e përfaqësuesit, nuk lejohet ankimi. 
 
1 Palës e cila plotësisht është liruar nga pagimi i shpenzimeve të procedurës (neni 

468), me kërkesën e saj, gjykata do t`ia caktojë përfaqësuesin pa pagesë, nëse 
kjo është e nevojshme për mbrojtjen e të drejtave të saja. Caktimi i përfaqësuesit 
në situata të këtilla konsiderohet i nevojshëm, në qoftë se pala është e pa arsimuar 
dhe nuk ka mundësi që në mënyrë të qartë të deklarohet dhe të përcaktohet lidhur 
me objektin e kontestit, apo nëse për shkak të ndërlikueshmerisë së kontestit ajo 
nuk është në gjendje që vetë ta udhëheq kontestin dhe që në mënyrë të duhur ta 
mbrojë apo realizojë të drejtën e saj. 

2 Në qoftë se palës i është caktuar përfaqësuesi në kontest, në pajtim me paragrafin 1 
të këtij neni, atëherë ajo, përveç nga shpenzimet procedurale të parapara me nenin 
450 të këtij ligji do të lirohet edhe nga pagimi i shpërblimit për përfaqësuesin e 
caktuar. 

3 Për përfaqësues të palës, si rregull, caktohet avokati. Mirëpo, edhe pse ligji nuk e 
parasheh shprehimisht, konsiderojmë se përjashtimisht, në rastet kur në selinë e 
gjykatës nuk ka avokat të mjaftueshëm, për përfaqësues do të mund të 
caktohet edhe personi tjetër me kualifikim juridik, i cili është i aftë që palës 
t`ia ofroj ndihmën e nevojshme juridike në kontest. Kjo do të thotë se nuk është 
e mjaftueshme që përfaqësuesi të këtë të kryer fakultetin juridik, por kërkohet që ai 
të ketë përvojë në ofrimin e ndihmës juridike para gjykatës. 

4 Përfaqësuesin në kontest, palës me kërkesën e saj, ia cakton kryetari i gjykatës 
me aktvendim. Si rrjedhojë, përfaqësuesi i emëruar në këtë mënyrë, autorizimet për 
përfaqësim nuk i nxjerr nga prokura e dhënë nga pala, por ato i merr në bazë të 
ligjit dhe të vendimit të gjykatës. 

5 Në këto raste, avokati nuk mundet pa arsye të justifikueshme, të refuzojë ta 
përfaqësojë palën. Mirëpo, nëse avokati paraqet shkaqe të arsyeshme për 
lirimin nga detyra e përfaqësuesit të palës (p.sh. se është në marrëdhënie të 
afërta farefisnore me palën kundërshtare, se ka interesa personale lidhur me 
objektin e kontestit etj.), gjykata mund ta liroj nga detyra e përfaqësimit të 
palës avokatin e tillë. Lidhur me kërkesën e avokatit për lirimin nga detyra e 
përfaqësuesit të palës, vendos gjyqtari i çështjes. 

6 Kundër aktvendimit të gjykatës me të cilin përfaqësuesi i caktuar shkarkohet nga 
kjo detyrë si dhe kundër aktvendimit me të cilin gjykata, me kërkesën e palës, e ka 
caktuar përfaqësuesin e palës, nuk lejohet ankimi. Mirëpo, lejohet ankimi kundër 
aktvendimit me të cilin refuzohet kërkesa e palës për caktimin e përfaqësuesit si 
dhe kundër aktvendimit me të cilin është refuzuar kërkesa e përfaqësuesit për 
lirimin nga kjo detyrë.  
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Neni 471  
 

Kur pala është liruar nga të gjitha shpenzimet gjyqësore, nga mjetet 
financiare të gjykatës bëhet parapagimi për shpenzimet e dëshmitarëve, 
ekspertëve, këqyrjes direkte si dhe të publikimit të shpalljeve gjyqësore dhe 
harxhimeve faktike të përfaqësuesit të caktuar. 

 
1 Dispozita e këtij neni e rregullon çështjen e pagimit të paradhënies së 

shpenzimeve procedurale në rastet kur pala lirohet nga pagimi i këtyre 
shpenzimeve. Kështu, sipas kësaj dispozite, në këto raste, pagimi i paradhënies për 
shpenzimet procedurale paguhet nga mjetet financiare të gjykatës. Paradhënia ka të 
bëjë me shpenzimet e dëshmitarëve, ekspertëve, këqyrjes direkte, publikimit të 
shpalljeve dhe harxhimet faktike të përfaqësuesit të caktuar në pajtim me nenin 
470 të këtij ligji. 

2 Meqenëse aktualisht gjykatat nuk kanë buxhet të vetin dhe si rrjedhojë ato nuk 
disponojnë me mjete vetanake për paguarjen e paradhënies për shpenzimet e 
procedurës, mjetet për këtë destinim do të duhej t’i sigurojë Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës nga buxheti i vet.  

 
 
Neni 472 
 
472.1 Aktvendimi mbi lirimin nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore dhe mbi 

emërimin e përfaqësuesit mund të anulohen nga gjykata e shkallës së parë 
gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor, po që se vërtetohet se pala është në 
gjendje t`i bartë të gjitha shpenzimet procedurale. Në rast të këtillë 
gjykata duhet të vendos nëse pala do t`i kompensojë krejtësisht apo 
pjesërisht shpenzimet dhe taksat gjyqësore nga të cilat është liruar më 
parë, si dhe harxhimet faktike dhe shpërblimin për përfaqësuesin e 
emëruar nga gjykata. 

472.2 Në rastin nga paragrafi i më sipërm, së pari duhet kompensuar shumat e 
paguara nga mjetet financiare të gjykatës. 

 
1 E drejta nga lirimi i pagimit të shpenzimeve të procedurës, është e kushtëzuar me 

ekzistimin e mungesës së aftësisë materiale të palës për pagesë. Për këtë arsye, 
ligji parasheh se në rastet kur këto shkaqe pushojnë, përkatësisht kur gjatë 
zhvillimit të procedurës gjyqësore vërtetohet se pala e cila është liruar nga pagimi i 
shpenzimeve procedurale, është në gjendje që ti paguaj shpenzimet e tilla, (p.sh. 
ndërkohë pala e ka fituar të drejtën e pronësisë në paluajtshmëri me vlerë të 
konsiderueshme, nëse palës i është ngritur dukshëm paga, nëse realizon të hyra nga 
ndonjë burim tjetër etj.), gjykata do ta anulojë aktvendimin për lirimin e palës nga 
pagimi i shpenzimeve.  

2 Lidhur me anulimin e lirimit nga pagimi i shpenzimeve, gjykata vendosë me 
aktvendim, me të cilin varësisht nga shkalla e ndryshimit të rrethanave pasurore të 
palës, do të vendoset nëse pala, e cila e ka gëzuar këtë të drejtë, do t`i kompensojë 
krejtësisht apo pjesërisht shpenzimet dhe taksat gjyqësore nga të cilat është 
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liruar më parë, si dhe harxhimet faktike dhe shpërblimin për përfaqësuesin e 
emëruar nga gjykata. 

3 Në qoftë se gjykata konstaton se edhe pas ndryshimit të rrethanave pasurore të 
palës, ajo nuk do të jetë në gjendje që t’i bartë të gjitha shpenzimet e procedurës, 
me aktvendimin për anulimin e lirimit nga pagimi i shpenzimeve të procedurës do 
ta detyrojë palën që para së gjithash t’i kompensojë shpenzimet të cilat janë paguar 
nga mjetet financiare të gjykatës. 

4 Gjithashtu, shkak për anulimin e aktvendimit për lirimin e palës nga pagimi i 
shpenzimeve procedurale mund të jetë edhe fakti i konstatuar ndërkohë se nuk 
kanë ekzistuar shkaqe të justifikueshme për lirimin e palës nga pagimi i 
shpenzimeve, ngase ka rezultuar se gjendja ekonomike e saj nuk e ka arsyetuar 
lirimin, por lirimi është influencuar nga pala duke fshehur gjendjen reale pasurore 
(p.sh. nëse pala e ka heshtur faktin se realizon pension nga puna e bërë në botën e 
jashtme, se është pronare e paluajtshmërisë përkatëse nga ndonjë bazë juridike e 
cila formalisht nuk është e regjistruar në emër të sajë etj.) Në raste të këtilla 
anulimi i kësaj të drejte do të veproj ndaj palës që nga fillimi i procedurës 
gjyqësore.  

 
 
Neni 473 
 
473.1 Taksat dhe shpenzimet e paguara nga mjetet financiare të gjykatës, si dhe 

harxhimet faktike dhe shpërblimi për përfaqësuesin e emëruar të palës 
përbëjnë pjesë të shpenzimeve gjyqësore. 

473.2 Për pagimin e shpenzimeve të tilla nga pala kundërshtare, që e humb 
procesin gjyqësor, vendos gjykata në bazë të dispozitave ligjore mbi 
detyrimin për pagimin e shpenzimeve gjyqësore. 

473.3 Taksat gjyqësore dhe shpenzimet e paguara nga mjetet financiare të 
gjykatës arkëtohen sipas detyrës zyrtare nga gjykata e shkallës së parë 
prej palës së ngarkuar për pagimin e shpenzimeve të tilla. 

473.4 Në qoftë se kundërshtari i palës së liruar nga pagimi i shpenzimeve 
gjyqësore është ngarkuar me pagimin e shpenzimeve gjyqësore, kurse 
konstatohet se ai nuk është në gjendje t`i paguaj ato, gjykata pas 
konstatimit të tillë mund të vendos që shpenzimet nga paragrafi 1 të këtij 
neni t`i paguajë tërësisht apo pjesërisht pala e liruar, pikërisht nga objekti 
i kontestit që i takon si palë gjyqfituese. Me këtë detyrim të palës 
gjyqfituese, të liruar më parë nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore, nuk 
preket e drejta e saj që t`i paguhen nga pala kundërshtare gjyqhumbëse 
të gjitha shpenzimet gjyqësore sipas rregullave të përgjithshme. 

 
1 Në rastet kur pala është liruar nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore (plotësisht apo 

pjesërisht), përkatësisht kur sipas nenit 470 të këtij ligji, palës i është caktuar 
përfaqësuesi, shpenzimet të cilat pala do t`i paguante nëse nuk do të ishte liruar 
nga pagimi, përbëjnë shpenzimet e procedurës, edhe me rastin e ekzistimi të së 
drejtës së saj për lirim.  
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2 Shpenzimet e paguara nga mjetet financiare të gjykatës për shpenzimet e 
dëshmitarit, ekspertit, këqyrjes direkte dhe për shpalljet gjyqësore, gjithashtu, 
përbëjnë shpenzimet e procedurës. Shpenzime të procedurës përbëjnë edhe 
shpenzimet faktike për përfaqësuesin e caktuar, të paguara nga mjetet financiare të 
gjykatës si dhe shpërblimi për përfaqësuesin e tillë. 

3 Në qoftë se pala e liruar nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore arrin sukses në 
kontest kundër palës kundërshtare, detyrimi për pagimin e shpenzimeve nga 
paragrafi 1 i këtij neni, bie në barrën e palës kundërshtare, në pajtim me dispozitën 
e nenit 452 të këtij ligji. Në raste të këtilla, gjykata me aktvendimin për pagimin e 
shpenzimeve do të caktojë se cilën shumë pala kundërshtare ka për detyrë ta 
paguaj në emër të taksës gjyqësore, cila shumë paguhet për shpenzimet e 
dëshmitarit, cila shumë për shpenzimet e ekspertit,cila shumë për këqyrjen direkte, 
cila shumë për dhënien e shpalljeve si dhe për shpenzimet faktike të përfaqësuesit 
të caktuar, nëse ka pasur shpenzime të tilla. 

4 Taksat gjyqësore dhe shpenzimet tjera të procedurës, të cilat janë paguar nga 
mjetet financiare të gjykatës, i arkëton gjykata e shkallës së parë, sipas detyrës 
zyrtare nga pala e cila ka për detyrë që t`i paguaj ato shpenzime.  

5 Me dispozitën e paragrafit 4 të këtij neni, është paraparë mënyra e veprimit të 
gjykatës në rastet kur konstatohet se pala kundërshtare, e cila e ka për detyrë që t’i 
paguaj shpenzimet e procedurës, nuk është në gjendje që t`i paguaj ato. Në këto 
raste, gjykata mund të vendosë që mjetet e paguara në formë të paradhënies nga 
mjetet financiare të gjykatës, në tërësi ose pjesërisht t`i paguaj pala gjyqfituese, 
e cila më parë ka qenë e liruar nga pagimi, dhe atë nga objekti i kontestit që i 
është pranuar. Me një vendim të këtillë, në asnjë mënyrë nuk preket e drejta e 
palës gjyqëfituese, e cila më parë është liruar nga pagimi i shpenzimeve, që nga 
pala kundërshtare gjyqëhumbese të kërkojë kompensimin e të gjitha shpenzimeve 
gjyqësore, sipas rregullave të përgjithshme për paguarjen e shpenzimeve të 
procedurës. 
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PJESA E TRETË – Procedurat e posaçme kontestimore 
 
KREU XXVI - Procedura në kontestet nga marrëdhënia e punës 
 
Neni 474 
 

Në qoftë se në këtë kapitull nuk ekzistojnë dispozita të posaçme, në kontestet 
nga marrëdhënia e punës zbatohen dispozitat tjera të këtij ligji. 

 
1 Dispozitat e këtij kreu në tërësi janë marrë nga ligji i mëparshëm, përveç nenit 435 

të atij ligji, me të cilin parashihej kompetenca e gjykatës që kryesisht cakton masën 
e përkohshme në kontestet e punës. Lënia anash e kësaj dispozite në ligjin e ri, 
është në pajtim me parimin e disponibilitetit të palëve në procedurë, i cili sipas 
konceptit të cilin e ka akceptuar ligjdhënësi në këtë ligj, është njëri nga parimet 
kryesore në bazë të të cilit zbatohet procedura kontestimore. Njëkohësisht, 
shkakun për mospërfshirjen e kësaj dispozite në ligjin e ri, duhet kërkuar edhe në 
faktin se dispozitat e institutit të sigurimit të kërkesëpadisë, e sidomos dispozita e 
nenit 306, me të cilin parashihet mundësia e caktimit të masës së përkohshme të 
sigurisë, krijon mundësinë e caktimit të kësaj mase edhe në kontestet e punës në 
afat të shkurtër kohor, natyrisht nëse plotësohen kushtet e parapara me ligj për 
caktimin e saj, kështu është arritur qëllimi të cilin e parashihte dispozita e cekur e 
ligjit të mëparshëm (më gjerësisht për këtë shih komentet lidhur me dispozitat e 
institutit të sigurimit të kërkesëpadisë). 

2 Procedura gjyqësore në kontestet e punës, është procedurë e veçantë 
kontestimore, rregullat e të cilës vetëm pjesërisht dallojnë nga rregullat e 
procedurës së rregullt të parapara me këtë ligj. 

3 Shmangiet nga rregullat e përgjithshme të procedurës kontestimore, në kontestet e 
punës, kanë të bëjnë me prioritetin dhe urgjencën e vendosjes së këtyre 
kontesteve, kështu afatet ligjore dhe afatet gjyqësore në këto konteste janë më të 
shkurtëra se sa afatet te kontestet tjera të cilat caktohen sipas rregullave të 
përgjithshme të procedurës kontestimore. Për rrjedhojë, dispozitat e këtij ligji, 
përkitazi me afatet përfaqësojnë dispozitat speciale në raport me dispozitat mbi 
afatet, të parapara me rregullat e përgjithshme të procedurës kontestimore. Mirëpo, 
për çdo gjë që nuk është rregulluar me rregullat e kësaj procedure të veçantë, edhe 
në kontestet e punës, në mënyrë subsidiare aplikohen rregullat e përgjithshme 
procedurale të parapara me këtë ligj.  

4 Në kontestet nga marrëdhënia e punës, hyjnë të gjitha kontestet të cilat për objekt 
shqyrtimi kanë raportet juridike të punës e që kanë të bëjnë me themelimin dhe 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës, me të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia 
e punës të cilat janë parapara me ligj, me kontratën kolektive, me aktet nënligjore 
të punëdhënësit dhe me kontratën e punës. Kjo do të thotë se në kontestet nga 
marrëdhënia e punës objekt shqyrtimi mund të jenë të gjitha vendimet apo 
veprimet e punëdhënësit të cilat kanë të bëjnë me cilindo nga elementet e 
marrëdhënies së punës (me themelimin e marrëdhënies së punës, me të drejtën në 
pagë, me të drejtën në pushime dhe mungesa, me të drejtën në siguri dhe mbrojtje 
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në punë, me pësimin e dëmit në punë dhe lidhur me punën, me ndërprerjen e 
marrëdhënies së punës etj.).  

5 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, në teorinë juridike ekziston mendimi 
se, sipas procedurës së veçantë të paraparë me dispozitat e këtij kreu, duhet të 
zgjidhen vetëm kontestet nga marrëdhënia e punës në të cilat si paditës paraqitet i 
punësuari, ndërsa kontestet në të cilat si paditës paraqitet punëdhënësi duhet 
gjykuar sipas rregullave të përgjithshme të procedurës kontestimore1482. 
Konsiderojmë se qëndrimi i këtillë i teorisë juridike, është në tërësi në pajtim me 
karakterin e mbrojtjes e cila sipas ligjit duhet të sigurohet në kontestet nga 
marrëdhënia e punës (mbrojtja e të drejtave të të punësuarit e jo të punëdhënësit). 
Megjithatë, i ngel praktikës gjyqësore që ta japë fjalën e vet lidhur me këtë 
qëndrim të teorisë. 

 
 
Neni 475  
 

Në kontestet nga marrëdhënia e punës, e sidomos me rastin e caktimit të 
afateve dhe konvokimit të seancave gjyqësore, gjykata gjithmonë do të këtë 
parasysh nevojën e zgjidhjes së ngutshme të kontesteve nga marrëdhënia e 
punës. 

 
1 Në kontestet nga marrëdhënia e punës, kryesisht shqyrtohen çështjet 

ekzistenciale të të punësuarve, prandaj ligjdhënësi ka paraparë se gjykata duhet 
t`i ndërmarrë të gjitha masat që këto konteste të zgjidhen urgjentisht.  

2 Masat të cilat duhet t’i ndërmerr gjykata për zgjidhjen me urgjencë të këtyre 
kontesteve, konsistojnë në marrjen e lëndëve të kësaj natyre me prioritet, para 
lëndëve të tjera, në caktimin e afateve sa më të shkurtra për mbajtjen e seancave 
gjyqësore, që palëve ndërgjyqëse t’u caktoj afate më të shkurtra për ndërmarrjen e 
veprimeve procedurale por pa e cenuar mundësinë e ndërmarrjes së tyre dhe që të 
kujdeset që kontesti të përfundojë sa më parë.  

3 Gjithashtu, gjykata duhet të kujdeset që distanca kohore midis seancave të jetë sa 
më e shkurtër dhe që palët në afat sa më të shkurtër ta paraqesin terë materialin 
shqyrtues të çështjes me të cilin pretendojnë që t`i realizojnë apo mbrojnë të drejtat 
apo interesat e tyre subjektive. 

 
 
Neni 476  
 

Në aktgjykimin me të cilin urdhërohet përmbushja e ndonjë detyrimi, gjykata 
cakton afat shtatë (7) ditor (afati paritiv). 

 
1 Në pajtim me kërkesën që procedura në kontestet nga marrëdhënia e punës të 

përfundojë sa më shpejtë, afati për përmbushjen në mënyrë vullnetare të detyrimit 
të caktuar me aktgjykim, është paraparë me kohëzgjatje prej shtatë (7) ditësh 

                                                            
1482 Brestovci, E drejta procedurale civile II, Prishtinë, fq. 127. 
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nga dita kur i dorëzohet aktgjykimi palës ndaj të cilës është caktuar detyrimi. Ky 
afat është për gjysmë më i shkurtër se sa afati të cilin për të njëjtin detyrim e 
parasheh ligji në kontestet të cilat zgjidhen sipas rregullave të përgjithshme të 
procedurës, e njëkohësisht ai është për një ditë më i shkurtër se sa afati i njëjtë i cili 
ishte paraparë me nenin 436 të ligjit të mëparshëm. 

2 Edhe detyrimi nga aktgjykimi me të cilin është aprovuar kërkesëpadia e palës, 
bëhet i përmbarueshem që nga dita e skadimit të afatit paritiv prej shtatë (7) ditësh. 

 
 
Neni 477 
 

Afati për paraqitjen e ankesës kundër aktgjykimit apo kundër aktvendimit 
është shtatë (7) ditor. 

 
1 Nga të njëjtat shkaqe, si edhe te neni 476, ligjdhënësi edhe afatin për ushtrimin e 

ankimit kundër aktgjykimit të dhënë si rezultat i përfundimit të kontestit nga 
marrëdhënia e punës e ka caktuar me kohëzgjatje prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit 
të aktgjykimit.  

2 Dispozitat tjera të këtij ligji aplikohen në tërësi edhe në kontestet nga marrëdhënia 
e punës. 

 
 
KREU XXVII - Procedura në kontestet për shkak të pengimit të posedimit  
 
Neni 478 
 

Po që se në këtë kapitull nuk ekzistojnë dispozita të posaçme, në kontestet për 
shkak të pengimit të posedimit zbatohen dispozitat tjera të këtij ligji. 

 
1 Dispozita e këtij neni, në tërësi është marrë nga neni 438 i ligjit të mëparshëm, për 

procedurën kontestimore. 
2 Me dispozitat e këtij kapitulli, janë paraparë rregulla të veçanta procedurale për 

veprim në kontestet për shkak të pengimit të posedimit, me të cilat, për shkak të 
natyrës së këtyre kontesteve, në masë të caktuar bëhet shmangie nga rregullat e 
përgjithshme të procedurës kontestimore. Këto dispozita, në mënyrë unike 
aplikohen si në kontestet për shkak të pengimit të posedimit me marrjen e sendit, 
po ashtu edhe në kontestet të inicuara për shkak të kufizimit të posedimit. 

3 Karakteristikë tjetër e këtyre kontesteve është urgjenca në procedim dhe 
kufizimi i shqyrtimit vetëm lidhur me gjendjen e fundit të posedimit dhe me 
paraqitjen e pengimit të posedimit. 

4 Duke pasur parasysh karakterin urgjent të këtyre kontesteve, e drejta materiale 
ka paraparë afate fikse të karakterit prekluziv brenda të cilave mund të kërkohet 
mbrojtja gjyqësore e posedimit. Kështu, me dispozitat e nenit 114 të Ligjit për 
pronën dhe të drejtat tjera sendore, afati subjektiv brenda të cilit mund të kërkohet 
mbrojtja për shkak të pengimit të posedimit është 30 ditë nga dita e marrjes në 
dijeni për pengimin dhe për kryesin e pengimit. Ndërsa afati objektiv është 1 vit 
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nga dita e kryerjes së pengimit të posedimit. Afati subjektiv llogaritet brenda afatit 
objektiv, çka do të thotë se pas kalimit të afatit prej një viti nga dita e shkaktimit të 
pengimit të posedimit, nuk mund të ngritet padi posedimore edhe nëse ngritet ajo 
do të hedhet si e palejueshme. 

5 Gjithashtu, me ligj është paraparë edhe afati brenda të cilit mund të kërkohet 
përmbarimi i aktvendimit me të cilin të paditurit i është urdhëruar kryerja e 
veprimit të caktuar. Ky afat është 30 ditë nga dita e kalimit të afatit paritiv, i cili 
me aktvendimin për pengimin e posedimit është caktuar për kryerjen e veprimit të 
caktuar (neni 428 i këtij ligji).  

6 Në procedurën e cila zbatohet në çështjet që kanë të bëjnë me pengimin e 
posedimit, vendimet merren në formë të aktvendimit e jo të aktgjykimit. Ndaj 
këtyre aktvendimeve është i lejuar ankimimi por jo edhe revizioni (neni 481.4 
i këtij ligji). 

7 Rregullat e procedurës kontestimore të përmbajtura në këtë kapitull, aplikohen si 
ligj special në raport me dispozitat me të cilat rregullohet procedura e 
përgjithshme kontestimore. Mirëpo, në qoftë se në dispozitat e këtij kreu nuk ka 
dispozita të posaçme për ndonjë veprim procedural, atëherë në ato segmente të 
procedurës edhe në kontestet për shkak të pengimit të posedimit në mënyrë 
subsidiare zbatohen dispozitat tjera të këtij ligji.  

 
 
Neni 479 
 
Me rastin e caktimit të afateve dhe konvokimit të seancave, gjykata gjithmonë i 
kushton kujdes nevojës së zgjidhjes së ngutshme të kontesteve për shkak të 
pengimit të posedimit, por duke marrë parasysh natyrën e secilit rast konkret. 
 
1 Me dispozitën e këtij neni, kontesteve që kanë të bëjnë me pengimin e posedimit, 

për shkak të natyrës që kanë, ligjdhënësi u ka dhënë karakter urgjent dhe si 
rrjedhojë e ka obliguar gjykatën që gjithmonë të kujdeset për zgjidhjen e ngutshme 
të tyre. Kjo do të thotë se gjykata lëndët të cilat kanë të bëjnë me pengimin e 
posedimit duhet ti merr në punë me prioritet, para lëndëve të cilat nuk janë të 
natyrës urgjente.  

2 Gjykata ka për detyrë që në kuadër të nevojës për zgjidhje të ngutshme të 
kontesteve për shkak të pengimit të posedimit, të vlerësoj shkallën e urgjencës 
për zgjidhje për çdo rast konkret duke marrë parasysh natyrën specifike të 
secilit rast. Kjo do të thotë se gjykata ka autorizim që të caktoj prioritet 
procedimin edhe në mes të lëndëve që kanë të bëjnë me kontestet për shkak të 
pengimit të posedimit, varësisht nga rëndësia dhe nevoja për zgjidhjen urgjente të 
secilës lëndë konkrete. Kjo ngase jo të gjitha kontestet për shkak të pengimit të 
posedimit janë të rëndësisë së njëjtë, dhe jo të gjitha kërkojnë zgjidhje me të 
njëjtën urgjencë. P.sh. konsiderohet se është më e ngutshme zgjidhja e kontestit e 
cila ka për objekt kërkesën për kthimin në posedim të objektit të banimit në të cilin 
paditësi ishte duke banuar me familje nga i cili është dëbuar nga i padituri se sa 
kontesti i cili për objekt e ka kërkesën për largimin e materialit ndërtimor të cilin i 
padituri e ka vendosur në afërsi të garazhit të paditësit. 
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3 Gjykata në kuadër të autorizimeve të parapara me dispozitën e këtij neni, varësisht 
nga rëndësia dhe nevoja për zgjidhjen e ngutshme të secilit rast konkret, do të 
caktojë edhe afatet gjyqësore për ndërmarrjen e veprimeve procedurale si dhe do ti 
caktoj seancat gjyqësore në afate adekuate.  

 
 
Neni 480 
 

Shqyrtimi i çështjes sipas padisë për shkak të pengimit të posedimit do të 
kufizohet vetëm në konstatimin dhe të provuarit e fakteve të gjendjes së 
fundit të posedimit dhe të pengimit të bërë. Përjashtohet mundësia e 
shqyrtimit lidhur me të drejtën e posedimit, me bazën juridike, 
ndërgjegjshmërinë ose pandërgjegjshmërinë e posedimit. Përjashtohet 
mundësia që në kontestet për shkak të pengimit të posedimit të parashtrohet 
kërkesa për shpërblimin e dëmit të shkaktuar me anë të veprimeve me të cilat 
është bërë pengimi i posedimit. 

 
1 Sipas këtij neni, objekt i kontestit të padisë për shkak të pengimit të posedimit 

është mbrojtja e posedimit nga marrja dhe shqetësimi si dhe rivendosja e 
gjendjes së fundit të posedimit. Kjo do të thotë se me padi për pengimin e 
posedimit mbajtësi faktik dhe i fundit i sendit ose i të drejtës (paditësi) mund të 
kërkojë nga gjykata që të vërtetojë ekzistimin e aktit të pengimit të posedimit të 
sendit apo të së drejtës, që ta urdhëroj të paditurin që ta rivendosë gjendjen e 
posedimit, ashtu siç ka qenë para kryerjes së aktit të pengimit të posedimit dhe t`ia 
ndalojë të paditurit ndërmarrjen e veprimit të njëjtë apo të ngjashëm në të ardhmen. 
Lidhur me këtë, praktika gjyqësore ka shfaqur qëndrimin: “Me padinë për shkak të 
pengimit të posedimit kërkohet mbrojtja ose rivendosja e gjendjes së fundit të 
posedimit të sendit apo të së drejtës, prandaj është e domosdoshme që pengimi i 
posedimit të këtë ndodhur, e jo që të pritet që ai të ndodhë”1483.  

2 Si rregull, pengimi i posedimit të ndonjë personi mund të kryhet në dy mënyra: me 
marrjen e sendit nga poseduesi dhe me shqetësimin e poseduesit në posedimin 
e sendit. 

3 Ekziston marrja e posedimit në rastet kur me veprimin e kryesit të pengimit të 
posedimit në tërësi ka pushuar ushtrimi i pushtetit faktik i poseduesit të 
mëparshëm. P.sh. kur ndërrohet brava në derën e banesës, kështu poseduesit të 
mëparshëm i pamundësohet hyrja në banesë, kur thuret dalja në rrugë ose hyrja nga 
rruga kështuqë paditësit i pamundësohet shfrytëzimi i rrugës për destinimin që e ka 
pasur etj. 

4 Shqetësimi i posedimit ekziston në rastet kur ushtrimi i pushtetit faktik i 
poseduesit të mëparshëm nuk ka pushuar, por ai në një masë të konsiderueshme 
është kufizuar. Kështu p.sh. shqetësim të posedimit mund të paraqes zhurma të 
cilën e prodhon gjeneratori i vendosur në afërsi të banesës në të cilën banon 
poseduesi, shqetësim të posedimit mund të shkaktoj edhe era e keqe e cila 

                                                            
1483 Osnovni sud u Sibeniku, Gz.97/80 dt.30.03.1980 e publikuar në Zakon o parničnom postupku sa 
sudskom praksom, bjeleškama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom, peto izmenjeno i 
dopunjeno izdanje, st. 491. 
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kundërmon nga kontejnerët e bërllokut të cilët janë vendosur në afërsi të banesës-
shtëpisë së poseduesit etj. 

5 Duke pasur parasysh karakterin dhe domenin e kontesteve për shkak të pengimit të 
posedimit, ligji ka paraparë se në këto konteste nuk mund të shqyrtohet e drejta në 
posedim, baza juridike e posedimit, ndërgjegjshmëria apo pandërgjegjshmëria e 
posedimit e as çështjet që kanë të bëjnë me kompensimin e dëmit të shkaktuar me 
aktin e pengimit të posedimit. “Në këto raste shqyrtimi duhet të kufizohet vetëm në 
provimin e gjendjes së fundit të posedimit dhe ndodhjen e pengimit”1484.  

 
 
Neni 481 
 
481.1 Afatin për përmbushjen e detyrimeve që u janë caktuar palëve gjykata e 

cakton varësisht nga rrethanat e çdo rasti konkret. 
481.2 Afati për paraqitjen e ankesës është shtatë (7) ditor. 
481.3 Për shkaqe të rëndësishme gjykata mund të vendosë që ankesa mos ta 

pengojë përmbarimin e aktvendimit. 
481.4 Kundër aktvendimit të dhënë në kontestet për shkak të pengimit të 

posedimit revizioni nuk është i lejuar. 
 
1 Siç u theksua edhe në komentarin nën pikën 2 lidhur me nenin 479, në kuadër të 

kontesteve për shkak të pengimit të posedimit, nga rasti në rast, ekzistojnë 
dallime në pikëpamje të rëndësisë dhe pasojave që mund ti shkaktojë marrja, 
përkatësisht shqetësimi i posedimit, prandaj për këtë arsye ligjdhënësi në 
paragrafin 1 të këtij neni e ka autorizuar gjykatën që varësisht nga rrethanat e 
çdo rasti konkret të caktojë edhe afatin për përmbushjen në mënyrë vullnetare të 
detyrimit, përkatësisht për kryerjen e veprimit të caktuar me aktvendimin për shkak 
të pengimit të posedimit. Kësisoj, gjykata varësisht nga rrethanat e rastit, mund të 
caktojë që veprimi i caktuar me aktvendim të kryhet menjëherë (në rastet kur ai 
konsiston në durimin apo lëshimin) ose që ai veprim të kryhet brenda dy, tri apo 
më shumë ditësh (në rastet kur duhet të rrënohet muri i vendosur në 
paluajtshmërinë e paditësit, kur duhet mënjanuar pjesa e pullazit të shtëpisë së të 
paditurit e cila e pengon paditësin në shfrytëzimin normal të shtëpisë së tij etj.).  

2 Duke pasur parasysh karakterin e kontesteve për shkak të pengimit të posedimit 
dhe nevojën për zgjidhjen me urgjencë të tyre, ligjdhënësi në paragrafin 2 të 
këtij neni, ka paraparë se afati për paraqitjen e ankesës kundër aktvendimit mbi 
pengimin e posedimit është shtatë (7) ditë. Ky afat është prekluziv, të cilin gjykata 
nuk mund ta zgjasë e as ta shkurtoj, prandaj në qoftë se ankesa dorëzohet pas 
skadimit të tij, për shkak të prekluzionit, gjykata do ta hedh atë ankesë si të 
palejueshme (neni 186.1 i këtij ligji). 

3 Gjykata mundet, kryesisht apo me propozimin e paditësit, të vendosë që ankesa 
mos ta pengojë përmbarimin e aktvendimin nëse vlerëson se për këtë ekzistojnë 
shkaqe të rëndësishme. Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, me “ shkaqe 
të rëndësishme” në kuptim të kësaj dispozite, duhet konsideruar rastet kur me 

                                                            
1484 Odluka Vrhovnog suda hrvatske br. Gzz.77/77 dt.,13.04.1978, marrë nga Komentar zakona o 
parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, st. 660. 
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pengimin e posedimit cenohen të drejtat themelore dhe ekzistenciale të paditësit që 
lidhen me posedimin e sendit (p.sh. e drejta në shfrytëzimin e banesës, e drejta në 
shfrytëzimin e energjisë elektrike, të ujit, të energjisë për ngrohje etj.).  

4 Duke pasur parasysh karakterin provizor të këtyre kontesteve, në të cilat 
shqyrtimi kufizohet vetëm lidhur me gjendjen e fundit të posedimit dhe me 
ekzistimin e pengimit të posedimit dhe duke qenë se gjithmonë ekziston mundësia 
që lidhur me të drejtën e posedimit dhe me bazën juridike të posedimit të iniciohet 
kontest i veçantë, ligjdhënësi e ka përjashtuar mundësinë e ushtrimit të 
revizionit kundër aktvendimeve mbi pengimin e posedimit. Lidhur me këtë, 
praktika gjyqësore e ka shprehur qëndrimin: “Revizioni nuk është i lejuar kundër 
aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë mbi hedhjen e ankesës në kontestin për 
shkak të pengimit të posedimit”1485.  

 
 
Neni 482 
 

Paditësi e humb të drejtën që në procedurën përmbaruese të përmbushë 
detyrimin e aktvendimit me të cilin i padituri urdhërohet që ta përmbushë 
detyrimin e caktuar, po që se nuk e ka inicuar procedurën përmbaruese 
brenda afatit prej 30 ditësh pas skadimit të afatit paritiv. 

 
1 Aktvendimet për pengimin e posedimit përmbarohen në procedurën e paraparë me 

dispozitat e Ligjit për përmbarimin. Paditësi si palë aktive nga kontesti për shkak të 
pengimit të posedimit, mund të kërkojë përmbarimin e aktvendimit të plotfuqishëm 
dhe të ekzekutueshëm me të cilin i padituri është urdhëruar që ta përmbushë 
detyrimin e caktuar. Propozimi për përmbarim mund të bëhet brenda afatit 
prej 30 ditësh nga dita e skadimit të afatit paritiv. Kjo do të thotë se propozimi 
për përmbarim të aktvendimit për pengim të posedimit mund të bëhet në afat prej 
30 ditësh nga dita e skadimit të afatit 7 ditor prej ditës kur i padituri e ka pranuar 
aktvendimin. Mirëpo, në qoftë se paditësi propozimin për përmbarim nuk e bën në 
afatin e cekur, ai e humb të drejtën që në procedurën e përmbarimit të kërkojë 
përmbushjen e detyrimin të urdhëruar me aktvendimin mbi pengimin e posedimit. 
Në këtë linjë është deklaruar edhe praktika gjyqësore me qëndrimin: “Afati i 
kufizuar prej 30 ditësh për kryerjen e veprimit të theksuar në aktvendimin mbi 
pengimin e posedimit ka të bëjë vetëm me ngritjen e propozimit për përmbarim, 
por jo edhe me dhënien e vendimit për përmbarim”1486. 

2 Kufizimi i të drejtës që të kërkohet përmbarimi në afat prej 30 ditësh pas skadimit 
të afatit paritiv, ka të bëjë vetëm me rastet kur personi i cili e ka kryer pengimin e 
posedimit duhet me veprim të rivendosë gjendjen e mëparshme të posedimit. Pra, 
kufizimi i këtillë vlen vetëm për kërkesën e cila ka të bëjë me kryerjen e veprimit 
material i cili të paditurit i është urdhëruar me aktvendim për kthimin në gjendje të 

                                                            
1485 Zakljucak br.2/84 usvojen nas sjednici Gradjanskog odeljenja Vrhovnog suda Hrvatske od 
27.02.1984 e publikuar në Komentar zakona o parničnom postpku u Federaciji Bosne i Hercegovine i 
Republici Srpskoj, st. 662. 
1486 Vrhovni sud Vojvodine Rev. 34/83 dt. 16.02.1983. marrë nga Komentar zakona o parničnom 
postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, st. 662. 
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mëparshme të posedimit (p.sh. me kërkesën për dorëzimin e çelësave të banesës, 
me kërkesën për heqjen e murit apo rrethojës nga rruga e cila paditësit i shërben 
për hyrje dalje në shtëpi, për largimin e gjeneratorit nga vendi i caktuar etj.).  

3 Mirëpo, kufizimi i të drejtës për të kërkuar përmbarimin e aktvendimit mbi 
pengimin e posedimit brenda afatit të cekur, për shkak të karakterit të 
urdhëresës, nuk ka të bëjë me kërkesën për përmbarim me të cilën do të pengohen 
veprimet e pengimit të posedimit e as për rastet kur me aktvendim është urdhëruar 
i padituri që të përmbahet nga veprimi i caktuar (p.sh. të mos e pengoj paditësin në 
të ardhmen që ta shfrytëzojë garazhin i cili ka dalje në rrugën kontestuese, të mos 
djeg gjësende në afërsi të shtëpisë së paditësit të cilat kundërmojnë erë të keqe 
etj.).  

 
 
Neni 483 
 

Përsëritja e procedurës së përfunduar me vendim të formës së prerë në 
kontestet për shkak të pengimit të posedimit lejohet vetëm nga shkaqet e 
përcaktuara në nenin 232 pika a) dhe b) të këtij ligji, dhe vetëm brenda afatit 
prej tridhjetë (30) ditësh nga dita në të cilën është bërë i formës së prerë 
aktvendimi përfundimtar.  

 
1 Përsëritja e procedurës e cila ka përfunduar me vendim të formës së prerë në 

kontestet për shkak të pengimit të posedimit, është kufizuar vetëm në shkaqet 
nga neni 232 pika a) dhe b) të këtij ligji.. Kjo do të thotë se në këto konteste 
procedura e përfunduar me vendim të formës së prerë mund të përsëritet në qoftë 
se palës me veprim të kundërligjshëm, e sidomos në rast të mosthirrjes për në 
seancë nuk i jepet mundësia që të marrë pjesë në shqyrtimin e çështjes kryesore 
(neni 232 pika a)) dhe në qoftë se në procedurën e përfunduar ka marrë pjesë si 
paditës ose si i paditur personi që nuk mund të jetë palë ndërgjyqëse, pastaj në 
qoftë se palën që është person juridik nuk e ka përfaqësuar personi i autorizuar, ose 
po qe se palën me pazotësi procedurale nuk e ka përfaqësuar përfaqësuesi ligjor, 
respektivisht përfaqësuesi me prokurë, ose nëse përfaqësuesi nuk ka pasur 
autorizim të duhur për ndjekjen e çështjes në gjyq apo për kryerjen e veprimeve 
procedurale të caktuara, po qe se ndjekja e çështjes në gjyq apo kryerja e 
veprimeve procedurale të caktuara nuk është lejuar më vonë nga pala (Neni 232 
pika b). 

2 Përsëritja e procedurës në kontestet për shkak të pengimit të posedimit mund të 
kërkohet vetëm brenda afatit prej 30 ditësh nga dita në të cilën aktvendimi mbi 
pengimin e posedimit është bërë i formës së prerë.  
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KREU XXVIII - Procedura në kontestet e vlerës së vogël 
 
Neni 484 
 

Po që se në këtë kapitull nuk ekzistojnë dispozita të posaçme, në procesin 
gjyqësor për zgjidhjen e kontesteve të vlerës së vogël, zbatohen dispozitat 
tjera të këtij ligji. 

 
1 Në këtë kapitull nuk janë përfshirë të gjitha dispozitat nga ligji i mëparshëm. 

Kështu, me këtë ligj janë lënë anash dispozitat e neneve 461,462, paragrafët 3 dhe 
4 të nenit 465, neni 466, paragrafët 2, 3 dhe 4 të nenit 467 si dhe nenet 468 dhe 469 
të ligjit të mëparshëm. Kjo me siguri është bërë nga arsyeja sepse disa prej këtyre 
dispozitave janë përfshirë në institutet tjera të këtij ligji kurse disa nga to janë 
konsideruar të panevojshme. 

2 Procedura në kontestet e vlerës së vogël është përfshirë në kuadër të procedurave 
të veçanta kontestimore për shkak se kemi të bëjmë me konteste vlera e të cilave 
është shumë e vogël e nganjëherë edhe e papërfillshme në krahasim me 
kontestet tjera lidhur me të cilat procedohet sipas rregullave të përgjithshme të 
procedurës. Për këtë arsye, me këtë nen është paraparë se në këto konteste do të 
zbatohen dispozitat e posaçme të përfshira në këtë kapitull, kurse dispozitat e 
procedurës së rregullt kontestimore do të aplikohen në mënyrë subsidiare 
nëse në këtë kapitull nuk ka dispozita me të cilat rregullohet ndonjë situatë e 
caktuar procedurale, përkatësisht ndonjë veprim i caktuar procedural. 

3 Kemi të bëjmë me procedurë të thjeshtësuar në të cilën shumë veprime 
procedurale si dhe kohëzgjatja e afateve gjyqësore janë reduktuar në favor të 
ekonomizimit të procesit, por pa e cenuar vet qëllimin e procesit. 

4 Nuk konsiderohen konteste të vlerës së vogël kontestet që për objekt shqyrtimi 
kanë paluajtshmëritë, kontestet e punës dhe kontestet për shkak të pengimit të 
posedimit (neni 486). 

 
 
Neni 485 
 
485.1 Konteste të vlerës së vogël, në vështrim të dispozitave të këtij kreu, janë 

kontestet në të cilat kërkesëpadia ka të bëjë me kërkesa në të holla, shuma 
e të cilave nuk është më e madhe se 500 €uro. 

485.2 Si konteste të vlerës së vogël konsiderohet edhe kontestet në të cilat 
kërkesëpadia nuk ka të bëjë me kërkesë në të holla, por në të cilat paditësi 
në padinë e tij ka theksuar se pranon që, në vend të përmbushjes së 
kërkesës jo në të holla, t`i paguhet shuma e të hollave që nuk është me e 
madhe se 500 €uro. 

485.3 Kontest i vlerës së vogël konsiderohet edhe ai në të cilin objekt i 
kërkesëpadisë nuk është shuma e të hollave, por dorëzimi i sendit të 
luajtshëm vlera e të cilit, e treguar në padi nga paditësi, nuk e kalon 
shumën prej 500 €uro. 

 



Selim Nikçi 

 804 

1 Dispozitat e këtij neni pothuajse në tërësi janë marrë nga neni 458 të ligjit të 
mëparshëm. Dallimet kanë të bëjnë vetëm sa i përket llojit të valutës e cila është 
marrë si mjet pagese (ishte në dinar e tani është në euro, valutë e cila është mjet 
pagese në Kosovë) si dhe sa i përket shumës së të hollave në valutën e caktuar e 
cila e determinon vlerën e vogël të kontestit.  

2 Sipas dispozitave të këtij neni, konteste të vlerës së vogël në të cilat zbatohen 
dispozitat procedurale të këtij kreu konsiderohen të gjitha kontestet në të cilat 
kërkesa e padisë nuk e kalon shumën 500 euro, pavarësisht nga lloji i kërkesës. 

3 Kështu, në kontestet në të cilat kërkesëpadia ka të bëjë me kërkesa në të holla, të 
vlerës së vogël janë të gjitha ato konteste në të cilat kërkesa nuk e kalon shumën 
500 euro (par. 1). 

4 Si konteste të vlerës së vogël konsiderohen edhe kontestet në të cilat kërkesëpadia 
nuk ka të bëjë me kërkesa në të holla, por me kusht që paditësi në padi të theksojë 
kërkesën alternative (facultas alternativa), se pranon që në vend të përmbushjes së 
kërkesës nga padia, t`i paguhet shuma e caktuar në të holla, e cila nuk e kalon 
shumën prej 500 euro (par. 2). 

5 Gjithashtu, si konteste të vlerës së vogël konsiderohen edhe kontestet në të cilat 
objekt i kërkesëpadisë është dorëzimi i sendit të luajtshëm të cilin paditësi e ka 
theksuar në padi, mirëpo, me kusht që vlera e atij sendi të mos e kalojë shumën 
500 euro. 

6 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, në praktikën gjyqësore janë shfaqur 
qëndrime të ndryshme lidhur më atë se sipas cilave rregulla të procedurës duhet 
të procedohet lidhur me kërkesën e padisë, vlera e të cilës në momentin kur 
është ngritur padia e ka kaluar shumën 500 euro, por e cila gjatë procedurës 
është zvogëluar nën këtë shumë. Në vazhdim po i japim dy qëndrime të kundërta 
nga praktika:  

 
1.“ Kur gjykata në procedurë vendos vetëm mbi pjesën e kërkesëpadisë e cila nuk 
e kalon shumën e cenzusit për kontestet e vlerës së vogël, dhe e cila me rastin e 
ngritjes së padisë e ka kaluar këtë cenzus, natyra e kontestit nuk ndryshon. Me 
rëndësi është vetëm vlera e kërkesës në kohen e ngritjes së padisë” (Iz odluke 
Viseg suda u Celju Cp-192/80 dt.07.05.1980, publikuar në Komentar Zakona o 
parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st. 664). 
 
2.“Sipas qëndrimit juridik të harrur në mbledhjen e punës të degës civile të 
Gjykatës së lartë Ekonomike (UPS) në Zagreb me dt. 03.02.1976; Dispozitat e 
veçanta mbi procedurën në kontestet e vlerës së vogël duhet të zbatohen gjithmonë 
kur kërkesëpadia para gjykatës së shkallës së parë bie në shumën e cila nuk e 
kalon kuoten prej 1000 KM (500 €uro) pa marrë parasysh shkaqet nga të cilat ka 
ardhë deri të zvogëlimi i vlerës së kontestit, çka do të thotë edhe në ato raste kur 
sipas vendimit të gjykatës së shkallës së dytë gjykata e shkallës së parë në 
riprocedurë duhet të vendosë për pjesën e ngelur të kërkesëpadisë kontestuese, e 
cila pas dhënies së vendimit nga gjykata e shkallës së dytë më nuk e kalon shumën 
prej 1000 KM (500 €uro), gjithashtu e publikuar në Komentar Zakona o 
parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj st.664). 
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7 Konsiderojmë se qëndrimi i dytë është në linjën e parimeve procedurale për 
procedurë sa më efikase dhe sa më ekonomike, parime këto të fuqizuara me Ligjin 
e ri për procedurën kontestimore, prandaj e rekomandojmë që ky qëndrim nga 
gjykatat të zbatohet në praktikë. Megjithatë, i ngelë praktikës gjyqësore në 
Republikën e Kosovës që ta thotë fjalën e vet, lidhur me këtë çështje. 

 
 
Neni 486 
 

Nuk konsiderohen konteste të vlerës së vogël, në kuptim të dispozitave të këtij 
kreu, kontestet lidhur me sendet e paluejtshme, kontestet nga marrëdhëniet e 
punës dhe kontestet për shkak të pengimit të posedimit. 

 
1 Me dispozitën e këtij neni, janë paraparë kontestet të cilat pavarësisht nga vlera e 

tyre nuk konsiderohen konteste të vlerës së vogël, në kuptim të dispozitave të 
këtij kreu, dhe në të cilat nuk zbatohen rregullat procedurale të këtij kreu. 

2 Në kontestet nga marrëdhënia e punës si dhe në kontestet për shkak të pengimit 
të posedimit, për shkak të natyrës dhe specifikave që i kanë, aplikohen rregulla të 
posaçme procedurale, prandaj si rrjedhojë, ligji ka paraparë se në to nuk zbatohen 
rregullat e procedurës mbi kontestet e vlerës së vogël, pavarësisht nga vlera e 
kontestit. 

3 As kontestet që lidhen me sendet e paluajtshme (kontestet lidhur me pronësinë në 
sendet e paluajtshme, kontestet për dorëzimin e sendit të paluajtshëm etj.) për 
shkak të vlerës që kanë, nuk mund të konsiderohen konteste të vlerës së vogël, 
prandaj as në këto konteste nuk mund të aplikohen rregullat procedurale të cilat 
kanë të bëjnë me kontestet e vlerës së vogël. 

4 Megjithatë, si përjashtim nga rregulli i më sipërm, disa teoricienë të së drejtës 
procedurale civile konsiderojnë se mund të konsiderohen konteste të vlerës së 
vogël edhe kontestet që lidhen me paluajtshmëritë e të cilat në padi theksohen në të 
holla. Kështu sipas Kulenoviq, e të tjerë: “Kontestet në të cilat kërkohet pagesa e 
çmimit për paluajtshmërinë, kompensimi për shfrytëzimin e paluajtshmërisë, si dhe 
kërkesat tjera në të holla lidhur me paluejtshmeritë, konsiderohen konteste të 
vlerës së vogël me kusht që kërkesat sipas këtyre padive nuk e kalojnë cenzusin 
prej 3000 markash konvertibile (500 euro)”1487.  

5 Lidhur me zbatimin e kësaj dispozite ligjore, është deklaruar edhe praktika 
gjyqësore nga e cila këtu po i japim qëndrimet nga dy raste të cilat janë publikuar 
në Komentar Zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i 
Republici Srpskoj, st.665: 

 
-“ Vetëm kontestet mbi paluajtshmëritë, kontestet nga marrëdhëniet e punës dhe 
kontestet për shkak të pengimit të posedimit sipas kritereve objektive janë 
përjashtuar nga aplikimi i dispozitave të posaçme për kontestet e vlerës së vogël” 
(Vrhovni sud Hrvatske, II Rev.73/92, dt.25.12.199 marrë nga Komentar Zakona o 
parničnom postupku u Federaciji Bosne i hercegovine i Republici Srpskoj, st. 665).  

                                                            
1487 Komentar Zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, 
st. 665. 
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-“ Kontesti i punës nuk konsiderohet kontest i vlerës së vogël pavarësisht nga ajo 
se sa është vlera e kontestit” (Vrhovni sud Hrvatske,Rev.2383/94, dt.17.07.1996 
marrë nga Komentar Zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i 
hercegovine i Republici Srpskoj, st. 665). 

 
 
Neni 487 
 
487.1 Në procedurën sipas padisë për zgjidhjen e kontestit me vlerë të vogël, 

ankimi i veçantë lejohet vetëm kundër aktvendimit me të cilin përfundon 
procesi gjyqësor i shkallës së parë. 

487.2 Aktvendimet e tjera, kundër të cilave sipas këtij ligji lejohet ankimi i 
veçantë mund të goditën vetëm me anë të ankesës kundër vendimit me të 
cilin përfundon procedura. 

487.3 Aktvendimet nga paragrafi 2 i këtij neni nuk u dërgohen palëve 
posaçërisht, por shpallën në seancë gjyqësore dhe inkorporohen në 
vendimin përfundimtar. 

 
1 Dispozitat për ankimin kundër aktvendimit, të cilat gjinden në pjesën e përgjithshme 

të procedurës kontestimore, nuk aplikohen në procedurën e cila zbatohet në kontestet 
e vlerës së vogël, as atëherë kur pala ka të drejtë në ankimim të veçantë.  

2 Në kontestet e vlerës së vogël, është lejuar ankimi vetëm kundër atyre 
aktvendimeve me të cilat përfundon procesi gjyqësor i shkallës së parë. Këto janë 
aktvendime me të cilat hedhet poshtë padia për shkak të jokompetencës absolute të 
gjykatës, për shkak të ekzistimit të gjyqvarësisë, të ekzistimit të çështjes së 
gjykuar, të ekzistimit të pajtimit gjyqësor etj. 

3 Aktvendimet tjera mund të goditen vetëm me anë të ankesës kundër vendimit me 
të cilën përfundon procedura gjyqësore në shkallë të parë. 

4 Aktvendimet kundër të cilave është i lejuar ankimi i veçantë në kontestet e vlerës 
së vogël nuk u dorëzohen palëve në formë të shkruar por ato vetëm shpallen në 
seancën gjyqësore, kurse inkorporohen në vendimin përfundimtar të gjykatës (në 
aktgjykim), prandaj ato mund të goditen së bashku me atë vendim.  

 
 
Neni 488  
 

Në procedurën për zgjidhjen e kontesteve me vlerë të vogël, procesverbali nga 
seanca për shqyrtimin kryesor, përveç të dhënave nga neni 135 paragrafi 1 i 
këtij ligji, përmban: 

a) deklaratat e palëve me rëndësi esenciale, e sidomos ato me të cilat 
tërësisht apo pjesërisht pohohet kërkesëpadia, ose hiqet dorë nga 
kërkesëpadia, me të cilat ndryshohet apo tërhiqet padia, si dhe 
deklarata mbi heqjen dorë nga e drejta e ankimit; 

b) përmbajtjen esenciale të provave të marra; 
c) vendimet kundër të cilave lejohet ankimi dhe që janë shpallur në 

seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes; 
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d) nëse palët kanë qenë të pranishme me rastin e shpalljes së 
aktgjykimit, e po që se kanë qenë të pranishme, a janë udhëzuar në 
cilat kushte mund të bëjnë ankim.  

 
1 Dispozitat e këtij neni tekstualisht janë marrë nga neni 463 i ligjit të mëparshëm, 

për procedurën kontestimore me të cilat parashihet përmbajtja të cilën duhet ta ketë 
procesverbalit nga seanca për shqyrtimin kryesor në kontestet të vlerës së vogël. 

2 Procesverbali nga seanca për shqyrtimin kryesor në kontestet e vlerës së vogël, për 
shkak të specifikave që ka, ka përmbajtje më të thjeshtësuar nga procesverbali 
i seancave të cilat mbahet sipas rregullave të përgjithshme të procedurës 
kontestimore. Në këto procesverbale, krahas të dhënave të përgjithshme dhe të 
domosdoshme të parapara me nenin 135, paragrafi 1 i këtij ligji (të dhënat për 
emrin e gjykatës, për vendin ku kryhet veprimi, për ditën dhe orën kur kryhet 
veprimi, për objektin e kontestit dhe për emrat e palëve të pranishme ose të 
personave të tjerë, si dhe të përfaqësuesve ligjor dhe me prokurë të tyre) shënohen 
vetëm të dhënat me rëndësi të veçantë të cilat kanë të bëjnë me: a) deklaratat të 
cilat kanë të bëjnë me pohimin e kërkesëpadisë, me heqjen dorë nga kërkesëpadia, 
me ndryshimin apo tërheqjen e padisë si dhe me heqjen dorë nga e drejta e 
ankimit; b) përmbajtjen qenësore të provave të marra; c) vendimet kundër të cilave 
është i lejuar ankimi i veçantë, përkatësisht ato kundër të cilave nuk lejohet ankimi 
i tillë e të cilat janë shpallë në seancën për shqyrtimin kryesor; si dhe d) faktin nëse 
palët ndërgjyqëse kanë qenë prezentë me rastin e shpalljes së aktgjykimit dhe nëse 
ato janë udhëzuar lidhur më kushtet në të cilat mund të bëjnë ankimin. 

 
 
Neni 489 
 
489.1 Po që se pala paditëse e ndryshon kërkesëpadinë me anë të zmadhimit të 

saj duke kapërcyer kështu kufirin prej 500 €uro, procedura e filluar do të 
vazhdohet dhe përfundohet sipas dispozitave për procedurën 
kontestimore të përgjithshme të këtij ligji. 

489.2 Po që se paditësi deri në përfundimin e seancës për shqyrtimin kryesor të 
çështjes që është duke u zhvilluar sipas dispozitave mbi procedurën e 
përgjithshme kontestimore e zvogëlon kërkesëpadinë nën shumën prej 
500 €uro, procedura e mëtejme do të zhvillohet sipas rregullave të këtij 
ligji për procedurën për zgjidhjen e kontesteve me vlerë të vogël. 

 
1 Me dispozitat e këtij neni është paraparë mënyra e vazhdimit të procedurës së 

filluar në rastet kur paditësi e ndryshon kërkesëpadinë me zmadhimin e saj, mbi 
kufirin prej 500 euro, përkatësisht me zvogëlimin e kërkesës nën këtë shumë. 

2 Në qoftë se paditësi gjatë kontestit të filluar sipas dispozitave të këtij kreu e 
ndryshon kërkesëpadinë me të cilën e zmadhon kërkesën mbi kufirin prej 500 
€uro, atëherë procedura e mëtejme do të zhvillohet dhe do të përfundojë sipas 
rregullave të përgjithshme të procedurës kontestimore. 

3 Në të kundërtën, në qoftë se paditësi gjatë kontestit të filluar sipas rregullave të 
procedurës së përgjithshme kontestimore, e zvogëlon kërkesën e padisë nën 
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kufirin prej 500 €uro, atëherë procedura e mëtejme do të zhvillohet sipas 
rregullave të procedurës për kontestet me vlerë të vogël. 

4 Shikuar nga pikëpamja e diksionit, që është përdorur në formulimin e dispozitave 
të këtij neni, e sidomos nga shprehja “do të vazhdoj”, rezulton se gjykata ka për 
detyrë që kryesisht (sipas detyrës zyrtare) të kujdeset për llojin e procedurës që do 
ta zbatojë në rastet kur paditësi gjatë zhvillimit të procedurës e ndryshon kërkesën 
e padisë me zmadhimin apo me zvogëlimin e saj mbi apo nën cenzusin prej 500 
euro. Në këtë linjë është deklaruar edhe praktika gjyqësore e cila shprehet: 
“Dispozitat e veçanta në kontestet me vlerë të vogël duhet të aplikohen gjithmonë 
kur kërkesëpadia para gjykatës së shkallës së parë bie nën shumën e cila nuk e 
kalon cenzusin prej 1000 KM (500 €uro) pavarësisht nga shkaqet për të cilat ka 
ardhur deri te zvogëlimi i vlerës së kontestit, çka do të thotë se edhe në ato raste 
kur sipas vendimit të shkallës së dytë gjykata e shkallës së parë duhet të vendosë 
lidhur me pjesën e ngelur të kërkesëpadisë, e cila pas dhënies së vendimit të 
gjykatës së shkallës së dytë më nuk e kalon shumën prej 1000 KM (500 €uro)”1488. 

5 Në praktikën gjyqësore janë shfaqur edhe qëndrime të kundërta për ato që u 
theksuan më lart, sidomos për rastet kur kemi të bëjmë me zvogëlimin e 
kërkesëpadisë gjatë zhvillimit të procedurës kontestimore nën cenzusin e paraparë 
me ligj. Kështu: “Gjykata Ekonomike e Qarkut nuk bën shkelje esenciale të 
dispozitave të Ligjit për procedurën kontestimore nëse pas zbritjes të 
kërkesëpadisë nga paditësi nën shumën prej 5000 din. (500 euro) vazhdon me 
procedurën e rregullt e jo me procedurën për kontestet me vlerë të vogël”1489.  

6 Nëse do të konsiderohet shkelje esenciale e dispozitave procedurale, në vështrim të 
nenit 182.1 të këtij ligji, veprimi i gjykatave si në rastin e treguar nën pikën 5 të 
komentarit të këtij neni ose jo, është çështje për të cilën duhet të deklarohet 
praktika gjyqësore e vendit, mirëpo konsiderojmë se ekziston shkelje esenciale e 
dispozitave të procedurës, nëse gjykata pas ndryshimit të kërkesëpadisë me të cilën 
kërkesa e tejkalon cenzusin e kontesteve me vlerë të vogël, e vazhdon procedurën 
sipas rregullave të këtij kreu.  

 
 
Neni 490 
 
490.1 Në qoftë se paditësi nuk vjen në seancën e parë të shqyrtimit kryesor të 

çështjes, përkundrejt thirrjes së rregullt, do të konsiderohet se e ka 
tërhequr padinë, përveç kur i padituri në seancën e tillë kërkon që të 
vazhdohet me shqyrtimin e çështjes në mungesë të paditësit. 

490.2 Po që se nga seanca e parë për shqyrtimin e çështjes kryesore mungojnë 
të dy palët ndërgjyqëse, përkundrejt thirrjes së rregullt, do të 
konsiderohet se paditësi e ka tërhequr padinë.  

 

                                                            
1488 Pravni stav sjednice Gradjanskog odjeljenja Viseg privrednog suda u Zagrebu, dt.03.02.1976, 
publikuar në Komentar Zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici 
Srpskoj, st. 666. 
1489 VPS në Beograd, Pz. 1262/74 publikuar në Komentar Zakona o parničnom postupku u Federaciji 
Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, st. 666. 
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1 Sipas paragrafit 1 të këtij neni, edhe në kontestin me vlerë të vogël, paditësi i cili 
përkundrejt thirrjes së rregullt nuk vjen në seancën e parë për shqyrtimin kryesor, 
do t’i ketë pasojat e njëjta të cilat sipas nenit 423 par 3 të këtij ligji, janë paraparë 
për paditësin i cili nuk vjen në seancën për shqyrtimin kryesor në kontestet e 
rregullta, prandaj si rrjedhojë edhe lidhur me këtë dispozitë, në mënyrë të 
përshtatshme vlejnë komentet e dhëna përkitazi me dispozitën e cekur. 

2 Gjithashtu, edhe në rastet kur të dy palët ndërgjyqëse, përkundrejt thirrjes së 
rregullt, nuk vijnë në seancën e parë për shqyrtimin kryesor, ligji e krijon 
prezumpcionin se kontesti midis tyre është zgjidhur në ndonjë mënyrë tjetër, 
prandaj edhe në këto situata do të konsiderohet se paditësi e ka tërhequr padinë. 

3 Në rastet e theksuara në pikat 1 dhe 2 të këtij komentari, gjykata vendos me 
aktvendim kundër të cilit është i lejuar ankimimi i veçantë. 

 
 
Neni 491 
 
491.1 Aktgjykimi ose aktvendimi me të cilin përfundohet procedura e zgjidhjes 

se kontestit me vlerë të vogël mund të goditet me ankesë vetëm për shkak 
të shkeljes esenciale të dispozitave mbi procedurën kontestimore dhe për 
shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. 

491.2 Në aktgjykimin, përkatësisht aktvendimin nga paragrafi 1 të këtij neni, 
gjykata ka për detyrë t`i përmendë shkaqet në bazë të të cilave mund të 
bëhët ankimi. 

491.3 Kundër aktgjykimit ose aktvendimit të shkallës së parë nga paragrafi 1 të 
këtij neni, palët mund të ankohen brenda afatit prej shtatë (7) ditësh. 

491.4 Në procedurën e zgjidhjes së kontesteve me vlerë të vogël, afati paritiv për 
përmbushjen e premtimit dhe ai për dhënien e vendimit plotësues është 
shtatë (7) ditor.  

 
1 Ky nen sjellë disa ndryshime në krahasim me nenin 467 të ligjit të mëparshëm. 

Ndryshimet kryesisht kanë të bëjnë me lënien anash të disa zgjidhjeve të cilat në 
esencë nuk e ndryshojnë përmbajtjen e këtij neni. Kështu, është lenë anash 
paragrafi 2 i nenit 467 i cili parashihte se në kontestet me vlerë të vogël nuk 
zbatohet neni 370 i cili parashihte mundësinë e prishjes së vendimit të shkallës së 
parë, për shkak të vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike, sepse tani 
kjo nënkuptohet nga përmbajtja e paragrafit 1 të këtij neni. Gjithashtu, është lënë 
anash paragrafi 4 nenit të cekur i cili parashihte kohën e nisjes së rrjedhjes së afatit 
për ankesë, sepse kjo çështje është rregulluar me nenin 176 të këtij ligji, dhe është 
lënë anash edhe paragrafi 7 i atij neni me të cilin parashihej se kundër vendimit të 
gjykatës së shkallës së dytë nuk është i lejuar revizioni. 

2 Duke pasur parasysh karakterin e thjeshtësuar dhe sumar të kontesteve me 
vlerë të vogël, me paragrafin 1 të këtij neni, janë reduktuar dukshëm shkaqet në 
bazë të të cilave mund të goditet aktgjykimi apo aktvendimi me të cilin 
përfundon procedura në këto konteste. Kësisoj, sipas kësaj dispozite ligjore, 
vendimet e këtilla mund të goditen vetëm për shkak të shkeljes esenciale të 
dispozitave për procedurën kontestimore si dhe për shkak të zbatimit të gabuar të 
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së drejtës materiale. Kjo më tej do të thotë se aktgjykimi apo aktvendimi i këtillë 
nuk mund të goditet për shkak të konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 
faktike. 

3 Me paragrafin 2 të këtij neni, është paraparë se gjykata ka për detyrë që në 
aktgjykim apo në aktvendim me të cilin përfundon procedura në kontestet me vlerë 
të vogël t`i theksojë shkaqet në bazë të të cilave mund të bëhet ankimi, me çka 
tregohet karakteri i veçantë i këtyre kontesteve. 

4 Gjithashtu, për shkak të karakterit sumar të kontesteve me vlerë të vogël, 
ligjdhënësi në interes të ekonomizimit të procedurës, në mënyrë të qenësishme i 
ka reduktuar afatet dhe veprimet procedurale të palëve. Kësisoj, ligji ka paraparë 
afatin shtatë (7) ditor edhe për ankimimin e aktgjykimit apo aktvendimit me të 
cilin ka përfunduar procedura në shkallë të parë, lidhur me këto konteste. 

5 Nga të njëjtat shkaqe, në kontestet me vlerë të vogël edhe afati për përmbushjen 
e detyrimit i cili është urdhëruar me aktgjykim apo me aktvendim është shtatë (7) 
ditor nga dita e pranimit të vendimit e gjithashtu i njëjti afat është paraparë edhe 
për dhënien e vendimit plotësues. 

 
 
KREU XXIX - Procedura e dhënies së urdhërpagesës  
 
Neni 492 
 

Në qoftë se në këtë kapitull nuk ekzistojnë dispozita të posaçme, në 
procedurën e dhënies së urdhërpagesës zbatohen dispozitat e këtij ligji me të 
cilat është rregulluar procedura e përgjithshme kontestimore. 

 
1 Që në fillim duhet theksuar se çështja e dhënies së urdhërpagesës, për shkak të 

karakterit që ka, do të duhej ekskluzivisht të jetë materie e rregullimit me Ligjin 
për përmbarimin. Mirëpo, meqenëse kjo çështje është rregulluar edhe me këtë ligj, 
konsiderojmë se dhënia e urdhërpagesës në procedurën kontestimore për të gjitha 
kërkesat do të duhej të lidhej vetëm me rastet kur për këtë ekziston interesi juridik i 
palës. 

2 Sipas dispozitave të këtij kapitulli, edhe procedura e dhënies të urdhërpagesës 
është procedurë e posaçme për zbatimin e së cilës janë paraparë rregulla të veçanta, 
të cilat dallojnë nga rregullat e përgjithshme të procedurës kontestimore. Është 
fjala për rregulla, të cilat, duke pasur parasysh karakterin e këtyre kontesteve 
(vendosja për kërkesat në të holla në bazë të dokumenteve të besueshme), në 
interes të ekonomizimit të procedurës, në mënyrë të qenësishme i kanë 
reduktuar shumë veprime procedurale dhe kanë caktuar afate më të shkurtra 
për ndërmarrjen e veprimeve të tilla.  

3 Si rrjedhojë, në procedurën e dhënies së urdhërpagesës, si rregull, zbatohen 
rregullat e posaçme të parapara në këtë kapitull, kurse rregullat e procedurës së 
përgjithshme kontestimore në këto konteste do të zbatohen vetëm në mënyrë 
subsidiare dhe vetëm atëherë kurë në këtë kapitull nuk ekzistojnë rregulla të 
posaçme me të cilat rregullohen situata të caktuara procedurale, përkatësisht nëse 
nuk parashihen veprimet e caktuara procedurale. 
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4 E shohim të udhës të theksojmë se në praktikë dispozitat e këtij kreu shumë rrallë 
gjejnë zbatim në procedurën kontestimore, për shkak se kërkesat të cilat do të 
mund të realizoheshin në këtë procedurë, kryesisht paraqitën dhe realizohen në 
procedurën përmbarimore sipas dispozitave të asaj procedure. 

 
 
Neni 493 
 
493.1 Kur kërkesëpadia ka të bëjë me kërkesë në të holla që është bërë e 

realizueshme, e që provohet me dokument të besueshëm që i është 
bashkangjitur padisë në origjinal apo kopje të legalizuar, atëherë gjykata 
do ta urdhëroj të paditurin që ta përmbushë kërkesëpadinë 
(urdhërpagesa). 

493.2 Dokumente të besueshme konsiderohen sidomos: 
a) dokumentet publike; 
b) dokumentet private, në të cilat nënshkrimin e debitorit e ka verifikuar 

organi kompetent për verifikime; 
c) kambialet dhe çeqet me protestë dhe faturë kthyese, po që se janë të 

nevojshme për themelimin e kërkesës; 
d) ekstraktet e verifikuara nga librat afariste për pagesat e shërbimeve 

komunale të furnizimit me ujë, energji elektrike dhe bartjen e 
mbeturinave; 

e) faturat; 
f) dokumentet që sipas dispozitave ligjore të posaçme kanë rëndësinë e 

dokumenteve publike. 
 

493.3 Gjykata e jap urdhërpagesën, edhe kur paditësi nuk e kërkon një gjë të 
tillë, po që se i gjen të plotësuara kushtet për dhënien e saj. 

 
1 Urdhërpagesa mund të jepet vetëm kur kërkesëpadia ka të bëjë me kërkesën në të 

holla. Kusht tjetër për dhënien e urdhërpagesës është që kërkesa për pagesë të 
këtë arritur dhe që kjo të provohet me dokumente të besueshme. 

2 Në paragrafin 2 të këtij neni, janë numëruar disa nga dokumentet të cilat 
konsiderohen si dokumente të besueshme për dhënien e urdhërpagesës, por jo të 
gjitha, sepse dokumente të tilla konsiderohen edhe dokumentet tjera të cilat, sipas 
subjektit që i ka dhënë, rrethanave në të cilat janë dhënë dhe përmbajtjes së tyre 
mund të presupozohet se janë të vërteta. 

3 Në praktikë, urdhërpagesa më se shpeshti jepet në bazë të faturave dhe ekstrakteve 
nga librat afariste. 

4 Në rastet kur janë të plotësuara kushtet për dhënien e urdhërpagesës, gjykata do ta 
japë urdhërpagesën edhe nëse paditësi nuk e ka propozuar dhënien e saj në padi. 
p.sh. në qoftë se paditësi ka ngritur padi të rregullt në të cilën objekt i kërkesës 
është kërkesa në të holla dhe asaj ia ka bashkangjitur faturën gjegjëse, gjykata në 
bazë të asaj fature do ta jep urdhërpagesën.  
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Neni 494 
 
494.1 Në rastet në të cilat sipas Ligjit mbi procedurën përmbaruese, mund të 

kërkohet ekzekutimi në bazë të dokumentit të besueshëm, gjykata e jep 
urdhërpagesën vetëm po që se paditësi e bënë të besueshme ekzistimin e 
interesit juridik për dhënien e urdhërpagesës. 

494.2 Po që se paditësi nuk e bënë të besueshëm ekzistimin e interesit juridik 
për dhënien e urdhërpagesës, gjykata e hedhë poshtë padinë si të 
palejueshme. 

494.3 Kur kërkesëpadia ka të bëjë me kërkesën në të holla që është bërë e 
realizueshme e që nuk është më e madhe se 500 Euro, gjykata e jep 
urdhërpagesën kundër të paditurit edhe po që se padisë nuk i është 
bashkangjitur dokumenti i besueshëm, por në padi është treguar baza 
juridike e kërkesës dhe shuma e detyrimit si dhe provat me anë të cilave 
mund të provohet vërtetësia e pretendimeve të paditësit. 

494.4 Urdhërpagesa nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jepet vetëm kundër 
debitorit kryesor. 

 
1 Më dispozitat e nenit 30 të Ligjit mbi procedurën përmbaruese, është paraparë se 

ekzekutimi ndaj debitorit mund të kërkohet në bazë të dokumenteve të besueshme 
siç janë: fatura, kambiali, çeku, ekstraktet nga librat afariste për pagesat e 
shërbimeve komunale etj. Në qoftë se paditësi e kërkon dhënien e urdhërpagesës 
në bazë të dokumenteve të këtilla, ai duhet ta bëjë të besueshme ekzistimin e 
interesit juridik për dhënien e saj.  

2 Ligji nuk e thotë shprehimisht se në çka konsiston interesi juridik i paditësit për 
dhënien e urdhër-pagesës në bazë të dokumentit të besueshëm. Gjithashtu, duke 
qenë se kemi të bëjmë me dispozitë të re lidhur me zbatimin e të cilës praktika 
gjyqësore nuk është deklaruar ende, ngelë që në të ardhmen praktika gjyqësore të 
deklarohet për atë se çka konsiderohet interes juridik i paditësit, i cili do të mund të 
shërbejë si bazë për të kërkuar dhënien e urdhërpagesës sipas dokumentit të 
besueshëm. Megjithatë, konsiderojmë se meqenëse është fjala për dokument të 
besueshëm i cili sajohet në bazë të të dhënave gjegjëse me të cilat disponon 
dhënësi i dokumentit, interesi juridik për dhënien e urdhërpagesës, pra për 
vendosje në procedurë kontestimore, mund të konsistojë në ndihmën e gjykatës për 
ta siguruar dokumentin e tillë në rastet kur pala kundërshtare refuzon për ta treguar 
atë, kur paditësi ka rezerva në saktësinë e dokumentit të tillë etj. Edhe në këto 
raste, për ekzistimin e interesit juridik të paditësit për dhënien e urdhërpagesës, 
duhet të plotësohen disa kushte siç janë: ekzistimi i raportit material-juridik të 
paditësit me objektin e kërkesëpadisë dhe që lidhur me të njëjtën çështje të mos 
jetë vendosur me ndonjë vendim tjetër meritor (me aktgjykim, me aktvendim, me 
pajtim gjyqësor etj.). Më gjerësisht për interesin juridik shih komentarët lidhur me 
nenet 2 dhe 25 të LPK. 

3 Gjykata do ta hedhë poshtë padinë, në qoftë se paditësi e kërkon dhënien e 
urdhërpagesës në bazë të dokumentit të besueshëm, nëse nuk e bën të besueshëm 
ekzistimin e interesit juridik për dhënien e saj. 



Selim Nikçi 

 813 

4 Me paragrafin 3 të këtij neni, janë paraparë rregullat për dhënien e të 
ashtuquajturës urdhërpagesë të pa dokumentuar. Këto rregulla paraqesin 
përjashtim nga rregullat e parapara me dispozitat e nenit 493 të këtij ligji, sepse 
sipas tyre, urdhërpagesa jepet edhe nëse padisë nuk i është bashkëngjitur 
dokumenti i besueshëm por me kusht që: 

 
- kërkesa në të holla e cila është objekt i kërkesëpadisë të këtë arritur; 
- që kërkesa mos ta kalojë shumën mbi 500 Euro; 
- që në padi të jetë theksuar baza juridike e kërkesës dhe shuma e detyrimit; si 

dhe 
- që të jenë theksuar provat me anë të të cilave mund të provohet vërtetësia e 

pretendimeve të paditësit (p.sh., dëgjimi i dëshmitarëve, leximi i ndonjë 
shkrese e cila nuk është bashkangjitur etj.). 

 
5 Sa i përket paragrafit 4, duhet theksuar se ai gabimisht i referohet paragrafit 1 

këtij neni sepse ai ka të bëjë me kushtin e veçantë për dhënien e urdhërpagesës së 
padokumentuar, dhënia e së cilës është paraparë me paragrafin 3 e jo me paragrafin 
1, prandaj zbatuesit e ligjit duhet ta kenë parasysh këtë gjë. Sipas këtij paragrafi 
urdhërpagesa e padokumentuar mund të jepet vetëm kundër debitorit 
kryesor, çka do të thotë se ajo nuk mund të jepet kundër garantuesve.  

 
 
Neni 495 
 
495.1 Urdhërpagesën gjykata e jep pa konvokuar kurrfarë seance gjyqësore 

dhe vetëm në bazë të materialit procedural të përmbajtur në padi. 
495.2 Në urdhërpagesë gjykata do të caktojë se i padituri ka për detyrë që 

brenda shtatë (7) ditësh, kurse në kontestet lidhur me kambialin dhe 
çekun brenda tri (3) ditësh, pasi t`i dorëzohet urdhërpagesa me shkrim të 
përmbushë kërkesën e padisë bashkë me shpenzimet gjyqësore që i ka 
caktuar gjykata, ose që brenda të njëjtit afat ta paraqesë prapësimin 
kundër urdhërpagesës. Në urdhërpagesë gjykata e paralajmëron të 
paditurin se prapësimi i paraqitur me vonesë do të hedhet poshtë. 

495.3 Urdhërpagesa u dërgohet të dy palëve ndërgjyqëse. 
495.4 Bashkë me urdhërpagesën, të paditurit i dërgohet edhe padia me shkresat 

që i janë bashkangjitur.  
 
1 Meqenëse kemi të bëjmë me procedurë të shkurtër dhe sumare, gjykata për 

dhënien e urdhërpagesës vendos pa konvokuar seancë gjyqësore (jashtë seancës) 
dhe pa u deklaruar paraprakisht pala e paditur, por vetëm në bazë të materialit 
procedural i cili i është bashkëngjitur padisë. 

2 Urdhërpagesa duhet ta përmbajë detyrimin të cilën pala e paditur duhet ta 
përmbushë ndaj paditësit (pagesën e shumës së caktuar të të hollave në emër të 
borxhit dhe pagesën e shpenzimeve të procedurës) si dhe afatin brenda të cilit 
duhet të përmbushet ai detyrim. Si rregull afati për përmbushjen e detyrimit sipas 
urdhërpagesës është shtatë ditë nga dita e dorëzimit të urdhërpagesës, përveç në 
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kontestet të cilat kanë të bëjnë me kambialin dhe çekun në të cilat afati i 
përmbushjes së detyrimit është 3 ditë nga dita e dorëzimit të urdhërpagesës. 

3 Gjithashtu, në urdhërpagesë duhet të theksohet edhe afati brenda të cilit i padituri 
mund të ushtrojë prapësim (afati prej 7 ditësh, përkatësisht prej 3 ditësh të 
kontestet që kanë të bëjnë me kambialin dhe çekun), si dhe paralajmërimi se 
prapësimi i paraqitur me vonesë do të hedhet poshtë. Nëse urdhërpagesa nuk e 
përmban afatin për paraqitjen e prapësimit, atëherë gjykata nuk mund ta 
hedhë poshtë prapësimin për shkak se nuk është paraqitur në afatin e 
caktuar. 

4 Urdhërpagesa u dërgohet të dy palëve ndërgjyqëse ose të autorizuarve apo 
përfaqësuesve të tyre, në pajtim me nenin 110 të këtij ligji. 

5 Të paditurit bashkë me urdhërpagesën i dërgohet edhe padia me të gjitha shkresat 
që i janë bashkangjitur në bazë të të cilave është dhënë urdhërpagesa, në mënyrë që 
ai në afatin e caktuar të mund të paraqesë prapësimin. 

 
 
Neni 496 
 
496.1 Në qoftë se gjykata nuk e aprovon propozimin për dhënien e 

urdhërpagesës, atëherë ajo do ta vazhdojë procedurën e përgjithshme 
sipas padisë. 

496.2 Kundër aktvendimit me të cilin nuk aprovohet propozimi për dhënien e 
urdhërpagesës nuk lejohet ankimi.  

 
1 Në qoftë se nuk janë plotësuar kushtet për dhënien e urdhërpagesës, gjykata do ta 

refuzojë propozimin e paditësit dhe do ta vazhdojë procedurën sipas padisë. 
2 Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet propozimi për dhënien e urdhërpagesës, 

paditësi nuk ka të drejtë në ankesë të veçantë. 
 
 
Neni 497 
 
497.1 I padituri mund ta goditë urdhërpagesën vetëm me anë të prapësimit. 
497.2 Po që se urdhërpagesa goditet vetëm në pikëpamje të vendimit mbi 

shpenzimet procedurale, atëherë vendimi i këtillë mund të goditet vetëm 
me anë të ankesës kundër aktvendimit. 

497.3 Në pjesën në të cilën nuk është goditur me prapësim, urdhërpagesa bëhet 
e formës së prerë. 

 
1 Urdhërpagesa në pjesën e vendimit i cili ka të bëjë me çështjen kryesore dhe me 

kërkesat aksesore mund të goditet vetëm me prapësim dhe nga të njëjtat shkaqe 
nga të cilat i padituri mund të theksoj kundërshtimet kundër padisë së rregullt (për 
shkak të inkompetencës lëndore dhe territoriale të gjykatës, për shkak të pengesave 
procedurale, për shkak të parashkrimit të kërkesës etj.). 

2 Urdhërpagesa mund të goditet në tërësi apo pjesërisht. 
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3 Në qoftë se urdhërpagesa goditet pjesërisht, atëherë për pjesën e goditur do të 
vazhdojë procedura sipas rregullave të përgjithshme të procedurës kontestimore, 
ndërkaq në pjesën për të cilën nuk është goditur urdhërpagesa, bëhet e 
plotfuqishme. 

4 Në qoftë se urdhërpagesa goditet vetëm lidhur me vendimin mbi shpenzimet 
procedurale, atëherë ajo mund të goditet vetëm me ankesë, sepse vendimi lidhur 
me këtë kërkesë e ka karakterin e aktvendimit (neni 142 i këtij ligji). 

 
 
Neni 498 
 
498.1 Prapësimin e vonuar, jo të plotë apo të palejueshëm gjykata e hedh poshtë 

pa mbajtur seancë gjyqësore. 
498.2 Në qoftë se prapësimi është paraqitur brenda afatit ligjor, gjykata do të 

vlerësojë nëse nevojitet më parë të konvokojë seancë përgatitore apo 
menjëherë të konvokojë seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes. 

498.3 Gjatë seancës përgatitore palët mund të parashtrojnë fakte të reja dhe të 
propozojnë prova të reja, kurse i padituri mund të bëjë kundërshtime të 
reja në pikëpamje të pjesës së goditur të urdhërpagesës. 

 
1 Se në cilat raste prapësimi konsiderohet i vonuar, jo i plotë apo i palejueshëm 

në mënyrë të përshtatshme vlejnë komentet e dhëna lidhur me nenin 196 të këtij 
ligji. Prapësimin e paraqitur pas afatit të paraparë me ligj, prapësimin jo të plotë 
apo të palejueshëm, gjykata do ta hedh poshtë pa mbajtur seancë gjyqësore. Lidhur 
me këtë praktika gjyqësore e ka shfaqur qëndrimin: “Sipas nenit 451, par. 1 të 
LPK, prapësimet e vonuara, jo të plota ose të palejueshme i hedhë poshtë kryetari i 
kolegjit pa mbajtur seancë, por ai nuk është i autorizuar që t’i hedhë poshtë 
prapësimet e pa arsyetuara, por që të veproj sipas dispozitës të nenit 451, par 2 të 
LPK”1490.  

2 Në qoftë se prapësimi i paraqitur kundër urdhërpagesës është i afatshëm, nëse 
është i plotë dhe nëse është i lejueshëm, gjykata do të vendosë nëse nevojitet që 
ta konvokojë seancën përgatitore apo që menjëherë ta konvokojë seancën për 
shqyrtimin kryesor. 

3 Marrë në përgjithësi, padia mandatore nuk i përmban të gjitha faktet dhe provat 
me rëndësi për vendosje meritore të çështjes dhe njëkohësisht as prapësimi i 
paraqitur kundër urdhërpagesës nuk i përmban të gjitha faktet në të cilat ai 
mbështetet (p.sh. përveç deklaratës se nuk ekziston borxhi nuk përmban fakt tjetër 
apo provë për vërtetimin e atij fakti), prandaj në këto raste gjykata zakonisht e 
konvokon dhe e mban seancën përgatitore në mënyrë që në këtë seancë të sqarohet 
se cilat fakte janë kontestuese midis palëve, cilat fakte janë me rëndësi për 
vendosjen e çështjes dhe që të përgatitet materiali procedural të seancës për 
shqyrtimin kryesor. 

                                                            
1490 (Visi privredni sud u Sarajeva Pz.985/77, i publikuar në Zakon o parničnom postupku sa 
komentarom, sudskom preksom, obrascima i registrom pojmova, drugo izmenjeno i dopunjeno 
izdanje, st.705. 
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4 Në seancën përgatitore apo në seancën për shqyrtimin kryesor, nëse seanca 
përgatitore nuk është mbajtur, palët mund të theksojnë fakte të reja dhe të 
propozojnë prova të reja, kurse i padituri përveç kundërshtimeve të theksuara në 
prapësim mund të theksojë edhe kundërshtime të reja (p.sh. të theksojë 
kundërshtimin e parashkrimit të kërkesës, kundërshtimin se borxhi është paguar 
etj.), mirëpo kundërshtimet e reja mund t`i bëjë vetëm lidhur me pjesën e kërkesës 
e cila është e përfshirë me prapësim, pasi që pjesa e pakontestuar e urdhërpagesës 
tani është bërë e plotfuqishme. 

5 Në seancën përgatitore apo në seancën për shqyrtimin kryesor, i padituri nuk mund 
të paraqes kundërshtim lidhur me inkompetencën territoriale të gjykatës, sepse këtë 
kundërshtim ka mundur ta paraqes vetëm deri në momentin e dhënies së 
urdhërpagesës (neni 503 par. 2). 

 
 
Neni 499 
 

Në aktgjykimin mbi çështjen kryesore, gjykata do të vendosë nëse 
urdhërpagesa mbahet në fuqi tërësisht apo pjesërisht ose anulohet. 

 
1 Gjykata pas shqyrtimit të çështjes e sidomos pas vlerësimit të bazueshmerisë së 

prapësimit, me aktgjykim do të vendosë lidhur me fatin e urdhërpagesës. 
2 Në qoftë se gjykata konstaton se prapësimi i paraqitur kundër urdhërpagesës është 

krejtësisht i pa bazuar, atëherë do ta refuzojë prapësimin kurse urdhërpagesën do 
ta mbajë në fuqi, ndërkaq nëse konstaton se prapësimi është pjesërisht i bazuar 
atëherë urdhërpagesën pjesërisht do ta mbajë në fuqi (në pjesën lidhur me të cilën 
thëniet nga prapësimi janë të pabazuara) kurse pjesën tjetër të urdhërpagesës do ta 
anulojë. 

3 Në qoftë se gjykata konstaton se prapësimi në tërësi është i bazuar, atëherë do ta 
miratojë prapësimin kurse urdhërpagesën e goditur do ta anulojë në tërësi. 

4 Në rastet kur urdhërpagesa anulohet pjesërisht gjykata procedurën do ta 
vazhdojë lidhur me pjesën e anuluar të urdhërpagesës, kurse në rastet kur 
urdhërpagesa anulohet në tërësi procedura kontestimore do të vazhdohet për tërë 
kërkesëpadinë. 

 
 
Neni 500 
 
500.1 Në qoftë se i padituri pretendon se nuk kanë qenë të plotësuara kushtet 

ligjore për dhënien e urdhërpagesës (neni 493 dhe 494), apo se ekzistojnë 
pengesa procedurale për procedim të mëtejmë, atëherë gjykata së pari do 
të vendos mbi këtë pretendim. Në qoftë se konstaton se pretendimi i tillë 
është i bazuar, gjykata me aktvendim do ta prishë urdhërpagesën, dhe 
pasi të bëhet i formës së prerë ky aktvendim, do të filloj shqyrtimin e 
çështjes kryesore, po që se për një shqyrtim të këtillë ka vend. 
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500.2 Në qoftë se gjykata nuk e aprovon pretendimin e tillë, do të kaloj në 
shqyrtimin e çështjes kryesore, kurse aktvendimi i gjykatës do të 
inkorporohet në vendimin mbi çështjen kryesore. 

 
1 Për dhënien e urdhërpagesës duhet të jenë plotësuar kushtet e parapara me 

dispozitat e neneve 493 dhe 494 (me gjerësisht shih komentin lidhur me këto 
nene). Në qoftë se i padituri në prapësim thekson se nuk kanë qenë të plotësuara 
kushtet e parapara me këto dispozita ligjore për dhënien e urdhërpagesës, gjykata 
është e detyruar që së pari të vendosë lidhur me këtë pretendim. 

2 Në qoftë se gjykata konstaton se nuk kanë ekzistuar kushtet e parapara me dispozitat 
e cekura ligjore për dhënien e urdhërpagesës, do ta abrogoj urdhërpagesën me 
aktvendim. Kundër këtij aktvendimi është i lejuar ankimimi i veçantë, prandaj 
vetëm pas skadimit të afatit për ankesë ose pas marrjes së vendimit nga gjykata e 
shkallës së dytë sipas ankesës, në rast se ankesa refuzohet, gjykata do të filloj 
procedurën për çështjen kryesore, po qe se konstaton se ka vend për shqyrtim të tillë.  

3 Në qoftë se i padituri në prapësim thekson ekzistimin e pengesave procedurale për 
procedim sipas padisë (p.sh. se kemi të bëjmë me çështje të gjykuar, se lidhur me të 
njëjtën çështje ekziston litispendenca, se lidhur me objektin e kërkesëpadisë më parë 
është lidhur pajtim gjyqësor, se ekziston mungesa e aftësisë së palëve, apo mungesa 
e aftësisë së përfaqësuesit ligjor, se gjykata të cilës i është paraqitur padia nuk është 
kompetente për vendosjen e çështjes etj.) dhe nëse gjykata konstaton ekzistimin e 
tyre, nuk do ta vazhdoj procedurën, por pasi ta anulojë urdhërpagesën do ta 
hedhë padinë, ose lëndën do t`ia dërgojë gjykatës kompetente. 

4 Në qoftë se gjykata konstaton se kundërshtimi i të paditurit lidhur me pengesat 
procedurale është i pabazuar, ajo do të vazhdojë me procedurën kurse vendimin 
lidhur me këto kundërshtime do ta përfshijë në vendimin mbi çështjen kryesore. 

 
 
Neni 501 
 

Po që se lidhur me prapësimin, me të cilin pretendohet se kërkesëpadia ende 
nuk është bërë e realizueshme pas dhënies së urdhërpagesës, por para së të 
ketë përfunduar shqyrtimi kryesor, gjykata do ta anulojë me aktgjykim 
urdhërpagesën dhe do të vendos mbi kërkesëpadinë. 

 
1 Në qoftë se i padituri në prapësim e ka theksuar kundërshtimin se kërkesëpadia 

ende nuk është bërë e realizueshme (p.sh. se ende nuk ka skaduar afati për pagesën 
e kistit të borxhit) dhe nëse gjykata konstaton se ky kundërshtim është i bazuar, 
atëherë ajo nuk do ta hedhë poshtë padinë, por me aktgjykim do ta anulojë 
urdhërpagesën dhe do të vendosë lidhur me kërkesëpadinë. 

2 Në qoftë se kërkesa e padisë nuk është bërë e realizueshme deri në ditën e mbajtjes 
së shqyrtimit kryesor, gjykata do ta refuzojë kërkesëpadinë si të pabazuar, mirëpo 
nëse kërkesa e padisë bëhet e realizueshme gjatë zhvillimit të procedurës, atëherë 
gjykata do të vendosë në pajtim me dispozitën e nenit 144.1 të këtij ligji (p.sh. do 
ta aprovojë kërkesëpadinë dhe do ta detyrojë të paditurin që ta përmbushë 
detyrimin e theksuar në kërkesëpadi). 
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Neni 502 
 
502.1 Në qoftë se gjykata pas dhënies së urdhërpagesës shpallet jokompetente 

në pikëpamje lëndore, atëherë ajo e anulon urdhërpagesën dhe pasi të 
bëhet i formës së prerë aktvendimi mbi inkompetencën ia dërgon lëndën 
gjykatës për të cilën mendon së është e kompetencës lëndore. 

502.2 Po që se gjykata pas dhënies së urdhërpagesës konstaton se është 
inkompetente në pikëpamje territoriale, ajo nuk do ta anulojë 
urdhërpagesën, por pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi mbi 
inkompetencën do t`ia dërgoj lëndën gjykatës për të cilën mendon se është 
e kompetencës territoriale. 

502.3 I padituri mund të pretendojë se gjykata e cila e ka dhënë urdhërpagesën 
është jokompetente në pikëpamje territoriale vetëm në prapësimin e 
paraqitur kundër urdhërpagesës.  

 
1 Lidhur me kompetencën lëndore dhe territoriale të gjykatave janë dhënë 

komentimet në dispozitat e kapitullit të II, “Kompetenca e gjykatave”, prandaj ato 
komente në përgjithësi vlejnë edhe për paditë mandatore. Me dispozitat e këtij 
neni, janë paraparë veprimet të cilat gjykata duhet t’i ndërmarrë në rast të 
kundërshtimit nga i padituri për kompetencën lëndore dhe territoriale të gjykatës 
për vendosje lidhur me paditë mandatore pas dhënies së urdhërpagesës. 

2 Në rastet kur gjykata konstaton se kundërshtimi i të paditurit lidhur me 
inkompetencën lëndore për vendosje sipas padisë mandatore, i theksuar në 
prapësimin e paraqitur kundër urdhërpagesës, është i bazuar, ajo ka për detyrë që 
të shpallet jokompetente në pikëpamje lëndore për vendosjen e çështjes konkrete 
kontestimore me ç`rast do ta anulojë urdhërpagesën e dhënë si dhe të gjitha 
veprimet e ndërmarra në procedurën e dhënies së urdhërpagesës. Meqenëse kundër 
aktvendimit me të cilin gjykata shpallet jokompetente në pikëpamje lëndore, është 
i lejuar ankim i veçantë, gjykata lëndën do t`ia dërgojë gjykatës për të cilën 
mendon se është e kompetencës lëndore pasi që aktvendimi për jokompetencën të 
bëhet i formës së prerë (p.sh. lëndën do t`ia dërgojë gjykatës ekonomike, nëse 
mendon se sipas natyrës së çështjes ajo gjykatë është e kompetencës lëndore për 
vendosjen e saj).  

3 Në rastet kur gjykata konstaton se kundërshtimi i të paditurit lidhur me 
jokompetencën territoriale është i bazuar, ajo nuk do ta anuloj urdhërpagesën e 
dhënë e as veprimet procedurale të ndërmarra lidhur me dhënien e saj, por do të 
shpallet jokompetente në pikëpamje territoriale dhe pasi që aktvendimi për 
jokompetencën të bëhet i formës së prerë, lëndën do t`ia dërgoj gjykatës për të 
cilën mendon se është e kompetencës territoriale. 

4 Dispozita e paragrafit 3, gabimisht është përfshirë dy herë në këtë kapitull, (një 
herë në këtë nen dhe një herë në nenin 503.2), prandaj komentarin lidhur me të do 
ta japim në nenin 503.2 ku sipas mendimit tim edhe e ka vendin.  
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Neni 503 
 
503.1 Gjykata mund të shpallët inkompetente në pikëpamje territoriale vetëm 

deri në momentin e dhënies së urdhërpagesës. 
503.2 I padituri mund të pretendoj se gjykata e cila e ka dhënë urdhërpagesën 

është jokompetente në pikëpamje territoriale vetëm në prapësimin e 
paraqitur kundër urdhërpagesës.  

 
1 Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni, në tekstin e dhënë, bie në kundërshtim me 

dispozitën e nenit 502.2, sepse me atë dispozitë është paraparë mundësia që 
gjykata të shpallet jokompetente në pikëpamje territoriale edhe pas dhënies së 
urdhërpagesës. Siç duket, ligjdhënësi me këtë dispozitë e ka pasur qëllimin që të 
caktojë afatin deri kur gjykata mundet, sipas detyrës zyrtare, të shpallet 
jokompetente në pikëpamje territoriale, mirëpo gjatë redaktimit të ligjit, gabimisht 
janë lënë anash fjalët “sipas detyrës zyrtare” apo “kryesisht”, prandaj zbatuesit 
e ligjit e sidomos gjyqtarët duhet ta kenë parasysh këtë fakt. 

2 Lidhur me shpalljen e gjykatës jo kompetente, në pikëpamje territoriale sipas 
detyrës zyrtare te paditë e rregullta, shih dispozitën e nenit 22.3 të këtij ligji, si dhe 
komentin lidhur me të. Te paditë mandatore, gjykata mundet sipas detyrës zyrtare 
të vlerësojë kompetencën e vet territoriale dhe të shpallët jo kompetente në këtë 
pikëpamje, më së largu deri në momentin e dhënies së urdhërpagesës. Pas dhënies 
së urdhërpagesës, gjykata mund të shpallet jokompetente në pikëpamje territoriale 
vetëm sipas kundërshtimit të të paditurit, të theksuar në prapësimin i cili është 
paraqitur kundër urdhërpagesës (neni 502 par. 2). 

3 I Padituri mund të theksojë kundërshtimin për inkompetencën territoriale të 
gjykatës për gjykim, sipas padisë mandatore vetëm në prapësimin e paraqitur 
kundër urdhërpagesës. Theksimi më vonë i këtij kundërshtimi nuk mund të merret 
parasysh. 

 
 
Neni 504 
 
504.1 Kur gjykata, në rastet e përcaktuara me këtë ligj, me aktvendim e hedhë 

poshtë padinë, atëherë ajo me të njëherit e anulon edhe urdhërpagesën. 
504.2 Paditësi mund ta tërheqë padinë pa pëlqimin e të paditurit vetëm deri në 

momentin e paraqitjes së prapësimit. Po qe së paditësi e tërheqë padinë, 
gjykata me aktvendim e anulon urdhërpagesën e dhënë. 

504.3 Po qe se i padituri deri në momentin e mbylljes së seancës për shqyrtimin 
kryesor të çështjes heqë dorë nga të gjitha prapësimet e bëra, 
urdhërpagesa mbetet në fuqi. 

 
1 Se në cilat raste gjykata do ta hedhë poshtë padinë e rregulltë, shih dispozitat e 

nenit 391 të këtij ligji si dhe komentarin e dhënë lidhur me to. Meqenëse kreu për 
procedurën e dhënies së urdhërpagesës nuk përmban dispozita specifike lidhur me 
rastet dhe kushtet për hedhjen poshtë të padisë mandatore, dispozitat e nenit të 
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cekur zbatohen në mënyrë subsidiare edhe te këto padi, prandaj si rrjedhojë 
edhe te këto raste vlen komentimi i dhënë lidhur me nenin 391 të LPK.  

2 Meqenëse padia mandatore përfaqëson parashtresë të karakterit dispozitiv 
përfundimtar të paditësit, gjykata sipas kësaj padie vendos jashtë seancës 
gjyqësore dhe pa e marrë deklaratën e palës së paditur1491, prandaj ajo lidhur me 
hedhjen e padisë mandatore, në rastet e parapara me nenin 391 të LPK, vendosë në 
bazë të kundërshtimeve të të paditurit, të theksuar në prapësimin e ushtruar kundër 
urdhërpagesës.  

3 Në qoftë se gjykata jep aktvendim me të cilën e hedh poshtë padinë mandatore pas 
dhënies së urdhërpagesës për shkak të ekzistimit të pengesave procedurale për 
procedim të mëtejmë, të cilat i padituri i ka theksuar në prapësim, ajo me të 
njëjtin aktvendim do ta anulojë urdhërpagesën e dhënë.  

4 Në qoftë se të paditurit i është dorëzuar urdhërpagesa së bashku me padinë 
mandatore dhe nëse i njëjti ka paraqitur prapësim kundër urdhërpagesës, atëherë 
për tërheqjen e padisë nevojitet pëlqimi i të paditurit. Në këto raste, në mënyrë 
subsidiare, zbatohen dispozitat e nenit 261 të këtij ligji.  

5 Në qoftë se i padituri nuk e kundërshton tërheqjen e padisë ose nëse janë plotësuar 
prezumimet procedurale nga neni 261 par. 2, gjykata me aktvendim do të 
konstatojë se padia është tërhequr dhe njëkohësisht me të njëjtin aktvendim do ta 
anulojë urdhërpagesën e dhënë. 

6 Me heqjen dorë nga prapësimi, urdhërpagesa bëhet e plotfuqishme. Për rrjedhojë 
nëse i padituri deri në përfundimin e seancës për shqyrtimin kryesor heq dorë nga 
të gjitha prapësimet e parashtruara kundër urdhërpagesës, atëherë urdhërpagesa 
mbetet në fuqi dhe e njëjta bëhet e plotfuqishme. Mirëpo, nëse i padituri heq 
dorë vetëm nga prapësimet për një pjesë të urdhërpagesës, atëherë urdhërpagesa 
mbetet në fuqi në pjesën për të cilën është hequr dorë nga prapësimi dhe vetëm në 
këtë pjesë ajo bëhet e plotfuqishme. 

 
 
KREU XXX - Procedura në kontestet tregtare 
 
Neni 505 
 
505.1 Në procedurën për zgjidhjen e kontesteve tregtare zbatohen dispozitat e 

këtij ligji për procedurën e përgjithshme kontestimore, po që se në 
dispozitat e këtij kreu nuk është përcaktuar diç tjetër. 

505.2 Rregullat procedurale për procedurën e zgjidhjes së kontesteve tregtare 
zbatohen në të gjitha kontestet për të cilat sipas Ligjit mbi gjykatat është 
kompetente gjykata tregtare përveçse në kontestet për të cilat është 
kompetente sipas tërheqjes (atraksionit) së kompetencës lëndore. 

 
1 Dispozitat e këtij kreu qenësisht dallojnë nga dispozitat e kapitullit të ligjit të 

mëparshëm mbi procedurën në kontestet ekonomike. Dallimet kryesisht janë të 
kondicionuara nga ndryshimet që kanë të bëjnë me qarkullimin juridik në sferën e 

                                                            
1491 Ralić-Tanasković, Zakon o parničnom postupku sa komentarom, sudskom praksom, obrastcima i 
registrom pojmova, st. 707. 
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marrëdhënieve tregtare dhe me mënyrën dhe shkallën e organizimit të subjekteve 
juridike. Si rrjedhojë, në këtë ligj, nuk janë përfshirë një numër i konsiderueshëm i 
dispozitave nga ligji i mëparshëm, siç janë dispozitat e nënkapitujve: “ 
Kompetenca dhe përbërja e gjykatës’, “Përgatitja e shqyrtimit kryesor”, 
“Mjetet juridike” sepse dispozitat e përmbajtura në këta nënkapituj nuk janë më 
specifik për kontestet tregtare.  

2 Në procedurën për kontestet tregtare, për shkak të specifikës dhe rëndësisë së 
këtyre kontesteve, në mënyrë të veçantë ka ardhur në shprehje parimi i 
ekonomizimit të procedurës. 

3 Rregullat e veçanta të procedurës në kontestet tregtare nuk i rregullojnë të gjitha 
institutet procedurale, përveç atyre të cilat në këtë kapitull rregullohen ndryshe nga 
ato që janë të rregulluara me rregullat e përgjithshme të procedurës kontestimore, 
si rrjedhojë, nëse në rregullat e veçanta për procedurën në kontestet tregtare nuk ka 
rregulla specifike, atëherë në këto konteste në mënyrë subsidiare zbatohen 
rregullat e përgjithshme të procedurës kontestimore. 

4 Paragrafi 2 i këtij neni, është normë ligjore bllankete sepse ajo lidhur me llojin e 
kontesteve tregtare në të cilat zbatohen dispozitat e këtij kreu i referohet Ligjit për 
Gjykatat e Kosovës, duke theksuar juridiksionin e gjykatave tregtare për zgjidhjen 
e tyre. Mirëpo, këtu ka kundërshti midis këtij ligji dhe Ligjit për gjykatat. Kjo për 
faktin sepse Ligji për gjykatat nuk e parasheh themelimin e gjykatave tregtare, por 
ka paraparë themelimin e Departamentit për çështje ekonomike pranë Gjykatës 
Themelore në Prishtinë për tërë territorin e Republikës së Kosovës (neni 12). 
Gjithashtu, në nenin 13 të Ligjit për gjykatat, është përcaktuar edhe rrethi i 
çështjeve të cilat bien në juridiksion të departamentit për çështje ekonomike të 
gjykatës siç janë: kontestet ku palë janë personat juridikë vendor dhe të huaj e që 
kanë të bëjnë me raportet afariste të tyre, me riorganizimin, me falimentimin dhe 
me shuarjen e tyre; kontestet lidhur me pengimin e posedimit të pronës së 
luajtshme ndërmjet personave juridikë; kontestet lidhur me cenimin e 
konkurrencës; kontestet që kanë të bëjnë me keqpërdorimin apo me monopolizimin 
dhe me pozitën dominante në treg si dhe ato që kanë të bëjnë me marrëveshjet 
monopoliste dhe mbrojtjen e të drejtave pronësore dhe të pronës intelektuale, 
prandaj sipas paragrafit 2 të këtij neni, në këto konteste do të zbatohen dispozitat e 
këtij kapitulli. 

5 Sa i përket përjashtimit nga rregulli i mësipërm, i paraparë me paragrafin 2 të këtij 
neni, duhet thënë se formulimi i dhënë në këtë paragraf nuk është aspak i qartë, 
prandaj, ne prani të këtij fakti dhe në mungesë të ndonjë shpjegimi nga procedura e 
draftimit dhe miratimit të ligjit, nuk mund të jepet ndonjë komentar lidhur me 
aspektet praktike të kësaj dispozite. Si rrjedhojë, i ngelë teorisë juridike dhe 
praktikës gjyqësore që ta japin fjalën e vet lidhur me këtë dispozitë, ose që të 
influencojnë saktësimin e kësaj pjese të kësaj dispozite me ndryshimin apo me 
plotësimin e sajë. 
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Neni 506 
 

Faktet lidhur me qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve të cilin e shoqërojnë 
dokumentet standarde afariste, si rregull, provohen me këto dokumente. 

 
1 Si rregull në fushën e qarkullimit të mallrave dhe shërbimeve, subjektet afariste, 

marrëdhëniet afariste, të drejtat, detyrimet dhe veprimet që i ndërmarrin 
lidhur më përmbushjen e detyrimeve i shoqërojnë me dokumente afariste 
(p.sh. me kontrata afariste, me fatura etj.). 

2 Dokumentet standarde në sferën e qarkullimit të mallrave dhe të shërbimeve 
hartohen dhe jepen në pajtim me rregullat e veçanta afariste-tregtare, prandaj 
ato në pajtim me dispozitën e nenit 329.2, e kanë fuqinë provuese të dokumenteve 
publike që do të thotë se ato e provojnë saktësinë e asaj që konfirmohet apo 
përmbahet në to. Si rrjedhojë, në qoftë se subjektet afariste lidhur me provimin e 
fakteve në të cilat i bazojnë kërkesat e tyre në kontestet tregtare, ofrojnë 
dokumente të tilla, gjykata ato fakte do t’i merr si të provuara. 

3 Lejohet që të provohet nëse dokumentet standarde të hartuara, të lidhura apo të 
lëshuara sipas rregullave afariste tregtare, janë hartuar sipas rregullave gjegjëse, 
apo nëse faktet në to janë të konstatuara saktësisht (neni 329.3 i LPK). 

 
 
Neni 507 
 

Gjyqtari është i autorizuar që në rastet e ngutshme të konvokojë seancë me 
anë të telefonit apo telegramit. 

 
1 Me nenin 103.2 të këtij ligji, është paraparë mundësia e dërgimit të shkresave 

palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, nëpërmjet postes elektronike, 
kurse me këtë dispozitë, për shkak të natyrës specifike të kontesteve tregtare dhe 
urgjencës për shqyrtimin e disa çështjeve në këto konteste, është paraparë 
mundësia që gjykata seancën gjyqësore ta konvokoj me anë të telefonit apo 
telegramit.  

2 Mirëpo, edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, konsiderojmë se gjykata për 
konvokimin e seancës, përveç telefonit dhe telegramit, mund të përdorë edhe 
mjetet tjera elektronike, si internetin, telefaksin etj. sepse edhe në këto raste është 
i mundur konfirmimi i marrjes së njoftimit nga palët për konvokimin e seancës. 

 
 
Neni 508 
 

Revizioni në kontestet tregtare nuk lejohet në qoftë se vlera e objektit të 
kontestit në pjesën e goditur të aktgjykimit të formës së prerë nuk i kalon 
10.000 €uro. 

 
1 Për dallim nga kontestet e rregullta gjyqësore, në të cilat revizioni lejohet nëse 

vlera e kontestit kalon shumën prej 3000 €uro, në kontestet tregtare revizioni 
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është i lejuar vetëm nëse vlera e objektit të kontestit në pjesën e goditur e 
kalon shumën prej 10.000 euro. 

2 Sipas kësaj dispozite ligjore, në konteste tregtare, lejueshmëria e revizionit nuk 
lidhet vetëm me vlerën e përgjithshme të objektit të kontestit por edhe me vlerën e 
objektit të kontestit në pjesën e goditur të aktgjykimit. Kjo do të thotë se në 
kontestet tregtare, nuk lejohet kurrsesi revizioni nëse vlera e objektit të kontestit 
është më e vogël se 10.000 €uro e as në rastet kur vlera e përgjithshme e objektit të 
kontestit është me e madhe se 10.000 euro, nëse vlera e pjesës se goditur (e pjesës 
së objektit të kundërshtuar me ankesë) është më e vogël se 10.000 euro.  

 
 
Neni 509 
 

Në procedurën e zgjidhjeve së kontesteve tregtare vlejnë këto afate: 
a) afati prej shtatë (7) ditësh për përgjigje në padi; 
b) afati prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh për paraqitjen e propozimit për 

kthimin në gjendjen e mëparshme nga neni 130 paragrafi 3 i këtij 
ligji; 

c) afati prej shtatë (7) ditësh për ankesën kundër aktgjykimit apo 
aktvendimit; 

d) afati prej tri (3) ditësh për paraqitjen e përgjigjes në ankesë; 
e) afati prej shtatë (7) ditësh (afati paritiv) për përmbushjen e detyrimit 

në të holla, e për përmbushjen e premtimit jo në të holla, gjykata 
mund të caktoj afat më të gjatë. 

 
1 Për shkak të karakterit dhe natyrës urgjente të kontesteve tregtare, për 

ndërmarrjen e veprimeve të caktuara procedurale, ligji ka paraparë afate më të 
shkurtëra se sa të kontestet e rregullta,. Kështu, afati prej 7 ditësh është paraparë 
për dhënien e përgjigjes ndaj padisë dhe për paraqitjen e ankesës kundër 
aktgjykimit apo aktvendimit dhe për përmbushjen e detyrimit në të holla, afati prej 
3 ditësh është paraparë për paraqitjen e përgjigjes ndaj ankesës, kurse afati prej 15 
ditësh është paraparë për paraqitjen e propozimit për kthim në gjendje të 
mëparshme nga neni 130 par 3 të këtij ligji. 

2 Lidhur me përmbushjen e premtimit jo në të holla, gjykata mund të caktojë afat 
më të gjatë, varësisht nga natyra e premtimit që duhet të përmbushet. Në këto raste, 
kemi të bëjmë me afat gjyqësor e jo me afat ligjor. 

 
 
Neni 510 
 
510.1 Në procedurën për zgjidhjen e kontesteve tregtare të vlerës së vogël 

konsiderohen vetëm ato konteste në të cilat padia ka të bëjë me kërkesën 
në të holla e cila nuk e kalon shumën prej 3000 €uro. 

510.2 Konsiderohen konteste të vlerës së vogël edhe kontestet në të cilat padia 
nuk ka të bëjë me kërkesë në të holla, por paditësi në padinë e tij deklaron 
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se pranon që, në vend të premtimit jo në të holla, t`i paguhet shuma në të 
holla që nuk e kalon atë prej 3000 €uro. 

510.3 Konsiderohet kontest i vlerës së vogël edhe kontesti në të cilin objekt 
kontesti nuk është shuma e të hollave por dorëzimi i sendit të luajtshëm 
vlera e të cilit, e përmendur nga paditësi në padi, nuk e kalon shumën prej 
3000 €uro. 

 
1 Konteste të vlerës së vogël, në procedurën për zgjidhjen e kontesteve tregtare, janë 

kontestet në të cilat kërkesëpadia ka të bëjë me kërkesën në të holla e cila nuk e 
kalon shumën prej 3000 €uro. 

2 Gjithashtu, konteste të vlerës së vogël, në procedurën e zgjidhjes së kontesteve 
tregtare, konsiderohen edhe kontestet në të cilat kërkesëpadia nuk ka të bëjë me 
kërkesën në të holla, por paditësi në padi ka parashtruar kërkesë alternative 
(facultas alternativa) në të holla e cila nuk e kalon shumën prej 3.000 euro. 

3 Konteste të këtilla konsiderohen edhe ato konteste në të cilat objekti i 
kërkesëpadisë nuk është shuma në të holla por dorëzimi i sendit të paluajtshëm 
apo i sendeve të luajtshme, vlera e të cilave, e theksuar në padi, nuk e kalon 
shumën prej 3.000 euro. 

4 Siç po shihet, nga dispozitat e këtij neni kontestet e vlerës së vogël në procedurën e 
zgjidhjes së kontesteve tregtare dallojnë nga kontestet e vlerës së vogël nga neni 
485, vetëm sa i përket shumës së vlerës së kontestit. 

5 Në kontestet tregtare të vlerës së vogël, njëkohësisht zbatohen rregullat e 
kapitullit mbi procedurën në konteste të vlerës së vogël (nenet 484-491), rregullat e 
kapitullit mbi procedurën në kontestet tregtare (nenet 505-510) dhe rregullat e 
procedurës së rregullt kontestimore. 
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KREU XXXI - PROCEDURA E GJYKIMEVE TË ARBITRAZHIT 
 
Neni 511 
 
511.1 Palët mund të merren vesh që zgjidhjen e kontestit, lidhur me të drejtat 

me të cilat mund të disponojnë lirisht, t’ia besojnë arbitrazhit. 
511.2 Marrëveshja për arbitrazh mund të bëhet nga palët për zgjidhjen e 

kontestit të caktuar apo për zgjidhjen e kontesteve që mund të lindin 
midis tyre nga raporti materialo-juridik i caktuar. Marrëveshja për 
arbitrazhin është e vlefshme vetëm po që se është lidhur në formë të 
shkruar. 

511.3 Marrëveshja për arbitrazh konsiderohet e lidhur në formë të shkruar 
edhe kur është lidhur me këmbimin e letrave, telegrameve, telekseve apo 
mjeteve tjera të telekomunikacionit që e mundësojnë provën e shkruar 
mbi marrëveshjen e përfunduar. 

511.4 Marrëveshja për arbitrazh konsiderohet e lidhur në formë të shkruar 
edhe po që se është lidhur duke u këmbyer padia, në të cilën paditësi 
pretendon se ekziston marrëveshja dhe përgjigja në padi, në të cilën i 
padituri nuk e mohon një gjë të tillë. 

511.5 Marrëveshja për arbitrazh mund të provohet vetëm me anë të shkresave. 
 
 
Neni 512 
 

Marrëveshja për arbitrazh është e lidhur vlerësisht edhe kur dispozita mbi 
kompetencën e arbitrazhit përmbahet në kushtet e përgjithshme për lidhjen e 
kon-tratave materialo-juridike. 

 
 
Neni 513 

 
513.1 Numri i arbitrave të arbitrazhit duhet të jetë gjithmonë tek. 
513.2 Po që se me marrëveshjen e palëve nuk është caktuar numri i arbitrave, 

atëherë secila nga palët e emëron nga një arbitër, kurse këta të dy bashkë 
e zgjedhin kryetarin e arbitrazhit. 

 
 
Neni 514 
 
514.1 Në qoftë se palët për zgjidhjen e kontestit të caktuar e kanë kontraktuar 

kompetencën e arbitrazhit, gjykata të cilës i është paraqitur padia për 
zgjidhjen e të njëjtit kontest dhe midis palëve të njëjta, sipas prapësimit të 
të paditurit shpallet jokompetente, i anulon veprimet procedurale të 
kryera dhe me aktvendim e hedhë poshtë padinë si të palejueshme. 

514.2 Prapësimin nga paragrafi 1 e këtij neni pala e paditur mund ta 
parashtrojë më së voni në momentin e paraqitjes së përgjigjes në padi. 
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Neni 515 
 
515.1 Palën e cila në bazë të marrëveshjes për arbitrazh duhet ta emëroj 

arbitrin mund ta ftojë pala kundërshtare që brenda afatit pesëmbëdhjetë 
(15) ditor ta bëjë emërimin e tillë si dhe ta njoftojë për emërimin e bërë. 

515.2 Ftesa nga paragrafi 1 e këtij neni është e vlefshme vetëm po që se pala e 
cila e ka bërë atë e ka emëruar arbitrin e vet dhe për një gjë të këtillë e ka 
njoftuar palën kundërshtare.  

515.3 Kur në bazë të marrëveshjes për arbitrazh emërimin e arbitrave duhet ta 
bëjë personi i tretë, çdonjëra nga palët mund t’ia bëjë ftesën nga 
paragrafi 2 i këtij neni personit të tillë. 

515.4 Personi i ftuar që ta bëjë emërimin e arbitrit të arbitrazhit është i lidhur 
me emërimin e kryer posa të njoftohet për emërimin pala kundërshtare, 
respektivisht njëra nga palët. 

 
 
Neni 516 
 
516.1 Ne qoftë se arbitri nuk emërohet në kohën e duhur, e nga marrëveshja 

nuk del diç tjetër, arbitrin e propozon gjykata shtetërore sipas propozimit 
të palës. 

516.2 Po që se arbitrat nuk mund të pajtohen rreth zgjedhjes së kryetarit, e nga 
marrëveshja e palëve për arbitrazh nuk del diç tjetër, kryetarin e 
arbitrazhit, sipas propozimit të cilitdo arbitër apo të cilësdo palë, e 
emëron gjykata shtetërore. 

516.3 Për emërimin e arbitrit, përkatësisht të kryetarit të arbitrazhit është 
kompetente gjykata e shkallës së parë e cila do të ishte kompetente për 
zgjidhjen e kontestit po të mos ekzistonte marrëveshja për arbitrazh. 

516.4 Kundër aktvendimit të gjykatës nuk lejohet ankimi. 
516.5 Pala e cila nuk dëshiron t’i shfrytëzojë autorizimet nga paragrafi 1 dhe 2 

të këtij neni mund të kërkojë me padi nga gjykata kompetente për 
emërimin e arbitrit apo të kryetarit të arbitrazhit që ta quaj të 
pavlefshme marrëveshjen për arbitrazh. 

 
 
Neni 517 
 
517.1 Përveç rastit nga neni 516 i këtij ligji, secila nga palët mund të kërkojë me 

padi që gjykata shtetërore ta shfuqizojë marrëveshjen për arbitrazh në 
qoftë se: 
a. palët brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh nga ftesa e parë për 

emërimin e arbitrit nuk mund të merren vesh për zgjedhjen e arbitrit 
që do të duhej ta emëronin bashkërisht; 

b. personi i cili në vetë marrëveshjen për arbitrazh është emëruar 
arbitër nuk dëshiron apo nuk mund ta ushtrojë misionin e besuar. 
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517.2 Mbi padinë e ngritur është kompetente të vendos gjykata e përmendur në 
nenin 516 paragrafi 3 të këtij ligji. 

517.3 Për në seancën për shqyrtimin e kërkesës së paditësit, gjykata i fton të dy 
palët, por ajo mund të merr vendim edhe kur palët e ftuara rregullisht 
nuk paraqitën në seancën e këtillë. 

 
 
Neni 518 

 
518.1 Deklaratën për pranimin e misionit që i është besuar arbitri duhet ta bëjë 

me shkrim. Një gjë të tillë arbitri mund ta bëjë edhe ashtu që e 
nënshkruan marrëveshjen e palëve për arbitrazh. 

518.2 Arbitri ka për detyrë ta kryej misionin që i është besuar në kohën e duhur 
dhe t’i kryejë veprimet në procesin e arbitrazhit pa e zvarritur atë. Po që 
se palët nuk janë marrë vesh ndryshe, ato mund ta shkarkojnë arbitrin i 
cili nuk i kryen ashtu siç duhet, dhe me kohë, detyrat nga misioni që i 
është besuar. 

518.3 Arbitri ka të drejtë në pagimin e shpenzimeve dhe shpërblimin për punën 
e kryer. Palët në pjesë të barabarta i bartin shpenzimet dhe shpërblimin 
që i takon arbitrit për punën e kryer. 

 
 
Neni 519 
 
519.1 Arbitri ka për detyrë të përjashtohet kur ekzistojnë shkaqet e 

përjashtimit të parashikuara për përjashtimin e gjyqtarit të gjykatës 
shtetërore me këtë ligj. 

519.2 Përjashtimi i arbitrit mund të kërkohet nga palët edhe atëherë kur arbitri 
nuk i ka kualifikimet e duhura për të cilat ato janë marrë vesh, si dhe kur 
ai nuk i përmbush detyrat. 

519.3 Pala e cila vetë, apo bashkërisht me palën tjetër, e ka emëruar arbitrin 
mund ta kërkojë përjashtimin e tij vetëm nëse shkaku i përjashtimit ka 
lindur, apo pala ka marrë dijeni për të, pasi të jetë emëruar arbitri. 

519.4 Palët mund të merren vesh për procedurën e përjashtimit të arbitrit, por 
nuk mund ta evitojnë zbatimin e dispozitave të paragrafit 7 të këtij neni. 

519.5 Kur mungon marrëveshja nga paragrafi 4 e këtij neni, pala duhet t’ia 
paraqes kërkesën për përjashtimin e arbitrit arbitrazhit brenda afatit 
pesëmbëdhjetë (15) ditor nga dita në të cilën ka marrë dijeni për 
emërimin e arbitrit apo për cilëndo rrethanë nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij 
neni. Kërkesa për përjashtimin e arbitrit duhet te jetë me shkrim dhe t’i 
përmbajë shkaqet e përjashtimit. 

519.6 Po që se arbitri, përjashtimin e të cilit e ka kërkuar pala, nuk tërhiqet nga 
arbitrazhi, vendimin mbi përjashtimin e merr gjykata e arbitrazhit në 
përbërjen e te cilës paraqitet edhe arbitri i tillë. 

519.7 Në qoftë se kërkesa për përjashtimin e arbitrit mbetet e pasuksesshme, 
pala që e ka bërë kërkesën e tillë mund t’i drejtohet gjykatës shtetërore 
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nga neni 516, paragrafi 3 që ta merr vendimin për përjashtimin e arbitrit. 
Këtë kërkesë pala duhet ta paraqesë brenda afatit prej tridhjetë (30) 
ditësh nga dita në të cilën i është dorëzuar vendimi i arbitrazhit me të cilin 
është refuzuar kërkesa e saj për përjashtimin e arbitrit. 

 
 
Neni 520 

 
520.1 Gjykata e arbitrazhit ka të drejtë që të vendosë për kompetencën e vet, si 

dhe mbi prapësimet e palëve lidhur me ekzistimin dhe vlefshmërinë e 
marrëveshjes për arbitrazh. 

520.2 Prapësimin për inkompetencën e arbitrazhit i padituri duhet ta 
parashtrojë me anë të përgjigjes në padi. Kur konstatohet se paraqitja me 
vonesë e prapësimit është e justifikueshme, arbitrazhi mund ta marrë në 
konsideratë prapësimin e vonuar. 

520.3 Po qe se arbitrazhi e quan vendimin kompetent për zgjidhjen e kontestit, 
secila nga palët mund të kërkojë nga gjykata shtetërore e përmendur ne 
nenin 516 paragrafi 3 i këtij ligji që të vendosë lidhur me problemin e 
lindur. Kërkesa duhet të paraqitet brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh 
nga dita në të cilën palës i është dorëzuar vendimi i arbitrazhit. 

 
 
Neni 521 
 

Ne qoftë se palët nuk janë marrë vesh ndryshe, procedurën e arbitrazhit e 
cakton vetë arbitrazhi. 

 
 
Neni 522 

 
522.1 Ndaj dëshmitarëve, palëve dhe personave të tjerë që marrin pjesë në 

procesin e arbitrazhit, arbitrazhi nuk mund të përdorë mjete shtrënguese 
e as të shqiptojë dënime. 

522.2 Arbitrazhi mund të kërkojë nga gjykata shtetërore e kompetencës 
territoriale ndihmë juridike në formë të marrjes së provave të cilat nuk 
mund t’i merr vet. 

522.3 Në procedurën e marrjes së provave, do të zbatohen dispozitat e këtij ligji 
mbi marrjen e provave nga gjykata e porositur. 

 
 
Neni 523 
 

Arbitrazhi mund të jep gjykimin në mbështetje të parimit të ndershmërisë (ex 
aequo et bono) vetëm po që se palët e kanë autorizuar për një gjë të tillë. 
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Neni 524 
 
524.1 Kur arbitrazhi përbëhet prej disa arbitrave, aktgjykimi merret me 

shumicën e votave, po që se me marrëveshjen për arbitrazh nuk është 
përcaktuar diç tjetër. 

524.2 Në qoftë se nuk mund të arrihet shumica e duhur e votave, arbitrazhi ka 
për detyrë që për një gjë të këtillë t’i njoftojë palët. 

524.3 Në qoftë se palët nuk janë marrë vesh ndryshe, në rastin e paragrafit 2 të 
këtij neni, çdonjëra nga palët ka të drejtë që me padi të kërkojë nga 
gjykata shtetërore, e përmendur në nenin 516 paragrafi 3, deklarimin e 
marrëveshjes për arbitrazh të pa vlefshme për të ardhmen. 

 
 
Neni 525 

 
525.1 Aktgjykimi i arbitrazhit duhet ta ketë pjesën arsyetuese vetëm kur palët 

nuk e kanë përcaktuar të kundërtën. 
525.2 Origjinalin e aktgjykimit dhe të gjitha kopjet e tij i firmosin të gjithë 

arbitrat. 
525.3 Aktgjykimi quhet i vlefshëm edhe po që se ndonjëri nga arbitrat e refuzon 

firmosjen e tij, por vetëm në qoftë se atë e kanë firmosur shumica e 
arbitrave. Në rast të këtillë në vetë aktgjykimin duhet konstatuar faktin e 
refuzimit të firmosjes nga arbitri konkret. 

525.4 Palëve u dorëzohen kopjet e aktgjykimit nëpërmjet gjykatës të 
përmendur në nenin 522 paragrafi 3 të këtij ligji. 

 
 
Neni 526 
 

Origjinali i aktgjykimit dhe dëftesat për dorëzimin e aktgjykimit palëve, 
ruhen tek gjykata e përmendur në nenin 516 paragraf i 3 të këtij ligji. 

 
 
Neni 527 

 
527.1 Aktgjykimi i arbitrazhit e ka ndaj palëve fuqinë e vendimit të formës së 

prerë po që se me marrëveshjen për arbitrazh nuk është përcaktuar 
mundësia e goditjes së aktgjykimit në arbitrazhin e shkallës së dytë. 

527.2 Gjykata e përcaktuar në nenin 516 paragraf 3 i këtij ligji, me kërkesën e 
palëve, e vënë në kopjet e aktgjykimit klauzolën (vërtetimin) mbi 
plotfuqishmërinë dhe ekzekutueshmërinë e aktgjykimit. 

 
 
Neni 528 

 
528.1 Aktgjykimi i arbitrazhit mund të anulohet sipas kërkesës së palës. 
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528.2 Për të vepruar sipas padisë është kompetente gjykata shtetërore e 
përmendur në nenin 516 paragrafi 3 i këtij ligji. 

 
 
Neni 529 
 

Anulimi i aktgjykimit të arbitrazhit mund të kërkohet: 
a) anë qoftë se fare nuk është lidhur marrëveshja për arbitrazh apo në 

qoftë se ajo është e pavlefshme; 
b) në qoftë se në pikëpamje të përbërjes së arbitrazhit ose lidhur me 

dhënien e vendimit është shkelur ndonjë dispozitë e këtij ligji apo e 
marrëveshjes për arbitrazh të palëve; 

c) në qoftë se aktgjykimi nuk e ka pjesën arsyetuese sipas nenit 525 
paragrafit 1 të këtij ligji, ose në qoftë se origjinali apo kopjet e 
aktgjykimit të arbitrazhit nuk janë firmosur në mënyrën e caktuar në 
nenin 525 paragrafit 2 të këtij ligji; 

d) në qoftë se gjykata e arbitrazhit e ka tejkaluar kufirin e detyrës së 
vet; 

e) në qoftë se dispozitivi i aktgjykimit është i pakuptueshëm apo 
kontradiktor me vetveten; 

f) në qofte se gjykata konstaton se, edhe pse pala ndoshta nuk e 
përmend këtë shkak anulimi; 

g) aktgjykimi i arbitrazhit është në kundërshtim me rendin juridik të 
vendit tonë; 

h) në qoftë se ekziston ndonjëri nga shkaqet për përsëritjen e procedurës 
kontestimore nga neni 232 i këtij ligji. 

 
 
Neni 530 

 
530.1 Padia për anulimin e aktgjykimit të arbitrazhit mund të ngritet në 

gjykatën kompetente brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh. 
530.2 Po që se anulimi i aktgjykimit kërkohet nga shkaqet e treguara në nenin 

529 pika a) – f) të këtij ligji, afati tridhjetë (30) ditorë për padi llogaritet 
nga dita në të cilën aktgjykimi i është dorëzuar palës, por, po që se pala 
për shkakun e anulimit ka marrë dijeni më vonë, afati llogaritet nga dita e 
marrjes së dijenisë për të. 

530.3 Në aspektin e llogaritjes së afatit kur anulimi kërkohet nga shkaku i 
përmendur në pikën g) të nenit 529 të këtij ligji, do të aplikohet dispozita 
adekuate e nenit 234 pika a) dhe b) të këtij ligji. 

530.4 Pas kalimit të një (1) viti nga dita në të cilën aktgjykimi i arbitrazhit është 
bërë i formës së prerë nuk mund të kërkohet anulimi i aktgjykimit. 
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Neni 531 
 

Palët me marrëveshje te tyre nuk mund të heqin dorë nga zbatimi i nenit 519 
paragrafi 1 dhe 2, nenit 525, paragrafi 2 dhe 3, dhe neneve 528 – 531 të këtij 
ligji. 

 
1 Në Kreun XXXI, me dispozitat e neneve 511 deri 531 të LPK janë përcaktuar 

rregullat lidhur me arbitrazhin dhe procedurën e arbitrazhit. Arbitrazhi është 
institucion me rëndësi të madhe dhe zë një vend të merituar në vendet me traditë të 
avancuar juridike. Për fat të mirë, në kohët e fundit (nga viti 2011 e në vazhdim) 
edhe në Republikën e Kosovës ka një zhvillim të hovshëm në funksionalizimin dhe 
riaktivizimin e këtij institucioni me rëndësi të madhe juridike. Zgjidhja e 
kontesteve nëpërmjet Arbitrazhit është një metodë alternative për zgjidhjen e 
kontesteve, zakonisht në mes të subjekteve juridike. Arbitrazhi është rehabilituar si 
institucion i rëndësishëm sidomos për zgjidhjen e kontesteve në mes të subjekteve 
ekonomike, në radhë të parë në mes të ndërmarrjeve ekonomike. Përparësia e kësaj 
metode shihet sidomos në fleksibilitetin e madh dhe efikas të procesit dhe në 
mundësitë e shumta të pjesëmarrjes së palëve në formësimin dhe zhvillimin e 
procesit para tribunalit të arbitrazhit. Palët janë të lira në zgjedhjen e vendit të 
tribunalit, zgjedhjen e arbitërve si dhe në zgjedhjen e të drejtës materiale dhe të 
asaj procedurale gjatë zhvillimit të procesit para tribunalit të arbitrazhit. Në 
procedurën e arbitrazhit, spikatet në mënyrë të dukshme disponibiliteti i palëve, i 
cili disponibilitet është i përjashtuar vetëm në raste të jashtëzakonshme. Kështu 
p.sh. është e pavlefshme marrëveshja e palëve, me të cilën përjashtohet parimi i 
kontradiktoritetit ose i dëgjimit të palëve.  

2 Arbitrazhi si metodë alternative për zgjidhjen e kontesteve, mund të jetë si 
arbitrazh ad hoc dhe arbitrazh institucional. Arbitrazhi institucional tanimë nga 
viti 2011 është funksionalizuar dhe vepron në kuadër të Odës Ekonomike të 
Kosovës. Ky Arbitrazh vepron në bazë të një kuadri ligjor modern, me një 
infrastrukturë moderne. Janë nxjerrë rregullat e Arbitrazhit dhe janë zgjedhur 
arbitrat, të cilët janë të evidentuar në një listë të arbitërve1492. Do të duhej të 
theksohej se në procesin e funksionalizimit të Arbitrazhit institucional dhe në 
hartimin e kornizës ligjore moderne të këtij Arbitrazhi, një ndihmë të 
jashtëzakonshme ka ofruar Programi i USAID-it në Kosovë "Sistemet e 
përmbarimit të marrëveshjeve dhe vendimeve" (SEAD). Pritjet për këtë Arbitrazh 
janë me të drejtë të mëdha dhe se ekziston shpresa se nëpërmjet kësaj metode të 
zgjidhjes alternative të kontesteve, do të ndikojë në masë të madhe në shkarkimin e 
punës së gjykatave shtetërore, të cilat janë të ngarkuara me lëndë të shumta të 
pazgjidhura.  

3 Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe të arbitrazhit, edhe ligjvënësi i ri i 
Kosovës ka qenë tejet i zellshëm në këtë fushë. Por, për të fat të keq në procesin e 
rregullimit të kësaj fushe ka munguar një sinkronizim i kujdesshëm i legjislacionit. 
Kjo për faktin, se Arbitrazhi dhe procedura e arbitrazhit rregullohet me dy ligje 

                                                            
1492 Në lidhje me këto dhe zhvillimet tjera aktuale të Arbitrazhit institucional të Odës Ekonomike të 
Kosovës mund të merren informacione të rëndësishme edhe nëpërmjet faqes elektronike me këtë 
adresë: http://www.oek-kcc.org/2012/sq/sherbimet/arbitrazha.  
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bazike, me LPK në Kreun XXXI, me dispozitat e neneve 511 deri 531, dhe me një 
Ligj të veçantë për Arbitrazhin. E mira e kësaj është se të dy rregullativat ligjore 
kishin për model Ligjin Model të UNCITRAL dhe se në masë të madhe nuk kemi 
ndonjë kolizion të normave në mes të këtyre rregullativave. Megjithatë, në disa 
raste vërehen ndryshime, bile edhe kundërshti të papajtueshme në mes të LPK dhe 
LA në lidhje me arbitrazhin dhe procedurën e arbitrazhit. Në rastin e këtyre 
kundërshtive, atëherë vjen në shprehje kolizioni me ç’rast zbatuesi i ligjit duhet të 
përcaktohet për njërën apo tjetrën rregullativë ligjore. Duke u bazuar në parimin 
lex specialis mund të konstatohet se në lidhje me arbitrazhin dhe procedurën e 
arbitrazhit vlejnë jo dispozitat e neneve 511 deri 531 të LPK, por Ligji special për 
arbitrazhin1493. Përveç kësaj, deri më tani asnjëherë nuk zbatohet LPK, por LA. Për 
këtë arsye, me Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e LPK, është paraparë 
shprehimisht abrogimi i dispozitave 511 deri 531 të LPK, me referimin se 
arbitrazhi dhe procedura e arbitrazhit rregullohet me ligj të veçantë, në këtë rast me 
LA. Kështu dispozita e nenit 26 të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e 
LPK ka paraparë si vijon:  

 
Neni 511 
Procedura e arbitrazhit 
 
511.1 Procedura e Arbitrazhit rregullohet me ligj të veçantë.  
511.2 Njohja dhe përmbarimi i vendimeve të tribunaleve të huaja bëhet në 
përputhje me Konventën e NJU JORK-ut për njohjen dhe përmbarimin e 
vendimeve të huaja të arbitrazhit”  

 
4 Duke pasur në konsideratë faktet e cekura në komentimin e numrit të mësipërm të 

këtij neni, nuk do të komentohen në detaje dispozitat e Kreut të XXXI, me nenet 
511 deri 531 të LPK. Kjo për faktin, se këto dispozita nuk zbatohen në praktikë, 
por dispozitat e LA. 

                                                            
1493 Në lidhje me këtë, shih edhe komentimin e nenit 20, nr. 1 e në vazhdim të LPK. 
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KREU XXXII - DISPOZITAT TRANZITORE DHE TË FUNDIT 
 
Vërejtje të përgjithshme: Me dispozitat e këtij kreu janë paraparë rastet në të cilat 
zbatohen rregullat e LPK të ri si dhe rastet në të cilat zbatohen rregullat e LPK të vjetër 
në kontestet gjyqësore, të cilat kanë qenë në zhvillim e sipër në kohën e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji. Gjithashtu, me dispozitat e këtij kreu është përcaktuar edhe koha e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji dhe është paraparë shfuqizimi i ligjeve dhe dispozitave të cilat, në 
këtë fushë, kanë qenë në fuqi para hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 
 
Neni 532 

 
532.1 Në qoftë se para hyrjes në fuqi të këtij ligji ka filluar të zhvillohet procesi 

gjyqësor në gjykatën e shkallës së parë, atëherë procedura e mëtutjeshme 
do të zhvillohet sipas dispozitave të këtij ligji. 

532.2 Ne çështjet juridike nga paragrafi 1 të këtij neni, në të cilat është 
konvokuar seanca përgatitore ose ajo kryesore, por para se të ketë filluar 
shqyrtimi kryesor, gjykata do ta revokojë aktvendimin me të cilin është 
konvokuar seanca dhe do të ftojë palën e paditur që të paraqes me shkrim 
përgjigjen në padi sipas këtij ligji. 

532.3 Për çështjet nga paragrafi 1 i këtij neni, në të cilat ka filluar shqyrtimi 
kryesor lidhur me to, gjykata ka për detyrë që në seancën e ardhshme t`i 
kryej të gjitha veprimet që duhet kryer sipas dispozitave të këtij ligji në 
seancën përgatitore. Mbajtja e seancës së tillë do t`i krijojë të gjitha 
pasojat procedurale që i ka seanca përgatitore e mbajtur sipas dispozitave 
të këtij ligji. 

 
1 Neni 532 e rregullon aplikimin e rregullave procedurale të këtij ligji në rastet 

lidhur me të cilat ka filluar të zhvillohet procesi gjyqësor para se ligji të hyjë në 
fuqi. Nuk ka dyshim se me përfshirjen e këtij neni në ligjin e ri, ligjdhënësi ka 
pasur për qëllim që edhe proceset gjyqësore të filluara, por që nuk kanë 
përfunduar, para hyrjes në fuqi të këtij ligji, duke ia nënshtruar rregullave të reja 
procedurale (parimit të efikasitetit, të ekonomizimit, të koncentrimit të procedurës 
etj.) t’i bëjë me efikase dhe që ato të përfundojnë me sa më pak shpenzime.  

2 Në zbatim të qëllimit të cekur, ligjdhënësi në par. 1 të këtij neni, ka paraparë se në 
të gjitha rastet kur para hyrjes në fuqi të këtij ligji ka filluar të zhvillohet procedura 
gjyqësore në gjykatën e shkallës së parë, procedura e mëtutjeshme do të 
zhvillohet sipas rregullave procedurale të parapara me këtë ligj. Kjo do të thotë se 
në këto raste si gjykata e shkallës së parë po ashtu edhe palët, të cilat marrin pjesë 
në procedurë, të gjitha veprimet procedurale duhet t’i ndërmarrin sipas rregullave 
procedurale të ligjit të ri (gjykata ka për detyrë që padinë t`ia dërgoj të paditurit për 
përgjigje (neni 394), kurse i padituri ka për detyrë që përgjigjen ndaj padisë ta japë 
në formë të shkruar (neni 395), gjykata do ta kthejë përgjigjen në përmirësim nëse 
ajo nuk është dhënë sipas dispozitave të këtij ligji (neni 397 lidhur me nenin 102), 
si gjykata po ashtu edhe palët, veprimet procedurale duhet t’i ndërmarrin në afatet 
e parapara me ligjin e ri, etj.).  
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3 Proces i filluar gjyqësor në kuptim të këtij neni, konsiderohet procesi lidhur me të 
cilin të paditurit i është dorëzuar padia, pra ka lindur kontestvarësia (neni 262) dhe 
janë ndërmarrë edhe veprime tjera procedurale në gjykatën e shkallës së parë por 
ajo nuk ka përfunduar me dhënien e aktgjykimit apo të aktvendimit me të cilin ka 
përfunduar procedura në gjykatën e shkallës së parë (neni 533). 

4 Në qoftë se gjykata, para hyrjes në fuqi të këtij ligji, në procesin gjyqësor të filluar 
e ka konvokuar seancën përgatitore ose seancën kryesore, por shqyrtimi kryesor 
nuk ka filluar, atëherë gjykata, sipas par. 2 të këtij neni, ka për detyrë që ta anulojë 
aktvendimin me të cilin është konvokuar seanca e tillë. Në këto raste, situata 
procedurale do të kthehet në fazën fillestare të sajë, ashtu që gjykata fillimisht do 
ta ftojë të paditurin që të paraqes përgjigje me shkrim në padi, sipas rregullave të 
ligjit të ri dhe pastaj i terë procesin do të zhvillohet sipas rregullave të këtij ligji. 
S’ka dyshim se, për shkak të kalimit të kohës relativisht të gjatë (gati katër vjet) 
prej kur ligji i ri ka hyrë në fuqi, raste të këtilla mund të paraqitën shumë rrallë, 
mirëpo nëse ato megjithatë paraqiten (nëse për shkak të ndërrimit të gjyqtarëve si 
rezultat i procesit të riemërimit nuk është mbajtur seanca përgatitore ose seanca 
kryesore edhe pse ka qenë e konvokuar), gjyqtari i çështjes duhet të veprojë në 
pajtim më dispozitën e këtij paragrafi. 

5 Edhe në rastet kur para hyrjes në fuqi të këtij ligji, ka filluar shqyrtimi kryesor 
por nuk ka përfunduar, gjykata në seancën e radhës të shqyrtimit kryesor, duhet 
t’i kryej të gjitha veprimet të cilat sipas dispozitave të këtij ligji janë paraparë të 
kryhen në seancën përgatitore. Kjo nuk do të thotë se gjykata në këto raste duhet ta 
rikthej situatën procedurale në fazën e seancës përgatitore, mirëpo ajo duhet t’i 
ndërmarrë ato veprime procedurale të cilat ligji i ka paraparë të ndërmerren në 
seancën përgatitore e që nuk janë ndërmarrë deri në fazën ekzistuese të procesit. 
Pra, gjykata në këtë seancë kryesisht duhet t’i ndërmarrë veprimet e nevojshme për 
rregullimin e materialit procedural (do të vendosë për provat që do të merren në 
seancën vijuese të shqyrtimit kryesor, do t’ua caktojë palëve afatin për paraqitjen e 
provave të tilla dhe do t’i njoftojë ato se më vonë nuk do të mund të theksojnë 
fakte të reja e as të paraqesin prova të reja (neni 402), do të vendosë për bashkimin 
e lëndëve apo për vendosjen në mënyrë të veçantë të ndonjë kërkese të një padie 
(neni 408) etj.). 

6 Mbajtja e kësaj seance do t’i krijojë të gjitha pasojat procedurale që i ka seanca 
përgatitore, çka do të thotë se pas përfundimit të kësaj seance, palët nuk do të 
mund të parashtrojnë fakte të reja e as të propozojnë prova të reja përveç atyre 
fakteve dhe provave të cilat pa fajin e tyre palët nuk kanë mundur t’i paraqesin, 
gjegjësisht t’i propozojnë deri në atë seancë. Gjithashtu, në qoftë se në këtë seancë 
nuk vjen pala paditëse, edhe pse është thirrur me rregull, padia do të konsiderohet e 
tërhequr, përveç kur i padituri kërkon që seanca të mbahet, kurse në rast se në 
seancë nuk vjen i padituri seanca do të mbahet me palën paditëse (neni 409) etj. 
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Neni 533 
 

533.1 Në qoftë se para fillimit të zbatimit të këtij ligji është dhënë aktgjykimi i 
shkallës së parë, ose aktvendimi me të cilin është përfunduar procedura 
në gjykatën e shkallës së parë, atëherë procedura e mëtejme do të 
zhvillohet sipas dispozitave të deritashme. 

533.2 Në qoftë se pas fillimit të zbatimit të këtij ligji anulohet vendimi i shkallës 
së parë nga paragrafi 1 i këtij neni, atëherë procedura e mëtejme do të 
zhvillohet sipas këtij ligji. 

533.3 Mbi revizionin e paraqitur kundër vendimit të shkallës së dytë që ka 
marrë formë të prerë, në gjykimin e filluar para fillimit të zbatimit të 
këtij ligji, vendoset sipas rregullave të procedurës kontestimore që kanë 
qenë në fuqi deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji. 

 
1 Që në fillim duhet theksuar se ligjdhënësi nuk ka qenë konsekuent në përdorimin e 

terminologjisë juridike me rastin e formulimit të zgjidhjeve ligjore të parapara në 
dispozitat e këtij neni, në raport me terminologjinë e përdorur në nenin paraprak. 
Kjo nga shkaku sepse në nenin 533, kur behet fjalë për kohën, gjegjësisht për 
momentin me të cilin lidhet zbatimi i dispozitave të ligjit përkatës, përdoren fjalët: 
”para hyrjes në fuqi” kurse në këtë nen përdorën fjalët: “para fillimit të 
zbatimit”, gjë që edhe pse zgjidhja ligjore është e njëjtë, sepse moment i hyrjes në 
fuqi të ligjit është edhe moment kur ai edhe fillon të zbatohet, përveç në rastet kur 
me ligj parashihen ndryshe, kjo mund të krijojë paqartësi te zbatuesit e ligjit. 

2 Sipas par. 1 të këtij neni, në rastet kur para fillimit të zbatimit të këtij ligji gjykata e 
shkallës së parë ka dhënë aktgjykim apo aktvendim me të cilin ka përfunduar 
procedura para saj, procedura e mëtejme do të zhvillohet sipas dispozitave të ligjit 
të mëparshëm. Kjo do të thotë se në këto raste procedura sipas ankesës në 
gjykatën e shkallës së dytë do të zhvillohet sipas dispozitave të ligjit i cili ka qenë 
në fuqi në momentin e marrjes së vendimit të shkallës së parë. 

3 Zgjidhja ligjore e dhënë në par. 1, është sa praktike po aq edhe zgjidhje e drejtë. 
Kjo aq më parë ngase me aplikimin e dispozitave të ligjit të ri në procedurën sipas 
ankesës në çështjet e përfunduara me vendim të shkallës së parë, sipas rregullave të 
ligjit të mëparshëm, do të rrezikohej e drejta e palëve për shfrytëzimin e disa 
autorizimeve procedurale të parapara për këtë fazë të procedurës, për shkak se në 
kohën kur janë ndërmarrë veprimet në suaza të këtyre autorizimeve, ligji i ri nuk 
ka qenë në fuqi, kështuqë pala nuk ka mundur që veprimet procedurale t’i 
ndërmarrë sipas këtij ligji. Kjo zgjidhje njëkohësisht krijon edhe siguri procedurale 
dhe ligjore për palët në procedurë, sepse ajo atyre ua krijon mundësinë që duke i 
shfrytëzuar autorizimet procedurale sipas të njëjtave rregulla, në mënyrë më 
efikase i mbrojnë dhe realizojnë të drejtat dhe interesat e tyre të cilat kanë të bëjnë 
me objektin e kontestit.  

4 Me anulimin e vendimit të shkallës së parë nga gjykatat e instancave më të larta 
dhe me kthimin e çështjes në rigjykim, në parim, çështja e cila është objekt i 
kontestit duhet sërish të procedohet nga fillimi, gjë që nënkupton zhvillimin e 
procedurës së përsëritur nëpër të gjitha fazat e parapara me ligj, (caktimin dhe 
mbajtjen e seancës përgatitore dhe ndërmarrjen e të gjitha veprimeve procedurale 
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të parapara për atë seancë, pastaj caktimi dhe mbajtja e seancës kryesore etj.). Për 
këtë arsye, konsiderohet si zgjidhje e vetme e drejtë, përcaktimi i ligjdhënësit i 
paraparë ne paragrafin 2 të këtij neni që në këto raste procedura kontestimore të 
zbatohet sipas rregullave të ligjit të ri. Njëkohësisht, meqenëse parime themelore të 
ligjit të ri janë: parimi shqyrtues, parimi i efikasitetit dhe parimi i ekonomizimit, 
zgjidhja nga paragrafi 2 e këtij neni, krijon mundësinë që duke i zbatuar rregullat e 
ligjit të ri në kontestet në të cilat çështja është rikthyer në rigjykim, procedura të 
zhvillohet më shpejtë dhe me sa më pak shpenzime. 

5 Nga formulimi i dhënë në par. 3 të këtij neni, rezulton se ligjdhënësi zbatimin e 
rregullave ligjore procedurale në procedurën sipas revizionit, të paraqitur kundër 
vendimit të shkallës së dytë i cili e ka marrë formën e prerë, e ka lidhur me 
gjykimin e filluar para fillimit të zbatimit të ligjit të ri dhe ka paraparë se në këto 
raste vendoset sipas rregullave të ligjit të mëparshëm. Në parim, kjo zgjidhje 
ligjore bie ndesh me përcaktimin e ligjdhënësit të shprehur në dispozitat i nenit 
532. Kjo ngase sipas dispozitave të nenit 532 në rastet kur procedura ka filluar para 
hyrjes në fuqi të ligjit të ri, por nuk ka përfunduar me vendim meritor të gjykatës 
së shkallës së parë, në procedurën e mëtejme zbatohen rregullat procedurale të 
ligjit të ri, prandaj do të kishim jokonsekuencë ligjore dhe procedurale, nëse në 
raste të këtilla procedura në gjykatën e shkallës së parë dhe të dytë do të zhvillohej 
sipas rregullave të ligjit të ri kurse procedura sipas revizionit të zhvillohej sipas 
rregullave të ligjit të mëparshëm. 

6 Megjithatë, konsiderojmë se edhe pse ligjdhënësi nuk e ka thënë shprehimisht në 
par. 3 të këtij neni, zbatimin e dispozitave të ligjit të mëparshëm në procedurën 
sipas revizionit duhet lidhur me rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, që do të thotë se 
procedura sipas revizionit duhet të zhvillohet sipas rregullave procedurale të ligjit 
të mëparshëm në të gjitha rastet kur vendimi gjyqësor me të cilin ka përfunduar 
procedura para gjykatës së shkallës së parë, është dhënë para hyrjes në fuqi të ligjit 
të ri dhe lidhur më të cilin në procedurën e ankesës është dhënë vendimi i gjykatës 
së shkallës së dytë. Zgjidhja e këtillë konsiderohet edhe si e vetmja zgjidhje logjike 
sepse ajo krijon konsistencë juridike procedurale lidhur me mundësinë e 
ndërmarrjes së veprimeve procedurale nga palët, nga gjykata dhe nga pjesëmarrësit 
tjerë në procedurë, gjatë të gjitha fazave të procedurës, pra edhe në procedurën 
sipas revizionit, gjë që është me ndikim edhe në realizimin e mbrojtjes gjyqësore të 
të drejtave subjektive të palëve të cilat janë objekt i kontesteve. 

 
 
Neni 534 
 

Po që se para fillimit të zbatimit të këtij ligji padia i është dorëzuar të 
paditurit, atëherë në procedurën e mëtejme nuk zbatohen dispozitat e nenit 
150 të këtij ligji, por kushtet për dhënien e aktgjykimit të padëgjueshmerisë, 
do të vlerësohen sipas dispozitave të gjertanishme. 

 
1 Me këtë nen është paraparë zbatimi i ligjit përkitazi me dhënien e aktgjykimit për 

shkak të padëgjueshmerisë në rastet kur të paditurit, padia i është dorëzuar para 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. Kështu, ngase me ligjin e mëparshëm, dhënia e 
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përgjigjes me shkrim ndaj padisë nuk është paraparë si veprim i detyrueshëm i të 
paditurit dhe si rrjedhojë nuk janë paraparë as pasojat për shkak të mosdhënies së 
përgjigjes së tillë, ligjdhënësi ka paraparë se në këto raste nuk do të zbatohen 
dispozitat e nenit 150 të këtij ligji. Kjo do të thotë se në raste të këtilla, gjykata nuk 
mund të jep aktgjykime për shkak të padëgjueshmerisë së palëve (të ashtuquajtura 
aktgjykime kontumacionale), nëse i padituri nuk ka dhënë përgjigje me shkrim 
ndaj padisë. 

2 Për arsyet që u cekën në pikën paraprake, ligjdhënësi ka paraparë se në rastet kur të 
paditurit padia i është dorëzuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, kushtet për 
dhënien e aktgjykimit për shkak të padëgjueshmërisë, gjykata do t’i vlerësojë sipas 
dispozitave të ligjit të mëparshëm. Kjo do të thotë se në këto raste gjykata do të 
mund të japë aktgjykim për shkak të padëgjueshmerisë vetëm nëse janë plotësuar 
kushtet e parapara me dispozitat e nenit 332 të ligjit të mëparshëm, pra gjykata 
mund të japë vetëm aktgjykim për shkak të mungesës nëse janë të plotësuara 
kushtet e parapara me dispozitat e nenit të cekur1494.  

3 Megjithatë, konsiderojmë se në situatat e krijuara procedurale sipas nenit 532 par. 
2 të këtij ligji, gjykata do të mund të zbatojë dispozitat e nenit 150 dhe të japë 
aktgjykim për shkak të mosdhënies së përgjigjes ndaj padisë edhe nëse padia për të 
paditurin është dorëzuar para se ky ligj të hyj në fuqi. Kjo ngase me ftuarjen e të 
paditurit nga gjykata për dhënien e përgjigjes me shkrim ndaj padisë lind detyrimi i 
kësaj pale për dhënien e përgjigjes ndaj padisë në formën e paraparë me dispozitat 
e nenit 396 të këtij ligji dhe si rrjedhojë lindin edhe pasojat e mosdhënies së kësaj 
përgjigjeje të paraparë me dispozitat e nenit 1501495.  

 
 
Neni 535 
 

Prej ditës në të cilën ky ligj hyn në fuqi, procedura e pezulluar do të vazhdojë 
të zhvillohet sipas dispozitave të këtij ligji. 

 
1 Edhe pse ligji nuk e parasheh shprehimisht, dispozita e këtij neni ka të bëj më 

rastet në të cilat procedura kontestimore është pezulluar (ka pushuar) para hyrjes 
në fuqi të këtij ligji. ngase sipas dispozitave të nenit 216 të Ligjit të mëparshëm, 
procedura ka mundur të pushojë në çdo fazë të procedurës e cila është zhvilluar 
para gjykatës së shkallës së parë, por para se të përfundojë shqyrtimi kryesor, është 
i drejtë dhe në pajtim me nenin 532 par. 1 përcaktimi i ligjdhënësit që në këto raste 
procedura të zhvillohet sipas dispozitave të këtij ligji. 

2 Për shkak të kalimit të kohës relativisht të gjatë, prej kur ligji i ri ka hyrë në fuqi, 
konsiderohet se do të mund të jenë të rralla rastet kur procedura e pezulluar (e 
pushuar) duhet të vazhdohet, mirëpo nëse ka raste të tilla, nëse palët në afatin e 
caktuar kanë bërë propozim për vazhdimin e procedurës së pushuar, por gjykata 
ende nuk ka marrë vendim për vazhdimin e procedurës, atëherë procedura do të 
vazhdohet sipas rregullave të këtij ligji. 

 
                                                            
1494 Për më tepër, shih dispozitat e nenit 332 të LPK të mëparshëm. 
1495 Për më tepër, shih dispozitat e neneve 396 dhe 150 dhe komentet lidhur me to. 
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Neni 536 
 

Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me procedurën e arbitrazhit, do të 
zbatohen në arbitrazhin e kontraktuar pas fillimit të zbatimit të këtij ligji. 

 
1 Ligji për procedurën kontestimore nuk do të zbatohet në kontestet para tribunalit të 

arbitrazhit, sepse tanimë ekziston ligji i posaçëm, i cili përcakton rregullat e 
procedurës e cila zhvillohet para tribunalit të arbitrazhit1496.  

 
 
Neni 537 
 

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen: Ligji mbi procedurën 
kontestimore (“Gazeta zyrtare e RSFJ” Nr.4/76 si dhe Ligji mbi ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit mbi procedurën kontestimore të publikuar në 
(Gazetën zyrtare të RSFJ Nr.36/77, 36/80 dhe 74/87) si dhe dispozitat tjera të 
mëvonshme. 

 
1 Me këtë dispozitë, në njërën anë promovohet hyrja në fuqi e Ligjit të ri për 

procedurë kontestimore, kurse në anën tjetër shfuqizohen ligjet të cilat kanë qenë 
në fuqi para hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

2 Sipas kësaj dispozite ligjore, në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet: 
Ligji mbi procedurën kontestimore (“Gazeta zyrtare e RSFJ” Nr.4/76), Ligji mbi 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi procedurën kontestimore të publikuar në 
(Gazetën zyrtare të RSFJ Nr. 36/77, 36/80 dhe 74/87) si dhe dispozitat tjera të 
mëvonshme. 

3 Siç rezulton nga përmbajtja e kësaj dispozite, ajo nuk e sqaron se cilat janë ato 
dispozita të mëvonshme të cilat shfuqizohen me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, gjë që 
nuk është në pajtim me vet natyrën e dispozitave tranzitore dhe të fundit, mirëpo, 
meqenëse me ligj shfuqizohen vetëm dispozitat ligjore, atëherë si dispozita të 
mëvonshme, në kuptim të këtij neni, duhet marrë të gjitha dispozitat ligjore të 
miratuara pas vitit 1987, me të cilat është ndryshuar apo është plotësuar Ligji mbi 
procedurën kontestimore e të cilat kanë qenë në zbatim në Kosovë para hyrjes në 
fuqi të ligjit të ri. 

 
 
Neni 538 
 

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e publikimit në Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Kosovës. 

 
1 Edhe pse kjo dispozitë është mjaft e qartë sa i përket kohës së hyrjes në fuqi të 

këtij ligji, në praktikë ka pasur mjaft dilema dhe debate për atë, se cilën ditë duhet 
marrë si ditën e hyrjes në fuqi të tij. Dilemat kryesisht janë shfaqur lidhur me ditën 

                                                            
1496 Lidhur me këtë, shih komentin e neneve 511-531 të LPK. 
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nga e cila duhet të llogaritet koha e paraparë për hyrje në fuqi të ligjit, gjegjësisht 
se cila është dita në të cilën ka skaduar ky afat. Është evidente se dilemat e këtilla 
jo rrallë kanë pasur për pasojë zbatimin e dispozitave të ligjit të mëparshëm edhe 
pas datës së hyrjes në fuqi të ligjit të ri, çka do të thotë se në ato raste janë zbatuar 
rregullat e ligjit i cili nuk ka qenë në fuqi. 

2 Sipas nenit 538, Ligji i ri për procedurën kontestimore hyn në fuqi 15 ditë nga dita 
e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Rrjedhimisht, meqenëse 
Ligji është shpallur në Gazetën Zyrtare më 20.9.2008, duke e llogaritur afatin prej 
15 ditësh nga dita e nesërme pas shpalljes, siç parashihet me dispozitat e nenit 126 
të këtij ligji, rezulton se dita kur ligji ka hyrë në fuqi është data 6.10.2008. 

3 Sipas mendimit tonë, disa praktikues të ligjit gabojnë kur e marrin si datë të hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, datën 4.10.2009, te e cila datë kanë arritur me llogaritjen e 
afatit nga data 20.9.2009, pra nga dita e shpalljes së ligjit në gazetën zyrtare, sepse 
kjo bie ndesh me mënyrën e llogaritjes së afateve të parapara me dispozitat e nenit 
1261497. 

                                                            
1497 Më gjerësisht për llogaritjen e afateve, shih komentin e nenit 126, nr. 1 e në vazhdim. 
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Shtojca 1: Ligji për Gjykatat 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / Nr. 79 / 24 
GUSHT 2010  
 
LIGJI Nr. 03/L-199 PËR GJYKATAT  
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës;  
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,  
Miraton  
 

LIGJ PËR GJYKATAT 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Fushëveprimi i Ligjit 
 
Ky ligj rregullon organizimin, funksionimin dhe jurisdikcionin e gjykatave në 
Republikën e Kosovës.  
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në ketë ligj kanë këto kuptime:  
 

1.1. Procesi i Emërimit - proces i verifikimit gjithë përfshirës në mbarë Kosovën të 
përshtatshmërisë së të gjithë aplikantëve për emërime të përhershme, deri në 
moshën e pensionimit të përcaktuar me ligj, në postin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve të Kosovës i cili zhvillohet në përputhje me Urdhëresën 
Administrative të UNMIK-ut 2008/02 dhe nenin 150 të Kushtetutës. 

1.2. Gjykata Themelore - gjykatë e shkallës së parë, me seli në shtatë qendra 
rajonale gjeografike të themeluara me këtë ligj.  

1.3. Dega - nën-ndarja gjeografike e një Gjykate Themelore.  
1.4. Gjykata e Apelit - gjykata e shkallës së dytë, e themeluar me këtë ligj. 
1.5. Departament - nën-komponentë e gjykatës e themeluar me këtë ligj me qëllim 

të caktimit të lëndëve sipas natyrës së tyre në mënyrë që të rritet efikasiteti i 
gjykatës. 

1.6. Divizion - nën-komponentë i Departamentit të Përgjithshëm të një gjykate e 
themeluar me qëllim të caktimit të lëndëve sipas natyrës së tyre me në mënyrë 
që të rritet efikasiteti i gjykatës. 

1.7. Këshilli Gjyqësor i Kosovës - institucioni i pavarur siç parashihet me Nenin 
108 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

1.8. Kryetar i Gjykatës - gjyqtari përgjegjës për menaxhimin dhe veprimet e një 
gjykate të paraparë me këtë ligj; 
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1.9. Gjyqtari Mbikëqyrës - gjyqtari në krye të degës të Gjykatës Themelore, i cili 
për veprimet e asaj dege i përgjigjet Kryetarit të Gjykatës Themelore. 

1.10. Instituti Gjyqësor - organ i pavarur, që vepron në bashkëpunim me KGJPK-
në dhe me institucionet, të cilat i trashëgojnë përgjegjësitë e tij për koordinimin 
e nevojave për aftësimin profesional të gjyqtarëve dhe të prokurorëve të 
Kosovës, për aftësimin e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë, si dhe për 
çështje të tjera në pajtim me ligjin.  

 
KREU II 

PARIMET E PËRGJITHSHME 
 

Neni 3 
Pavarësia dhe paanshmëria e Gjykatave 

 
1. Gjykatat e themeluara me këtë ligj gjykojnë në përputhje me Kushtetutën dhe 

ligjin.  
 
2. Gjyqtarët gjatë ushtrimit të funksionit dhe marrjes së vendimeve janë të pavarur, 

të paanshëm, të pandikuar në çfarëdo mënyre nga asnjë person fizik apo juridik, 
përfshirë edhe organet publike.  

 
Neni 4 

Ushtrimi i Pushtetit Gjyqësor 
 
Pushteti gjyqësor në Republikën e Kosovës ushtrohet nga gjykatat e themeluara me 
këtë ligj. Gjykatat e themeluara me këtë ligj janë: Gjykata Themelore, Gjykata e Apelit 
dhe Gjykata Supreme.  
 

Neni 5 
Përbërja e Gjyqësorit 

 
1. Përbërja e gjyqësorit pasqyron shumëllojshmërinë etnike të Republikës së 

Kosovës, në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe parimet e njohura 
ndërkombëtarisht për barazi gjinore.  

 
2. Përbërja e gjyqësorit pasqyron përbërjen etnike të juridiksionit territorial të 

secilës gjykatë.  
 

Neni 6 
Vendimet e Gjykatës 

 
1. Vendimet e gjykatës hartohen në formë të shkruar, në përputhje me ligjin.  
 
2. Vendimet e gjykatës janë të detyrueshme për të gjithë personat fizikë dhe juridikë.  
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Neni 7 
Qasja në Gjykata 

 
1. Gjykatat trajtojnë të gjithë personat në mënyrë të barabartë askush nuk mund të 

diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike 
ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, 
pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së 
kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal.  

 
2. Çdo person ka qasje të barabartë në gjykata dhe askujt nuk i mohohet e drejta në 

gjykim të drejtë në përputhje me procedurën e rregullt ligjore ose të drejtë në 
mbrojtje të barabartë me ligj. Çdo person fizik apo juridik ka të drejtë në gjykim të 
drejtë dhe brenda afatit të arsyeshëm kohor. 

 
3. Çdo person ka të drejtë t’í drejtohet gjykatës për të kërkuar mbrojtjen dhe 

zbatimin e të drejtave të tij të ligjshme. Çdo person ka të drejtë të përdor mjetet 
juridike kundër një vendimi gjyqësor apo administrativ që cenon të drejtën apo 
interesat e tij në mënyrën e caktuar me ligj.  

 
4. Të gjitha seancat gjyqësore do të jenë të hapura për publikun përpos nëse ligji e 

përcakton ndryshe.  
 
5. Të gjitha gjykatat duhet të funksionojnë në mënyrë të shpejtë dhe efikase për të 

siguruar zgjidhjen e shpejtë të lëndëve.  
 

KREU III 
STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE KOMPETENCAT E GJYKATAVE 

 
Neni 8 

Struktura organizative 
 
1. Sistemi i gjykatave i Republikës së Kosovës, përbëhet nga: Gjykatat Themelore, 

Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme.  
 
2. Degët themelohen brenda territorit të një Gjykate Themelore.  
 
3. Me qëllim të veprimeve më efikase të gjykatës përkatëse, brenda Gjykatës së Apelit 

dhe Gjykatave Themelore mund të themelohen Departamente dhe Divizione.  
 

Neni 9 
Gjykatat Themelore 

 
1. Gjykatat Themelore janë gjykata të shkallës së parë në territorin e Republikës së 

Kosovës.  
 
2. Shtatë (7) Gjykata Themelore themelohen si në vijim:  
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2.1. Gjykata Themelore e Prishtinës me seli në Prishtinë themelohet për territorin e 
Komunës së Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Lipjanit, Podujevës, 
Gllogovcit dhe të Graçanicës; 

2.2. Gjykata Themelore e Gjilanit me seli në Gjilan themelohet për territorin e 
Komunës së Gjilanit, Kamenicës, Novobërdës, Ranillugut, Parteshit, Vitisë, 
Kllokotit dhe Vërbocit;  

2.3. Gjykata Themelore e Prizrenit me seli në Prizren themelohet për territorin e 
Komunës së Prizrenit, Dragashit, Suharekës dhe Mamushës;  

2.4. Gjykata Themelore në Gjakovë me seli në Gjakovë themelohet për territorin e 
Komunës së Gjakovës, Malishevës, dhe Rahovecit;  

2.5. Gjykata Themelore e Pejës me seli në Pejë themelohet për territorin e Komunës 
së Pejës, Deçanit, Junikut, Istogut dhe Klinës;  

2.6. Gjykata Themelore e Ferizajit me seli në Ferizaj themelohet për territorin e 
Komunës së Ferizajit, Kaçanikut, Shtimes, Shtërpcës dhe Hani i Elezit; 

2.7. Gjykata Themelore e Mitrovicës me seli në Mitrovicë themelohet për territorin 
e Komunës së Mitrovicës Jug dhe Mitrovicës Veri, Leposaviqit, Zubin Potokut, 
Zveçanit, Skenderajit dhe Vushtrrisë.  

 
Neni 10 

Degët e Gjykatave Themelore 
 
1. Përveç selisë kryesore, secila Gjykatë Themelore ka degët e veta të themeluara me 

këtë ligj.  
 
2. Gjykata Themelore e Prishtinës ka këto degë:  
 

2.1. dega në Podujevë për komunën e Podujevës; 
2.2. dega në Graçanicë për komunën e Gracanicës; 
2.3. dega në Lipjan për komunën e Lipjanit; 
2.4. dega në Gllogovc për komunën e Gllogovcit.  

 
3. Gjykata Themelore e Gjilanit ka këto degë:  
 

3.1. dega në Kamenicë, për komunën e Kamenicës dhe komunën e Ranillugut; 
3.2. dega në Viti, për komunën e Vitisë dhe komunën e Kllokotit; 
3.3. dega Novobërdës për komunën e Novobërdës.  

 
4. Gjykata Themelore e Prizrenit ka këto degë:  
 

4.1. dega në Dragash për komunën e Dragashit; 
4.2. dega në Suharekës për komunën e Suharekës.  

 
5. Gjykata Themelore e Mitrovicës ka këto degë:  
 

5.1. dega në Leposaviq për komunën e Leposaviqit; 
5.2. dega në Vushtrri për komunën e Vushtrrisë; 
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5.3. dega në Zubin Potok për komunën e Zubin Potokut; 
5.4. dega në Skenderaj për komunën e Skenderajt.  

 
6. Gjykata Themelore e Gjakovës ka këto degë:  
 

6.1. dega në Malishevë për komunën e Malishevës; 
6.2. dega në Rahovec për komunën e Rahovecit.  

 
7. Gjykata Themelore e Pejës ka këto degë:  
 

7.1. dega në Istog për komunën e Istogut; 
7.2. dega në Klinë për komunën e Klinës; 
7.3. dega në Deçan, për komunën e Deçanit dhe komunën e Junikut.  

 
8. Gjykata Themelore e Ferizajit ka këto degë:  
 

8.1. dega Kaçanik, për komunën Kaçanikut dhe komunën e Hanit të Elezit; 
8.2. dega e në Shtërpcë për komunën e Shtërpcës.  

 
9.  Në qoftë se në territorin e një komune nuk ekziston ndonjë degë, atëherë lëndët 

nga kjo komunë do të bien nën juridiksionin e selisë kryesore të Gjykatës 
Themelore.  

 
10.  Nëse në territorin e një komunë nuk ekziston një degë e Gjykatës Themelore, 

atëherë kjo komunë mundet që, me vendim të Kuvendit Komunal, të kërkojë nga 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës që të themelojë një degë brenda territorit të saj ose që 
kjo të përfshihet në juridiksionin e Gjykatës Themelore apo të degës së gjykatës 
më të afërt gjeografikisht.  

 
11. Këshilli Gjyqësor i Kosovës përpilon dhe shpallë rregulloret për arritjen e 

përputhshmërisë së këtij nenin 1.3 të Aneksit IV të Propozimit gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit.  

 
Neni 11 

Juridiksioni i Gjykatës Themelore sipas Lëndës  
 
1. Gjykatat Themelore janë kompetente për të gjykuar në shkallë të parë gjitha 

çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe.  
 
2. Gjykatat themelore janë kompetente për të dhënë ndihmë juridike ndërkombëtare 

dhe për të vendosur për pranimin e vendimeve të gjykatave të huaja.  
 
3. Çështjet administrative dhe ekonomike janë kompetencë ekskluzive të Gjykatës 

Themelore të Prishtinës.  
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Neni 12 
Organizimi i Brendshëm i Gjykatës Themelore 

 
1. Departamentet në vijim themelohen brenda Gjykatave Themelore me qëllim të 

ndarjes së çështjeve sipas natyrës së tyre:  
 

1.1. departamenti për Çështjet Ekonomike që vepron në Gjykatën Themelore në 
Prishtinës, për gjithë territorin e Republikës së Kosovës;  

1.2. departamenti për Çështjet Administrative që vepron në Gjykatën Themelore në 
Prishtinës, për gjithë territorin e Republikës së Kosovës;  

1.3. departamenti për Krimet e Rënda që vepron në selinë e secilës Gjykatë 
Themelore;  

1.4. departamenti i Përgjithshëm që vepron në selinë e secilës Gjykatë Themelore, 
si dhe në secilën degë të Gjykatës Themelore;  

1.5. departamenti për të Mitur, që vepron në kuadër të gjykatave themelore.  
 
2. Secila Gjykatë Themelore ka Kryetarin e Gjykatës, i cili është përgjegjës për 

menaxhimin dhe punën e Gjykatës Themelore. Secila degë e Gjykatave Themelore 
ka një (1) Gjyqtar Mbikëqyrës që i përgjigjet Kryetarit të Gjykatës Themelore 
përkatëse për punën e degës.  

 
3. Kryetari i Gjykatës Themelore cakton të gjithë gjyqtarët, përfshirë edhe Gjyqtarin 

Mbikëqyrës, për punë në degët e Gjykatës Themelore përkatëse. Me rastin e 
caktimit të gjyqtarëve në degët, brenda mundësive, Kryetari i Gjykatës Themelore 
do të ketë në konsiderim përbërjen etnike të jurisdikcionit territorial të asaj dege. 
Gjatë caktimit të Gjyqtarëve Mbikëqyrës, Kryetari i Gjykatës do të këshillohet me 
Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 

 
4. Kryetari i Gjykatës Themelore i cakton gjyqtarët në departamente për të siguruar 

gjykimin efikas të lëndëve dhe përkohësisht mund të ri-caktojë gjyqtarët ndërmjet 
degëve dhe departamenteve sipas nevojës, që të adresohen konfliktet, të zgjidhen 
lëndët e prapambetura apo të sigurojë shqyrtimin me kohë të çështjeve.  

 
5. Caktimi i lëndëve në departamente përkatëse, brenda gjykatës, bëhet në përputhje me 

rregulloren e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, sipas kompetencës së departamenteve.  
  

Neni 13 
Departamenti për Çështje Ekonomike i Gjykatës Themelore 

 
1. Departamenti për Çështje Ekonomike i Gjykatës Themelore është kompetent për 

çështjet në vijim:  
 

1.1. kontestet ndërmjet personave juridik vendor dhe të huaj lidhur me çështjet e 
tyre afariste; 

1.2. riorganizim, falimentim dhe shuarjen e personave juridik, nëse me ligj nuk 
përcaktohet ndryshe; 
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1.3. kontestet lidhur me pengimin e posedimit, me përjashtim të pronës së 
paluajtshme, ndërmjet palëve të cekura në nën-paragrafi 1.1 të këtij 
paragrafi;  

1.4. kontestet lidhur me cenimin e konkurrencës, keqpërdorim apo monopolizim 
dhe pozitën dominuese në treg si dhe marrëveshjet monopoliste;  

1.5. mbrojtjen e të drejtave pronësore dhe të pronës intelektuale. 
1.6. kontestet midis kompanive të aviacionit, për të cilat zbatohet Ligji mbi 

Kompanitë e Aviacionit, duke përjashtuar kontestet lidhur me të drejtat e 
udhëtarëve; 

1.7. çështje të tjera të parapara me ligj.  
 
2. Të gjitha çështjet në Departamentin për Çështje Ekonomike të Gjykatës Themelore 

gjykohen nga një (1) gjyqtar profesionist, përpos nëse me ligj nuk parashihet 
ndryshe.  

 
Neni 14 

Departamenti për çështje Administrative i Gjykatës Themelore 
 
1. Departamenti për Çështje Administrative i Gjykatës Themelore gjykon dhe vendos 

në konfliktet administrative sipas padive kundër akteve administrative përfundimtare 
dhe për çështjet e tjera të përcaktuara me ligj.  

 
2. Të gjitha çështjet në Departamentin për Çështje Administrative të Gjykatës 

Themelore gjykohen nga një (1) gjyqtar profesionist, përpos nëse me ligj nuk 
parashihet ndryshe.  

 
Neni 15 

Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës Themelore 
 
1. Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës Themelore i gjykon veprat penale në 

vijim, të parapara me Kodin penal të Kosovës:  
 

1.1. angazhimi në aktet terroriste duke e mos e përjashtuar edhe përfshirjen në në 
ndihmesën, mundësimin, organizimin apo mbështetjen ndaj terrorizmit apo 
grupeve terroriste;  

1.2. veprat penale kundër së drejtës ndërkombëtare që përfshin por nuk kufizohet 
në gjenocid, krimet kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës;  

1.3. rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil; 
1.4. themelimi i skllavërisë, kushteve skllavërore dhe punës së detyruar;  
1.5. trafikimi i emigrantëve;  
1.6. trafikimi i njerëzve;  
1.7. rrezikimi i personave të mbrojtur ndërkombëtarisht;  
1.8. pengmarrja;  
1.9. pronësimi i paligjshëm, përdorimi, transferimi apo posedimi i materialit 

nuklear;  
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1.10. kërcënimi për përdorimin apo kryerjen e plaçkitjes së materialit nuklear;  
1.11. vrasje e rëndë;  
1.12. rrëmbimi;  
1.13. tortura;  
1.14. mashtrimi zgjedhor dhe shkatërrimi i dokumenteve të votimit;  
1.15. dhunimi;  
1.16. prodhimi, shpërndarja apo përpunimi i paautorizuar i drogave narkotike të 

rrezikshme dhe substancave hipnotike; 
1.17. falsifikimi i parave;  
1.18. krimi i organizuar, përfshirë kanosjen gjatë procedurave penale për krim të 

organizuar;  
1.19. veprat penale kundër detyrës zyrtare duke mos e përjashtuar, 

keqpërdorimin e detyrës apo autoritetit zyrtar, shpërdorimi në zyrë, 
mashtrimi, pranimi i mitove si dhe shkëmbimi i ndikimit apo një sjelljeje të 
ngjashme;  

1.20. çfarëdo krimi që nuk gjendet i listuar në këtë nen i cili bie nën kompetencën 
ekskluzive apo vartëse të Zyrës së Prokurorisë Speciale të Kosovës siç 
përcaktohet në Ligjit mbi Zyrën e Prokurorisë Speciale të Republikës së 
Kosovës Nr. 03/L-52 (13 Mars 2008).  

1.21. çfarëdo krimi tjetër i dënueshëm me dhjetë (10) ose më shumë vite siç 
parashihet me ligj.  

 
2. Të gjitha çështjet në Departamentin për Krime të Renda të Gjykatës Themelore 

gjykohen nga trupi gjykues prej tre (3) gjyqtarëve profesionist, nga të cilët njëri 
duhet të jetë kryesues i trupit gjykues.  

 
Neni 16 

Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës Themelore 
 
1. Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës Themelore gjykon në shkallë të parë 

gjitha çështjet, përveç nëse kjo është në kompetencë e një Departamenti tjetër të 
Gjykatës Themelore.  

 
2. Të gjitha lëndët e paraqitura pranë Departamentit të Përgjithshëm të Gjykatës 

Themelore do të gjykohen nga një (1) gjyqtar profesional, përveç nëse me ligj nuk 
parashihet ndryshe.  

 
Neni 17 

Gjykata e apelit 
 
1. Gjykata e Apelit themelohet si gjykatë e shkallës së dytë, me jursdikcion territorial 

në gjithë Republikën e Kosovës.  
 
2. Selia e Gjykatës së Apelit është në Prishtinë.  
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3. Përbërja e Gjykatës së Apelit pasqyron shumëllojshmërinë etnike të Republikës së 
Kosovës dhe parimet ndërkombëtare të barazisë gjinore. Në përputhje me 
dispozitat relevante të Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës si dhe për të siguruar 
pjesëmarrjen e komunitetit në gjyqësor, pesëmbëdhjetë përqind (15%) e numrit të 
tërësishëm së ulëseve në Gjykatën e Apelit, por në asnjë rast më pak se dhjetë 
ulëse, janë të garantuara për gjyqtarët nga radha e komuniteteve që nuk janë 
shumicë në Kosovë.  

 
Neni 18 

Kompetencat e Gjykatës së Apelit 
 
1. Gjykata e Apelit është kompetente të shqyrtojë:  
 

1.1. të gjitha ankesat e ushtruara kundër vendimeve të Gjykatave Themelore; 
1.2. të vendosë në shkallë të tretë, sipas ankesës që është lejuar me ligj dhe për 

konfliktin e juridiksionit ndërmjet gjykatave themelore;  
1.3. të vendos për konfliktin e juridiksionit ndërmjet Gjykatave Themelore; 
1.4. çështjet tjera të parapara me ligj.  

 
Neni 19 

Shqyrtimi i lëndëve në Gjykatën e Apelit 
 
1. Gjykata e Apelit shqyrton dhe gjykon lëndët në kolegj prej tre (3) gjyqtarëve 

profesionistë, përveç nëse me ligj parashihet ndryshe.  
 
2. Vendimet e Gjykatës së Apelit janë dokumente publike. Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës siguron publikimin e vendimeve të Gjykatës së Apelit. Vendimet, të paktën 
duhet të publikohen në faqen e internetit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, apo në 
përputhje me Rregulloren e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.  

 
Neni 20 

Organizimi i Brendshëm i Gjykatës së Apelit 
 
1. Gjykata e Apelit organizohet në departamentet si në vijim:  
 

1.1. Departamenti i Përgjithshëm; 
1.2. Departamenti për Krime të Rënda;  
1.3. Departamenti për Çështje Ekonomike;  
1.4. Departamenti për Çështje Administrative;  
1.5. Departamenti për të Mitur  

 
2. Gjykata e Apelit ka Kryetarin i cili është përgjegjës për menaxhimin dhe punën e 

gjykatës.  
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3. Bazuar në rregulloret e përcaktuara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Kryetari i 
Gjykatës së Apelit:  

 
3.1. cakton gjyqtarët në departamente për të siguruar gjykim efikas të lëndëve, dhe 

sipas nevojës, mund të ri caktojë gjyqtarët përkohësisht ndërmjet 
Departamenteve për zgjedhjen e lëndëve të pazgjidhura apo për të siguruar 
zgjidhjen e lëndëve me kohë;  

3.2. të caktojë, sipas nevojës, udhëheqësit e Departamenteve për të siguruar 
veprime efikase të gjykatës, dhe 

3.3. të sigurojë që secila lëndë e parashtruar në Gjykatën e Apelit i caktohet një 
kolegj prej tre (3) gjyqtarëve dhe do të caktojë gjyqtarin kryesues të këtij 
kolegji.  

 
Neni 21 

Gjykata Supreme 
 
1. Gjykata Supreme e Kosovës është instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë dhe ka 

juridiksion në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.  
 
2. Gjykata Supreme përfshin kolegjin e apelit të Agjencionit Kosovar të Pronës si 

dhe Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme, gjyqtarët e së cilës janë pjesë e 
Gjykatës Supreme.  

 
3. Përbërja e Gjykatës Supreme pasqyron përbërjen etnike të popullatës së Kosovës. 

Së paku pesëmbëdhjetë (15%) të Gjyqtarëve të Gjykatës Supreme, por asnjëherë 
më pak se tre (3) gjyqtarë, vijnë nga radhët e komunitetit që nuk është shumicë në 
Kosovë.  

 
4. Selia e Gjykatës Supreme është në Prishtinë.  
 
5. Gjykata Supreme ka Kryetarin siç parashihet në nenin 103 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës. Kryetari po ashtu mund të kryejë edhe detyra të tjera të 
parapara me ligj.  

 
6. Gjykata Supreme shqyrton dhe gjykon lëndët në kolegj me nga tre (3) gjyqtarë 

profesionistë, më përjashtim kur me ligj parashihet një numër më i madh i 
gjyqtarëve. 

 
7. Bazuar në rregulloret e përcaktuara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Kryetari:  
 

7.1. është përgjegjës për menaxhimin dhe punët e Gjykatës Supreme; 
7.2. sipas nevojës, cakton gjyqtarët për të siguruar gjykimin efikas të lëndëve;  
7.3. sigurohet që secila lëndë e paraqitur në Gjykatën Supreme caktohet tek një 

kolegj adekuat i gjyqtarëve 
7.4. dhe cakton gjyqtarin kryesues të atij kolegji. 
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Neni 22 
Kompetencat e Gjykatës Supreme 

 
1. Gjykata Supreme është kompetente të vendosë lidhur me:  
 

1.1. kërkesën për mjetet e jashtëzakonshme juridike kundër vendimeve të formës së 
prerë të gjykatave të Republikës së Kosovës, siç është paraparë me ligj;  

1.2. revizionin kundër vendimeve të shkallës së dytë të gjykatave në çështjet 
kontestimore, siç është paraparë me ligj; 

1.3. përcakton qëndrimet parimore dhe mendimet juridike për çështjet që kanë 
rëndësi për zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat në territorin e Kosovës;  

1.4. lëndët e Agjencisë Kosovare të Pronave, siç parashihet me ligj; 
1.5. në Dhomën e Posaçme, lëndët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit ose të 

Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, siç parashihet me ligj; 
1.6. çështje të tjera të parapara me ligj. 

 
Neni 23 

Seanca e përgjithshme e Gjykatës Supreme 
 
1. Gjykata Supreme mund të thërrasë një Seancë të përgjithëshme të të gjithë gjyqtarëve 

të saj për nxjerrjen e vendimeve që promovojnë zbatimin unik të ligjeve.  
 
2. Këshilli Gjyqësor i Kosovës përcakton me rregulloret e nevojshme punimet e 

Seancave të përgjithshme të gjykatës. 
 

Neni 24 
Publikimi i Vendimeve të Gjykatës Supreme 

 
Vendimet e Gjykatës Supreme janë dokumente publike. Këshilli Gjyqësor i Kosovës 
siguron publikimin e vendimeve të Gjykatës Supreme. Vendimet e tilla publikohen së 
paku në faqen e internetit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, apo në përputhje me 
rregulloret e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.  
 

Neni 25 
Rregulloret për Organizimin e Brendshëm të Gjykatave 

 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës miraton rregullore për organizimin e brendshëm të 
gjykatave.  
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KREU IV 
KUALIFIKIMET, TË DREJTAT DHE DETYRIMET E GJYQTARËVE DHE TË 

GJYQTARËVE POROTË 
 

Neni 26 
Kualifikimi i Gjyqtarëve 

 
1. Kandidatët për tu emëruar si gjykatës siç parashihet në nenin 104 të Kushtetutës 

së Republikës së Kosovës duhet të posedojnë kualifikimet e përcaktuara me 
rregullat dhe sipas procedurave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, por të paktën 
duhet t’i plotësojnë këto kushte:  
1.1 të jetë shtetas Kosovar; 
1.2 të ketë më se paku njëzet e pesë (25) vite; 
1.3 të kenë diplomë të vlefshme universitare të juristit, të pranuar me ligjet e 

Kosovës;  
1.4 të ketë dhënë provimin e jurisprudencës; 
1.5 ta ketë dhënë provimin për gjyqtar në pajtim me Ligjin për Institutin Gjyqësor; 
1.6 të ketë reputacion të lartë profesional dhe integritet moral; 
1.7 të mos jetë i dënuar për vepër penale të përcaktuar me ligjin në fuqi; 
1.8 të ketë së paku tre (3) vite përvojë pune juridike; 
1.9 të ketë kaluar me sukses procesin e vlerësimit në bazë të rregullave dhe të 

procedurave të përcaktuara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës.  
 
2. Përveç kulafikimeve minimale të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, 

kualifikimet vijuese janë të kërkuara: 
 

2.1 që të ushtroj funksionin e gjyqtarit në Departamentin për Krime të Rënda të 
Gjykatës Themelore, 

2.2 kandidati duhet të ketë së paku tri (3) vite përvojë si gjyqtarë në 
Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore dhe së paku gjashtë (6) 
vite përvojë në fushën juridike duke përfshirë edhe përvojën në lëmin penal; 

2.3 që të ushtroj funksionin e gjyqtarit ne Departamentin e Çështjeve 
Administrative ose Departamentin e Çështjeve Ekonomike te Gjykatës 
Themelore, kandidati duhet të ketë së paku gjashte (6) vite përvojë në fushën 
juridike duke përfshirë edhe përvojën ne çështjet administrative dhe 
ekonomike, respektivisht; 

2.4 që të ushtroj funksionin e gjyqtarit ne Gjykatën e Apelit, kandidati duhet të 
ketë së paku dhjete (10) vite përvojë si gjyqtar, që të ushtroj funksionin e 
gjyqtarit ne Gjykatën Supreme, kandidati duhet të ketë së paku pesëmbëdhjetë 
(15) vite përvojë si gjyqtar,  

 
3. Për qëllime të kualifikimeve shtesë të përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni, 

përvoja në fushën juridike përfshin përvojën si prokurorë, gjyqtarë, avokat ose 
përvojën në fushën akademike.  
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Neni 27 
Kualifikimet plotësuese për Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Supreme të 

zbatueshme deri më 1 Janar 2020 
 
1. Pavarësisht dispozitave në paragrafin 2. të neni 26 të këtij ligji, gjyqtarët e 

emëruar të Gjykatës së Apelit apo Gjykatës Supreme ndërmjet 1 Janarit 2013 dhe 
1 Janarit 2015 mund të kenë kualifikimet shtesë si në vijim:  

  
1.1 për emërim në Gjykatën e Apelit, dhjetë (10) vite përvojë juridike. 
1.2 për emërim në Gjykatën Supreme, pesëmbëdhjetë (15) vite përvojë juridike.  

 
 
2. Të gjitha kriteret e tjera, ashtu siç parashihen në nenin 26 të këtij ligji, mbesin të 

pandryshuara.  
 
3. Pavarësisht dispozitave në në paragrafin 2. të neni 26 të këtij ligji, gjyqtarët e 

emëruar të Gjykatës së Apelit apo Gjykatës Supreme ndërmjet 1 Janarit 2015 dhe 
1 Janarit 1017 mund të kenë kualifikimet shtesë si në vijim:  

 
3.1. për emërim në Gjykatën e Apelit, dhjetë (10) vite përvojë juridike nga të cilat 

tre (3) vite si gjyqtar. 
3.2. për emërim në Gjykatën Supreme, pesëmbëdhjetë (15) vite përvojë juridike 

nga të cilat pesë (5) vite si gjyqtar. 
3.3. të gjitha kriteret e tjera, ashtu siç parashihen në nenin 26 të këtij ligji, mbesin 

të pandryshuara.  
 
4. Pavarësisht dispozitave në paragrafin 2. të neni 26 të këtij ligji gjyqtarët e 

emëruar të Gjykatës së Apelit apo Gjykatës Supreme ndërmjet 1 Janarit 2017 dhe 
1 Janarit 1020 mund të kenë kualifikimet shtesë si në vijim:  

 
4.1. për emërim në Gjykatën e Apelit, dhjetë (10) vite përvojë juridike nga të cilat 

pesë (5) vite si gjyqtar.  
4.2. për emërime në Gjykatën Supreme, pesëmbëdhjetë (15) vite përvojë juridike 

nga e cila shtatë (7) vite si gjyqtar.  
4.3. të gjitha kriteret e tjera, ashtu siç parashihen në nenin 26 të këtij ligji, mbesin 

të pandryshuara.  
 
5. Pavarësisht cilësdo dispozitë në të kundërtën, mandati i të gjithë gjyqtarëve të 

emëruar në bazë të paragrafin 1. të nenit 150 të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës është deri në moshën e pensionimit të paraparë me ligj përpos nëse kjo 
hiqet në përputhje me ligjin. Këshilli Gjyqësor i Kosovës mund të konsiderojë 
përvojën e tërësishme të gjyqtarëve në fjalë gjatë transferimit dhe ri caktimit të 
tyre në gjykatat e themeluara me këtë ligj.  
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Neni 28 
Gjyqtarët porotë 

 
1. Gjyqtarët porotë do të shërbejnë vetëm kur kërkohet me ligj.  
 
2. Për t’u emëruar gjyqtarë porotë duhet të përmbushen kualifikimet si në vijim:  
 

2.1. të jenë shtetas dhe banorë të Kosovës; 
2.2. të kenë më se paku njëzetepesë (25) vite;  
2.3. të kenë përfunduar me sukses trajnimin e kërkuar me ligj që të shërbej në 

kapacitetin e kërkuar; 
2.4. të kenë përmbushur kriteret e kërkuara nga rregulloret relevante të Këshillit 

Gjyqësor i Kosovës;  
2.5. të mos jenë të dënuar për vepra penale me përjashtim të kundërvajtjeve;  
2.6. të kenë reputacion të lartë moral në shoqëri.  

 
3. Gjyqtarët porotë do të shpërblehen për shërbimet e tyre sipas një plani të 

kompensimi i cili përcaktohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës.  
 

Neni 29 
Paga dhe kompensimi gjyqësor 

 
1. Gjatë mandatit të tyre në detyrë gjyqtarët do të pranojnë pagat si në vijim:  
 

1.1 Kryetari i Gjykatës Supreme do të pranojë një pagë ekuivalente me atë të 
Kryeministrit të Republikës së Kosovës. 

1.2 Të gjithë gjyqtarët e Gjykatës Supreme do të pranojnë një pagë ekuivalente me 
atë të një ministri në Qeveri. 

1.3 Kryetari i Gjykatës së Apelit do të pranojë një pagë ekuivalente me atë të 
gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës. 

1.4 Të gjithë gjyqtarët e Gjykatës së Apelit do të pranojnë një pagë ekuivalente 
prej nëntëdhjetë (90) % të Kryetarit të Gjykatës së Apelit. 

1.5 Kryetari i Gjykatës Themelore do të pranojë një pagë ekuivalente me atë të 
gjyqtarit të Gjykatës së Apelit. 

1.6 gjyqtari mbikëqyrës i një dege të Gjykatës themelore do të pranojë një pagë 
ekuivalente me nëntëdhjetepesë (95) % të Kryetarit të Gjykatës Themelore. 

1.7 çdo gjyqtar i Gjykatës Themelore do të pranojë një pagë bazë jo më pak se 
shtatëdhjetë (70)% të pagës së Kryetarit të Gjykatës Themelore. Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës do të shpallë një plan për kompensime shtesë të cilat 
njohin përgjegjësinë unike të gjyqtarëve të cilët shërbejnë në departamentet 
për krimet e rënda, Çështjet Ekonomike apo Administrative; por shuma e 
pagës bazë dhe kompensimeve shtesë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 
nëntëdhjetë (90) % të pagës së Kryetarit të Gjykatës Themelore.  
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2. Paga e një gjyqtari nuk do të zvogëlohet gjatë mandatit në të cilin gjyqtari është 
emëruar, përveç sanksionimit disiplinor të vendosur nën autoritetin e Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës.  

 
3. Gjyqtarët gëzojnë të drejtën e pushimit vjetor prej njëzet (20) ditë pune, me pagesë.  
 

Neni 30 
Mbrojtja 

 
Gjyqtarët kanë të drejtë që nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës të kërkojnë masa të 
veçanta mbrojtëse për veten dhe për familjet e tyre atëherë kur një kërcënimi ndaj jetës 
së tyre, apo jetës së një anëtari të familjes, vjen nga apo është rezultati i përgjegjësive 
të tyre gjyqësore. 
 

Neni 31 
Imuniteti 

 
Gjyqtarët dhe gjyqtarët porotë gëzojnë të drejtën e imunitetit siç parashikohet me 
Kushtetutë. 
 

Neni 32 
Veprimtaritë Profesionale 

 
1. Gjyqtarët mund të marrin pjesë në organizata profesionale të cilat promovojnë 

pavarësinë e gjyqësorit, zgjerojnë arsimimin profesional dhe inkurajojnë 
efikasitetin e gjykatave.  

 
2. Gjyqtarët mund të marrin pjesë në takime profesionale dhe shkencore, ligjërata 

dhe trajnime, apo në projekte të tjera juridike dhe mund të pranojnë kompensim 
për veprimtari të tilla, në rast se këto kompensime nuk paraqesin konflikt interesi 
dhe nëse nuk janë në kundërshti me ligjin, Kodin e etikës gjyqësore apo të akteve 
tjera nën-ligjore.  

 
3. Gjyqtarët mund të merren me shkrime profesionale apo shkencore, por nuk 

guxojnë të përdorin apo zbulojnë përmbajtjen e shqyrtimeve gjyqësore, apo 
informacionin e grumbulluar gjatë procesit gjyqësor i cili nuk ka qenë i përfshirë 
në vendimin e shkruar. 

 
4. Gjyqtarët që pranojnë shpërblim për pjesëmarrje në veprimtaritë e parapara sipas 

këtij neni, për këtë shpërblim do ta njoftojnë Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 
 

Neni 33 
Bashkëpunëtorët profesionalë dhe praktikantët 

 
Bashkëpunëtorët profesionalë dhe praktikantët gjyqësorë përcaktohen me rregulloren e 
Këshillit Gjyqësor të Kosovës 
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Neni 34 
Detyrat e gjyqtarëve 

 
1. Gjyqtarët veprojnë në mënyrë objektive, të paanshme dhe të pavarur. 
 
2. Gjatë ushtrimit të detyrave të tyre, gjyqtarët demonstrojnë disponueshmërinë, 

respektin për palët dhe dëshmitarëve si dhe vigjilencë në ruajtjen e shkallës më të 
lartë të kompetencës.  

 
3. Gjatë ushtrimit të funksioneve gjyqësore, gjyqtarët mbrojnë konfidencialitetin e 

çdo informacioni jopublik.  
 
 
4. Gjyqtarët nuk komentojnë në media përmbajtjen, provat dhe vendimet e cilësdo 

lëndë. Gjyqtarët nuk përfshihen në çfarëdo komunikimi ex-parte me askënd lidhur 
me lëndët.  

 
5. Gjyqtarët duhet të përfshihen në arsimimin e vazhdueshëm ligjor në përputhje me 

rregulloret e shpallura nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës.  
 

Neni 35 
Ndalesat mbi Sjelljen e Gjyqtarëve 

 
1. Gjyqtarët nuk kryejnë asnjë detyrë apo shërbim që mundet apo mund të 

perceptohet si ndërhyrje me pavarësinë dhe paanshmërinë e tyre apo që 
përndryshe nuk është në përputhje me detyrat e një gjyqtari apo dispozite të Kodit 
të Mirësjelljes për Gjyqtarë.  

 
2. Gjyqtarët nuk janë pjesëtarë të një partie politike, lëvizjeje apo çfarëdo organizate 

tjetër politike e as të marrë pjesë në çfarëdo lloj veprimtarie politike. Gjyqtarët 
nuk do të kërkojnë e as nuk do mbajnë asnjë lloj të zyrës politike.  

 
KREU V 

DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 36 
Fazat kalimtare 

 
1. Ky ligj do të zbatohet sipas planit kohor në vijim:  
 

1.1. faza planifikuese: nga data 1 janar 2011 deri më 31 dhjetor 2011 Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës do të përgatisë fazën zbatuese për të mundësuar kalimin 
nga struktura e tanishme e gjykatave tek struktura e gjykatave që themelohen 
me këtë ligj. Këshilli Gjyqësor i Kosovës deri më 1 dhjetor 2011 do të postojë 
planin e zbatimit në faqen e vet të internetit 
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1.2. faza e zbatimit: nga data 1 janar 2012 deri më 31 dhjetor 2012 Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës do të realizojë planin e vet zbatimit.  

 
2. Neni 29 do të zbatohet nga 1 janari 2011 dhe gjyqtarët deri në reformimin 

gjyqësorit do t’i marrin pagat si në vijim:  
 

2.1. Gjyqtarët e Gjykatës së Qarkut do të marrin pagë të barabartë me atë të 
gjyqtarit të Gjykatës së Apelit, 

2.2. Gjyqtarët e Gjykatës Komunale do të marrin pagë të barabartë me atë të 
gjyqtarit të Gjykatës Themelore dhe 

2.3. Gjyqtarët e Gjykatës për Kundërvajtje do të marrin pagë prej nëntëdhjetë 
përqind (90%), të barabartë me gjyqtarët e Gjykatës Komunale.  

 
Neni 37 

 
Autoriteti i Këshillit Gjyqësor të Kosovës gjatë fazës planifikuese dhe fazës zbatuese 

 
1. Gjatë Fazës Planifikuese, Këshilli Gjyqësor i Kosovës shpall rregullore që 

referojnë drejt çështjeve si kalimtare edhe operative që rrjedhin si domosdoshmëri 
nga ky ligj.  

 
2. Gjatë Fazës Planifikuese, Këshilli Gjyqësor i Kosovës po ashtu zhvillon një plan të 

detajuar për zbatim që përfshin, por nuk kufizohet në: 
 

2.1. riklasifikimin e lëndëve dhe të numrave të tyre, për ta përshtatur me strukturën 
e gjykatave të themeluara me këtë ligj; 

2.2. transferimin e lëndëve në gjykatën apo degën e duhur;  
2.3. sistemimin e personelit;  
2.4. transferimin e aseteve fizike ndërmjet gjykatave;  
2.5. caktimin dhe ricaktimin e lëndëve dhe gjyqtarëve në Departamentet 

kompetente Gjykatës Themelore;  
2.6. transferimin e gjyqtarëve në pozitat e duhura siç është e paraparë me këtë ligj 

duke pasur parasysh dhe duke respektuar emërimet dhe vendimet e marrura 
gjatë Procesit të vetëm të Emërimit; dhe  

2.7. të gjitha çështjet tjera që ndërlidhën me kalimin e gjykatave në strukturën e 
paraparë me këtë ligj, si dhe funksionimin efikas të gjykatave në të ardhmen.  

 
3. Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për 

planifikimin dhe zbatimin e plotë të dispozitave të këtij ligji dhe për të siguruar 
tranzicion të lehtë tek struktura e re e gjykatave.  

 
Neni 38 

Transferimi dhe Ricaktimi i Gjyqtarëve 
 
1. Këshilli Gjyqësor i Kosovës transferon dhe ricakton gjyqtarët në gjykatat e 

themeluara me këtë ligj duke marrë parasysh dhe respektuar:  
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1.1 emërimet, veçanërisht emërimet e Kryetarëve të Gjykatave, të kryera gjatë 
Procesit të Emërimit siç ceket në paragrafin 1. të nenit 150 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës; dhe  

1.2 integritetin, përvojën, kapacitetin dhe aftësitë menaxheriale sipas vlerësimit 
gjatë Procesit të Riemërimit siç ceket në paragrafin 1. të nenit 150 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës;  

1.3 transferimi nuk mund të bëhet kundër vullnetit të tyre.  
 

Neni 39 
Zgjidhja e lëndëve të pakryera 

 
1. Të gjitha lëndët të cilat më 31 dhjetor të vitit 2012 janë lëndë të shkallës së dytë të 

Gjykatës Supreme, Gjykatës së Qarkut apo Gjykatës së Lartë për Kundërvajtje dhe 
nuk janë zgjidhur me një vendim të formës së prerë, më 1 janar të vitit 2013 
trajtohen si lëndë të Gjykatës së Apelit.  

 
2. Të gjitha lëndët të cilat më 31 dhjetor të vitit 2012 janë lëndë të shkallës së parë të 

Gjykatës Supreme, Gjykatës së Qarkut, Gjykatës Ekonomike të Qarkut, Gjykatës 
Komunale apo Gjykatave Komunale për Kundërvajtje dhe nuk janë zgjidhur me 
një vendim të formës së prerë, më 1 janar të vitit 2013 trajtohen si lëndë të 
Gjykatës Themelore e cila ka juridiksionin territorial përkatës.  

 
Neni 40 

Vlefshmëria e Vendimeve të Mëparshme të Formës së Prerë dhe e Drejta për Ankesë 
 
Të gjitha vendimet e formës së prerë të Gjykatës Supreme, Gjykatës së Qarkut, 
Gjykatës Ekonomike të Qarkut, Gjykatës Komunale, Gjykatës së Lartë për 
Kundërvajtje, të nxjerra para transferimit të kompetencave tek gjykatat e themeluara 
me këtë ligj do të kenë fuqi dhe efekt të plotë.  
 

Neni 41 
Buxheti 

 
Për zbatimin e plotë të këtij ligji Qeveria e Kosovës siguron fonde të nevojshme nga 
Buxheti i Republikës së Kosovës.  
 

KREU VI 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 42 

Shfuqizimi i ligjeve të tjera 
 
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen Ligji për gjykatat e rregullta të KSAK-

së, rregulloret e UNMIK-ut dhe Ligji për kundërvajtje.  
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2. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, çfarëdo referimi në cilindo ligj, rregullore, 
urdhëresë, rregull apo ndonjë akt tjetër që i mvesh juridiksion të shkallës së parë 
Gjykatës për Kundërvajtje, Gjykatës Komunale, Gjykatës së Qarkut, Gjykatës 
Ekonomike, apo Gjykatës Supreme, do të formulohet asisoji që të nënkuptojë 
Gjykatën Themelore. Çfarëdo referimi në cilindo ligj, rregullore, urdhëresë apo 
rregull që i mvesh juridiksion të shkallës së dytë Gjykatës së Lartë për 
Kundërvajtje, Gjykatës së Qarkut apo Gjykatës Supreme do të formulohet asisoji 
që të nënkuptojë Gjykatën e Apelit.  

 
Neni 43 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi më 1 janar 2011 për nenet 29, 35, 36, 38 dhe 40, kurse për nenet e 
tjera fillon të zbatohet nga 1 janari 2013. 
 
Ligji Nr. 03/ L-199; 22 korrik 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-047-2010, datë 9.8.2010 nga Presidenti i Republikës së 
Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
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Shtojca 2: Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-006 për 
procedurën kontestimore 
 

 
PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-

006 PËR PROCEDURËN KONTESTIMORE 
 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS KUVENDI  
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
Miraton:  
 

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-006 PËR 
PROCEDURËN KONTESTIMORE 

 
Neni 1 

 
Në Ligjin Nr. 03/L-006 për Procedurën Kontestimore (më tej ligji), fjalët “prokurori 
publik” zëvendësohen me fjalët “prokurori shtetëror”. 
 

Neni 2 
 
Neni 6 i ligjit ndryshohet si në vijim: 
 
”6.1. Në procedurën kontestimore gjuhët zyrtare përdoren në mënyrë të barabartë. 
 6.2 Procedura kontestimore zhvillohet në gjuhën që është në përdorim zyrtar në 
Gjykatë në pajtim me ligjin. 
6.3. Çdo person që merr pjesë në procedurën kontestimore mund të përdor gjuhën 
zyrtare të cilën e zgjedh. 
6.4. Palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë, të cilët nuk e kuptojnë apo nuk flasin 
gjuhën që është në përdorim zyrtar në Gjykatë, kanë të drejtë që të përdorin gjuhën e 
vet apo gjuhën që e kuptojnë.  
 

Neni 3 
 
Në nenin 12 të ligjit, pas fjalës “rregull” shtohen fjalët: ”nëse nuk është paraparë 
ndryshe me këtë ligj”. 
  

Neni 4 
 
Në nenin 118 të ligjit, paragrafi 118. 2 fjala “paditësi” zëvendësohet me fjalën ,,i 
padituri’’.  
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Neni 5 
 
Në nenin 144 të ligjit, paragrafi 144.3 fjala “refuzohet” zëvendësohet me fjalën ” 
hudhet poshtë”. 
 

Neni 6 
Në nenin 150 të ligjit dhe në tekstin në vijim fjala “kontumacional” zëvendësohet me 
fjalët: “për shkak të mosbindjes”.  
 

Neni 7 
 
Në nenin 153 të ligjit, pas paragrafit 153. 2 shtohet paragrafi i ri si vijon:  
 “153.3. Në rastet kur kalohet koha e përcaktuar në paragrafin 153.1 të këtij neni, 
gjyqtari obligohet që në pjesën hyrëse të aktgjykimit të përfshijë edhe datën e marrjes 
së aktgjykimit. 
 

Neni 8 
 
Në nenin 190 të ligjit, në paragrafin 190.2 fjala “e cakton” zëvendësohet me fjalët 
“duhet të caktoj”. 
 
Në nenin 190 të ligjit, në paragrafin 190.3 fjalët “do ta caktoj” zëvendësohen me fjalët 
“duhet të caktoj”. 
 

Neni 9 
 
Neni 214 i ligjit ndryshohet si vijon: 
 
”214.1 revizioni mund të paraqitet: 
 
a) për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 
182. paragrafi 182.2 të këtij ligji, me përjashtim të shkeljeve të parapara në nenin 182 
paragrafi 182.2 pikat (f,h,i dhe m). 
b) për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 
182 paragrafi 182.1 të këtij ligji që është bërë në procedurën e gjykatës së shkallës së 
dytë. 
c) për shkak të zbatimit të gabuar të drejtës materiale. 
d) për shkak të tejkalimit të kërkesëpadisë, në qoftë se kjo shkelje është bërë në 
procedurën para gjykatës së shkallës së dytë. 
 
214.2 Revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të 
plotë të gjendjes faktike. 
 
214.3 Kundër aktgjykimit të dhënë në procedurën e shkallës së dytë me të cilën 
vërtetohet aktgjykimi në bazë të pohimit, revizioni mund të paraqitet vetëm për shkaqet 
nga paragrafi 1 pika a), b) dhe d) të këtij neni. 
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214.4 Kundër aktgjykimit të shkallës së dytë me të cilin vërtetohet aktgjykimi i shkallës 
së parë revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave 
të procedurës nga paragrafi 1 pika a) e këtij neni, përveç nëse ekzistimi i tyre nuk është 
përmendur në ankesë, përpos kur bëhet fjalë për shkeljet për të cilat kujdeset sipas 
detyrës zyrtare gjykata e shkallës së dytë dhe ajo e revizionit”. 
 

Neni 10 
 
Neni 216 i ligjit ndryshohet si në vijim: 
 
Palët mund të parashtrojnë me revizion fakte të reja dhe të propozojnë prova të reja 
vetëm nëse ato kanë të bëjnë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 
kontestimore të bëra në procedurën e gjykatës së shkallës së dytë dhe pa fajin e tyre 
nuk kanë mundur ti paraqesin më herët. 
 

Neni 11 
 
Neni 218 i ligjit, ndryshohet si vijon: 
 
218.1. Revizioni i paraqitur pas kohe, i palejueshëm apo jo i plotë, hudhet poshtë me 
aktvendim të Gjykatës së shkallës së parë pa mbajtur seancë gjyqësore. 
 
218.2. Revizioni është i palejueshëm nëse: 
 
e ka paraqitur personi i cili nuk është i autorizuar për paraqitjen e revizionit; 
b) revizionin e ka paraqitur personi i cili e ka tërhequr revizionin; 
c) nëse personi i cili ka paraqitur revizionin nuk ka interes për paraqitjen e tij; 
d) është paraqitur revizioni kundër aktgjykimit kundër të cilit sipas ligjit nuk mund të 
paraqitet”. 
 

Neni 12 
 
Në nenin 245 paragrafin 245.3 të ligjit, fjalët “Gjykata me kompetencë për të vendosur 
për këto mjete juridike” zëvendësohet me fjalët “Gjykata Supreme” 
 

Neni 13 
 
Në nenin 254, paragrafin 254.1 të ligjit pas fjalës “ ekzistimin” shtohet fjala ,,në të 
kaluarën apo tani”.  
 

Neni 14 
 
Në nenin 255 paragrafin 255.5 të ligjit fjalët “në numrin 2” zëvendësohen me fjalën “ 
eventuale”. 
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Neni 15 
 
1. Në nenin 256 paragrafin 256. 3 të ligjit pas fjalës “tjetër” shtohen fjalët ’’ose 
procedura për vendosje është e llojit tjetër’’. 
 
2 Në Nenin 256, paragrafin 256.4 të ligjit fjalët “ekonomisë së gjykimit” zëvendësohen 
“ekonomizimit të procedurës gjyqësore”.  
 

Neni 16 
 
Në nenin 262 paragrafin 262.3 të ligjit, pas fjalës “padinë” shtohen fjalët “të 
paraqitur më vonë’’. 
 

Neni 17 
 
Në nenin 269 paragrafin 1 të ligjit në fund të fjalisë shtohen fjalët: 
 
,,Në këtë rast megjithatë nevojitet miratimi i të gjithë bashkëndërgjyqësve të konsoliduar 
për përfundimin e marrëveshjes gjyqësore apo tërheqjen e kërkesëpadisë’’. 
 

Neni 18 
 
Në nenin 277 të ligjit, pika a) pas fjalës “procedurale” fshihen fjalët ,,e nuk ka të 
caktuar përfaqësues me prokurë në gjykim”. 
 

Neni 19 
 
Në nenin 280 paragrafin 280.4 të ligjit fjalët ”me propozimin e palës” fshihen. 
 

Neni 20 
 
Në nenin 290 të ligjit, numri “118” zëvendësohet me numrin “116.7” 
 

Neni 21 
 
Në nenin 356 të ligjit, pas fjalës “Gjykata” shtohet fjala “ex officio ose”. 
 

Neni 22 
 
Në nenin 357 të ligjit, paragrafi 357.3 fshihet.  
 

Neni 23 
 
Në nenin 364 paragrafi 364.1 i ligjit ndryshohet si vijon: 
 
“364.1 Eksperti konstatimin dhe mendimin e tij ia dërgon me shkrim Gjykatës”. 
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Neni 24 
 
Në nenin 367 të ligjit fjala ,,tetë (8) ditë’’ zëvendësohet me fjalën ,,shtatë (7) ditë’’. 
 

Neni 25 
 
Në nenin 465 paragrafin 465.4 fjala ,,neni 3”zëvendësohet me fjalën “paragrafin 3”.  
 

Neni 26 
 
Pas nenit 510 të ligjit shtohet neni i ri 511: 
 

Neni 511 
 

Procedura e arbitrazhit 
 
511.1 Procedura e Arbitrazhit rregullohet me ligj të veçantë.  
 
511.2 Njohja dhe përmbarimi i vendimeve të tribunaleve të huaja bëhet në përputhje 
me Konventën e NJU JORK-ut për njohjen dhe përmbarimin e vendimeve të huaja të 
arbitrazhit”  
 

Neni 27 
 
1. Kreu XXXI i ligjit dhe nenet 511 deri 531 fshihen. 
 
2. Kreu XXXII i ligjit rinumërohet në kreun XXXI ndërsa nenet 532 deri në nenin 538 
rinumërohen me numrat e ri nenet 512 deri në 518.  
 

Neni 28 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
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Indeksi 
 
Numrat me font të zi = Neni 
 
Numrat me font normal = Numri 
rendor 
 
  
A 
 
Administrimi (i provave; shih prova) 
 
Afatet 5 2; 10 2; 23 1-3; 78 2-4; 79; 93 
2-4; 94 4; 99 11; 102 6, 8; 106 2; 114 
1; 115 4-5; 116 1, 3-5; 118 3; 119 1; 
123 1; 125-128; 129 2-10; 130; 131 1; 
133 1; 138 2; 141 1; 146; 150 2; 152 2; 
153 2,4; 154 2; 157-158; 161 6; 162 4-
5; 164 2; 165 5; 167 2; 176 3-5; 182 
10; 185 2; 186 1-2; 187 1, 3-4; 188 1-
2; 196 1; 199; 205; 206 2; 207 2; 208 
1; 211 2; 219 1, 3-4; 226; 234; 236 4, 
6, 9; 237 1, 3; 239 1; 241 2-3; 245 5-7; 
252 6, 10; 258 2, 10; 261 3, 6; 270 1; 
279 1; 280 5; 290 2; 297 2-4; 298 1; 
305; 306 2; 309 3-4; 310 1-4; 311 4; 
317; 325; 331 2; 361 6-8; 365; 367; 1, 
5; 418 7; 420 3; 451 2, 5, 6; 476; 509;  
 
Aftësia për të qenë palë 7 7; 73; 74; 76; 
84 3; 99 4; 102 4; 171 1; 178 6; 214 7; 
215 2; 222; 223 3; 232 9;  
 
Aftësia procedurale 1 16; 7 7; 66 6; 73 
4; 74 1-2, 6; 75 1; 84 1-3; 86 3; 375 3-
5; 
 
Aftësia postulative 30 2; 81 1; 85 1, 3; 
86 3; 108 2; 120 1; 151 1; 217 2; 236 
8; 
 
Aktgjykimi i ndërmjetshëm 147 2, 3, 8; 
254 8, 11; 
 
Aktgjykimi i formës së prerë (shih 
forma e prerë) 

 
 
Aktgjykimi i pjesshëm 147 1, 3-9; 148 
2; 149 4; 152 7; 256 6; 465 1-2; 464; 
 
Aktgjykimi i plotë 152 7;  
 
Aktgjykimi në bazë të pohimit 148 5; 
181 3; 214 8; 321 12; 388 1-3;  
 
Aktgjykimi në bazë të heqjes dorë nga 
kërkesëpadia 149; 388 1-3; 
 
Aktgjykimi për shkak të padëgjue-
shmërisë/mosbindjes 10 2; 79 1; 93 2; 
150; 151 1, 2; 156 1; 232 6; 253 5; 388 
1-2, 5;  
 
Aktgjykimi për shkak të mungesës 93 
2; 123 7; 129 3; 133 5; 151; 156 1; 232 
6; 253 5; 388 1-2, 5; 
 
Aktgjykimi pa shqyrtim kryesor të 
çështjes 152; 247 5; 
 
Aktgjykimi plotësues 162; 163; 164; 
 
Aktvendimi i formës së prerë (shih 
forma e prerë) 
 
Aktvendimi mbi inkompetencën 18 2; 
21 4; 22 5; 24 3-4; 
 
Ankesa kundër aktgjykimit 176; 206 1, 
4-5; 
 
Ankesa kundër aktvendimit 24 1; 63 5; 
78 5; 99 3; 110 1; 123 4; 150 9; 165 5; 
170 2; 192 2; 206; 207; 209; 240 2-3; 
261 4; 281 1; 295 2; 310; 
 
Ankesë e posaçme 170 2; 206 6, 7; 272 
3; 281 2; 
 
Arbitrazhi 142 2; 182 7; 223 2; 232 12; 
254 1; 262 4; 391 1, 4; 511-531; 
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Autorizimi 66 6; 75 3; 77 1-2, 4; 82 1; 
86 3; 89; 90 1-4; 91 1-2; 92; 93 1, 3; 94 
1-2; 103 7; 107 2, 4; 145 3; 280 1; 290 
2; 300 1; 301 1; 389 9, 12; 390 1, 3-4; 
432 2; 438 7; 453 3; 460 2; 
 
Avokati 2 9; 11 3-4; 12 7; 30 2; 32 6; 
81; 85 1-3; 86 1, 3, 5, 7; 88 1, 4-6; 89 
2; 90 1, 3-6; 91; 92 2; 93 1, 3; 94 2; 
107 2; 108; 112 2; 113 1; 120 1; 129 9-
10; 130 3; 151 1; 178 6; 206 6; 217 2; 
236 8; 242 2; 252 3; 266 2; 289 4; 292 
1; 339 9; 342 3, 5-6; 449 5; 450 2-3; 
452 14-15; 453 3-5, 8; 461; 463 4-5; 
476 3, 5-6; 
 
B 
 
Bashkimi kumulativ i kërkesëpadive 
32 2; 129 8; 143 5; 252 2-3, 6-8; 
 
Bashkimi eventual i kërkesëpadive 255 
2, 7; 
 
Bashkëndërgjyqësia e thjeshtë 264 1; 
 
Bashkëndërgjyqësia formale 55 3; 264 1; 
 
Bashkësia e personave 1 16; 37 4; 51 2, 
3; 62 1; 86 3; 104 2, 4; 114 1; 
 
Bashkëndërgjyqësia materiale 55 3; 
264 1;  
 
Bashkëndërgjyqësia me të paditurin 
eventual 265 1;  
 
Bashkëndërgjyqësia unike 55 3; 119 2; 
264 1;  
 
Baza faktike 32 3 -4, 6-7; 255 3-6; 256 
3; 264 1, 4; 321 12; 453 5; 
 
Baza juridike 5 1; 32 5-6; 73 2; 160 6; 
253 7; 255 4; 396 4; 471 4; 480 4; 494 
4; 

Ç  
 
Çështja paraprake (prejudiciale) 13 3; 
147 6; 254 7; 256 3-4; 266 2; 
 
Çmuarje (e provave; shih prova) 
 
D 
 
Deklarimi mbi provat (shih prova) 
 
Denoncimi 49 3; 94 1, 4; 
 
Deputeti (shih imuniteti) 
 
Detyra zyrtare 3 6; 7 7; 17 8; 21 4; 65 
1; 74 6; 76 1; 93 4; 96 6; 123 3, 5; 129 
5; 133 3; 137 1-2; 144 2; 150 3, 7, 9; 
152 8; 162 3; 165 1-2, 5; 166 5; 174 1; 
182 3; 194; 196 1; 200; 214 7-8; 215 2; 
222; 232 5-6; 239 1; 246 1; 258 5; 262 
4, 6; 278 2; 280 1, 3; 282 3; 284 1; 307 
1, 5; 313 1; 314 1; 320; 331 3; 332; 
343 6; 356 2; 360 10; 366 1; 368 6; 
387 4; 391 10; 406 11; 424 3, 5-6; 438 
7; 463 1; 469 4; 503 1-2; 
 
Dëftesën e komunikimit 121 1; 
 
Dëgjimi i dëshmitarëve 21 7; 324 3, 8; 
325 4; 326 1; 339 3; 340; 344 1; 345 2-
3; 352 2; 354 4; 379 3; 406 9; 425 20; 
426 5; 431 2; 
 
Dëgjimi i palëve 167 1, 3; 172 2; 250 
1; 310 5; 324 3, 9; 326 1; 373 2; 375 5; 
376 3; 377 2; 378 3; 379 5; 425 12; 
426 5; 511-531;  
 
Dërgimi i shkresave 103 1-2, 5-10; 104 
4-5, 7; 105 2; 106 2; 107 1, 4; 108 1, 5; 
110 4, 7; 111 7; 116 2; 120 3; 258 2; 
293 3; 387 2; 449 5; 
 
Dërgimi i aktgjykimit 153 2; 155; 158; 
169 2;  
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Dëshmitari 2 3; 3 3; 4 2, 11; 5 1; 7 3; 9 
3-4; 10 2; 12 8; 21 7; 67 5; 85 2; 92 2; 
100 1; 111 6; 123 2, 6; 124 1; 129 5; 
135; 139 1; 180 4; 191 1; 192 3; 205 4; 
207 3; 232 10-11; 232 2; 278 2; 280 3; 
292; 293 2-5; 295; 324 3, 8-9; 325 4-5; 
326 6; 335 1; 337 2-3; 339-355; 359 2, 
4; 360 1; 371 1, 4; 372 2; 373 1, 4-5; 
378 1-3; 380 3-4; 382 4; 384 4; 385 4; 
387 7-8; 406 1, 6, 9; 422 1-5; 423 2, 4; 
425 10-11, 13, 20; 431-434; 437 5; 438 
3, 8; 440 1, 5, 8-9, 11-12; 431 7; 442 1; 
444 8; 445 3-4, 6-7; 449 3; 450 3; 451 
2-; 468 5; 471 1; 473 2-3; 494 4; 
 
Dëshmi 92 3; 135 1; 180 4; 283 1; 292 
1-2; 293 3; 308 2; 313 3; 314 1; 342-
346;  
 
Dënimi 106 1; 174 1; 252 8; 289 2; 290 
1; 291; 292 2, 4; 293 1-4; 294; 295 1-2; 
 
Dënim me të holla 8 5; 10 3-5; 288 1; 
289 1; 
 
Disponibiliteti (parimi) 2 1-3, 5, 7; 3 1-
5; 13 1; 30 3, 13; 78 2; 99 1; 130 1; 
143 1; 145 1; 180 4, 8; 182 13; 183 4; 
195 2; 201 3; 202; 214 5; 215 1; 225 1; 
232 5; 320 1; 321 4; 356 2, 5; 375 10; 
408 6; 409 13; 411 5; 414 4; 415 7; 
436 5; 440 7; 457 1; 463 1; 474 1; 511-
531; 
 
(E) drejta formale 23 3; 47 5; 84 3; 86 
4; 99 1; 125 3; 260 2; 
 
(E) drejta materiale 1 2-3; 2 8; 3 1, 5-6; 
9 4; 11 1; 13 1; 23 1, 3; 29 2; 35 2; 37 
3; 48 2; 49 2; 53 3; 54 1; 66 6; 67 5; 73 
3, 7; 74 1, 4; 79 1; 80 2; 84 3; 86 2, 4; 
99 1; 144 1, 7; 148 1; 149 2; 177 3; 
181 2-3; 184; 190 1; 194 3; 214 4; 222; 
224 1-3; 247 7; 252 6, 9; 254 1; 255 2; 
256 3; 260 2; 263 1-2; 320 6, 9; 322 4; 
323 5; 406 3, 11; 

(E) drejta subjektive 1 8, 14; 41 11; 46 
6; 47 6; 63 1; 64 7; 65 4; 67 1; 99 3; 
 
Dh 
 
Dhënia e aktgjykimit 12 4; 14 1; 147 7; 
148 5; 150 4; 152 5; 154 1; 163 1; 178 
4; 201 1; 206 6; 299 2; 401 5; 415 9; 
 
Dhënia e urdhërpagesës (shih 
urdhërpagesa) 
 
E 
 
Efekti juridik 13 3; 30 3, 13; 66 4; 107 
1; 141 4; 166 1; 167 1; 171 3; 271 1; 
273 4; 279 3; 299 1, 4; 302 1-2; 307 3; 
310 4; 391 4, 7; 415 3; 416 2; 417 1; 
418 1, 7; 419 5;  
 
Ekspertiza 21 7; 293 1-3; 356 2, 5; 
357; 358 4-6; 359 1-2; 360 9; 361 2, 5; 
362 1; 364 1-4, 6-7; 422 3; 425 15; 
 
Ekspertët 13 8; 67 5; 85 2; 111 6; 153 
5-6; 129 5; 135 1; 139 1; 191 1; 206 4, 
6; 207 3; 228; 232 10-11; 278 2; 280 3; 
293-295; 323 3; 326 7; 327 3; 354 6; 
356-372; 406 1-2, 6; 407; 422; 431-
433; 434 2;  
 
F 
 
Faktet notore 322 2; 
 
Fakti (shih gjendja faktike) 
 
Falimentimi (shih procedura e 
falimentimit) 
 
Fletëdërgesë 112 1; 113-114; 121 1-2; 
Forma (e prerë) 13 3; 14 3; 21 5-6; 23 
1; 54; 68 3; 90 2; 116 3-5; 126 2-3; 129 
2-3; 132 1; 138 2; 141 1-2; 146 4; 147 
3; 166 2-5; 167; 168 1; 171 1-2; 174; 
176 1-2; 194 2-3; 201 1; 207 2; 232; 
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234; 242 1; 245 1-4, 6, 8; 246 1; 247 2; 
250; 254 10; 262 3; 266 1; 271 2; 272 
2; 273 2; 276 2; 280 1, 3; 296 2; 309 2-
3; 313 3-4; 317; 412 7; 414 7; 483; 501 
2-3;  
 
Fuqia provuese e shkresave 329 2, 5, 6; 
330 1; 358 4;  
 
G 
 
Gazeta Zyrtare 15 3; 29 1; 
 
Gojor (parimi) 4 1-3, 6; 7 3; 16; 26 1; 
99 3; 152 6; 156; 165 6; 170 2; 220; 
304 4; 409 12; 425 5; 
 
Gj 
 
Gjendja faktike 2 8; 4 2; 5 2; 12 1; 17 
4; 29 2; 32 4; 152 1; 160 5; 180 1-3, 5, 
9; 181 2-3; 183; 184 2-3; 189 3; 190 3; 
214 4, 8; 224; 231 3-4; 247 7; 253 7-8; 
254 2; 257 1; 379 9; 398 1, 3-5; 428 3; 
433 7; 441 1-2;  
 
Gjykata administrative 1 17; 18 2; 
 
Gjykata e apelit 63 4; 66 1, 3; 182 3; 
188 1; 189 1; 235 2; 236 1; 
 
Gjykata e qarkut 3 6; 11 1; 15 3-4, 7-8 
17 6; 24 1; 23 1; 25 2-3; 26 1; 29 3, 4; 
45 4; 46 1; 63 4; 66 1, 3; 182 6; 189 1; 
256 3; 358 4; 
 
Gjykata ekonomike 43 3; 66 1; 256 3; 
489 5; 
 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut 141 1-3; 232 15; 245 2; 250 1; 
Gjykata komunale 15 3; 17 6; 19 1; 24 
2; 25 2-3; 29 3; 46 1; 66 1-2; 140; 160 
3; 189 1; 256 3; 392 3;  
 

Gjykata Kushtetuese 1 20-22; 2 13; 
141 4; 232 1; 250 1;  
 
Gjykata Supreme 1 2; 3 6; 6 1; 15 6-7; 
18 3; 24 1; 25 2-3; 26 1; 30 3; 63 1, 4; 
64 2-3, 6-7; 65 1; 160 2, 5; 189 1; 212 
1; 214 1, 4; 215 1-2; 218 1; 220-227; 
230; 231 1-3; 244 2; 245 9; 247 1; 249; 
289 4; 358 4-5; 416 2; 418 1, 8; 451 5; 
482 1; 486 5;  
 
Gjykata themelore 30 1; 45 3; 46 1; 66 
1-3; 284 3; 
 
Gjoba (me të holla) 103 4; 120 4; 288 
1; 289 1-2, 4; 290 1, 3; 291; 292 1-2; 
293 1-2, 4; 294; 295 1-2; 359 3; 
 
Gjuhë zyrtare 6 2-4; 96 2, 4; 98 1; 129 
10; 286; 
 
Gjyqtari individual 4 2; 15 1, 3-5; 30 1; 
103 1; 182 6; 239 4; 244 1; 255 6; 256 
3; 401 1; 404 1, 7; 
 
Gjyqvarësia 30 3; 41 12; 44 4; 45 1; 46 
3; 47 1; 49 4; 50 1; 52 2; 53 1; 252 5-6; 
255 8; 262 1-2; 277 3; 341 1; 
 
H 
 
Hartimi (i aktgjykimit) 153 3; 169 1;  
 
Hedhja poshtë 2 17, 20; 17 2, 6-8; 18 
2-5; 20 3-5; 21 4; 22 3; 23 1; 29 4; 66 
12; 68 5-6; 69 1; 73 2; 76 3; 78; 94 4-5, 
8, 11; 102 1-3, 6; 112 3; 118 1, 3; 119 
1; 130 5; 131; 133 1; 142 3; 160 2; 162 
5; 163 1; 164 3; 166 5; 187 4; 196; 195 
1; 197 1; 215 1; 217 1; 218 1, 3; 221; 
229 1; 232 6; 233 2-3; 236 6, 9; 237 1-
2; 239 1; 253 2-6, 8-9; 254 6-7; 262 3, 
6; 387 2; 391 1-7, 9-11; 417 2; 465 2-
4; 466 6; 478 4; 481 2; 487 2; 498 1; 
500 4; 501 1; 504 1, 3;  
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Heqja dorë 2 10, 12; 3 4, 6; 5 4; 16 2; 
28 5-6; 90 1; 91 1; 96 5-6; 104 1; 118 
3; 146 4; 147 5; 149; 150 2, 6; 151 4; 
161 4-6; 166 3; 177; 180 9; 181 3; 186 
3-4; 191 2; 197 2; 223 2; 242 3; 253 2; 
254 10, 12; 256 5; 261 1; 290 2; 355 1; 
388 1-2, 4; 391 1, 8; 463 11; 504 6; 
 
Hetimi (parimi) 7 1, 6-7; 11 1; 77 5; 88 
2; 166 5; 191 1; 258 2; 
(i) Huaj 17 7; 18 4; 28 2, 6, 10; 66 11; 
73 4; 84 1-2, 4; 330 1; 
 
I 
 
Imuniteti 1 18-22; 17 8; 18 4; 28 4-9; 
105 1-2; 339 2; 
 
Individuale (kërkesa; shih Gjykata 
kushtetuese) 
 
Inkompetenca 18 2; 21 4; 22 3, 5-6; 24 
3-4; 318 18; 392 3; 395 7, 9; 497 1; 
498 5; 502 2; 503 3; 
 
Interesi juridik 1 5; 2 5, 14-20; 5 1; 21 
2; 88 4; 111 6; 122 4; 178 7; 179 4; 
186 3; 206 5; 218 1; 254 3-6; 271 1; 
276 1; 282 3; 389 10; 391 9; 404 1; 
418 3; 492 1; 494 1-3; 
 
J 
 
Jashtë seancës 10 2; 87 2; 99 1-2; 133 
2; 134 3; 140 1; 142 1; 148 4; 149 6; 
172 1; 261 5; 271 3; 304 2; 504 2;  
 
Jo-kontestimore (shih procedura 
jokontestimore) 
 
Juridiksioni 1 18; 17 1, 8; 18 3; 27 1-2; 
28 2-12; 29 1; 37 1, 4; 60 2; 62 1; 66 
13; 70 3; 141 2; 182 7;  
 
 
 

K 
 
Kamata 2 4; 3 6; 30 9, 11; 143 1; 211 
2; 262 5; 299 2; 313 3;  
 
Keqpërdorimi (i së drejtës) 2 20; 9 6; 
11 4; 102 3, 8; 108 5; 177 3; 178 6; 
185 2; 257 11; 288 1; 320 1; 357 11; 
363 2;  
 
Këqyrja direkte 21 7; 471 1; 473 2-3;  
 
Këqyrja në vend 23; 41 2; 324 3; 326; 
327; 328 2; 451 2; 453 6;  
 
Kërkesa aksesore 30 9 11, 12; 55 1; 
143 1-2; 160 2, 4; 253 3; 452 11;  
 
Kërkesa (individuale; shih Gjykata 
kushtetuese) 
 
Kërkesa kryesore 30 9, 11, 12; 55 1; 
143; 160 2, 4; 253 3; 
 
Kërkesëpadia 32 1; 147 5; 148 2; 149 
4; 150 4; 201 3; 214 5; 252 1-2; 253 3; 
255 3, 7; 257 1; 261 1; 296 2; 322 12; 
362 2; 386 4; 388 3-4; 
 
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 
15 6; 116 5; 126 2-3; 141 4; 166 5; 176 
1; 245-251; 
 
Këshillimi 122 3; 140 1; 284 3; 
 
Kompetenca lëndore 15 3, 7; 17 3, 5-6; 
19; 22 1-2; 24 4; 29; 30 1, 10; 37 1, 3; 
45 1, 3; 46 1; 64 5; 66 1, 3, 5; 182 9; 
188 1; 192 2; 223 2; 256 3; 264 1; 265 
2; 392 1; 424 6; 502 1-2; 
 
Kompetenca funksionale 22 1; 29 1; 37 
1; 244 1; 255 6; 
Kompetenca ndërkombëtare 17 3, 5, 8; 
18 3-5; 28; 41 13; 42 1; 44 2; 54 2; 56 
1; 57 1; 60; 62; 65 3; 
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Kompetenca në kontestet lidhur me 
sendet e paluajtshme 37 4; 41; 
 
Kompetenca në kontestet lidhur me 
mjetin e fluturimit 37, 4; 42; 
 
Kompetenca në kontestet martesore 37 
5; 44; 56 1; 64 4; 65 2; 
 
Kompetenca ne kontestet për vërtetimin 
apo kundërshtimin e atësisë apo amësisë 
37 5; 45 1; 46 3-4; 58; 445 2; 
 
Kompetenca në kontestet për ushqimin 
ligjor 37 5; 43 2; 46 59; 
 
Kompetenca në kontestet për shpërbli-
min e dëmit 37 5; 47; 53 2; 
 
Kompetenca në kontestet për mbrojtjen 
e së drejtës në bazë të garancisë së 
prodhuesit 37 5; 48; 
 
Kompetenca në kontestet nga marrë-
dhënia e punës 37 5; 49; 
 
Kompetenca sipas vendit ku ndodhet 
njësia e personit juridik 37 5; 51; 
 
Kompetenca në kontestet për shkak të 
pengim-posedimit mbi sendin e 
luajtshëm 37 5; 41 8; 52; 58 2;  
 
Kompetenca në kontestet nga marrëdhë-
niet kontraktuese 37 5; 53; 60 4; 
 
Kompetenca në kontestet nga marrëdhë-
niet trashëgimore-juridike 37 5; 54; 
 
Kompetenca tokësore ndihmëse 60 1;  
Kompetenca për bashkëndërgjyqësit 
55; 
 
Kompetenca në kontestet martesore 56; 
Kompetenca në raportet pasurore-juri-
dike te bashkëshortëve 57; 

Kompetenca për personat për te cilët 
ne Kosovë nuk ekziston gjykate e 
kompetencës 60; 
 
Kompetenca tokësore 18 5; 22 2, 6; 37 
1, 3-5; 38 1; 41; 42 1; 43 1-2; 44 3; 46 
5-6; 50 1; 51 1-2, 4; 52 1; 54 2; 55 1; 
57 1; 60 1; 64 7; 65 1; 66 4, 7, 11-12; 
 
Kompetenca sipas vendit ku ndodhet 
përfaqësia e personit të huaj në Kosovë 
61; 
 
Kompetenca sipas vendit të pagesës 
50; 
 
Kompetenca për kontestet në procedurën 
përmbaruese dhe të falimentimit 43; 
 
Kompetenca territoriale (shih kompeten-
ca tokësore) 
 
Kompetenca tokësore e zgjedhur 44 3; 
51 1-3; 66 5, 12; 
 
Kompetenca e përgjithshme tokësore 
37 4; 38 1; 39 1, 3; 41 2; 42 1; 46 6; 47 
2; 50 4; 52 1; 55 1; 
 
Kompetenca e veçantë tokësore 41 1; 
 
Kompetenca tokësore ekskluzive 18 5; 
22 2; 43 1, 2, 4-5, 9, 11, 13; 42 1; 43 2; 
44 3; 64 7; 66 4, 11; 
 
Konflikt (për kompetencë) 25; 
 
Konteste me vlere të vogël 30 2; 146 3; 
176 3; 211 2; 409 3; 484 1-2; 485-489; 
490 1; 491; 508 2; 510; 
Kontestet tregtare 146 3; 211 7; 228; 
505 1-3; 506 2; 508; 510 5; 
 
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave dhe të Lirive të Njeriut dhe 
Protokollet plotësues të Konventës 63 
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1; 67 1; 96 1; 102 1; 122 2; 129 9; 141; 
172 2; 176 2; 208 2; 232 1-2, 15; 263 
6;  
 
Korrigjimi (i aktgjykimit) 165; 
 
Kontestvarësia 116 2; 165; 252 5; 258 
1; 262 1-3, 6; 
 
Kthimi në gjendjen e mëparshme 111 
4; 129; 130; 162 5; 176 1; 206 6; 211 
2; 232 2-4; 233-235; 236 5, 7; 241 1;  
 
Kuazishkruesi 86 7; 108 2; 
 
Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të 
shkallës së parë 194; 
 
Kujdestari 2 6; 75; 76 1; 77 2, 4-5; 79 
7; 82 2; 83 3; 102 4; 239 5; 280 1; 292 
2; 343 1; 346 5; 375 2; 376 2; 390 5;  
 
Kundërpadia 28 6; 147 6; 256; 400 5; 
405 2; 409 8, 18; 436 4; 437 6;  
 
Kundërshtimi (shih prapësimi) 
 
L 
 
Letërthirrje 104 7; 123 5-6; 151 2; 191 
4; 402 4; 422 4;  
 
Ligjshmëria (shih kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë) 
 
Lirimi nga pagimi i shpenzimeve 
gjyqësore 382 2; 468-471; 
 
Litispendenca (shih kontestvarësia dhe 
gjyqvarësia) 
 
M 
 
Marrëdhënia e punës 37 5; 49 3, 6; 51 
2; 108 3; 211 3, 6; 254 6; 474 4-5; 475 
1; 476 1; 477; 486 2, 5; 

Marrëdhëniet juridike-civile 1; 17 1; 21 
2; 39 1; 41 3; 274 1; 
 
Marrëdhëniet juridike-publike 1 3-6, 8, 
10; 18 2; 39 1; 
 
Marrëveshja (mbi kompetencën territo-
riale) 18 5; 28 2; 66; 
 
Marrja e provave (shih prova) 
 
Masa e sigurimit 298 1; 299 3; 300; 
304 1, 3-4; 305 1; 307 1-2; 309 1, 3; 
 
Masat e përkohshme 90 1; 206 6; 296 
1-3, 6; 297 1; 298; 304 1; 305 1; 306; 
310 1, 5; 311 1; 
 
Mbajtja e seancës më dyer të dyer të 
hapura 444; 
 
Mbajtja e seancës me dyer të mbyllura 
206 6; 445 1, 5-7;  
 
Mënjanimi i të metave 78 5; 206 6; 
 
Ministri (shih imuniteti) 
 
(I) Mituri 1 11; 3 6; 4 7; 74 4; 75 2; 
320 2; 332 2; 339 5, 12; 346 5; 348 5; 
375 2-3; 376 2; 426 2; 
 
Mjetet provuese (shih prova) 
 
Mosrespektimi i gjykatës 288; 1; 426 
7;  
 
N 
 
Ndërgjegje 8-10; 137 3; 288 1; 322 1; 
359 3; 480 4;  
 
Ndërhyrja 10 2; 11 3; 26 2; 136; 142 4; 
151 1; 167 2; 262 4; 266 1; 271 1, 3-4; 
272; 273 1, 5; 
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Ndërhyrësi 5 1; 9 2-3, 5; 10 3-4; 64 4; 
67 5-7; 68 2; 78 2; 79 1; 99 4; 100 1; 
111 6; 116 1-2; 123 5; 129 5; 139; 159; 
160 3, 5; 165 1; 167 2-3; 168 1; 185 1; 
187 1; 206 4, 6; 217 1; 232 4; 260 2; 
266; 271-274; 337 2; 339 8; 386 4; 445 
7-8; 446 2-4; 452 3, 9; 453 7; 454 3; 
460 4-5;  
 
Ndërmjetësimi 2 11; 12 2, 5; 67; 8; 400 
4; 411; 435 5;  
 
Ndërrimi i adresës 38 1; 116; 240; 245 
1; 
 
Ndërprerja e gjykimit 277-282; 
 
Ndihma juridike falas 11 4; 88 6; 
 
Ndihma juridike në vend (nacionale) 
123 2-3; 283 1 
 
Ndihma juridike ndërkombëtare 28 2; 
283; 284 1, 4-5; 
 
Ndryshimi i padisë 257-260; 262 2, 4; 
 
Ne bis in idem 13 3; 149 3; 166 5; 168 
2; 194 2; 223 2; 232 12; 242 3; 247 5; 
262 4; 
 
Nj 
 
Njësia e vetëqeverisjes lokale 39; 
 
O 
 
Oda e Avokatëve 88 1, 4-5; 289 4; 452 
15; 453 5, 7; 
 
Ordre public (shih rendi juridik) 
 
Organizatat ndërkombëtare 28 4, 7-8;  
 

Organi shtetëror (autoriteti publik) 1 
16; 18 2; 104 2; 110 4; 283 2; 324 4; 
332; 511-531;  
 
P 
 
Padi (detyrimi) 2 5, 16; 66 10; 252 8-
10; 253 3; 254 1, 6; 257 1; 262 4; 
 
Padi (ndryshimi) 2 17, 19; 66 10; 146 
1; 252 8-10; 254 1; 257-260; 262 2, 4; 
 
Padi (vërtetimi) 2 5, 15, 18-19; 45 1; 
66 10; 119 2; 252 7-10; 253 3, 7; 254; 
262 4; 
 
Pajtimi gjyqësor 3 4; 9 6; 67 9; 90 1; 
91 1; 125 2; 135 1; 137 2; 232 3, 6; 
254 1; 299 2; 389 10; 391 1, 7; 394 3; 
412-419; 438 2, 5; 457;  
 
Pala kundërshtare 3 4; 5; 7 7-8; 21 3; 
76 2; 85 2; 90 1, 4; 92 1; 94 1-2; 100 1; 
111 6; 117 4; 120 1; 151 2; 172 2; 185 
1-2; 187; 191 2-3; 192 2; 204 1; 208 2; 
219 1, 3; 232 4, 6-7; 237 3; 238 1; 262 
2; 263 5; 272 3; 282 2-3; 296 4; 297 1-
3; 298 1; 335 3; 345 3; 348 2; 349 5; 
350 1-2; 357 4, 7; 381; 382 2-4; 383; 
384 1-2; 385 4; 402 4, 6, 8; 452 2, 9, 
11; 459 2; 473 3, 5;  
 
Pala (e paditur) 10 2; 17 5; 18 5; 20 3, 
6; 22 4-5; 37 4; 38 1, 5, 7; 39 1; 53 1, 
3; 59 2; 60 2-3; 66 7; 79 1-2; 80 1; 82 
2; 83 1; 102 4; 118 1-2; 144 7; 145; 
146 1; 148 2-3; 149 7; 150 2, 8; 151 2; 
152 1-4; 158; 253 3; 255 2-3; 256 1; 
257 2; 258 2-3, 6; 260 1, 3; 261 3; 262 
2, 4-5; 277 1; 362 2; 388 3; 393 1; 423 
6, 8-9; 462 3; 495 1-2; 
 
Paraardhësi juridik 66 5; 95 1; 118 4; 
260 2; 275; 344 4; 389 12; 462; 
 
Paraprova 379; 467; 
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Parashtresa 98-100; 102; 127; 128 1; 
386 5-11; 387 2, 6; 400 7, 10; 409 10, 
12, 14; 428 1, 8; 449 3, 5; 450 2-3;  
 
Praktika (gjyqësore) 2 16; 4 2; 10 1; 18 
5; 21 4; 30 1; 47 5; 67 1, 10; 69 1; 73 
4; 129 9; 160 2, 5; 218 1; 228; 269 2; 
319 11; 321 14; 322 5; 324 9; 325 5; 
356 5; 358 5; 367 3; 372 4; 378 3; 385 
4; 387 9; 390 2, 4; 391 10; 392 3; 402 
7; 408 3; 414 3; 416 2; 418 1-2; 433 4; 
452 4, 8, 10, 15; 454 6; 456 2-3; 461 2; 
463 2; 466 5; 468 4-5, 7; 481 4; 482 1; 
486 5; 489 6; 494 2; 498 1; 
 
(I ose E) pavlefshme 20 5; 21 7; 66 5, 
13; 93 4; 94 3; 261 3; 302 1-4; 511-531 
 
Penalitetet e kontraktuara 30; 143 1; 
 
Pengim posedimi 15 3; 34 1; 37 5; 41 
3, 8; 42 3; 52; 125 2; 142 2; 146 3; 176 
3; 228; 361 4; 466 3; 478-483; 486 2; 
 
(E drejta e) Pengut 34 2-5; 296 2; 297 
1-2; 299 2-3; 302 3; 312;  
 
Perpetuatio fori 17 5-8; 18 3; 30 10, 
13; 55 3; 252 6; 
 
Personat fizikë 1 1, 15-16; 6 3; 17 1; 
18 3; 73 2, 4, 6; 104 2; 
 
Personat juridikë 1 1, 15-16; 2 13; 6 3; 
17 1; 18 3; 39 3-7; 43 3; 51 2; 73 2, 4-
6; 74 3; 75 3; 80 1; 86 3; 95 3; 99 3; 
104 2; 110 5;  
 
Personi madhor 74 1-2, 4-5; 444 4-6; 
 
Përfaqësuesi i përkohshëm 75 2; 79-83; 
118; 282 2-4; 324 7; 383 2;  
 
Përfaqësuesi ligjor 10 3-4; 75-77; 79; 
80 1-2; 81 1; 82; 83 1, 3; 85 1; 86 1, 3; 

107 1, 4; 116 2; 118 1; 119; 139 1; 
375; 376 2; 
 
Përfaqësuesi me autorizim 82 1; 85-86; 
89-93;  
 
Përfaqësuesi me prokurë (shih me 
autorizim) 
 
Përfaqësuesi për pranimin e shkresave 
82 1; 104 2; 107 1-2, 4; 116 7; 118 1-3; 
119; 290 1-2; 
 
Përgjigje në padi 22 4; 104 6; 187 1, 6; 
331 1; 386 5, 9; 395 3-4, 10; 396; 398 
4-5; 400 7; 401 2, 4-5, 7-8; 402 5; 403 
2, 4; 409 8, 10-11, 13, 17; 
 
Përjashtimi (i Gjyqtarit nga gjykimi) 
67-72; 
 
Përmbajtja e ankesës 178 1-2; 195 2; 
 
Përmbajtja e padisë 3 3; 21 4; 253; 409 
14; 
 
(Propozimi) për përsëritjen e 
procedurës 15 5; 90 2; 116 4-5; 126 2; 
141 1, 4; 232-237; 239-244; 245 1; 
 
Pjesëmarrja e personave të tretë në 
procesin kontestimor 271 1-2; 
 
Postë elektronike 99 9-10, 12-14; 103 
10; 121 3; 127 4; 507 1-2; 
 
Postulative (shih aftësia postulative) 
 
Prapësimi 20 3; 22 3-5; 23 1; 36 5; 168 
1; 176 1; 180 5; 182 9; 404 6-8; 495; 
497-499; 500 1, 3; 501 1; 502 2; 503 2-
3; 504 2-6; 
 
Prezumimet procedurale 2 14, 21; 12 4; 
17 2; 22 3; 28 2; 74 6; 93 4; 170 1; 171 
1; 262 6; 389 2-4, 7-10; 391 5-6, 9; 392 
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1; 393 2; 395 3; 423 3, 5; 424 2-4, 9; 
437 4;  
 
Procedura (e) falimentimit 43 1; 79 8; 
95 3; 110 5; 142 2; 280 1-2; 
 
Procedura jo-kontestimore 1 2, 18; 3 1; 
4 7; 6 1; 17 7; 21; 23 1; 30 5; 37 3; 54; 
73 1; 79 8; 110 4; 111 6; 124 8; 129 4; 
142 2; 165 3; 211 2; 255 6; 263 4; 280 
1; 
 
Procedura penale 232 11; 234; 321 3; 
 
Procedura përmbarimore 2 1, 8, 16; 6 
1; 21 2; 37 3-4; 43 1-2; 73 1; 79 8; 101 
3; 102 2; 103 4; 129 4; 296 1-3, 6; 297 
2, 4; 299 2, 4; 307 3; 309 3; 311 2, 4; 
338 3; 458; 482 1; 
 
Procesmbajtësi 72 1; 134 5; 135 2; 137 
1; 138 1; 139 1;  
 
Procesverbali 4 2, 6; 9 6; 92 1-2; 93 3; 
122 3; 134-140; 192 2-3; 271 4; 293 5; 
324 4; 327 3; 331 3; 385; 416; 440 1, 
5, 8-12; 488; 
 
Prokurori Publik (shih prokurori i 
shtetit) 
 
Prokurori i shtetit 246 2-3; 250 1;  
 
Propozimi i provave (shih prova) 
 
Prova 1 2; 4 2, 5-6; 7 1, 3-8; 8; 11 8; 
12 4, 6, 8; 27 2-3; 52 3; 64 6; 88 2; 99 
5; 121 1-2; 123 3; 124 1, 5; 133 2-3; 
135 1; 137 3; 138 2; 150 4-5; 151 1; 
160 5; 170 2; 180; 183 2-4; 190 2, 4; 
192 3; 216; 232 14; 233 2; 253 5; 283 
1; 306 1; 313 1; 320 1-2, 4, 8-9; 322; 
324-325; 326 1; 327 3; 331 2; 338; 
351; 356 1, 5; 357 3; 373; 379-381; 
384-385; 386 5, 7-11; 399; 400 2-3, 7; 
401 4, 6-8; 402 1-4; 403; 404 4, 7; 405 

1; 406 1-2, 6, 10, 12-14; 407 2-3; 409 
8, 11, 17-18; 410; 420 1-3, 6, 8; 421 1; 
422 1, 6; 425 1-2, 7-13, 16-20; 427 2-
3; 428; 431; 436 2, 5-6; 437 2-3, 5, 7; 
438 3-4, 7-9; 439; 440 2, 5, 7, 10, 12; 
441 4, 7; 452 2, 5, 7, 10, 12-13; 
 
Prova të administruara drejtpërdrejtë 
(shih prova) 
 
Publik (parimi) 4; 124 2; 
 
Pushimi i gjykimit 277 1; 282; 387 2;  
 
Q 
 
Qeveria (shih imuniteti) 
 
Qiraja 13 1; 30 4; 31 2, 4; 32 5; 33; 34 
1; 41 9-10; 255 4; 275; 320 3; 
 
R 
 
Rekuzimi 63 2; 67 2-3, 5, 10; 68 1, 3, 
6-7; 69 1-2; 70 1-3; 71-72; 96 6-7; 
 
Rendi juridik 3 5-6; 37 3; 39 3, 6; 125 
2; 180 1; 254 4; 284 4; 285; 320 1;  
 
Restitutio in integrum (shih kthimi në 
gjendjen e mëparshme) 
 
Res judicata 232 1; 321 3;  
 
Revizioni 116 3-5; 176 1; 187 2, 4; 
211-231; 242-244; 245 1, 6-7; 508; 
 
Revokimi 87; 94 1-2; 107 2, 4; 136; 
177 2-3; 240 2; 293 4;  
 
Rr 
 
Rregullat e moralit publik 3 3, 5-6; 320 
1;  
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S 
 
Seanca përgatitore 4 5; 12 2, 7; 22 5; 
36 5; 123 2-3; 152 6; 258 1; 264 2; 395 
5-6; 400-403; 408 1, 10; 409 1, 3, 8, 
15, 18-19; 413 3; 437 4, 6; 
 
Seanca për shqyrtimin kryesor 14 8; 90 
3; 423-448; 
 
Seancë publike 4; 
 
Seancë jo-publike 4; 
 
Selia e kuvendit 39 1-2; 
 
Selia e regjistruar 39 1, 4, 7-13; 
 
Sigurimi i kërkesëpadisë 296; 
 
Sigurimi i provës (shih prova) 
 
Stenografimi 134 5; 138 1; 
 
Sh 
 
Shenja e gishtit 92 2; 139; 
 
Shfrytëzim të banesës 33 1; 41; 481 3; 
 
Shfrytëzim të lokaleve të punës 33; 41; 
 
Shikimi dhe përshkrimi i shkresave në 
dosjen e lëndës 122; 
 
Shkaqet nga të cilat mund të goditet 
aktgjykimi 178 5; 181; 200 1; 
 
Shkeljet e dispozitave procedurale 129 
5; 180 8; 181 1; 182 1-2; 187 2; 189 3; 
194 1-2; 197; 201; 214 3, 7; 215 2; 224 
2; 
 
Shkresa 329-331; 333; 335-337; 
 

Shpenzimet procedurale 30 12; 142 6; 
162 1; 449; 450 1; 451 1; 452-453; 
455-457; 460 2; 461-464; 466-467; 468 
1; 470 2; 471 1; 497 4;  
 
Shtetas të huaj 18 4; 28 4, 10; 62; 84 2, 
339 2; 
 
Shteti i huaj 1 18; 28 4, 6; 
 
Shtyrja e seancës gjyqësore 331 2; 387 
6; 400 9; 437 9; 438 6, 9-13; 441;  
 
Shqyrtim kryesor 152 5-9; 190 1, 3-5; 
191; 220; 423; 
 
Shqyrtim paraprak i padisë 389-393; 
 
T 
 
Tejkalimi i kërkesëpadisë 214 5, 8; 
225; 247 7; 
 
Taksa gjyqësore 253 9; 308 2; 449 3; 
452 15; 463 5; 465 2; 468 6, 8; 472 2; 
473 3-4; 
 
Telefaksi 99 9-11; 102 4; 103 10; 127 
2; 400 9; 507 2; 
 
Telegrafi 99 9-12; 102 4; 103 10; 127 
2; 
 
Territori i gjykatës 27; 
 
Tërheqja e padisë 77 3; 91 1; 142 4; 
149 3; 257 2; 258 1; 261 1-5; 402 3-7; 
409 6; 456; 463 11; 
 
Trupi gjykues 15 1, 3-8; 
 
Th 
 
Themelësia e padisë 143 3; 147 6; 150 
4, 8; 
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Thëniet e palëve 2; 5 1; 
 
U 
 
Ujdia gjyqësore (shih pajtimi gjyqësor) 
 
Urdhërpagesa 492-504; 
 
V 
 
Vazhdimi i kompetencës (shih 
perpetuatio fori) 
 
Vazhdimi i seancës gjyqësore 437;  
 
Vendbanimi 17 4; 37 3-4; 38; 40; 44 3; 
45; 46 2; 47; 57; 58 1; 83; 
 
Vendqëndrimi 17 4; 37 3-4; 38; 40; 44 
3; 45; 46 2; 47; 57; 58 1; 83; 
 
Vendimi 1 11; 2 8, 17; 3 5; 4 2; 5 3; 9 
1 4; 10 2; 13; 21 5; 68 3-4; 140-141; 
146 4; 165-167; 182;  
 
Vepra penale 3 6; 14 1-2; 180 4; 232 
10-11; 278 2; 280 3; 341 2; 342 1; 344 
7; 377 5; 
 
Vlera (e objektit të kontestit) 15 3; 19 
2; 29 3; 30; 31 3-4; 32 2, 7; 33-34; 35 
1-2, 5; 36 2, 5; 211 2, 7; 228; 236 5; 
452 15; 508; 
 
Votimi 1 21; 122 3; 140; 
 
Z 
 
Zakonet e mira 10 3; 
Zbatimi i gabueshëm i së drejtës 
materiale 181 2-3; 184; 194 3; 214 4, 
8; 215 2; 222; 224 2-3; 247 7; 379 9; 
441 4; 
 
Zotësia për të qenë palë (shih aftësia 
për të qenë palë) 

Zotësia procedurale (shih aftësia proce-
durale) 
 
Zotësia postulative (shih aftësia postu-
lative) 
 
Zvarritje (e procesit) 9 6; 10 1; 17 5; 99 
4; 102 3, 6; 128 1; 231 2; 242 2; 258 2; 
260 8; 263 2; 288 1; 289 3; 321 1; 357 
11; 359 6; 361 5-6; 426 5; 437 1; 440 
9; 441 2; 454 2, 4; 
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