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PARATHËNIE 
 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, në emër të 
Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ), në 
bashkëpunim me autorët e këtij publikimi, duke synuar përmirësimin e gjendjes me 
literaturën ligjore në Kosovë, ka kënaqësinë që t'ju ofrojë Komentarin e Ligjit për 
Familjen në Kosovë. 
 
Nisur nga fakti se ka probleme të ndryshme rreth zbatimit të ligjeve në Kosovë, të 
interpretimit të dispozitave- ndonjëherë edhe për përmbajtjen e dispozitave të caktuara, 
është parë si më se e domosdoshme që nga ekspertët të bëhet komentimi i ligjit dhe 
nxjerrja e kuptimit të duhur dhe të drejtë. 
 
Komentari ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për 
zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe 
ndërkombëtar, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim.  
 
Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet 
e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin juridik si dhe të gjithë 
bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit 
të drejtë të këtij ligji. Kjo do t’i kontribojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së 
interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në 
institucionin e Drejtësisë. 
 
Presim që Komentari të bëhet një mjet i çmueshëm për komunitetin e profesionistëve 
juridikë, duke qenë i pari i këtij lloji, madje edhe si një kontribut i vlershëm për 
drejtësinë në Kosovë. 
 
GIZ - Projekti për reformën ligjore në Kosovë- falënderon autorët e këtij komentari dhe 
personelin akademikë, ekspertët juridikë dhe bashkëpunëtorët e tyre të cilët ndihmuan 
në këtë punë, që ky publikim dhe të tjerat në të ardhmen do të jenë të dobishme për 
profesionistët e fushës së drejtësisë, shkencat juridike, gjithashtu do të jenë të 
dobishme edhe për popullin e Kosovës në përgjithësi. 
 
Aktiviteti legjislativ në Kosovë në vitet e fundit ka rezultuar me miratimin e ligjeve të 
shumta nga Parlamenti i Kosovës, si legjislacion primar, që kanë pasur ndikim në 
shumë fusha të jetës sonë të përditshme. Vënia në dispozicion e legjislacionit primar 
është një nga parakushtet e vendosjes së sundimit të ligjit në Kosovë. 
 
Për më tepër, mungesa e literaturës juridike ka nxitur Projektin e GIZ-it për Reformë 
Juridike dhe të ndërmarr iniciativën për përgatitjen e edicionit të parë të përmbledhjes 
së ligjeve në vitin 2009 i cili u botua përfundimisht në vitin 2012. 
 
Përgjigjet e dhëna në pyetësorin e shpërndarë për komunitetin juridik treguan se 
rezultatet ishin shumë pozitive. Të gjithë të anketuarit vlerësuan punën e Projektit të 
GIZ-it për Reformë Juridike në botimin e përmbledhjeve të ligjeve. Përveç kësaj, për 
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shkak të zhvillimit dinamik të legjislacionit, të anketuarit sugjeruan botimin e edicionit 
të ri të pakos së përditësuar të përmbledhjes së ligjeve. 
 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, në emër të 
Ministrisë Federale të Gjermanisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) në 
bashkëpunim me Firmën Juridike Ibrahimaga - Osmani - Tigani (I.O.T), me kënaqësi 
prezanton edicionin e dytë të Përmbledhjes së Ligjeve të Aplikueshme në Kosovë me 
synim të përmirësimit të situatës në fushën e botimeve juridike në Kosovë dhe me 
qëllim që komunitetit juridik t’i sigurohen mjetet efektive të punës. 
 
Në këtë përmbledhje mund t’i gjeni të gjitha ligjet me ndryshime dhe plotësime gjer në 
datën e botimit të përmbledhjes. 
 
Përdoruesit mund të shfrytëzojnë tekstin e ligjeve nga përmbledhja, si versione të 
aplikueshme pa pasur nevojë të kërkojnë gjetiu tekstet e ligjeve. Legjislacioni i 
përfshirë në këtë përmbledhje i referohet burimit origjinal të ligjit, titullit dhe numrit të 
ligjit si dhe datës së botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 
Përmbledhja është e ndarë në katër fusha kryesore: E drejta Civile, Penale, 
Administrative dhe Komerciale - Administrative. Me qëllim të lehtësisë në gjetjen e 
tekstit përkatës, secila fushë është e ndarë në nënfusha të fushës përkatëse. 
 
Ligjet janë përmbledhur në 7 libra të organizuara sipas fushave: 
 
Përmbledhja e ligjeve në fushën administrative ndahet në tri vëllime, me këtë 
përmbajtje:  
 
Vëllimi I Legjislacioni: Interesat shtetërore, rendi publik dhe siguria, të drejtat e 
njeriut, statusi civil, mjedisi dhe ndërtimtaria; 
 
Vëllimi II Legjislacioni: Kujdesi shëndetësor, puna dhe shoqëria, ekonomia dhe 
industria, administrata publike, drejtësia, pushteti lokal; 
 
Vëllimi III Legjislacioni: Mediet dhe publikimi, punët e jashtme dhe humanitare, 
kultura dhe sporti, komunikimi, arsimi dhe shkenca, inspektoratet dhe konventat 
ndërkombëtare.   
 
Përmbledhja e ligjeve në fushën civile ka një vëllim me këtë përmbajtje: E drejta 
civile sistemike, ligjet procedurale dhe ligjet e procedurës jokontestimore. 
 
Përmbledhja e ligjeve penale ka një vëllim me këtë përmbajtje: ligjet materiale dhe 
procedurale.  
 
Përmbledhja e ligjeve ekonomike është e ndarë në dy vëllime:  
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Vëllimi I Legjislacioni: Sektori i tregtisë dhe industrisë, kompanitë, privatizimi, 
koncesionet dhe format tjera të investimit, sektori i pronësisë industriale, aktivitetet në 
fushën e botimeve, bujqësia, blegtoria, ujërat, pylltaria, peshkataria, bletaria dhe 
gjuetia; 
 
Vëllimi II Legjislacioni: Sektori i energjisë dhe minierave, sektori i bankave dhe 
financave, legjislacioni për tatime dhe dogana, marrëveshjet ndërkombëtare për 
zhvillim ekonomik, financat publike dhe auditimi. 
 
Këto përmbledhje janë në dispozicion në versionin e shtypur në gjuhën shqipe, kurse 
versionet në anglisht dhe në serbisht janë në dispozicion në CD-ROM.  
 
GIZ – Projekti për Reformë Juridike në Kosovë falënderon Firmën Juridike Ibrahimaga 
- Osmani -Tigani dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tyre të cilët ndihmuan në realizimin e 
kësaj pune, me shpresë se ky botim dhe botimet e ardhshme të përmbledhjeve do t’i 
ndihmojnë profesionistëve në fushën juridike në shfrytëzimin e ligjeve të aplikueshme 
(në fushat e tyre përkatëse), dhe do t’ua lehtësojnë qytetarëve gjetjen e ligjeve që u 
interesojnë. 
 
 
 
 
Volkmar Theobald  
 
Menaxher i projektit 
Projekti për Reformë Juridike - GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale  Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MARRËDHËNIET E DETYRIMEVE 
 

LIBRI 1 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
PJESA I 

PARIMET THEMELORE 
 

Neni 1 
Fushë veprimtaria e ligjit 

 
1. Ky ligj përmban parimet themelore dhe rregullat e përgjithshme për të gjitha 

marrëdhëniet e detyrimeve.  
2. Dispozitat e këtij ligji zbatohen ndaj marrëdhënieve të detyrimeve të rregulluara me 

akte të tjera ligjore në lidhje me çështjet që nuk rregullohen në këto akte. 
 

Neni 2 
Autonomia e vullnetit 

 
1. Pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimeve janë të lirë, që në pajtim me dispozitat 

urdhëruese, të rendit publik dhe të dokeve të mira, t`i rregullojnë marrëdhëniet e 
veta sipas vullnetit të tyre.  

2. Pjesëmarrësit mund t`i rregullojnë marrëdhëniet e tyre të detyrimeve ndryshe nga 
ajo që është paraparë me këtë ligj, për derisa nuk rezulton diçka tjetër nga dispozitat 
e këtij ligji ose të kuptimit dhe qëllimit të tyre.  

 
Neni 3 

Barazia e pjesëmarrësve në marrëdhëniet e detyrimeve 
 
Pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimeve janë të barabartë. 
 

Neni 4 
Parimi i ndërgjegjshmërisë dhe ndershmërisë 

 
1. Në krijimin e marrëdhënieve të detyrimeve dhe në ushtrimin e të drejtave dhe 

përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga këto marrëdhënie, pjesëmarrësit duhet t'i 
përmbahen parimit të ndërgjegjshmërisë dhe ndershmërisë.  

2. Pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimeve duhet të veprojnë në pajtim me doket e 
mira afariste në marrëdhëniet e tyre. Pjesëmarrësit nuk munden të përjashtojnë ose 
kufizojnë këtë detyrim.  
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Neni 5 
Kujdesi 

 
1. Në përmbushjen e detyrimeve të tyre, pjesëmarrësit në marrëdhëniet e detyrimeve 

detyrohen të veprojnë me kujdesin që kërkohet në qarkullimin juridik të llojit 
përkatës të marrëdhënies së detyrimit (kujdesi i një ekonomisti të mirë ose kujdesi i 
një shtëpiaku të mirë).  

2. Në përmbushjen e detyrimeve të tyre nga veprimtaritë profesionale, pjesëmarrësit 
në marrëdhëniet e tyre të detyrimeve duhet të veprojnë me kujdes të lartë, sipas 
rregullave dhe zakonit të profesionit (kujdesi i një eksperti të mirë). 

 
Neni 6 

Ndalimi i keqpërdorimit të të drejtave 
 
1. Të drejtat që rrjedhin nga marrëdhëniet e detyrimeve duhet të ushtrohen në pajtim 

me parimet themelore të këtij ligji dhe qëllimin e tyre.  
2. Gjatë ushtrimit të të drejtave të tyre, pjesëmarrësit në një marrëdhënie detyrimi 

duhet të përmbahen nga veprimi që do të mund të vështirësonte kryerjen e 
detyrimeve të pjesëmarrësve të tjerë.  

3. Çdo veprim përmes të cilit bartësi i një të drejte vepron me qëllimin e vetëm ose të 
qartë të dëmtimit të tjetrit konsiderohet keqpërdorim i të drejtës.  

 
Neni 7 

Parimi i ekuivalencës së prestimeve 
 
1. Në krijimin e kontratave me shpërblim, pjesëmarrësit nisen nga parimi i vlerës së 

barabartë të dhënieve reciproke.  
2. Me ligj përcaktohet se në cilat raste prishja e këtij parimi krijon pasoja juridike.  
 

Neni 8 
Detyrat e përmbushjes së detyrimeve 

 
1. Pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin 

e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit.  
2. Detyrimi mund të shuhet vetëm me pajtimin e vullneteve të pjesëmarrësve në 

marrëdhënien e detyrimeve ose në bazë të ligjit.  
 

Neni 9 
Ndalimi i shkaktimit të dëmit 

 
Secili person ka për detyrë të përmbahet nga veprimi që mund t'i shkaktoj dëm tjetrit. 
 

Neni 10 
Zgjidhja e konflikteve në mënyrë paqësore 

 
Pjesëmarrësit e marrëdhënies së detyrimit do të përpiqen që kontestet t'i zgjidhin me anë 
të negocimit, të ndërmjetësimit apo në ndonjë mënyrë tjetër me pajtimin e pjesëmarrësve. 
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Neni 11 
Doket afariste, uzansat dhe praktika 

 
Doket afariste, uzansat dhe praktika e krijuar ndërmjet palëve duhet të merret në 
konsideratë në vlerësimin e sjelljes së kërkuar dhe efekteve të saj në marrëdhëniet e 
detyrimeve të subjekteve afarist. 
 

Neni 12 
Kontratat komerciale 

 
1. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të gjitha llojeve të kontratave, përveç nëse me 

ligj përcaktohet ndryshe.  
2. Kontratat komerciale janë kontrata të lidhura nga subjektet komerciale ndërmjet 

tyre.  
3. Entitetet afariste të përcaktuara me ligj, si dhe personat e tjerë juridike që kryejnë 

veprimtari fitimprurëse konsiderohen subjekte afariste në kuptimin e këtij ligji.  
4. Personat e tjerë juridike konsiderohen subjekte komerciale në kuptimin e këtij ligji 

kur në pajtim me dispozitat ligjore, herë pas here ose gjatë veprimtarive të tyre 
parësore, përfshihen në veprimtari fitimprurëse, në rast se çështja ka të bëjë me një 
kontratë në lidhje me këto veprimtari fitimprurëse. 

 
Neni 13 

Punët e tjera juridike 
 
Kuptimi i dispozitave të këtij ligji në lidhje me kontratat përshtatshmërisht aplikohet 
edhe ndaj punëve të tjera juridike. 
 

Neni 14 
Zbatimi analog i ligjit 

 
Për marrëdhëniet për të cilat ky ligj nuk përmban ndonjë dispozitë zbatohen 
përshtatshmërisht dispozitat për marrëdhënie juridike të ngjashme, e në mungesë të 
dispozitave të tilla zbatohen parimet të cilat burojnë nga bazat e rendit juridik dhe 
doket e mira. 
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PJESA II 
KRIJIMI I DETYRIMEVE 

 
KREU 1 

KONTRATA 
 

NËNKREU 1 
LIDHJA E KONTRATËS 

 
I. PAJTIMI I VULLNETIT 

 
Neni 15 

Lidhja e kontratës 
 
Kontrata është e lidhur kur palët kontraktuese janë marrë vesh për elementet thelbësore 
të kontratës. 
 

Neni 16 
Mosmarrëveshja 

 
Kur palët besojnë se janë pajtuar, kurse midis tyre ekziston mosmarrëveshja rreth 
elementeve thelbësore të kontratës, kontrata nuk do të konsiderohet e lidhur. 
 

Neni 17 
Lidhja e detyrueshme dhe përmbajtja e detyrueshme e kontratës 

 
1. Kushdo që sipas ligjit është i detyruar të lidhë kontratë, personi i interesuar mund të 

kërkojë që një kontratë e tillë të lidhet pa shtyrje.  
2. Dispozitat ligjore, me të cilat caktohet pjesërisht apo tërësisht përmbajtja e 

detyrueshme e kontratës janë pjesë përbërëse e këtyre kontratave, kështu që i 
plotësojnë ato, ose hyjnë në vend të dispozitave kontraktuese që nuk janë në 
përputhje me to.  

 
Neni 18 

Shprehja e vullnetit 
 
1. Vullneti për ta lidhur kontratën mund të shprehet me fjalë, me shenja të rëndomta 

ose me ndonjë sjellje tjetër nga e cila mund të konkludohet me siguri për ekzistimin 
e tij.  

2. Shprehja e vullnetit duhet të bëhet lirisht dhe seriozisht.  
 

Neni 19 
Pëlqimi 

 
1. Kur për lidhjen e ndonjë kontrate nevojitet aprovimi i personit të tretë, ky pëlqim 

mund të jepet para lidhjes së kontratës, si leje, apo, pas lidhjes së saj, si aprovim, po 
qe se me ligj nuk është parashikuar diç tjetër. 
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2. Leja, përkatësisht aprovimi duhet të jepet në formën e parashikuar për kontrata, për 
lidhjen e të cilave jepen. 

 
Neni 20 

Negociatat 
 
1. Negociatat që i paraprijnë lidhjes së kontratës nuk detyrojnë dhe secila palë mund 

t`i ndërpret kurdo që të dëshirojë.  
2. Pala që ka zhvilluar negociata pa pasur qëllim që të lidhë kontratë, mban përgjegjësi 

për dëmin e shkaktuar gjatë zhvillimit të negociatave.  
3. Përgjegjësi për dëmin mban edhe pala që i ka zhvilluar negociata me qëllim që të 

lidhë kontratë, e pastaj heqë dorë nga ky qëllim, pa ndonjë shkak të bazuar dhe në 
këtë mënyrë i shkakton dëm palës tjetër.  

4. Në qoftë se nuk merren vesh ndryshe, secila palë bartë shpenzimet e veta rreth 
përgatitjes për lidhjen e kontratës, kurse shpenzimet e përbashkëta i bartin në pjesë 
të barabarta.  

 
Neni 21 

Koha dhe vendi i lidhjes së kontratës 
 
1. Kontrata është e lidhur në çastin kur ofertuesi merr deklaratën e të ofertuarit se e 

pranon ofertën.  
2. Konsiderohet se kontrata është e lidhur në vendin ku ofertuesi e ka pasur selinë e tij, 

përkatësisht vendbanimin në çastin kur e ka bërë ofertën.  
 

Neni 22 
Oferta 

 
1. Oferta është propozim për lidhjen e kontratës që i bëhet personit të caktuar dhe 

përmban të gjitha elementet thelbësore të kontratës, kështu që me pranimin e saj do 
të mund të lidhej kontrata.  

2. Kontrata konsiderohet e lidhur, nëse palët kontraktuese e lënë për më vonë 
marrëveshjen për elementet sekondare, me kusht që palët janë pajtuar për elementet 
thelbësore të kontratës. Nëse palët nuk mund të merren vesh për elementet dytësore, 
ato do të caktohen nga gjykata duke pasur parasysh negociatat paraprake, praktikën 
e krijuar ndërmjet kontraktuesve dhe doket.  

3. Propozimi për lidhjen e kontratës që i bëhet një numri të pacaktuar personash, i cili 
përmban elementet thelbësore të kontratës, i destinuar për lidhjen e saj, vlen si 
ofertë, në qoftë se nuk rrjedh ndryshe nga rrethanat e rastit ose nga doket.  

 
Neni 23 

Ekspozimi i mallit 
 
Ekspozimi i mallit me shënimin e çmimit konsiderohet si ofertë, në qoftë se nuk rrjedh 
ndryshe nga rrethanat e rastit ose nga doket. 
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Neni 24 
Dërgimi i katalogjeve dhe i shpalljeve 

 
1. Dërgimi i katalogëve, i çmimoreve, tarifave dhe i njoftimeve të tjera, si dhe 

shpalljet e bëra me anë të shtypit, trakteve, radios, televizionit ose në ndonjë 
mënyrë tjetër, nuk përbëjnë ofertë për lidhjen e kontratës, por vetëm ftesë që të 
bëhet oferta nën kushtet e shpallura.  

2. Megjithatë, dërguesi i ftesave të tilla do të përgjigjet për dëmin, të cilin do ta 
pësonte ofertuesi, po qe se dërguesi pa ndonjë shkak të arsyeshëm nuk e ka pranuar 
ofertën e ofertuesit.  

 
Neni 25 

Efekti i ofertës dhe i revokimit 
 
1. Ofertuesi është i lidhur me ofertën, përveç nëse ofertuesi detyrimin e vet për ta 

mbajtur ofertën e ka përjashtuar, apo në qoftë se ky përjashtim rrjedh nga rrethanat 
e rastit. 

2. Oferta mund të revokohet vetëm në qoftë se i ofertuari e ka marrë revokimin 
përpara marrjes së ofertës, apo njëkohësisht me të. 

 
Neni 26 

Oferta Detyruese 
 
1. Oferta në të cilën është caktuar afati për pranimin e saj, e detyron ofertuesin deri në 

skadimin e këtij afati.  
2. Në qoftë se ofertuesi në letër ose në telegram e ka caktuar afatin e pranimit, do të 

konsiderohet se ky afat ka filluar të rrjedhë që nga data e shënuar në letër, ose në 
rast se nuk ka datë të shënuar në letër, nga data e shënuar në zarf, përkatësisht që 
nga dita kur është dorëzuar telegrami në postë. Afati për pranim i caktuar nga 
ofertuesi me telefon, teleks ose ndonjë mjet tjetër të drejtpërdrejtë të komunikimit 
fillon të rrjedhë në momentin kur i ofertuari e merr ofertën.  

3. Oferta e bërë personit në mungesë, në të cilën nuk është caktuar afati i pranimit, 
detyron ofertuesin për kohën që nevojitet rregullisht që oferta t`i arrijë të ofertuarit, 
që ky ta shqyrtojë atë, të vendosë për te dhe që përgjigjja për pranimin të arrijë 
ofertuesit.  

4. Oferta që i bëhet personit të pranishëm (oferta e drejtpërdrejt) në të cilën asnjë afat 
kohor për pranim nuk është caktuar, konsiderohet e refuzuar në rast se nuk është 
pranuar menjëherë, përveç nëse nga rrethanat del se të oferetuarit i takon një kohë 
për të shqyrtuar ofertën.  

5. Oferta e bërë me telefon, ose drejtpërdrejt me anë të radio-ndërlidhjes si dhe me 
mjete të komunikimit drejtpërdrejt, konsiderohet si ofertë e bërë personit të 
pranishëm.  

6. Në rast se afati kohor i caktuar për pranim nuk ka mbaruar ende, oferta pushon së 
qenuri e vlefshme kur ofertuesi pranon deklaratën për refuzimin e saj.  
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Neni 27 
Forma e ofertës 

 
1. Oferta e kontratës për lidhjen e së cilës ligji kërkon formë të veçantë e detyron 

ofertuesin vetëm po qe se është bërë në këtë formë.  
2. E njëjta vlen edhe për pranimin e ofertës.  
 

Neni 28 
Pranimi i ofertës 

 
1. Oferta është e pranuar kur ofertuesi e merr deklaratën e të ofertuarit se e pranon 

ofertën.  
2. Oferta është e pranuar edhe atëherë kur i ofertuari e dërgon sendin ose e paguan 

çmimin, si dhe kur bën ndonjë veprim tjetër i cili në bazë të ofertës, praktikës së 
vërtetuar midis palëve të interesuara ose dokeve mund të konsiderohet si deklaratë 
për pranimin.  

3. Pranimi mund të revokohet, në qoftë se ofertuesi e merr deklaratën për revokimin 
përpara deklaratës për pranimin ose njëkohësisht me të.  

 
Neni 29 

Pranimi i ofertës me propozimin për ndryshim 
 
1. Në rast se përgjigjja ndaj ofertës shpreh pranim, por njëkohësisht propozon që ajo 

diku të ndryshohet ose të plotësohet, konsiderohet se i ofertuari e ka refuzuar 
ofertën dhe i ka bërë një ofertë tjetër ofertuesit të mëparshëm.  

2. Përgjigjja ndaj ofertës që shpreh pranim, por njëkohësisht përmban shtesa ose 
ndryshime që nuk e ndryshojnë thelbësisht ofertën nënkupton pranim, përveç nëse 
ofertuesi kundërshton menjëherë. Në rast se ofertuesi nuk vepron, kontrata lidhet në 
përputhje me përmbajtjen e ofertës me ndryshimet e theksuara në deklaratën e 
pranimit. 

3. Shtesat ose ndryshimet që lidhen me çmimin ose pagesat për cilësinë dhe sasinë e 
mallrave, vendin dhe kohën e dorëzimit, nivelin e detyrimeve të njërës palë në 
krahasim me tjetrën ose zgjidhjen e kontesteve konsiderohen ndryshim thelbësor i 
ofertës. 

 
Neni 30 

Heshtja e të ofertuarit 
 
1. Heshtja e të ofertuarit nuk do të thotë pranim i ofertës.  
2. Nuk ka efekt dispozita në ofertë se me heshtje të të ofertuarit ose ndonjë lëshim 

tjetër i tij (p.sh. në qoftë se nuk e refuzon ofertën brenda afatit të caktuar, apo në 
qoftë se sendin e dërguar për të cilin i ofrohet kontrata nuk e kthen brenda afatit të 
caktuar etj.) do të konsiderohet si pranim.  

3. Megjithatë, kur i ofertuari ndodhet në lidhje të vazhdueshme afariste me ofertuesin 
lidhur me mallin e caktuar, konsiderohet se e ka pranuar ofertën që ka të bëjë me mallin 
e tillë, në qoftë se nuk e ka refuzuar menjëherë ose brenda afatit që i është lënë.  
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4. Po kështu, personi që i është ofruar tjetrit që të zbatojë urdhrat e tij për kryerjen e 
punëve të caktuara, si dhe personi në veprimtarinë afariste të të cilit hyn ushtrimi i 
urdhrave të tilla, ka për detyrë ta zbatojë urdhrin e marr në qoftë se nuk e ka 
refuzuar menjëherë.  

5. Në qoftë se në rastin nga paragrafi paraprak, oferta, përkatësisht urdhri nuk është 
refuzuar, konsiderohet se kontrata është lidhur në çastin kur oferta, përkatësisht 
urdhri i ka arritur të ofertuarit.  

 
Neni 31 

Pranimi i vonuar dhe dërgimi i vonuar i deklaratës së pranimit 
 
1. Pranimi i ofertës që bëhet me vonesë konsiderohet si ofertë e re nga i ofertuari, 

përveç nëse ofertuesi e njofton menjëherë të ofertuarin se kontrata është lidhur në 
pajtim me ofertën e parë.  

2. Në rast se është e qartë nga dokumenti që përmban pranimin e vonuar se është 
dërguar në rrethana të tilla që ofertuesi do ta kishte pranuar atë në kohë po qe se do 
të ishte transferuar në mënyrë të rregullt, kontrata do të konsiderohet e lidhur, 
përveç nëse ofertuesi e njofton menjëherë të ofertuarin se oferta nuk konsiderohet 
detyruese për shkak të vonesës.  

 
Neni 32 

Vdekja ose paaftësia e njërës palë 
 
Oferta nuk e humb efektin, në qoftë se vdekja ose paaftësia e njërës palë është 
shkaktuar përpara pranimit të saj, përveç nëse e kundërta del nga qëllimi i palëve, nga 
doket ose nga natyra e punës. 
 

Neni 33 
Parakontrata 

 
1. Parakontrata është kontratë me të cilën merret përsipër detyrimi që më vonë të 

lidhet kontrata tjetër kryesore.  
2. Dispozitat mbi formën e kontratës kryesore vlejnë edhe për parakontratën, në qoftë 

se forma e parashikuar është kusht i vlefshmërisë së kontratës.  
3. Parakontrata detyron, në qoftë se i përmban elementet thelbësore të kontratës 

kryesore.  
4. Me kërkesën e palës së interesuar, gjykata do ta urdhërojë palën tjetër që refuzon 

lidhjen e kontratës kryesore ta bëjë këtë brenda afatit të cilin do t`ia caktojë.  
5. Lidhja e kontratës kryesore mund të kërkohet brenda afatit prej gjashtë (6) muajsh 

nga skadimi i afatit të parashikuar për lidhjen e saj, e në qoftë se ky afat nuk është 
parashikuar, atëherë prej ditës kur sipas natyrës së punës dhe rrethanave konkrete, 
kontrata është dashur të lidhet. 

6. Parakontrata nuk detyron në qoftë se rrethanat, prej lidhjes së saj kanë ndryshuar aq 
sa që nuk do të lidhej fare po të ekzistonin rrethanat e tilla në atë kohë.  
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II. OBJEKTI 
 

Neni 34 
Objekti i detyrimit kontraktues 

 
1. Detyrimi kontraktues mund të përbëhet nga dhënia, veprimi, mosveprimi ose 

durimi.  
2. Detyrimi duhet të jetë i mundshëm, i lejueshëm, i caktuar përkatësisht i caktueshëm.  
 

Neni 35 
Kontrata nule 

 
Kur objekti i detyrimit është i pamundur, i palejueshëm, i pacaktuar ose i cili nuk mund 
të caktohet, kontrata është absolutisht e pavlefshme. 
 

Neni 36 
Kushti shtyrës 

 
Kontrata e lidhur nën kushtin shtyrës, ose me afat është e vlefshme në qoftë se objekti i 
detyrimit i cili në fillim ishte i pamundur është bërë i mundur para realizimit të 
kushteve apo skadimit të afatit. 
 

Neni 37 
Kur objekti i detyrimit është i palejueshëm 

 
Objekti i detyrimit është i palejueshëm, në qoftë se është në kundërshtim me dispozitat 
e rendit publik, dispozitat tjera urdhëruese dhe moralin e shoqërisë. 
 

Neni 38 
Kur objekti është i caktueshëm 

 
1. Objekti i detyrimit është i caktueshëm në qoftë se kontrata përmban të dhënat me 

ndihmën e të cilave mund të caktohet objekti, apo nëse palët ia kanë lënë personit të 
tretë që ta caktojnë objektin.  

2. Në qoftë se ky person i tretë nuk dëshiron apo nuk mund ta caktojë objektin e 
detyrimit, kontrata është absolutisht e pavlefshme.  

 
III. BAZA 

 
Neni 39 

Baza e lejueshme 
 
1. Secili detyrim kontraktues duhet të ketë bazën e lejueshme.  
2. Baza është e palejushme në rast se është në kundërshtim me dispozitat e rendit 

publik, dispozitat tjera urdhëruese dhe moralin e shoqërisë.  
3. Konsiderohet se detyrimi ka bazë, edhe në rast se kjo nuk është e shprehur.  
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4. Në rast se nuk ka bazë ose baza është e palejueshme, kontrata është nul dhe 
absolutisht e pavlefshme.  

 
Neni 40 

Motivet për lidhjen e kontratës 
 
1. Motivet nga të cilat është lidhur kontrata nuk ndikojnë në plotfuqishmërinë e saj.  
2. Megjithatë, ne qoftë se motivi i palejueshëm ka ndikuar esencialisht që një nga 

kontraktuesit të vendosë lidhjen e kontratës dhe në qoftë se këtë gjë kontraktuesi 
tjetër e ka ditur ose është dashur ta dinte, kontrata do të jetë pa efekt.  

3. Kontrata pa shpërblim nuk ka efekt juridik edhe kur kontraktuesi tjetër nuk ka ditur 
se motivi i palejueshëm ka ndikuar esencialisht në vendimin e bashkë kontraktuesit 
të tij.  

 
IV. AFTËSIA 

 
Neni 41 

Kontrata e personit të paaftë për të vepruar 
 
1. Për lidhjen e kontratës së vlefshme nevojitet që kontraktuesi të ketë zotësinë për të 

vepruar që kërkohet për lidhjen e kësaj kontrate.  
2. Personi me zotësi të kufizuar për të vepruar mundet pa lejen e përfaqësuesit të vet 

ligjor të lidhë vetëm ato kontrata, lidhja e të cilave i lejohet nga ligji.  
3. Kontratat e tjera të këtyre personave janë të rrëzueshme, në qoftë se janë lidhur pa 

lejen e përfaqësuesit ligjor, por mund të fuqizohen me aprovimin e mëvonshëm të të 
njëjtave.  

 
Neni 42 

E drejta e bashkë kontraktuesve të personit të paaftë për të vepruar 
 
1. Bashkë kontraktuesi i personit të paaftë për të vepruar,i cili nuk ka ditur për 

paaftësinë e tij për të vepruar mund të heqë dorë nga kontrata që ka lidhur me të pa 
lejen e përfaqësuesit të tij ligjor.  

2. Të njëjtën të drejtë e ka edhe bashkë kontraktuesi i personit të paaftë për të vepruar 
që ka ditur për paaftësinë e tij për të vepruar, por ka qenë i mashtruar prej tij se e ka 
lejen e përfaqësuesit të vet ligjor.  

3. Kjo e drejt shuhet pasi të kenë kaluar tridhjetë (30) ditë nga data kur të ketë mësuar 
për paaftësinë për të vepruar të palës tjetër, respektivisht për mungesën e lejen të 
përfaqësuesit ligjor, por shuhet edhe më përpara në qoftë se përfaqësuesi ligjor do ta 
lejojë kontratën para se të ketë skaduar ky afat.  

 
Neni 43 

Ftesa e përfaqësuesit ligjor për t'u deklaruar 
 
1. Bashkë kontraktuesi i personit të paaftë për të vepruar që ka lidhur kontratën me 

këtë te fundit pa lejen e përfaqësuesit të tij ligjor mund ta ftojë përfaqësuesin e tij 
ligjor që të deklarohet se a e aprovon ose jo këtë kontratë.  
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2. Në qoftë se përfaqësuesi ligjor nuk deklarohet brenda tridhjetë (30) ditësh nga data 
e kësaj ftese për lejimin e kontratës, do të konsiderohet se ka refuzuar ta japë lejen.  

 
Neni 44 

Kur kontraktuesi e fiton zotësinë për të vepruar pas lidhjes së kontratës 
 
Personi i aftë për të vepruar mund të kërkojë që të anulohet kontrata të cilën, pa 
autorizimin e nevojshëm, e ka lidhur gjatë kohëzgjatjes së zotësisë së kufizuar për të 
vepruar, vetëm në qoftë se padinë e ka paraqitur brenda tre (3) muajsh nga data e 
fitimit të zotësisë së plotë për të vepruar. 
 

V. TË METAT E VULLNETIT 
 

Neni 45 
Kanosja 

 
1. Në qoftë se pala kontraktuese ose ndonjë i tretë me kanosje të palejueshme ka 

shkaktuar frikësim të bazuar te pala tjetër, kështu që kjo për këtë arsye e ka lidhur 
kontratën, pala tjetër mund të kërkojë që kontrata të anulohet.  

2. Frika konsiderohet e bazuar në qoftë se nga rrethanat shihet se nga rreziku serioz 
është cenuar jeta trupi ose ndonjë e mirë tjetër e rëndësishme e palës kontraktuese 
ose e personit të tretë.  

 
Neni 46 

Lajthimi thelbësor 
 
1. Lajthimi është thelbësor, në qoftë se ka të bëjë me elementet thelbësore të objektit, 

me personin me të cilin lidhet kontrata, në qoftë se lidhet duke marrë parasysh këtë 
person, si dhe me rrethanat të cilat sipas dokeve që praktikohen ose sipas qëllimit të 
palëve, konsiderohen vendimtare, ndërsa pala që është në lajthim nuk do ta lidhte 
përndryshe kontratën me përmbajtje të tillë. 

2. Pala e cila është në lajthim mund të kërkojë të shpallet e pavlefshme kontrata për 
shkak të lajthimit thelbësor, përveç nëse gjatë lidhjes së kontratës nuk ka vepruar 
me kujdesin që kërkohet në qarkullim.  

3. Nëse kontrata shpallet e pavlefshme për shkak të lajthimit, pala tjetër me mirëbesim 
ka të drejtë të kërkojë shpërblim për dëmin e pësuar.  

4. Pala e cila është në lajthim nuk mund t`i referohet lajthimit, në qoftë se pala tjetër 
është e gatshme ta përmbushë kontratën sikur lajthimi të mos kishte ekzistuar fare.  

 
Neni 47 

Lajthimi për motivin te kontrata pa shpërblim 
 
Te kontrata pa shpërblim lajthim thelbësor konsiderohet edhe lajthimi për motivin që 
ka qenë vendimtar për marrjen përsipër të detyrimit. 
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Neni 48 
Deklarata e tërthortë 

 
Lajthimi i personit me anë të të cilit pala ka shprehur vullnetin e saj konsiderohet se 
është njësoj si dhe lajthimi në shfaqjen e vullnetit vetjak. 
 

Neni 49 
Mashtrimi 

 
1. Në qoftë se njëra palë shkakton lajthim te pala tjetër, ose mban në lajthim me qëllim 

që me këtë ta shtyj për lidhjen e kontratës, pala tjetër mund të kërkojë të shpallet e 
pavlefshme kontrata edhe atëherë kur lajthimi nuk është thelbësor.  

2. Pala që ka lidhur kontratë duke qenë e mashtruar, ka të drejtë që të kërkojë 
shpërblim për dëmin e pësuar. 

3. Në qoftë se mashtrimin e ka bërë personi i tretë, mashtrimi ndikon në vetë kontratën 
në qoftë se pala tjetër kontraktuese në kohën e lidhjes së kontratës ishte në dijeni 
ose është dashur të dinte për mashtrimin. 

4. Kontrata pa shpërblim mund të shpallet e pavlefshme edhe kur mashtrimin e ka bërë 
personi i tretë, pavarësisht nëse pala tjetër kontraktuese në kohën e lidhjes së 
kontratës e ka ditur ose është dashur të dinte për mashtrimin. 

 
Neni 50 

Kontrata fiktive 
 
1. Kontrata fiktive nuk ka efekt juridik ndërmjet palëve kontraktuese.  
2. Në qoftë se kontrata fiktive fsheh ndonjë kontratë tjetër, atëherë kjo e dyta është e 

vlefshme, nëse janë plotësuar kushtet për vlefshmërinë e saj e saj juridike.  
3. Fiktiviteti i kontratës nuk mund të theksohet ndaj personit të tretë.  
 

VI. FORMA E KONTRATËS 
 

Neni 51 
Joformaliteti i kontratës 

 
1. Lidhja e kontratës nuk i nënshtrohet asnjë forme, përveç nëse me ligj është caktuar 

ndryshe.  
2. Përcaktimi me ligj, që kontrata të lidhet në një formë të caktuar vlen edhe për të 

gjitha ndryshimet ose plotësimet e mëvonshme të kontratës.  
3. Megjithatë, të vlefshme janë plotësimet e mëvonshme gojore për elementet 

sekondare, për të cilat në kontratën formale nuk është thënë asgjë, në qoftë se kjo 
nuk është në kundërshtim me qëllimin për të cilin është parashikuar forma. 

4. Të vlefshme janë edhe ujditë e mëvonshme gojore me të cilat zvogëlohen ose 
lehtësohen detyrimet e njërës ose të palës tjetër, në qoftë se forma e veçantë është 
parashikuar vetëm në interesin e palëve kontraktuese. 

 



 
Ligjet civile 

 18 

Neni 52 
Forma e kontratës për transferin e titullit të paluajtshmërisë 

 
Kontrata në bazë të së cilës transferohet titulli i paluajtshmërisë ose përmes së cilës 
krijohet një e drejtë tjetër subjektive për paluajtshmërinë duhet të lidhet në formën e 
shkruar. 
 

Neni 53 
Zgjidhja e kontratave formale 

 
Kontratat formale mund të zgjidhen me marrëveshje joformale, përveç nëse në rastin e 
caktuar nga ligji parashikohet ndryshe, ose kur qëllimi për të cilin është parashikuar 
forma për lidhjen e kontratës kërkon që zgjidhja e kontratës të bëhet në të njëjtën 
formë. 
 

Neni 54 
Forma e kontraktuar 

 
1. Palët kontraktuese mund të merren vesh, që forma e veçantë të jetë kusht për 

vlefshmërinë e kontratës së tyre.  
2. Kontrata për lidhjen e së cilës është kontraktuar forma e veçantë mund të zgjidhet, 

të plotësohet ose të ndryshohet në ndonjë mënyrë tjetër edhe me marrëveshje 
joformale.  

3. Në qoftë se palët kontraktuese kanë parashikuar formën e caktuar vetëm për të 
siguruar provën për lidhjen e kontratës së tyre, ose për të arritur diçka tjetër, 
kontrata është e lidhur kur të jetë arritur pëlqimi për përmbajtjen e saj, ndërsa për 
kontraktuesin ka lindur në të njëjtën kohë detyrimi që kontratës t`i japin formën e 
parashikuar.  

 
Neni 55 

Sanksioni për mungesë të formës së nevojshme 
 
1. Kontrata që nuk është e lidhur në formën e parashikuar nuk ka efekt juridik, në 

qoftë se nga qëllimi i dispozitës me të cilën është caktuar forma nuk del diçka tjetër.  
2. Kontrata që nuk është lidhur në formën e kontraktuar nuk ka efekt juridik, në qoftë 

se palët e kanë kushtëzuar vlefshmërinë e kontratës me formë të veçantë.  
 

Neni 56 
Kushti i plotësisë së dokumentit 

 
1. Në qoftë se kontrata është lidhur në formë të veçantë, si në bazë të ligjit ashtu edhe 

në bazë të vullnetit të palëve, vlen vetëm ajo që është shprehur në këtë formë.  
2. Megjithatë, do të jenë të vlefshme ujditë e njëkohshme gojore për elementet 

sekondare për të cilat në kontratën formale nuk është thënë asgjë, në qoftë se nuk 
janë në kundërshtim me përmbajtjen e saj, apo nëse nuk janë në kundërshtim me 
qëllimin për të cilin është parashikuar forma.  
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3. Të vlefshme janë edhe marrëveshjet e njëkohshme gojore që i zvogëlojnë ose i 
lehtësojnë detyrimet e njërës ose të të dy palëve, në qoftë se forma e veçantë është 
parashikuar vetëm në interesin e palëve kontraktuese.  

 
Neni 57 

Përpilimi i dokumentit 
 
1. Kur për lidhjen e kontratës nevojitet përpilimi i dokumentit, kontrata është e lidhur 

kur dokumentin ta nënshkruajnë të gjithë personat që detyrohen prej saj. 
2. Kontraktuesi që nuk di të shkruajë do të vejë në dokument shenjën e gishtit të 

vërtetuar nga dy dëshmitarë ose nga gjykata apo organi tjetër. 
3. Për lidhjen e kontratës dypalëshe mjafton që të dy palët ta nënshkruajnë një 

dokument ose që secila prej palëve të nënshkruajë kopjen e dokumentit të destinuar 
palës tjetër. 

4. Kërkesa e formës me shkrim është e përmbushur, në qoftë se palët këmbejnë letra 
ose merren vesh me ndonjë mjet tjetër që bënë të mundur që me siguri të 
përcaktohet përmbajtja dhe personi, i cili e ka dhënë deklaratën. 

5. Në qoftë se me ligj shprehimisht nuk caktohet ndryshe, forma me shkrim 
zëvendësohet edhe me deklarata me mjete elektronike, për të cilat zbatohen 
dispozitat e ligjit të veçantë.  

 
Neni 58 

Kur kontrata e përmbushur të cilës i mungon forma me shkrim është e vlefshme 
 
Kontrata, për lidhjen e së cilës kërkohet forma me shkrim është e vlefshme edhe pse 
nuk është lidhur në këtë formë, në qoftë se palët kontraktuese detyrimet i kanë 
përmbushur në tërësi ose në pjesën më të madhe që dalin nga kontrata, përveç nëse 
qartë del ndryshe nga qëllimi për të cilin është parashikuar forma. 
 

VII. KUSHTI 
 

Neni 59 
Kushtet dhe efektet e tyre 

 
1. Kontrata quhet e lidhur me kusht, në qoftë se krijimi ose shuarja e saj varen nga një 

fakt i pasigurt.  
2. Në qoftë se kontrata lidhet nën kusht shtyrës (pezullues) dhe kushti plotësohet, 

efekti i kontratës fillon që nga lidhja e saj, përveç nëse nga ligji, karakteri i punës 
ose vullneti i palëve del diç tjetër.  

3. Në qoftë se kontrata lidhet nën kushtin zgjidhës, kontrata pushon të vlejë në qoftë se 
kushti plotësohet.  

4. Konsiderohet se kushti është realizuar në qoftë se realizimi i tij, në kundërshtim me 
parimin e ndërgjegjshmërisë dhe të ndershmërisë, e parandalon pala në dëm të së 
cilës është caktuar, ndërsa konsiderohet se nuk është realizuar në qoftë se realizimi i 
tij, në kundërshtim me parimin e ndërgjegjshmërisë dhe të ndershmërisë, e shkakton 
pala në dobi të së cilës është caktuar.  
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Neni 60 
Efekti prapaveprues 

 
Nëse sipas përmbajtjes së kontratës pasojat që krijohen me përmbushjen e një kushti 
kanë efekt që nga një moment më i hershëm kohor, atëherë, në rast të përmbushjes së 
këtij kushti, pjesëmarrësit janë të detyruar që t`i mundësojnë njëri tjetrit atë që do të 
kishin mundësuar, sikur pasojat të kishin lindur në çastin më të hershëm kohorë. 
 

Neni 61 
Kushti i palejueshëm ose i pamundur 

 
1. Është e pavlefshme kontrata në të cilën është vënë kushti shtyrës ose zgjidhës në 

kundërshtim me dispozitat urdhëruese, rendin publik ose moralin e shoqërisë.  
2. Kontrata e lidhur nën kusht të pamundshëm shtyrës është e pavlefshme, ndërsa 

kushti i pamundshëm zgjidhës konsiderohet i paqenë.  
 

Neni 62 
Sigurimi i të drejtës kushtëzuese 

 
Në qoftë se kontrata është e lidhur me kusht shtyrës, kreditori, e drejta e të cilit është 
kushtëzuar, mund të kërkojë sigurimin përkatës të kësaj të drejte në qoftë se realizimi i 
saj është rrezikuar. 
 

Neni 63 
Mbrojtja e së drejtës së kushtëzuar 

 
1. Përfituesi nga puna juridike e lidhur nën kushtin shtyrës mundet, në rast të 

përmbushjes së këtij kushti, të kërkojë shpërblimin e dëmit nga pala tjetër, në qoftë 
se kjo para përmbushjes së kushtit me fajin e saj e ka pamundësuar ose kufizuar të 
drejtën e cila varet nga ky kusht. 

2. Në rast të kontratës së lidhur nën kushtin zgjidhës, të njëjtën të drejtë dhe nën të 
njëjtat kushte e ka ai në dobi të të cilit rikthehet gjendja e mëhershme juridike. 

 
Neni 64 

Pavlefshmëria e disponimeve gjatë kohëzgjatjes së kushtit 
 
1. Nëse dikush e ka në dispozicion një objekt nën kushtin shtyrës, atëherë çdo 

disponim tjetër, të cilin e ndërmerr para plotësimit të kushtit, bëhet i pavlefshëm në 
momentin e plotësimit të kushtit, në masë për sa disponimi do të pengonte ose 
dëmtonte arritjen e qëllimit që varet nga kushti.  

2. E njëjta vlen në rast të një kushti zgjidhës për disponimet e atij, e drejta e të cilit 
shuhet me plotësimin e këtij kushti.  

3. Dispozitat mbi mbrojtjen e të drejtave të personave të tretë në mirëbesim zbatohen 
përshtatshmërisht.  
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VIII. AFATET 
 

Neni 65 
Llogaritja e afateve 

 
1. Afati i caktuar në ditë fillon të rrjedhë ditën e parë pas ngjarjes nga e cila mund të 

llogaritet afati, ndërsa përfundon me skadimin e ditës së fundit, të afatit.  
2. Afati i caktuar në javë, muaj ose vite përfundon atë ditë që me emër dhe numër 

përputhet me ditën e lindjes së ngjarjes nga e cila ka filluar të rrjedhë afati; e në 
qoftë se një ditë e tillë nuk ekziston në muajin e fundit, fundi i afatit bie në ditën e 
fundit të atij muaji.  

3. Në qoftë se dita e fundit e afatit bie në ditën kur në bazë të ligjit është caktuar që të 
mos punohet, si ditë e fundit e afatit llogaritet dita e parë e punës në vijim.  

4. Fillimi i muajit shënon ditën e parë të muajit, mesi i muajit me pesëmbëdhjetë (15) 
të muajt, dhe fundi i muajit në ditën e fundit të muajit, në qoftë se diçka tjetër nuk 
rezulton nga qëllimi i palëve, nga natyra e marrëdhënies, ose nga doket.  

 
Neni 66 

Aplikimi i rregullave për kushtin 
 
Kur efekti i kontratës fillon që nga koha e caktuar vihen në zbatim rregullat për kushtin 
shtytës; kur kontrata pushon të jetë në fuqi pas mbarimit të kohës së caktuar, vihen në 
zbatim rregullat për kushtin zgjidhës. 
 

IX. KAPARI DHE PENDESA 
 

1. KAPARI 
 

Neni 67 
Kthimi dhe llogaritja e kaparit 

 
1. Në qoftë se në çastin e lidhjes së kontratës njëra palë ia ka dhënë palës tjetër një 

shumë të hollash, ose një sasi sendesh të tjera të zëvendësueshme si shenjë se 
kontrata është lidhur (kapari), kontrata konsiderohet e lidhur kur kapari të jetë 
dhënë, në qoftë se nuk është kontraktuar diç tjetër.  

2. Kapari llogaritet në përmbushjen e detyrimit, e në qoftë se kjo nuk është e mundur, 
atëherë ai (kapari) duhet të kthehet në çastin e përmbushjes. 

3. Në qoftë se nuk është kontraktuar diç tjetër, pala që e ka dhënë kaparin nuk mund të 
heqë dorë nga kontrata, duke ia lënë kaparin palës tjetër, e as që mund ta bëjë këtë 
pala tjetër duke e kthyer kaparin e dyfishuar. 

 
Neni 68 

Mos përmbushja e kontratës 
 
1. Në qoftë se për mos përmbushjen e kontratës është përgjegjëse pala që e ka dhënë 

kaparin, pala tjetër mundet, sipas vullnetit së saj të kërkojë përmbushjen e kontratës, 
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në qoftë se kjo është ende e mundshme dhe të kërkojë shpërblimin e demit. Ajo 
mundet kaparin ta kompensojë me shpërblimin e dëmit ose ta kthejë ose pala 
mundet të pajtohet me kaparin e marrur.  

2. Në qoftë se për mos përmbushjen e kontratës është përgjegjëse pala që e ka marrë 
kaparin, pala tjetër mundet, sipas zgjedhjes së saj të kërkojë përmbushjen e 
kontratës, po të jetë kjo ende e mundur ose të kërkojë shpërblimin e dëmit dhe 
kthimin e kaparit, ose të kërkojë kthimin e kaparit të dyfishuar.  

3. Sidoqoftë, kur pala tjetër, kërkon zbatimin e kontratës, ajo ka të drejtë edhe për 
shpërblimin e dëmit që pëson për shkak të vonesës.  

4. Gjykata mundet, me kërkesë të palës së interesuar, ta zvogëlojë kaparin tepër të 
lartë.  

 
Neni 69 

Përmbushja e pjesshme 
 
1. Në rastin e përmbushjes së pjesshme të detyrimit, kreditori nuk mund ta mbajë 

kaparin, por mund të kërkojë përmbushjen e detyrimit të mbetur dhe shpërblimin e 
dëmit për shkak të vonesës, apo të kërkojë shpërblimin e dëmit për shkak të 
përmbushjes jo të plotë, por në dy rastet kapari llogaritet në shpërblimin e dëmit.  

2. Në qoftë se kreditori e zgjidhë kontratën dhe e kthen atë që ka marrë si përmbushje 
të pjesshme, ai mund të zgjedhë midis kërkesave të tjera që i takojnë njërës palë kur 
kontrata ka mbetur e pa përmbushur me faj të tjetrës.  

 
2. PENDIMI 

 
Neni 70 
Pendimi 

 
1. Me marrëveshjen e palëve kontraktuese mund të autorizohet njëra ose secila palë që 

të heqë dorë nga kontrata duke e dhënë pendimin.  
2. Kur pala në dobi të së cilës është kontraktuar pendimi i deklaron palës tjetër se do ta 

jep pendimin, ajo nuk mund të kërkojë më përmbushjen e kontratës.  
3. Pala e autorizuar për të hequr dorë ka për detyrë të japë pendimin njëkohësisht me 

deklaratën për heqjen dorë.  
4. Në qoftë se kontraktuesit nuk e kanë caktuar afatin brenda të cilit pala e autorizuar 

mund të heqë dorë nga kontrata, ajo mund ta bëjë këtë gjithnjë gjersa të mos kalojë 
afati i caktuar për përmbushjen e detyrimit të saj.  

5. Kjo e drejtë e heqjes dorë nga kontrata mbaron edhe kur, pala në favor të së cilës 
është kontraktuar, fillon t`i përmbushë detyrimet nga kjo kontratë ose të pranojë 
përmbushjen nga pala tjetër.  

 
Neni 71 

Kapari si pendim 
 
1. Kur bashkë me kaparin është kontraktuar e drejta e heqjes dorë nga kontrata, atëherë 

kapari konsiderohet si pendim dhe secila palë mund të heqë dorë nga kontrata. 
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2. Në këtë rast, në qoftë se heq dorë pala që e ka dhënë kaparin, kjo e humb atë, e në 
qoftë se heq dorë pala që e ka marrë kaparin, ajo e kthen të dyfishuar.  

 
NËNKREU 2 

PËRFAQËSIMI 
 

I. PËRFAQËSIMI NË PËRGJITHËSI 
 

Neni 72 
Mundësia e përfaqësimit 

 
1. Lidhja e kontratës dhe punët e tjera juridike mund të kryhen edhe me përfaqësues.  
2. Autorizimi për përfaqësim bazohet në ligj, në aktin e përgjithshëm të personit 

juridik, në aktin e organit kompetent ose në deklarimin e vullnetit të të përfaqësuarit 
(prokura).  

 
Neni 73 

Efekti i përfaqësimit 
 
1. Kontrata të cilën e lidhë përfaqësuesi në emër të personit të përfaqësuar dhe në 

kuadrin e autorizimeve të veta, e obligon drejtpërdrejt të përfaqësuarin dhe palën 
tjetër kontraktuese.  

2. Nën të njëjtat kushtet edhe veprimet e tjera juridike të përfaqësuesit krijojnë efekt 
juridik direkt ndaj personit të përfaqësuar. 

3. Përfaqësuesi ka për detyrë ta njoftojë palën tjetër se paraqitet në emër të personit të 
përfaqësuar, por edhe kur nuk e bënë këtë gjë kontrata ka efekt juridik për të 
përfaqësuarin dhe për palën tjetër, në qoftë se kjo ka ditur, ose nga rrethanat, ka 
mundur të vijë në përfundim se ai paraqitet si përfaqësues.  

 
Neni 74 

Bartja e autorizimeve 
 
1. Përfaqësuesi nuk mund të bëjë bartjen e autorizimeve ta veta në tjetrin, përveç nëse 

kjo i është lejuar me ligi ose me kontratë.  
2. Përjashtimisht, ai mund ta bëjë këtë, në qoftë se është i penguar nga rrethanat që 

punën ta kryejë vetë, kurse interesat e të përfaqësuarit kërkojnë ndërmarrjen pa 
vonesë të veprimit juridik.  

 
Neni 75 

Tejkalimi i kufirit të autorizimit 
 
1. Kur përfaqësuesi i tejkalon kufijtë e autorizimit, i përfaqësuari është në obligim 

vetëm në qoftë se e miraton kapërcimin.  
2. Në qoftë se i përfaqësuari nuk e aprovon kontratën brenda afatit që nevojitet 

rregullisht që kontrata e llojit të tillë të shqyrtohet e të vlerësohet, do të 
konsiderohet se aprovimi nuk është dhënë fare.  
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3. Aprovimi i specifikuar nga paragrafi paraprak ka efekt prapaveprues, në qoftë se 
palët nuk caktojnë ndryshe.  

4. Në qoftë se pala tjetër nuk ka ditur dhe as që është dashur ta dinte për kapërcimin e 
autorizimit, menjëherë posa ta ketë mësuar për tejkalimin e bërë, mundet duke mos 
pritur që i përfaqësuari të deklarohet rreth kontratës, ta deklarojë se nuk e quan 
vetën të obliguar nga kontrata.  

5. Në qoftë se i përfaqësuari e refuzon lejimin, përfaqësuesi dhe i përfaqësuari janë 
solidarisht përgjegjës për dëmin që e ka pësuar pala tjetër, po që se kjo nuk ka ditur 
dhe as që është dashur te ishte ne dijeni për tejkalimin e autorizimit.  

 
Neni 76 

Lidhja e kontratës nga personi i paautorizuar 
 
1. Kontrata që lidhet prej ndonjë personi si i autorizuari në emër të tjetrit pa 

autorizimin e këtij, e obligon personin e përfaqësuar në mënyrë të paautorizuar 
vetëm nëse ky e aprovon kontratën më vonë. 

2. Pala me të cilën është lidhur kontrata mund të kërkojë nga personi i përfaqësuar në 
mënyrë të paautorizuar që në afatin e caktuar të deklarohet nëse e lejon kontratën 
ose jo.  

3. Në qoftë se personi i përfaqësuar në mënyrë ta paautorizuar as edhe në afatin e lënë 
të kontratës nuk e lejon atë, konsiderohet sikur kontrata ta mos jetë lidhur fare.  

4. Në këtë rast pala me të cilin është lidhur kontrata, mund të kërkojë nga personi i cili 
si përfaqësues e ka lidhur kontratën pa autorizim kompensimin e dëmit, në qoftë se 
në çastin e lidhjes se kontratës nuk e ka ditur e as që është dashur ta dije se ky 
person nuk ka pasur autorizim për lidhjen e kontratës.  

 
II. DISPOZITA PLOTËSUESE LIDHUR ME PROKURËN 

 
Neni 77 

Dhënia e prokurës 
 
1. Prokura përmban autorizimin për përfaqësim që i jepet me punë juridike të 

autorizuarit nga ana e autorizuesit.  
2. Ekzistimi dhe vëllimi i prokurës janë të pavarur nga raporti juridik mbi bazën e së 

cilës është dhënë prokura.  
3. I autorizuar mund të jetë edhe personi juridik.  
 

Neni 78 
Forma e veçantë e prokurës 

 
Forma e parashikuar me ligj për ndonjë kontratë ose për ndonjë punë tjetër juridike 
vlen edhe për prokurën që jepet për lidhjen e kësaj kontrate, përkatësisht për 
ndërmarrjen e kësaj pune juridike. 
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Neni 79 
Vëllimi i autorizimit 

 
1. Përfaqësuesi mund të ndërmerr vetëm ato punë juridike për ndërmarrjen e të cilave i 

është dhënë prokura.  
2. Përfaqësuesi, të cilit i është dhënë prokura e përgjithshme mund të ndërmerr vetëm 

punë juridike që i takojnë ushtrimit të veprimtarisë së rregullt.  
3. Puna që nuk hyn në veprimtari të rregullt mund të ndërmerret nga përfaqësuesi 

vetëm në qoftë se është i autorizuar veçanërisht për ndërmarrjen e kësaj pune ose të 
llojeve të punëve ku bën pjesë e njëjta.  

4. Përfaqësuesi nuk mundet, pa autorizim të veçantë për secilin rast të veçantë, të 
ndërmerr detyrimin kambialor, të lidhë kontratë për dorëzaninë, për pajtimin, për 
gjykatën e zgjedhur ose arbitrazhin, për tjetërsimin apo ngarkimin e 
paluajtshmerive, që të përfshihet në një kontest, e as të heqë dorë nga ndonjë e 
drejtë pa shpërblim.  

 
Neni 80 

Revokimi dhe kufizimi i prokurës 
 
1. Dhënësi i prokurës mund ta kufizojë ose ta revokojë prokurën, edhe nëse me 

kontratë ka hequr dorë nga kjo e drejtë.  
2. Revokimi dhe kufizimi i secilës prokurë mund të bëhet me deklaratë pa formë të 

veçantë.  
3. Në qoftë se me revokimin ose me kufizimin e prokurës është cenuar kontrata mbi 

dekretin ose kontrata mbi veprën, apo ndonjë kontratë tjetër i autorizuari ka të drejtë 
të kërkojë shpërblimin e dëmit të shkaktuar me këtë.  

 
Neni 81 

Efekti i shuarjes dhe i kufizimit të prokurës ndaj personave të tretë 
 
1. Revokimi i prokurës dhe kufizimi i saj, nuk ka efekt ndaj personit të tretë që ka 

lidhur kontratën me të autorizuarin, apo që ka kryer ndonjë punë tjetër juridike, e 
nuk ishte në dijeni dhe as që ka qenë i obliguar të dinte se prokura është revokuar, 
përkatësisht se është kufizuar.  

2. Në këtë rast, dhënësi i prokurës ka të drejtë të kërkojë nga i autorizuari shpërblimin 
e dëmit që do të pësonte për këtë arsye, me përjashtim kur i autorizuari nuk ishte në 
dijeni as që është dashur ta dinte për revokimin, përkatësisht për kufizimin e 
prokurës.  

3. E njëjta vlen edhe në rastet të tjera të shuarjes së prokurës.  
 

Neni 82 
Raste të tjera të shuarjes të prokurës 

 
1. Prokura shuhet me shuarjen e personit juridik si i autorizuar, në qoftë se me ligj nuk 

është caktuar ndryshe.  
2. Prokura shuhet me vdekjen e autorizuesit.  
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3. Prokura shuhet me shuarjen e personit juridik, përkatësisht me vdekjen e personit që 
e ka dhënë atë, përveç nëse puna e filluar nuk mund të ndërpritet pa u shkaktuar 
dëm trashëgimtarëve ligjorë, apo nëse prokura vlen edhe në rast të vdekjes së 
dhënësit të prokurës, si me vullnetin e tij, ashtu edhe duke marrë parasysh 
karakterin e punës.  

 
III. AUTORIZIMI AFARIST 

 
Neni 83 

Autorizimi i punonjësit 
 
Personat që në bazë të kontratës me një kompani ose tregtar të pavarur kryejnë punë që 
kërkon lidhjen ose përmbushjen e kontratave specifike, si shitës në dyqane, persona që 
kryejnë punë specifike në furnizim me ushqim dhe sektorin spitalor, dhe sportelistë në 
zyra të postës dhe bankave, kanë të drejtën të lidhin dhe përmbushin këto kontrata. 
 

Neni 84 
Të drejtat e përfaqësuesit të shitjeve të udhëtimeve 

 
1. Përfaqësuesi i shitjeve të udhëtimeve për një kompani ose tregtar të vetëm 

autorizohet vetëm për veprimet juridike që lidhen me shitjen e mallrave dhe të 
përmendura në autorizim.  

2. Në rast se nuk është e sigurt, përfaqësuesi i shitjeve të udhëtimeve konsiderohet se 
nuk ka të drejtë të lidhë kontratë, por thjesht të marrë urdhra.  

3. Përfaqësuesit e shitjeve të udhëtimeve të autorizuar për lidhjen e kontratave për 
shitjen mallrave nuk autorizohen për lidhjen e kontratave për kredi ose për pranimin 
e të ardhurave të shitjeve, përveç nëse posedojnë një autorizim të veçantë për shitje 
të kredisë ose për pranimin e të ardhurave të shitjeve.  

4. Përfaqësuesit e shitjeve të udhëtimeve kanë të drejtë të pranojnë për autorizuesin 
deklarata në lidhje me të metat në mallra dhe deklarata të tjera në lidhje me 
përmbushjen e kontratës së lidhur me përfshirjen e tyre, dhe të marrë masat e 
nevojshme në emër të autorizuesit për të ruajtur të drejtat kontraktore të 
autorizuesit.  

 
NËNKREU 3 

INTERPRETIMI I KONTRATËS 
 

Neni 85 
Aplikimi i dispozitave dhe interpretimi i dispozitave kontestuese 

 
1. Dispozitat e kontratës zbatohen ashtu sikundër e kanë përmbajtjen. 
2. Me rastin e interpretimit të dispozitave kontestuese nuk duhet lidhur vetëm për 

domethënien tekstuale të shprehjeve të përdorura, por duhet hulumtuar qëllimi i 
përbashkët i kontraktuesve dhe dispozita të kuptohet ashtu sikundër u përgjigjet 
parimeve të së drejtës së detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj. 

 



 
Ligji Nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve 

 27 

Neni 86 
Dispozitat e paqarta në raste të veçanta 

 
Në rastin kur kontrata është lidhur sipas përmbajtjes së shtypur që më parë, ose kur 
kontrata ka qenë në ndonjë mënyrë e përgatitur dhe e propozuar nga njëra palë 
kontraktuese, dispozitat e paqarta do të interpretohen në dobi të palës tjetër. 
 

Neni 87 
Rregullat plotësuese 

 
Dispozitat e paqarta në kontratën pa shpërblim duhet interpretuar në kuptimin që 
dispozita e rëndon më pak debitorin, ndërsa te kontrata me shpërblim në kuptimin me 
të cilin realizohet një marrëdhënie e drejtë e prestimeve reciproke. 
 

Neni 88 
Interpretimi jashtëgjyqësor i kontratës 

 
1. Palët kontraktuese mund të parashikojnë se, në rastin e mospajtimit lidhur me 

kuptimin dhe sferën e dispozitave kontraktuese, një i tretë do ta interpretojë kontratën.  
2. Në këtë rast, në qoftë se me kontratë nuk është parashikuar ndryshe, palët nuk mund 

të fillojnë kontestin para gjykatës ose para organit tjetër kompetent, derisa mos e 
marrin më parë interpretimin e kontratës, përveç nëse personi i tretë refuzon ta japë 
interpretimin e kontratës.  

 
NËNKREU 4 

PAVLEFSHMËRIA E KONTRATËS 
 

I. KONTRATAT NULE 
 

Neni 89 
Nuliteti 

 
1. Kontrata që është në kundërshtim me rendin publik, dispozitat urdhëruese, ose 

moralin e shoqërisë është nule, në qoftë se qëllimi i rregullës së cenuar nuk udhëzon 
në ndonjë sanksion tjetër apo në qoftë se ligji në rastin e caktuar nuk parashikon diç 
tjetër.  

2. Në qoftë se lidhja e kontratës së caktuar është e ndaluar vetëm për njërën palë, 
kontrata do të jetë e vlefshme, në qoftë se në ligj nuk është parashikuar ndryshe për 
rastin e caktuar, ndërsa pala që e ka cenuar ndalesën ligjore do të pësojë pasoja 
përkatëse.  

 
Neni 90 

Pasojat e nulitetit 
 
1. Në rastin e nulitetit të kontratës secila palë kontraktuese ka për detyrë t'ia kthej 

palës atë që ka marrë në bazë të kontratës së tillë, e në rast se kjo është e 
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pamundshme apo nëse kthimi parandalohet nga natyra e asaj që është plotësuar, 
duhet të bëhet kompensimi përkatës në të holla sipas çmimeve në kohën e nxjerrjes 
së vendimit gjyqësor, përveç nëse përcaktohet ndryshe me ligj.  

2. Në rast se kontrata është nul për shkak se sipas përmbajtjes ose qëllimit të vet është 
në kundërshtim me parimet themelore morale, gjykata mund të refuzojë tërësisht 
ose pjesërisht kërkesën e palës së pandërgjegjshme për kthimin e asaj që i ka dhënë 
palës tjetër; në marrjen e vendimit, gjykata do të ketë parasysh shkallën e veprimit 
në mirëbesim të njërës ose të të dy palëve dhe rëndësinë e interesave që cenohen.  

 
Neni 91 

Nuliteti i pjesshëm 
 
1. Nuliteti i ndonjë dispozite të kontratës nuk mund të ketë si pasojë nulitetin edhe të 

vetë kontratës, në qoftë se ajo mund të qëndrojë pa dispozitën nule, dhe në qoftë se 
ajo nuk ka qenë kusht apo motiv vendimtar për lidhjen e saj. 

2. Megjithatë, kontrata do të jetë e vlefshme edhe atëherë kur dispozita nule ka qenë 
kusht ose motiv vendimtar i kontratës në rastin kur nuliteti është konstatuar 
pikërisht që kontrata të lirohej prej kësaj dispozite dhe të vlejë pa te. 

 
Neni 92 

Konversioni i kontratës së pavlefshme 
 
Kur kontrata nule i plotëson kushtet për vlefshmërinë e ndonjë kontrate tjetër, atëherë 
midis kontraktuesve do të vlejë kjo e dyta, në qoftë se kjo do të ishte në përputhje me 
qëllimin të cilin kontraktuesit e kanë pasur parasysh kur e kanë lidhur kontratën dhe në 
qoftë se mund të merret se këta do ta lidhin këtë kontratë po të ishin në dijeni për 
nulitetin e kontratës së tyre. 
 

Neni 93 
Shuarja e mëvonshme e shkaqeve të nulitetit 

 
1. Kontrata nule nuk bëhet e vlefshme, nëse ndalesa ose ndonjë shkak tjetër i 

pavlefshmërisë zhduket më vonë.  
2. Mirëpo, në qoftë se ndalesa ka qenë me rëndësi të vogël, ndërsa kontrata është 

zbatuar, atëherë nuk mund të kërkohet nuliteti.  
 

Neni 94 
Përgjegjësia e personit fajtor për nulitetin e kontratës 

 
Kontraktuesi që është fajtor për lidhjen e kontratës nule i përgjigjet bashkë 
kontraktuesit të tij për dëmin që pëson për shkak të nulitetit të kontratës, në qoftë se ky 
nuk ishte në dijeni apo sipas rrethanave nuk do të duhej te ishte ne dijeni për ekzistimin 
e shkakut të nulitetit. 
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Neni 95 
Kërkimi i nulitetit 

 
Për nulitetin gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare dhe në atë mund të thirret çdo 
person i interesuar. 
 

Neni 96 
Kërkimi i pakufizuar i nulitetit 

 
E drejta e paraqitjes së kërkesës të nulitetit nuk shuhet. 
 

II. KONTRATAT E RRËZUESHME 
 

Neni 97 
Kontrata e rrëzueshme 

 
Kontrata është e rrëzueshme kur e ka lidhur pala me aftësi të kufizuar për të vepruar, 
kur gjatë lidhjes së saj ka pasur të meta në pikëpamje të vullnetit të palëve, si dhe kur 
kjo gjë është caktuar me këtë ligj ose me dispozitë të veçantë. 
 

Neni 98 
Anulimi i kontratës 

 
1. Pala kontraktuese, në interesin e së cilës është vërtetuar rrëzueshmëria, mund të 

kërkojë që kontrata të shpallet e pavlefshme.  
2. Mirëpo, bashkëkontraktuesi i kësaj pale mund të kërkojë prej saj që, brenda afatit të 

caktuar, por jo më të shkurtër se tridhjetë (30) ditë, të deklarohet se a mbetet pranë 
kontratës apo jo, sepse në të kundërtën do të konsiderojë se kontrata është shpallur e 
pavlefshme. 

3. Në qoftë se pala e thirrur kontraktuese brenda afatit të lënë nuk deklarohet apo nëse 
deklaron se nuk mbetet pranë kontratës, konsiderohet se kontrata është shpallur e 
pavlefshme. 

 
Neni 99 

Pasojat e anulimit 
 
1. Në rast se në bazë të kontratës se rrëzueshme që është anuluar është përmbushur 

diçka, duhet të bëhet kthimi; në rast se kjo është e pamundshme apo në rast se 
kthimi ndalohet nga natyra e asaj që është përmbushur, duhet të bëhet kompensimi 
përkatës në të holla.  

2. Kompensimi në të holla jepet sipas çmimeve në kohën e kthimit ose në kohën e 
nxjerrjes së vendimit gjyqësor.  
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Neni 100 
Përgjegjësia për anulimin e kontratës 

 
Kontraktuesi, në anën e të cilit është shkaku i rrëzueshmërisë, i përgjigjet bashkë 
kontraktuesit për dëmin që pëson për shkak të anulimit të kontratës, nëse ky nuk ishte 
në dijeni dhe as që duhej të ishte në dijeni për ekzistimin e shkakut të rrëzueshmërisë së 
kontratës. 
 

Neni 101 
Përgjegjësia e personit me aftësi të kufizuar për të vepruar 

 
Personi me aftësi të kufizuar për të vepruar përgjigjet për dëmin e shkaktuar me 
anulimin e kontratës, në qoftë se me dinakëri e ka bindur bashkë kontraktuesin e tij se 
është i aftë për të vepruar. 
 

Neni 102 
Shuarja e së drejtës së anulimit 

 
1. E drejta për të kërkuar anulimin të një kontrate të rrëzueshme shuhet me skadimin e 

afatit prej një (1) viti nga dita kur të jetë ditur shkaku i rrëzueshmërisë, përkatësisht 
prej pushimit të dhunës.  

2. Kjo e drejtë në çdo rast shuhet me skadimin e afatit prej tri (3) vitesh nga dita e 
lidhjes së kontratës.  

 
NËNKREU 5 

KONTRATAT E DYANSHME DETYRUESE 
 

I. PËRGJEGJËSIA PËR TË METAT MATERIALE DHE JURIDIKE TË 
PËRMBUSHJES 

 
Neni 103 

Përgjegjësia për të metat materiale dhe juridike 
 
1. Te kontrata me shpërblim secili kontraktues përgjigjet për të metat materiale të mos 

përmbushjes së vet.  
2. Kontraktuesi përgjigjet edhe për të metat juridike të përmbushjes dhe ka për detyrë 

të mbrojë palën tjetër nga të drejtat dhe kërkesat e personave të tretë me të cilat e 
drejta e saj do të përjashtohej ose kufizohej.  

3. Lidhur me këto detyrime të bartësve përshtatshmërisht zbatohen dispozitat e këtij 
ligji për përgjegjësitë e shitësit për të metat materiale dhe juridike, në qoftë se për 
rastin e caktuar nuk është parashikuar ndryshe.  
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II. KUNDËRSHTIMI I MOSPËRMBUSHJES SË KONTRATËS 
 

Neni 104 
Rregullat e përmbushjes së njëkohshme 

 
1. Në kontratat e dyanshme asnjëra palë nuk e ka për detyrë ta përmbushë detyrimin e 

vet në qoftë se pala tjetër nuk e përmbush, ose nuk është e gatshme që njëkohësisht 
ta përmbushë detyrimin e saj, me përjashtim kur është kontraktuar diçka tjetër ose 
është caktuar me ligj apo kur rrjedh diçka tjetër nga vetë natyra e punës. 

2. Mirëpo, në qoftë se në gjykatë njëra nga palët thekson se nuk e ka për detyrë ta 
përmbushë detyrimin e vet, gjersa edhe pala tjetër nuk e përmbush të vetin, gjykata do 
t”i urdhërojë që ta përmbushë detyrimin e saj kur pala tjetër ta përmbushë të vetin. 

 
Neni 105 

Kur përmbushja e detyrimit të njërës palë bëhet e pasigurt 
 
1. Në qoftë se është kontraktuar që së pari njëra palë ta përmbushë detyrimin e saj, e 

më vonë, pas lidhjes së kontratës, rrethanat materiale të palës tjetër keqësohen deri 
në atë masë saqë është e pasigurt nëse ajo do të mund ta përmbushë detyrimin e saj, 
ose nëse kjo pasiguri del nga shkaqet tjera serioze, atëherë pala që është detyruar ta 
përmbushë e para detyrimin e saj, mund ta shtyjë përmbushjen e tij gjersa pala tjetër 
mos ta përmbushë detyrimin e vet, apo derisa të mos të japë sigurim të mjaftueshëm 
se do ta përmbushë atë.  

2. Kjo vlen edhe kur rrethanat materiale të palës tjetër kanë qenë në të njëjtën masë të 
vështira, qysh para lidhjes së kontratës, në qoftë se bashkë kontraktuesi i saj për 
këtë nuk ishte në dijeni e as që duhej të ishte në dijeni.  

3. Në raste të tilla, pala që është detyruar që e para ta përmbushë detyrimin e vet mund 
të kërkojë që t`i jepet sigurimi brenda një afati të përshtatshëm, e pasi të kalojë ky 
afat pa rezultat, mund ta zgjidhë kontratën.  

 
III. ZGJIDHJA E KONTRATËS PËR SHKAK TË MOSPËRMBUSHJES 

 
Neni 106 

Të drejtat e njërës palë kur pala tjetër nuk e përmbushë detyrimin saj 
 
Në kontratat e dyanshme, kur njëra palë nuk e përmbushë detyrimin e saj, pala tjetër 
mundet, në qoftë se nuk është caktuar diç tjetër, të kërkojë përmbushjen e detyrimit 
ose, në kushtet të parashikuara në nenet e mëposhtëm, ta zgjidhë kontratën me 
deklaratë të thjeshtë, në qoftë se zgjidhja e kontratës nuk krijohet sipas vetë ligjit. Në 
çdo rast ka të drejtë në shpërblimin e dëmit. 
 

Neni 107 
Kur përmbushja brenda afatit është element thelbësor i kontratës 

 
1. Kur përmbushja e detyrimit brenda afatit të caktuar është element thelbësor i 

kontratës, ndërsa debitori nuk e përmbush detyrimin brenda këtij afati, kontrata 
zgjidhet sipas vetë ligjit.  
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2. Kreditori mund ta mbajë kontratën në fuqi, në qoftë se pas skadimit të afatit, pa 
shtyrje e njofton debitorin se kërkon përmbushjen e kontratës.  

3. Kur kreditori e ka kërkuar përmbushjen, por kjo nuk është realizuar brenda afatit të 
arsyeshëm, mund të deklarojë zgjidhjen e kontratës.  

4. Këto rregulla vlejnë si në rastin kur palët kontraktuese kanë parashikuar që kontrata 
të konsiderohet e zgjidhur në qoftë se nuk do të përmbushet brenda afatit të caktuar, 
ashtu edhe kur përmbushja e kontratës brenda afatit të caktuar është element 
thelbësor i kontratës sipas vetë natyrës së punës.  

 
Neni 108 

Kur përmbushja e detyrimit brenda afatit nuk është element thelbësor i kontratës 
 
1. Kur përmbushja e detyrimit brenda afatit të caktuar nuk është element thelbësor i 

kontratës, debitori mban të drejtën që edhe pas skadimit të afatit ta përmbushë 
detyrimin e tij, kurse kreditori të kërkojë përmbushjen e saj.  

2. Në qoftë se kreditori dëshiron ta zgjidhë kontratën duhet detyrimisht t`i lejë 
debitorit një afat të ri të përshtatshëm për përmbushjen e detyrimit.  

3. Në qoftë se debitori nuk e përmbush detyrimin brenda afatit të ri krijohen të njëjtat 
pasoja sikurse kur afati është element thelbësor i kontratës.  

 
Neni 109 

Zgjidhja e kontratës pa lënien e afatit të ri 
 
Kreditori mund ta zgjidhë kontratën pa i lënë debitorit afat të ri për përmbushjen e 
detyrimit në qoftë se nga qëndrimi i debitorit del se ai detyrimin e tij nuk do ta 
përmbushë as në afatin e ri. 
 

Neni 110 
Zgjidhja e kontratës para skadimit të afatit 

 
Kur para skadimit të afatit për përmbushjen e detyrimit del e qartë se njëra palë nuk do 
ta përmbushë detyrimin e saj nga kontrata, pala tjetër mund ta zgjidhë kontratën dhe të 
kërkojë shpërblimin e dëmit. 
 

Neni 111 
Zgjidhja e kontratës me detyrime të vazhdueshme 

 
1. Kur në kontratën me detyrime të vazhdueshme njëra palë nuk përmbush një 

detyrim, pala tjetër mundet brenda një afati të arsyeshëm, ta zgjidhë kontratën 
lidhur me të gjitha detyrimet e ardhshme, në qoftë se nga rrethanat konkrete del e 
qartë se as ato nuk do të përmbushen.  

2. Pala mund ta zgjidhë kontratën jo vetëm sa u përket detyrimeve të ardhshme, por 
edhe sa u përket detyrimeve të përmbushura, po qe se përmbushja e tyre pa 
përmbushjen e atyre që kanë mbetur nuk ka interes për te.  

3. Debitori mund ta mbajë kontratën, në qoftë se jep sigurimin përkatës.  
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Neni 112 
Detyrimi i njoftimit 

 
Kreditori i cili për shkak të mos përmbushjes së detyrimit të debitorit e zgjidh 
kontratën, ka për detyrë që këtë t`ia komunikojë debitorit pa shtyrje. 
 

Neni 113 
Kontrata që nuk mund të zgjidhet 

 
Kontrata nuk mund të zgjidhet për shkak të mos përmbushjes së pjesës me vlerë të 
vogël të detyrimit. 
 

Neni 114 
Pasojat juridike të zgjidhjes 

 
1. Me zgjidhjen e kontratës të dy palët lirohen nga detyrimet e tyre, me përjashtim të 

detyrimit për shpërblimin e dëmit eventual.  
2. Në qoftë se njëra palë e ka përmbushur kontratën tërësisht ose pjesërisht, ka të 

drejtë që t`i kthehet ajo që ka dhënë.  
3. Në qoftë se të dy palët kanë të drejtë të kërkojnë kthimin e asaj që kanë dhënë, 

kthimet reciproke bëhen sipas rregullave për përmbushjen e kontratave të 
dyanshme.  

4. Secila palë i ka borxh tjetrës shpërblimin për dobitë që ka pasur në ndërkohë prej 
asaj që e ka për detyrë ta kthejë ose ta shpërblejë.  

5. Pala e cila kthen të hollat ka për detyrë të paguajë kamatëvonesën që nga dita kur e 
ka marrë pagesën.  

 
Neni 115 

Deklarimi i zgjidhjes 
 
Zgjidhja bëhet me deklarimin ndaj palës tjetër. 
 

IV. ZGJIDHJA OSE REVIDIMI I KONTRATËS PËR SHKAK TË 
RRETHANAVE TË NDRYSHUARA 

 
Neni 116 

Klauzula Rebus Sic Stantibus 
 
1. Në qoftë se pas lidhjes së kontratës krijohen rrethanat që e vështirësojnë 

përmbushjen e detyrimit të njërës palë, apo në qoftë se për shkak të tyre nuk mund 
të realizohet qëllimi i kontratës, e si në njërin, ashtu edhe në rastin tjetër në atë masë 
sa që del e qartë se kontrata nuk i përgjigjet më asaj që është pritur nga palët 
kontraktuese dhe se sipas vlerësimit të përgjithshëm do të ishte e padrejtë të mbahet 
në fuqi e tillë siç është, pala të cilës i është vështirësuar përmbushja e detyrimit, 
përkatësisht pala e cila për shkak të rrethanave të ndryshuara nuk mund ta realizojë 
qëllimin e kontratës, mund të kërkojë që kontrata të zgjidhet apo të ndryshohet. 
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2. Zgjidhja e kontratës nuk mund të kërkohet në qoftë se pala thirret në rrethana të 
ndryshuara, ka pasur për detyrë që në kohën e lidhjes së kontratës të marrë në 
konsiderim këto rrethana ose ka mundur që këto t`i evitojë apo t`i përballojë.  

3. Pala që kërkon zgjidhjen e kontratës nuk mund të thirret në rrethana të ndryshuara 
që janë shkaktuar pas skadimit të afatit të caktuar për përmbushjen e detyrimit të 
saj.  

4. Kontrata nuk do të zgjidhet në qoftë se pala tjetër ofron ose pranon që kushtet 
përkatëse të kontratës të ndryshohen në mënyrë të drejtë.  

5. Në qoftë se është deklaruar zgjidhja e kontratës, gjykata me kërkesë të palës tjetër, 
do ta detyrojë palën që e ka kërkuar zgjidhjen t`ia shpërblejë palës tjetër pjesën e 
dëmit të caktuar në mënyrë të drejtë, të cilën e pëson për këtë.  

 
Neni 117 

Detyrimi i njoftimit 
 
Pala që është e autorizuar, që për shkak të ndryshimit të rrethanave të kërkojë zgjidhjen 
ose ndryshimin e kontratës, ka për detyrë që për qëllimin e saj ta njoftojë palën tjetër, 
posa të këtë mësuar se janë shkaktuar rrethanat e tilla. Në qoftë se këtë nuk e bën, 
përgjigjet për dëmin që ka pësuar pala tjetër për shkak se kërkesa nuk i është 
komunikuar me kohë. 
 

Neni 118 
Rrethanat me rëndësi për vendimin e gjykatës 

 
Kur vendos për zgjidhjen e kontratës, përkatësisht për ndryshimin e saj gjykata 
udhëhiqet nga parimet e qarkullimit të ndershëm, duke pasur kujdes sidomos për 
qëllimin e kontratës, për rrezikun e zakonshëm te kontratat e llojit përkatës, për 
interesin e përgjithshëm, si dhe për interesat e të dy palëve. 
 

Neni 119 
Heqja dorë nga e drejta për tu thirrur në rrethana të ndryshuara 

 
Palët munden me kontratë që më parë të heqin dorë nga e drejta për tu thirrur në 
rrethanat përkatëse të ndryshuara, përveç nëse kjo është në kundërshtim me parimin e 
ndërgjegjshmërisë dhe të ndershmërisë. 
 

V. PAMUNDËSIA E PËRMBUSHJES 
 

Neni 120 
Pamundësia e përmbushjes për të cilën nuk përgjigjet asnjëra palë 

 
1. Kur përmbushja e detyrimit e njërës palë në kontratën e dyanshme është bërë e 

pamundur për shkak të ngjarjes për të cilën nuk është përgjegjëse asnjëra as tjetra 
palë, shuhet edhe detyrimi i palës tjetër, e në qoftë se kjo ka përmbushur diç prej 
detyrimit të saj, mund të kërkojë kthimin sipas rregullave për kthimin e pasurimit të 
pabazë.  
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2. Në rast të pamundësisë së përmbushjes së pjesshme, për shkak të ngjarjes për të 
cilën nuk është përgjegjëse as njëra as pala tjetër, pala tjetër mund ta zgjidhë 
kontratën në qoftë se përmbushja e pjesshme nuk u përgjigjet nevojave të saj, 
përndryshe kontrata mbetet në fuqi, ndërsa pala tjetër ka të drejtë të kërkojë 
zvogëlimin proporcional të detyrimit të saj.  

 
Neni 121 

Pamundësia e përmbushjes për të cilën përgjigjet pala tjetër 
 
1. Kur përmbushja e detyrimit të njërës palë në kontratën e dyanshme detyruese është 

bërë e pamundur për shkak të ngjarjes për të cilën përgjigjet pala tjetër, detyrimi i 
saj shuhet, ndërsa ajo rezervon kërkesat e veta kundrejt palës tjetër; kërkesa do të 
zvogëlohet për aq sa ka mundur të ketë dobi nga lirimi i detyrimit të vet. 

2. Përveç kësaj, ajo duhet që t'i cedojë palës tjetër të gjitha të drejtat që do të kishte 
ndaj personave të tretë lidhur me objektin e detyrimit të vet përmbushja e të cilit 
është bërë e pamundur. 

3. Në rast se përmbushja e detyrimeve bëhet e pamundshme për njërën palë në një 
kontratë dypalëshe për shkak të ngjarjes për të cilën kjo palë është përgjegjëse, pala 
tjetër mund të kërkojë kompensim për mos përmbushje ose tërheqje nga kontrata 
dhe të kërkojë shpërblimin e dëmit. 

 
VI. DËMTIMI PËRTEJ MASE 

 
Neni 122 

Disproporcioni i hapur i dhënieve reciproke 
 
1. Në qoftë se midis detyrimeve të palëve kontraktuese në kontratën e dyanshme 

detyruese ekziston në kohën e lidhjes së kontratës disproporcion i hapur pala e 
dëmtuar mund të kërkojë edhe anulimin e kontratës, në qoftë se për vlerën e saktë 
atëherë nuk ka ditur dhe as që është dashur të dinte.  

2. E drejta për të kërkuar anulimin e kontratës pushon me skadimin e një (1) viti nga 
lidhja e kontratës.  

3. Heqja dorë që me pare nga kjo e drejtë nuk ka efekt juridik.  
4. Kontrata do të mbetet në fuqi në qoftë se pala tjetër ofron plotësimin e dhënies deri 

në vlerën e plotë.  
5. Për shkak të këtij disproporcioni nuk mund të kërkohet anulimi i kontratës aleatore 

të shitjes në ankandin publik, si dhe atëherë kur për sendin është dhënë çmimi i lartë 
për shkak të afinitetit të posaçëm.  

 
Neni 123 

Kontratat me fajde 
 
1. Kontrata është nule kur dikush, duke shfrytëzuar gjendjen e nevojës ose gjendjen e 

vështirë materiale të tjetrit, përvojën e pamjaftueshme të tij mendjelehtësinë apo 
varësinë e tij, kontrakton për veten e tij ose për ndonjë të tretë dobinë që është 
haptazi në shpërpjesëtim me atë që ai i ka dhënë apo i ka bërë tjetrit, ose është 
detyruar të japë ose të bëjë.  
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2. Kuptimi i dispozitave të këtij ligji mbi pasojat e pavlefshmërisë dhe për pavlefshmërinë 
e pjesshme të kontratave zbatohen përshtatshmërisht të kontratat me fajde.  

3. Në qoftë se i dëmtuari kërkon që detyrimi i tij të zvogëlohet në një shumë të drejtë, 
gjykata do ta pranojë këtë kërkesë, po qe se kjo është e mundur dhe, në këtë rast, 
kontrata, me ndryshimin përkatës, mbetet në fuqi.  

4. I dëmtuari mund të bëjë kërkesë për zvogëlimin e detyrimit në një shumë të drejtë 
brenda afatit prej pesë (5) vitesh nga lidhja e kontratës.  

 
VII. KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS 

 
Neni 124 
Detyrimi 

 
1. Kushtet e përgjithshme të caktuara nga ana e një palë kontraktuese, qofshin ato të 

përmbajtura në kontratën formale apo të referuara nga kontrata, përbëjnë 
marrëveshje të veçanta ndërmjet palëve kontraktuese në të njëjtën kontratë dhe si 
rregull janë njësoj detyruese.  

2. Kushtet e përgjithshme të kontratës duhet të shpallen sipas mënyrës së zakonshme.  
3. Kushtet e përgjithshme e detyrojnë palën kontraktuese në rast se kanë qenë të 

njohura për te ose është dashur t'i njihte në rastin e lidhjes së kontratës.  
4. Në rast të mospërputhjes ndërmjet kushteve të përgjithshme dhe marrëveshjeve të 

veçanta, vlejnë këto të fundit. 
 

Neni 125 
Nuliteti i disa dispozitave të kushteve të përgjithshme 

 
1. Janë nul dispozitat e kushteve të përgjithshme që janë në kundërshtim me vetë 

qëllimin e kontratës së lidhur ose me praktikën e mirë afariste, qoftë edhe kur 
kushtet e përgjithshme brenda të cilave bëjnë pjesë të jenë miratuar nga autoriteti 
kompetent.  

2. Gjykata mund të refuzojë zbatimin e disa dispozitave të kushteve të përgjithshme që 
e privojnë palën tjetër nga e drejta për të bërë kundërshtime ose apelim, ose të 
dispozitave në bazë të të cilave pala humbë të drejtën nga kontrata ose afatet, ose 
përndryshe janë të padrejta apo tepër rigoroze ndaj palës.  

 
Neni 126 

Kolizioni në mes të kushteve të përgjithshme 
 
1. Nëse palët kanë arritur marrëveshje përveç se oferta dhe pranimi i saj i referohen 

kushteve të përgjithshme të cilat janë në kolizion në mes tyre, kontrata megjithatë 
konsiderohet e lidhur. Kushtet e përgjithshme janë pjesë e kontratës deri në atë 
masë sa janë të përbashkëta në substancë.  

2. Sidoqoftë nuk mund të lidhet kontratë nëse njëra palë:  
2.1. paraprakisht ka bërë me dije, në mënyrë shprehimore, dhe jo përmes kushteve 

të përgjithshme, qëllimin e saj për të mos qenë pjesë e kontratës në bazë të 
paragrafit 1. të këtij neni; ose  

2.2. pa vonesë të panevojshme, njofton palën tjetër për qëllimin e tillë.  
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VIII. CEDIMI I KONTRATAVE 
 

Neni 127 
Kushtet e cedimit 

 
1. Secila palë në kontratën dypalëshe mundet po qe se për këtë jep pëlqimin pala tjetër 

t'ia cedojë kontratën personit të tretë i cili me ketë gjë bëhet titullar i të gjitha të 
drejtave dhe detyrimeve të tij që dalin nga kjo kontratë.  

2. Me cedimin e kontratës, marrëdhënia kontraktuese ndërmjet ceduesit dhe palës 
tjetër kalon në pritësin dhe në palën tjetër në momentin kur pala tjetër ka pranuar 
cedimin; në rast se pëlqimi është dhënë më parë, cedimi konsiderohet se ka ndodhur 
kur pala tjetër është njoftuar për cedimin.  

3. Pëlqimi për cedimin e kontratës është i vlefshëm vetëm në rast se është dhënë në 
formën e parashikuar me ligj për lidhjen e kontratës së ceduar.  

4. Kuptimi i dispozitave të të drejtave të palëve në lidhje me kontratën e marrjes 
përsipër të borxhit vlen edhe ndaj cedimit të kontratave.  

 
Neni 128 

Përgjegjësia e cedentit 
 
1. Cedenti i përgjigjet cesionarit për vlefshmërinë e kontratës së ceduar.  
2. Ai nuk i garanton se pala tjetër do t`i përmbushë detyrimet e saja nga kontrata e 

ceduar, përveç nëse për këtë është detyruar veçanërisht.  
3. Ai nuk i garanton po ashtu palës tjetër se cesionari do t`i përmbushë detyrimet nga 

kontrata, përveç nëse për këtë është detyruar veçanërisht.  
 

Neni 129 
Kundërshtimet 

 
Pala tjetër mund t`i paraqes cesionarit të gjitha kundërshtimet nga kontrata e ceduar, si 
edhe ato që i ka nga marrëdhëniet tjera me të, por jo edhe kundërshtimet që i ka ndaj 
cedentit.  
 

NËNKREU 6 
EFEKTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS 

 
I. KRIJIMI I DETYRIMEVE PËR KONTRAKTUESIT 

 
Neni 130 

Efekti i kontratave midis kontraktuesve dhe pasardhësve të tyre 
 
1. Kontrata krijon të drejta dhe detyrime për palët kontraktuese.  
2. Kontrata krijon efekte te veta edhe për pasardhësit juridikë universal te palëve 

kontraktuese, përveç nëse është kontraktuar diçka tjetër apo nëse diçka tjetër 
rezulton nga vete natyra e kontratës.  

3. Me kontratë mund të krijohet e drejta në dobi të personit të tretë.  
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II. KONTRATA NË DOBI TË PERSONIT TË TRETË 
 

Neni 131 
E drejta e drejtpërdrejtë e të tretit 

 
1. Kur dikush kontrakton në emër të tij ndonjë kërkesë në dobi të personit të tretë, 

atëherë personi i tretë fiton të drejtën vetjake dhe të drejtpërdrejtë ndaj debitorit, në 
qoftë se nuk është kontraktuar diç tjetër ose nuk del nga rrethanat e punës.  

2. Kontraktuesi ka të drejtë të kërkojë që debitori të kryejë ndaj personit të tretë atë që 
është kontraktuar në dobi të atij personit të tretë.  

 
Neni 132 

Revokimi i dobive për personin e tretë 
 
1. Kontraktuesi mund t'i revokojë ose ti ndryshojë dobitë për personin e tretë gjithnjë 

derisa personi i tretë të mos deklarojë se e pranon atë që është kontraktuar në dobi 
të tij.  

2. Në qoftë se është kontraktuar se debitori do të përmbush atë për të cilën është 
detyruar në dobi të personit të tretë vetëm pas vdekjes së kontraktuesit, ky mundet 
deri atëherë, madje edhe me testamentin e tij, ta revokojë dobinë e kontraktuar për 
personin e tretë në qoftë se nga vetë kontrata ose nga rrethanat nuk del diçka tjetër.  

 
Neni 133 

Prapësimet e debitorit ndaj të tretit 
 
Debitori mund t`i paraqesë personit të tretë të gjitha prapësimet që i ka ndaj 
kontraktuesit në bazë të kontratës me të cilën është kontraktuar përfitimi për të tretin. 
 

Neni 134 
Refuzimi i të tretit 

 
Në qoftë se i treti e refuzon dobinë që është kontraktuar për te, apo nëse kontraktuesi e 
revokon, dobia i takon kontraktuesit po qe se diçka tjetër nuk është kontraktuar ose nuk 
del nga vetë natyra e punës. 
 

Neni 135 
Premtimi i veprimit të personit të tretë 

 
1. Premtimi i bërë tjetrit se i treti do të kryejë ose do të lëshojë që të kryejë diçka, të 

tretin nuk e detyron, kurse premtuesi përgjigjet për dëmin që do të pësonte tjetri për 
shkak se i treti nuk donë të detyrohet që ta kryejë ose të lëshojë që të mos e kryejë 
veprimin e caktuar. 

2. Premtuesi nuk do të përgjigjet në qoftë se i ka premtuar tjetrit se vetëm do të 
angazhohet tek personi i tretë që ky do të detyrohet që diçka të kryejë ose të lëshojë 
që të kryejë, kurse në këtë nuk ka pasur sukses përkundër gjithë angazhimit të 
nevojshëm. 
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KREU 2 
SHKAKTIMI I DËMIT 

 
NËNKREU 1 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 136 
Bazat e përgjegjësisë 

 
1. Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se 

dëmi është shkaktuar pa fajin e tij.  
2. Për dëmin nga sendet ose nga veprimtaritë, nga të cilat rrjedhë rreziku i shtuar i 

dëmit për rrethin përgjigjet pavarësisht nga faji.  
3. Për dëmin, pavarësisht nga faji mbahet përgjegjësia edhe në rastet tjera të 

parashikuara me ligj.  
 

Neni 137 
Dëmi 

 
Dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe pengimi i rritjes së 
saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi tjetrit i dhembjes fizike, vuajtjes psikike ose 
frikës (dëmi jo material). 
 

Neni 138 
Kërkesa për mënjanimin e rrezikut të dëmit 

 
1. Kushdo mund të kërkojë prej tjetrit që të mënjanojë burimin e rrezikut të dëmit të 

rëndësishëm që i kanoset atij ose numrit të pacaktuar njerëzish si dhe të përmbahet 
nga veprimtaritë nga të cilat rezulton trazimi ose rreziku i dëmit në qoftë se lindja e 
trazimit ose e dëmit nuk mund të parandalohet me masa përkatëse. 

2. Gjykata do të urdhërojë sipas kërkesës së personit të interesuar që të ndërmerren 
masat përkatëse për parandalimin e shkaktimit të dëmit ose të shqetësimit, ose të 
evitohet burimi i rrezikut, me shpenzime të mbajtësit të burimit të rrezikut, në qoftë 
se ky vetë nuk e bën këtë. 

3. Në qoftë se dëmi shkaktohet në ushtrimin e veprimtarisë me interes të përgjithshëm, 
për të cilën është marrë leja e organit kompetent, mund të kërkohet vetëm 
shpërblimi i dëmit që i tejkalon kufijtë e rëndomtë.  

4. Mirëpo edhe në këtë rast mund të kërkohet ndërmarrja e masave shoqërisht të 
arsyeshme për parandalimin e shkaktimit të dëmit apo për zvogëlimin e tij.  

 
Neni 139 

Kërkesa që të pushohet me shkeljen e të drejtave të personalitetit 
 
1. Secili ka të drejtë të kërkojë nga gjykata ose nga organi tjetër kompetent të 

urdhërojë pushimin e veprimit që e shkel integritetin e personalitetit të njeriut të 
jetës personale e familjare e të drejtave të tjera të personalitetit të tij. 
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2. Gjykata, përkatësisht organi tjetër kompetent mund të urdhërojë që të pushojë 
veprimi nën kërcënimin e pagimit të një shume të caktuar të hollash, të caktuara 
gjithsejtë ose në periudha të kohës në dobi të të dëmtuarit. 

 
NËNKREU 2 

PËRGJEGJËSIA NË BAZË TË FAJËSISË 
 

Neni 140 
Ekzistimi i fajësisë 

 
Fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia. 
 

Neni 141 
Personat të cilët nuk janë përgjegjës 

 
1. Personi i cili për shkak të sëmundjes psikike, të zhvillimit të metë mendor apo të 

shkaqeve të tjera nuk është i aftë të gjykojë, nuk përgjigjet për dëmin e shkaktuar, 
përveç nëse provohet që dëmin e ka shkaktuar në kohën kur ka qenë i aftë për të 
gjykuar.  

2. Kush i shkakton dëm tjetrit në gjendje të paaftësisë së përkohshme për gjykim, 
është përgjegjës për atë, përveç nëse provon se pa fajin e tij është sjellë në një 
gjendje të tillë.  

3. Në qoftë se në këtë gjendje është sjellë me faj të dikujt, për dëmin do të përgjigjet ai 
që e ka sjellë në gjendje të tillë.  

 
Neni 142 

Përgjegjësia e të miturit 
 
1. I mituri deri në moshën shtatë vjeç nuk përgjigjet për dëmin të cilin e shkakton. 
2. I mituri prej moshës shtatë (7) vjeçare, deri në moshën katërmbëdhjetë (14) vjeçare, 

nuk përgjigjet për dëmin e shkaktuar, përveç në qoftë se provohet se gjatë 
shkaktimit të dëmit ka qenë i aftë për të gjykuar. 

3. I mituri mbasi t`i ketë mbushur katërmbëdhjetë (14) vjet përgjigjet sipas rregullave 
të përgjithshme për përgjegjësinë për dëmin. 

 
Neni 143 

Mbrojtja e nevojshme, gjendja e nevojës, mënjanimi i dëmit nga tjetri 
 
1. Kush në mbrojtje të nevojshme i shkakton dëm sulmuesit nuk e ka për detyrë ta 

shpërblejë dëmin, përveç në rastin e tejkalimit të mbrojtjes së nevojshme.  
2. Në qoftë se dikush e shkakton dëmin në gjendje të nevojës ekstreme, i dëmtuari 

mund të kërkojë shpërblim nga personi që është fajtor për shkaktimin e rrezikut të 
dëmit ose nga personat nga të cilët është mënjanuar dëmi, por nga këta të fundit jo 
më tepër se sa kanë pasur përfitim nga kjo.  

3. Kush pëson dëm duke mënjanuar prej tjetrit rrezikun e dëmit ka të drejtë të kërkojë 
prej tij shpërblimin e atij dëmi të cilit i është ekspozuar me arsye.  
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Neni 144 
Vetë ndihma e lejuar 

 
1. Kush në rastin e vetë ndihmës së lejuar i shkakton dëm personit i cili e ka shkaktuar 

nevojën e vetë ndihmës nuk ka për detyrë ta shpërblejë.  
2. Me vetë ndihmë të lejuar nënkuptohet e drejta e çdo personi për të mënjanuar 

shkeljen e të drejtës kur kanoset rreziku i drejtpërdrejtë, në qoftë se një mbrojtje e 
tillë është e domosdoshme dhe nëse mënyra e mënjanimit të cenimi të së drejtës i 
përgjigjet rrethanave në të cilat shkaktohet rreziku.  

 
Neni 145 

Pëlqimi i të dëmtuarit 
 
1. Kush në dëm të vet i lejon tjetrit ndërmarrjen e ndonjë veprimi, nuk mund të 

kërkojë prej tij shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga ky veprim. 
2. Është e pavlefshme deklarata e të dëmtuarit me të cilën e ka dhënë pëlqimin që t`i 

shkaktohet dëmi me veprimin e ndaluar me ligj. 
 

NËNKREU 3 
PËRGJEGJËSIA PËR TJETRIN 

 
Neni 146 

Personat me sëmundje mendore dhe me të meta në zhvillimin mendor 
 
1. Për dëmin të cilin e shkakton personi i cili për shkak të sëmundjes mendore ose të 

zhvillimit mendor të metë ose të shkaqeve të tjera nuk është i aftë për të gjykuar, 
përgjigjet ai i cili në bazë të ligjit ose të vendimit të organit kompetent ose të 
kontratës ka për detyrë të bëjë mbikëqyrjen e tij.  

2. Ai mund të lirohet nga përgjegjësia në qoftë se provon se e ka kryer mbikëqyrjen 
për të cilën është i detyruar, apo se dëmi do të shkaktohej edhe me kryerjen e 
kujdesshme të mbikëqyrjes.  

 
Neni 147 

Përgjegjësia e prindërve 
 
1. Prindërit përgjigjen për dëmin që i shkakton tjetrit fëmija i tyre deri në moshën 

shtatë vjeçare, pavarësisht nga faji i tij.  
2. Ata lirohen nga përgjegjësia nëse ekzistojnë shkaqet për përjashtimin e 

përgjegjësisë sipas rregullave për përgjegjësinë pavarësisht nga faji.  
3. Ata nuk përgjigjen në qoftë se dëmi është shkaktuar gjersa fëmija i është besuar 

personit tjetër dhe në qoftë se ky person është përgjegjës për dëmin.  
4. Prindërit përgjigjen për dëmin që i shkakton tjetrit fëmija i mitur i tyre që ka 

mbushur moshën shtatë vjeç, përveç nëse provojnë se dëmi është shkaktuar pa fajin 
e tyre.  
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Neni 148 
Përgjegjësia solidare 

 
Në qoftë se përveç prindërve përgjigjet për dëmin edhe fëmija, përgjegjësia e tyre është 
solidare. 
 

Neni 149 
Përgjegjësia e personit tjetër për të miturin 

 
1. Për dëmin të cilin ia shkakton tjetrit i mituri derisa ndodhet nën mbikëqyrjen e 

kujdestarit, shkollës ose institucionit tjetër, përgjigjet kujdestari, shkolla, 
përkatësisht institucioni tjetër, përveç nëse provojnë se mbikëqyrjen e kanë kryer 
sipas mënyrës në të cilën kanë qenë të detyruar, apo se dëmi do të shkaktohej edhe 
me kryerjen e kujdesshme të mbikëqyrjes.  

2. Në qoftë se për dëmin përgjigjet edhe i mituri, përgjegjësia është solidare.  
 

Neni 150 
Përgjegjësia e veçantë e prindërve 

 
1. Në qoftë se detyra e mbikëqyrjes mbi personin e mitur nuk bie mbi prindërit, por 

mbi ndonjë person tjetër, i dëmtuari ka të drejtë të kërkojë shpërblimin nga prindërit 
kur dëmi është krijuar për shkak të edukatës së keqe të të miturit, shembujve të 
këqij ose të shprehive familjare të cilat ia kanë dhënë prindërit ose kur edhe ashtu 
dëmi mund t`i dedikohej fajit të prindërve. 

2. Personi në të cilin në këtë rast bie përgjegjësi e mbikëqyrjes ka të drejtë të kërkojë 
nga prindërit që t`ia shpërblejnë shumën e paguar, në qoftë se ai ia ka paguar 
shpërblimin dëmtuesit. 

 
Neni 151 

Përgjegjësia në bazë të drejtshmërisë 
 
1. Në rast se shkaktohet dëmi, të cilën e ka shkaktuar personi, i cili për atë dëm nuk ka 

qenë përgjegjës, ndërsa shpërblimi nuk mund të nxirret nga personi, i cili e ka pasur 
për detyrë të kryejë mbikëqyrjen mbi te, gjykata mundet, kur këtë e kërkon 
drejtshmëria, e sidomos duke marrë parasysh gjendjen materiale të dëmtuesit dhe të 
të dëmtuarit, ta gjykojë dëmtuesin që ta shpërblejë dëmin tërësisht ose pjesërisht.  

2. Në qoftë se dëmin e ka shkaktuar i mituri me aftësi për të gjykuar, i cili nuk është 
në gjendje ta shpërblejë, gjykata mundet, kur këtë e kërkon drejtshmëria, e sidomos 
duke marrë parasysh gjendjen materiale të prindërve dhe të dëmtuesit, t`i detyrojë 
prindërit ta shpërblejnë dëmin, tërësisht ose pjesërisht.  
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NËNKREU 4 
PËRGJEGJËSIA E PUNËDHËNËSIT PËR PUNËMARRËSIT 

 
Neni 152 

Përgjegjësia e punëdhënësit 
 
1. Personi juridik ose fizik me të cilin punonjësi ka punuar në kohën e shkaktimit të 

dëmit është përgjegjës për dëmin e shkaktuar ndaj personit të tretë nga punonjësi 
gjatë punës apo në lidhje me punën, përveç nëse provohet se punonjësi ka vepruar 
ashtu siç ka qenë e nevojshme në rrethanat konkrete.  

2. Pala e dëmtuar ka të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit drejtpërdrejt nga 
punonjësi në rast se dëmin e ka shkaktuar me dashje.  

3. Secili person që dëmshpërblen palën e dëmtuar për dëmin e shkaktuar nga 
punonjësi me dashje apo nga pakujdesia e rende ka të drejtë të kërkojë kthimin e 
shumës së paguar nga punonjësi.  

4. Kjo e drejtë shuhet gjashtë (6) muaj pas ditës së pagesës së kompensimit.  
5. Me dispozitën e paragrafit 1. të këtij neni nuk preket në rregullat e përgjegjësisë për 

dëmin e shkaktuar nga sendet e rrezikshme ose nga veprimtaritë e rrezikshme.  
 

Neni 153 
Përgjegjësia e personit juridik për dëmin e shkaktuar nga organi i tij 

 
1. Personi juridik përgjigjet për dëmin të cilin organi i tij ia shkakton personit të tretë 

gjatë ushtrimit ose lidhur me ushtrimin e funksioneve të tij.  
2. Në qoftë se për rastin e caktuar nuk është parashikuar ndryshe me ligj, personi 

juridik ka të drejtë në shpërblim nga personi i cili e ka shkaktuar dëmin me dashje 
ose nga pakujdesia e rëndë.  

3. Kjo e drejtë parashkruhet brenda afatit prej gjashtë (6) muajsh nga dita e pagimit të 
shpërblimit të dëmit.  

 
NËNKREU 5 

PËRGJEGJËSIA PËR DËMIN NGA SENDI I RREZIKSHËM OSE NGA 
VEPRIMTARIA E RREZIKSHME 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 154 

Prezumimi i kauzalitetit 
 
Dëmi i shkaktuar lidhur me sendin e rrezikshëm, përkatësisht me veprimtarinë e 
rrezikshme konsiderohet se rrjedh nga ky send, përkatësisht nga kjo veprimtari, përveç 
nëse provohet se ato nuk kanë qenë shkak i dëmit. 
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Neni 155 
Kush përgjigjet për dëmin 

 
Për dëmin nga sendi i rrezikshëm përgjigjet zotëruesi i saj, kurse për dëmin nga 
veprimtaria e rrezikshme përgjigjet personi që merret me të. 
 

Neni 156 
Marrja e kundërligjshme e sendit të rrezikshëm nga zotëruesi 

 
Në qoftë se pronarit i është marre sendi i rrezikshëm në mënyrë të kundërligjshëm, për 
dëmin që rrjedh nga kjo, nuk përgjigjet ai, por ai që ia ka marre sendin e rrezikshëm, në 
qoftë se pronari nuk është përgjegjës për këtë. 
 

Neni 157 
Dorëzimi i sendit personit të tretë 

 
1. Në vend të pronarit të sendit, dhe njësojë si ai, përgjigjet personi të cilit pronari ia 

ka besuar sendin që të shërbehet me te, ose personi i cili përndryshe e ka për detyrë 
ta mbikëqyrë, ndërsa nuk ndodhet në punë te ai. 

2. Përveç tij do të përgjigjet edhe pronari i sendit, po qe se dëmi ka rrjedhë nga ndonjë 
e metë e fshehur ose nga veçoria e fshehur e sendit për të cilën pronari nuk ia ka 
tërhequr vëmendjen.  

3. Në këtë rast personi përgjegjës i cili ia ka paguar shpërblimin dëmtuesit ka të drejtë 
të kërkojë shumën e plotë të saj nga pronari.  

4. Pronari i sendit të rrezikshëm i cili ia ka besuar atë personit që nuk është i aftësuar 
apo nuk është i autorizuar të manipulojë me atë, përgjigjet për dëmin që rrjedhë nga 
ky send.  

 
Neni 158 

Lirimi nga përgjegjësia 
 
1. Zotëruesi lirohet nga përgjegjësia në rast se provohet se dëmi rrjedh nga ndonjë 

shkak që ka ndodhur jashtë sendit dhe efekti i të cilit nuk ka mundur të parashihet, 
të mënjanohet ose të evitohet.  

2. Zotëruesi i sendit lirohet nga përgjegjësia edhe në rast se provohet se dëmi është 
shkaktuar vetëm nga veprimi i palës së dëmtuar ose i personit të tretë gjë të cilën ai 
nuk ka mundur të parashihte dhe pasojat e të cilit nuk ka mundur t'i shmangë ose t'i 
mënjanoje.  

3. Zotëruesi lirohet nga përgjegjësia pjesërisht në rast se pala e dëmtuar pjesërisht ka 
kontribuar në shkaktimin e dëmit.  

4. Në rast se në shkaktimin e dëmit ka kontribuar pjesërisht personi i tretë, ky person i 
përgjigjet palës së dëmtuar solidarisht bashkë me zotëruesin e sendit.  

5. Personi që e ndihmon zotëruesin në përdorimin e sendit nuk konsiderohet si person 
i tretë.  
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II. PËRGJEGJËSIA PËR MJETET MOTORIKE (AUTOMJETET) 
 

Neni 159 
Përgjegjësia në rast aksidenti të shkaktuar nga mjetet motorike në lëvizje 

 
1. Në rast aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje që është shkaktuar vetëm 

për faj të një zotëruesi zbatohen rregullat për përgjegjësinë në bazë të fajit.  
2. Në qoftë se ekziston faji i dyanshëm, secili zotëruesi i mjetit motorik përgjigjet për 

dëmin e tërësishëm që e kanë pësuar ata përpjesëtimisht me shkallën e fajit të tyre.  
3. Në qoftë se nuk ka fajësi në asnjërën anë, zotëruesi i mjetit motorik përgjigjet në 

pjesë të barabarta, në qoftë se rregullat e drejtshmërisë nuk kërkojnë diç tjetër. 
4. Për dëmin që e pësojnë personat e tretë zotëruesit e mjeteve motorike përgjigjen 

solidarisht. 
 

III. PËRGJEGJËSIA PËR TË METAT E PRODUKTEVE 
 

Neni 160 
Përgjegjësia e prodhuesit për të metat e sendit 

 
1. Kush vë në qarkullim ndonjë send të cilin e ka prodhuar e që për shkak të ndonjë të 

mete për të cilën ai nuk ka ditur qe përbën rrezik dëmi për personat ose për sendet 
përgjigjet për dëmin që do të krijohej për shkak të kësaj të mete.  

2. Prodhuesi përgjigjet edhe për cilësitë e rrezikshme të sendeve në qoftë se nuk ka 
ndërmarrë çdo gjë që nevojitet për dëmin të cilin ka mundur ta parashihte ta 
parandalojë me anë të paralajmërimit në ambalazh të sigurt ose me ndonjë masë 
tjetër përkatëse.  

 
NËNKREU 6 

RASTET E VEÇANTA TË PËRGJEGJËSISË 
 

Neni 161 
Përgjegjësia për shkak të akteve terroriste, demonstratave ose manifestimeve 

publike 
 
Shteti ose personi që është dashur të parandalojë këtë sipas dispozitave në fuqi, është 
përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga vdekja ose lëndimi fizik si rezultat i akteve të 
terrorizmit ose gjatë demonstratave dhe manifestimeve publike. 
 

Neni 162 
Përgjegjësia e organizatorëve të manifestimeve 

 
Organizatori i tubimit të një numri të madh njerëzish në ambiente të mbyllura apo të 
hapura përgjigjet për dëmin e krijuar me vdekjen ose me lëndimin trupor që pëson 
dikush për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme që mund të krijohen në situatat e 
tilla siç janë lëkundja e masës, çrregullimet e përgjithshme. 
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Neni 163 
Përgjegjësia për zotëruesin e kafshës 

 
1. Zotëruesi i kafshës së rrezikshme është përgjegjës për dëmin e shkaktuar prej saj.  
2. Zotëruesi i kafshës shtëpiake është përgjegjës për dëmin e shkaktuar prej saj, përveç 

nëse provohet se zotëruesi ka treguar kujdesin dhe mbikëqyrjen e nevojshme.  
 

Neni 164 
Përgjegjësia e zotëruesit të ndërtesës 

 
Zotëruesi i ndërtesës ose i hapësirës nga e cila ka rënë objekti, është përgjegjës për 
dëmin e shkaktuar në rast se një objekt i vendosur në mënyrë të rrezikshme ose objekti 
i hedhur bie nga ndërtesa. 
 

Neni 165 
Përgjegjësia për shembjen e ndërtimit 

 
Zotëruesi i ndërtimit është përgjegjës për dëmin e shkaktuar në rast se pjesë të një 
ndërtimi shemben ose rrëzohen, përveç nëse provohet se ngjarja nuk ka qenë rezultat i 
cilësisë së papërshtatshme të ndërtimit dhe se zotëruesi ka bërë çdo gjë për të shmangur 
rrezikun. 
 

Neni 166 
Përgjegjësia për shkak të refuzimit të dhënies së ndihmës së domosdoshme 

 
1. Kush pa pasur rrezik për vete e refuzon dhënien e ndihmës personit, jeta ose 

shëndeti i të cilit janë rrezikuar haptazi, përgjigjet për dëmin që është shkaktuar nga 
kjo, në qoftë se ai këtë dëm sipas rrethanave të rastit është dashur ta parashikonte. 

2. Në qoftë se e kërkon drejtshmëria, gjykata mund ta ketë parasysh masën e 
shpërblimit te dëmit. 

 
Neni 167 

Përgjegjësia lidhur me detyrimin e lidhjes së kontratës 
 
Personi i cili sipas ligjit është i detyruar të lidhë ndonjë kontratë, ka për detyrë ta 
shpërblejë dëmin, në qoftë se me kërkesë të personit të interesuar nuk e lidhë këtë 
kontratë pa vonesë. 
 

Neni 168 
Përgjegjësia lidhur me ushtrimin e punëve me interes të përgjithshëm 

 
Organizatat që ushtrojnë veprimtari komunale ose ndonjë veprimtari tjetër të ngjashme 
me interes publik përgjigjen për dëmin në qoftë se pa shkak të arsyeshëm ndërprejnë 
ose kryejnë jo me rregull shërbimin. 
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NËNKREU 7 
SHPËRBLIMI I DËMIT 

 
I. SHPËRBLIMI I DËMIT MATERIAL 

 
Neni 169 

Rivendosja e gjendjes së mëparshme dhe shpërblimi në të holla 
 
1. Personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e cila ka qenë para se të 

shkaktohet dëmi.  
2. Në qoftë se rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk e mënjanon plotësisht dëmin, 

personi përgjegjës ka për detyrë që për pjesën tjetër të dëmit të japë shpërblimin në 
të holla.  

3. Kur rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk është e mundur, apo kur gjykata 
konsideron se nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë personi përgjegjës, gjykata 
do të caktojë që ai t`ia paguajë të dëmtuarit shumën përkatëse në të holla në emër të 
shpërblimit të dëmit.  

4. Gjykata do t`i gjykojë të dëmtuarit shpërblimin në të holla kur ai këtë e kërkon, me 
përjashtim kur rrethanat e rastit konkret e arsyetojnë rivendosjen e gjendjes së 
mëparshme.  

 
Neni 170 

Kur arrin për pagesë detyrimi i shpërblimit 
 
Detyrimi i shpërblimit të dëmit konsiderohet se ka arritur, për pagesë që nga momenti i 
shkaktimit të dëmit. 
 

Neni 171 
Shpërblimi në rast të shkatërrimit të sendeve të marruara në mënyrë të 

palejueshme 
 
Pronarit të sendit të marrur në mënyrë të palejueshme i takon e drejta për shpërblimin e 
dëmit edhe kur sendi është shkatërruar për shkak të fuqisë madhore. 
 

Neni 172 
Shpërblimi në formë të rentës në të holla 

 
1. Në rast të vdekjes, të lëndimit trupor ose të dëmtimit të shëndetit, shpërblimi 

caktohet, sipas rregullës, në formë të rentës në të holla, për gjithë jetën ose për një 
kohë të caktuar.  

2. Renta në të holla e gjykuar në emër të shpërblimit të dëmit paguhet për çdo muaj 
përpara, në qoftë se gjykata nuk cakton diç tjetër.  

3. Kreditori ka të drejtë të kërkojë sigurim të nevojshëm për pagimin e rentës, përveç 
nëse kjo sipas rrethanave të rastit nuk do të ishte e arsyeshme. 

4. Në qoftë se debitori nuk e jep sigurimin të cilin e cakton gjykata, kreditori ka të 
drejtë të kërkojë që në vend të rentës t`i paguhet një shumë e përgjithshme, lartësia 
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e të cilit do të caktohet sipas lartësisë së rentës dhe kohëzgjatjes së mundshme të 
jetës së kreditorit, me zbritje të kamatave përkatëse. 

5. Për shkaqe serioze kreditori mundet edhe në raste të tjera të kërkojë menjëherë ose 
më vonë, që në vend të rentës t`i paguhet një shumë e përgjithshme. 

 
II. VËLLIMI I SHPËRBLIMIT TË DËMIT MATERIAL 

 
Neni 173 

Dëmi i real dhe fitimi i humbur 
 
1. I dëmtuari ka të drejtë si për shpërblimin e dëmit të rëndomtë, ashtu edhe për 

shpërblimin e fitimit të humbur.  
2. Lartësia e shpërblimit të dëmit caktohet sipas çmimeve në kohën e nxjerrjes së 

vendimit gjyqësor, përveç nëse me ligj parashihet diçka tjetër.  
3. Gjatë vlerësimit të lartësisë së fitimit të humbur merret në konsiderim fitimi që ka 

mundur të pritej në mënyrë të bazuar sipas rrjedhjes së rregullt të gjërave ose sipas 
rrethanave të veçanta, e realizimi i të cilit është penguar nga veprimi i dëmtuesit ose 
nga lëshimi që të ndërmerr veprimin.  

4. Kur sendi është shkatërruar ose dëmtuar me vepër penale të kryer me dashje, 
gjykata mund të caktojë lartësinë e shpërblimit sipas vlerave që ka pasur sendi për 
të dëmtuarin.  

 
Neni 174 

Shpërblimi i plotë 
 
Gjykata, duke marrë parasysh edhe rrethanat që janë shkaktuar pas shkaktimit të dëmit, 
do të gjykojë shpërblimin në një shumë e cila është e nevojshme që gjendja materiale e 
të dëmtuarit të sillet në atë gjendje në të cilën do të kishte qenë po të mos kishte veprim 
dëmtues ose mosveprim. 
 

Neni 175 
Zvogëlimi i shpërblimit 

 
1. Gjykata mundet, duke pasur kujdes për gjendjen materiale të të dëmtuarit, ta 

gjykojë personin përgjegjës ta paguajë shpërblimin më të vogël nga shuma e dëmit, 
në qoftë se dëmi nuk është shkaktuar as me dashje e as nga pakujdesia rende, ndërsa 
personi përgjegjës është në gjendje të rende materiale, kështu që pagimi i shumës së 
plotë do ta sjellte në skamje.  

2. Në qoftë se dëmtuesi ka shkaktuar dëm duke punuar diç për dobi të të dëmtuarit, 
gjykata mund të caktojë shpërblim më të vogël, duke pasur parasysh kujdesin që 
tregon dëmtuesi në punët vetjake.  

 
Neni 176 

Përgjegjësia e ndarë 
 
1. I dëmtuari i cili ka kontribuar që dëmi të krijohet ose të jetë më i madh se sa 

përndryshe do të ishte, ka të drejtë vetëm në shpërblimin përpjesëtimisht të pakësuar.  
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2. Për paragrafin paraprak vihen përshtatshmërisht në zbatim dispozitat për 
përgjegjësinë për përfaqësuesin ligjor dhe ndihmësin.  

3. Kur është e pamundur të vërtetohet se cila pjesë e dëmit rezulton nga veprimi i të 
dëmtuarit, gjykata do të gjykojë shpërblimin duke pasur parasysh rrethanat e rastit. 

4. Dëmtuesi dhe i dëmtuari mbajnë barrën e provës për kontributin e atij tjetrit në 
shkaktimin dhe për kauzalitetin e këtij kontributi për dëmin dhe lartësinë e tij.  

 
III. RREGULLAT PËR SHPËRBLIMIN E DËMIT MATERIAL NË RAST 

VDEKJEJE, LËNDIMIT TRUPOR DHE DËMTIM TË SHËNDETIT 
 

Neni 177 
Humbja e fitimit dhe shpenzimet e mjekimit dhe të varrosjes 

 
1. Kush shkakton vdekjen e ndokujt ka për detyrë që t`i shpërblejë shpenzimet e 

zakonshme të varrimit të tij.  
2. Ai ka për detyrë të shpërblejë edhe shpenzimet e mjekimit të tij nga lëndimet e 

marrura dhe shpenzimet e tjera të nevojshme lidhur me mjekimin dhe fitimin e 
humbur për shkak të paaftësisë për punë.  

 
Neni 178 

E drejta e personit të cilin e ka ushqyer i vdekuri 
 
1. Personi, të cilin e ka ushqyer ose e ka ndihmuar rregullisht personi që i është 

shkaktuar vdekja si dhe ai që sipas ligjit ka pasur të drejtë të kërkojë ushqim nga 
personi, të cilit i është shkaktuar vdekja ka të drejtë të shpërblimit të dëmit që pëson 
nga humbja e ushqimit ose e ndihmës.  

2. Ky dëm shpërblehet me pagimin e rentës në të holla, shuma e së cilës caktohet duke 
marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit, e që nuk mund të jetë më e madhe nga ajo 
që do të fitonte i dëmtuari nga personi të cilit i është shkaktuar vdekja po të mbetej 
gjallë.  

 
Neni 179 

Shpërblimi i dëmit në rast të lëndimit trupor ose të dëmtimit të shëndetit 
 
1. Kush i shkakton tjetrit lëndim trupor ose ia dëmton shëndetin ka për detyrë të 

shpërblejë shpenzimet rreth mjekimit dhe shpenzimet tjera të nevojshme lidhur me 
ketë, si dhe fitimin e humbur për shkak të paaftësisë për punë gjatë kohës së 
mjekimit.  

2. Në qoftë se i lënduari për shkak të paaftësisë së plotë ose të pjesshme për punë e 
humb fitimin, ose nevojat janë shtuar vazhdimisht, ose mundësitë e zhvillimit dhe të 
përparimit të tij të mëtejshëm janë zhdukur ose janë pakësuar, personi përgjegjës ka 
për detyrë t`i paguajë të lënduarit rentën e caktuar në të holla, si shpërblim për këtë 
dëm.  
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Neni 180 
Ndryshimi i shpërblimit të gjykuar 

 
Gjykata mundet me kërkesë të të dëmtuarit, që për të ardhmen ta rritë rentën, por 
mundet me kërkesë të dëmtuesit ta zvogëlojë ose ta heq, në qoftë se kanë ndryshuar në 
mënyrë të konsiderueshme rrethanat të cilat gjykata i ka pasur parasysh me rastin e 
nxjerrjes së vendimit të mëparshëm. 
 

Neni 181 
Mosbartja e të drejtave 

 
1. E drejta e shpërblimit të dëmit në formë rente në të holla në rast të vdekjes së 

personit të afërt ose të lëndimit trupor ose të shkatërrimit të shëndetit nuk mund t`i 
bartet personit tjetër.  

2. Shumat e shpërblimit, të cilat kanë arritur munden t`i barten tjetrit, në qoftë se 
lartësia e shpërblimit është caktuar me marrëveshje të shkruar të palëve ose me 
aktgjykim të formës së prerë.  

 
IV. SHPËRBLIMI I DËMIT JOMATERIAL 

 
Neni 182 

Shpallja e aktgjykimit ose ndreqja e gabimit 
 
Në rast të cenimit të së drejtës së personalitetit gjykata mund të urdhërojë shpalljen e 
aktgjykimit, përkatësisht të përmirësimit me shpenzim të dëmtuesit, ose të urdhërojë që 
dëmtuesi ta tërheqë deklaratën me të cilën është bërë shkelja, ose diç tjetër me të cilën 
gjë mund të realizohet qëllimi që arrihet me shpërblim. 
 

Neni 183 
Shpërblimi në të holla 

 
1. Për dhembjet e pësuara fizike, për dhembjet e pësuara shpirtërore për shkak të 

zvogëlimit të aktivitetit jetësor, të shëmtimit, të cenimit të autoritetit, të nderit, të 
lirive ose të të drejtave të personalitetit, të vdekjes së personit të afërm, si dhe 
frikës, gjykata, po të konstatojë se rrethanat e rastit sidomos intensiteti i dhembjeve 
dhe i frikës dhe zgjatja e tyre e arsyetojnë këtë, do të gjykojë shpërblimin e drejtë në 
të holla, pavarësisht nga shpërblimi i dëmit material si dhe nga mungesa e dëmit 
material.  

2. Me rastin e vendosjes për kërkesën për shpërblimin e dëmit jo material, si dhe për 
lartësinë e shpërblimit të tij, gjykata do të kujdeset për rëndësinë e cenimit të së 
mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë, se me te mos 
të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe me qëllimin 
shoqëror.  
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Neni 184 
Personat që kanë të drejtë shpërblimi në të holla në rast vdekjeje 

ose invaliditeti të rëndë 
 
1. Në rast vdekjeje të ndonjë personi, gjykata mund t`ua caktojë anëtarëve të familjes 

së tij të ngushtë (bashkëshortit, fëmijët dhe prindërit) shpërblim të drejtë në të holla 
për dhembjen e tyre shpirtërore.  

2. Ky shpërblim mund t`u caktohet edhe vëllezërve dhe motrave në qoftë se ndërmjet 
tyre dhe personit të vdekur ka ekzistuar bashkëjetesa e vazhdueshme.  

3. Në rast të invaliditetit tejet të rëndë ose shëmtimit në shkallë të lartë të ndonjë 
personi, gjykata mund tu caktojë bashkëshortit, fëmijëve dhe prindërve shpërblim të 
drejtë në të holla për dhembjet e tyre shpirtërore.  

4. Shpërblimi nga paragrafi 1. dhe 3. i këtij neni mund t`i caktohet edhe bashkëshortit 
jashtë martesor në qoftë se ndërmjet tij dhe të vdekurit, përkatësisht të lënduarit ka 
ekzistuar bashkëjetesa e vazhdueshme.  

 
Neni 185 

Shpërblimi në të holla në raste të veçanta (Cenimi i dinjitetit) 
 
E drejta e shpërblimit të dëmit në të holla për shkak të dhembjeve shpirtërore të 
pësuara i takon personit, i cili me anë të mashtrimit, dhunës ose të shpërdorimit të 
ndonjë raporti nënshtrimi ose varësie, është shtytur në marrëdhënie të dënueshme 
seksuale ose në veprim të dënueshëm seksual të panatyrshëm, si dhe personi ndaj të 
cilit është kryer ndonjë vepër tjetër penale kundër dinjitetit të personalitetit dhe moralit. 
 

Neni 186 
Shpërblimi i dëmit të ardhshëm 

 
Gjykata, me kërkesën e të dëmtuarit, do të caktojë shpërblimin edhe për dëmin e 
ardhshëm jo material në qoftë se sipas rrjedhës së rregullt është e sigurt së ai do të 
vazhdojë edhe në të ardhmen. 
 

Neni 187 
Shpërblimi në të holla për personin juridik 

 
Gjykata i jep shpërblim të drejtë në të holla personit juridik për denigrim të 
reputacionit ose emrit të mirë, pavarësisht dëmshpërblimit të dëmit material, në rast se 
gjen se rrethanat e arsyetojnë këtë, qoftë edhe nëse nuk ka dëm material. 
 

Neni 188 
Trashëgimi dhe cedimi i kërkesës së shpërblimit të dëmit jo material 

 
1. Kërkesa e shpërblimit të dëmit jo material i kalon trashëgimtarit vetëm në qoftë se 

është caktuar me aktgjykim të formës së prerë ose me marrëveshje me shkrim.  
2. Nën kushte të njëjta kjo kërkesë mund të jetë objekt cedimi, kompensimi dhe i 

përmbarimit të dhunshëm.  
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Neni 189 
Përgjegjësia e ndarë dhe zvogëlimi i shpërblimit 

 
Dispozitat për përgjegjësinë e ndarë dhe për zvogëlimin e shpërblimit që vlejnë për 
dëmin material përshtatshmërisht zbatohen edhe për dëmin jomaterial. 
 

NËNKREU 8 
PËRGJEGJËSIA E DISA PERSONAVE PËR TË NJËJTIN DËM 

 
Neni 190 

Përgjegjësia solidare 
 
1. Për dëmin të cilin disa persona e kanë shkaktuar bashkërisht, përgjigjen të gjithë 

pjesëmarrësit solidarisht.  
2. Nxitësi dhe ndihmësi, si dhe ai që ka ndihmuar që personat përgjegjës të mos 

zbulohen, përgjigjen solidarisht me këta. 
3. Përgjigjen solidarisht për dëmin e shkaktuar edhe personat që e kanë shkaktuar 

duke punuar pavarësisht njeri nga tjetri, në qoftë se nuk mund të vërtetohen pjesët e 
tyre në dëmin e shkaktuar. 

4. Kur nuk ka dyshim se dëmin e ka shkaktuar ndonjë nga dy ose nga më tepër 
persona të caktuar, të cilët në ndonjë mënyrë janë të ndërlidhur midis tyre, ndërsa 
nuk mund të përcaktohet se cili prej tyre e ka shkaktuar dëmin, këta persona 
përgjigjen solidarisht.  

 
Neni 191 

Përgjegjësia solidare e porositësit dhe e kryesit të punëve 
 
Porositësi dhe kryerësi i punëve në paluajtshmëri përgjigjen solidarisht ndaj personit të 
tretë për dëmin që i krijohet këtij lidhur me kryerjen e këtyre punëve. 
 

Neni 192 
Regresi i paguesit 

 
1. Debitori solidar i cili paguan më tepër se sa është shuma e pjesës së tij në dëmin e e 

shkaktuar, mund të kërkojë prej secilit nga debitorët e tjerë që t`ia shpërblejnë atë 
që ka paguar për te.  

2. Lartësinë e pjesës të secilit debitor veç e veç e cakton gjykata, duke marrë parasysh 
peshën e fajësisë së tij dhe peshën e pasojave që kanë dalur nga veprimi i tij.  

3. Në qoftë se pjesët e debitorëve nuk mund të vërtetohen, secili ngarkohet me pjesë të 
barabartë, përveç nëse drejtshmëria kërkon që në rastin konkret të vendoset 
ndryshe.  
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NËNKREU 9 
E DREJTA E TË DËMTUARIT PAS PARASHKRIMIT TË SË DREJTËS 

PËR TË KËRKUAR SHPËRBLIMIN 
 

Neni 193 
E drejta e të dëmtuarit pas parashkrimit të së drejtës për të kërkuar shpërblimin 

 
Pas parashkrimit të së drejtës për të kërkuar shpërblimin e dëmit i dëmtuari mund të 
kërkojë nga personi përgjegjës, sipas rregullave që vlejnë në rastin e pasurimit të pa 
bazë, që t`i cedojë atë që ka marrë nga veprimi me të cilin është shkaktuar dëmi. 
 

KREU 3 
PASURIMI PA BAZË 

 
NËNKREU 1 

RREGULLAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 194 
Rregullat e përgjithshme 

 
1. Secili person që pasurohet pa bazë ligjore në dëm të një tjetrit, është i detyruar të 

kthejë atë që ka marrë nga tjetri, ose ndryshe të kompensojë vlerën e fitimit të 
arritur.  

2. Fjala pasurim po ashtu përfshinë përvetësimin e fitimit përmes shërbimeve.  
3. Detyrimi për kthim ose kompensim po ashtu lind edhe nëse një person pranon diçka 

në lidhje me një bazë që nuk është realizuar ose më pas zhduket.  
 

NËNKREU 2 
RREGULLAT E KTHIMIT 

 
Neni 195 

Kur nuk mund të kërkohet kthimi 
 
Kush kryen pagesën duke ditur se nuk e ka për detyrë ta paguajë nuk ka të drejtë të 
kërkojë kthimin, përveç nëse e ka rezervuar të drejtën e kërkimit të kthimit, apo në 
qoftë se e ka paguar për t'iu shmangur dhunës. 
 

Neni 196 
Zbatimi i një detyrimi natyror ose i ndonjë detyre morale 

 
Nuk mund të kërkohet kthimi i asaj që është dhënë ose është bërë për përmbushjen e 
çfarëdo lloji detyrimi natyror ose detyre morale. 
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Neni 197 
Vëllimi i kthimit 

 
Kur kthehet ajo që është fituar pa bazë, duhet të kthehen frutet dhe të paguhet 
kamatëvonesa, e pikërisht, në qoftë se fituesi është i pandërgjegjshëm, që nga dita e 
fitimit, e për ndryshe që nga dita e paraqitjes së kërkesës. 
 

Neni 198 
Kompensimi i shpenzimeve 

 
Fituesi ka të drejtë në kompensimin e shpenzimeve të domosdoshme dhe të dobishme 
por në qoftë se ka qenë i pandërgjegjshëm, kompensimi për shpenzimet e dobishme i 
takon vetëm deri në shumën që përbën shtimin e vlerës në momentin e kthimit. 
 

Neni 199 
Kur mund të mbahet ajo që është marrë 

 
1. Nuk mund të kërkohet kthimi i shumave të kompensuara pa bazë në emër të 

shpërblimit të dëmit për shkak të lëndimit fizik, dëmtimit të shëndetit ose të 
vdekjes, në rast se pagesa i është bërë marrësit që ka vepruar në mirëbesim. 

2. Si shumë e paguar pa bazë llogaritet edhe pagesa mbi bazën e një vendimi gjyqësor 
që më vonë është ndryshuar ose prishur. 

 
Neni 200 

Përdorimi i sendit në dobi të tjetrit 
 
Në qoftë se dikush e ka përdorur sendin e vet apo të tjetrit në dobi të tretit, kurse nuk 
ka kushte për aplikimin e rregullave mbi gjerimin e punëve te huaja pa porosi, i treti ka 
për detyrë ta kthejë sendin, respektivisht, po qe se kjo s'është e mundur, t'ia shpërblej 
vlerën e sendit. 
 

Neni 201 
Shpenzimi për tjetrin 

 
Kush kryen për tjetrin ndonjë shpenzim ose diçka tjetër që ky e ka pasur për detyrë në 
bazë të ligjit ta bëjë, ka të drejtë të kërkojë shpërblim prej tij. 
 

Neni 202 
Përdorimi i sendit të huaj në dobi të vet 

 
Kur dikush e ka përdorur sendin e huaj për dobi të vet, zotëruesi mund të kërkojë 
pavarësisht nga e drejta e shpërblimit të dëmit ose në mungesë të kësaj, që ky t'ia 
shpërblej përfitimin që ka pasur nga përdorimi. 
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KREU 4 
GJERIMI I PUNËVE TË HUAJA PA POROSI 

 
NËNKREU 1 

RREGULLA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 203 
Përkufizimi dhe kushtet 

 
Një punë e huaj mund të kryhet pa porosi vetëm në qoftë se puna nuk duron shtyrje dhe 
mund të shkaktohet dëmi ose humbet qartazi një dobi. 
 

NËNKREU 2 
DETYRAT DHE TË DREJTAT E KRYESIT 

TË PUNËVE TË HUAJA PA POROSI 
 

Neni 204 
Detyrat e kryesit të punëve të huaja pa porosi 

 
1. Kryesi i punëve të huaja pa porosi ka për detyrë ta njoftojë të zotin e punës për 

veprimin e tij sa ma parë që është e mundur dhe po ashtu ta njoftojë se do ta 
vazhdojë punën e filluar, në qoftë se për ketë ka mundësi të arsyeshme, derisa i zoti 
i punës të mos mund ta marrë përsipër kujdesin për te.  

2. Pas mbarimit të punës, kryesi i punëve të huaja pa porosi ka për detyrë të japë 
llogari dhe t`ia bartë atij gjithë atë, çka ka fituar nga kryerja e punës.  

3. Në qoftë se me ligj nuk është përcaktuar diçka tjetër, kryesi i punëve të huaja pa 
porosi ka detyrime të urdhër marrësit.  

 
Neni 205 

Kujdesi i duhur dhe përgjegjësia 
 
1. Gjatë kryerjes të punës së huaj kryesi i punëve të huaja pa porosi ka për detyrë të 

udhëhiqet nga qëllimet faktike ose të supozuara të të zotit të punës.  
2. Ai ka për detyrë të veprojë me kujdesin e ekonomistit të mirë, përkatësisht të 

shtëpiakut të mirë.  
3. Gjykata mundet duke marrë parasysh rrethanat në të cilat dikush e ka filluar punën 

e huaj pa qenë i thirrur, të zvogëlojë përgjegjësinë e tij ose ta lirojë fare nga 
përgjegjësia për pakujdesinë. 

4. Për përgjegjësinë e kryesit te punëve të huajat pa porosi, i cili është i paaftë si për të 
vepruar vlejnë dispozitat për përgjegjësinë e tij kontraktuese dhe jashtë 
kontraktuese. 

 
Neni 206 

Të drejtat e punë drejtuesit pa porosi 
 
1. Kryesi i punëve të huaja pa porosi që ka vepruar në tërësi siç duhet dhe ka punuar 

ashtu siç kanë kërkuar rrethanat, ka të drejtë të kërkojë nga i zoti i punës të lirohet 
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nga të gjitha detyrimet që i ka marrë përsipër për shkak të kësaj pune, të marrë mbi 
vete të gjitha detyrimet që i ka lidhur në emër të tij, të shpërblehet për të gjitha 
shpenzimet e domosdoshme dhe të dobishme, edhe në qoftë se rezultati i pritur nuk 
është arritur.  

2. Kryesit të punëve të huaja i takon edhe shpërblimi adekuat për mundin, në qoftë se 
e ka evituar dëmin nga i zoti i punës, ose në qoftë se ia ka siguruar përfitimin që në 
tërësi i përgjigjet qëllimeve dhe nevojave të tij.  

 
Neni 207 

Kryerja e punëve të huaja me qëllim që t`i ndihmohet tjetrit 
 
Kush kryen punët e huaja me qëllim që t`i ndihmojë tjetrit, e nuk janë plotësuar kushtet 
për punë drejtim pa porosi, i takon e drejta e shpërblimit të shpenzimeve të bëra, por 
më së shumti deri në lartësinë e përfitimit që e ka realizuar tjetri. 
 

Neni 208 
Marrja me vete e shtesave 

 
Çdo punë drejtues pa porosi ka të drejtë t`i marrë me vete sendet me të cilat e ka shtuar 
pasurinë e huaj, e për të cilat shpenzimet e bëra nuk i shpërblehen, në qoftë se këto 
mund të ndahen pa u dëmtuar sendi të cilit i janë shtuar, por personi në punën e të cilit 
ka ndërhyrë, mundet t'i mbajë këto shtesa po qe se ia shpërblen vlerën e tyre të tashme. 
 

NËNKREU 3 
KRYERJA E PUNËVE TË HUAJA PËRKUNDËR NDALESËS 

 
Neni 209 

Përgjegjësia e kryesit të punëve të huaja 
 
1. Kush e kryen punën e huaj përkundër ndalesës së zotit të punës, e për ndalesën ishte 

në dijeni ose duhej të ishte në dijeni, nuk i ka të drejtat që i takojnë kryesit të 
punëve të huaja pa porosi.  

2. Ai përgjigjet për dëmin që e ka shkaktuar duke ndërhyrë në punët e huaja, edhe 
atëherë kur deri te kjo ka ardhur pa fajin e tij.  

3. Kur ndalesa e kryerjes të punës është në kundërshtim me ligjin ose me moralin, e 
sidomos në qoftë se dikush ka ndaluar që tjetri ta përmbush ndonjë detyrim të tij 
ligjor që nuk duron shtyrje, vlejnë rregullat e përgjithshme për gjerimin e punëve të 
huaja pa porosi.  

 
NËNKREU 4 

GJERIMI I PADREJTË 
 

Neni 210 
Gjerimi i paautorizuar për llogari personale 

 
1. Kush e kryen punën e huaj me qëllim që për vete t`i mbajë përfitimet e arritura, 

edhe pse e di se puna është e huaj, ka për detyrë që me kërkesë të zotit të punës të 
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japë llogari si punë drejtues pa porosi dhe t`ia dorëzojë të gjitha përfitimet e 
arritura. 

2. I zoti i punës mund të kërkojë kthimin në gjendje të mëparshme si dhe shpërblimin 
e dëmit. 

 
NËNKREU 5 
APROVIMI 

 
Neni 211 

Aprovimi i të zotit të punës 
 
Në qoftë së i zoti i punës, e aprovon më vonë punën që është kryer, kryesi i punëve të 
huaja pa porosi konsiderohet si urdhër marrësi i cili ka punuar që nga fillimi me porosi 
të të zotit të punës. 
 

KREU 5 
SHPREHJA E NJËANSHME E VULLNETIT 

 
NËNKREU 1 

PREMTIMI PUBLIK I SHPËRBLIMIT 
 

Neni 212 
Premtimi obligues 

 
1. Premtimi i shpërblimit i bërë me anë të shpalljes publike për atë që kryen një 

veprim të caktuar, arrinë ndonjë sukses, gjendet në situatë të caktuar ose në qoftë se 
premtimi është bërë në ndonjë kusht tjetër, e detyron premtuesin që të përmbushë 
premtimin.  

2. Premtuesi i shpërblimit ose i çfarëdo gare shpërblyese ka për detyrë të caktojë afatin 
e garës, e në qoftë se nuk e cakton, kush do që dëshiron të marrë pjesë në garë ka të 
drejtë të kërkojë që gjykata ta caktojë afatin përkatës.  

 
Neni 213 

Revokimi i premtimit 
 
1. Premtimi mund të revokohet ashtu siç është bërë, si dhe me anë të komunikimit 

personal, por ai i cili e ka kryer veprimin e nuk ishte në dijeni e as që duhej të ishte 
në dijeni se premtimi i shpërblimit është revokuar ka të drejtë të kërkojë 
shpërblimin e premtuar, ndërsa ai i cili deri në revokim ka bërë shpenzime të 
nevojshme për të kryer veprimet e caktuara në shpalljen publike ka të drejtë të 
marrë shpërblimin e tyre me përjashtim të rastit kur premtuesi provon se ato janë 
bërë pa nevojë.  

2. Premtimi i shpërblimit nuk mund të revokohet, në qoftë se me shpallje është caktuar 
afati për kryerjen e veprimit përkatësisht për njoftimin për rezultatet e arritura ose 
për realizimin e situatës së caktuar.  
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Neni 214 
E drejta në shpërblim 

 
1. Të drejtë në shpërblim ka ai, i cili i pari e kryen veprimin për të cilin është premtuar 

shpërblimi.  
2. Në qoftë se disa persona e kanë kryer veprimin njëkohësisht, secilit i takon pjesa e 

barabartë e shpërblimit, në qoftë se drejtshmëria nuk kërkon ndonjë ndarje tjetër.  
 

Neni 215 
Rasti i konkursit 

 
1. Për ndarjen e shpërblimit në rastin e konkursit vendos organizatori i konkursit ose 

një apo disa persona të caktuar prej tij.  
2. Në qoftë se në kushtet e konkursit ose në disa dispozita të përgjithshme që vlejnë 

për konkurs të caktuar, janë caktuar rregullat sipas të cilave shpërblimi duhet të 
ndahet, secili pjesëmarrës në konkurs ka të drejtë të kërkojë anulimin e vendimit për 
ndarjen e shpërblimit në qoftë se shpërblimi nuk është ndarë në pajtim me këto 
rregulla. 

3. Pronësinë ose ndonjë të drejtë tjetër për veprimin ose punën e kryer me konkurs e 
fiton organizatori i konkursit vetëm ne qoftë se kjo është theksuar në shpalljen e 
konkursit. 

 
Neni 216 

Shuarja e detyrimit 
 
Detyrimi i premtuesit të shpërblimit shuhet në qoftë se askush nuk ia komunikon 
brenda afatit të caktuar në shpallje se e ka kryer veprimin apo se ka arritur sukses apo 
se në përgjegjësi i ka plotësuar kushtet e parashtruara në shpalljen publike dhe në qoftë 
se afati nuk është caktuar, atëherë pas një (1) viti nga dita e shpalljes së bërë. 
 

NËNKREU 2 
LETRAT ME VLERË 

 
I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 217 

Përkufizimi 
 
1. Letra me vlerë është dokument me shkrim me të cilin emetuesi (lëshuesi) i saj 

detyrohet se do ta përmbushë detyrimin e shkruar në këtë dokument poseduesit të 
saj të ligjshëm.  

2. Një shënim i shkruar në një mjet tjetër konsiderohet letër me vlerë në rast se kështu 
është përcaktuar nga një akt i veçantë ligjor.  
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Neni 218 
Elementet thelbësore 

 
1. Letra me vlerë duhet detyrimisht të përmbajë këto elemente thelbësore:  

1.1. emërtimin e llojit të letrës me vlerë;  
1.2. firmën, përkatësisht emërtimin dhe selinë, përkatësisht emrin dhe 

vendbanimin e lëshuesit të letrës me vlerë;  
1.3. firmën, respektivisht, emërtimin ose emrin e personit me urdhër të së cilit 

është dhënë letra me vlerë ose emërtimin se letra me vlerë i është e 
pagueshme prurësit;  

1.4. detyrimin e shënuar saktë te lëshuesit të letrës me vlerë;  
1.5. vendin dhe datën e lëshimit të letrës me vlerë, kurse për ato që lëshohen në 

seri edhe numrin e saj të serisë;  
1.6. nënshkrimin e lëshuesit të letrës me vlerë, përkatësisht faksimilin e 

nënshkrimit të lëshuesit të letrës me vlerë që emetohet në seri.  
2. Me ligj të veçantë për ndonjërën nga letrat me vlerë mund të caktohen edhe 

elementet tjera thelbësore.  
3. Dokumenti i cili nuk përmban njërën nga elementet thelbësore nuk vlen si letër me 

vlerë.  
 

Neni 219 
Llojet e letrave me vlerë 

 
Letra me vlerë mund të jetë sipas prurësit, në emër ose sipas urdhrit. 
 

Neni 220 
Krijimi i detyrimit 

 
Detyrimi nga letra me vlerë krijohet në çastin kur lëshuesi ia dorëzon letrën me vlerë 
shfrytëzuesit të saj. 
 

Neni 221 
Kushtet e veçanta për emetimin e letrave me vlerë në seri 

 
Me ligj të veçantë mund të caktohen edhe kushtet tjera për emetimin e letrave me vlerë 
në seri. 
 

II. REALIZIMI I TË DREJTAVE 
 

Neni 222 
Kujt i takon e drejta nga letra me vlerë 

 
1. Kërkesa nga letra me vlerë është e lidhur për vetë letrën dhe i takon poseduesit të 

saj të ligjshëm.  
2. Si posedues i ligjshëm i letrës me vlerë për prursin konsiderohet prursi i saj.  
3. Si posedues i ligjshëm i letrës me vlerë në emër ose sipas urdhrit konsiderohet 
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personi në emrin e të cilit është dhënë letra me vlerë, përkatësisht personi të cilit i 
është bartur ajo me rregullsi.  

4. Fituesi me mirëbesim i letrës me vlerë sipas prursit ose urdhrit bëhet posedues i saj i 
ligjshëm dhe fiton të drejtën e kërkesës të inkorporuar në te edhe kur letra me vlerë 
të ketë dalur nga dora e emetuesit të saj, përkatësisht të poseduesit të saj të 
mëparshëm edhe pa vullnetin e tij.  

 
Neni 223 

Kërkesa për përmbushje 
 
Përmbushjen e kërkesës nga letra me vlerë mund ta kërkojë me paraqitjen e saj vetëm 
poseduesi i saj i ligjshëm ose personi, të cilin ai e autorizon. 
 

III. BARTJA E TË DREJTËS NGA LETRA ME VLERË 
 

Neni 224 
Bartja e së drejtës nga letra me vlerë sipas prurësit 

 
E drejta nga letra me vlerë për prurësin bartet me dorëzimin e saj. 
 

Neni 225 
Bartja e së drejtës nga letra me vlerë me emër 

 
1. E drejta nga letra me vlerë me emër bartet me cedim.  
2. Me ligj të veçantë mund të caktohet që e drejta nga letra me vlerë me emër mund të 

bartet edhe me indosament.  
3. Bartja e së drejtës nga letra me vlerë me emër bëhet duke shënuar në vetë letrën 

firmën, përkatësisht emërtimin, përkatësisht emrin e poseduesit të ri, duke vënë 
nënshkrimin e bartësit dhe duke regjistruar bartjen në regjistrin e letrave me vlerë, 
në qoftë se një regjistër i tillë mbahet nga lëshuesi.  

 
Neni 226 

Bartja të drejtës nga letra me vlerë sipas urdhrit 
 
E drejta nga letra me vlerë sipas urdhrit bartet me indosament. 
 

Neni 227 
Llojet e indosamentit 

 
1. Indosamenti mund të jetë i plotë, blank dhe sipas prurësit. 
2. Indosamenti i plotë përmban deklaratën e transferimit (cedimit), emërtimin ose 

emrin e personit në të cilin bartet e drejta nga letra me vlerë (indosatar) dhe 
nënshkrimin e bartësit (indosantit), por mund të përmbajë edhe të dhëna të tjera 
(vendin, datën etj.). 

3. Indosamenti blanko përmban vetëm nënshkrimin e indosantit.  
4. Në rast të bartjes për prurësin në vend të emrit të indosatorit vihet fjala: “për 

prurësin”.  
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5. Indosamenti për prurësin vlen si indosamenti blanko.  
6. Indosamenti i pjesshëm është i pavlefshëm.  
 

Neni 228 
Bartja e prokurës dhe bartja për peng 

 
1. Letra me vlerë mund të bartet edhe si bartja e prokurës respektivisht si bartja për 

pengun. 
2. Tek bartja e prokurës vihet klauzola: “vlera në prokurë”, ndërsa tek bartja për peng: 

“ vlera për peng”, ose të ngjashme. 
 

Neni 229 
Efekti i bartjes të së drejtës 

 
1. Me bartjen e të drejtës nga letra me vlerë poseduesi i saj i ri fiton të gjitha të drejtat 

që i takojnë poseduesit paraprak.  
2. Bartja e së drejtës nga letra me vlerë me emër, qoftë në rrugën e cedimit ose të 

indosamentit, nuk ka efekt ndaj lëshuesit përderisa ky për këtë gjë të mos njoftohet 
me shkrim, përkatësisht për derisa kjo bartje të mos regjistrohet në regjistrin e 
letrave me vlerë me emër, në qoftë se një regjistër i tillë mbahet tek lëshuesi.  

3. Cedenti, përkatësisht indosanti nuk përgjigjet për mos përmbushjen e detyrimit nga 
ana e lëshuesit, përveç rastit të një dispozite tjetër ligjore, ose në qoftë se ekziston 
një dispozitë e kundërt e shënuar në vetë letrën me vlerë.  

 
Neni 230 

Efekti i bartjes së prokurës dhe i bartjes për pengun 
 
Poseduesi i letrës me vlerë që i është bartur atij si “bartja e prokurës” ose si “ bartja për 
peng”, mund të ushtrojë të gjitha të drejtat që rrjedhin nga kjo letër me vlerë, por letrën 
mund t`ia bartë tjetrit vetëm si bartje e prokurës. 

 
Neni 231 

Të provuarit e ligjshmërisë së bartjes 
 
1. Indosatari i fundit provon të drejtën e tij nga letra me vlerë me një varg të 

pandërprerë indosamentesh.  
2. Kjo rregull zbatohet përshtatshmërisht edhe ndaj cesionarit të fundit.  
 

Neni 232 
Ndalimi i bartjes 

 
1. Ndalimi i bartjes me indosament të letrës me vlerë sipas urdhrit bëhet me shprehjen: 

“jo sipas urdhrit”, ose duke vënë klauzolë të ngjashme e cila ka domethënie të 
njëjtë.  

2. E drejta nga letra me vlerë, bartja e të cilës është e ndaluar me indosament mund të 
bartet vetëm me ane te cedimit.  



 
Ligjet civile 

 62 

3. Bartja me indosament mund të ndalohet nga emetuesi dhe indosanti. 
4. Me ligj të veçantë ose me deklaratë të lëshuesit të shkruar në vetë letrën me vlerë 

me emër mund të ndalohet çdo bartje e saj.  
 

IV. NDRYSHIMET TE LETRAT ME VLERË 
 

Neni 233 
Ndryshimet që i bën lëshuesi 

 
1. Letrën me vlerë sipas prurësit ose sipas urdhrit, lëshuesi mund ta ndryshojë në 

letrën me vlerë në emër, me kërkesë dhe me shpenzimet e poseduesit të letrës.  
2. Në qoftë se ndryshimin nuk e ka ndaluar shprehimisht, lëshuesi i letrës me vlerë me 

emër mundet me kërkesë dhe me shpenzime të poseduesit ta ndryshojë këtë letër në 
letrën sipas prurësit ose sipas urdhrit.  

 
Neni 234 

Ndryshimet që bëhen nga poseduesi gjatë bartjes 
 
1. Letrën me vlerë sipas urdhrit indosanti mund t`ia bartë me indosament prurësit, në 

qoftë se me dispozitë të veçantë nuk është caktuar ndryshe.  
2. Cedenti përkatësisht indosanti mund t'ia bartë letrën me vlerë në emër vetëm 

personit të caktuar.  
3. Letra me vlerë sipas prurësit mund t`i bartet me indosament edhe personit të 

caktuar.  
 

Neni 235 
Bashkimi dhe pjesëtimi i letrave me vlerë 

 
1. Letra me vlerë të lëshuara në seri munden me kërkesë dhe me shpenzime të 

poseduesit të bashkohen në një ose në disa letra me vlerë.  
2. Letra me vlerë mundet me kërkesë dhe me shpenzime të poseduesit të pjesëtohet në 

disa letra me vlerë me shuma më të vogla, por këto shuma nuk mund të jenë nën 
shumën e apoenit më të vogël të letrës së lëshuara në këtë seri.  

 
V. PËRMBUSHJA E DETYRIMIT NGA LETRA ME VLERË 

 
Neni 236 

Shuarja e detyrimit 
 
1. Detyrimi nga letra me vlerë shuhet me përmbushjen nga ana e lëshuesit të letrës 

ndaj poseduesit të ligjshëm.  
2. Kërkesa nga letra me vlerë shuhet edhe kur letra i takon lëshuesit, në qoftë se me 

ligj të veçantë nuk është paraparë ndryshe.  
3. Lëshuesi me mirëbesim i letrës me vlerë sipas prurësit lirohet nga detyrimi i 

përmbushjes prurësit edhe atëherë kur ky (prurësi) nuk është poseduesi i ligjshëm i 
letrës me vlerë.  
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Neni 237 
Ndalimi i përmbushjes 

 
1. Në qoftë se lëshuesi i letrës me vlerë sipas prurësit ishte në dijeni ose duhej të ishte 

në dijeni se prurësi nuk është posedues i ligjshëm i letrës, e as që është i autorizuar 
nga poseduesi i ligjshëm, ka për detyrë ta refuzojë përmbushjen, përndryshe 
përgjigjet për dëmin.  

2. Lëshuesi i letrës me vlerë nuk mund ta përmbushë në mënyrë të vlefshme detyrimin 
e tij po qe se këtë gjë ia ka ndaluar organi kompetent, ose kur ishte në dijeni ose 
duhej të ishte në dijeni se ka filluar procedura për amortizimin ose anulimin e letrës 
me vlerë.  

 
Neni 238 

Pagimi i kamatës dhe i të ardhurave tjera pas pagimit të kryegjësë 
 
Debitori që ia ka paguar kryegjënë poseduesit të letrës me vlerë ka për detyrë t`i 
paguajë kuponët e kamatës, përkatësisht të ardhurat tjera nga e njëjta letër që do t`i 
paraqiten për pagesë pas pagimit të kryegjësë, në qoftë se këto kërkesa nuk janë 
parashkruar. 
 

Neni 239 
Kundërshtimet në kërkesën për përmbushjen e detyrimit 

 
1. Kundër kërkesës së poseduesit të letrës me vlerë, lëshuesi mund të paraqes vetëm 

kundërshtime të cilat kanë të bëjnë me lëshimin e vetë letrës, siç është falsifikimi, pastaj 
kundërshtimet që dalin nga përmbajtja e letrës, siç janë afatet ose kushtet; e në fund 
kundërshtimet që ka ndaj vetë poseduesit siç janë kompensimi, mungesa e procedurës e 
parashikuar me ligj për fitimin e letrës me vlerë dhe mungesa e autorizimit.  

2. Lëshuesi mundet kundër kërkesës së poseduesit, të cilit ai ia ka ceduar letrën me 
vlerë, të theksojë të metat e veprimit juridik në bazë të të cilit është kryer bartja, por 
këto të meta nuk mund t`i theksojë kundër kërkesës të ndonjë poseduesi të 
mëvonshëm.  

3. Megjithatë, në qoftë se poseduesi i letrës me vlerë, duke marrë në dorëzim letrën 
nga paraardhësi i tij, ishte në dijeni ose duhej të ishte në dijeni se ky po ia dorëzon 
letrën me vlerë, për të evituar kundërshtimin të cilin lëshuesi e ka ndaj tij, lëshuesi 
mund ta paraqesë këtë kundërshtim edhe kundër poseduesit të letrës.  

4. Me ligj të veçantë mund të caktohen edhe lloje të tjera të kundërshtimeve tek disa 
nga llojet e letrave me vlerë.  

 
VI. LETRAT DHE SHENJAT LEGJITIMUESE 

 
Neni 240 

Letrat legjitimuese 
 
Në biletat hekurudhore, në biletat e teatrove dhe në bileta tjera, në bona (triska) dhe në 
dokumentet tjera të ngjashme të cilat përmbajnë një detyrim të caktuar për lëshuesit e 
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tyre, e në të cilat nuk është shënuar kreditori, e as që prej tyre ose nga rrethanat në të 
cilat janë lëshuar del se mund t`i cedohen tjetrit, zbatohen përshtatshmërisht dispozitat 
përkatëse për letrat me vlerë. 
 

Neni 241 
Shenjat legjitimuese 

 
1. Shenjat e bagazhave ose shenjat tjera të ngjashme, të cilat përbëhen nga një copë 

letre, metali apo materiali tjetër, ku zakonisht është shtypur një numër ose shënuar 
numri i sendeve të dorëzuara, e të cilat zakonisht nuk përmbajnë diç të caktuar për 
detyrimin e lëshuesit të tyre, shërbejnë vetëm për të treguar se kush është kreditor 
në marrëdhënien e detyrimit me rastin e krijimit të të cilit janë lëshuar.  

2. Lëshuesi i shenjës legjitimuese lirohet nga detyrimi kur me mirëbesim këtë ia kryen 
prurësit, por për prurësin nuk vlen prezumimi se ai është kreditori i vërtetë ose se 
është i autorizuar të kërkojë përmbushjen, kështu që në rast kontesti ka për detyrë të 
provojë këtë cilësi të tij.  

3. Kreditori mund të kërkojë përmbushjen e detyrimit megjithëse e ka humbur shenjen 
legjitimuese.  

4. Për me tepër, në secilin rast konkret duhet përmbajtur vullnetit të përbashkët të 
lëshuesit dhe marrësit të shenjës, si dhe të asaj që është e zakonshme.  

 
VII. DISPOZITA TË TJERA 

 
Neni 242 

Zëvendësimi i letrave me vlerë të dëmtuara 
 
Poseduesi i letrës me vlerë të dëmtuar e cila nuk është e përshtatshme për qarkullim, 
por vërtetësia dhe përmbajtja e të cilës mund të përcaktohet saktësisht ka të drejtë të 
kërkojë lëshimin e letrës së re me vlerë në të njëjtën shumë, me kusht që ta kthejë 
letrën e dëmtuar me vlerë dhe t`ia shpërblejë shpenzimet. 

 
Neni 243 

Amortizimi i letrës me vlerë 
 
1. Letra me vlerë e humbur mund të shpallet e pavlefshme (e amortizuar). 
2. Lëshuesi i letrës me vlerë duhet t'ia ofrojë të gjitha dokumentet e nevojshme 

zotëruesit të tanishëm të letrës me vlerë sipas kërkesës së tij, pas rimbursimit të 
shpenzimet nga i njëjti, si dhe të ofrojë të gjithë informacionin që zotëruesi kërkon 
në procedurën e amortizimit. 

 
Neni 244 

Parashkrimi i kërkesave nga letrat me vlerë 
 
Për parashkrimin e kërkesave nga letrat me vlerë vlejnë rregullat për parashkrimin, në 
qoftë se me ligj të veçantë nuk është paraparë ndryshe. 
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PJESA III 
EFEKTET E DETYRIMEVE 

 
KREU 1 

TË DREJTAT E KREDITORIT DHE DETYRIMET E DEBITORIT 
 

NËNKREU 1 
E DREJTA NË SHPERBLIMIN E DËMIT 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 245 

Përmbushja e detyrimit dhe pasojat e mos përmbushjes 
 
1. Kreditori në marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë 

përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me 
ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij.  

2. Kur debitori nuk e përmbush detyrimin ose vonohet me përmbushjen e tij, kreditori 
ka të drejtë të kërkojë edhe shpërblimin e dëmit që ka pësuar për këtë shkak.  

3. Për dëmin për shkak të vonesës të përmbushjes së detyrimit përgjigjet edhe debitori 
të cilit kreditori i ka dhënë një afat të ri të arsyeshëm për përmbushjen e detyrimit.  

4. Debitori përgjigjet edhe për pamundësinë e pjesshme apo të plotë të përmbushjes 
edhe pse kjo pamundësi nuk është shkaktuar me fajin e tij, në qoftë se është 
shkaktuar pas rënies në vonesë për të cilën përgjigjet.  

5. Mirëpo, debitori shkarkohet nga përgjegjësia për dëmin në qoftë se provohet se 
sendi që është objekti i detyrimit është shkatërruar rastësisht dhe se ai detyrimin e 
vet e ka përmbushur në kohë.  

 
Neni 246 

Lirimi i debitorit nga përgjegjësia 
 
Debitori lirohet nga përgjegjësia për dëmin në qoftë se provon se nuk ka mundur ta 
përmbushë detyrimin e tij, përkatësisht se është vonuar me përmbushjen e detyrimit për 
shkak të rrethanave të krijuara pas lidhjes së kontratës të cilat nuk ka mundur t`i 
parandalojë, t`i evitojë ose t`iu shmanget. 
 

Neni 247 
Zgjerimi kontraktues i përgjegjësisë 

 
Me kontratë mund të zgjerohet përgjegjësia e debitorit edhe për rastet për të cilat ai 
përndryshe nuk përgjigjet, përderisa kjo nuk është në kundërshtim me parimin e 
mirëbesimit dhe të drejtshmërisë. 
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Neni 248 
Kufizimi dhe përjashtimi i përgjegjësisë 

 
1. Përgjegjësia e debitorit për dashjen ose pakujdesinë e rëndë nuk mund të 

përjashtohet paraprakisht me kontratë.  
2. Megjithatë, gjykata me kërkesën e palës së interesuar kontraktuese mund ta anulojë 

edhe dispozitën kontraktuese për përjashtimin e përgjegjësisë për pakujdesinë e 
rëndomtë, në qoftë se një marrëveshje e tillë ka dalur nga pozita monopoliste e 
debitorit ose në përgjithësi nga marrëdhënia e pabarabartë e palëve kontraktuese.  

3. Është e vlefshme dispozita e kontratës, me të cilën caktohet shuma më e lartë e 
shpërblimit, në qoftë se shuma e caktuar kështu nuk është në disproporcion të hapur 
me dëmin dhe në qoftë se për rastin e caktuar nuk është caktuar diçka tjetër me ligj.  

4. Në rastin e kufizimit të lartësisë së shpërblimit kreditori ka të drejtë në shpërblim të 
plotë në qoftë se pamundësia e përmbushjes së detyrimit është shkaktuar me dashje 
ose nga pakujdesia e rëndë e debitorit.  

 
Neni 249 

Vëllimi i shpërblimit 
 
1. Kreditori ka të drejtë në shpërblim të dëmit të thjeshtë dhe të fitimit të humbur, të 

cilat debitori është dashur t`i parashikonte detyrimisht në kohën e lidhjes së 
kontratës, si pasoja të mundshme të shkeljes së kontratës e duke marrë parasysh 
faktet të cilat i ka pasur të njohura ose është dashur detyrimisht t`i kishte të njohura.  

2. Në rast mashtrimi ose të mos përmbushjes me dashje, si dhe të mos përmbushjes 
për shkak të pakujdesisë së rëndë, kreditori ka të drejtë të kërkojë nga debitori 
shpërblimin e të tërë dëmit, i cili është shkaktuar për shkak të shkeljes së kontratës, 
pa marrë parasysh atë se kreditori nuk ka ditur për rrethana të veçanta, për shkak të 
të cilave janë shkaktuar ato.  

3. Në qoftë se me rastin e cenimit të detyrimit, përveç dëmit për kreditorin është 
krijuar edhe ndonjë fitim për të me rastin e caktimit të lartësisë së shpërblimit, do të 
kihet parasysh në një masë të arsyeshme.  

4. Pala e cila thirret në shkeljen e kontratës ka për detyrë të ndërmerr të gjitha masat e 
arsyeshme që të zvogëlohet dëmi i shkaktuar nga kjo shkelje, përndryshe pala tjetër 
mund të kërkojë zvogëlimin e shpërblimit.  

5. Dispozitat e këtij neni në mënyrë përkatëse zbatohen edhe lidhur me mos 
përmbushjen e detyrimeve, të cilat nuk janë krijuar nga kontrata, në qoftë se për 
ndonjërën prej tyre me këtë ligj nuk është parashikuar ndryshe.  

 
Neni 250 

Fajësia e kreditorit 
 
Kur për dëmin e shkaktuar ose për madhësinë e tij ose për vështirësimin e pozitës së 
debitorit ekziston fajësia e kreditorit ose e personit për të cilin përgjigjet ai, shpërblimi 
zvogëlohet përpjesëtimisht. 
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Neni 251 
Përgjegjësia për shkak të lëshimit të njoftimit 

 
Pala kontraktuese e cila ka për detyrë ta njoftojë palën tjetër për faktet që kanë ndikim 
në marrëdhëniet e tyre reciproke, përgjigjet për dëmin të cilin e ka pësuar pala tjetër për 
shkak se nuk ka qenë e njoftuar me kohë. 
 

Neni 252 
Zbatimi i dispozitave për shpërblimin e dëmit 

 
Në qoftë se me dispozitat e këtij nënkreu nuk është parashikuar ndryshe, ndaj 
shpërblimit të dëmit për rastet si në këtë nënkre përshtatshmerisht zbatohen dispozitat e 
këtij Ligji për shpërblimin e dëmit jashtë kontraktues. 
 

II. DËNIMI KONTRAKTUES 
 

Neni 253 
Rregullat e përgjithshme 

 
1. Kreditori dhe debitori mund të kontraktojnë që debitori t`i paguajë kreditorit një 

shumë të caktuar të hollash ose t`i sjellë ndonjë përfitim tjetër material në qoftë se 
nuk e përmbushë detyrimin e tij ose vonohet me përmbushjen e tij. (dënimi 
kontraktues).  

2. Në qoftë se nuk rrjedh diçka tjetër nga kontrata, konsiderohet se dënimi është 
kontraktuar për rastin kur debitori vonohet me përmbushjen e detyrimit.  

3. Dënimi kontraktues nuk mund të kontraktohet për detyrime në të holla.  
 

Neni 254 
Mënyra e caktimit 

 
1. Palët kontraktuese mund ta caktojnë lartësinë e dënimit sipas vullnetit të tyre, në një 

shumë të përgjithshme, në përqindje ose për çdo ditë vonese, ose në ndonjë mënyrë 
tjetër.  

2. Ajo duhet detyrimisht të jetë e kontraktuar në formën e parashikuar me kontratën 
nga e cila është krijuar detyrimi me të cilin ka të bëjë përmbushja.  

 
Neni 255 

Akcesoriteti 
 
1. Marrëveshja për dënimin kontraktues ndanë fatin juridik të detyrimit me sigurimin e 

të cilës ka të bëjë.  
2. Marrëveshja humb efektin juridik në qoftë se deri te mos përmbushja ose vonesa ka 

ardhur nga shkaku për të cilin debitori nuk përgjigjet.  
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Neni 256 
Detyrimi i debitorit 

 
Kreditori mund të mos kërkoj dënim kontraktues në rast se mos përmbushja ose vonesa 
ka ndodhur për arsye për të cilën debitori nuk është përgjegjës. 
 

Neni 257 
Të drejtat e kreditorit 

 
1. Kur dënimi është kontraktuar për rast të mos përmbushjes së detyrimit, kreditori 

mund të kërkojë ose përmbushjen e detyrimit ose dënimin kontraktues. 
2. Ai e humbë të drejtën për të kërkuar përmbushjen e detyrimit, në qoftë se ka 

kërkuar pagimin e dënimit të kontraktuar. 
3. Kur dënimi është kontraktuar për rast të mospërmbushjes, debitori nuk ka të drejtë 

të paguajë dënimin kontraktues dhe të heqë dorë nga kontrata, përveç nëse kjo ka 
qenë qëllimi i kontraktuesve kur e kanë kontraktuar dënimin.  

4. Kur dënimi është kontraktuar për rastin kur debitori vonohet me përmbushjen, 
kreditori ka të drejtë të kërkojë edhe përmbushjen e detyrimit edhe dënimin 
kontraktues.  

5. Kreditori nuk mund të kërkojë dënimin kontraktues për shkak të vonesës, në qoftë 
se e ka pranuar përmbushjen e detyrimit e nuk ia ka komunikuar pa shtyrje debitorit 
të drejtën e tij në dënimin kontraktues.  

 
Neni 258 

Zvogëlimi i shumës së dënimit kontraktues 
 
Gjykata me kërkesë të debitorit do të zvogëlojë shumën e dënimit kontraktor në qoftë 
se gjen se ai është jo përpjestimisht i lartë, duke marrë parasysh vlerën dhe rëndësinë e 
objektit të detyrimit. 
 

Neni 259 
Dënimi kontraktues dhe shpërblimi i demit 

 
1. Kreditori ka të drejtë të kërkojë dënimin kontraktues edhe kur shuma e tij e tejkalon 

lartësinë e dëmit që ai e ka pësuar, si dhe kur nuk ka pësuar kurrfarë dëmi.  
2. Në qoftë se dëmin të cilin e ka pësuar kreditori është më i madh nga sa është shuma 

e dënimit kontraktues, ai ka të drejtë të kërkojë diferencën deri në shpërblimin e 
plotë të dëmit.  

 
Neni 260 

Shpërblimi i caktuar me ligj dhe dënimi kontraktues 
 
Në qoftë se për mos përmbushjen e detyrimit ose për rastin e vonesës në përmbushjen, 
lartësia e shpërblimit e caktuar me ligj nën emërtimin e penaliteteve, dënimit 
kontraktues, shpërblimit ose në ndonjë emërtim tjetër, ndërsa palët kontraktuese 
megjithatë e kanë kontraktuar dënimin, kreditori nuk ka të drejtë të kërkojë 
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njëkohësisht dënimin kontraktues dhe shpërblimin e caktuar në ligj, përveç nëse kjo 
lejohet nga vetë ligji. 
 

NENKREU 2 
KUNDËRSHTIMI I VEPRIMEVE JURIDIKE TË DEBITORIT 

 
Neni 261 

Rregulla e përgjithshme 
 
1. Secili kreditor kërkesa e të cilit ka arritur për pagesë dhe pa marrë parasysh se kur 

është krijuar, mund ta kundërshtojë veprimin juridik të debitorit të vet i cili është 
ndërmarrë në dëm të kreditorit.  

2. Konsiderohet se veprimi juridik është ndërmarrë në dëm të kreditorit, në qoftë se 
për shkak të zbatimit të tij debitori nuk ka mjete të mjaftueshme për plotësimin e 
kërkesave të kreditorit.  

3. Me veprimin juridik nënkuptohet edhe lëshimi për shkak të të cilit debitori e ka 
humbur ndonjë të drejtë pasurore ose me të cilin ndaj tij është krijuar ndonjë 
detyrim pasuror.  

 
Neni 262 

Kushtet e kundërshtimit 
 
1. Disponimi me ngarkesë mund të kundërshtohet në qoftë se në kohën e disponimit 

debitori ishte në dijeni ose duhej të ishte në dijeni se me disponimin e ndërmarrë u 
shkakton dëm kreditorëve të tij dhe në qoftë se personit të tretë me të cilin ose në 
dobi të cilit është ndërmarrë veprimi juridik, kjo i ka qenë e njohur ose ka mundur 
t`i jetë e njohur.  

2. Në qoftë se personi i tretë është bashkëshort i debitorit, ose është i afërm nga gjaku 
në vijë të drejtë, ose në vijë të tërthortë deri në shkallën e katërt, ose sipas gjinisë së 
krushqisë deri në shkallën e dytë, supozohet se e ka pasur të njohur se debitori me 
disponimin e ndërmarrur i shkakton dëm kreditorit.  

3. Te disponimet pa shpërblim dhe te veprimet juridike të barazuara me to, 
konsiderohet se debitori e ka ditur se me disponimet e ndërmarra i sjell dëm 
kreditorit, dhe për kundërshtimin e këtyre veprimeve nuk kërkohet që personi i tretë 
të ketë pasur dijeni ose ka mundur t`i jetë e njohur për të.  

4. Heqja dorë nga trashëgimia konsiderohet disponim pa shpërblim.  
 

Neni 263 
Afati për paraqitjen e padisë 

 
1. Padia për kundërshtim mund te paraqitet brenda afatit prej një viti për disponimet 

nga paragrafi 1 i nenit paraprak, ndërsa për raste tjera brenda afatit prej tre vjetësh. 
2. Afati nga paragrafi paraprak llogaritet që nga data kur është ndërmarr veprimi 

juridik i cili kundërshtohet, përkatësisht nga dita kur është dashur të ndërmerret 
veprimi i lëshuar. 
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Neni 264 
Përjashtimi i kundërshtimit 

 
Nuk mund të kundërshtohen për shkak të dëmtimit të kreditorëve dhurimet e 
zakonshme të rastit, dhurimet shpërblyese, si dhe dhurimet e bëra nga falënderimi, në 
përpjesëtim me mundësitë materiale të debitorit. 
 

Neni 265 
Si bëhet kundërshtimi 

 
1. Kundërshtimi mund të bëhet me padi ose me kundërshtim.  
2. Padia për kundërshtim paraqitet kundër personit të tretë me të cilin ose në dobi të të 

cilit është ndërmarrë veprimi juridik i cili kundërshtohet, përkatësisht kundër 
trashëgimtarëve të tij juridikë universal.  

3. Në qoftë se personi i tretë e ka tjetërsuar me ndonjë punë me ngarkesë dobinë e 
përfituar nga disponimi i cili kundërshtohet, padia mund të ngritet kundër përfituesit 
vetëm në qoftë se ky e ka ditur se përfitimi i paraardhësve të tij ka mundur të 
kundërshtohet, e në qoftë se këtë dobi e ka tjetërsuar me ndonjë punë pa shpërblim, 
padia mund të paraqitet kundër përfituesit edhe në qoftë se ky nuk ishte në dijeni.  

4. I padituri mund t'i shmanget kundërshtimit, në qoftë se e përmbush detyrimin e 
debitorit.  

 
Neni 266 

Efekti i kundërshtimit 
 
Në qoftë se gjykata e aprovon kërkesëpadinë, veprimi juridik e humb efektin vetëm 
ndaj paditësit dhe vetëm aq sa nevojitet për plotësimin e kërkesave të tij. 
 

NENKREU 3 
E DREJTA E RETENCIONIT 

 
Neni 267 

Ushtrimi i të drejtës së retencionit 
 
1. Kreditori i kërkesës së arritur për pagesë i cili mban ndonjë send të debitorit ka të 

drejtën e retencionit në këtë send gjersa të mos i paguhet kërkesa.  
2. Në qoftë se debitori është bërë i paaftë për pagesë, kreditori mund të ushtrojë të 

drejtën e retencionit megjithëse kërkesa e tij nuk ka arritur për pagesë.  
3. E drejta e retencionit të sendit vazhdon edhe pas kalimit të afatit të parashkrimit të 

kërkesës.  
 

Neni 268 
Përjashtimet 

 
1. Kreditori nuk ka të drejtën e retencionit kur debitori kërkon që t`i kthehet sendi i cili 

ka dalur nga posedimi i tij kundër vullneti të tij ose kur debitori kërkon që t`i 
kthehet sendi që i është dorëzuar kreditorit për ruajtje ose në shërbim.  
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2. Kreditori nuk mund të mbajë as prokurën e marrë nga debitori e as dokumentet tjera 
të debitorit, letërnjoftimet, korrespodencën dhe sendet tjera të ngjashme dhe as 
sende tjera të cilat nuk mund të shiten.  

 
Neni 269 

Detyrimi i kthimit të sendeve përpara përmbushjes së detyrimit 
 
Kreditori ka për detyrë t`ia kthejë sendin debitorit në qoftë se ky i ofron sigurim 
përkatës të kërkesës së tij. 
 

Neni 270 
Efekti i të drejtës së retencionit 

 
Kreditori i cili e mban sendin e luajtshëm të debitorit në bazë së të drejtës së retencionit 
ka të drejtë të arkëtojë nga vlera e saj në të njëjtën mënyrë si kreditori i pengut, por ka 
për detyrë që ta njoftojë debitorin para se të fillojë ta realizojë arkëtimin. 
 

KREU 2 
TË DREJTAT E KREDITORIT NË RASTE TË VEÇANTA 

 
Neni 271 

Kur detyrimi përbëhet nga dhënia e sendeve të caktuara sipas llojit 
 
Kur detyrimi përbëhet nga dhënia e sendeve të caktuara sipas llojit, ndërsa debitori vjen 
në vonesë, kreditori, pasi ta këtë njoftuar më parë debitorin, mundet sipas zgjidhjes së 
tij ta sigurojë sendin e të njëjtit lloj dhe të kërkojë nga debitori shpërblimin e çmimit 
dhe shpërblimin e dëmit ose të kërkojë vlerat e sendeve borxh dhe shpërblimin e dëmit. 

 
Neni 272 

Kur detyrimi përbëhet nga veprimi 
 
Kur detyrimi përbëhet nga veprimi, kurse debitori këtë detyrim nuk e ka përmbushur 
me kohë, kreditori mundet duke e njoftuar për këtë më parë debitorin, vetë me 
shpenzime të debitorit të kryejë atë që debitori e ka pasur për detyrë ta bënte, kurse nga 
debitori të kërkojë shpërblimin e dëmit për shkak të vonesës, si dhe shpërblimin e 
dëmit tjetër që do ta kishte për shkak të mënyrës së këtillë të përmbushjes. 
 

Neni 273 
Kur detyrimi përbëhet nga mosveprimi 

 
1. Kur detyrimi përbëhet nga mosveprimi, kreditori ka të drejtë të shpërblimit të dëmit 

nga vetë fakti se debitori ka vepruar në kundërshtim me detyrimin e tij.  
2. Në qoftë se diçka është ndërtuar në kundërshtim me detyrimin, kreditori mund të 

kërkojë që kjo të mënjanohet me shpenzime të debitorit dhe që debitori t`ia 
shpërblejë dëmin që ka pësuar lidhur me ndërtimin dhe mënjanimin.  

3. Gjykata mundet, kur gjen se kjo është haptazi më e dobishme, duke marrë parasysh 
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interesin shoqëror dhe interesin e arsyeshëm të kreditorit të vendosë që të mos 
rrënohet ajo që është ndërtuar, por që kreditorit t`i shpërblehet dëmi me të holla.  

 
Neni 274 

E drejta e kërkimit të shpërblimit në vend të sendit të gjykuar 
 
1. Në qoftë se debitori nuk e përmbush detyrimin e tij brenda afatit që i është caktuar 

me aktgjykim të formës së prerë, kreditori mund ta thërrasë që ta përmbushë në një 
afat të përshtatshëm të mëvonshëm dhe të deklarojë që pas skadimit të këtij afati 
nuk do ta pranojë përmbushjen, por do të kërkojë shpërblimin e dëmit për shkak të 
mospërmbushjes.  

2. Pas skadimit të afatit të mëvonshëm kreditori mund të kërkojë vetëm shpërblimin e 
dëmit për shkak të mos përmbushjes.  

 
Neni 275 

Penalet gjyqësore 
 
1. Kur debitori nuk e përmbush brenda afatit ndonjë detyrim të tij jo në të holla të 

përcaktuar me aktgjykim të formës së prerë, gjykata mundet me kërkesë të 
kreditorit t`i caktojë debitorit një afat të përshtatshëm të mëvonshëm dhe t`i caktojë 
me qëllim të ndikimit ndaj debitorit dhe pavarësisht nga çdo dëm, që debitori po qe 
se nuk e përmbush detyrimin e tij brenda këtij afati të ketë detyrë t`i paguajë 
kreditorit një shumë të hollash për çdo ditë vonese ose për ndonjë njësi tjetër kohore 
duke filluar nga skadimi i këtij afati. 

2. Kur debitori e përmbush më vonë detyrimin e tij, gjykata mund ta zvogëlojë 
shumën e caktuar në këtë mënyrë duke pasur parasysh qëllimin për të cilin ka 
urdhëruar pagimin e saj. 

 
PJESA IV 

SHUARJA E DETYRIMEVE 
 

KREU 1 
RREGULLAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 276 

Rregulla e përgjithshme 
 
1. Detyrimi shuhet kur ai përmbushet si dhe në rastet tjera të përcaktuara me ligj.  
2. Me shuarjen e detyrimit kryesor shuhen dorëzania, pengu dhe të drejtat tjera 

akcesore.  
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KREU 2 
PËRMBUSHJA 

 
NËNKREU 1 

RREGULLAT E PËRGJITHSHME PËR PËRMBUSHJEN 
 

I. PËRMBUSHJA DHE SHPENZIMET E PËRMBUSHJES 
 

Neni 277 
Përmbushja nga ana e debitorit ose e personit të tretë 

 
1. Detyrimin mund ta përmbushë jo vetëm debitori, por edhe personi i tretë.  
2. Kreditori është i detyruar ta pranojë përmbushjen nga secili person i cili ka ndonjë 

interes juridik që detyrimi të përmbushet, madje edhe nëse debitori e kundërshton 
atë përmbushje.  

3. Kreditori ka për detyrë të pranojë përmbushjen nga ana e personit të tretë, në qoftë 
se debitori pajtohet me këtë me përjashtim të rastit kur sipas kontratës ose nga vetë 
natyra e detyrimit, këtë përmbushje duhet ta bëjë debitori personalisht.  

4. Kreditori mund të pranojë përmbushjen nga personi i tretë pa dijen e debitorit, 
madje edhe në rastin kur debitori e ka njoftuar se nuk pranon që personi i tretë ta 
përmbushë detyrimin e tij.  

5. Megjithatë, në qoftë se debitori i ka ofruar që vetë ta përmbushë menjëherë 
detyrimin e vet, kreditori nuk mund të pranojë përmbushjen nga personi i tretë.  

 
Neni 278 

Përmbushja e personit të paaftë për të vepruar 
 
1. Edhe debitori i paaftë për të vepruar mundet në mënyrë juridikisht të vlefshme të 

përmbushë detyrimin në qoftë se ekzistimi i detyrimit është i padyshimtë dhe në 
qoftë se ka arritur afati për përmbushjen e tij.  

2. Megjithatë, mund të kontestohet përmbushja në qoftë se personi i tillë e ka paguar 
borxhin e parashkruar, ose borxhin i cili rrjedh nga loja e fatit ose nga bastet.  

 
Neni 279 

Shpenzimet e përmbushjes 
 
Shpenzimet e përmbushjes i bartë debitori, në qoftë se ato nuk i ka shkaktuar kreditori. 
 

II. PËRMBUSHJA ME SUBROGIM 
 

Neni 280 
Përmbushja me bartjen e të drejtës në përmbushësin (subrogimi) 

 
1. Në rast të përmbushjes së detyrimit të huaj, secili përmbushës mund të kontraktojë 

me kreditorin, para përmbushjes ose me rastin e përmbushjes, që kërkesa e 
përmbushur t'i kalohet atij me të gjitha të drejtat ose vetëm me disa të drejta 
akcesore.  
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2. Të drejtat e kreditorit mund të kalojnë në përmbushësin edhe në bazë të kontratës 
midis debitorit dhe përmbushësit të lidhur para përmbushjes.  

3. Në këto raste subrogimi i përmbushësit në të drejtat e kreditorit krijohet në 
momentin e përmbushjes.  

 
Neni 281 

Subrogimi ligjor 
 
Kur detyrimin e përmbush personi i cili ka ndonjë interes juridik në këtë çështje, 
atëherë i kalojnë këtij, në bazë të vet ligjit, në çastin e përmbushjes, kërkesat e 
kreditorit me të gjitha të drejtat aksesore. 
 

Neni 282 
Subrogimi në rast të përmbushjes së pjesshme 

 
1. Në rast të përmbushjes së pjesshme të kërkesës së kreditorit, në përmbushësin 

kalojnë të drejtat akcesore me të cilat është siguruar përmbushja e asaj kërkese 
vetëm në qoftë se nuk nevojiten për përmbushjen e pjesës së mbetur të kërkesës së 
kreditorit.  

2. Kreditori dhe përmbushësi mund të kontraktojnë se do të shfrytëzojnë garancione 
në përpjesëtim me kërkesat e veta, por mund të kontraktojnë edhe se përmbushësi 
do të ketë të drejtën e arkëtimit me përparësi.  

 
Neni 283 

Provat dhe mjetet e sigurimit 
 
1. Kreditori ka për detyrë t'ia dorëzojë përmbushësit mjetet me të cilat provohet ose 

sigurohet kërkesa.  
2. Përjashtimisht, kreditori mund t'ia dorëzojë përmbushësit sendin të cilin e ka marrë 

peng nga debitori ose nga ndonjë tjetër, vetëm në qoftë se penglënësi është pajtuar 
me këtë, përndryshe, ajo mbetet në posedim të kreditorit që ta mbajë dhe ta ruajë 
për llogari të përmbushësit.  

 
Neni 284 

Sa mund të kërkohet nga debitori 
 
Përmbushësi te i cili ka kaluar kërkesa, nuk mund të kërkojë nga debitori më tepër se sa 
i ka paguar kreditorit. 
 

Neni 285 
Përjashtimi i përgjegjësisë së kreditorit për ekzistimin dhe arkëtueshmërinë e 

kërkesës 
 
1. Kreditori i cili e ka marrë përmbushjen nga personi i tretë nuk përgjigjet për 

ekzistimin dhe arkëtueshmërinë e kërkesës në kohën e përmbushjes.  
2. Me këtë nuk përjashtohet aplikimi i rregullave mbi pasurimin pa bazë.  
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III. KUJT I BËHET PËRMBUSHJA 
 

Neni 286 
Personi i autorizuar 

 
1. Përmbushja medoemos duhet t'i bëhet kreditorit ose personit të caktuar me ligj, me 

vendim gjyqësor, me kontratë midis kreditorit e debitorit, ose nga vetë kreditori. 
2. Përmbushja është e vlefshme edhe kur i është bërë personit të tretë, në qoftë se 

kreditori e ka lejuar më vonë apo në qoftë se e ka përdorur atë. 
 

Neni 287 
Përmbushja e bërë kreditorit të paaftë për të vepruar 

 
1. Përmbushja e bërë kreditorit të paaftë për të vepruar e liron debitorin, në qoftë se ka 

qenë e dobishme për kreditorin ose objekti i përmbushjes ndodhet ende te ai.  
2. Kreditori i paaftë për të vepruar mund të pajtohet, pasi të jetë bërë i aftë për të vepruar, 

për përmbushjen të cilin e ka marrë në kohën e paaftësisë së tij për të vepruar.  
 

IV. LËNDA E PËRMBUSHJES 
 

Neni 288 
Përmbajtja e detyrimit 

 
1. Përmbushja përbëhet nga kryerja e asaj që është përmbajtja e detyrimit, ashtu që as 

debitori nuk mund ta përmbush me diçka tjetër dhe as kreditori nuk mund të kërkojë 
diçka tjetër.  

2. Përmbushja nuk është e vlefshme, në qoftë se ajo që debitori e ka dorëzuar si send 
borxh dhe kreditori e ka pranuar si të tillë, gjë që në të vërtetë nuk është dhe 
kreditori ka të drejtë ta kthejë atë që i është dorëzuar dhe të kërkojë sendin borxh.  

 
Neni 289 

Zëvendësimi i përmbushjes 
 
1. Detyrimi shuhet në qoftë se kreditori në marrëveshje me debitorin pranon diçka 

tjetër në vend të asaj që ka borxh.  
2. Në atë rast debitori përgjigjet sikurse shitësi për të metat materiale dhe juridike të 

sendit të dhënë në vend të asaj që ka borxh.  
3. Megjithatë, kreditori në vend të kërkesës në bazë të përgjegjësisë së debitorit për të 

metat materiale ose juridike të sendit mund të kërkojë nga debitori, por jo më nga 
dorëzani, përmbushjen e kërkesës paraprake dhe dëmshpërblimin.  

 
Neni 290 

Dorëzimi me qëllim shitjeje 
 
Në qoftë se debitori ia ka dorëzuar kreditorit ndonjë send ose ndonjë të drejtë tjetër për 
t'i shitur dhe nga shuma e realizuar të arkëtojë kërkesat e veta, ndërsa pjesën tjetër ia 
dorëzon, detyrimi shuhet vetëm kur kreditori të arkëtojë nga shuma e realizuar. 
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Neni 291 
Përmbushja e pjesshme 

 
1. Kreditori nuk e ka për detyrë të pranojë përmbushjen e pjesshme, përveç nëse vetë 

natyra e detyrimit imponon diçka tjetër.  
2. Kreditori ka për detyrë ta pranojë përmbushjen e pjesshme të detyrimit në të holla, 

përveç nëse ka ndonjë interes të veçantë për ta refuzuar.  
 

Neni 292 
Detyrimi i dhënies së sendeve të caktuara sipas llojit 

 
1. Në qoftë se sendet janë caktuar vetëm sipas llojit, debitori ka për detyrë t'i jep sende 

të cilësisë mesatare. 
2. Në qoftë se e ka pasur të njohur destinimin e sendit, ka për detyrë t'i jep sendet e 

cilësisë përkatëse. 
 

V. LLOGARITJA E PËRMBUSHJES 
 

Neni 293 
Radha e llogaritjes 

 
1. Kur midis personave të njëjtë ekzistojnë disa detyrime të njëllojta, kështu që atë që 

debitori e përmbush nuk mjafton për t'i plotësuar të gjitha, atëherë, në qoftë se për 
këtë gjë nuk ekziston marrëveshja e kreditorit dhe debitorit, llogaritja bëhet me atë 
radhë të cilën e cakton debitori më së voni me rastin e përmbushjes.  

2. Kur nuk ekziston deklarata e debitorit mbi llogaritjen, atëherë detyrimet 
përmbushen me radhë ashtu sikurse kanë arritur për përmbushje.  

3. Në qoftë se kanë arritur disa detyrime njëkohësisht për përmbushje, së pari 
plotësohen ato, përmbushja e të cilave është siguruar më pak, ndërsa kur janë 
siguruar të gjitha njësoj, atëherë më parë përmbushën ato të cilat përbëjnë për 
debitorin barrë më të rëndë.  

4. Në kuptim të këtij neni detyrimet që janë të barabarta përmbushen me radhë sikur 
janë krijuar, e në qoftë se janë krijuar njëkohësisht, atëherë ajo që është dhënë në 
emër të përmbushjes pjesëtohet në të gjitha detyrimet përpjesëtimisht me shumat e 
tyre.  

 
Neni 294 

Llogaritja e kamatës dhe e shpenzimeve 
 
Në qoftë se debitori përpos kërkesës kryesore ka borxh edhe kamata dhe shpenzime, 
llogaritja bëhet në atë mënyrë që së pari paguhen shpenzimet, pastaj kamata dhe në 
fund kërkesa kryesore. 
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VI. KOHA E PËRMBUSHJES 
 

Neni 295 
Kur nuk është caktuar afati 

 
Në qoftë se afati nuk është caktuar, kurse qëllimi i punës, vetë natyra e detyrimit dhe 
rrethanat e tjera nuk kërkojnë një afat për përmbushje, kreditori mund të kërkojë 
menjëherë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori nga ana e vet mund të kërkojë nga 
kreditori që menjëherë të pranojë përmbushjen. 
 

Neni 296 
Përmbushja para afatit 

 
1. Kur afati është kontraktuar ekskluzivisht në interesin e debitorit, ai ka të drejtë ta 

përmbushë detyrimin edhe para afatit të kontraktuar, por e ka për detyrë ta njoftojë 
kreditorin për qëllimin e vet dhe të kujdeset që kjo të mos jetë në kohë të 
papërshtatshme.  

2. Në raste të tjera, kur debitori ofron përmbushjen para afatit, kreditori mund ta 
refuzojë përmbushjen, ndërsa mundet edhe ta pranojë dhe ta ruajë të drejtën për 
shpërblim të dëmit, në qoftë se për këtë gjë pa shtyrje e njofton debitorin.  

 
Neni 297 

E drejta e kreditorit për të kërkuar përmbushjen para afatit 
 
Kreditori ka të drejtë të kërkojë përmbushjen para afatit në qoftë se debitori nuk ia ka 
dhënë sigurimin e premtuar, ose në qoftë se me kërkesën e tij nuk e ka plotësuar 
sigurimin e zvogëluar pa fajin e tij, si dhe kur afati është kontraktuar ekskluzivisht në 
interes të tij. 
 

Neni 298 
Caktimi i afatit nga njëra palë 

 
Kur caktimi i kohës së përmbushjes i është lënë dëshirës së kreditorit ose të debitorit, 
pala tjetër mundet, po qe se i autorizuari nuk e cakton afatin as pas tërheqjes së 
vërejtjes të kërkojë nga gjykata që ajo ta caktojë afatin plotësues për përmbushje. 
 

Neni 299 
Detyrimi monetar 

 
1. Në rast se pagesat bëhen me ndërmjetësimin e bankës ose të organizatës tjetër pranë 

së cilës mbahet llogaria e kreditorit dhe derisa palët kontraktuese të mos e kenë 
përcaktuar ndryshe, konsiderohet se borxhi është likuiduar në kohën kur bankës ose 
organizatës pranë së cilës mbahet llogaria t'i ketë arritur dërgesa e të hollave në dobi 
të kreditorit ose urdhri i bankës së debitorit ose i organizatës që t'i akordojë 
llogarisë së kreditorit shumën e shënuar në urdhër.  

2. Në rast se me kontratë është parashikuar pagesa me anë të postës, supozohet se 
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palët janë pajtuar se me pagesën e shumës së debituar në postë, debitori e ka 
likuiduar detyrimin e vet ndaj kreditorit; në rast se palët nuk janë pajtuar për një 
mënyrë të tillë të pagesës, borxhi është i likuiduar kur kreditori të marrë dërgesën e 
të hollave.  

 
VII. VENDI I PËRMBUSHJES 

 
Neni 300 

Rregulla të përgjithshme 
 
1. Debitori është i detyruar ta përmbushë detyrimin, kurse kreditori ta pranojë 

përmbushjen në vendin e caktuar me punën juridike ose me ligj.  
2. Kur vendi i përmbushjes nuk është caktuar, dhe nuk mund të caktohet as sipas 

qëllimit të punës, natyrës së detyrimit apo të rrethanave tjera, atëherë përmbushja e 
detyrimit bëhet në vendin ku debitori në kohën e krijimit të detyrimit e ka pasur 
selinë, respektivisht vendbanimin e vet, e në mungesë të vendbanimit, ku ka pasur 
vendqëndrimin e tij.  

3. Mirëpo, në qoftë se debitori është person juridik që ka disa njësi në vende të 
ndryshme, atëherë si vend i përmbushjes konsiderohet selia e njësisë e cila duhet t'i 
zbatojë veprimet e domosdoshme për përmbushjen e detyrimit, në qoftë se kjo 
rrethanë për kreditorin me rastin e lidhjes së kontratës ka qenë e njohur ose është 
dashur të jetë e njohur.  

 
Neni 301 

Vendi i përmbushjes së detyrimeve në para 
 
1. Detyrimet në para përmbushen në vendin ku kreditori e ka selinë, respektivisht 

vendbanimin, e në mungesë të vendbanimit aty ku e ka vendqëndrimin.  
2. Në qoftë se pagimi bëhet me urdhër (virman), detyrimet në para përmbushën në 

selinë e institucionit financiar pranë së cilës mbahen paratë e kreditorit.  
3. Në qoftë se kreditori e ka ndërruar vendin ku e ka pasur selinë, respektivisht 

vendbanimin e vet në kohën e krijimit të detyrimit, kështu që për këtë arsye janë 
rritur shpenzimet e përmbushjes, kjo rritje bie në ngarkim të kreditorit.  

 
VIII. DËFTESA 

 
Neni 302 

Prezumimet lidhur me dëftesën 
 
1. Kush e përmbush detyrimin në tërësi ose pjesërisht, ka të drejtë të kërkojë që 

kreditori për këtë gjë t'i lëshojë dëftesën me shpenzimet e veta.  
2. Debitori i cili e ka paguar detyrimin në para përmes bankës ose postës, mund të 

kërkojë që kreditori t'i lëshojë dëftesën vetëm në qoftë se për këtë gjë ka shkak të 
arsyeshëm.  

3. Në qoftë se është lëshuar dëftesa se është paguar kërkesa kryesore në tërësi, 
supozohet se janë paguar edhe kamatat dhe shpenzimet gjyqësore të tjera nëse ka 
pasur të tilla.  
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4. Në qoftë se debitori me prestime periodike, siç janë qiratë dhe kërkesat e tjera që 
përllogariten periodikisht, siç janë ato që krijohen me harxhimin e energjisë 
elektrike, ose të ujit, telefonit, ka dëftesën se e ka paguar kërkesën e arritur më vonë 
për pagesë, supozohet se i ka paguar edhe ato që kanë arritur më përpara për pagesë. 

 
Neni 303 

Refuzimi i lëshimit të dëftesës 
 
Në qoftë se kreditori refuzon të lëshojë dëftesën, debitori mund të depozitojë në gjykatë 
objektin e detyrimit të vet. 
 

IX. KTHIMI I FLETËOBLIGACIONIT 
 

Neni 304 
Kthimi i fletëobligacionit 

 
1. Kur e përmbush detyrimin e vet në tërësi, debitori mundet, përpos dëftesës, të 

kërkojë nga kreditori që t'ia kthejë fletëobligacionin.  
2. Kur kreditori nuk mund ta kthejë fletëobligacionin, debitori ka të drejtë të kërkojë 

që kreditori t'i lëshojë një dokument publik të vërtetuar se detyrimi ka pushuar së 
ekzistuari.  

3. Në qoftë se debitorit i është kthyer fletëobligacioni, supozohet se detyrimi është 
përmbushur plotësisht.  

4. Debitori që e ka përmbushur detyrimin vetëm pjesërisht, ka të drejtë të kërkojë që 
kjo përmbushje të shënohet në fletëobligacion.  

 
NËNKREU 2 

VONESA 
 

I. VONESA E DEBITORIT 
 

Neni 305 
Kur debitori është në vonesë 

 
1. Debitori është në vonesë kur nuk e përmbush detyrimin brenda afatit të caktuar për 

përmbushje.  
2. Në qoftë se afati për përmbushje nuk është caktuar, debitori është në vonesë kur 

kreditori ta ftojë që ta plotësojë detyrimin e vet, verbalisht ose me shkrim, 
paralajmërim jashtë gjyqësor, ose duke filluar ndonjë procedurë, qëllimi i së cilës 
është realizimi i përmbushjes të detyrimit.  
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II. VONESA E KREDITORIT 
 

Neni 306 
Kur kreditori është në vonesë 

 
1. Kreditori është në vonese në qoftë se pa ndonjë shkak të arsyeshëm refuzon të 

pranojë përmbushjen, ose me sjelljet e veta e parandalon atë.  
2. Kreditori është në vonesë edhe kur është i gatshëm të pranojë përmbushjen e 

detyrimit të njëkohshëm të debitorit, por nuk ofron përmbushjen e detyrimit të vet 
të arritur për pagesë.  

3. Kreditori nuk është në vonesë në qoftë se provon se në kohën e ofrimit të 
përmbushjes, ose në kohën e caktuar për përmbushje, debitori ka qenë në 
pamundësi ta përmbushë detyrimin e vet.  

 
Neni 307 

Efektet e vonesës së kreditorit 
 
1. Me vonesën e kreditorit shuhet vonesa e debitorit dhe në kreditorin kalon rreziku i 

shkatërrimit ose te dëmtimit te rastësishëm të sendit. 
2. Që nga dita e vonesës së kreditorit pushon të rrjedhë kamata. 
3. Kreditori në vonesë ka për detyrë t'i shpërblejë debitorit dëmin e krijuar për shkak 

të vonesës, për të cilën përgjigjet, si dhe shpenzimet rreth ruajtjes së mëtejshme të 
sendeve.  

 
NËNKREU 3 

DEPOZITIMI DHE SHITJA E SENDIT QË ËSHTË BORXH 
 

Neni 308 
Depozitimi në gjykatë 

 
1. Kur kreditori është në vonesë ose është i panjohur apo kur është e pasigurt se kush 

është kreditor ose ku ndodhet ai, ose kur kreditori është i paaftë për të vepruar dhe 
nuk ka përfaqësues debitori mund ta depozitojë sendin të cilin e ka borxh në gjykatë 
për kreditorin.  

2. Të njëjtën të drejtë e kanë edhe personat e tretë të cilët kanë interes juridik që 
detyrimi të përmbushet.  

3. Për depozitimin e bërë debitori ka për detyrë ta njoftojë kreditorin po qe se di për te 
dhe për vendbanimin e tij.  

 
Neni 309 

Gjykata kompetente për depozitim 
 
1. Depozitimi bëhet në gjykatën e kompetencës lëndore në vendin e përmbushjes, 

përveç nëse për shkaqet e leverdisë ekonomike ose nga vetë natyra e punës kërkohet 
që depozitimi të bëhet në vendin ku ndodhet sendi.  

2. Çdo gjykatë tjetër me kompetencë lëndore duhet ta pranojë sendin në depozitë, 
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ndërsa debitori ka për detyrë t'i japë shpërblim kreditorit në qoftë se ky ka pësuar 
dëm nga depozitimi në gjykatën tjetër.  

 
Neni 310 

Dorëzimi për ruajtje personit tjetër 
 
1. Kur objekti i detyrimit është ndonjë send që nuk mund të ruhet në depozitin 

gjyqësor, debitori mund të kërkojë nga gjykata që ta caktojë personin të cilit do t'ia 
dorëzojë sendin për ruajtje, me shpenzime dhe për llogari të kreditorit.  

2. Në rast të detyrimit nga kontrata në ekonomi, dorëzimi i sendit të tillë në depon 
publike për ruajtjen për llogari të kreditorit e ka efektin e depozitimit në gjykatë.  

3. Për dorëzimin e bërë për ruajtje debitori ka për detyrë ta njoftojë kreditorin.  
 

Neni 311 
Rikthimi i sendit të depozituar 

 
1. Debitori mund ta rikthen sendin e depozituar.  
2. Për rikthimin e sendit të depozituar ka për detyrë ta njoftojë kreditorin.  
3. E drejta e debitorit për ta rikthyer sendin e depozituar shuhet kur debitori i deklaron 

gjykatës se heq dorë nga kjo e drejtë, kur kreditori deklaron se e pranon sendin e 
depozituar, si dhe kur vërtetohet me aktgjykim të plotfuqishëm se depozitimi i 
plotëson kushtet e përmbushjes së rregullt.  

 
Neni 312 

Efekti i depozitimit 
 
1. Me depozitimin e sendit që është borxh, debitori lirohet nga detyrimi në çastin kur e 

ka bërë depozitimin.  
2. Në qoftë se debitori ka qenë në vonesë, vonesa e tij shuhet. 
3. Që nga çasti kur sendi është depozituar, rreziku i shkatërrimit të rastësishëm ose i 

dëmtimit të sendit kalon në kreditorin. 
4. Që nga dita e depozitimit shuhet rrjedha e kamatës.  
5. Në qoftë se debitori e merr sendin e depozituar, konsiderohet njësoj sikur të mos ta 

kishte depozituar fare dhe bashkë debitorët dhe dorëzanët e tij mbeten në detyrim.  
 

Neni 313 
Shpenzimet e depozitimit 

 
Shpenzimet e depozitimit të plotfuqishëm e të parevokueshëm i përballon kreditori në 
qoftë se i kalojnë shpenzimet e përmbushjes që ka për detyrë t'i paguaj debitori. 
 

Neni 314 
Shitja në vend të depozitimit të sendit 

 
1. Në qoftë se sendi është i papërshtatshëm për ruajtje apo në qoftë se për ruajtjen ose 

për mirëmbajtjen e tij nevojiten shpenzime të cilat nuk janë në përpjesëtim me 
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vlerën e tij, debitori mund ta shesë, në shitjen e bërë publike në vendin e caktuar për 
përmbushje apo në ndonjë vend tjetër në qoftë se kjo është në interesin e kreditorit, 
kurse shumën e arritur, pasi të jenë zbritur shpenzimet e shitjes, ta depozitojnë në 
gjykatën e atij vendi.  

2. Në qoftë se sendi ka çmimin vijues, apo në qoftë se ka vlerë të vogël në krahasim 
me shpenzimet e shitjes publike, debitori lirisht mund ta shesë.  

3. Në qoftë se sendi është i tillë që mund të shkatërrohet apo të prishet, debitori ka për 
detyrë ta shesë pa shtyrje në një mënyrë sa më të përshtatshme.  

4. Në çdo rast, debitori ka për detyrë ta njoftojë kreditorin për shitjen që ka ndërmend 
ta bëjë kurdo që të jetë e mundur, e pas shitjes së bërë ta njoftojë për çmimin e 
realizuar dhe për depozitimin e tij në gjykatë.  

 
Neni 315 

Dorëzimi i sendit kreditorit 
 
Gjykata do t'ia dorëzojë kreditorit sendin e depozituar sipas kushteve që i ka caktuar 
debitori. 
 

Neni 316 
Shitja për të mbuluar shpenzimet e ruajtjes 

 
1. Në qoftë se shpenzimet e ruajtjes nuk paguhen brenda afatit të arsyeshëm, gjykata 

do të urdhërojë me kërkesën e ruajtësit, që sendi të shitet dhe do të caktojë mënyrën 
e shitjes. 

2. Nga shuma e realizuar prej shitjes do të zbritën shpenzimet e shitjes dhe shpenzimet 
e ruajtjes, ndërsa KREU që mbetet do të depozitohet në gjykatë për kreditorin. 

 
KREU 3 

MËNYRAT TJERA TË SHUARJES SË DETYRIMIT 
 

NËNKREU 1 
KOMPENSIMI 

 
Neni 317 

Kushtet e përgjithshme 
 
Debitori mund ta kompensoj kërkesën që ka ndaj kreditorit me atë që kërkon ky prej tij 
në qoftë se të dy kërkesat kanë si objekt të hollat, ose sendet e tjera të zëvendësueshme 
të të njëjtit lloj ose të njëjtës cilësi dhe në qoftë se të dy kanë arritur për pagesë. 
 

Neni 318 
Deklarata për kompensimin 

 
1. Kompensimi nuk kryhet posa të janë formuar kushtet për këtë, por nevojitet që 

njëra palë t'i deklarojë tjetrës se është duke bërë kompensimin.  
2. Pas deklaratës mbi kompensimin konsiderohet se kompensimi është kryer që nga 

çasti kur janë formuar kushtet për këtë.  
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Neni 319 
Mungesa e reciprocitetit 

 
1. Debitori nuk mund të bëjë kompensimin e asaj që debiton kreditorit me atë që 

kreditori i debiton dorëzanit të tij.  
2. Mirëpo, dorëzani mund të bëjë kompensimin e detyrimit të debitorit ndaj kreditorit 

me kërkesën e debitorit nga kreditori.  
3. Kush e ka dhënë sendin e vet peng për detyrimin e huaj, mund të kërkojë nga 

kreditori që t'ia kthejë sendin e lënë peng kur të jenë plotësuar kushtet për pushimin 
e këtij detyrimi me anë të kompensimit, si dhe kur kreditori lëshon me faj të vet 
mundësin që të bëjë kompensimin.  

 
Neni 320 

Kërkesa e parashkruar 
 
1. Një borxh mund të kompensohet me një kërkesë të parashkruar, vetëm nëse kjo 

kërkesë e parashkruar nuk ka qenë e parashkruar në momentin kur kanë ekzistuar 
kushtet për kompensim.  

2. Në qoftë se kushtet për kompensim janë krijuar pasi që një nga kërkesat është 
parashkruar, kompensimi nuk krijohet në qoftë se debitori i kërkesës së parashkruar 
ka theksuar kundërshtimin për parashkrim.  

 
Neni 321 

Kompensimi me kërkesën e ceduar 
 
1. Debitori i kërkesës së ceduar mund t'ia kompensojë marrësit ato kërkesa të veta të 

cilat deri në njoftimin mbi cedimin ka mundur t'ia kompensojë ceduesit.  
2. Ai mund ti kompensojë edhe ato kërkesa të veta nga ceduesi që i ka fituar para 

njoftimit për cedimin, afati i të cilave për cedim nuk ka skaduar në çastin kur është 
njoftuar për cedimin, por vetëm në qoftë se ky afat bie para afatit për përmbushjen e 
kërkesës së ceduar ose në të njëjtën kohë.  

3. Debitori që i ka deklaruar pa rezervë marrësit se e pranon cedimin, nuk mund t'i 
kompensojë me kurrë farë kërkese të vet nga ceduesi.  

4. Në qoftë se kërkesa e ceduar është shkruar në regjistrat publikë, debitori mund t'ia 
bëjë kompensimin marrësit vetëm në qoftë se kërkesa e tij është e regjistruar me 
rastin e kërkesës së ceduar apo në qoftë se marrësi është njoftuar me rastin e cedimit 
për ekzistimin e kësaj kërkese.  

 
Neni 322 

Rastet e përjashtimit të kompensimit 
 
1. Nuk mund të shuhen me kompensim:  

1.1. kërkesat të cilat nuk mund të sekuestrohen;  
1.2. kërkesat e sendeve, apo të vlerës së sendeve të cilat i janë dhënë debitorit për 

ruajtje, ose për huapërdorje, apo të cilat debitori i ka marrë në mënyrë të 
kundërligjshme, ose i ka mbajtur në mënyrë të kundërligjshme;  
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1.3. kërkesat e krijuara nga shkaktimi i dëmit me dashje; 
1.4. kërkesat e shpërblimit të dëmit, të cilat kërkesa janë krijuar me dëmtimin e 

shëndetit apo me shkaktimin e vdekjes; 
1.5. kërkesat që rrjedhin nga detyrimi ligjor i ushqimit. 

 
Neni 323 

Ndalimi i kërkesës së palës tjetër 
 
Debitori nuk mund të bëjë kompensimin në qoftë se kërkesa e tij ka arritur për pagesë 
vetëm pasi dikush i treti ka vënë ndalesën në kërkesën e kreditorit ndaj tij. 
 

Neni 324 
Llogaritja e kompensimit 

 
Kur midis dy personave ekzistojnë disa detyrime të cilat mund të shuhen me anë të 
kompensimit, atëherë kompensimi bëhet sipas rregullave të cilat vlejnë për llogaritjen e 
përmbushjes. 
 

NËNKREU 2 
FALJA E BORXHIT 

 
Neni 325 

Marrëveshja 
 
1. Detyrimi shuhet kur kreditori i deklaron debitorit se nuk do të kërkojë përmbushjen 

e tij dhe debitori të jetë dakord me këtë.  
2. Për vlefshmërinë e kësaj marrëveshje nuk nevojitet që ajo të lidhet në formën sikur 

është kontraktuar puna nga e cila është krijuar detyrimi.  
 

Neni 326 
Heqja dorë nga mjetet e sigurimit 

 
Kthimi i pengut dhe heqja dorë nga mjetet e tjera me të cilat është siguruar përmbushja 
e detyrimit, nuk do të thotë se kreditori ka hequr dorë edhe nga e drejta për të kërkuar 
përmbushjen e detyrimit. 
 

Neni 327 
Falja e borxhit dorëzanit 

 
1. Falja e borxhit dorëzanit nuk e liron debitorin kryesor, ndërsa falja e borxhit 

debitorit kryesor e liron dorëzanin.  
2. Kur ka disa dorëzanë dhe kreditori e liron nga detyrimi njërin prej tyre, të tjerëve u 

mbetet detyrimi, por detyrimi i tyre zbritet për pjesën e dorëzanit të liruar.  
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Neni 328 
Falja e përgjithshme e borxheve 

 
Me faljen e përgjithshme të borxheve shuhen të gjitha kërkesat e kreditorit ndaj 
debitorit, përveç atyre për të cilat kreditori nuk ka ditur se ekzistojnë në çastin kur është 
bërë falja. 
 

NËNKREU 3 
PËRTRIRJA (NOVACIONI) 

 
Neni 329 

Kushtet për përtrirjen e detyrimit 
 
1. Detyrimi shuhet në qoftë se kreditori dhe debitori janë pajtuar që detyrimin 

ekzistues ta zëvendësojnë me një tjetër dhe në qoftë se detyrimi tjetër ka objekt të 
ndryshëm ose bazë juridike të ndryshme. 

2. Marrëveshja e kreditorit dhe e debitorit me të cilën ndryshohet ose plotësohet 
dispozita mbi afatin, mbi vendin ose mbi mënyrën e përmbushjes, pastaj 
marrëveshja e mëvonshme mbi kamatën, mbi dënimin kontraktues, mbi sigurimin e 
përmbushjes, ose mbi ndonjë dispozitë tjetër akcesore, si dhe marrëveshja mbi 
dhënien e dokumentit të ri mbi borxhin, nuk konsiderohen si novacion.  

3. Dhënia e kambialit ose e çekut për shkak të ndonjë detyrimi të mëparshëm nuk 
konsiderohet si novacion, përveç nëse kjo është kontraktuar ashtu.  

 
Neni 330 

Vullneti për të bërë novacion 
 
Novacioni nuk ekziston, në qoftë se palët nuk e kanë deklaruar qëllimin që ta shuajnë 
detyrimin ekzistues kur kanë krijuar detyrimin e ri; atëherë detyrimi i mëparshëm nuk 
shuhet, por ekziston edhe më tutje krahas detyrimit të ri. 
 

Neni 331 
Efekti i novacionit 

 
1. Me kontratën për novacionin detyrimi i mëparshëm shuhet, kurse detyrimi i ri 

krijohet.  
2. Me detyrimin e mëparshëm shuhet edhe pengu dhe dorëzania, përveç nëse me 

dorëzaninë ose me pengdhënësin është kontraktuar ndryshe.  
3. E njëjta gjë vlen edhe për të drejtat e tjera akcesore, të cilat kanë qenë të lidhura me 

detyrimin e mëparshëm.  
 

Neni 332 
Mungesa e detyrimit të mëparshëm 

 
1. Novacioni është pa efekt në qoftë se detyrimi i mëparshëm ka qenë nul ose është 

shuar.  
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2. Në qoftë se detyrimi i mëparshëm ka qenë vetëm i rrëzueshëm, novacioni është i 
vlefshëm po qe se debitori e ka ditur për të metën e detyrimit të mëparshëm.  

 
Neni 333 

Efekti i anulimit 
 
Kur kontrata mbi novacionin është shpallur e pavlefshme, konsiderohet se nuk ka pasur 
novacion dhe se detyrimi i mëparshëm as që ka pushuar së ekzistuari. 
 

NËNKREU 4 
KONFONDIMI 

 
Neni 334 

Konfondimi 
 
1. Detyrimi shuhet me konfondim, kur i njëjti person bëhet si debitor ashtu edhe 

kreditor.  
2. Kur dorëzani bëhet kreditor, detyrimi i debitorit kryesor nuk shuhet.  
3. Detyrimet e regjistruara në regjistrat publike shuhen me anë të konfondimit vetëm 

pasi të bëhet regjistrimi i fshirjes.  
 

NËNKREU 5 
PAMUNDËSIA E PËRMBUSHJES 

 
Neni 335 

Shuarja e detyrimit për shkak të pamundësisë së përmbushjes 
 
1. Detyrimi shuhet kur përmbushja e tij bëhet e pamundur për shkak të rrethanave për 

të cilat debitori nuk mban përgjegjësi. 
2. Debitori duhet të provojë rrethanat që e përjashtojnë përgjegjësinë e tij. 
 

Neni 336 
Kur sendet e caktuara sipas llojit janë objekt i detyrimit 

 
1. Në qoftë se objekt i detyrimit janë sendet e caktuara sipas llojit, detyrimi nuk shuhet 

as atëherë kur të gjitha ato që ka debitori nga këto sende zhduken për shkak të 
rrethanave, për të cilat ai nuk mban përgjegjësi.  

2. Mirëpo, kur detyrimi ka si objekt sendet e caktuara sipas llojit që duhet të merren 
nga masa e caktuar e atyre sendeve, atëherë detyrimi shuhet kur zhduket e gjithë ajo 
masë.  

 
Neni 337 

Cedimi i të drejtave ndaj të tretit përgjegjës për pamundësinë e përmbushjes 
 
Debitori i sendit të caktuar që është shkarkuar nga detyrimi i vet për shkak të 
pamundësisë së përmbushjes ka për detyrë t'i cedojë kreditorit të drejtën që do ta kishte 
ndaj personit të tretë për shkak të pamundësisë së krijuar 
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NËNKREU 6 
KALIMI I KOHËS DHE DENONCIMI 

 
Neni 338 

Afati në marrëdhëniet e vazhdueshme të detyrimeve 
 
Marrëdhënia e detyrimeve e vazhdueshme me afat të caktuar të kohëzgjatjes shuhet kur 
të skadojë afati, përveç kur është kontraktuar ose kur është caktuar me ligj që pas 
skadimit të afatit marrëdhënia e detyrimeve të zgjatet për një kohë të pacaktuar, në 
qoftë se ajo marrëdhënie nuk denoncohet me kohë. 
 

Neni 339 
Denoncimi i marrëdhënies së vazhdueshme të detyrimit 

 
1. Në qoftë se kohëzgjatja e marrëdhënies së detyrimeve nuk është caktuar, secila palë 

mund ta ndërpret me denoncim.  
2. Denoncimi duhet doemos t'i dorëzohet palës tjetër.  
3. Denoncimi mund të jepet në çdo kohë, por jo në kohë të papërshtatshme.  
4. Marrëdhënia e detyrimeve e denoncuar shuhet kur të ketë skaduar afati i denoncimit 

i caktuar në kontratë, e në qoftë se afati i tillë nuk është caktuar me kontratë, atëherë 
marrëdhënia shuhet pasi të ketë kaluar afati i caktuar me ligj ose me doke, 
përkatësisht me skadimin e afatit të arsyeshëm.  

5. Palët mund të kontraktojnë se marrëdhënia e tyre e detyrimeve do të shuhet me vetë 
dorëzimin e denoncimit, në qoftë se për rastin e caktuar ligji nuk urdhëron diçka 
tjetër.  

6. Kreditori ka të drejtë të kërkojë nga debitori atë detyrim të arritur, para se detyrimi 
të jetë shuar me kalimin e afatit ose me denoncim.  

 
NËNKREU 7 

VDEKJA 
 

Neni 340 
Vdekja 

 
Me vdekjen e debitorit ose të kreditorit shuhet detyrimi vetëm në qoftë se është krijuar 
duke marrë parasysh veçoritë personale të njërës nga palët kontraktuese ose aftësitë 
personale të debitorit. 
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KREU 4 
PARASHKRIMI 

 
NËNKREU 1 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 341 
Rregullat e përgjithshme 

 
1. Me parashkrim shuhet e drejta e kërkimit të përmbushjes së detyrimit.  
2. Parashkrimi krijohet kur të ketë kaluar afati i caktuar me ligj, brenda të cilit 

kreditori ka mundur të kërkojë përmbushjen e detyrimit.  
3. Gjykata nuk mund të merr parasysh parashkrimin, në qoftë se debitori nuk thirret në atë.  
 

Neni 342 
Kur fillon të rrjedhë parashkrimi 

 
1. Parashkrimi fillon të rrjedhë ditën e parë pas ditës kur kreditori të ketë pasur të 

drejtë të kërkojë përmbushjen e detyrimit, në qoftë se me ligj për raste të veçanta 
nuk është parashikuar diçka tjetër.  

2. Në qoftë se detyrimi konsiston në atë që diçka të mos bëhet, të lihet pa u bërë ose të 
pësohet, parashkrimi fillon të rrjedhë ditën e parë pas ditës kur debitori të ketë 
vepruar në kundërshtim me detyrimin.  

 
Neni 343 

Krijimi i parashkrimit 
 
Parashkrimi lind, kur të ketë skaduar dita e fundit e kohës së caktuar me ligj. 
 

Neni 344 
Llogaritja e kohës së paraardhësve 

 
Në kohën e parashkrimit llogaritet edhe koha që ka kaluar në dobi të paraardhësve të 
debitorit. 
 

Neni 345 
Ndalimi i ndryshimit të afatit të parashkrimit 

 
1. Me punë juridike nuk mund të caktohet një kohë më e gjatë ose më e shkurtër e 

parashkrimit se sa koha e caktuar me ligj.  
2. Me punë juridike nuk mund të caktohet që parashkrimi të mos rrjedhë për një kohë.  
 

Neni 346 
Heqja dorë nga parashkrimi 

 
Debitori nuk mund të heqë dorë nga parashkrimi para se të ketë kaluar koha e caktuar 
për parashkrim. 
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Neni 347 
Njohja me shkrim dhe sigurimi i detyrimit të parashkruar 

 
1. Njohja me shkrim i detyrimit të parashkruar konsiderohet si heqje dorë nga parashkrimi. 
2. Efekt të njëjtë ka dhënia e pengut ose e ndonjë sigurimi tjetër për kërkesën e 

parashkruar. 
 

Neni 348 
Efekti i përmbushjes së detyrimit të parashkruar 

 
Në qoftë se debitori e përmbush detyrimin e parashkruar, ai nuk ka të drejtë të kërkojë 
që t'i kthehet ajo që ka dhënë edhe atëherë kur nuk e ka ditur, se detyrimi është 
parashkruar. 
 

Neni 349 
Kreditori, kërkesa e të cilit është e siguruar 

 
1. Kur të ketë kaluar afati i parashkrimit, kreditori kërkesa e të cilit është e siguruar 

me peng ose me hipotekë, mund të paguhet vetëm nga sendi i ngarkuar, në qoftë se 
e mban në dorë apo në qoftë se e drejta e tij është regjistruar në regjistrat publikë. 

2. Megjithatë, kërkesat e parashkruara të kamatës dhe të dhënieve tjera periodike nuk 
mund të përmbushen as edhe nga sendi i ngarkuar. 

 
Neni 350 

Kërkesat akcesore 
 
Kur parashkruhet kërkesa kryesore, atëherë parashkruhen edhe kërkesat akcesore, 
sikurse janë: kërkesat e kamatës, frutave, shpenzimeve dhe dënimeve kontraktuese. 
 

Neni 351 
Kur nuk zbatohen rregullat për parashkrimin 

 
Rregullat për parashkrimin nuk zbatohen në rastet kur me ligj janë caktuar afatet 
brenda të cilave duhet të paraqitet padia ose të kryhet një veprim, nën kërcënim të 
humbjes së të drejtave. 
 

NËNKREU 2 
AFATI I PARASHKRIMIT 

 
Neni 352 

Afati i përgjithshëm i parashkrimit 
 
Kërkesat parashkruhen për pesë (5) vjet, në qoftë se me ligj nuk është caktuar ndonjë 
afat tjetër i parashkrimit. 
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Neni 353 
Kërkesat periodike 

 
1. Kërkesat e dhënieve periodike që rrjedhin vit për vit ose në afate të caktuara më të 

shkurtra (kërkesat periodike), qofshin ato kërkesa periodike akcesore, siç janë 
kërkesat e kamatës, apo kërkesa periodike të atilla në të cilat përfundon vetë e 
drejta, siç janë kërkesat e ushqimit, parashkruhen tri (3) vjet nga arritja e secilës 
dhënie të veçantë për pagesë.  

2. E njëjta gjë vlen për pensionet vjetore me të cilat paguhet shuma kryesore dhe 
kamata në shuma të barabarta të përcaktuara më parë, por nuk vlen për pagesat në 
këste ose për përmbushje të tjera të pjesshme.  

3. Pavarësisht paragrafit të parë të këtij neni, kamata në kërkesat periudha e 
parashkrimit e të cilave është më pak se tri (3) vjet, parashkruhen pas kalimit të 
periudhës së njëjtë si për kërkesën kryesore.  

 
Neni 354 

Parashkrimi i vet të drejtës 
 
1. Vetë e drejta nga e cila rrjedhin kërkesat periodike parashkruhet për pesë (5) vite 

duke llogaritur nga arritja për pagesë e kërkesës më të vjetër të pa përmbushur pas 
së cilës debitori nuk ka kryer dhënie.  

2. Kur parashkruhet e drejta nga e cila rrjedhin kërkesat periodike, atëherë kreditori 
humb të drejtën jo vetëm të kërkojë prestime të ardhshme periodike, por edhe 
prestime periodike të cilat kanë arritur për pagesë para këtij parashkrimi. 

3. Nuk mund të parashkruhet e drejta e ushqimit e caktuar me ligj. 
 

Neni 355 
Kërkesat reciproke nga kontratat komerciale 

 
1. Kërkesat reciproke nga kontratat komerciale si dhe kërkesat e shpërblimit të 

shpenzimeve të bëra lidhur me këto kontrata, parashkruhen për tri (3) vite.  
2. Parashkrimi rrjedh veç e veç për çdo dërgim të mallit, pune ose shërbimi të kryer.  
 

Neni 356 
Kërkesa e qirasë 

 
Kërkesa e qirasë si për atë që është caktuar të paguhet periodikisht, ashtu edhe për atë 
që është caktuar të paguhet në shuma totale, parashkruhet për tri (3) vite. 
 

Neni 357 
Kërkesa e shpërblimit të dëmit 

 
1. Kërkesa për shpërblimin e dëmit të shkaktuar parashkruhet për tri (3) vite nga data 

kur i dëmtuari ka marrë dijeni për dëmin dhe për personin, i cili e ka shkaktuar 
dëmin.  

2. Në çdo rast kjo kërkesë parashkruhet për pesë (5) vite nga shkaktimi i dëmit.  
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3. Kërkesa për shpërblimin e dëmit të shkaktuar me cenimin e detyrimit kontraktues 
parashkruhet për kohën e caktuar për parashkrimin e atij detyrimi.  

4. Kërkesat e kompensimit të dëmit të krijuar nga akti i abuzimit seksual me të mitur 
parashkruhen pesëmbëdhjetë (15) vite pasi personi i mitur të ketë arritur moshën e 
pjekurisë.  

 
Neni 358 

Kërkesa për shpërblimin e dëmit të shkaktuar me vepër penale 
 
1. Kur dëmi është shkaktuar me vepër penale dhe për ndjekjen penale është 

parashikuar një afat më i gjatë parashkrimi, kërkesa për shpërblim të dëmit ndaj 
personit përgjegjës parashkruhet kur të skadojë koha e caktuar për parashkrimin e 
ndjekjes penale.  

2. Ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale sjell edhe ndërprerjen e parashkrimit të 
kërkesës për shpërblimin e dëmit.  

3. E njëjta vlen edhe për ndaljen e parashkrimit.  
 

Neni 359 
Kompensimi i kërkesave për arsye të korrupsionit 

 
Në rast se dëmi është shkaktuar nga akti në të cilin ofrimi, dhënia, pranimi ose kërkesa 
e “ryshfetit“ ose ndonjë përfitimi tjetër ka pasur ndikim të drejtpërdrejtë ose jo të 
drejtpërdrejtë, ose nga mosveprimi apo veprimi që do të kishte parandaluar aktin e 
korrupsionit, ose nga ndonjë akt tjetër që sipas ligjit ose traktatit ndërkombëtar paraqet 
korrupsion, kërkesa parashkruhet pesë (5) vite pasi pala e dëmtuar të ketë mësuar për 
dëmin dhe personin që e ka shkaktuar atë; në cilindo rast, ajo parashkruhet 
pesëmbëdhjetë (15) vite pas kryerjes së aktit. 
 

Neni 360 
Afati njëvjeçar i parashkrimit 

 
1. Kërkesat të cilat parashkruhen pas një (1) viti:  

1.1. kërkesat për furnizimin e energjisë elektrike, energjisë termike, gazit, ujit dhe 
shërbimet e pastrimit të oxhaqeve dhe për mirëmbajtjen e shërbimit të 
pastërtisë, nëse furnizimi ose shërbimi është kryer për nevojat shtëpiake; 

1.2. kërkesat e radios dhe televizionit për përdorimin e stacionit; 
1.3. kërkesat e postës dhe kompanive të telekomit për përdorimin e telefonit e të 

separateve postare, si dhe kërkesat e tjera të tyre që arkëtohen në afate tre (3) 
mujore apo më të shkurtra; 

1.4. kërkesat e parapagimit në botime periodike, duke llogaritur nga kalimi i 
kohës për të cilën është porositur botimi; 

1.5. kërkesat për shërbimet e qasjes në internet, shërbimet për përdorimin e e-
mail-it, shërbimet për mirëmbajtjen e “faqes elektronike“, dhe shërbimet e 
lidhura me qasjen në stacionet e radios dhe televizionit kabllor dhe satelitor 
që arkëtohen në afate tre (3) mujore apo më të shkurtra; 

1.6. kërkesat nga administratorët e blloqeve të apartamenteve për shërbimet dhe 
kërkesat e tjera që arkëtohen në afate tremujore apo më të shkurtra.  



 
Ligjet civile 

 92 

2. Afati i parashkrimit rrjedh nga fundi i vitit në të cilin arrin kërkesa për pagesë.  
3. Parashkrimi rrjedh edhe nëse furnizimi dhe shërbimet vazhdojnë.  
 

Neni 361 
Kërkesat e vërtetuara nga gjykata ose organet tjera kompetente 

 
1. Të gjitha kërkesat që janë vërtetuar me vendim të formës së prerë të gjykatës ose 

me vendim të organit tjetër kompetent, ose me ujdinë e palëve para gjykatës apo 
organit tjetër kompetent, parashkruhen për dhjetë (10) vjet, madje edhe ato për të 
cilat ligji edhe ashtu parashikon afat më të shkurtër për parashkrim.  

2. Megjithatë, të gjitha kërkesat periodike që rrjedhin nga vendimet ose ujditë e tilla 
dhe arrijnë për pagesë në të ardhmen, parashkruhen në afatin e paraparë për 
parashkrimin e kërkesave periodike.  

 
Neni 362 

Afatet e parashkrimit te kontratat për sigurimin 
 
1. Kërkesat e kontraktuesve të sigurimit, respektivisht të personit të tretë nga kontrata 

e sigurimit të jetës, parashkruhen për pesë (5) vjet, kurse nga kontratat e tjera për 
sigurimin për tre (3) vjet, duke llogaritur që nga dita e parë pas kalimit të vitit 
kalendarik në të cilin është krijuar kërkesa.  

2. Në qoftë se personi i interesuar provon se deri në ditën e caktuar në paragrafin 
paraprak nuk ka ditur se rasti i siguruar ka ndodhur, parashkrimi fillon që nga dita 
kur të ketë marrë dijeni për këtë, ashtu që në çdo rast kërkesa parashkruhet te 
sigurimi i jetës për dhjetë(10) vjet, kurse te sigurimet e tjera për pesë (5) vjet nga 
data e caktuar në paragrafin paraprak.  

3. Kërkesat e siguruesit nga kontratat e sigurimit parashkruhen për tre (3) vjet.  
4. Nëse i dëmtuari në rastin e sigurimit nga përgjegjësia kërkon shpërblim nga i 

siguruari, ose shpërblimin e ka marrë prej tij, parashkrimi i kërkesës të të siguruarit 
ndaj siguruesit fillon që nga dita kur personi i dëmtuar ka kërkuar në rrugë 
gjyqësore shpërblimin nga i siguruari, respektivisht kur i siguruari t'ia ketë 
shpërblyer dëmin.  

5. Kërkesa e drejtpërdrejtë e personit të tretë të dëmtuar ndaj siguruesit parashkruhet 
për të njëjtën kohë për të cilën parashkruhet kërkesa e tij ndaj të siguruarit 
përgjegjës për dëmin. 

6. Parashkrimi i kërkesës që i takon siguruesit ndaj personit të tretë përgjegjës për 
paraqitjen e rastit të sigurimit fillon të rrjedhë kur fillon edhe parashkrimi i kërkesës 
së të siguruarit ndaj këtij personi, dhe mbaron në të njëjtin afat.  

 
NËNKREU 3 

NDALJA E PARASHKRIMIT 
 

Neni 363 
Kërkesat ndërmjet personave të caktuar 

 
1. Parashkrimi nuk rrjedh:  

1.1. ndërmjet bashkëshortëve;  
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1.2. ndërmjet prindërve dhe fëmijëve derisa zgjat e drejta prindërore;  
1.3. ndërmjet personit nën kujdestari dhe kujdestarit të tij si dhe të organit të 

kujdestarisë, gjatë kohës së kujdestarisë dhe derisa të mos paraqiten llogaritë;  
1.4. ndërmjet dy personave që jetojnë në bashkëjetesë, derisa ekziston ajo 

bashkëjetesë.  
 

Neni 364 
Kërkesat e personave të caktuar 

 
1. Parashkrimi nuk rrjedh:  

1.1. gjatë kohës së mobilizimit në rastin e rrezikut të drejtpërdrejt të luftës ose 
gjatë luftës lidhur me kërkesat e personave në detyrë ushtarake;  

1.2. në pikëpamje të kërkesave që kanë personat e punësuar në ekonomi të huaj 
shtëpiake ndaj punëdhënësve ose anëtarëve të familjes së tij që bashkëjetojnë 
me te, derisa zgjat ajo marrëdhënie.  

 
Neni 365 

Pengesat e papërballueshme 
 
Parashkrimi nuk rrjedh për gjithë kohën për të cilën kreditori nuk ka pasur mundësi që 
për shkak të pengesave të papërballueshme të kërkojë përmes gjykatës përmbushjen e 
detyrimit. 

 
Neni 366 

Ndikimi i shkaqeve të ndaljes në rrjedhën e parashkrimit 
 

1. Në qoftë se parashkrimi nuk ka mundur të fillojë të rrjedhë për arsye të ndonjë 
shkaku ligjor, ai fillon të rrjedhë posa ai shkak të ketë pushuar së ekzistuari. 

2. Në qoftë se parashkrimi ka filluar të rrjedhë përpara se të ketë ndodhur shkaku i cili 
e ka ndalur rrjedhën e tij të mëtejshëm, ai vazhdon të rrjedhë kur të pushojë së 
ekzistuari ai shkak, ndërsa koha që ka kaluar para ndaljes llogaritet në afatin e 
caktuar ligjor për parashkrim.  

 
Neni 367 

Kërkesat ndaj personave të paaftë për të vepruar dhe kërkesat e tyre 
 
1. Parashkrimi rrjedh edhe ndaj të miturit dhe personit tjetër të paaftë për të vepruar, 

pavarësisht nëse kanë ose jo përfaqësuesin ligjor të tyre.  
2. Megjithatë, parashkrimi i kërkesës së të miturit i cili nuk ka përfaqësues, dhe i 

personit tjetër të paaftë për të vepruar pa përfaqësues, nuk mund të fillojë të rrjedhë 
derisa të mos kenë kaluar dy (2) vjet nga data kur janë bërë plotësisht të aftë për të 
vepruar ose kur iu është caktuar përfaqësuesi. 

3. Në qoftë se për parashkrimin e një kërkese është caktuar një kohë më e shkurtër se 
dy (2) vjet, ndërsa kreditori është i mitur dhe nuk ka përfaqësues ose ndonjë person 
tjetër i paaftë për të vepruar pa përfaqësues, parashkrimi i asaj kërkese fillon të 
rrjedhë kur kreditori është bërë i aftë për të vepruar ose kur atij i është caktuar 
përfaqësuesi. 
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NËNKREU 4 
NDËRPRERJA E PARASHKRIMIT 

 
Neni 368 

Pranimi i borxhit 
 
1. Parashkrimi ndërpritet kur debitori e pranon borxhin.  
2. Pranimi i borxhit mund të bëhet jo vetëm me deklaratën e kreditorit, veçse edhe në 

mënyrë të tërthortë, sikurse janë pagesa e këstit, pagesa e kamatës, dhënia e 
sigurimit.  

 
Neni 369 

Paraqitja e padisë 
 
Parashkrimi ndërprehet me paraqitjen e padisë dhe me çdo veprim tjetër të kreditorit të 
ndërmarur kundër debitorit para gjykatës ose autoriteti tjetër kompetent me qëllim 
vërtetimi, sigurimi ose realizimi të kërkesës. 
 

Neni 370 
Heqja dorë, hedhja poshtë ose refuzimi i padisë 

 
1. Ndërprerja e parashkrimit e bërë me paraqitjen e padisë ose me ndonjë veprim tjetër 

të kreditorit të ndërmarur kundër debitorit para gjykatës ose autoritetit tjetër 
kompetent me qëllim vërtetimi, sigurimi ose realizimi të kërkesës, konsiderohet se 
nuk ka filluar po qe se kreditori heq dorë nga padia ose veprimi të cilin e ka 
ndërmarrë.  

2. Konsiderohet se nuk ka pasur ndërprerje, në qoftë se padia e kreditorit ose kërkesa e 
tij është hedhur poshtë apo refuzuar ose në qoftë se masa e kërkuar ose e ndërmarur 
e përmbarimit apo e sigurimit është shpallur e pavlefshme.  

 
Neni 371 

Hedhja poshtë e padisë për shkak të jokompetencës 
 
1. Në qoftë se padia kundër debitorit është hedhur poshtë për shkak të jo kompetencës 

së gjykatës ose për ndonjë arsye tjetër i cili nuk i përket esencës së çështjes, kështu 
që kreditori përsëri paraqet padi brenda afatit prej tre (3) muajsh nga data kur 
vendimi mbi hedhjen poshtë të padisë të ketë marrë formën e prerë do të 
konsiderohet se parashkrimi është ndërprerë me padinë e parë.  

2. E njëjta gjë vlen edhe për thirrjen në mbrojtje si dhe për paraqitjen e kompensimit të 
kërkesës në kontest si dhe në rastin kur gjykata ose ndonjë organ tjetër e ka drejtuar 
debitorin që kërkesën e tij të deklaruar ta realizojë në procedurë civile.  

 
Neni 372 

Thirrja e kreditorit 
 
Për ndërprerjen e parashkrimit nuk mjafton që kreditori ta ftojë debitorin me shkrim 
ose me gojë që ta përmbushë detyrimin. 
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Neni 373 
Afati i parashkrimit në rastin e ndërprerjes 

 
1. Pas ndërprerjes parashkrimi fillon të rrjedhë përsëri, kurse koha që ka kaluar para 

ndërprerjes nuk llogaritet në afatin e caktuar ligjor për parashkrim.  
2. Parashkrimi i ndërprerë me anë të pranimit (pohimit) nga ana e debitorit fillon të 

rrjedhë përsëri nga pranimi (pohimi).  
3. Kur ndërprerja e parashkrimit ka filluar me paraqitjen e padisë ose me thirrjen në 

mbrojtje, ose duke paraqitur kompensimin e kërkesave në kontest, respektivisht me 
paraqitjen e kërkesave në ndonjë proces tjetër, parashkrimi fillon të rrjedhë përsëri 
që nga dita kur kontesti të ketë marrë fund definitivisht ose të ketë përfunduar në 
ndonjë mënyrë tjetër. 

4. Kur ndërprerja e parashkrimit të jetë shkaktuar me paraqitjen e kërkesës në 
procedurën e falimentimit, parashkrimi fillon të rrjedhë përsëri që nga dita e 
përfundimit të asaj procedure. 

5. E njëjta gjë vlen edhe kur ndërprerja e parashkrimit të jetë shkaktuar me kërkesën e 
përmbarimit të dhunshëm ose të sigurimit.  

6. Parashkrimi që fillon të rrjedhë përsëri pas ndërprerjes, mbaron kur të ketë kaluar 
aq kohë sa është caktuar me ligj për parashkrimin që është ndërprerë.  

 
Neni 374 

Parashkrimi në rastin e përtrirjes së detyrimit 
 
Në qoftë se ndërprerja ka filluar me pranimin e borxhit nga ana e debitorit, ndërsa 
kreditori dhe debitori janë marrë vesh që ta ndryshojnë bazën ose objektin e detyrimit, 
kërkesa e re parashkruhet për kohën që është caktuar për parashkrimin e saj. 
 

PJESA V 
LLOJET E NDRYSHME TË DETYRIMEVE 

 
KREU 1 

DETYRIMET MONETARE 
 

NËNKREU 1 
RREGULLAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 375 

Parimi i nominalizmit monetar 
 
Kur detyrimi ka si subjekt një shumë të hollash, debitori ka për detyrë të paguajë 
shumën e njëjtë të të hollave, përveç nëse kreditori dhe debitori merren vesh ndryshe 
në pajtim me ligjin. 
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Neni 376 
Rivlerësimi i detyrimeve monetare 

 
1. Palët kontraktuese mund të pajtohen që shuma e detyrimeve monetare të debitorit të 

përcaktohet në raport me ndryshimet në çmim të mallrave dhe shërbimeve të 
shprehura në indeksin e çmimeve të shitjeve dhe të përcaktuara nga një organizatë e 
autorizuar, në lidhje me ndryshimet në kursin valutor të huaj, ose në lidhje me 
ndryshimet në çmimet e tjera, përveç nëse një marrëveshje e këtillë është në 
kundërshtim me ligjin. 

2. Në rast se palët kontraktuese pajtohen me rivlerësimin e detyrimeve monetare, 
rivlerësimi bëhet për periudhën nga fillimi i detyrimit e deri në përmbushjen e 
detyrimit, përveç nëse palët pajtohen ndryshe. 

 
Neni 377 

Përmbushja e parakohshme 
 
1. Debitori mund t'i përmbushë detyrimet në para edhe para kohe.  
2. Është nul dispozita e kontratës me të cilën debitori heq dorë nga kjo e drejtë. 
3. Në rast të përmbushjes së detyrimit në të holla para kohe, debitori ka të drejtë të 

zbresë kamatën nga shuma e borxhit për kohën prej datës së pagesës deri në ditën 
kur detyrimi të ketë arritur për pagesë, vetëm kur për këtë është i autorizuar me 
kontratë apo nëse kjo rrjedh nga doket.  

 
NËNKREU 2 

KAMATA 
 

Neni 378 
Përkufizim 

 
Përveç borxhit kryesor (kryegjëja), debitori po ashtu ka për detyrim edhe kamatën, në 
qoftë se e njëjta është përcaktuar nga ligji ose në rast se kreditori dhe debitori ashtu 
kanë kontraktuar. 
 

Neni 379 
Ndalimi i kamatës në kamatë 

 
1. Në kamatën e kontraktuar e cila ka arritur për pagesë, por nuk është paguar nuk 

rrjedh kamatëvonesa, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj.  
2. Është nule dispozita e kontratës me të cilën parashikohet kamatë në kamatën e cila 

ka arritur për pagesë por nuk është paguar.  
3. Megjithatë, palët mund të pajtohen që më parë në kontratë se shkalla e kamatës do 

të jetë më e lartë në rast se debitori nuk i paguan kamatat e rrjedha për pagesë në 
kohën e duhur.  

4. Në shumën e papaguar të kamatës mund të kërkohet kamatëvonesa vetëm nga dita 
kur gjykatës i është paraqitur kërkesa për pagimin e saj.  
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Neni 380 
Kur kamata pushon të rrjedhë 

 
Kamata pushon të rrjedhë kur shuma e kamatave të arritura për pagesë, arrin lartësinë e 
borxhit kryesor. 
 

Neni 381 
Supozimi i kontratës me fajde 

 
1. Në rast se niveli i kamatës për të cilin janë pajtuar palët është për pesëdhjetë 

përqind (50%) më i lartë sesa niveli i kamatëvonesës, i përllogaritur sipas nenit në 
vijim, një marrëveshje e tillë konsiderohet kontratë me fajde, përveç nëse kreditori 
provon se nuk ka shfrytëzuar gjendjen e pavolitshme të debitorit, vështirësinë e 
situatës së tij financiare, pamaturinë ose varësinë e krijuar prej saj, ose që përfitimet 
e rezervuara për kreditorin ose personin e tretë nuk janë në shpërpjesëtim me atë që 
kreditori ka ofruar ose ka ndërmarrë të ofrojë ose të bëjë.  

2. Supozimi i saktësuar në paragrafin paraprak nuk zbatohet në kontratat komerciale.  
 

NËNKREU 3 
VONESA NË PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE NË TË HOLLA 

 
Neni 382 

Kamatëvonesa 
 
1. Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit 

kryesor, edhe kamatën.  
2. Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet 

ndryshe me ligj të veçantë.  
 

Neni 383 
Kamatëvonesa e kontraktuar 

 
Kreditori dhe debitori mund të pajtohen me kontratë që lartësia e kamatëvonesës të jetë 
më e ulët ose më i lartë sesa niveli i kamatëvonesës së përcaktuar me ligj. 
 

Neni 384 
E drejta e shpërblimit të plotë 

 
1. Kreditori ka të drejtë në kamatëvonesën pa marrë parasysh nëse ka pësuar ndonjë 

dëm për shkak të vonesës së debitorit.  
2. Në qoftë se dëmi të cilin e ka pësuar kreditori për shkak të vonesës së debitorit, 

është më i madh nga shuma të cilën do ta merrte në emër të kamatëvonesës, ai ka të 
drejtë të kërkojë diferencën deri në shpërblimin e plotë të dëmit.  
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NËNKREU 4 
KAMATA KONTRAKTORE 

 
Neni 385 

Kamata kontraktore 
 
1. Palët kontraktuese mund të pajtohen që, përveç shumës kryesore (kryegjësë), 

debitori duhet të paguajë kamatën kontraktore nga periudha e lindjes së detyrimit në 
të holla deri në kohën e arritjes për pagesë të detyrimit.  

2. Në rast se palët janë pajtuar për kontratën kamatore (me interes) por niveli i 
kamatës dhe koha e arritjes për pagesë së interesit nuk është përcaktuar, niveli i 
kamatës është gjashtë përqind (6%) në vit dhe kamata rrjedh për pagesë në kohën e 
njëjtë me arritjen për pagesë të kryegjësë (shumës kryesore).  

 
Neni 386 

Kamata në detyrimet jomonetare 
 
Dispozitat e këtij ligji për kamatën kontraktuese zbatohen përshtatshmërisht edhe për 
marrëdhëniet e tjera të detyrimeve të shquara sipas llojit, gjegjësisht detyrimet të cilat 
kanë për lëndë sendet e zëvendësueshme dhe të shquara sipas llojit. 

 
KREU 2 

DETYRIMET ME DISA OBJEKTE 
 

NËNKREU 1 
DETYRIMET ALTERNATIVE 

 
Neni 387 

E drejta e zgjedhjes 
 
Në qoftë se ndonjë detyrim ka dy ose më tepër objekte, por debitori ka për detyrë të jep 
vetëm një për t'u liruar nga detyrimi, atëherë, po qe se nuk është kontraktuar ndryshe, e 
drejta e zgjedhjes i takon debitorit dhe detyrimi shuhet kur ky ta ketë dorëzuar objektin 
të cilin e ka zgjedhur vet. 
 

Neni 388 
Parevokueshmëria dhe efekti i zgjedhjes së bërë 

 
1. Zgjedhja quhet e bërë kur pala të cilës i takon e drejta e zgjedhjes e njofton palën 

tjetër për atë që e ka zgjedhur dhe nga ky moment zgjedhja nuk mund të 
ndryshohet. 

2. Me zgjedhjen e bërë konsiderohet se detyrimi ka qenë që në fillim i thjesht dhe se 
që në fillim ka pasur si objekt sendin e zgjedhur. 
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Neni 389 
Kohëzgjatja e të drejtës së zgjedhjes 

 
1. Debitori ka të drejtë të zgjedhë gjithnjë derisa në procedurën e përmbarimit të 

dhunshëm një prej sendeve që është borxh të mos i dorëzohet plotësisht ose 
pjesërisht kreditorit sipas zgjedhjes së tij.  

2. Në qoftë se e drejta e zgjedhjes i takon kreditorit dhe ky nuk deklarohet rreth 
zgjedhjes brenda afatit të caktuar për përmbushje, debitori mund ta ftojë që të bëjë 
zgjedhjen dhe për këtë t'i caktojë një afat të ri, pas skadimit të të cilit e drejta e 
zgjedhjes kalon në debitorin.  

 
Neni 390 

Zgjedhja që i besohet personit të tretë 
 
Në qoftë se zgjedhjen duhet ta bëjë ndonjë person i tretë dhe këtë gjë ai nuk e bën, 
secila palë mund të kërkojë që zgjedhjen ta bëjë gjykata. 
 

Neni 391 
Kufizimi në objektin e mbetur 

 
Në qoftë se një objekt i detyrimit është bërë i pamundshëm për shkak të ndonjë ngjarje 
për të cilën nuk mbajnë përgjegjësi asnjëra palë, detyrimi kufizohet në objektin e 
mbetur. 

 
Neni 392 

Kufizimi në rast të përgjegjësisë së njërës palë 
 
1. Kur një objekt i detyrimit është i pamundur për shkak të ngjarjes për të cilën 

përgjegjësinë e mban debitori, detyrimi kufizohet në objektin e mbetur në qoftë se e 
drejta e zgjedhjes i takon këtij, e nëse e drejta e zgjedhjes i takon kreditorit, ky 
mundet pas zgjedhjes së vet të kërkojë objektin e mbetur ose shpërblimin e dëmit. 

2. Kur një objekt i detyrimit është bërë i pamundur për shkak të ngjarjeve për të cilat 
është përgjegjës kreditori, detyrimi i debitorit shuhet, por në qoftë se këtij i takon e 
drejta e zgjedhjes ky mund të kërkojë shpërblimin e dëmit dhe ta kryejë detyrimin e 
vet nga objekti i mbetur, e në qoftë se e drejta e zgjedhjes i takon kreditorit – ky 
mund të japë shpërblimin e dëmit dhe të kërkojë objektin e mbetur.  

 
NËNKREU 2 

DETYRIMET FAKULTATIVE DHE KËRKESAT FAKULTATIVE 
 

I. DETYRIMET FAKULTATIVE 
 

Neni 393 
Autorizimi i debitorit në detyrimin fakultativ 

 
Debitori, detyrimi i të cilit ka një objekt, por të cilit i lejohet që të lirohet nga detyrimi i 
vet duke dhënë ndonjë objekt tjetër të caktuar, mund ta shfrytëzojë këtë mundësi 
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gjithnjë derisa kreditori në procedurën e përmbarimit të detyrueshëm të mos ta ketë 
marrë tërësisht ose pjesërisht objektin e detyrimit. 
 

Neni 394 
Autorizimi i kreditorit në detyrimin fakultativ 

 
1. Kreditori në detyrimin fakultativ mund të kërkojë nga debitori vetëm objektin e 

detyrimit, por jo edhe objektin tjetër me të cilin debitori, në qoftë se dëshiron 
mundet gjithashtu ta përmbushë detyrimin e vet. 

2. Kur objekti i detyrimit bëhet i pamundur për shkak të ngjarjeve për të cilat debitori 
nuk përgjigjet, kreditori mund të kërkojë vetëm shpërblimin e dëmit, por debitori 
mund të lirohet nga detyrimi duke dhënë objektin të cilin është i autorizuar ta japë 
në vend të objektit që është borxh. 

 
II. KËRKESAT FAKULTATIVE 

 
Neni 395 

Rregulla e përgjithshme 
 
1. Kur me kontratë ose ligj është parashikuar që kreditori mundet në vend të objektit 

që është borxh të kërkojë nga debitori ndonjë objekt tjetër të caktuar, debitori ka për 
detyrë t'ia dorëzojë atë objekt, po qe se atë e kërkon kreditori.  

2. Përndryshe, për kërkesa të këtilla fakultative vlejnë sipas qëllimit të kontraktuesve 
dhe sipas rrethanave të punës, rregullat përkatëse mbi detyrimet fakultative dhe ato 
alternative.  

 
KREU 3 

DETYRIMET ME DISA DEBITORË OSE KREDITORË 
 

NËNKREU 1 
DETYRIMET E PJESËTUESHME 

 
Neni 396 

Pjesëtimi i detyrimeve dhe i kërkesave 
 
1. Detyrimi është i pjesëtueshëm në qoftë se ajo që debitohet mund të pjesëtohet dhe 

të përmbushet në pjesët që kanë cilësi të njëjta siç ka i tërë objekti dhe në qoftë se 
me këtë pjesëtim nuk humbë asgjë nga vlera e vet, ndërsa në të kundërtën detyrimi 
është i papjesëtueshëm.  

2. Kur në ndonjë detyrim të pjesëtueshëm ka disa kreditorë, detyrimi pjesëtohet midis 
tyre në pjesë të barabarta, në qoftë se nuk është caktuar pjesëtimi tjetër dhe secili 
prej tyre përgjigjet për pjesën e vet të detyrimit. 

3. Kur në ndonjë detyrim të pjesëtueshëm ka disa kreditorë, kërkesa pjesëtohet midis 
tyre në pjesë të barabarta, në qoftë se nuk është caktuar diçka tjetër dhe secili 
kreditor mund të kërkojë vetëm pjesën e vet të kërkesës.  
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Neni 397 
Prezumimi i solidaritetit 

 
Kur ka disa debitorë në ndonjë detyrim të pjesëtueshëm të krijuar me kontratë, në 
ekonomi ata i përgjigjen kreditorit solidarisht, përveç në qoftë se kontraktuesit e kanë 
eliminuar shprehimisht përgjegjësinë solidare. 
 

NËNKREU 2 
DETYRIMET SOLIDARE 

 
I. SOLIDARITETI I DEBITORËVE 

 
Neni 398 

Përmbajtja e solidaritetit të debitorëve 
 
1. Secili debitor i detyrimit solidar i përgjigjet kreditorit për krejt detyrimin dhe 

kreditori mund të kërkojë përmbushjen e tij nga cilido që dëshiron, gjithnjë derisa të 
mos përmbushet krejtësisht, por kur një debitor ta ketë përmbushur detyrimin ai 
shuhet dhe të gjithë debitorët lirohen. 

2. Nga disa debitorë solidarë secili mund të ketë borxh me afat tjetër të përmbushjes, 
në kushte të tjera dhe në përgjithësi me alternativa të ndryshme. 

 
Neni 399 

Kompensimi 
 
1. Secili debitor solidar mund t'i referohet kompensimit që e ka bërë bashkëdebitori i 

tij.  
2. Debitori solidar mund të bëjë kompensimin e kërkesës së bashkëdebitorit të vet ndaj 

kreditorit me atë, që kreditori i detyrohet por vetëm për aq sa është pjesa e borxhit e 
këtij bashkëdebitori në detyrimin solidar.  

 
Neni 400 

Falja e borxhit 
 
1. Falja e borxhit që bëhet në marrëveshje me një debitor solidar i liron nga detyrimi 

edhe debitorët e tjerë.  
2. Megjithatë, në qoftë se falja ka pasur për qëllim ta lirojë nga detyrimi vetëm 

debitorin ndaj të cilit është falë borxhi, detyrimi solidar zvogëlohet për pjesën e cila 
sipas marrëdhënieve reciproke të debitorëve i takon atij, kurse debitorët e tjerë 
përgjigjen solidarisht për pjesën e mbetur të detyrimit.  

 
Neni 401 

Përtrirja (Novacioni) 
 
1. Me përtrirjen të cilin kreditori e ka bërë me një debitor solidar, lirohen edhe 

debitorët e tjerë. 
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2. Megjithatë, në qoftë se kreditori dhe debitori e kanë kufizuar përtrirjen vetëm në 
pjesën e detyrimit që i takon këtij, detyrimi i të tjerëve nuk shuhet, por vetëm 
zvogëlohet për atë pjesë.  

 
Neni 402 

Ujdia 
 
Ujdia të cilën e ka kontraktuar një nga debitorët solidarë me kreditorin, nuk ka efekt 
ndaj debitorëve të tjerë, por këta kanë të drejtë ta pranojnë këtë ujdi në qoftë se ai nuk 
është i kufizuar vetëm në debitorin me të cilin është kontraktuar. 
 

Neni 403 
Konfondimi 

 
Kur në një person bashkohen cilësia e kreditorit dhe cilësia e debitorit të detyrimeve të 
njëjta solidare, atëherë detyrimi i debitorëve të tjerë zvogëlohet për shumën e pjesës që 
i bie atij. 
 

Neni 404 
Vonesa e kreditorit 

 
Kur kreditori bie në vonesë ndaj një debitori solidar, atëherë ky është në vonesë edhe 
ndaj debitorëve të tjerë solidarë. 
 

Neni 405 
Vonesa e një debitori dhe pranimi i borxhit 

 
1. Vonesa e një debitori solidar nuk ka efekt ndaj debitorëve të tjerë.  
2. E njëjta vlen edhe për pranimin e borxhit që do ta bënte një prej debitorëve solidarë.  
 

Neni 406 
Ndalja dhe ndërprerja e parashkrimit dhe heqja dorë nga parashkrimi 

 
1. Në qoftë se parashkrimi nuk rrjedh ose është ndërprerë ndaj njërit debitor, ai 

vazhdon të rrjedhë për debitorët e tjerë solidarë dhe mund të përfundoj, por debitori 
ndaj të cilit detyrimi nuk është parashkruar dhe i cili është dashur ta përmbushë ka 
të drejtë të kërkojë nga debitorët e tjerë ndaj të cilëve detyrimi është parashkruar që 
t'ia shpërblejë secili pjesën e vet të detyrimit. 

2. Heqja dorë nga parashkrimi i kryer nuk ka efekt ndaj debitorëve të tjerë. 
 

Neni 407 
E drejta e përmbushësit në kompensim 

 
1. Debitori i cili e ka përmbushur detyrimin ka të drejtë të kërkojë prej secilit bashkë 

debitorë që t'i kompensojë pjesën e detyrimit që bie në të.  
2. Ndërkaq, nuk ka ndikim rrethana së kreditori e ka liruar ndonjë nga bashkë 

debitorët nga borxhi ose ia ka pakësuar borxhin.  
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3. Pjesa që bie në debitorin nga e cila nuk mund të merret kompensimi, pjesëtohet 
përpjesëtimisht në të gjithë debitorët.  

 
Neni 408 

Pjesëtimi në pjesë të barabarta dhe përjashtimi 
 
1. Në qoftë se nuk është kontraktuar diçka tjetër, ose nuk rezulton nga marrëdhëniet 

juridike të pjesëmarrësve në punë, mbi secilin debitor bie pjesa e barabartë.  
2. Megjithatë, në qoftë se detyrimi solidar është kontraktuar në interes ekskluziv të një 

debitori solidar, atëherë ky ka për detyrë t'ia shpërblejë krejt shumën e detyrimit 
bashkëdebitorit, i cili e ka paguar kreditorin.  

 
II. SOLIDARITETI I KREDITORËVE 

 
Neni 409 

Solidariteti nuk prezumohet 
 
Kur në anën e kreditorit ka disa persona, këta janë solidarë vetëm kur solidariteti është i 
kontraktuar ose i caktuar me ligj. 
 

Neni 410 
Përmbajtja e solidaritetit 

 
1. Secili kreditor solidar ka të drejtë të kërkojë nga debitori përmbushjen e tërë 

detyrimit, por kur njëri prej tyre paguhet, detyrimi shuhet edhe ndaj kreditorëve të 
tjerë.  

2. Debitori mund t'ia përmbushë detyrimin kreditorit të cilin e zgjedh vet, gjithnjë 
derisa një kreditor të mos kërkojë përmbushjen.  

 
Neni 411 

Kompensimi 
 
1. Debitori mund të bëjë kompensimin e detyrimit të vet me kompensimin që ka ndaj 

kreditorit i cili ia kërkon përmbushjen.  
2. Kompensimi me kërkesën që ka ndaj ndonjë kreditori tjetër debitori mund ta bëjë 

vetëm deri në masën e pjesës së kërkesës solidare që i takon këtij kreditori.  
 

Neni 412 
Falja e borxhit dhe përtrirja 

 
Me faljen e borxhit dhe me përtrirjen ndërmjet debitorit dhe një kreditori, zvogëlohet 
detyrimi solidar për aq sa është shuma e pjesës së kësaj kërkese të kreditorit. 
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Neni 413 
Ujdia 

 
Ujdia të cilën e ka lidhur një nga kreditorët solidarë me debitorin nuk ka efekt ndaj 
kreditorëve të tjerë, por këta kanë të drejtë që ta pranojnë këtë ujdi, me përjashtim kur 
ai ka të bëjë vetëm me pjesën e kreditorit me të cilin është lidhur. 
 

Neni 414 
Konfondimi 

 
Kur në një person të një kreditori solidar bashkohet edhe cilësia e debitorit, secili prej 
kreditorëve të tjerë solidarë mund të kërkojë prej tij vetëm pjesën e vet të kërkesës. 
 

Neni 415 
Vonesa 

 
1. Kur debitori bie në vonesë ndaj një kreditori solidar, atëherë ai është në vonesë edhe 

ndaj kreditorëve të tjerë.  
2. Vonesa e një kreditori solidar ka efekt edhe ndaj kreditorëve të tjerë.  
 

Neni 416 
Pranimi i borxhit 

 
Pranimi i borxhit që i është bërë një kreditori është në favor për të gjithë kreditorët. 
 

Neni 417 
Parashkrimi 

 
1. Në qoftë se një kreditor e ndërprenë parashkrimin ose në qoftë se ndaj tij nuk rrjedh 

parashkrimi, kjo nuk u shkon në favor kreditorëve të tjerë dhe ndaj tyre parashkrimi 
rrjedh edhe më tutje.  

2. Heqja dorë nga parashkrimi që bëhet ndaj njërit kreditor u shkon në favor edhe 
kreditorëve tjerë.  

 
Neni 418 

Marrëdhëniet ndërmjet kreditorëve pas përmbushjes 
 
1. Secili kreditor solidar ka të drejtë të kërkojë nga kreditori që e ka marrë 

përmbushjen nga debitori, që t'ia japë pjesën e cila i takon.  
2. Në qoftë se nga marrëdhënia ndërmjet kreditorëve nuk rrjedh diçka tjetër, secilit 

kreditor solidar u takon pjesa e barabartë.  
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NËNKREU 3 
DETYRIMET E PAPJESËTUESHME 

 
Neni 419 

Detyrimet e papjesëtueshme 
 
1. Për detyrimet e papjesëtueshme ku ka disa debitorë përshtatshmërisht zbatohen 

dispozitat mbi detyrimet solidare. 
2. Kur në detyrimin e papjesëtueshëm ka disa kreditorë ndërmjet të cilëve nuk është 

kontraktuar solidariteti dhe as që është caktuar me ligj, një kreditor mund të kërkojë 
që debitori t'i përmbushë atij vetëm në qoftë se është i autorizuar nga kreditorët e 
tjerë që të pranojë përmbushjen, ndërsa secili kreditor mund të kërkojë nga debitori 
përmbushjen e gjithë detyrimit ose atë ta depozitojë në gjykatë. 

 
PJESA VI 

NDËRRIMI I KREDITORIT OSE I DEBITORIT 
 

KREU 1 
CEDIMI I KËRKESËS ME KONTRATË 

 
NËNKREU 1 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 420 
Cilat kërkesa mund të kalohen me kontratë 

 
1. Kreditori mundet që me kontratën e lidhur me personin e tretë t'i kalojë këtij 

kërkesat e veta, me përjashtim të atyre kërkesave kalimi i të cilave është i ndaluar 
me ligj, si dhe i atyre që lidhen me personalitetin e kreditorit, ose të cilat nga vetë 
natyra e tyre nuk mund t'i barten tjetrit.  

2. Në rast se debitori dhe kreditori janë pajtuar që kreditori nuk mund të bartë 
kërkesën te tjetri, bartja nuk ka efekt ligjor.  

3. Nëse me bartjen është dorëzuar dokumenti që vërteton ekzistencën e kërkesës nga e 
cila nuk rrjedh asnjë ndalesë e bartjes, bartja ke efekt në rast se pranuesi nuk e ka 
ditur dhe nuk ka qenë i detyruar të dijë për ndalesën e bartjes.  

4. Në rast se debitori dhe kreditori në një kontratë komerciale janë pajtuar që kreditori 
nuk mund të bartë kërkesën monetare te tjetri, bartja megjithatë ka efekt. Në këtë 
rast, debitori po ashtu lirohet nga detyrimi në rast se ajo është përmbushur për 
personin që ka bërë kërkesën.  

 
Neni 421 

Të drejtat akcesore 
 
1. Me kërkesën kalojnë në pranuesin të drejtat akcesore, siç janë e drejta e para 

arkëtimit, hipoteka, pengu, të drejtat nga kontrata me dorëzaninë, e drejta në 
kamatë, dënimi kontraktues etj.  
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2. Megjithatë, ceduesi mund t'ia dorëzojë sendin peng pranuesit vetëm në qoftë se 
pengdhënësi e ka dhënë pëlqimin për këtë, përndryshe ajo mbetet pranë ceduesit për 
ta ruajtur për llogari të pritësit.  

3. Presupozohet se kanë arritur për pagesë dhe se nuk janë paguar kamatat e ceduara 
me kërkesën kryesore.  

 
Neni 422 

Njoftimi i debitorit 
 
1. Për bartjen e kërkesës nuk nevojitet pëlqimi i debitorit, por ceduesi ka për detyrë ta 

njoftojë debitorin mbi cedimin e bërë.  
2. Përmbushja e kryer ndaj cedusit para njoftimit mbi cedimin është i plotfuqishëm dhe e 

shkarkon debitorin nga detyrimi, por vetëm në qoftë se nuk ka ditur për cedimin, 
përndryshe detyrimi mbetet dhe ai ka për detyrë t'ia përmbushë detyrimin cesionarit.  

 
Neni 423 

Cedimi i shumëfishtë 
 
Në qoftë se kreditori iu ka ceduar të njëjtën kërkesë personave të ndryshëm, kërkesa i 
takon cesionarit për të cilin kreditori e ka njoftuar së pari debitorin përkatësisht i pari i 
cili i është lajmëruar debitorit. 
 

NËNKREU 2 
RAPORTI MIDIS PRANUESIT DHE DEBITORIT 

 
Neni 424 

Raporti midis pranuesit dhe debitorit 
 
1. Pranuesi ka ndaj debitorit të njëjtat të drejta të cilat ceduesi i ka pasur ndaj debitorit 

përpara cedimit.  
2. Debitori mund t'i theksojë pranuesit përpos prapësimeve që ka ndaj tij edhe ato 

prapësime të cilat ka mundur t'ia theksojë ceduesit deri në momentin kur ka mësuar 
për cedim.  

 
NËNKREU 3 

RAPORTI I CEDUESIT DHE I PRANUESIT 
 

Neni 425 
Dorëzimi i dokumenteve mbi borxhin 

 
1. Ceduesi ka për detyrë t'i dorëzojë pranuesit obligacionin apo dokumentin tjetër mbi 

borxhin, në qoftë se ka një gjë të tillë si dhe provat e tjera mbi kërkesën e ceduar 
dhe mbi të drejtat akcesore.  

2. Në qoftë se ceduesi ka kaluar në pranuesin vetëm një pjesë të kërkesës ai ka për 
detyrë t'i dorëzojë kopjen e legalizuar të obligacionit ose të ndonjë dokumenti tjetër 
me të cilin provohet ekzistimi i kërkesës së ceduar.  
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3. Ai ka për detyrë që me kërkesën e tij t'i lëshojë vërtetimin e legalizuar mbi cedimin.  
 

Neni 426 
Përgjegjësia për ekzistimin e kërkesës 

 
Kur cedimi është bërë me anë të kontratës me shpërblim, ceduesi përgjigjet për 
ekzistimin e kërkesës në çastin kur është bërë cedimi. 
 

Neni 427 
Përgjegjësia për arkëtueshmëri 

 
1. Ceduesi përgjigjet për arkëtueshmërinë e kërkesës së ceduar në qoftë se kjo gjë ka 

qenë kontraktuar, por vetëm deri në shumën e asaj që ka marrë nga cesionari, si dhe 
për arkëtueshmërinë e kamatave, të shpenzimeve rreth cedimit dhe të shpenzimeve 
të procedurës kundër debitorit.  

2. Përgjegjësi më e madhe e ceduesit me mirëbesim nuk mund të kontraktohet.  
 

NËNKREU 4 
RASTE TË VEÇANTA TË CEDIMIT TË KËRKESAVE 

 
Neni 428 

Cedimi në vend të përmbushjes ose me qëllim arkëtimi 
 
1. Kur debitori në vend të përmbushjes së detyrimit të vet ia cedon kreditorit kërkesën 

e vet ose një pjesë të saj, në momentin e lidhjes e kontratës mbi cedimin shuhet 
detyrimi i debitorit deri në shumën e kërkesës së ceduar.  

2. Kur debitori ia cedon kreditorit të vet kërkesën e vet vetëm me qëllim arkëtimi, 
detyrimi i tij shuhet, respektivisht zvogëlohet vetëm kur kreditori e arkëton 
kërkesën e ceduar.  

3. Në të dy rastet cesionari ka për detyrë t'ia dorëzojë ceduesit të gjitha ato që ka 
arkëtuar përtej shumës së kërkesës së vet ndaj ceduesit. 

4. Në rastin e cedimit me qëllim arkëtimi, debitori i kërkesës së ceduar mund ta 
përmbushë detyrimin e vet edhe ndaj ceduesit, madje edhe kur është i njoftuar për 
cedimin. 

 
Neni 429 

Cedimi me qëllim sigurimi 
 
Kur cedimi është bërë me qëllim të sigurimit të kërkesës së cesionarit kundër ceduesit, 
cesionari ka për detyrë të sillet me kujdesin e ekonomistit të mirë, përkatësisht të 
shtëpiakut të mirë mbi arkëtimin e kërkesës së ceduar dhe pas arkëtimit të kryer, pasi të 
ndalë aq sa nevojitet për të përmbushur kërkesën e vet ndaj ceduesit, t'ia dorëzojë këtij 
tepricën. 
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KREU 2 
NDËRRIMI I DEBITORIT 

 
NËNKREU 1 

MARRJA PËRSIPËR E BORXHIT 
 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 430 
Kontrata për marrjen përsipër të borxhit 

 
1. Marrja përsipër e borxhit bëhet me kontratën midis debitorit dhe marrësit përsipër të 

borxhit; për të cilën kreditori ka dhënë pëlqimin.  
2. Për kontratën e lidhur kreditorin mund ta njoftojë secilin prej tyre, dhe secilit prej 

tyre kreditori mund t'ia komunikojë pëlqimin e vet për marrjen përsipër të borxhit.  
3. Presupozohet se kreditori e ka dhënë pëlqimin, në qoftë se pa kufizim ka pranuar 

ndonjë përmbushje nga marrësi përsipër të borxhit, të cilën ky i fundit e ka bërë ky 
në emër të vet.  

4. Kontraktuesit, por edhe secili prej tyre veç e veç, mund ta ftojnë kreditorin që në 
afat të caktuar të deklarohet se a pajtohet ose jo me marrjen përsipër të borxhit, dhe 
në qoftë se kreditori nuk deklarohet brenda afatit të caktuar, konsiderohet se nuk e 
ka dhënë pëlqimin e vet.  

5. Kontrata mbi marrjen përsipër të borxhit ka efektin e kontratës mbi marrjen përsipër 
të përmbushjes, përderisa kreditori nuk e jep pëlqimin e vet për kontratën mbi 
marrjen përsipër të borxhit si dhe nëse ai refuzon ta jep pëlqimin.  

 
Neni 431 

Borxhi i siguruar me hipotekë 
 
1. Kur me rastin e tjetërsimit të ndonjë sendi të palujtshëm mbi të cilin ekziston 

hipoteka e kontraktuar ndërmjet fituesit dhe tjetërsuesit, se fituesi do ta marrë 
përsipër borxhin ndaj kreditorit hipotekar, konsiderohet se kreditori hipotekar e ka 
dhënë pëlqimin për kontratën për marrjen përsipër të borxhit, në qoftë se ftesën me 
shkrim të tjetërsuesit nuk e ka refuzuar brenda tre (3) muajve nga marrja e ftesës.  

2. Në ftesën me shkrim duhet tërhequr vërejtja kreditorit për këtë pasojë, përndryshe 
ftesa do të konsiderohet sikur të mos jetë dërguar.  

 
II. EFEKTET E KONTRATËS PËR MARRJEN PËRSIPËR TË BORXHIT 

 
Neni 432 

Ndërrimi i debitorit 
 
1. Me marrjen përsipër të borxhit, marrësi vëhet në vendin e debitorit të mëparshëm, 

ndërsa ky lirohet nga detyrimi. 
2. Në qoftë se në kohën e dhënies së pëlqimit të kreditorit për kontratën mbi marrjen 

përsipër të borxhit marrësi ka qenë i zhytur në borxhe, ndërsa kreditori për këtë nuk 
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ishte në dijeni dhe as nuk duhej të ishte në dijeni, debitori i më parashëm nuk lirohet 
nga detyrimi, kurse kontrata mbi marrjen përsipër të borxhit e ka efektin e kontratës 
për hyrje borxh. Presupozohet se në kohën e dhënies së pëlqimit për marrjen e 
borxhit përsipër, kreditori nuk e ka ditur se marrësi përsipër të borxhit ka qenë i 
zhytur në borxhe. 

3. Ndërmjet marrësit përsipër të borxhit dhe kreditorit mbetet i njëjti detyrim, i cili ka 
ekzistuar deri atëherë ndërmjet debitorit paraprak dhe kreditorit.  

 
Neni 433 

Të drejtat akcesore 
 
1. Të drejtat akcesore të cilat kanë ekzistuar deri atëherë bashkë me kërkesën mbeten 

edhe më tutje, por dorëzanitë dhe pengjet që kanë dhënë personat e tretë pushojnë 
së ekzistuari në qoftë se dorëzanët e pengdhënësit nuk pajtohen të përgjigjen edhe 
për debitorin e ri. Pëlqimi jepet në formën e cila vlen për punën juridike me të cilën 
krijohet ajo e drejtë akcesore.  

2. Në qoftë se nuk është kontraktuar diçka tjetër, marrësi përsipër i borxhit nuk 
përgjigjet për kamatat e papaguara, të cilat kanë arritur për pagesë deri ditën e 
marrjes përsipër të borxhit. E njëjta gjë vlen edhe për dënimin e kontraktuar që ka 
arritur për pagesë para se të bëhet e plotfuqishme marrja përsipër e borxhit.  

 
Neni 434 

Kundërshtimet 
 
1. Marrësi përsipër i borxhit mund të paraqes ndaj kreditorit të gjitha kundërshtimet të 

cilat rrjedhin nga marrëdhënia juridike ndërmjet debitorit të mëparshëm dhe 
kreditorit, nga e cila del borxhi i marrur përsipër, si dhe kundërshtimet që i ka 
marrësi përsipër i borxhit ndaj kreditorit.  

2. Marrësi përsipër i borxhit nuk mund të paraqes ndaj kreditorit kundërshtime të cilat 
rrjedhin nga marrëdhënia e tij juridike me debitorin e mëparshëm, dhe e cila 
marrëdhënie ka qenë bazë e marrjes përsipër të borxhit.  

 
NËNKREU 2 

HYRJA NË BORXH 
 

Neni 435 
Kontrata për hyrjen në borxh 

 
Kontrata për hyrjen në borxh është ajo kontratë ndërmjet kreditorit dhe personit të tretë, 
me të cilën personi i tretë detyrohet ndaj kreditorit se do ta përmbushë kërkesën e tij që 
ka nga debitori, i treti hyn në detyrim krahas debitorit. 
 

Neni 436 
Hyrja në borxh në rastin e pranimit të ndonjë tërësie pasurore 

 
1. Personi, në të cilin kalon në bazë të kontratës ndonjë tërësi pasurore e personit fizik 

ose e personit juridik ose një pjesë e asaj tërësie, përgjigjet për borxhet që kanë të 
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bëjnë me atë tërësi, respektivisht me pjesën e saj, përpos zotëruesit të deri 
atëhershëm dhe solidarisht me te, por vetëm deri në vlerën e aktives së saj.  

2. Nuk ka efekt juridik ndaj kreditorëve dispozita e kontratës me të cilën do të 
përjashtohej ose kufizohej përgjegjësia e përcaktuar në paragrafin paraprak.  

 
NËNKREU 3 

MARRJA PËRSIPËR E PËRMBUSHJES 
 

Neni 437 
Marrja përsipër e përmbushjes 

 
1. Marrja përsipër e përmbushjes bëhet me kontratë ndërmjet debitorit dhe ndonjë 

personi të tretë, me të cilën personi i tretë detyrohet ndaj debitorit se do ta 
përmbushë detyrimin e tij ndaj kreditorit të tij. 

2. Ai i përgjigjet debitorit, në qoftë se nuk e përmbush me kohë detyrimin e vet ndaj 
kreditorit, kështu që kreditori kërkon përmbushjen nga debitori.  

3. Ai nuk e merr përsipër atë borxh dhe as që hyn në borxh dhe kreditori nuk ka 
kurrfarë të drejte ndaj tij.  

 
LIBRI 2 

MARRËDHËNIET E VEÇANTA TË DETYRIMEVE KONTRAKTUESE 
 

PJESA I 
KONTRATA PËR SHITJEN 

 
KREU 1 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 438 
Nocioni 

 
1. Me kontratën e shitjes detyrohet shitësi që sendin të cilin e shet t'ia dorëzojë blerësit 

dhe t'ia kalojë të drejtën e pronësisë, ndërsa blerësi detyrohet që shitësit t'ia paguajë 
çmimin dhe ta pranojë sendin.  

2. Shitësi i ndonjë të drejte tjetër detyrohet se blerësit do t'ia kalojë të drejtën e shitur, 
ndërsa kur ushtrimi i asaj të drejte kërkon posedimin e sendit, t'ia dorëzojë edhe 
sendin.  

 
Neni 439 
Rreziku 

 
1. Deri në dorëzimin e sendit blerësit, rrezikun nga shkatërrimi ose dëmtimi i rastësishëm 

të sendit e bartë shitësi, ndërsa me dorëzimin e sendit rreziku kalon në blerësin.  
2. Rreziku nuk kalon në blerësin, në qoftë se për shkak të të metave të sendit të 

dorëzuar, ai e ka zgjidhur kontratën ose ka kërkuar zëvendësimin e sendit.  
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Neni 440 
Kalimi i rrezikut në rast të vonesës së blerësit 

 
1. Në qoftë se dorëzimi i sendit nuk është bërë për shkak të vonesës së blerësit, rreziku 

kalon në blerësin nga çasti kur ai bie në vonesë.  
2. Kur objekt i kontratës janë sendet e caktuara sipas llojit, rreziku kalon në blerësin 

që gjendet në vonesë, në qoftë se shitësi i ka veçuar sendet e destinuara haptazi për 
të bërë dorëzimin dhe për këtë gjë i ka dërguar njoftimin blerësit. 

3. Kur sendet e caktuara sipas llojit janë të një natyre të tillë që shitësi nuk mund ta 
veçojë një pjesë të tyre, mjafton që shitësi t'i ketë kryer të gjitha veprimet e 
nevojshme që blerësi të mund t'i merr sendet dhe për këtë t'ia ketë dërguar njoftimin 
blerësit. 

 
KREU 2 

PJESËT PËRBËRËSE TË KONTRATËS SË SHITJES 
 

NËNKREU 1 
OBJEKTI 

 
Neni 441 

Rregullat e përgjithshme 
 
1. Sendi që është objekt i kontratës duhet të jetë në qarkullim. Është nule kontrata për 

shitjen e sendit, i cili është jashtë qarkullimit.  
2. Për shitjen e sendeve, qarkullimi i të cilave është i kufizuar vlejnë dispozita të 

veçanta.  
3. Shitja mund të ketë të bëjë edhe me sendin e ardhshëm.  
 

Neni 442 
Kur sendi është shkatërruar para kontraktimit 

 
1. Kontrata e shitjes nuk ka efekt juridik, në qoftë se në momentin e lidhjes së saj 

sendi që është objekt i kontratës ka qenë i shkatërruar.  
2. Në qoftë se në çastin e lidhjes së kontratës sendi pjesërisht ka qenë i shkatërruar, 

blerësi mund ta zgjidhë kontratën ose të mbetet pranë saj me zbritjen proporcionale 
të çmimit.  

3. Megjithatë, kontrata do të mbetet në fuqi dhe blerësi do të ketë vetëm të drejtën e 
zbritjes së çmimit në qoftë se shkatërrimi i pjesshëm nuk e pengon realizimin e 
qëllimit të kontratës, ose në qoftë se për sendin e caktuar ekziston një zakon i këtillë 
në qarkullimin juridik.  

 
Neni 443 

Shitja e sendit të huaj 
 
Shitja e sendit të huaj i detyron palët kontraktuese, mirëpo blerësi që nuk ishte në dijeni 
ose nuk ka qenë i detyruar të jetë në dijeni se sendi është i huaj, mundet, po qe se për 
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këtë shkak nuk mund të realizohet qëllimi i kontratës, ta zgjidhë kontratën dhe të 
kërkojë shpërblimin e demit. 
 

Neni 444 
Shitja e së drejtës së kontestuar 

 
1. E drejta e kontestuar mund të jetë objekt i kontratës së shitjes.  
2. Nule është kontrata me të cilën avokati apo urdhërmarrësi tjetër do ta blente të 

drejtën kontestuese, realizimi i së cilës i është besuar atij ose do ta kontraktonte për 
vete pjesëmarrjen në ndarjen e shumës së caktuar me vendim gjyqësor 
urdhërdhënësit të tij.  

 
NËNKREU 2 

ÇMIMI 
 

Neni 445 
Kur çmimi nuk është caktuar 

 
1. Në qoftë se me kontratën e shitjes çmimi nuk është caktuar, ndërsa as kontrata nuk 

përmban të dhëna të mjaftueshme me të cilat do të mund të caktohej çmimi, 
kontrata nuk ka efekt juridik. 

2. Kur me kontratën e lidhur ndërmjet ndërmarrësve nuk është caktuar çmimi dhe as 
që ka të dhëna të mjaftueshme me të cilat do të mund të caktohej çmimi, blerësi ka 
për detyrë të paguajë çmimin të cilin e ka arkëtuar rregullisht shitësi në kohën e 
lidhjes së kontratës, e në mungesë të kësaj çmimin e arsyeshëm. 

3. Çmim i arsyeshëm konsiderohet çmimi i ditës (vijues) në kohën e lidhjes së 
kontratës dhe nëse çmimi nuk mund të përcaktohet, atëherë atë e cakton gjykata 
sipas rrethanave të rastit. 

 
Neni 446 

Çmimi i caktuar 
 
Kur është kontraktuar çmimi më i lartë se që është ai për llojin e caktuar të sendeve që 
e ka caktuar organi kompetent, blerësi ka borxh vetëm shumën e çmimit të caktuar; në 
qoftë se çmimi i kontraktuar është paguar blerësi ka të drejtë të kërkojë që t'i kthehet 
diferenca. 
 

Neni 447 
Kur është kontraktuar çmimi i ditës 

 
1. Kur është kontraktuar çmimi i ditës, blerësi paguan çmimin e përcaktuar me 

evidencë zyrtare në tregun e vendit të shitësit, në kohën kur është dashur të bëhej 
përmbushja.  

2. Në qoftë se evidencë e tillë nuk ekziston, atëherë çmimi i ditës caktohet në bazë të 
elementeve me të cilat sipas dokeve të tregut përcaktohet çmimi.  
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Neni 448 
Kur caktimi i çmimit i është besuar personit të tretë 

 
Në qoftë se personi i tretë, të cilit i është besuar caktimi i çmimit nuk dëshiron ose nuk 
mundet ta caktojë çmimin, ndërsa kontraktuesit nuk dakordohen më vonë mbi caktimin 
e çmimit dhe as që e zgjidhin kontratën, do të konsiderohet se është kontraktuar çmimi 
i arsyeshëm. 
 

Neni 449 
Kur caktimi i çmimit i është lënë njërës palë kontraktuese 

 
Dispozita e kontratës me të cilën caktimi i çmimit i lihet në vullnetin e njërës palë 
kontraktuese konsiderohet sikur të mos ishte kontraktuar fare. Në këtë rast, blerësi ka 
borxh çmimin sikur në rastin kur çmimi nuk është caktuar. 
 

KREU 3 
DETYRIMET E SHITËSIT 

 
NËNKREU 1 

DORËZIMI I SENDIT 
 

I. RREGULLA TË PËRGJITHSHME PËR DORËZIMIN 
 

Neni 450 
Koha dhe vendi i dorëzimit 

 
1. Shitësi ka për detyrë t'ia dorëzojë sendin blerësit në kohën dhe në vendin e 

parashikuar me kontratë.  
2. Shitësi e ka kryer parimisht detyrimin e dorëzimit ndaj blerësit, kur ai (shitësi) ia 

dorëzon blerësit sendin apo ia dorëzon dokumentin me të cilin mund të merret 
sendi.  

 
Neni 451 

Objekti i dorëzimit 
 
1. Në qoftë se nuk është kontraktuar diçka tjetër, apo nuk rrjedh diçka tjetër nga vetë 

natyra e punës, shitësi ka për detyrë t'ia dorëzojë sendin blerësit në gjendje të 
rregullt bashkë me pjesët aksesore të tij. 

2. Frutat dhe dobitë e tjera nga sendi i takojnë blerësit prej momentit kur shitësi e ka 
pasur për detyrë t'ia dorëzojë. 

 
Neni 452 

Kur është kontraktuar dorëzimi brenda një periudhe të caktuar 
 
Kur është kontraktuar që dorëzimi i sendit të bëhet brenda një periudhe të caktuar, 
ndërsa nuk është caktuar se cila palë do të ketë të drejtë ta caktojë datën e dorëzimit 
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brenda asaj periudhe, kjo e drejtë i takon shitësit, përveç kur nga rrethanat e rastit 
rrjedh se caktimi i datës së dorëzimit i është lënë blerësit. 
 

Neni 453 
Kur data e dorëzimit nuk është caktuar 

 
Kur data e dorëzimit të sendit te blerësi nuk është caktuar, shitësi ka për detyrë ta bëjë 
dorëzimin brenda afatit të arsyeshëm pas lidhjes së kontratës duke marrë parasysh 
natyrën e sendit dhe rrethanat e tjera. 
 

Neni 454 
Kur vendi i dorëzimit nuk është caktuar me kontratë 

 
1. Kur vendi i dorëzimit nuk është caktuar me kontratë, dorëzimi i sendit bëhet në 

vendin ku shitësi në momentin e lidhjes së kontratës e ka pasur vendbanimin e vet 
apo vendqëndrimin, nëse mungon vendbanimi, e në qoftë se shitësi e ka lidhur 
kontratën në kuadër të veprimtarisë së vet ekonomike të rregullt, atëherë vendi i 
dorëzimit është selia e tij.  

2. Në qoftë se në çastin e lidhjes së kontratës palët kontraktuese e kanë ditur se ku 
ndodhet sendi, respektivisht se ku duhet të prodhohet, dorëzimi bëhet në atë vend.  

 
Neni 455 

Dorëzimi transportuesit 
 
Në rastin kur sipas kontratës nevojitet që të bëhet transportimi i sendeve, ndërsa në 
kontratë nuk është caktuar vendi i përmbushjes, dorëzimi quhet i kryer me dorëzimin e 
sendit transportuesit ose personit i cili e organizon transportin. 
 

Neni 456 
Organizimi i transportit 

 
Në qoftë se shitësi e ka pasur për detyrë t'ia dërgojë sendin blerësit, ai duhet që në 
mënyrë të zakonshme dhe në kushte të rëndomta të lidhë kontratën e nevojshme për 
realizimin e transportit deri në vendin e caktuar. 
 

Neni 457 
Shpenzimet 

 
Shpenzimet e dorëzimit si dhe ato që i paraprijnë dorëzimit i bartë shitësi, ndërsa 
shpenzimet e dërgimit të sendit dhe të gjitha shpenzimet e tjera pas dorëzimit i bartë 
blerësi, në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe. 
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II. DORËZIMI I NJËKOHSHËM I SENDIT DHE PAGIMI I ÇMIMIT 
 

Neni 458 
Shtyrja e dorëzimit deri sa të paguhet çmimi 

 
Në qoftë se nuk është kontraktuar diçka tjetër ose diçka tjetër nuk rrjedh nga zakoni, 
shitësi nuk e ka për detyrë ta dorëzojë sendin në qoftë se blerësi njëkohësisht nuk e 
paguan çmimin e tij ose nuk është i gatshëm ta bëjë këtë njëkohësisht, por as blerësi 
nuk e ka për detyrë të paguajë çmimin para se të ketë pasur mundësinë ta kontrollon 
sendin. 
 

Neni 459 
Shtyrja e dorëzimit në rastin e transportit të sendit 

 
1. Kur dorëzimi i sendit realizohet duke ia dorëzuar transportuesit, shitësi mund ta 

shtyjë dërgimin e sendit deri sa të paguhet çmimi ose ta dërgojë sendin ashtu që të 
rezervojë të drejtën e disponimit të tij gjatë kohës së transportit. 

2. Në qoftë se e ka rezervuar të drejtën e disponimit të sendit gjatë kohës së 
transportit, shitësi mund të kërkojë që sendi të mos i dorëzohet blerësit në vendin e 
destinimit deri sa të mos e paguajë çmimin, ndërsa blerësi nuk e ka për detyrë ta 
paguajë çmimin para se të ketë pasur mundësinë ta kontrollojë sendin. 

3. Kur kontrata parashikon pagimin kundrejt dorëzimit të dokumentit përkatës, blerësi 
nuk ka të drejtë të refuzojë pagimin e çmimit për shkak se nuk ka pasur mundësinë 
ta shikojë sendin. 

 
Neni 460 

Pengimi i dorëzimit të sendit të dërguar 
 
1. Në qoftë se pas dërgimit të sendit vërtetohet se gjendja materiale e blerësit është e 

tillë sa që mund të dyshohet në mënyrë të bazuar se ai do të mund të paguajë 
çmimin, shitësi mund ta pengojë dorëzimin e sendit blerësit edhe atëherë kur blerësi 
ta ketë në dorë dokumentin që e autorizon të kërkojë dorëzimin e sendit.  

2. Shitësi nuk mund ta pengojë dorëzimin në qoftë se këtë e kërkon ndonjë person i 
tretë i cili është posedues i rregullt i dokumentit që e autorizon të kërkojë dorëzimin 
e sendit, përveç nëse dokumenti përmban kushte (rezerva) lidhur me efektin e 
bartjes së tij apo në qoftë se shitësi dëshmon se poseduesi i dokumentit ka vepruar 
qëllimisht në dëm të shitësit.  
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NËNKREU 2 
PËRGJEGJËSIA PËR TË METAT MATERIALE 

 
I. TË METAT MATERIALE NË PËRGJITHËSI 

 
Neni 461 

Të metat materiale për të cilat shitësi përgjigjet 
 
1. Shitësi përgjigjet për të metat materiale të sendit të cilat sendi i ka pasur në çastin e 

kalimit të rrezikut në blerësin, pavarësisht se shitësi ishte në dijeni apo jo për të 
metat e sendit.  

2. Shitësi përgjigjet edhe për ato të meta materiale të cilat shfaqen pas kalimit të 
rrezikut në blerësin, në qoftë se janë pasojë e shkakut i cili ka ekzistuar më parë.  

3. E meta materiale e parëndësishme nuk merret parasysh.  
 

Neni 462 
Kur ekzistojnë të metat materiale 

 
1. E meta ekziston:  

1.1. në qoftë se sendi nuk ka veçoritë e duhura për përdorimin e tij të rregullt ose 
për qarkullim;  

1.2. në qoftë se sendi nuk ka veçoritë e duhura për përdorim special për të cilën e blen 
blerësi, e që e ka pasur të njohur shitësi, ose është dashur ta kishte të njohur;  

1.3. në qoftë se sendi nuk ka veçori dhe karakteristika të cilat janë kontraktuar 
shprehimisht ose heshtazi, përkatësisht që janë caktuar;  

1.4. kur shitësi e ka dorëzuar sendin që nuk i është përshtatur mostrës ose modelit, 
përveç nëse mostra ose modeli janë treguar vetëm për qëllime njoftimi.  

 
Neni 463 

Të metat, për të cilat shitësi nuk përgjigjet 
 
1. Shitësi nuk përgjigjet për të metat e specifikuara në paragrafët 1. dhe 3. nga neni 

paraprak në qoftë se blerësi në momentin e lidhjes së kontratës ishte në dijeni për 
këto të meta, ose ato nuk kanë mund të jenë të panjohura për atë.  

2. Konsiderohet se nuk kanë mund të jenë të panjohura për blerësin ato të meta të cilat 
një person i kujdesshëm, me dituri dhe përvojë mesatare të personit të mjeshtërisë 
dhe të profesionit të njëjtë sikur të blerësit do të mund t'i vërente lehtë gjatë shikimit 
të rëndomtë të sendit. 

3. Megjithatë, shitësi përgjigjet edhe për të metat të cilat blerësi ka mundur t'i vërente 
lehtë, në qoftë se shitësi ka deklaruar se sendi nuk ka kurrfarë të metash apo se 
sendi ka cilësi apo karakteristika të caktuara. 

 
Neni 464 

Shikimi i sendit dhe të metat e dukshme 
 
1. Blerësi ka për detyrë që sendin e pranuar ta shikojë ose ta japë në shikim sapo kjo të 

jetë e mundur sipas rrjedhës së rregullt të gjërave dhe për të metat e dukshme ta 
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lajmërojë shitësin në afat prej tetë (8) ditësh, ndërsa te kontratat midis ndërmarrësve 
pa shtyrje përndryshe e humb të drejtën që i takon mbi këtë bazë.  

2. Kur kontrollimi të jetë bërë në prani të të dy palëve, blerësi është i detyruar që 
vërejtjet e veta për të metat e dukshme t'ia komunikojë shitësit menjëherë, 
përndryshe e humb të drejtën e cila i takon mbi ketë bazë.  

3. Në qoftë se blerësi e ka nisur më tutje sendin pa shkarkim, ndërsa shitësi e ka ditur 
ose është dashur ta dijë mundësinë e dërgimit të mëtutjeshëm, shikimi i sendit mund 
të shtyhet derisa të arrijë në destinacionin e ri dhe në atë rast blerësi është i detyruar 
ta lajmërojë shitësin për të metat sapo sipas rrjedhës së rregullt të gjërave ka 
mundur të merr vesh për to nga klientët e vet.  

 
Neni 465 

Të metat e fshehta 
 
1. Kur pas marrjes së sendit nga blerësi shihet se sendi ka ndonjë të metë e cila nuk ka 

mundur të zbulohet me shikim të rëndomtë me rastin e marrjes së sendit (e meta e 
fshehtë), blerësi është i detyruar me kërcënim të humbjes së të drejtës, që për atë të 
metë të lajmërojë shitësin në afat prej tetë (8) ditësh duke llogaritur prej ditës kur e 
ka zbuluar të metën, ndërsa te kontrata midis ndërmarrësve menjëherë.  

2. Shitësi nuk përgjigjet për të metat të cilat shfaqen pasi të kalojnë gjashtë (6) muajve 
nga dorëzimi i sendit, përveç nëse me kontratë është caktuar ndonjë afat më i gjatë.  

 
Neni 466 

Afatet në rast riparimi, zëvendësimi, etj 
 
Kur për shkak të ndonjë të mete janë bërë riparime të sendit, dërgimi i sendit tjetër, 
zëvendësimi e të ngjashme fillojnë afatet e dy neneve paraprake fillojnë të rrjedhin që 
nga dorëzimi i sendit të riparuar, dorëzimi i sendit tjetër, zëvendësimi i pjesëve e të 
ngjashme. 
 

Neni 467 
Njoftimi për të metën 

 
1. Në njoftimin mbi ekzistimin e të metës së sendit, blerësi ka për detyrë ta 

përshkruajë të metën hollësisht dhe ta ftojë shitësin ta kontrollojë sendin.  
2. Në qoftë se njoftimi për ekzistimin e të metës, të cilin blerësi ia ka dërguar me kohë 

shitësit me letër rekomande, me telegram ose në ndonjë mënyrë tjetër të sigurt 
vonohet ose nuk arrin fare deri te shitësi, do të konsiderohet se blerësi e ka kryer 
detyrimin e vet për ta njoftuar shitësin.  

 
Neni 468 

Rëndësia e faktit se shitësi ka qenë në dijeni për të metën 
 
Blerësi nuk e humb të drejtën që të thirret në ndonjë të metë edhe kur nuk e kryen 
detyrimin e vet që sendin ta shikojë pa shtyrje ose detyrimin që brenda afatit të caktuar 
ta njoftojë shitësin mbi ekzistimin e të metës, si dhe kur e meta të jetë shfaqur vetëm 
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pasi të kenë kaluar gjashtë (6) muaj nga dorëzimi i sendit, po që se për këtë të metë 
shitësi ka qenë në dijeni apo nuk ka mundur të mos jetë ne dijeni. 
 

Neni 469 
Kufizimi kontraktues ose përjashtimi i përgjegjësisë së shitësit për të metat 

materiale 
 
1. Kontraktuesit mund ta kufizojnë ose ta përjashtojnë krejtësisht përgjegjësinë e 

shitësit për të metat materiale të sendit. 
2. Dispozita e kontratës mbi kufizimin ose përjashtimin e përgjegjësisë për të metat e 

sendit është nule në qoftë se e meta ka qenë e njohur për shitësin, ndërsa ai për këtë 
gjë nuk e ka njoftuar blerësin, si dhe kur shitësi e ka imponuar këtë dispozitë duke e 
shfrytëzuar pozitën dominuese. 

3. Blerësi i cili ka hequr dorë nga e drejta për ta zgjidhur kontratën për shkak të të 
metave të sendit, mban të drejtat e tjera nga ato të meta.  

 
Neni 470 

Përmbarimi i dhunshëm 
 
Poseduesi, sendi i të cilit shitet në një ankand publik të dhunshëm nuk përgjigjet për të 
metat e sendit. 
 

II. TË DREJTAT E BLERËSIT 
 

Neni 471 
Të drejtat e blerësit 

 
1. Blerësi i cili e ka njoftuar shitësin me kohë dhe në mënyrë të rregullt mbi të metën, 

mundet:  
1.1. të kërkojë nga shitësi që të metën ta mënjanojë, ose t'ia dorëzojë sendin tjetër 

pa të meta (përmbushja e kontratës);  
1.2. të kërkojë zbritjen e çmimit;  
1.3. të deklarojë zgjidhjen e kontratës.  

2. Në secilin nga këto raste blerësi ka të drejtë për shpërblimin e demit.  
3. Përpos kësaj dhe pavarësisht nga kjo, shitësi i përgjigjet blerësit edhe për dëmin të 

cilin e ka pësuar ky për shkak të të metave të sendit në të mirat e tjera të veta, dhe 
këtë sipas rregullave të përgjithshme mbi përgjegjësinë për dëmin.  

 
Neni 472 

Mos përmbushja e kontratës brenda afatit të arsyeshëm 
 
Në qoftë se blerësi nuk e fiton përmbushjen e kërkuar të kontratës brenda afatit të 
arsyeshëm, mban të drejtën e zgjidhjes së kontratës ose të zbritjes së çmimit. 
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Neni 473 
Kur blerësi mund ta zgjidhë kontratën 

 
1. Blerësi mund të zgjidhë kontratën vetëm në qoftë se paraprakisht ia ka lënë shitësit 

afatin plotësues të arsyeshëm për përmbushjen e kontratës.  
2. Blerësi mund ta zgjidhë kontratën edhe pa e lënë afatin e ri plotësues në qoftë se 

shitësi, pas njoftimit mbi të metat, i ka komunikuar se nuk do ta përmbushë 
kontratën apo në qoftë se nga rrethanat e rastit konkret rezulton qartas se shitësi nuk 
do të mund të përmbushte kontratën as në afatin plotësues.  

 
Neni 474 

Mos përmbushja e kontratës në afatin plotësues 
 
Në qoftë se shitësi në afatin plotësues nuk e përmbush kontratën, ajo zgjidhet sipas 
ligjit, por blerësi mund ta mbajë në qoftë se pa vonesë i deklaron shitësit se kontratën e 
mban në fuqi. 
 

Neni 475 
Të metat e pjesshme 

 
1. Kur vetëm një pjesë e sendit të dorëzuar ka të meta ose kur është dorëzuar vetëm 

një pjesë e sendit ose një sasi më e vogël se sa është kontraktuar, blerësi mund ta 
zgjidhë kontratën në kuptim të neneve të mësipërme vetëm në lidhje me pjesën e 
cila ka të meta ose vetëm në lidhje me pjesët ose sasitë që mungojnë. 

2. Blerësi mund ta zgjidhë kontratën në tërësi vetëm në qoftë se sasia e kontraktuar 
ose sendi i dorëzuar përbën një tërësi, apo në qoftë se blerësi ka edhe ashtu interes 
të arsyeshëm që ta merr sendin e kontraktuar ose sasinë në tërësi. 

 
Neni 476 

Kur shitësi i ka dhënë blerësit sasi më të madhe 
 
1. Me kontratën e shitjes midis ndërmarrësve, kur shitësi i sendeve të caktuara sipas 

llojit ia ka dhënë blerësit sasinë më të madhe nga sa është kontraktuar, ndërsa 
blerësi brenda afatit të arsyeshëm nuk deklaron se e refuzon tepricën, do të 
konsiderohet se e ka marrë edhe këtë tepricë, kështu që ka për detyrë ta paguajë me 
të njëjtin çmim.  

2. Në qoftë se blerësi refuzon të merr tepricën, shitësi ka për detyrë t'ia shpërblejë 
blerësit dëmin e shkaktuar.  

 
Neni 477 

Caktimi i çmimit për disa sende 
 
1. Kur me një kontratë dhe për një çmim janë shitur disa sende ose një grumbull 

sendesh, ndërsa vetëm disa prej tyre kanë të meta, blerësi mund ta zgjidhë kontratën 
vetëm për sa u përket sendeve me te meta, por jo edhe për të tjerat.  

2. Në qoftë se këto përbëjnë një tërësi kështu që ndarja e tyre do të ishte e dëmshme, 
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blerësi mund ta zgjidhë kontratën në tërësi, apo në qoftë se ai megjithatë deklaron 
se e zgjidhë kontratën vetëm për sa u përket sendeve me të meta, shitësi nga ana e 
tij mund ta zgjidhë kontratën edhe për sa u përket sendeve të tjera.  

 
Neni 478 

Humbja e të drejtës për zgjidhjen e kontratës për shkak të të metave 
 
1. Blerësi humb të drejtën e zgjidhjes së kontratës për shkak të të metave të sendeve 

kur është në pamundësi ta kthejë sendin ose ta kthejë në gjendjen në të cilën e ka 
marrë.  

2. Megjithatë, blerësi mund ta zgjidhë kontratën për shkak të ndonjë të mete të sendit, 
në qoftë se sendi është zhdukur tërësisht ose pjesërisht ose është dëmtuar për shkak 
të të metave që justifikon zgjidhjen e kontratës apo për shkak të ndonjë ngjarje e 
cila nuk rezulton prej tij dhe as prej ndonjë personi për të cilin përgjigjet ai.  

3. E njëjta gjë vlen në qoftë se sendi është zhdukur ose dëmtuar tërësisht ose pjesërisht 
për shkak të detyrimit të blerësit që ta kontrollojë sendin, apo në qoftë se blerësi 
para se të jetë zbuluar e meta e ka konsumuar ose e ka ndryshuar një pjesë të sendit 
gjatë përdorimit të tij normal si dhe në qoftë se dëmtimi ose ndryshimi janë të 
parëndësishme.  

 
Neni 479 

Ruajtja e të drejtave të tjera 
 
Blerësi i cili për shkak të pamundësisë që ta kthejë sendin ose ta kthejë në gjendjen në 
të cilën e ka marrë e ka humbur të drejtën e zgjidhjes së kontratës, ka të drejta të tjera 
që ia jep ligji për shkak të ekzistimit të ndonjë të mete. 
 

Neni 480 
Efektet e zgjidhjes për shkak të të metave 

 
1. Zgjidhja e kontratës për shkak të të metave të sendit ka efekte të njëjta sikurse edhe 

zgjidhja e kontratave të dyanshme për shkak të mos përmbushjes.  
2. Blerësi i debiton shitësit kompensimin për dobinë nga sendi edhe kur është në 

pamundësi që ta kthejë krejtësisht ose një pjesë të tij, ndërsa kontrata megjithatë 
është zgjidhur.  

 
Neni 481 

Zbritja e çmimit 
 
Zbritja e çmimit bëhet sipas raportit midis vlerës së sendit pa të meta dhe vlerës së 
sendit me të meta në kohën e lidhjes së kontratës. 
 

Neni 482 
Zbulimi gradual i të metave 

 
Blerësi i cili ka realizuar zbritjen e çmimit për shkak të ekzistimit të ndonjë të mete, 
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mund ta zgjidhë kontratën ose të kërkojë zbritjen e re të çmimit në qoftë se më vonë 
zbulohet ndonjë e metë tjetër. 
 

Neni 483 
Humbja e të drejtave 

 
1. Të drejtat e blerësit, i cili e ka njoftuar me kohë shitësin mbi ekzistimin e të metave, 

shuhen pasi të ketë kaluar një (1) vit duke llogaritur nga dita e dërgimit të njoftimit 
shitësit, përveç nëse blerësi për shkak të mashtrimit nga ana e shitësit ka qenë i 
penguar t'i realizojë ato të drejta.  

2. Blerësi i cili e ka njoftuar me kohë shitësin mbi ekzistimin e të metave mund pasi të 
ketë kaluar ky afat, në qoftë se ende nuk e ka paguar çmimin të realizojë kërkesën e 
vet për zbritjen e çmimit ose t' i shpërblehet dëmi, si kundërshtim kundër kërkesës 
së shitësit që t'i paguhet çmimi.  

 
III. GARANCIONI PËR FUNKSIONIMIN E RREGULLT 

TË SENDIT TË SHITUR 
 

Neni 484 
Përgjegjësia e shitësit dhe e prodhuesit 

 
1. Kur shitësi i ndonjë makine, motori, te ndonjë aparati, ose te sendeve tjera si këto 

që i përkasin te ashtuquajtura „malli teknik“, ia ka dorëzuar blerësit 
fletëgarancionin me të cilën prodhuesi garanton funksionim të rregullt të sendit 
gjatë një kohe të caktuar duke llogaritur nga dorëzimi i tij, blerësi mundet në qoftë 
se sendi nuk funksionon në rregull, të kërkojë si nga shitësi ashtu edhe nga 
prodhuesi që sendi të riparohet në afatin e arsyeshëm ose, nëse nuk e bën këtë, në 
vend të tij t'ia dorëzojë sendin i cili funksionon në rregull.  

2. Me këto rregulla nuk preket në rregullat mbi përgjegjësinë e shitësit për të metat e 
sendit.  

 
Neni 485 

Kërkesa për riparim ose zëvendësim 
 
1. Blerësi mundet për shkak të funksionimit jo në rregull të kërkojë nga shitësi, 

respektivisht nga prodhuesi riparimin ose zëvendësimin e sendit gjatë afatit të 
garancionit, pavarësisht se kur është shfaqur e meta në funksionimin e sendit.  

2. Ai ka të drejtë në shpërblimin e dëmit që ka pësuar për shkak se ka qenë i privuar 
nga përdorimi i sendit që nga momenti i kërkesës për riparimin ose zëvendësimin 
deri në kryerjen e tyre.  

 
Neni 486 

Zgjatja e afatit të garancionit 
 
1. Në rast të ndonjë riparimi të vogël, afati i garancionit zgjatet aq sa blerësi ka qenë i 

privuar nga përdorimi i sendit.  
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2. Kur për shkak të funksionimit jo në rregull është bërë zëvendësimi i sendit, ose 
ndonjë riparim thelbësor të tij, afati i garancionit fillon të rrjedhë përsëri që nga 
zëvendësimi respektivisht që nga kthimi i sendit të riparuar.  

3. Në qoftë se është zëvendësuar apo riparuar thelbësisht vetëm ndonjë pjesë e sendit, 
afati i garancionit fillon të rrjedhë përsëri vetëm për atë pjesë.  

 
Neni 487 

Zgjidhja e kontratës dhe zbritja e çmimit 
 
Në qoftë se shitësi nuk e kryen brenda afatit të arsyeshëm riparimin ose zëvendësimin e 
sendit, blerësi mund ta zgjidhë kontratën ose të bëjë zbritjen e çmimit dhe të kërkojë 
shpërblimin e dëmit. 
 

Neni 488 
Shpenzimet dhe rreziku 

 
1. Shitësi respektivisht prodhuesi ka për detyrë që me shpenzime të veta ta 

transportojë sendin deri në vendin ku duhet të riparohet ose të zëvendësohet, si dhe 
sendin e riparuar ose të zëvendësuar t'ia kthejë blerësit.  

2. Gjatë asaj kohe shitësi respektivisht prodhuesi bartë rrezikun për shkatërrimin ose 
dëmtimin e sendit.  

 
Neni 489 

Përgjegjësia e kooperuesve 
 
Kur në prodhimin e pjesëve të veçanta të sendit ose në zbatimin e veprimeve të veçanta 
kanë marrë pjesë disa prodhues të pavarur, përgjegjësia e tyre ndaj prodhuesit final për 
funksionimin jo të rregullt të sendit që rezulton prej këtyre pjesëve ose prej këtyre 
veprimeve shuhet, kur shuhet përgjegjësia e prodhuesit final ndaj blerësit të sendit. 
 

Neni 490 
Humbja e të drejtave 

 
Të drejtat e blerësit ndaj prodhuesit në bazë të fletëgarancionit shuhen pasi të ketë 
kaluar një (1) vit, duke llogaritur nga dita kur ka kërkuar prej tij riparimin ose 
zëvendësimin e sendit. 

 
NËNKREU 3 

PËRGJEGJËSIA PËR TË METAT JURIDIKE 
 

Neni 491 
Të metat juridike 

 
1. Shitësi përgjigjet në qoftë se në sendin e shitur ekziston ndonjë e drejtë e të tretit e 

cila e përjashton, zvogëlon ose kufizon të drejtën e blerësit, e për ekzistimin e saj 
blerësi nuk është njoftuar, e as që ka dhënë pëlqimin që ta marrë sendin e ngarkuar 
me këtë të drejtë.  
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2. Shitësi i ndonjë të drejte tjetër garanton se ajo ekziston dhe se nuk ka pengesa 
juridike për realizimin e saj.  

3. Në qoftë se në regjistrat publik është regjistruar ndonjë e drejtë e personave të tretë, 
e cila në realitet nuk ekziston, shitësi është i detyruar që me shpenzime te veta të 
bëjë çregjistrimin e asaj të drejte.  

 
Neni 492 

Njoftimi i shitësit 
 
Në qoftë se konstatohet se personi i tretë paraqet një të drejtë mbi sendin, atëherë 
blerësi është i detyruar ta njoftojë shitësin për këtë, përveç nëse shitësi për këtë është në 
dijeni, dhe të kërkojë prej tij që brenda afatit të arsyeshëm ta lirojë sendin nga e drejta 
ose pretendimi i personit të tretë, ose kur objekt i kontratës janë sendet e caktuara sipas 
llojit, t'ia dërgojë sendin tjetër pa të metë juridike. 
 

Neni 493 
Sanksionet për të metat juridike 

 
1. Në qoftë se shitësi nuk vepron sipas kërkesës së blerësit në rastin kur merret sendin 

nga blerësi kontrata zgjidhet sipas ligjit, e në rastin e zvogëlimit ose të kufizimit të 
së drejtës së blerësit, sipas dëshirës së vet blerësi mundet ta zgjidhë kontratën ose të 
kërkojë zbritjen proporcionale të çmimit.  

2. Në qoftë se shitësi nuk e përmbush detyrën ndaj blerësit që në afatin e arsyeshëm ta 
lirojë sendin nga e drejta ose nga pretendimi i personit të tretë, blerësi mund ta 
zgjidhë kontratën në qoftë se për atë shkak qëllimi i saj nuk mund të realizohet.  

3. Në çdo rast blerësi ka të drejtë për shpërblimin e dëmit të pësuar.  
4. Në qoftë se blerësi në çastin e lidhjes së kontratës ka qenë në dijeni për mundësinë 

që sendi t'i merret, ose që e drejta e tij t'i zvogëlohet ose t'i kufizohet, nuk ka të 
drejtë në shpërblimin e dëmit në qoftë se ajo mundësi realizohet, por ka të drejtë të 
kërkojë kthimin, respektivisht zbritjen e çmimit. 

 
Neni 494 

Kur blerësi nuk e njofton shitësin 
 
Blerësi, i cili duke mos njoftuar shitësin është lëshuar në kontest me personin e tretë 
dhe e ka humbur kontestin, megjithatë mund të thirret në përgjegjësinë e shitësit për të 
metat juridike, përveç nëse shitësi provon se ka disponuar mjete që të refuzohet kërkesa 
e personave të tretë. 
 

Neni 495 
Kur e drejta e personit të tretë është haptazi e bazuar 

 
1. Blerësi ka të drejtë të thirret në përgjegjësinë e shitësit për të metat juridike edhe 

kur pa e njoftuar shitësin dhe pa kontest ka pranuar të drejtën e të tretit haptazi të 
bazuar dhe padyshim.  

2. Në qoftë se blerësi ia ka paguar të tretit një shumë të hollash për të hequr dorë nga e 
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drejta e vet e padyshimtë, shitësi mund të lirohet nga përgjegjësia e vet në qoftë se 
ia shpërblen blerësit shumën e paguar dhe dëmin e pësuar.  

 
Neni 496 

Kufizimi kontraktues ose përjashtimi i përgjegjësisë së shitësit 
 
1. Përgjegjësia e shitësit për të metat juridike mund të kufizohet me kontratë ose të 

përjashtohet krejtësisht.  
2. Në qoftë se në kohën e lidhjes së kontratës shitësi ka qenë në dijeni ose nuk ka 

mundur të mos ketë qenë në dijeni për ndonjë të metë në të drejtën e tij, dispozita e 
kontratës mbi kufizimin ose mbi përjashtimin e përgjegjësisë për të metat juridike 
është nule.  

 
Neni 497 

Kufizimi i natyrës juridiko-publike 
 
Shitësi përgjigjet edhe për kufizime të veçanta të natyrës juridiko-publike të cilat nuk 
kanë qenë të njohura për blerësin, në qoftë se ai i ka ditur kufizimet ose ka ditur se ato 
mund të priten e nuk ia ka komunikuar blerësit. 
 

Neni 498 
Humbja e të drejtave 

 
1. E drejta e blerësit në bazë të të metave juridike shuhet me skadimin e një (1) viti 

nga dita kur ka mësuar për ekzistimin e të drejtës së personit të tretë.  
2. Në qoftë se personi i tretë, para skadimit të këtij afati ka iniciuar procesin, ndërsa 

blerësi e ka ftuar shitësin që të ndërhyjë në proces, e drejta e blerësit shuhet vetëm 
pasi të kenë kaluar gjashtë (6) muaj pas përfundimit të plotfuqishëm të kontestit.  

 
KREU 4 

DETYRIMET E BLERËSIT 
 

NËNKREU 1 
PAGIMI I ÇMIMIT 

 
Neni 499 

Koha dhe vendi i pagimit 
 
1. Blerësi ka për detyrë të paguajë çmimin në kohën dhe në vendin e caktuar me 

kontratë.  
2. Në mungesë të dispozitës kontraktuese ose dokeve tjera, pagesa bëhet në momentin 

dhe në vendin ku kryhet dorëzimi i sendit. 
3. Në qoftë se çmimi nuk duhet të paguhet në momentin e dorëzimit, pagesa bëhet në 

vendbanimin respektivisht në selinë e shitësit. 
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Neni 500 
Kamata në rast të shitjes me kredi 

 
Në qoftë se sendi i shitur me kredi jep uzurfrukt ose dobi tjera, blerësi debiton kamatë 
prej momentit kur i është dorëzuar sendi pavarësisht nëse detyrimi i pagimit të çmimit 
ka rrjedhur ose jo. 
 

Neni 501 
Pagimi i çmimit në rastin e dërgesave të njëpasnjëshme 

 
1. Në rastin e dërgesave të njëpasnjëshme, blerësi ka për detyrë të paguajë çmimin për 

çdo dërgesë në momentin e marrjes në dorëzim, përveç nëse është kontraktuar diçka 
tjetër ose rjedh nga rrethanat e punës.  

2. Në qoftë se në kontratën me dërgesat e njëpasnjëshme blerësi ia ka dhënë shitësit 
paradhënien, dërgimet e para arkëtohen nga paradhënia, po qe se nuk është 
kontraktuar diçka tjetër.  

 
NËNKREU 2 

MARRJA E SENDIT 
 

Neni 502 
Marrja e sendit 

 
1. Marrja e sendit konsiston nga ndërmarrja e veprimeve të nevojshme për t'u bërë i 

mundur dorëzimi dhe mundësimi i pranimit dhe marrjes së sendit.  
2. Në qoftë se blerësi pa ndonjë shkak të arsyeshëm refuzon marrjen e sendit, dorëzimi 

i të cilit i është ofruar në mënyrë të kontraktuar ose të zakonshme dhe me kohë, 
shitësi mundet të deklarojë se e zgjidhë kontratën, në qoftë se ka shkak të 
arsyeshme të dyshojë se blerësi nuk do ta paguajë çmimin.  

 
KREU 5 

DETYRIMI I RUAJTJES SË SENDIT PËR LLOGARI 
TË BASHKËKONTRAKTUESIT 

 
Neni 503 

Rastet e detyrimit te ruajtjes 
 
1. Kur për shkak të vonesës së blerësit rreziku ka kaluar në blerësin para dorëzimit të 

sendit, shitësi ka për detyrë ta ruajë sendin me kujdes të ekonomistit të mirë 
respektivisht të shtëpiakut të mirë dhe për këtë qëllim të ndërmerr masa të 
nevojshme.  

2. E njëjta gjë vlen edhe për blerësin kur i është dorëzuar sendi, ndërsa ai dëshiron t'ia 
kthejë shitësit, qoftë për shkak se e ka zgjidhur kontratën, qoftë se ka kërkuar 
sendin tjetër në vend të tij.  

3. Në njërin dhe rastin tjetër kontraktuesi i cili është i detyruar të ndërmarrë masa për 
ruajtjen e sendit ka të drejtë në shpërblimin e shpenzimeve të nevojshme për 
ruajtjen e sendit.  
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Neni 504 
Kur blerësi nuk dëshiron ta marrë sendin që i është dërguar 

 
Blerësi që nuk dëshiron ta pranojë sendin që i është dërguar në vendin e destinimit dhe 
që i është lënë atje në diskonim, ka për detyrë ta merr përsipër për llogari të shitësit, në 
qoftë se ky nuk është i pranishëm në vendin e destinimit, dhe as që ndodhet atje 
ndokush i cili kishte për ta marrë përsipër sendin për te, me kusht që kjo të jetë e 
mundur pa paguar çmimin dhe pa ndërlikime të mëdha ose shpenzime të tepruara.  
 

Neni 505 
E drejta e palës së detyruar për ta ruajtur sendin 

 
Pala kontraktuese e cila sipas dispozitave paraprake ka për detyrë të marrë masa për 
ruajtjen e sendit, mundet nën kushte dhe pasoja të caktuara në dispozitat e këtij ligji për 
depozitimin në gjykatë dhe shitjen e sendit që është borxh, ta depozitojë në gjykatë, t'ia 
dorëzojë për ruajtje ndonjë tjetri ose ta shesë për llogari të palës tjetër. 
 

KREU 6 
SHPËRBLIMI I DËMIT NË RAST TË ZGJIDHJES SË KONTRATËS 

 
Neni 506 

Rregulla të përgjithshme 
 
Kur shitja është zgjidhur për shkak të cenimit të kontratës nga ana e njërës palë kontraktuese, 
pala tjetër ka të drejtë në shpërblimin e dëmit të cilin atë e pëson për këtë sipas rregullave të 
përgjithshme për shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga cenimi i kontratës. 
 

Neni 507 
Kur sendi ka çmimin vijues 

 
1. Kur shitja është zgjidhur për shkak të shkeljes së kontratës nga ana e njërës palë 

kontraktuese, ndërsa sendi e ka çmimin rrjedhës, pala tjetër mund të kërkojë 
diferencën midis çmimit të caktuar në kontratë dhe çmimit rrjedhës në ditën e 
zgjidhjes së kontratës në tregun e vendit ku është kryer puna.  

2. Në qoftë se në tregun e vendit ku është kryer puna nuk ka çmim rrjedhës, për 
llogaritjen e shpërblimit të dëmit merret në konsiderim çmimi rrjedhës i tregut i cili 
do të mund ta zëvendësonte në rastin konkret, të cilit i duhet shtuar diferenca e 
shpenzimeve të transportit.  

 
Neni 508 

Kur shitja ose blerja është bërë për mbulesë 
 
1. Kur objekt i shitjes është një sasi sendesh të caktuara sipas llojit dhe kur njëra palë 

nuk e kryen me kohë detyrimin e vet, pala tjetër mund të bëjë shitjen respektivisht 
blerjen për mbulesë dhe të kërkojë diferencën midis çmimit të caktuar me kontratë 
dhe çmimit të shitjes apo të blerjes për mbulesë.  
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2. Shitja dhe blerja për mbulesë duhet të bëhet në afatin e arsyeshëm dhe në mënyrën e 
arsyeshme.  

3. Për qëllimin e shitjes përkatësisht blerjes, kreditori është i detyruar ta njoftojë debitorin.  
 

Neni 509 
Shpërblimi i dëmit tjetër 

 
Krahas të drejtës për shpërblimin e dëmit sipas rregullave nga nenet paraprake, pala e 
cila i mbetet besnike kontratës ka të drejtë edhe në shpërblimin e dëmit më të madh, në 
qoftë se e ka pësuar. 

 
KREU 7 

RASTET E VEÇANTA TË KONTRATËS PËR SHITJE 
 

NËNKREU 1 
SHITJA ME TË DREJTËN E PARABLERJES 

 
Neni 510 
Nocioni 

 
Me dispozitën kontraktuese mbi të drejtën e parablerjes obligohet blerësi që ta njoftoj 
shitësin mbi shitjen e sendit që ka ndërmend t'ia bëjë personit të caktuar, si dhe mbi 
kushtet e kësaj shitjeje dhe t'ia ofroj që ky ta blej sendin me të njëjtin çmim. 
 

Neni 511 
Afatet për ushtrimin e të drejtës dhe për pagimin e çmimi 

 
1. Shitësi ka për detyrë ta njoftojë blerësin në mënyrë të sigurt mbi vendimin e vet për 

ta shfrytëzuar të drejtën e parablerjes brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh duke 
llogaritur që nga dita kur shitësi, e ka njoftuar mbi këtë shitjen që ka ndërmend ti 
bëjë personit të tretë.  

2. Njëkohësisht me deklaratën se ai e blen sendin shitësi ka për detyrë ta paguajë 
çmimin e njoftuar personit të tretë ose ta depozitojë pranë gjykatës.  

3. Në rast se në kontratën me të tretin është parashikuar afati për pagimin e çmimit – 
shitësi mund ta shfrytëzoj këtë afat vetëm në qoftë se ofron siguri të mjaftueshme.  

 
Neni 512 

Mundësia e trashëgimit dhe të tjetërsimit 
 
E drejta e parablerjes së sendeve të luajtshme nuk mund të tjetërsohet dhe as të 
trashëgohet, në qoftë se me ligj nuk është caktuar ndryshe. 
 

Neni 513 
Në rastin e shitjes publike të detyrueshme 

 
1. Gjatë ankandit publik të detyrueshëm përfituesi i të drejtës së parablerjes (blerësi) 

nuk mund të përdori të drejtën e vet të parablerjes.  
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2. Mirëpo, përfituesi i të drejtës së parablerjes (blerësi) e drejta e parablerjes e të cilit 
është shkruar në regjistrin zyrtar mund të kërkojë anulimin e shitjes publike,në qoftë 
se nuk është ftuar posaçërisht.  

 
Neni 514 

Kohëzgjatja e të drejtës së parablerje 
 
1. E drejta e parablerjes shuhet në kohën e përcaktuar me kontratë.  
2. Nëse koha nuk është përcaktuar me kontratë, e drejta e parablerjes shuhet pesë (5) 

vite pas lidhjes së kontratës.  
 

Neni 515 
Nëse është bërë bartja e pasurisë pa e njoftuar shitësin 

 
1. Në qoftë se shitësi e ka shitur sendin dhe pronësinë e tij e ka bartur në personin e 

tretë, duke mos e njoftuar përfituesin e të drejtës së parablerjes (blerësin), 
megjithëse i treti e ka ditur ose është dashur ta dinte se përfituesi i të drejtës së 
parablerjes ka të drejtën e parablerjes, përfituesi i të drejtës së parablerjes mundet 
brenda gjashtë (6) muajsh, nga koha kur është njoftuar për kontratën e shitjes, të 
kërkojë që bartja të anulohet dhe sendi t'i cedohet këtij nën të njëjta kushte. 

2. Në qoftë se shitësi e ka njoftuar në mënyrë jo të saktë blerësin mbi kushtet e shitjes 
së bërë personit të tretë, dhe nëse i treti e ka ditur këtë ose është dashur ta dinte, ky 
afat prej gjashtë (6) muajsh fillon të rrjedhë nga dita kur përfituesi i të drejtës së 
parablerjes ka mësuar për kushtet e vërteta të kontratës. 

3. E drejta e parablerjes në çdo rast shuhet pasi të kenë kaluar pesë (5) vjet nga bartja e 
pronësisë në personin e tretë. 

 
Neni 516 

E drejta ligjore e parablerjes 
 
1. Persona të caktuar mund të kenë të drejtën e parablerjes sipas ligjit.  
2. Kohëzgjatja e të drejtës ligjore të parablerjes është e pa kufizuar.  
3. Rregullat e shitjes me të drejtën e parablerjes zbatohen përshtatshmërisht edhe tek e 

drejta ligjore e parablerjes, përveç nëse në rastet e veçanta parashihet ndryshe.  
 

NËNKREU 2 
BLERJA NË PROVË 

 
Neni 517 
Nocioni 

 
1. Kur është kontraktuar që blerësi ta merr sendin me kusht që ta provojë për të 

vërtetuar nëse i përgjigjet dëshirës së tij, blerësi ka për detyrë ta njoftojë shitësin 
brenda afatit të caktuar në kontratë ose sipas dokeve se a mbetet pranë kontratës, e 
në qoftë se nuk ka një të tillë, atëherë në afatin e arsyeshëm të cilin do t'ia caktonte 
shitësi,përndryshe konsiderohet se ka hequr dorë nga kontrata.  
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2. Në qoftë se sendi i është dorëzuar blerësit për ta provuar deri në afatin e caktuar 
ndërsa ky nuk e kthen deri në skadimin e afatit ose nuk i deklaron shitësit se heq 
dorë nga kontrata, konsiderohet se ka mbetur pranë kontratës.  

 
Neni 518 

Prova objektive 
 
Kur prova është kontraktuar për të vërtetuar nëse sendi ka cilësi të caktuar ose nëse 
është i përshtatshëm për përdorim të caktuar, mbetja në fuqi e kontratës nuk varet nga 
vlerësimi i blerësit, por nga fakti nëse ai ka me të vërtetë këto cilësi përkatësisht nëse 
është i përshtatshëm për përdorim të caktuar. 

 
Neni 519 
Rreziku 

 
Rrezikun e shkatërrimit ose të dëmtimit të rastësishëm të sendit që i është dorëzuar 
blerësit për provë e bartë shitësi derisa blerësi të deklarojë se mbetet pranë kontratës, 
përkatësisht deri në skadimin e afatit kur blerësi ka qenë i detyruar t'ia kthejë sendin 
shitësit. 
 

Neni 520 
Blerja pas kontrollimit përkatësisht me rezervimin e të provuarit 

 
Dispozitat për blerjen me provë zbatohen përshtatshmërisht edhe për blerjen pas 
kontrollimit dhe ndaj blerjes me rezervimin e të drejtës së të provuarit. 
 

NËNKREU 3 
SHITJA SIPAS MOSTRËS OSE MODELIT 

 
Neni 521 

Shitja sipas mostrës ose modelit 
 
1. Në rastin e shitjes sipas mostrës ose modelit, te kontratat ndërmjet ndërmarrësve në 

qoftë se sendi të cilin shitësi ia ka dorëzuar blerësit nuk është i njëjtë si mostra ose 
modeli, shitësi përgjigjet sipas dispozitave për përgjegjësinë e shitësit për të metat 
materiale të sendit, ndërsa në raste të tjera shitësi përgjigjet sipas dispozitave për 
përgjegjësinë për mos përmbushjen e detyrimit. 

2. Shitësi nuk përgjigjet për të metat e njëjtësisë në qoftë se mostrën, përkatësisht 
modelin ia ka paraqitur blerësit vetëm për qëllim njoftimi dhe caktim të përafërt te 
karakteristikave të sendit pa premtim të njëjtësisë. 
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NËNKREU 4 
SHITJA ME SPECIFIKIM 

 
Neni 522 

Shitja me specifikim 
 
1. Në qoftë se me kontratë është rezervuar e drejta për blerësin që të caktojë më vonë 

formën, masën ose ndonjë karakteristikë tjetër të sendit, ndërsa blerësi nuk e kryen këtë 
specifikim deri në datën e kontraktuar, ose derisa të kalojë një afat i arsyeshëm, duke 
llogaritur nga kërkesa e shitësit për ta bërë këtë, shitësi mund të deklarojë se e zgjidhë 
kontratën ose të bëjë specifikimin sipas asaj që është në dijeni për nevojat e blerësit.  

2. Në qoftë se vet shitësi kryen specifikimin, ai ka për detyrë ta njoftojë blerësin mbi 
hollësitë e tij dhe t'ia caktojë një afat të arsyeshëm që të bëjë një specifikim tjetër.  

3. Në qoftë se blerësi nuk e shfrytëzon këtë mundësi, mbetet i detyruar specifikimi të 
cilin e ka bërë shitësi.  

 
NENKREU 5 

SHITJA ME KUSHTE 
 

Neni 523 
Kushtet 

 
1. Shitësi i një sendi të caktuar të luajtshëm mundet që nëpërmjet një dispozite të 

veçantë në kontratë të ruaj të drejtën e pronësinë mbi sendin që i është dhënë 
blerësit derisa blerësi të paguaj çmimin e shitjes.  

2. Ruajtja e të drejtës së pronësisë ka efekt për kreditorin e blerësit vetëm nëse nënshkrimi 
mbi kontratën që përmban dispozitën e ruajtjes së të drejtës së pronësisë është noterizuar 
para falimentimit të blerësit apo bashkëngjitjes së pronës së luajtshme.  

3. Tek sendet të cilat mbahen regjistra të posaçëm publik, pronësia mund të rezervohet 
vetëm nëse një gjë e tillë është përcaktuar me dispozitat mbi organizimin dhe 
administrimin e regjistrave të tillë.  

 
Neni 524 
Rreziku 

 
Rreziku për shkatërrimin apo dëmtimin e rastësishëm të sendit merret përsipër nga ana 
e blerësit prej momentit të dorëzimit të sendit. 
 

NENKREU 6 
SHITJA ME KËSTE 

 
Neni 525 

Përkufizimi 
 
Me anë të kontratës së shitjes me këste, shitësi obligohet tia dorëzojë blerësit një send 
të posaçëm të luajtshëm para se çmimi i blerjes të paguhet në tërësi, dhe blerësi 
obligohet të paguaj me këste në periudha të caktuara kohore. 
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Neni 526 
Forma e kontratës 

 
Kontrata e shitjes me pagimin e çmimit në këste duhet të përpilohet në formë të shkruar. 
 

Neni 527 
Pjesët esenciale të kontratës 

 
Tek shitja me para të gatshme, përveç sendit dhe çmimit të tij, dokumenti i kontratës 
duhet të përcaktojnë edhe shumën totale të të gjitha kësteve, duke përfshirë edhe ato të 
paguara në momentin e lidhjes së kontratës, shumën e secilës pagesë së veçantë dhe 
numrin e tyre si dhe afatet kohore për secilën. 

 
Neni 528 

Zgjidhja e kontratës dhe kërkesa për pagimin e plotë të çmimit 
 
1. Në rast se blerësi vonohet në kryerjen e pagesës së këstit fillestarë, shitësi mund ta 

zgjidhë kontratën.  
2. Pas pagesës së këstit fillestar, shitësi mund ta zgjidhë kontratën në qoftë se blerësi 

vonohet me të paktën dy këste të njëpasnjëshme, që përbëjnë të paktën një të tetën e 
çmimit.  

3. Përjashtimisht, shitësi mund ta zgjidh kontratën kur blerësi vonohet me pagesën e 
një kësti të vetëm, në qoftë se për pagesën e çmimit nuk janë parashikuar më tepër 
se katër këste.  

4. Në rastet e parashikuara në paragrafët 2. dhe 3. të këtij neni shitësi mundet që në 
vend që ta zgjidhë kontratën, të kërkojë nga blerësi pagimin e krejt shumës së 
mbetur të çmimit, por në këtë rast ka për detyrë t'i mundësoj blerësit një afat të ri 
prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh.  

 
Neni 529 

Pasojat e kontratës së anuluar 
 
1. Nëse kontrata anulohet shitësi duhet t'i kthej të gjitha këstet e pranuara së bashku 

me interesin që nga dita kur i ka pranuar si dhe t'i kthejë të gjitha shpenzimet e 
nevojshme që blerësi ka pasur për sendin.  

2. Blerësi duhet t'ia kthej sendin shitësit në gjendjen në të cilën e ka pranuar si dhe të 
paguaj kompensimin për përdorimin e bërë të sendit gjerë në momentin e anulimit 
të kontratës.  

 
NENKREU 7 

SHITJA ME ANË TË AKREDITIVIT 
 

Neni 530 
Detyrimet e palëve 

 
1. Nëse ekziston marrëveshja që pagesa të bëhet me anë të akreditivit blerësi detyrohet 

që me shpenzimet e tij në një afat të përshtatshëm të sigurojë se kësti i parë bankarë 
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hap një akreditiv që është në përputhje me kontratën e shitjes. Akreditivi duhet të 
jetë i vlefshëm për një kohë të mjaftueshme pas përmbushjes së detyrimit të shitësit 
në mënyrë që shitësi të ketë mundësi ti mbledhë dhe dorëzojë dokumentet në bankë.  

2. Nëse banka nuk e hapë akreditivin në përputhje me paragrafin paraprak ose nuk 
paguan shumën kreditore edhe pse shitësi ka paraqitur dokumentet e nevojshme, 
dispozitat mbi vonesat e debitorit do të zbatohen përshtatshmërisht në marrëdhënien 
ndërmjet shitësit dhe blerësit.  

3. Shitësi i cili akreditivin e hapur nga banka nuk e përdorë në përputhje me kontratën 
e shitjes nuk e humbë të drejtën për të kërkuar çmimin e shitjes, por detyrohet që të 
kompensojë dëmin e blerësit.  

4. Palët mund të përcaktojnë se hapja e akreditivit është kusht për vlefshmërinë e 
kontratës.  

5. Nëse akreditivi është zgjatur me marrëveshjen e të dy palëve, secili prej tyre merr 
përsipër gjysmën e shpenzimeve. Nëse zgjatja është bërë për arsyet e njërës palë, 
shpenzimet i ngarkohen kësaj pale. 

6. Dispozitat e këtij neni nuk i zëvendësojnë rregullat e akreditivit si transaksion 
bankar, as e kundërta. 

 
NËNKREU 8 

URDHRI I SHITJES 
 

Neni 531 
Nocioni 

 
1. Me kontratën e urdhrit për shitje detyrohet urdhër marrësi që sendin e caktuar të 

luajtshëm, të cilin ia ka dorëzuar urdhërdhënësi, ta shesë me një çmim të caktuar në 
afatin e caktuar ose që në atë afat t'ia kthejë urdhërdhënësit.  

2. Urdhri i shitjes nuk mund të revokohet.  
 

Neni 532 
Rreziku i shkatërrimit dhe i dëmtimit të sendit 

 
Sendi i dorëzuar urdhër marrësit mbetet në pronësinë e urdhërdhënësit dhe ai e bartë 
rrezikun e shkatërrimit ose të dëmtimit të tij të rastësishëm, por ai nuk mund ta 
disponojë deri sa të mos i kthehet. 
 

Neni 533 
Kur konsiderohet se urdhër marrësi e ka blerë sendin 

 
1. Në qoftë se urdhër marrësi nuk e shet sendin dhe nuk ia dorëzon çmimin e caktuar 

urdhërdhënësit deri në afatin e caktuar, e as që e kthen në atë afat, konsiderohet se 
ai e ka blerë sendin.  

2. Mirëpo, kreditorët e tij nuk mund të bëjnë sekuestrimin e sendit derisa ai të mos ia 
paguajë çmimin urdhër dhënësit.  
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PJESA II 
KONTRATA PËR KËMBIMIN 

 
Neni 534 
Nocioni 

 
1. Me kontratën për këmbimin secili kontraktues detyrohet ndaj bashkëkontraktuesit të 

vet ta dorëzojë sendin që këmbehet, kështu që ai të fitojë të drejtën e pronësisë.  
2. Objekt këmbimi mund të jenë edhe të drejtat e bartshme.  
 

Neni 535 
Efektet e kontratës për këmbimin 

 
Me kontratën për këmbimin krijohen për secilin kontraktues detyrime dhe të drejta të 
cilat me kontratën e shitjes krijohen për shitësin.  
 

PJESA III 
KONTRATA PËR DHURATËN 

 
KREU 1 

PËRKUFIZIM I PËRGJITHSHËM 
 

Neni 536 
Nocioni 

 
1. Me kontratën për dhuratën një person (dhuratëdhënësi) merr përsipër që pa 

shpërblim të bartë të drejtën e pronësisë apo ndonjë të drejtë tjetër tek 
dhuratëmarrësi apo në ndonjë mënyrë tjetër të pasurojë dhuratëmarrësin nga 
llogaria e dhuratëdhënësit, si dhe dhuratëmarrësi të jep pëlqimin për një gjë të tillë.  

2. Heqja dorë nga një e drejtë konsiderohet si dhuratë, nëse personi i detyruar jep 
pëlqimin për këtë.  

3. Heqja dorë nga një e drejtë në lidhje me të cilën nuk ka ndonjë person të detyruar 
dhe e cila nuk është kaluar tek ndonjë person i tretë, nuk konsiderohet dhuratë.  

 
Neni 537 

Shpërblimi 
 
Konsiderohet kontratë e dhuratës shpërblimi ose detyrimi moral i dhuratëdhënësit nëse 
dhuratëmarrësi nuk ka pasur të drejtë të kërkoj lëndën e këtij detyrimi me anë të padisë. 
 

Neni 538 
Dhurata e përzier 

 
Nëse me të njëjtën kontratë apo me kontratë tjetër, dhuratëmarrësi detyrohet të pasurojë 
dhuratëdhënësin do të konsiderohet si kontratë e dhurimit vetëm në lidhje me vlerën 
shtesë. 
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Neni 539 
Përmbushja periodike 

 
Nëse detyrimet e dhuratëdhënësit përbëjnë përmbushje të kohëpaskohshme, ky detyrim 
shuhet me vdekjen e dhuratëdhënësit. 
 

Neni 540 
Përgjegjësia e dhuratëdhënësit për dëmin 

 
1. Secili që me dijeni jep sendin e tjetrit si dhe ia fsheh këtë rrethanë dhuratëmarrësit 

është përgjegjës për dëmin.  
2. Nëse sendi i dhuruar ka një të metë apo ndonjë veçori të rrezikshme si pasojë e së 

cilës i është shkaktuar dëmi dhuratëmarrësit, apo të tretit të dëmtuar, përgjegjës për 
këtë dëm është dhuratëdhënësi nëse dhuratëdhënësi ka qenë në dijeni apo është 
dashur të jetë në dijeni për të metën apo veçorinë e rrezikshme dhe për këtë nuk e 
ka lajmëruar dhuratëmarrësin.  

 
KREU 2 
FORMA 

 
Neni 541 
Forma 

 
1. Nëse dhuratëdhënësi nuk e bartë menjëherë sendin apo të drejtën tek dhuratëmarrësi 

në mënyrë që dhuratëmarrësi të disponojë me të pa pengesa, atëherë kontrata e 
dhuratës duhet të jetë në formë të shkruar.  

2. Nëse kontrata e dhuratës nuk është lidhur në formën e përcaktuar në paragrafin 
paraprak, dhuratëmarrësi nuk mund të kërkojë me anë të padisë përmbushjen e saj. 

 
KREU 3 

REVOKIMI I KONTRATËS SË DHURATËS 
 

Neni 542 
Revokimi për shkak të varfërimit 

 
1. Dhuratëdhënësi i cili pas realizimit të kontratës së dhuratës, bie në pozitë të tillë ku 

i rrezikohet mbijetesa mund ta revokojë kontratën e dhuratës.  
2. Revokimi i përcaktuar në paragrafin paraprak nuk është i mundshëm nëse si pasojë 

e kësaj dhuratëmarrësi do të jetë në pozitë ku i rrezikohet mbijetesa.  
3. Dhuratëmarrësi mund ta mbaj dhuratën nëse dhuratëmarrësi i siguron 

dhuratëdhënësit mjetet e jetesës.  
 

Neni 543 
Revokimi për shkak të mosmirënjohjes së thellë 

 
1. Dhuratëdhënësi po ashtu mund të revokojë kontratën për shkak të mosmirënjohjes 

së thellë nëse pas lidhjes së sajë dhuratëmarrësi sillet me dhuratëdhënësin apo me 
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ndonjë person të afërt të tij në atë mënyrë që sipas parimeve themelore të moralit do 
të ishte e padrejtë për dhuratëmarrësin të mbante atë që ka marrë me dhuratë.  

2. Dhurata po ashtu mund të revokohet nga trashëgimtari për arsye të mënyrës së 
sjelljes ndaj dhuratëdhënësit  

3. Revokimi për shkak të mënyrës së sjelljes së dhuratëmarrësit është i mundshëm 
edhe për shkak të sjelljes së trashëgimtarit të dhuratëmarrësit.  

4. Revokimi nuk është i mundur nëse mosmirënjohja e thellë e dhuratëmarrësit ndaj 
dhuratëdhënësit ndërpritet.  

 
Neni 544 

Revokimi për shkak të lindjes së pastajshme 
 
Dhuratëdhënësi i cili bëhet me fëmijë pasi që është lidhur kontrata e dhuratës dhe i cili 
më parë nuk ka pasur asnjë fëmijë, mund ta revokojë dhuratën. 
 

Neni 545 
Pasojat e revokimit 

 
1. Me anë të deklaratës së revokimit dhuratëdhënësi duhet të kërkojë kthimin e sendit 

apo të drejtës apo të pagesës së vlerës me të cilën dhuratëmarrësi është pasuruar në 
bazë të veprimit të dhuratës.  

2. Nëse dhurata ende nuk është përmbushur, revokimi ka për pasojë ndërprerjen e 
detyrimit të dhuratëdhënësit.  

 
Neni 546 

Afatet për revokimin 
 
Kontrata e dhuratës mund të revokohet brenda një viti nga dita kur dhuratëdhënësi ka 
mësuar për arsyet e revokimit. 
 

Neni 547 
Heqja dorë nga revokimi 

 
Është e pavlefshme heqja dorë nga revokimi.  
 

KREU 4 
DHURATA NË RAST TË VDEKJES 

 
Neni 548 

Dhurata në rast të vdekjes 
 
Kontrata e dhuratës e cila është për tu përmbushur pas vdekjes së dhuratëdhënësit është 
e vlefshme vetëm nëse është bërë në formë të aktit noterial dhe nëse dokumenti për 
kontratën e lidhur të dhuratës është dorëzuar tek dhuratëmarrësi. 
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PJESA IV 
KONTRATA PËR DORËZIMIN DHE NDARJEN E PASURISË 

(KONTRATA E DORËZIMIT) 
 

Neni 549 
Përkufizimi 

 
Me kontratë të dorëzimit, dorëzuesi merr përsipër të dorëzojë dhe ndajë pronën tek 
pasardhësit e tij/saj, tek fëmijët e adoptuar dhe pasardhësve të fëmijëve të adoptuar. 
 

Neni 550 
Kushtet për vlefshmërinë 

 
1. Kontrata është e vlefshme vetëm nëse për të jepet pëlqimi nga pasardhësit, fëmijët e 

adoptuar dhe pasardhësve të fëmijëve të adoptuar të cilët sipas ligjit do të thirreshin 
për të trashëguar mbi bazën e kontratës (pasardhësit).  

2. Kontrata duhet të lidhet në formë të aktit noterial.  
3. Secili pasardhës që nuk e jep pëlqimin, mund ta bëjë atë më vonë në të njëjtën formë.  
4. Dorëzimi dhe ndarja mbetet e vlefshme edhe nëse një pasardhës i cili nuk ka dhënë 

pëlqimin vdes para dorëzimit duke mos lënë ndonjë pasardhës, nëse heq dorë nga 
trashëgimia, nëse është përjashtuar nga trashëgimia, apo nëse nuk është i denjë të 
trashëgojë.  

 
Neni 551 

Subjekti i dorëzimit dhe ndarjes së pasurisë 
 
1. Vetëm pasuria ekzistuese e dorëzuesit, pjesërisht ose në tërësi, mund të përfshihet 

në dorëzim dhe ndarje.  
2. Është e pavlefshme dispozita për mënyrën e ndarjes së pasurisë që është pjesë e 

pronës së përgjithshme të dorëzuesit.  
 

Neni 552 
Pozita e pasurisë së dorëzuar 

 
1. Nëse vdes paraardhësi i cili ka dorëzuar dhe ndarë pasurinë e tij apo saj gjatë kohës 

sa ka qenë gjallë, pasuria e përgjithshme e tij apo saj përbëhet vetëm nga pasuria e 
cila nuk është përfshirë në dorëzim dhe ndarje si dhe nga prona e fituar më pas.  

2. Pasuria e fituar nga pasardhësit e tij apo saj me anë të dorëzimit dhe ndarjes nuk 
klasifikohet si pjesë e pasurisë së përgjithshme të tij apo saj si dhe nuk llogaritet 
gjatë përcaktimit të vlerës së kësaj pasurie të përgjithshme.  

 
Neni 553 

Pajtimi i pasardhësve 
 
1. Nëse ndonjëri nga pasardhësit nuk ka dhënë pëlqimin në dorëzimin dhe ndarjen, ato 

pjesë të pasurisë të dorëzuara tek pasardhësit tjerë do të konsiderohen dhurata dhe 
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pas vdekjes së paraardhësit trajtohen si dhurata që u janë bërë trashëgimtarëve nga 
paraardhësi. 

2. Dispozita e paragrafit paraprak do të zbatohet përshtatshmërisht edhe nëse pas 
dorëzimit dhe ndarjes, për të cilin është dhënë pëlqimi nga të gjithë pasardhësit, 
është lindur një fëmijë te dorëzuesi ose një pasardhës i cili është gjetur pas shpalljes 
për të vdekur. 

 
Neni 554 

Ruajtja e të drejtave gjatë dorëzimit 
 
1. Gjatë dorëzimit dhe ndarjes së pasurisë dorëzuesi mund të ruaj për veten e tij apo 

saj, bashkëshorten apo bashkëshortin e tij apo saj apo për çdo person tjetër të 
drejtën e uzufruktit mbi të gjithë pasurinë apo një pjesë të pasurisë së dorëzuar ose 
të kërkojë një rentë jetësore me para në dorë apo në vepër, mbajtje të përjetshme 
ose ndonjë kompensim tjetër.  

2. Nëse është arritur marrëveshja mbi uzufruktin ose rentën jetësore për dorëzuesin 
dhe bashkëshorten apo bashkëshortin e tij apo saj së bashku, atëherë në rast të 
vdekjes së njërit prej tyre uzufrukti apo renta jetësore i takon tjetrit në tërësinë e 
plotë të saj deri në vdekjen e këtij tjetrit, përveç nëse është përcaktuar ndryshe me 
marrëveshje ose përveç nëse rrjedh ndryshe nga rrethanat e rastit.  

 
Neni 555 

E drejta e bashkëshortit/es së dorëzuesit/es 
 
1. Gjatë dorëzimit dhe ndarjes, dorëzuesi gjithashtu mund të marrë parasysh edhe 

bashkëshorten apo bashkëshortin. Për ta bërë këtë është e nevojshme dhënia e 
pëlqimit të bashkëshortes apo bashkëshortit.  

2. Nëse bashkëshortja apo bashkëshorti nuk janë marrë parasysh, të drejtat e saj apo tij 
për pjesën e detyrueshme mbeten të pacenuara.  

3. Në rastin e tillë, dorëzimi dhe ndarja mbeten të vlefshme, por në përcaktimin e 
vlerës së pasurisë së përgjithshme në bazë të së cilës është përcaktuar pjesa e 
detyrueshme e bashkëshortes apo bashkëshortit të pas jetuar, ato pjesë të pasurisë së 
trashëgimlënësit të dorëzuara tek pasardhësit e tij apo saj do të konsiderohen si 
dhurata.  

 
Neni 556 

Borxhet e dorëzuesit 
 
1. Pasardhësi të cilit dorëzuesi i ka dorëzuar pasurinë e tij apo saj, nuk është përgjegjës 

për borxhet e dorëzuesit, përveç nëse përcaktohet ndryshe me marrëveshjen e 
dorëzimit dhe ndarjes.  

2. Kreditorët e dorëzuesit mund ta ndalojnë dorëzimin dhe ndarjen sipas kushteve që 
zbatohen tek ndalimi i disponimit me mirënjohje.  
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Neni 557 
Garancia 

 
Detyrimi për garancinë që rrjedh pas ndarjes ndërmjet bashkë trashëgimtarëve duhet të 
rrjedhë gjithashtu ndërmjet pasardhësve pas dorëzimit dhe ndarjes së pasurisë të 
dorëzuar dhe ndarë nga paraardhësi apo prindi adoptues. 
 

Neni 558 
Revokimi i dorëzimit 

 
1. Dorëzuesi mund të revokojë kontratën për arsye të mosmirënjohjes së thellë nëse 

pas lidhjes së sajë një pasardhës sillet ndaj dorëzuesit apo ndaj personit të afërt me 
të në atë mënyrë që sipas parimeve themelore të moralit do të ishte e padrejtë që të 
mbante atë që është marrë.  

2. Dorëzuesi ka të drejtën e njëjtë nëse pasardhësi nuk arrin ti ofrojë atij apo asaj apo 
personit tjetër, mbajtjen për të cilën janë pajtuar me kontratën e dorëzimit dhe 
ndarjes ose nuk arrin të paguaj borxhet e dorëzuesit kur kontrata e ka ngarkuar 
pasardhësin me pagimin e borxheve të tilla. 

3. Në rastet e tjera të mos përmbushjes së detyrimeve të marra përsipër me anë të 
kontratës së dorëzimit dhe ndarjes, gjykata vendosë nëse dorëzuesi ka të drejtë të 
kërkojë kthimin e pasurisë së dhënë apo vetëm të drejtën që të kërkojë përmbushjen 
e detyrimeve, duke marrë parasysh lartësinë e borxheve të dorëzuesit si dhe 
rrethanat tjera të rastit. 

 
Neni 559 

Të drejtat e pasardhësve, fëmijëve të adoptuar dhe pasardhësve të fëmijëve të 
adoptuar pas revokimit 

 
1. Pasardhësi i cili është dashur të kthej tek dorëzuesi atë që është marrë gjatë 

dorëzimit dhe ndarjes mund të kërkojë pjesën e tij apo saj të detyrueshme pas 
vdekjes së dorëzuesit, përveç nëse është përjashtuar nga trashëgimia apo nuk është i 
denjë të trashëgojë nga dorëzuesi, ose përveç nëse ka hequr dorë nga trashëgimia.  

2. Gjatë llogaritjes së pjesës së detyrueshme, ato pjesë të pasurisë të dorëzuara dhe 
shpërndara nga trashëgimlënësi gjatë jetës tek pasardhësit tjerë, konsiderohen si 
dhurata.  

 
PJESA V 

KONTRATA PËR MBAJTJEN E PËRJETSHME 
 

Neni 560 
Përkufizimi 

 
1. Me anë të kontratës për mbajtjen e përjetshme, një palë kontraktuese (dhënësi i 

mbajtjes) merr përsipër të ndihmojë palën tjetër kontraktuese apo ndonjë person 
tjetër (marrësin e mbajtjes) dhe pala tjetër kontraktuese deklaron se ai apo ajo do ti 
dorëzojë të parit (dhënësit të mbajtjes) të gjithë pasurinë apo një pjesë të pasurisë së 
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tij apo sajë, e përbërë nga pasuria e përgjithshme dhe pasuria e luajtshme e dedikuar 
për ta përdorur dhe gëzuar pasurinë e përgjithshme, me ç'rast dorëzimi i tillë shtyhet 
deri në kohën e vdekjes së dorëzuesit.  

2. Kjo kontratë gjithashtu mund të përfshijë edhe pasuri tjetër të luajtshme të marrësit 
të mbajtjes, e cila duhet të theksohet në kontratë. 

3. Kontratat me të cilat arrihet marrëveshja për premtimin e trashëgimit të një 
bashkimi të përjetshëm apo një bashkim i pasurisë ose një palë kontraktuese 
pajtohet që të kujdeset dhe të mbrojë palën tjetër, të punoj pronën e tij apo sajë të 
kryejë të gjitha ceremonitë e funeralit pas vdekjes së tij apo saj, apo çdo gjë tjetër 
për të njëjtin qëllim duhet të konsiderohen kontrata për mbajtjen e përjetshme.  

 
Neni 561 
Forma 

 
Kontrata për mbajtjen e përjetshme duhet të bëhet në formë të aktit noterial. 
 

Neni 562 
Ndalimi i përdorimit në favor të palës mbajtëse 

 
Marrësi i mbajtjes mund të heq dorë nga përdorimi i pasurisë që është objekt i 
kontratës për mbajtjen e përjetshme në favor të dhënësit të mbajtjes. 
 

Neni 563 
Përgjegjësia për borxhet 

 
Pas vdekjes së marrësit të mbajtjes, dhënësi i mbajtjes nuk është përgjegjëse për 
borxhet e lidhura me të, por në kontratë mund të përcaktohet që dhënësi i mbajtjes do 
të jetë përgjegjëse për borxhet ekzistuese të marrësit të mbajtjes ndaj kreditorëve të 
caktuar. 
 

Neni 564 
Anulimi i kontratës 

 
1. Palët kontraktuese kanë mundësi që kontratën për mbajtjen e përjetshme ta 

shkëpusin me marrëveshje, madje edhe pasi të kenë filluar me përmbushjen e saj.  
2. Nëse sipas kontratës për mbajtjen e përjetshme, palët kontraktuese jetojnë së bashku 

dhe marrëdhënia e tyre përkeqësohet deri në atë masë saqë jeta e përbashkët bëhet e 
patolerueshme, secila palë mund të kërkojë që gjykata ta anulojë kontratën.  

3. Secila palë mund të kërkojë shkëputjen e kontratës nëse pala tjetër nuk përmbushë 
detyrimet e saj.  

 
Neni 565 

Ndryshimi i rrethanave 
 
1. Nëse pas lidhjes së kontratës, rrethanat ndryshojnë deri në atë masë sa përmbushja e 

kontratës bëhet shumë më e vështirë, atëherë gjykata, me kërkesën e ndonjërës prej 
palëve, duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat, mund të ndryshojë marrëdhëniet e 



 
Ligjet civile 

 140 

tyre në kontratë ose ta anulojë atë.  
2. Gjykata mund të ndryshojë të drejtat e marrësit të mbajtjes në rentë jetësore, nëse 

kjo gjë është në interes të dyja palëve.  
 

Neni 566 
Shkëputja e kontratës 

 
1. Nëse dhënësi i mbajtjes vdes, detyrimet nga kjo marrëdhënie transferohen tek 

bashkëshortja e tij apo bashkëshorti i saj dhe tek pasardhësit, fëmijët e adoptuar dhe 
pasardhësit e fëmijëve të adoptuar, nëse ata japin pëlqimin për një gjë të tillë.  

2. Në kuptim të paragrafit paraprak, nëse të njëjtit nuk e japin pëlqimin për vazhdimin 
e kontratës për mbajtjen e përjetshme, kontrata zgjidhet dhe ata nuk kanë të drejtë të 
kërkojnë kompensim për mbajtjen e mëparshme.  

3. Nëse bashkëshorti apo bashkëshortja, pasardhësit, fëmijët e adoptuar apo 
pasardhësit e fëmijëve të adoptuar nuk kanë mundësi të përmbushin detyrimet 
kontraktore ata kanë të drejtë të kërkojnë shpërblim nga marrësi i mbajtjes.  

4. Gjykata përcakton shpërblimin e tillë në bazë të diskrecionit të saj, duke marrë 
parasysh gjendjen financiare të palës së mbajtur si dhe gjendjen financiare të atyre 
që janë të thirrur që ta vazhdojnë kontratën për mbajtjen e përjetshme.  

 
PJESA VI 

KONTRATA PËR HUANË 
 

KREU 1 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 567 
Nocioni 

 
1. Me kontratën e huas huadhënësi obligohet t'ia dorëzojë huamarrësit një shumë të 

caktuar të hollash ose sasinë e caktuar të sendeve të tjera të zëvendësueshme, ndërsa 
huamarrësi obligohet ta kthejë pas një kohe të caktuar të njëjtën shumë të hollash, 
përkatësisht të njëjtën sasi sendesh të llojit dhe të cilësisë së njëjtë.  

2. Mbi sendet e marra huamarrësi fiton të drejtën e pronësisë.  
 

Neni 568 
Kamata 

 
1. Huamarrësi mund të obligohet që përveç kryegjësë të debitojë edhe kamatën. 
2. Në kontratat ekonomike huamarrësi detyrohet të paguaj edhe kamatën, përveç nëse 

merren vesh ndryshe. 
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KREU 2 
DETYRIMET E HUADHËNËSIT 

 
Neni 569 

Dorëzimi i sendeve të premtuara 
 
1. Huadhënësi ka për detyrë t'i dorëzojë sendet e premtuara në kohën e kontraktuar, e 

në qoftë se afati i dorëzimit nuk është caktuar, atëherë duhet ta bëjë këtë kur ta 
kërkojë huamarrësi. 

2. E drejta e huamarrësit për të kërkuar dorëzimin e sendeve të caktuara parashkruhet 
në tre (3) muaj nga vonesa e huadhënësit, e në çdo rast për një (1) vit nga lidhja e 
kontratës.  

 
Neni 570 

Gjendja e keqe materiale e huamarrësit 
 
1. Në qoftë se vërtetohet se gjendja materiale e huamarrësit është e atillë që tregon se 

është e pasigurt a do të jetë në gjendje ta kthejë huan, huadhënësi mund të refuzojë 
ta kryejë detyrimin e vet të dorëzimit të sendeve të premtuara, në qoftë se në kohën 
e lidhjes së kontratës nuk ka ditur, si dhe në qoftë se keqësimi i gjendjes materiale 
të huamarrësit ka ndodhur pas lidhjes së kontratës.  

2. Mirëpo, ai do të ketë për detyrë ta kryejë detyrimin e vet në qoftë se huamarrësi ose 
ndokush tjetër për të ofron sigurim të mjaftueshëm.  

 
Neni 571 

Dëmi për shkak të të metave të sendeve të dhëna hua 
 
1. Huadhënësi ka për detyrë t'ia kompensojë huamarrësit dëmin që do t'i shkaktohej 

për shkak të metave materiale të sendeve të dhëna hua.  
2. Mirëpo, në qoftë se huaja është pa shpërblim, ai ka për detyrë ta shpërblejë dëmin 

vetëm në qoftë se ka qenë në dijeni për të metat e sendit, ose nuk ka mundur të mos 
dinte për to, ndërsa ai për to nuk e ka njoftuar huamarrësin.  

 
KREU 3 

DETYRIMET E HUAMARRËSIT 
 

Neni 572 
Afati i kthimit të huas 

 
1. Huamarrësi ka për detyrë që në afatin e kontraktuar t'i kthejë sendet e marra hua në 

sasi e në cilësi të njëjtë.  
2. Në qoftë se kontraktuesit nuk kanë caktuar afatin për kthimin e huas dhe as që ky 

mund të caktohet nga rrethanat e huas, huamarrësi ka për detyrë ta kthejë huan pasi 
të ketë kaluar afati i arsyeshëm, duke filluar që nga kërkesa e huadhënësit që huaja 
t'i kthehet e që nuk mund të jetë më i shkurtër se dy (2) muaj.  
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Neni 573 
Zgjedhja me rastin e kthimit të huas 

 
1. Në qoftë se nuk janë dhënë hua të hollat, ndërsa është kontraktuar që huamarrësi do 

ta kthejë huan në të holla, huamarrësi megjithatë është i autorizuar që sipas dëshirës 
së vetë ti kthejë sendet e marra hua ose shumën e të hollave që i përgjigjet vlerës së 
këtyre sendeve në kohën dhe në vendin e caktuar në kontratë për ti kthyer.  

2. E njëjta gjë vlen edhe në rastin kur nuk ka mundësi të kthehet e njëjta sasi sendesh 
dhe të cilësisë e të llojit të njëjtë.  

 
Neni 574 

Heqja dorë nga kontrata 
 
Huamarrësi mund të heqë dorë nga kontrata para se huadhënësi t'i dorëzojë sendet e 
caktuara por në qoftë se për këtë shkak do të ndodhte ndonjë dëm për huadhënësin, ka 
për detyrë ta kompensojë atë. 
 

Neni 575 
Kthimi i huas para afatit 

 
Huamarrësi mund ta kthejë huan edhe para afatit të caktuar për kthim, por ka për detyrë 
ta njoftojë huadhënësin që përpara mbi qëllimin e vet, dhe t'ia shpërblejë dëmin e 
shkaktuar. 
 

KREU 4 
HUAJA ME DESTINIM 

 
Neni 576 

 
Në qoftë se me kontratë është caktuar qëllimi për të cilin huamarrësi mund t'i përdorë 
të hollat e marra hua ndërsa ai i përdorë për ndonjë qëllim tjetër, huadhënësi mund të 
deklarojë se e zgjidhë kontratën. 
 

PJESA VII 
KONTRATA PËR HUA PËRDORJEN 

 
KREU 1 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 577 
Përkufizimi 

 
Me kontratën për huapërdorjen, huapërdordhënësi detyrohet të dorëzojë një send 
huapërdormarrësit në përdorim me mirëbesim dhe huapërdormarrësi detyrohet të kthej 
sendin. 
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KREU 2 
DETYRIMET E HUAPËRDORMARRËSIT 

 
Neni 578 

Përdorimi i sendit 
 
1. Huapërdormarrësi mund të përdorë sendin vetëm për qëllimin e përcaktuar me 

kontratë.  
2. Nëse qëllimi i përdorimit nuk është përcaktuar me kontratë, huapërdormarrësi mund 

të përdorë sendin në përputhje me natyrën dhe qëllimin e sendit dhe me kujdesin e 
një përdoruesi të mirë.  

3. Huapërdormarrësi që e përdorë sendin në mënyrë jo të lejueshme është përgjegjës 
për çdo prishje apo shkatërrim të rastësishëm.  

 
Neni 579 

Mbajtja e sendit 
 
1. Huapërdormarrësi ngarkohet me shpenzimet e rregullta të mbajtjes së sendit.  
2. Huapërdormarrësi mund të kërkojë kthimin e shpenzimeve jo të rregullta të 

mbajtjes së sendit në përputhje me rregullat e mbajtjes. Me shuarjen e huapërdorjes, 
huapërdormarrësi mund t'i ndajë pajisjet që ndahen nga lënda e huapërdorjes.  

 
Neni 580 

Transferimi i përdorimit 
 

Huapërdormarrësi nuk mund të transferojë përdorimin e sendit tek personi i tretë pa 
pëlqimin e huapërdordhënësit. 
 

Neni 581 
Kthimi i sendit 

 
1. Huapërdormarrësi duhet të kthej sendin në kohën për të cilën janë marrë vesh.  
2. Nëse koha nuk është përcaktuar, kontrata shuhet në momentin kur huapërdormarrësi 

ka realizuar qëllimin e përcaktuar në kontratë apo në fund të periudhës në të cilën 
mund të bëhet përdorimi i tillë.  

3. Nëse as koha e as qëllimi nuk janë përcaktuar me kontratë, huapërdordhënësi mund 
të kërkojë sendin në secilën kohë që dëshiron.  

 
Neni 582 

Zgjidhja e kontratës 
 
1. Huapërdordhënësi mund të zgjidh kontratën pa njoftim paraprak dhe të kërkojë 

kthimin e menjëhershëm të sendit nëse: 
1.1. huapërdormarrësi vdes;  
1.2. huapërdormarrësi përdorë sendin në kundërshtim me kontratën ose e 

transferon tek personi i tretë pa pasur të drejtë;  
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1.3. sendi i huapërdorjes i duhet huapërdordhënësit për shkak të rrethanave të 
paparashikuara.  

 
Neni 583 

Përgjegjësia 
 
Huapërdormarrësi nuk është përgjegjës për asnjë përkeqësim apo ndryshim të sendit si 
rezultat i pasojave të zakonshme të përdorimit të bërë në përputhje me kontratën. 
 

KREU 3 
DETYRIMET E HUAPËRDORDHËNËSIT 

 
Neni 584 

Dëmi nga të metat 
 
Nëse sendi i cili është objekt i huapërdorjes ka një të metë apo një veçori të rrezikshme 
si pasojë e së cilës dëmi është shkaktuar tek huapërdormarrësi ose te i treti si i dëmtuar, 
ndërsa huapërdordhënësi, ka qenë në dijeni apo është dasht të ishte në dijeni për metat 
apo veçorinë e rrezikshme por nuk e ka njoftuar huapërdormarrësin, atëherë 
huapërdordhënësi është përgjegjës për dëmin. 
 

PJESA VIII 
KONRATA PËR QIRANË 

 
KREU 1 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 585 
Nocioni 

 
1. Me kontratën për qiranë, qiradhënësi detyrohet që t'ia dorëzojë sendin e caktuar 

qiramarrësit në përdorim, ndërsa qiramarrësi detyrohet t'i paguajë qiranë e 
kontraktuar.  

2. Përdorimi përfshin edhe gëzimin e sendit (vjelja e frutave), në qoftë se nuk rrjedhë 
diçka ndryshe nga kontrata, ose nga zakoni. 

 
KREU 2 

DETYRIMET E QIRADHËNËSIT 
 

Neni 586 
Dorëzimi i Sendit 

 
Qiradhënësi ka për detyrë t'i dorëzojë qiramarrësit sendin e marrë me qira së bashku 
me akcesorët dhe pjesët përbërëse të tij. 
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Neni 587 
Mirëmbajtja e sendeve 

 
1. Qiradhënësi ka për detyrë t'i mirëmbajë sendet në gjendje të rregullt gjatë kohës së 

qirasë dhe për këtë arsye të bëjë riparime të nevojshme në të.  
2. Ai ka për detyrë t'i kompensojë qiramarrësit shpenzimet që i ka bërë ky për 

mirëmbajtjen e sendit, e që do t'i kishte për detyrë ky t'i bënte.  
3. Shpenzimet e meremetimeve të vogla të shkaktuara nga përdorimi i zakonshëm i 

sendit, si dhe shpenzimet e vetë përdorimit bien në ngarkim të qiramarrësit.  
4. Mbi nevojën e riparimit qiramarrësi ka për detyrë ta njoftojë qiradhënësin.  
 

Neni 588 
Zgjidhja e kontratës dhe zbritja e qirasë për shkak të riparimeve 

 
1. Në qoftë se meremetimet e nevojshme të sendit të marrë me qira pengojnë 

përdorimin e tij në një masë të konsideruar dhe për një kohë të gjatë, qiramarrësi 
mund ta zgjidhë kontratën.  

2. Ai ka të drejtë në zbritjen e qirasë proporcionalisht me kufizimin e përdorimit të 
sendit për shkak të këtyre riparimeve.  

 
Neni 589 

Ndryshimet në sendin e marrë me qira 
 
1. Qiradhënësi nuk mundet pa pëlqimin e qiramarrësit të bëjë ndryshime në sendin e 

marrë me qira gjatë kohës së qirasë, në qoftë kjo do të pengonte përdorimin e 
sendit.  

2. Në qoftë se me ndryshimet e sendit do të zvogëlohej në një farë mase përdorimi i 
sendit nga ana e qiramarrësit, do të zvogëlohet edhe qiraja në përpjesëtimin 
përkatës.  

 
Neni 590 

Përgjegjësia për të metat materiale 
 
1. Qiradhënësi i përgjigjet qiramarrësit për të gjitha të metat e sendit të marrë me qira 

që pengojnë në përdorimin e kontraktuar ose të zakónshëm të tij, pavarësisht nëse 
ka ditur ose jo për to, si dhe për të metat e veçorive apo të karakteristikave të 
parashikuara shprehimisht ose heshtazi me kontratë.  

2. Nuk merren në konsiderim të metat e një rëndësisë të vogël.  
 

Neni 591 
Të metat për të cilat qiradhënësi nuk përgjigjet 

 
1. Qiradhënësi nuk përgjigjet për të metat e sendit të marrë me qira të cilat në 

momentin e lidhjes së kontratës kanë qenë të njohura për qiramarrësin, ose nuk 
kanë mundur t'i mbeten të panjohura.  

2. Mirëpo, qiradhënësi përgjigjet dhe për te metën e sendit të marrë me qira e cila i ka 
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mbetur e panjohur qiramarrësit për shkak të pakujdesisë së rëndë, në qoftë se ky ka 
qenë në dijeni për këtë të metë dhe me dashje ka ometuar që për këtë ta njoftojë 
qiramarrësin. 

 
Neni 592 

Zgjerimi i përgjegjësisë për të metat materiale 
 
Qiradhënësi përgjigjet për të gjitha të metat e sendit të marrë me qira, ne qoftë se ka 
pohuar se ai nuk ka kurrfarë të metash. 
 

Neni 593 
Përjashtimi kontraktues ose kufizimi i përgjegjësisë 

 
1. Përgjegjësia për të metat materiale të sendit të marrë me qira mund të përjashtohet 

ose të kufizohet me kontratë.  
2. Dispozita e kontratës me të cilën kjo përgjegjësi përjashtohet ose kufizohet është e 

pavlefshme në qoftë se qiradhënësi ka qene ne dijeni për të metat dhe me dashje ka 
ometuar që për to ta njoftojë qiramarrësin, ose poqëse e meta është e atillë që bën të 
pamundur përdorimin e sendit të marrë me qira si dhe atëherë kur qiradhënësi ka 
imponuar këtë dispozitë duke shfrytëzuar pozitën e vet monopoliste.  

 
Neni 594 

Njoftimi i qiradhënësit mbi të metat dhe rreziqet 
 

1. Qiramarrësi ka për detyrë ta njoftoje qiradhënësin pa shtyrje të panevojshme për 
secilën të metë të sendit të marrë me qira që do të tregohej gjatë kohës së qirasë, 
përveç në qoftë se qiradhënësi ka ditur për të metën.  

2. Ai ka për detyrë gjithashtu ta njoftojë qiradhënësin për çdo rrezik të paparashikuar 
që do të kanosej gjate kohës së qirasë, sendit të marrë me qira për të mundur të 
marrë masa të nevojshme.  

3. Qiramarrësi i cili nuk e njofton qiradhënësin mbi shfaqjen e të metës, ose mbi 
rrezikun e lindur për të cilën ky nuk ka ditur humb të drejtën e shpërblimit të dëmit 
që do të pësonte për shkak të ekzistimit të të metës ose rrezikut të paraqitur për 
sendin e marrë me qira dhe ka për detyrë ta shpërblejë dëmin që do ta pësonte 
qiradhënësi për këtë arsye.  

 
Neni 595 

Të drejtat e qiramarrësit kur sendi ka ndonjë të metë 
 
1. Në qoftë se sendi i marrë me qira në momentin e dorëzimit ka ndonjë të metë që 

nuk mund të evitohet, qiramarrësi mundet sipas dëshirës së vet, ta zgjidhë kontratën 
ose të kërkojë zbritjen e çmimit të qirasë.  

2. Kur sendi ka ndonjë të metë që nuk mund të evitohet pa ndërlikime të mëdha për 
qiramarrësin, ndërsa dorëzimi i sendit në afatin e caktuar nuk ka qenë pjese 
esenciale e kontratës, qiramarrësi mund të kërkojë nga qiradhënësi ose evitimin e te 
metës në afatin plotësues, ose zbritjen e çmimit të qirasë.  
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3. Në qoftë se qiradhënësi nuk e eviton te metën në afatin e ri plotësues qe ia ka 
caktuar qiramarrësi, qiramarrësi mund ta zgjidhë kontratën ose të kërkojë zbritjen e 
çmimit të qirasë.  

4. Sidoqoftë, qiramarrësi ka të drejtë në shpërblimin e dëmit.  
 

Neni 596 
Kur e meta paraqitet gjatë qirasë dhe kur sendi nuk ka veçori 

të kontraktuar ose të zakonshme 
 
1. Dispozitat e nenit paraprak aplikohen edhe në rastin kur gjatë qirasë paraqitet 

ndonjë e mete në sendin e marre me qira.  
2. Ato aplikohen edhe në rastet kur sendi i marrë me qira nuk ka ndonjë veçori që 

sipas kontratës ose sipas praktikës duhet të kishte, apo kur kjo veçori humbë gjatë 
qirasë.  

 
Neni 597 

Përgjegjësia e qiradhënësit për të metat juridike 
 
1. Kur dikush i treti pretendon që në sendin e marre me qira, ose në ndonjë pjesë të tij 

të ushtrojë ndonjë të drejtë dhe i drejtohet me kërkesë të vet qiramarrësit, si dhe në 
qoftë se arbitrarisht e merr sendin nga qiramarrësi, ky ka për detyrë ta njoftojë për 
këtë qiradhënësin, përveç nëse ky është tanimë në dijeni për këtë, përndryshe do të 
përgjigjet për dëmin. 

2. Në qoftë se vërtetohet se personit të tretë i takon ndonjë e drejte e cila përjashton 
fare të drejtën e qiramarrësit në përdorimin e sendit, kontrata e qirasë zgjidhet 
vetvetiu ne bazë të ligjit, ndërsa qiradhënësi ka për detyrë që qiramarrësit t'i 
shpërblejë dëmin e pësuar për këtë arsye.  

3. Ne rastin kur me të drejtën e personit të tretë vetëm kufizohet e drejta e 
qiramarrësit, ky mundet sipas dëshirës së vet ta zgjidhë kontratën ose të kërkojë 
zbritjen e qirasë, e në çdo rast shpërblimin e dëmit.  

 
KREU 3 

DETYRIMET E QIRAMARRËSIT 
 

Neni 598 
Përdorimi i sendeve sipas kontratës 

 
1. Qiramarrësi ka për detyrë ta përdorë sendin si ekonomist i mire respektivisht si 

shtëpiak i mirë.  
2. Ai mund ta përdore vetëm ashtu sikundër është caktuar me kontratë ose me 

destinimin e sendit.  
3. Ai përgjigjët për dëmin e paraqitur nga përdorimi i sendit të marrë me qira në 

kundërshtim me kontratën ose me destinimin e tij, pavarësisht nëse a e ka përdorur 
sendin ai ose ndonjë person që punon me urdhër të tij, ose ndonjë person tjetër të 
cilit ai ia ka bërë të mundur përdorimin e sendit.  
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Neni 599 
Denoncimi për shkak të përdorimit në kundërshtim me kontratën 

 
Ne qoftë se qiramarrësi edhe pas paralajmërimit të drejtuar nga qiradhënësi, e përdore 
sendin në kundërshtim me kontratën ose me destinimin e tij, ose e lënë pas dore 
mirëmbajtjen e tij, kështu që ekziston rreziku i dëmit të konsideruar për qiradhënësin, 
ky mund ta denoncoj kontratën pa e dhënë afatin e denoncimit. 
 

Neni 600 
Pagimi i qirasë 

 
1. Qiramarrësi ka për detyrë ta paguajë qiranë në afatet e caktuara me kontratë ose me 

ligj e në mungesë të kontratës dhe të ligjit, ashtu siç praktikohet në vendin ku sendi 
i është dorëzuar qiramarrësit.  

2. Në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe ose në vendin e dorëzimit të sendit nuk 
praktikohet ndryshe, qiraja paguhet për çdo gjashtë (6) mujor kur sendi është dhënë 
me qira për një ose për disa vjet e në qoftë se është dhënë për një kohë më të 
shkurtër, atëherë pasi të ketë kaluar kjo kohë.  

 
Neni 601 

Denoncimi për shkak të mospagimit të qirasë 
 
1. Qiradhënësi mund ta denoncojë kontratën e qirasë, në qoftë se qiramarrësi nuk 

paguan qiranë dhe këtë gjë nuk e bën as në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh 
pasi qiradhënësi ta ketë ftuar që të kryejë pagesën.  

2. Mirëpo, kontrata do të mbetet ne fuqi në qoftë se qiramarrësi e paguan shumën e 
debituar të qirasë para se t'i komunikohet denoncimi.  

 
Neni 602 

Kthimi i sendit të marrë me qira 
 
1. Qiramarrësi ka për detyrë ta ruajë sendin e marrë me qira dhe pas mbarimit të qirasë 

ta kthejë të padëmtuar.  
2. Sendi kthehet në vendin ku është dorëzuar. 
3. Qiramarrësi nuk përgjigjet për harxhimin e sendit që krijohet nga përdorimi i tij i 

zakonshëm, si dhe për dëmtimet që rrjedhin nga vjetrimi i tij. 
4. Në qoftë se gjatë kohës së qirasë ka bërë ndonjë ndryshim në send, ka për detyrë ta 

kthejë në gjendjen në të cilën ndodhej kur i është dhënë me qira. 
5. Ai mund ti marre me vete shtesat që ka bërë në send, në qoftë se mund të veçohen 

pa ndonjë dëmtim të tij, por qiradhënësi mund t'i mbajë po qe se ia shpërblen vlerën 
e tyre në kohën e kthimit.  

 
Neni 603 

Denoncimi për shkak të nënqirasë së palejueshme 
 
Qiradhënësi mund ta denoncojë kontratën e qirasë në qoftë se sendi i marrë me qira është 
dhënë në nënqira pa lejen e tij kur kjo sipas ligjit, ose sipas kontratës është e nevojshme. 
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Neni 604 
Kërkesa e drejtëpërdrejtë e qiradhënësit 

 
Qiradhënësi mundet për ti arkëtuar kërkesat e veta nga qiramarrësi të krijuara nga 
qiraja, të kërkojë drejteperdrejte nga nënqiramarrësi pagimin e shumës që ky i debiton 
qiramarrësit ne bazë të nënqiras. 
 

Neni 605 
Shuarja e nënqirasë në bazë të vetë ligjit 

 
Nënqiraja shuhet në çdo rast kur shuhet qiraja. 
 

KREU 4 
TJETËRSIMI I SENDIT TË MARRË ME QIRA 

 
Neni 606 

Tjetërsimi pas dorëzimit me qira 
 
1. Në rast te tjetërsimit të sendit i cili para kësaj i është dorëzuar ndonjë tjetrit me qira 

fituesi i sendit zene vendin e qiradhënësit, kështu që pas kësaj, të drejtat dhe 
detyrimet nga qiraja lindin midis tij dhe për qiramarrësit.  

2. Fituesi nuk mund të kërkojë nga qiramarrësi që t ia dorëzojë sendin para se të ketë 
kaluar koha për të cilën është kontraktuar qiraja e në qoftë se kohëzgjatja e qirasë nuk 
është caktuar as me kontratë dhe as me ligj, atëherë para skadimit të afatit të denoncimit.  

3. Për detyrimet e fituesit nga qiraja ndaj qiramarrësit përgjigjet bartësi si dorzan solidar.  
 

Neni 607 
E drejta e çmimit të qirasë 

 
1. Ne qofte se nuk është kontraktuar diçka tjetër, fituesi i sendit të dorëzuar me qira ka 

të drejtë në çmimin e qirasë, duke filluar që nga afati i parë i ardhshëm pas fitimit të 
sendit, nëse bartësi ka pranuar qiranë që më parë, bartësi duhet të njëjtën t'ia ktheje 
fituesit.  

2. Që nga momenti kur është njoftuar mbi tjetërsimin e sendit të marrë me qira, 
qiramarrësi mund t'ia paguajë çmimin a qirasë vetëm fituesit.  

 
Neni 608 

Tjetërsimi i sendit te marrë me qira para se t'i dorëzohet qiramarrësit 
 
1. Në qoftë se sendi për të cilin është lidhur kontrata e qirasë i është dorëzuar fituesit, 

e jo qiramarrësit, fituesi zëne vendin e qiradhënësit dhe merr përsipër detyrimet e tij 
ndaj qiramarrësit në qoftë se në momentin e lidhjes së kontratës mbi tjetërsimin ka 
qenë në dijeni për ekzistimin e kontratës së qirasë. 

2. Fituesi i cili në momentin e lidhjes se kontratës mbi tjetërsimin nuk ka qenë në dijeni 
për ekzistimin e kontratës së qirasë, nuk ka për detyrë t'ia dorëzojë qiramarrësit sendin, 
ndërsa qiramarrësi mund të kërkojë vetëm shpërblimin e dëmit nga qiradhënësi. 
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3. Për detyrimet e fituesit nga dhënia me qira ndaj qiramarrësit përgjigjet bartësi si 
dorëzan solidar. 

 
Neni 609 

Denoncimi i kontratës për shkak të tjetërsimi të sendit 
 
Kur për shkak të tjetërsimit të sendit të marrë me qira të drejtat dhe detyrimet e 
qiradhënësit kalojnë në fituesin, qiramarrësi mund ta denoncoj kontratën në çdo rast, 
duke respektuar afatet ligjore të denoncoje. 
 

KREU 5 
SHUARJA E QIRASË 

 
Neni 610 

Kalimi i kohës së caktuar 
 
1. Kontrata e qirasë e lidhur për një kohe të caktuar shuhet me vetë kalimin e kohës 

për të cilën është lidhur.  
2. E njëjta gjë vlen edhe në rastet kur në mungesë të vullnetit të kontraktuesve 

kohëzgjatja e qirasë është caktuar me ligj.  
 

Neni 611 
Përtëritja heshtazi e qirasë 

 
1. Kur pasi të ketë kaluar koha për të cilën është lidhur kontrata e qirasë, qiramarrësi 

vazhdon ta përdorë sendin, ndërsa qiradhënësi nuk e kundërshton këtë, konsiderohet 
se është lidhur kontratë e re e qirasë me kohëzgjatje të pacaktuar, në të njëjtat 
kushte sikurse edhe në ato paraprake.  

2. Sigurimet të cilat personat e tretë kanë dhënë për qiranë e parë, shuhen me të kaluar 
koha për të cilat është lidhur kontrata e pare.  

 
Neni 612 

Denoncimi 
 
1. Kontrata e qirasë kohëzgjatja e së cilës nuk është caktuar dhe as që mund të 

caktohet nga rrethanat apo nga zakonet e vendit shuhet me denoncim të cilin secila 
palë mund t'ia japë tjetrës duke respektuar afatin a caktuar të denoncimit.  

2. Në qoftë se kohëzgjatja e afatit të denoncimit nuk është caktuar me kontratë ose me 
ligj apo me zakonet e vendit, ndërsa ajo është tetë ditë por që denoncimi të mos 
mund të jepet në kohën jo të duhur.  

3. Në qoftë se sendet e marra me qira janë të rrezikshme për shëndetin, qiramarrësi 
mund ta denoncoje kontratën pa e dhënë afatin e denoncimit edhe në qoftë se në 
momentin e lidhjes së kontratës e ka ditur ketë.  

4. Qiramarrësi nuk mund të heqë dorë nga e drejta e paraparë në paragrafin 3. të këtij 
neni.  
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Neni 613 
Shkatërrimi i sendeve për shkak të forcës madhore 

 
1. Marrja me qira pushon në qoftë se sendi i marrë me qira shkatërrohet nga ndonjë 

rast i forcës madhore.  
2. Në qoftë se sendi i marrë me qira shkatërrohet pjesërisht ose vetëm dëmtohet, 

qiramarrësi mund ta zgjidhë kontratën, ose të mbetet edhe më tej në qiramarrje dhe 
të kërkojë zbritjen përkatëse të çmimit të qirasë.  

 
Neni 614 
Vdekja 

 
Në rast te vdekjes të qiramarrësit ose të qiradhënësit qiraja, vazhdon me trashëgimtarë 
të tij po që se nuk është kontraktuar ndryshe. 
 

PJESA IX 
KONTRATA PËR VEPRËN 

 
KREU 1 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 615 
Kuptimi 

 
Me kontratën për veprën kryerësi i punëve detyrohet të kryejë një punë të caktuar, 
sikurse është prodhimi ose riparimi i ndonjë sendi ose kryerja e ndonjë pune fizike ose 
intelektuale e të ngjashme kurse porositësi është i detyruar për atë të paguajë 
shpërblimin. 
 

Neni 616 
Raporti me kontratën për shitjen 

 
1. Kontrata me të cilën njëra palë detyrohet të prodhojë një send të caktuar të 

luajtshëm prej materialit të vet konsiderohet në rast dyshimi kontratë për shitje.  
2. Kontrata mbetet kontratë për veprën në qoftë se porositësi është detyruar të japë 

pjesën thelbësore të materialit të nevojshëm për prodhimin e sendit.  
3. Në çdo rast kontrata konsiderohet kontratë për vepër, në qoftë se kontraktuesit kanë 

pas për qëllim veçanërisht punën e kryerësit.  
 

Neni 617 
Cilësia e materialit të kryerësit 

 
1. Në qoftë se është kontraktuar që kryerësi të prodhojë një send prej materialit të vet, 

ndërsa nuk është caktuar cilësia, sipërmarrësi ka për detyrë të japë material të 
cilësisë së mesme.  

2. Ai i përgjigjet porositësit për cilësinë e materialit njësoj si shitësi.  
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KREU 2 
MBIKËQYRJA 

 
Neni 618 

Mbikëqyrja 
 
Porositësi ka të drejtë të bëjë mbikëqyrjen e kryerjes së punës e të japë udhëzime kur 
kjo i përgjigjet natyrës së punës, ndërsa kryerësi ka për detyrë t'ia bëjë të mundur këtë. 
 

KREU 3 
LIDHJA E KONTRATËS ME ANË TË ANKANDIT 

 
Neni 619 

Ftesa për ankand mbi çmimin e punimeve 
 
1. Ftesa e drejtuar numrit të caktuar ose të pacaktuar personash, në kushtet e caktuara 

dhe me garancione të caktuara, detyron ftuesin të lidhë kontratën për ato punime me 
atë që ofron çmimin më të ulët, përveç nëse këtë detyrim e ka përjashtuar me ftesën 
për ankand. 

2. Në rastin e përjashtimit të detyrimit për të lidhë kontratën, ftesa për ankand 
konsiderohet si ftesë të interesuarve që ata të bëjnë oferta të kontratës sipas 
kushteve të shpallura.  

 
Neni 620 

Ftesa për ankand për zgjidhjen artistike ose teknike të punëve të synuara 
 
Ftesa e drejtuar numrit të caktuar ose të pacaktuar personash për ankand për zgjidhjen 
artistike ose teknike të punimeve të synuara, detyrojnë ftuesin që sipas kushteve të 
përmbajtura në ftesë për ankand të lidhë kontratën me pjesëmarrësin e ankandit, 
zgjedhja e të cilit është pranuar nga komisioni me përbërjen e shpallur që përpara, 
përveç nëse këtë detyrim e ka përjashtuar në ftesën e ankandit. 
 

KREU 4 
DETYRIMET E KRYERËSIT 

 
Neni 621 

Te metat e materialit 
 
1. Kryerësi ka për detyrë ta paralajmërojë porositësin për të metat e materialit që e ka 

dorëzuar porositësi, që i ka vënë re ose është dashur t i vërejë, përndryshe do të 
përgjigjet për dëmin.  

2. Në qoftë se porositësi i ka kërkuar që sendi të prodhohet prej materialit për të metat 
e të cilit kryerësi i'a ka treguar, kryerësi ka për detyrë të veprojë sipas kërkesës së 
tij, përveç nëse është e qartë se materiali nuk është i përshtatshëm për veprën e 
porositur ose në qoftë se prodhimi prej materiali të kërkuar do të mund t'i bëjë dëm 
prestigjit të kryerësit, në të cilin rast kryerësi mund ta zgjidhë kontratën.  
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3. Kryerësi ka për detyrë ta paralajmërojë porositësin për të metat në urdhrin e tij dhe 
për rrethana të tjera që ishte në dijeni ose duhej të ishte në dijeni të cilat mund të 
jenë të rëndësishme për veprën e porositur ose për kryerjen në kohë, përndryshe do 
të përgjigjet për dëmin.  

 
Neni 622 

Detyrimi për ta kryer veprën 
 
1. Kryerësi ka për detyrë ta kryejë veprën si është kontraktuar dhe sipas rregullave të 

punës.  
2. Ai ka për detyrë ta kryejë veprën për kohën e caktuar, e në qoftë se kjo nuk është 

caktuar, atëherë për një kohë të arsyeshme që nevojitet për punë të tilla.  
3. Ai nuk përgjigjet për vonesë, të shkaktuar për shkak se porositësi nuk i'a ka 

dorëzuar materialin në kohë, apo për shkak se ka kërkuar ndryshime, apo sepse nuk 
i'a ka paguar paradhënien e kontraktuar dhe në përgjithësi për vonesë të shkaktuar 
nga sjellja e porositësit.  

 
Neni 623 

Zgjidhja e kontratës për shkak te shmangies nga kushtet e kontraktuara 
 
1. Në qoftë se gjatë kryerjes së veprës tregohet se kryerësi nuk u përmbahet kushteve 

të kontratës dhe në përgjithësi nuk punon si duhet, kështu që vepra e kryer do të 
ketë të meta, porositësi mund ta paralajmërojë kryerësin për këtë dhe t'i caktojë afat 
plotësues që punën e vet t'ua përshtatë detyrimeve të veta.  

2. Në qoftë se deri në skadimin e këtij afati kryerësi i punës nuk vepron sipas kërkesës 
së porositësit, ky mund ta zgjidhë kontratën dhe të kërkojë shpërblimin e dëmit.  

 
Neni 624 

Zgjidhja e kontratës para kalimit të afatit 
 
1. Në qoftë se afati është element thelbësor i kontratës, ndërsa kryerësi është aq në vonesë 

me fillimin ose me kryerjen e punës, sa që është e qartë se nuk do ta kryejë brenda 
afatit, porositësi mund ta zgjidhë kontratën dhe të kërkojë shpërblimin e dëmit. 

2. Ai ka këtë të drejtë edhe atëherë kur afati nuk është element thelbësor i kontratës në 
qoftë se për shkak të vonesës së tillë porositësi qartazi nuk do të kishte interes për 
përmbushjen e kontratës. 

 
Neni 625 

Besimi i kryerjes së punës personit të tretë 
 
1. Në qoftë se nga kontrata ose nga vetë natyra e punës nuk rrjedh diçka tjetër, 

kryerësi nuk e ka për detyrë që punën ta kryejë personalisht.  
2. Kryerësi edhe me tej i përgjigjet personit për kryerjen e punës edhe kur punën nuk e 

kryen personalisht.  
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Neni 626 
Përgjegjësia për bashkëpunëtorët 

 
Kryerësi përgjigjet për personat të cilët sipas urdhrit të tij kanë punuar në punën që e ka 
marrë përsipër ta kryejë, sikur ta ketë kryer vet. 
 

Neni 627 
Kërkesa e drejtpërdrejtë e bashkëpunëtorëve të kryerësit ndaj porositësit 

 
Për arkëtimin e kërkesave të veta nga kryerësi, bashkëpunëtorët e tij mund t'i drejtohen 
drejtpërdrejt porositësit dhe të kërkojnë prej tij që t'u paguajë këto kërkesa në ngarkim 
të shumës të cilën ai në këtë çast i ka borxh kryerësit, në qoftë se këto kërkesa janë 
pranuar. 
 

Neni 628 
Dorëzimi i sendit të prodhuar porositësit 

 
1. Kryerësi ka për detyrë që sendin e prodhuar ose të riparuar t'ia dorëzojë porositësit.  
2. Kryerësi lirohet nga ky detyrim, në qoftë se sendi që e ka prodhuar ose riparuar 

shkatërrohet nga një shkak, për të cilin ai nuk përgjigjet.  
 

KREU 5 
PËRGJEGJËSIA PËR TË METAT 

 
Neni 629 

Kontrollimi i veprës së kryer dhe njoftimi i kryesit 
 
1. Porositësi ka për detyrë ta kontrollojë veprën e kryer, nëse sipas rrjedhës së rregullt 

të të punës ky kontrollim është i mundur dhe për të metat e konstatuara pa shtyrje ta 
njoftojë kryerësin.  

2. Në qoftë se porositësi nuk i përgjigjet ftesës së kryerësit që ta kontrollojë dhe 
pranojë veprën e kryer pa ndonjë shkak të arsyeshëm, konsiderohet se vepra është 
pranuar.  

3. Pas kontrollit dhe pranimit të punës së kryer, kryerësi nuk përgjigjet më për të metat 
që kanë mund të vërehen me kontroll të zakonshme, përveç se ai ishte në dijeni për 
ato të meta dhe nuk e ka njoftuar porositësin.  

 
Neni 630 

Të metat e fshehura 
 
1. Në qoftë se më vonë konstatohet ndonjë e metë e cila nuk ka mund të zbulohet me 

kontroll të zakonshëm, porositësi megjithatë mund të thirret në atë me kusht që për 
këtë ta njoftojë porositësin sa më parë, por jo më vonë se në afatin prej një (1) muaji 
nga zbulimi i saj.  

2. Me kalimin e dy (2) viteve nga pranimi i punës së kryer, porositësi nuk mundet më 
të thirret në të meta.  
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Neni 631 
Shuarja e së drejtës 

 
1. Porositësi i cili e ka njoftuar kryerësin me kohë për të metat e veprës së kryer nuk 

mund të realizojë të drejtën e vet në rrugë gjyqësore pas kalimit të një (1) viti nga 
njoftimi i bërë. 

2. Pas skadimit të këtij afati, porositësi mundet, në qoftë se për të metat e ka njoftuar 
në kohën e duhur kryerësin e punës, me kundërshtim kundër kërkesës së kryerësit 
për pagimin e shpërblimit, të theksojë të drejtën e vet për zbritjen e shpërblimit dhe 
shpërblimin e dëmit. 

 
Neni 632 

Rastet kur kryerësi humb të drejtën të thirret në nenet paraprake 
 
Kryerësi nuk mund të thirret në ndonjë dispozitë të neneve paraprake kur e meta ka të 
bëjë me faktet për të cilat ishte në dijeni ose nuk kanë mund t'i mbeten të panjohura, 
ndërsa për këto nuk e ka njoftuar porositësin. 
 

Neni 633 
E drejta e kërkesës për mënjanimin e të metave 

 
1. Porositësi i cili e ka njoftuar me rregull kryerësin se puna e kryer ka ndonjë të metë, 

mund të kërkojë prej tij që të metën ta mënjanojë dhe për të t'ia caktojë afatin e 
arsyeshëm.  

2. Ai ka të drejtë edhe për shpërblimin e dëmit që pëson për këtë arsye.  
3. Në qoftë se mënjanimi i të metës kërkon shpenzime të tepruara, kryerësi mund të 

refuzojë ta kryejë, por me këtë rast porositësit i takon, sipas zgjedhjes së tij, e drejta 
e zbritjes së shpërblimit ose zgjidhjes së kontratës si edhe e drejta e shpërblimit të 
dëmit.  

 
Neni 634 

Zgjidhja e kontratës në rastin e veçantë 
 
Kur puna e kryer ka të metë të tillë sa që veprën e bën të papërdorshme ose është kryer 
në kundërshtim me kushtet shprehimore të kontratës, porositësi mundet, duke mos 
kërkuar mënjanimin paraprak të të metave, ta zgjidhë kontratën dhe të kërkojë 
shpërblimin e dëmit. 
 

Neni 635 
E drejta e porositësit në rastin e të metave të tjera të veprës së kryer 

 
1. Kur puna e kryer ka të metë, por vepra është megjithatë e përdorshme, respektivisht 

kur puna nuk është kryer në kundërshtim me kushtet e parapara shprehimisht të 
kontratës, porositësi ka për detyrë ta lejojë kryerësin që ta mënjanoj të metën.  

2. Porositësi mund t'i caktojë kryerësit një afat të arsyeshëm për mënjanimin e të 
metave.  
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3. Në qoftë se kryerësi nuk e mënjanon të metën deri te kalimi i këtij afati, porositësi 
mundet sipas zgjedhjes se tij ta kryejë mënjanimin në llogari të kryerësit ose ta 
zbres shpërblimin ose ta zgjidhë kontratën.  

4. Kur është fjala për të metë të parëndësishme, porositësi nuk mund të shërbehet me 
të drejtën e zgjidhjes së kontratës.  

5. Në çdo rast ai ka të drejtë edhe për shpërblimin e dëmit.  
 

Neni 636 
Zbritja e shpërblimit 

 
Shpërblimi zbritet në përpjesëtim ndërmjet vlerës së punës së kryer pa të meta në 
kohën e lidhjes së kontratës dhe vlerës që do të kishte puna e kryer me të meta në atë 
kohë. 
 

KREU 6 
DETYRIMET E POROSITËSIT 

 
Neni 637 

Detyrimi i pranimit të punës 
 
Porositësi ka për detyrë ta pranojë punën e kryer sipas dispozitave të kontratës dhe 
rregullave të punës. 
 

Neni 638 
Caktimi dhe pagimi i shpërblimit 

 
1. Shpërblimi caktohet me kontratë, në qoftë se nuk është caktuar me ndonjë tarifë të 

detyrueshme ose me ndonjë akt tjetër të detyrueshëm.  
2. Në qoftë se shpërblimi nuk është caktuar, gjykata cakton shpërblimin sipas vlerës së 

punës, sipas kohës së nevojshme normalisht për punë të tillë dhe sipas shpërblimit 
të rëndomtë për këtë lloj të punës.  

3. Porositësi nuk ka për detyrë ta paguajë shpërblimin para se ta ketë kontrolluar dhe 
lejuar, përveç nëse është kontraktuar ndryshe.  

4. E njëjta gjë vlen në qoftë se është kontraktuar kryerja dhe dorëzimi i punëve pjesë-
pjesë.  

 
Neni 639 

Llogaritja me garanci shprehimore 
 
1. Në qoftë se shpërblimi është kontraktuar në bazë të llogaritjes me garanci 

shprehimore të kryerësit për saktësinë e tij, ai nuk mund të kërkojë shtimin e 
shpërblimit as edhe në qoftë se në punim ka dhënë më tepër punë dhe në qoftë se 
kryerja e punës ka kërkuar më tepër shpenzime se sa është parashikuar.  

2. Me këtë nuk përjashtohet zbatimi i rregullave për zgjidhjen dhe ndryshimin e 
kontratës për shkak të ndryshimit të rrethanave  

3. Në qoftë se shpërblimi është kontraktuar në bazë të llogaritjes pa garanci 
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shprehimore të kryerësit për saktësinë e tij dhe gjatë punës tejkalimi i llogarisë 
tregohet i pashmangshëm, kryerësi duhet për këtë pa shtyrje ta njoftojë porositësin, 
përndryshe humb çdo kërkesë për shkak të shpenzimeve të shtuara.  

 
KREU 7 

RREZIKU 
 

Neni 640 
Kur kryerësi e ka dhënë materialin 

 
1. Në rast se kryerësi e ka dhënë materialin për prodhimin e sendit, kurse sendi 

dëmtohet ose shkatërrohet për arsye të ndryshme para se t'i dorëzohet porositësit, 
rrezikun e mban kryerësi dhe nuk ka të drejtë shpërblimin për materialin e dhënë e 
as për punën e tij.  

2. Në qoftë se porositësi e ka kontrolluar punimin e kryer dhe e ka lejuar, konsiderohet 
se sendi i është dorëzuar, ndërsa te kryerësi ka mbetur në ruajtje.  

3. Në qoftë se porositësi është vonuar për shkak të mospranimit të sendit të ofruar, 
rreziku i shkatërrimit ose i dëmtimit të rastësishëm të sendit kalon në atë.  

 
Neni 641 

Kur porositësi e ka dhënë materialin 
 
1. Rrezikun e shkatërrimit ose dëmtimit të rastësishëm e bartë kryerësi, në qoftë se ai e 

ka dhënë materialin për prodhimin e sendit.  
2. Në këtë rast, kryerësi ka të drejtë të shpërblimit vetëm në qoftë se sendi është 

shkatërruar ose dëmtuar pas rënies së porositësit në vonesë ose në qoftë se 
porositësi nuk i është përgjigjur ftesës të bërë me rregull për ta kontrolluar sendin.  

 
Neni 642 

Rreziku në rast të dorëzimit pjesë-pjesë 
 
Në qoftë se është kontraktuar se porositësi do ta bëjë kontrollin dhe pranimin e pjesëve 
të veçanta ashtu si do të prodhohen, kryerësi ka të drejtë shpërblimi për prodhimin e 
pjesëve që i ka kontrolluar dhe lejuar edhe në qoftë se ato pas tij do të shkatërroheshin 
tek ai pa fajin e tij. 
 

KREU 8 
E DREJTA E PENGUT 

 
Neni 643 

E drejta e pengut 
 
Për sigurimin e arkëtimit të kërkesave të shpërblimit për punën dhe shpërblimin e 
materialit të shpenzuar dhe kërkesave të tjera në bazë të kontratës për vepër, kryerësi 
ka të drejtë pengu në sendet që i ka prodhuar ose riparuar, si dhe në sende të tjera që i'a 
ka dorëzuar porositësi lidhur me punën e tij, gjithnjë gjersa ato i mban dhe nuk pushon 
me vullnet t'i mbajë. 



 
Ligjet civile 

 158 

KREU 9 
SHUARJA E KONTRATËS 

 
Neni 644 

Zgjidhja e kontratës me vullnetin e porositësit 
 
Derisa vepra e porositësit nuk është kryer, porositësi mund ta zgjidhë kontratën kur të 
dojë, por në atë rast ka për detyrë t'i paguajë kryerësit shpërblimin e kontraktuar, të 
zvogëluar për shumën e shpenzimeve që ky nuk i ka bërë e që do të kishte për detyrë t'i 
bënte po të mos zgjidhej kontrata si edhe për shumën e fitimit që e ka realizuar në anën 
tjetër ose që me qëllim e ka lëshuar ta realizojë. 
 

PJESA X 
KONTRATA PËR NDËRTIMIN 

 
KREU 1 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 645 
Nocioni 

 
1. Kontrata për ndërtim është kontratë me të cilën kryerësi detyrohet sipas projektit të 

caktuar të ndërtojë në afatin e caktuar ndërtesën e caktuar në tokën e caktuar, apo në 
një tokë të tillë respektivisht në objektin tashmë ekzistues të kryejë punë të tjera 
ndërtimi, ndërsa porositësi detyrohet që për këtë t'i paguajë çmimin e caktuar.  

2. Kontrata për ndërtimin duhet të jetë e lidhur me shkrim.  
 

Neni 646 
Objektet ndërtimore 

 
Me fjalën "Objektet ndërtimore" në kuptim të kësaj pjese konsiderohen ndërtesat, digat, 
urat, ujësjellësi, kanalizimi, rrugët, vijat hekurudhore, tunelet, puset dhe objekte të tjera 
ndërtimore, ndërtimi i të cilave kërkon punë më të mëdha dhe më të ndërlikuara. 
 

Neni 647 
Mbikëqyrja e punimeve dhe kontrolli i cilësisë së materialit 

 
Kryerësi i punës ka për detyrë t'ia bëjë të mundur porositësit mbikëqyrjen e 
vazhdueshme të punimeve dhe kontrollin e sasisë dhe cilësisë së materialit të përdorur. 
 

Neni 648 
Shmangie nga projekti 

 
1. Për çdo shmangie nga projekti i ndërtimit respektivisht nga punimet e kontraktuara, 

kryerësi duhet të ketë pëlqimin me shkrim të porositësit.  
2. Ai nuk mund të kërkojë ngritje të çmimit të kontraktuar për punimet që i ka kryer 

pa pëlqimin e këtillë.  
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Neni 649 
Punimet urgjente të paparashikueshme 

 
1. Kryerësi mund t'i kryejë punimet e paparashikuara edhe pa pëlqimin paraprak të 

porositësit, në qoftë se për shkak të urgjencës së tyre nuk ka pasur mundësi ta marrë 
këtë pëlqim.  

2. Punime të paparashikuara janë ato, ndërmarrja e të cilave ka qenë e domosdoshme 
për shkak të stabilitetit të objektit apo për parandalimin e shkaktimit të dëmit e që 
janë shkaktuar nga natyra e papritur më e rëndë e tokës me paraqitjen e papritur të 
ujit ose nga ndonjë ngjarje tjetër e jashtëzakonshme dhe e papritur.  

3. Kryerësi ka për detyrë që pa vonesë të njoftojë porositësin për këto fenomene dhe 
për masat e marra.  

4. Kryerësi ka të drejtë për shpërblim të drejtë për punimet e paparashikueshme që 
është dashur të kryhen.  

5. Porositësi mund ta zgjidhë kontratën në qoftë se për shkak të këtyre punimeve, 
çmimi kontraktues do të duhej të shtohej konsiderueshëm për të cilën gjë ka për 
detyrë që pa shtyrje ta njoftojë kryerësin e punimeve.  

6. Në rastin e zgjidhjes së kontratës, porositësi ka për detyrë t'i paguajë kryerësit të 
punimeve pjesën përkatëse të çmimit për punimet e kryera, si edhe një shpërblim të 
drejtë për shpenzimet e domosdoshme të bëra.  

 
Neni 650 

Çmimi i punimeve 
 
Çmimi i punimeve mund të caktohet sipas njësisë së matjes së punimeve të kontraktura 
(çmimi i njësisë) ose në shumë të tërësishme për tërë objektin (çmimi total i 
kontraktuar). 
 

Neni 651 
Ndryshimi i çmimit 

 
1. Në qoftë së me kontratë lidhur me ndryshimin e çmimit nuk është parashikuar diçka 

tjetër, kryerësi që e ka kryer detyrimin e vet në afatin e parashikuar mund të kërkojë 
rritjen e çmimit të punimeve në qoftë se në kohën midis lidhjes së kontratës e të 
përmbushjes së saj kanë ndryshuar çmimet e elementeve në bazë të cilave është 
caktuar çmimi i punimeve, kështu që do të duhej që ky çmim të ishte më i madh për 
më shumë se dy përqind (2%).  

2. Në rastin kur kryerësi i punimeve me faj të vet nuk i ka kryer punimet në afatin e 
parashikuar me kontratë, ai mund të kërkojë rritjen e çmimit të punimeve në qoftë 
se në kohën midis lidhjes së kontratës dhe ditës kur sipas kontratës është dashur të 
përfundoheshin punimet e elementeve në bazë të të cilave është caktuar, kështu që 
ky do të duhej sipas çmimeve të reja të këtyre elementeve të ishte më i madh për më 
se pesë për qind.  

3. Në rastet nga paragrafët e mësipërm, kryerësi mund të kërkojë vetëm diferencën në 
çmimin e punimeve që tejkalon dy (2%) përkatësisht pesë përqind (5%).  

4. Kryerësi nuk mund të thirret në rritjen e çmimit të elementeve në bazë të të cilave 
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është caktuar çmimi i punimeve, në qoftë se deri te rritja e çmimit ka ardhur pas 
ardhjes së tij në vonesë.  

 
Neni 652 

Dispozitat për pandryshueshmërinë e çmimeve 
 
1. Në qoftë se është kontraktuar së çmimi i punimeve nuk do të ndryshojë, në rastin 

kur pas lidhjes së kontratës rriten çmimet e elementeve, në bazë të të cilave është 
caktuar çmimi i punimeve, kryerësi mund të kërkojë megjithëse ekziston një 
dispozitë e tillë e kontratës, ndryshimin e çmimit të punimeve, në qoftë se çmimet e 
elementeve janë rritur në atë masë që çmimi i punimeve do të duhej të ishte më i 
madh se dhjetë përlind (10%). 

2. Mirëpo, edhe në këtë rast kryesi mund të kërkojë vetëm diferencën në çmimin që 
tejkalon dhjetë për qind, përveç nëse shtimi i çmimit të elementeve ka ardhur si 
pasojë e vonesës së tij. 

 
Neni 653 

Zgjidhja e kontratës për shkak të rritjes së çmimit 
 
1. Në qoftë se në rastet nga nenet paraprake çmimi kontraktues do të duhej të rritej 

konsiderueshëm, porositësi mund ta zgjidhë kontratën.  
2. Në rastin e zgjidhjes së kontratës, porositësi ka për detyrë t'i paguajë kryerësit 

pjesën përkatëse të çmimit të kontraktuar për punimet e kryera gjer atëherë, si edhe 
shpërblimin e drejtë për shpenzimet e domosdoshme të bëra.  

 
Neni 654 

E drejta e porositësit për të kërkuar zbritjen e çmimit të kontraktuar 
 
1. Në qoftë se në kohën midis lidhjes së kontratës dhe përmbushjes së detyrimit të 

kryerësit janë zbritur çmimet e elementeve në bazë të cilave është caktuar çmimi i 
punimeve për më tepër se dy për qind (2%), kurse punimet janë kryer brenda afatit 
të kontraktuar, porositësi ka të drejtë të kërkojë zbritjen përkatëse të çmimit të 
kontraktuar të punimeve mbi këtë përqindje.  

2. Në qoftë se është kontraktuar pandryshueshmëria e çmimit të punimeve, ndërsa 
këto janë kryer në afat të kontraktuar, porositësi ka të drejtë për zbritje të 
kontraktuar në rastin kur çmimet e elementeve, në bazë të të cilave është caktuar 
çmimi i punimeve, janë zbritur aq sa çmimi do të ishte më i vogël për më tepër se 
dhjetë për qind e pikërisht për diferencën në çmim prej më se dhjetë për qind 
(10%).  

3. Në rastin e vonesës së kryesit të punimeve, porositësi ka të drejtë për zbritjen 
proporcionale te çmimit të punimeve për çdo zbritje të çmimit të elementeve, në 
bazë të cilave është caktuar çmimi i punimeve.  
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KREU 2 
KONTRATA PËR NDËRTIMIN ME DISPOZITË TË VEÇANTË 

 
Neni 655 

Kontrata për ndërtimin me dispozitë të veçantë 
 
1. Në qoftë se kontrata për ndërtimin përmban dispozitën "çelësi në dorë" ose ndonjë 

dispozitë tjetër të ngjashme, kryerësi detyrohet në mënyrë të pavarur që të kryejë së 
bashku të gjitha punimet e nevojshme për ndërtimin dhe përdorimin e objektit të 
caktuar të tërësishëm.  

2. Në këtë rast çmimi i kontraktuar përfshin edhe vlerën e të gjitha punimeve të 
paparashikuara e të tepricës së punimeve, ndërsa përjashton ndikimin e mungesave 
të punimeve në çmimin e kontraktuar.  

3. Në qoftë se në kontratën "çelësi në dorë" marrin pjesë disa kryerës si palë 
kontraktuese, përgjegjësia e tyre ndaj porositësit është solidare.  

 
KREU 3 

PËRGJEGJËSIA PËR TË METAT 
 

Neni 656 
Zbatimi i rregullave të kontratës për veprën 

 
Në qoftë se në këtë pjesë nuk është caktuar ndryshe, për përgjegjësinë për të metat e 
godinës zbatohen dispozitat përkatëse të kontratës për veprën. 
 

Neni 657 
Kalimi i të drejtave nga përgjegjësia për të metat 

 
Të drejtat e porositësit ndaj kryerësit për shkak të të metave të godinës kalojnë edhe në 
të gjithë fituesit e mëvonshëm të godinës ose të pjesës së saj, por fitueseve të 
mëvonshëm nuk u rrjedh afati i ri për njoftim dhe padi, por u llogaritet afati i 
paraardhësve. 
 

KREU 4 
PËRGJEGJËSIA E KRYERËSIT DHE E PROJEKTUESIT 

PËR SOLIDITETIN E GODINËS 
 

Neni 658 
Nga çka përbëhet 

 
1. Kryerësi përgjigjet për të metat e ndërtimit të godinës që i përkasin soliditetit të saj, 

në qoftë se këto të meta do të paraqiteshin për një kohë prej dhjetë (10) vitesh nga 
dorëzimi dhe pranimi i punimeve.  

2. Kryerësi përgjigjet edhe për të metat e tokës në të cilën është ngritur godina, të cilat 
do të tregoheshin për një kohë prej dhjetë vjetësh nga dorëzimi dhe pranimi i 
punimeve, përveç nëse organizata e specializuar e ka dhënë mendimin profesional 
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se toka është e përshtatshme për ndërtim, kurse gjatë ndërtimit nuk janë paraqitur 
rrethana që e vijnë në dyshim bazueshmërinë e mendimit profesional.  

3. E njëjta gjë vlen edhe për projektuesin në qoftë se e meta e godinës rrjedh nga 
ndonjë e metë në plan.  

4. Ata janë përgjegjës sipas paragrafëve të mësipërm jo vetëm ndaj porositësit por 
edhe çdo fituesi tjetër të godinës.  

5. Kjo përgjegjësi e tyre nuk mund të përjashtohet e as të kufizohet me kontratë.  
 

Neni 659 
Detyra e njoftimit dhe humbja e të drejtave 

 
1. Porositësi ose fituesi tjetër ka për detyrë që për të metat ta njoftojë kryerësin dhe 

projektuesin e punimeve në afat prej gjashtë (6) muajsh, prej kur e ka konstatuar të 
metën, përndryshe humb të drejtën që të thirret në te.  

2. E drejta e porositësit ose e fituesit tjetër ndaj kryerësit respektivisht ndaj 
projektuesit sipas bazës së përgjegjësisë së tyre për të metat shuhet brenda një (1) 
viti duke llogaritur nga dita kur porositësi respektivisht fituesi e ka njoftuar 
projektuesin, përkatësisht kryerësin e punimeve për të metën.  

3. Kryerësi i punimeve apo projektuesi nuk mund të referohet në dispozitat e 
paragrafëve të mësipërm nëse defekti ka të bëjë me faktet që kanë qenë të njohura 
apo nuk kanë mundur të ngelin të panjohura dhe se kanë dështuar të njoftojnë 
porositësin, respektivisht fituesin tjetër, ose përmes veprimit të tyre ata e kanë 
keqinformuar porositësin, respektivisht fituesin, në atë mënyrë që ta bëjnë atë të 
mos ketë mundësi ta shfrytëzojnë këtë të drejtë me kohë.  

 
Neni 660 

Zvogëlimi dhe përjashtimi i përgjegjësisë 
 
1. Kryerësi nuk lirohet nga përgjegjësia në qoftë se dëmi është shkaktuar për shkak se 

gjatë kryerjes së punimeve të caktuara ka vepruar sipas kërkesave të porositësit. 
2. Në qoftë se para kryerjes së punës së caktuar sipas kërkesës së porositësit ia ka 

tërhequr vërejtjen për rrezikun nga dëmi, përgjegjësia e tij zvogëlohet dhe sipas 
rrethanave të rastit konkret, mundet edhe të përjashtohet.  

 
Neni 661 
Regresi 

 
1. Kur për dëmin janë përgjegjës kryerësi dhe projektuesi, përgjegjësia e secilit prej 

tyre caktohet sipas madhësisë së fajit të tij.  
2. Projektuesi që e ka hartuar projektin e godinës dhe të cilit i është besuar mbikëqyrja 

e kryerjes së punimeve të planifikuara përgjigjet edhe për të metat në punimet e 
bëra të shkaktuara me faj të kryerësit të punimeve, në qoftë se ka mundur t'i vinte re 
me mbikëqyrjen normale dhe të arsyeshme të punimeve, por ka të drejtë të kërkojë 
nga kryerësi i punimeve shpërblimin përkatës. 

3. Kryerësi i punimeve që e ka shpërblyer dëmin e shkaktuar për shkak të të metave në 
punimet e kryera ka të drejtë të kërkojë shpërblimin nga projektuesi në masën në të 
cilën të metat në punimet e kryera rrjedhin prej të metave në projekt. 



 
Ligji Nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve 

 163 

4. Nëse për të metën është përgjegjës një person, të cilit kryerësi i'a ka besuar kryerjen 
e një pjese të punës, atëherë kryerësi duhet – nëse dëshiron shpërblim prej atij 
personi - të njoftojë për ekzistimin e të metës në afat prej dy (2) muajsh, duke e 
llogaritur nga dita kur ai vet ka qenë i njoftuar nga porositësi për të njëjtën të metë. 

 
PJESA XI 

KONTRATA PËR TRANSPORTIN 
 

KREU 1 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 662 
Nocioni 

 
1. Me kontratën për transportin detyrohet transportuesi që të transportojë në vendin e 

caktuar ndonjë person ose send, ndërsa udhëtari, respektivisht dërguesi detyrohet që 
për këtë t'i paguajë shpërblimin e caktuar.  

2. Transportuesi sipas këtij ligji konsiderohet si personi i cili merret me transport si 
punë të rregullt të tij, ashtu edhe çdo person tjetër i cili detyrohet me kontratë të 
kryejë transportin me shpërblim.  

 
Neni 663 

Detyrimet e transportuesit në transportin liniar 
 
1. Transportuesi i cili kryen transportin në një linjë të caktuar (transporti liniar) ka për 

detyrë që rregullisht dhe në gjendje të rregullt të mbajë linjën e shpallur.  
2. Ai ka për detyrë të pranojë për transport çdo person dhe çdo send që përmbushin 

kushtet e caktuara me kushtet e përgjithshme të shpallura.  
3. Në qoftë se mjetet e rregullta të transportit të transportuesit nuk mjaftojnë për 

kryerjen e të gjitha transporteve të kërkuara, përparësi kanë personat ose sendet për 
të cilat kjo është parashikuar me dispozita të veçanta, ndërsa përparësia e 
mëtejshme caktohet sipas radhës së kërkesave, por midis kërkesave të njëkohshme 
përparësia caktohet sipas gjatësisë më të madhe të transportit.  

 
Neni 664 

Denoncimi i kontratës 
 
1. Dërguesi, respektivisht udhëtari mund të denoncojë kontratën para se të fillojë 

përmbushja e saj, por ka për detyrë ta shpërblejë dëmin të cilin transportuesi do ta 
pësonte për këtë shkak.  

2. Kur transportuesi vonon me fillimin e transportit aq sa pala tjetër nuk ka më interes 
për transportin e kontraktuar, ose kur transportuesi nuk mund ose nuk donë të 
kryejë transportin e kontraktuar, pala tjetër mund të denoncoj nga kontrata dhe të 
kërkojë kthimin e shpërblimit të paguar për transportin.  
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Neni 665 
Shuma e shpërblimit për transport 

 
1. Në qofte se shuma e shpërblimit për transport është caktuar me tarifë ose me ndonjë 

akt tjetër detyrues të shpallur, nuk mund të kontraktohet shpërblimi më i madh.  
2. Në qoftë se shuma e shpërblimit për transport nuk është caktuar me tarifë ose me 

ndonjë akt detyrues tjetër të shpallur e as me kontratë, transportuesi ka të drejtë për 
shpërblim të zakonshëm për këtë lloj transporti. 

3. Në pjesën tjetër në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat për shpërblimin të 
përmbajtura në pjesën e këtij ligji për kontratën për veprën.  

 
Neni 666 

Kufizimi i zbatimit të dispozitave të kësaj pjese 
 
Dispozitat e kësaj pjese zbatohen në të gjitha llojet e transportit, në qoftë se me ligj për 
lloje të veçanta nuk është caktuar ndryshe. 
 

KREU 2 
KONTRATA PËR TRANSPORTIN E SENDEVE 

 
NËNKREU 1 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 667 
Dorëzimi i sendeve 

 
Transportuesi ka për detyrë që sendin të cilin e ka pranuar për transport t'ia dorëzojë në 
vendin e caktuar dërguesit ose personit të caktuar (marrësit). 
 

Neni 668 
Detyrat e dërguesit për ta njoftuar transportuesin 

 
1. Dërguesi ka për detyrë ta njoftojë transportuesin për llojin e dërgesës dhe për 

përmbajtjen dhe sasinë e saj dhe t'i komunikojë se ku duhet të transportohet 
dërgesa, emrin dhe adresën e marrësit të dërgesës, emrin dhe adresën e vet, si dhe 
çdo gjë të nevojshme që transportuesi të mund t'i përmbushë detyrimet e veta pa 
shtyrje dhe pengesa.  

2. Kur në dërgesë ndodhen sende te çmueshme, letra me vlerë ose sende tjera të 
shtrenjta, dërguesi ka për detyrë që për këtë ta njoftojë transportuesin në momentin 
e dorëzimit të tyre për transport dhe t'ia komunikojë vlerën e tyre.  

3. Kur është fjala për transportin e sendeve të rrezikshme ose të sendeve për të cilat 
nevojiten kushte të veçanta të transportit, dërguesi ka për detyrë që për këtë ta 
njoftojë transportuesin me kohë, kështu që ai do të mund të ndërmerr masa 
përkatëse të veçanta.  

4. Në qoftë se dërguesi nuk i jep transportuesit të dhënat nga paragrafi 1. dhe 3. të këtij 
neni, ose i jep gabimisht përgjigjet për dëmin që do të shkaktohej për shkak të kësaj.  
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Neni 669 
Fletëngarkesa 

 
1. Kontraktuesit mund të merren vesh që për dërgesën e dorëzuar për transport të 

përpilohet fletëngarkesa.  
2. Fletëngarkesa duhet të përmbajë emrin dhe adresën e dërguesit e të transportuesit, 

llojin, përmbajtjen dhe sasinë e dërgesës, si dhe vlerën e sendeve të çmueshme dhe 
sendeve të tjera të shtrenjta, vendin e destinimit, shumën e shpërblimit për transport, 
respektivisht shënimin se shpërblimi është parapaguar, dispozitën për shumën me të 
cilën është ngarkuar dërgesa, vendi dhe dita e lëshimit të fletëngarkesës.  

3. Në fletëngarkesë mund të futen edhe dispozita të tjera të kontratës për transportin.  
4. Fletëngarkesa duhet të jetë e nënshkruar nga të dy kontraktuesit.  
5. Fletëngarkesa mund të përmbajë dispozitën "sipas urdhrit" ose të jetë e shënuar në 

prurësin.  
 

Neni 670 
Kontrata për transportin dhe fletëngarkesa 

 
Ekzistimi dhe vlefshmëria juridike e kontratës për transportin janë të pavarura nga 
ekzistimi i fletëngarkesës dhe nga saktësia e saj.  
 

Neni 671 
Vërtetimi për marrjen në dorëzim për transport 

 
Në qoftë se nuk është dhënë fletëngarkesa, dërguesi mund të kërkojë nga transportuesi 
që t'i lëshojë vërtetimin për marrjen e dërgesës për transport me të dhënat që duhet t'i 
përmbajë fletëngarkesa. 
 

NËNKREU 2 
MARRËDHËNIA E DËRGUESIT DHE TRANSPORTUESIT 

 
Neni 672 
Paketimi 

 
1. Dërguesi ka për detyrë t'i paketojë sendet sipas mënyrës së parashikuar ose të 

praktikuar, kështu që të mos shkaktohet ndonjë dëm ose të rrezikohet siguria e 
njerëzve ose e të mirave.  

2. Transportuesi ka për detyrë të paralajmërojë dërguesin për të metat e paketimit që 
mund të vihen re, përndryshe përgjigjet për dëmtimin e dërgesës që do të 
shkaktohej për shkak të këtyre të metave.  

3. Transportuesi nuk përgjigjet për dëmtimin e dërgesës në qoftë se dërguesi, 
megjithëse iu ka tërhequr vërejtja për të metat e paketimit, ka kërkuar që 
transportuesi ta pranojë dërgesën për transport me këto të meta.  

4. Transportuesi ka për detyrë që të refuzojë dërgesën në qoftë se të metat në 
paketimin e saj janë të tilla sa që mund të rrezikohet siguria e personave ose e të 
mirave, ose të shkaktohet ndonjë dëm.  
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5. Për dëmin që për shkak të metës në paketim e pësojnë personat e tretë deri sa sendi 
ndodhet te transportuesi, përgjigjet transportuesi, ndërsa ky ka të drejtë të kërkojë 
shpërblimin nga dërguesi.  

 
Neni 673 

Shpërblimi për transport dhe shpenzimet në lidhje me transportin 
 
1. Dërguesi ka për detyrë t'i paguajë transportuesit shpërblimin për transport dhe 

shpenzimet në lidhje me transportin.  
2. Në qoftë se në fletëngarkesë nuk është theksuar se dërguesi paguan shpërblimin për 

transport dhe shpenzimet e tjera lidhur me transportin, supozohet se dërguesi ka 
udhëzuar transportuesin që shpërblimin ta arkëtojë nga marrësi.  

 
Neni 674 

Disponimi me dërgesën 
 
1. Dërguesi mund të disponojë me dërgesën edhe t'i ndryshojë urdhrat e përmbajtura 

në kontratë dhe mund t'i urdhërojë transportuesit ta ndalë transportin e mëtejshëm të 
dërgesës, t'ia kthejë dërgesën, t'ia dorëzojë marrësit tjetër ose ta udhëzojë në një 
vend tjetër.  

2. E drejta e dërguesit për t'i ndryshuar urdhrat shuhet pas arritjes së dërgesës në 
vendin e destinacionit, kur transportuesi i'a dorëzon marrësit fletëngarkesën ose kur 
transportuesi e fton marrësin që të marrë dërgesën, ose kur marrësi e kërkon vet 
dorëzimin e saj.  

3. Në qoftë se është lëshuar fletëngarkesa sipas urdhrit, respektivisht në prurësin, të dhënat 
e dërguesit nga paragrafi paraprak i takojnë ekskluzivisht zotëruesit të fletëngarkesës.  

4. Personi i autorizuar që shfrytëzon të drejtën e dhënies së urdhëresave të reja 
transportuesit ka për detyrë t'ia shpërblejë shpenzimet dhe dëmin që i ka pasur për 
shkak të kësaj dhe që me kërkesën e tij t'i japë dorëzani se shpenzimet dhe dëmi do 
t'i shpërblehen.  

 
Neni 675 

Drejtimi i transportit 
 
1. Transportuesi ka për detyrë ta kryejë transportin në mënyrën e kontraktuar.  
2. Në qoftë se nuk është kontraktuar se në cilën rrugë duhet të bëhet transporti, 

transportuesi ka për detyrë që ta bëjë në atë rrugë që i përgjigjet më tepër interesave 
të dërguesit. 

 
Neni 676 

Pengesat gjatë kryerjes së transportit 
 
1. Transportuesi ka për detyrë ta njoftojë dërguesin për të gjitha rrethanat që do të 

kishin ndikim në kryerjen e transportit dhe të veprojë sipas udhëzimeve që i merr 
nga ai.  

2. Transportuesi nuk është i detyruar të veprojë sipas udhëzimeve të dërguesit, zbatimi 
i të cilave do të mund të rrezikonte sigurinë e personave ose të të mirave.  
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3. Në qoftë se rasti do të ishte i tillë sa të mos mund të priten udhëzimet e dërguesit, 
transportuesi ka për detyrë të veprojë siç do të vepronte ekonomisti i mirë 
përkatësisht shtëpiaku i mirë në të njëjtën situatë dhe për këtë ta njoftojë dërguesin 
e të kërkojë udhëzimet e tij të mëtejshme.  

4. Transportuesi ka të drejtë për shpërblimin e shpenzimeve që kanë ndodhur për 
shkak të pengesave të dalura pa fajin e tij.  

 
Neni 677 

Shpërblimi në rastin e ndërprerjes së transportit 
 
1. Në qoftë se për ndonjë shkak për të cilin përgjigjet transportuesi është ndërprerë 

transporti ai ka të drejtë në pjesën proporcionale të shpërblimit për transportin e 
kryer, por ka për detyrë që ta shpërblejë dëmin që do të krijohej për palën tjetër për 
shkak të ndërprerjes së transportit.  

2. Në qoftë se transporti është ndërprerë për ndonjë shkak për të cilin nuk përgjigjet 
askush nga personat e interesuar, transportuesi ka të drejtë në diferencën midis 
shpërblimit të kontraktuar për transport dhe shpenzimeve të transportit nga vendi ku 
është ndërprerë transporti deri në vendin e destinimit.  

3. Transportuesi nuk ka të drejtë as në një pjesë të shpërblimit, në qoftë se gjatë 
transportit dërgesa shkatërrohet për shkak të fuqisë madhore.  

 
Neni 678 

Kur dërgesa nuk mund të dorëzohet 
 
1. Në qoftë se marrësi nuk mund të njoftohet për arritjen e dërgesës ose refuzon ta 

pranojë dhe në përgjithësi në qoftë se dërgesa nuk mund të dorëzohet ose në qoftë 
se marrësi nuk i'a paguan transportuesit shpërblimin qe e ka për detyrë dhe shumat e 
tjera që e ngarkojnë dërgesën, transportuesi ka për detyrë ta njoftojë për këtë 
dërguesin, të kërkojë prej tij udhëzime dhe të ndermerr masa të duhura për llogari të 
tij për ruajtjen e sendit.  

2. Në qoftë se brenda afatit të arsyeshëm personi i autorizuar nuk pranon dërgesën, 
transportuesi ka të drejtë ta shesë dërgesën sipas rregullave për shitjen e sendit në 
rastin e vonesës së kreditorit dhe të arkëtojë kërkesat e veta nga çmimi i realizuar, 
ndërsa mbetjen ka për detyrë ta depozitojë në gjykatë për personin e autorizuar.  

 
Neni 679 

Përgjegjësia e transportuesit ndaj dërguesit 
 
Në qoftë se transportuesi i'a ka dorëzuar dërgesën marrësit, ndërsa nuk e ka arkëtuar 
prej tij shumën me të cilën ka qenë e ngarkuar, ka për detyrë t'ia paguajë këtë shumë 
dërguesit, por ka të drejtë të kërkojë shpërblimin nga marrësi. 
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NËNKREU 3 
MARRËDHËNIA E TRANSPORTUESIT DHE MARRËSIT 

 
Neni 680 

Njoftimi i marrësit për arritjen e dërgesës 
 
1. Transportuesi ka për detyrë ta njoftojë marrësin pa vonesë se dërgesa ka arritur, t'ia 

vejë në dispozicion si është kontraktuar dhe t'i paraqesë fletëngarkesën, nëse një 
fletëngarkesë e tillë është lëshuar. 

2. Në rastin kur është lëshuar fletëngarkesa sipas urdhrit ose në prurësin, ai ka për 
detyrë të veprojë sipas paragrafit 1. të këtij neni vetëm në qoftë se në fletëngarkesë 
është shënuar personi në vendin e destinimit se dërgesa ka arritur. 

 
Neni 681 

Dorëzimi i dërgesës kur është lëshuar duplikati i fletdërgesës 
 
Transportuesi mund të refuzojë ta dorëzojë dërgesën, në qoftë se njëkohësisht nuk i 
jepet duplikati i fletëngarkesës në të cilën e ka vërtetuar se dërgesa i është dorëzuar. 
 

Neni 682 
E drejta e marrësit për të kërkuar dorëzimin e dërgesës 

 
1. Marrësi mund të ushtrojë të drejtat nga kontrata për transportin ndaj transportuesit 

dhe të kërkojë prej tij t'ia dorëzojë fletëngarkesën dhe dërgesën vetëm pasi që ajo të 
arrijë në vendin e destinimit.  

2. Transportuesi ka për detyrë që me kërkesën e marrësit t'ia dorëzojë dërgesën para se ajo 
të arrijë në vendin e destinimit, vetëm në qoftë se për këtë e ka autorizuar dërguesi.  

3. Marrësi mund të ushtrojë të drejtat nga kontrata për transportin dhe të kërkojë nga 
transportuesi t'ia dorëzojë dërgesën vetëm në qoftë se i plotëson kushtet e 
parashikuara në kontratën për transportin.  

 
Neni 683 

Vërtetimi i identitetit dhe i gjendjes së dërgesës 
 
1. Personi i autorizuar ka të drejtë të kërkojë që me procesverbal të vërtetohet 

identiteti i dërgesës dhe në qoftë se dërgesa është dëmtuar, në çka qëndron ky 
dëmtim.  

2. Në qoftë se vërtetohet se dërgesa nuk është ajo që i është dorëzuar transportuesit 
ose dëmtimi është më i madh se sa ka pohuar transportuesi, atëherë shpenzimet e 
vërtetimit i paguan transportuesi.  

 
Neni 684 

Detyrimi i marrësit për të paguar shpërblimin për transportin 
 
1. Me marrjen në dorëzim të dërgesës dhe të fletëngarkesës, në qoftë se është lëshuar, 

marrësi detyrohet t'i paguajë transportuesit shpërblimin për transport, në qoftë se 
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nuk është caktuar diçka tjetër në kontratën për transportin ose në fletëngarkesën, si 
dhe t'i paguajë shumat me të cilat është ngarkuar dërgesa.  

2. Në qoftë se marrësi konsideron se nuk e ka për detyrë t'i paguajë transportuesit aq 
sa kërkon ky, ai mund të ushtrojë të drejtat nga kontrata vetëm në qoftë se në 
gjykatë e deponon shumën kontestuese.  

 
NËNKREU 4 

PËRGJEGJËSIA E TRANSPORTUESIT PËR HUMBJE, 
DËMTIM DHE VONESËN E DËRGESËS 

 
Neni 685 

Humbja ose dëmtimi i dërgesës 
 
1. Transportuesi përgjigjet për humbjen ose për dëmtimin e dërgesës që do të 

shkaktoheshin prej çastit të marrjes në dorëzim deri në dorëzimin e saj, përveç nëse 
i janë shkaktuar me veprimin e personit të autorizuar, nga cilësia e dërgesës ose nga 
shkaqet e jashtme që nuk kanë mund të parashikohen si edhe të shmangen ose 
mënjanohen.  

2. Janë nule dispozitat e kontratës për transport, të kushteve të përgjithshme të 
transportit të tarifave ose të ndonjë akti tjetër të përgjithshëm sipas të cilave kjo 
përgjegjësi zvogëlohet.  

3. Por është e plotfuqishme dispozita që cakton shumën më të lartë të shpërblimit, me 
kusht që mos të jetë në disproporcion të dukshëm me dëmin.  

4. Ky kufizim i shumës së shpërblimit nuk vlen në qoftë se dëmin e ka shkaktuar 
transportuesi me dashje ose nga pakujdesia e rëndë. 

5. Në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe, shuma e shpërblimit caktohet sipas 
çmimit të tregut të dërgesës në kohën dhe vendin e dorëzimit për transport. 

 
Neni 686 

Humbja ose dëmtimi i dërgesës së sendeve të shtrenjta 
 
1. Në rastin e humbjes ose të dëmtimit të dërgesës në të cilën gjendeshin sende të 

çmueshme, letra me vlerë ose sende të tjera të shtrenjta, transportuesi ka për detyrë 
të shpërblejë dëmin e shkaktuar, vetëm në qoftë se me rastin e dorëzimit të sendit 
për transport ka qenë i njoftuar për natyrën e këtyre sendeve dhe për vlerën e tyre, 
ose në qoftë se dëmin e ka shkaktuar me dashje ose nga pakujdesia e rëndë.  

2. Në qoftë se me sendet e përmendura në dërgesë kanë qenë edhe sende të tjera, për 
humbjen ose dëmtimin e tyre transportuesi përgjigjet sipas rregullave të 
përgjithshme për përgjegjësinë e trasnportuesit.  

 
Neni 687 

Kthimi i shpërblimit të paguar për transport 
 
Në rastin e humbjes së plotë të dërgesës, transportuesi ka për detyrë që përveç 
shpërblimit të dëmit, dërguesit t'i kthejë shpërblimin për transport në qoftë se ai është 
paguar. 
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Neni 688 
Kur marrësi e merr dërgesën pa kundërshtim 

 
1. Kur marrësi e merr dërgesën pa kundërshtim dhe i paguan transportuesit kërkesat e 

tij, shuhet përgjegjësia e transportuesit, përveç nëse dëmtimi është konstatuar me 
procesverbal para marrjes së dërgesës.  

2. Transportuesi mbetet përgjegjës për dëmtimet e dërgesës që mund të viheshin re në 
momentin e dorëzimit, në qoftë se marrësi e ka njoftuar për këto dëmtime 
menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se tetë (8) ditë nga dorëzimi.  

3. Transportuesi nuk mund të thirret në dispozitat e paragrafëve paraprake, në qoftë se 
dëmtimi është shkaktuar me dashje ose nga pakujdesia e rëndë.  

 
Neni 689 

Përgjegjësia e transportuesit për vonesë 
 
Transportuesi përgjigjet për dëmin e shkaktuar për shkak të vonesës, përveç nëse 
vonesa është shkaktuar nga ndonjë fakt që përjashton përgjegjësinë e tij për humbjen 
ose dëmtimin e sendit. 
 

Neni 690 
Përgjegjësia për ndihmësit 

 
Transportuesi përgjigjet për personat që kanë punuar në kryerjen e transportit sipas 
urdhrit të tij. 
 

NËNKREU 5 
PJESËMARRJA E DISA TRANSPORTUESEVE NË TRASPORTIN E 

DËRGESËS 
 

Neni 691 
Përgjegjësia solidare 

 
1. Transportuesi, i cili ia beson ndonjë transportuesi tjetër kryerjen e transportit të 

dërgesës tërësisht ose pjesërisht që e ka pranuar për transport mbetet edhe më tej 
përgjegjës për transportin e saj që nga marrja deri te dorëzimi, por ka të drejtë në 
shpërblim nga transportuesi të cilit i'a ka besuar dërgesën. 

2. Në qoftë se transportuesi tjetër e merr nga transportuesi i parë bashkë me dërgesën 
edhe fletëngarkesën, ai bëhet palë kontraktuese në transportin me të drejtat dhe 
detyrat e debitorit solidar dhe të kreditorit solidar, kontributet e të cilit janë në 
përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij në transport. 

3. E njëjta vlen edhe kur për kryerjen e transportit të ndonjë dërgese detyrohen me të 
njëjtën kontratë disa transportues, të cilët do të marrin pjesë në transport njëri pas 
tjetrit. 

4. Secili prej disa transportueseve ka të drejtë të kërkojë që të vërtetohet gjendja e 
dërgesës në momentin kur i dorëzohet për kryerjen e pjesës së tij të transportit. 

5. Transportuesit solidarë marrin pjesë në bartjen e dëmit përpjesëtimisht me 
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kontributet e tyre në transport, përveç atij që provon se dëmi nuk është shkaktuar 
deri sa ai ka transportuar dërgesën. 

6. Kundërshtimet e bëra transportuesit të mëvonshëm kanë efekt edhe ndaj 
transportuesve të mëparshëm.  

 
Neni 692 

Përgjegjësia e pjesëtuar e transportuesve 
 
Kur në kryerjen e transportit të një dërgese marrin pjesë njëri pas tjetrit disa 
transportues që i ka caktuar dërguesi, secili prej tyre përgjigjet vetëm për pjesën e vet të 
transportit. 
 

NËNKREU 6 
E DREJTA E PENGUT 

 
Neni 693 

Kur transportuesi ka të drejtë pengu 
 
1. Për sigurimin e arkëtimit të shpërblimit për transport e të shpenzimeve të 

domosdoshme që i ka bërë lidhur me transportin, transportuesi ka të drejtën e 
pengut në sendet që i janë dorëzuar për transport dhe lidhur me transportin deri sa i 
mban dhe deri sa ka në dorë dokumentin me ndihmën e të cilit mund të disponojë 
me to.  

2. Kur në kryerjen e transportit kanë marrë pjesë disa transportues njëri pas tjetrit, 
kërkesat e tyre lidhur me transportin janë të siguruara gjithashtu me këtë peng dhe 
transportuesi i fundit ka për detyrë, në qoftë se fletëngarkesa nuk përmban diçka 
tjetër, t'i arkëtojë të gjitha kërkesat sipas fletëngarkesës.  

3. Kërkesat e transportuesit të mëparshëm dhe e drejta e tij e pengut kalojnë në 
transportuesin e mëvonshëm i cili i'a ka paguar këto kërkesa.  

4. Kjo njësoj vlen në qoftë se transportuesi paguan kërkesat e shpediterit.  
 

Neni 694 
Konflikti i të drejtave të pengut 

 
1. Kur përveç të drejtës së pengut të transportuesit ekzistojnë në të njëjtin send 

njëkohësisht të drejtat e pengut të komisionarit, të shpediterit dhe të magazionerit, 
përparësi arkëtimi kanë kërkesat e atyre kreditoreve të krijuara me shpeditimin ose 
transportimin dhe atë me rend të kundërt sipas të cilit janë krijuar.  

2. Kërkesat e tjera të komisionarëve, të magazionerëve, të shpeditorëve dhe të 
transportuesit te krijuara nga dhënia e paradhënieve arkëtohen vetëm pas pagimit të 
kërkesave të përmendura në paragrafin 1. të këtij neni sipas radhës që janë krijuar.  
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KREU 3 
KONTRATA PËR TRANSPORTIN E PERSONAVE 

 
Neni 695 

Dispozita e përgjithshme 
 
Transportuesi ka për detyrë që transportin e personave ta kryej në mënyrë të sigurt me 
atë mjet të transportit që është caktuar me kontratë për transportin dhe me ato kushte 
komoditeti dhe higjienike të cilat sipas llojit të mjetit transportues përkatës dhe 
largësisë së rrugës, konsiderohen të domosdoshme. 
 

Neni 696 
E drejta e udhëtarit për vendin e caktuar 

 
Transportuesi ka për detyrë t'i japë udhëtarit atë vend dhe në atë mjet transporti si është 
kontraktuar. 
 

Neni 697 
Përgjegjësia e transportuesit për vonesë 

 
1. Transportuesi ka për detyrë t'i transportojë udhëtarët në vendin e caktuar me kohë.  
2. Ai përgjigjet për dëmin të cilin udhëtari do ta pësonte për shkak të vonesës, përveç 

nëse vonesa ka ardhur nga shkaku i cili nuk ka mundur të mënjanohet as me 
kujdesin e ekspertit.  

 
Neni 698 

Përgjegjësia e transportuesit për sigurinë e udhëtarëve 
 
1. Transportuesi përgjigjet për sigurinë e udhëtarëve nga fillimi i transportit deri në 

mbarim të tij, si në rastin e transportit me pagesë, ashtu edhe në transport falas dhe 
ka për detyrë që të shpërblejë dëmin që shkaktohet me dëmtimin e shëndetit, 
lëndimin ose vdekjen e udhëtarit, përveç nëse është shkaktuar me veprimin e 
udhëtarit ose shkakun e jashtëm i cili nuk ka mundur të parashihet, të shmanget ose 
të mënjanohet.  

2. Nule janë dispozitat e kontratës dhe të kushteve të përgjithshme të transportit, të 
tarifës ose të ndonjë akti tjetër të përgjithshëm me të cilat zvogëlohet kjo 
përgjegjësi.  

 
Neni 699 

Përgjegjësia për bagazhin e dorëzuar për transport dhe sende të tjera 
 
1. Bagazhin të cilin ia ka dorëzuar udhëtari, transportuesi ka për detyrë ta transportojë 

në të njëjtën kohë kur edhe udhëtarin dhe t'ia dorëzojë atë pas përfundimit të 
transportit.  

2. Për humbjen dhe dëmtimin e bagazhit që i'a ka dorëzuar udhëtari, transportuesi 
përgjigjet sipas dispozitave për transportin e sendeve.  
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3. Për dëmtimin e sendeve që i mban me vete udhëtari përgjigjet transportuesi sipas 
rregullave të përgjithshme për përgjegjësinë.  

 
PJESA XII 

KONTRATA PËR LICENCËN 
 

KREU 1 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 700 
Nocioni 

 
Me kontratën për licencën detyrohet dhënësi i licencës që fituesit të licencës t'i bartë në 
tërësi ose pjesërisht të drejtën e shfrytëzimit të shpikjes, të diturisë teknike, të përvojës, 
të damkës, të mostrës ose modelit, kurse fituesi i licencës detyrohet t'ia paguajë 
shpërblimin e caktuar. 
 

Neni 701 
Forma 

 
Kontrata për licencën duhet të lidhet në formën me shkrim. 
 

Neni 702 
Kohëzgjatja e licencës 

 
Licenca për shfrytëzimin e shpikjes së patentuar, të mostrës ose të modelit nuk mund të 
kontraktohet për një kohë më të gjatë se sa kohëzgjatja e mbrojtjes ligjore të këtyre të 
drejtave. 
 

Neni 703 
Licenca ekskluzive 

 
1. Me kontratën për licencën fituesi i licencës fiton të drejtën ekskluzive të 

shfrytëzimit të objektit të licencës, vetëm në qoftë se kjo është kontraktuar 
shprehimisht (licenca ekskluzive).  

2. Mundësitë e tjera të shfrytëzimit të objektit të licencës i mban dhënësi i licencës.  
3. Në qoftë se në kontratën për licencën nuk është shënuar se për çfarë licence është 

fjala, konsiderohet se është dhënë licenca jo ekskluzive.  
 

Neni 704 
Kufizimi territorial i të drejtës së shfrytëzimit 

 
1. E drejta e shfrytëzimit të objektit të licencës mund të kufizohet territorialisht vetëm 

në qoftë se kjo nuk është në kundërshtim me dispozitat imperative dhe dispozitat 
tjera për qarkullimin e mallit dhe shërbimeve.  

2. Në qoftë se me kontratën për licencën territorialisht nuk është kufizuar e drejta e 
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shfrytëzimit të objektit të licencës, konsiderohet se licenca territorialisht është e 
pakufizuar. 

 
KREU 2 

DETYRIMET E DHËNËSIT TË LICENCËS 
 

Neni 705 
Dorëzimi i objektit të licencës 

 
1. Dhënësi i licencës ka për detyrë që fituesit të licencës t'i dorëzojë brenda afatit të 

caktuar objektin e licencës.  
2. Dhënësi i licencës ka për detyrë që fituesit të licencës t'i dorëzojë edhe 

dokumentacionin teknik të nevojshëm për zbatimin praktik të objektit të licencës.  
 

Neni 706 
Dhënia e udhëzimeve dhe njoftimeve 

 
Dhënësi i licencës ka për detyrë që fituesit të licencës t'ia jap edhe të gjitha udhëzimet 
dhe njoftimet që janë të nevojshëm për zbatimin, shfrytëzimin e suksesshëm të objektit 
të licencës. 
 

Neni 707 
Detyrimi i garantimit 

 
Dhënësi i licencës i garanton fituesit të licencës zbatueshmërinë dhe përdorshmërinë 
teknike të objektit të licencës. 
 

Neni 708 
Përgjegjësia për të metat juridike 

 
1. Dhënësi i licencës garanton se e drejta e shfrytëzimit që është objekt i kontratës t'i 

takojë atij, se në të nuk ka barrë dhe se nuk është i kufizuar në dobi të personit të 
tretë.  

2. Në qoftë se objekti i licencës është licenca ekskluzive, dhënësi i licencës garanton, 
se të drejtën e shfrytëzimit nuk i'a ka bartur tjetrit as tërësisht as pjesërisht.  

3. Dhënësi i licencës ka për detyrë ta ruajë dhe ta mbrojë të drejtën e bartur fituesit të 
licencës nga të gjitha pretendimet e personave të tretë. 

 
Neni 709 

Dorëzimi i dhënësit të licencës ekskluzive 
 
Në qoftë se është kontraktuar liçenca ekskluzive, dhënësi i licencës nuk mundet në 
asnjë formë ta shfrytëzojë vet objektin e licencës, as pjesë të veçanta, as t'i besojë 
ndonjë tjetri në kufijtë e vlefshmërisë territoriale të licencës. 
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KREU 3 
DETYRIMET E FITUESIT TË LICENCËS 

 
Neni 710 

Shfrytëzimi i objektit të licencës 
 
Fituesi i licencës ka për detyrë ta shfrytëzojë objektin e licencës në mënyrën e 
kontraktuar, në vëllimin e kontraktuar dhe në kufijtë e kontraktuar. 
 

Neni 711 
Shfrytëzimi i përfeksionimeve të mëvonshme 

 
Në qoftë se me kontratë nuk është caktuar ndryshe, fituesi i licencës nuk është i 
autorizuar të shfrytëzojë perfeksionimet e mëvonshme të objektit të licencës. 
 

Neni 712 
Ruajtja e objektit të licencës në fshehtësi 

 
Në qoftë se objektin e licencës e përbëjnë shpikja e jopatentuar ose dituria dhe 
eksperienca teknike e fshehtë, fituesi i licencës ka për detyrë ta ruajë në fshehtësi. 

 
Neni 713 
Cilësia 

 
1. Në qoftë se me licencë të prodhimit është ceduar edhe licenca e përdorimit të vulës 

(damkës), fituesi i licencës mund të vejë në qarkullim mallra me këtë vulë (damkë) 
vetëm në qoftë se cilësia e tyre është e njëjtë si është edhe cilësia e mallit që e 
prodhon dhënësi i licencës.  

2. Marrëveshja e kundërt nuk ka efekt juridik.  
 

Neni 714 
Të shënuarit 

 
Fituesi i licencës ka për detyrë që mallin ta shënojë me shënimin për prodhimin sipas 
licencës. 
 

Neni 715 
Shpërblimi 

 
Fituesi i licencës ka për detyrë t'i paguajë dhënësit të licencës shpërblimin e 
kontraktuar në kohën dhe në mënyrën sikurse është caktuar në kontratë. 
 

Neni 716 
Paraqitja e raportit 

 
Në qoftë se shpërblimi caktohet në varësi nga vëllimi i shfrytëzimit të objektit të 
licencës, fituesi i licencës ka për detyrë t'i paraqesë dhënësit të licencës raportin për 
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vëllimin e shfrytëzimit dhe të bëjë llogarinë e shpërblimit për një (1) vit, në qoftë se me 
kontratë për këtë nuk është caktuar afati më i shkurtër. 
 

Neni 717 
Ndryshimi i shpërblimit të kontraktuar 

 
Në qoftë se shpërblimi i kontraktuar është bërë haptazi i papërpjesëtueshëm në 
krahasim me të ardhurat të cilat fituesi i licencës i ka nga shfrytëzimi i objektit të 
licencës, pala e interesuar mund të kërkojë ndryshimin e shpërblimit të kontraktuar. 
 

KREU 4 
NËNLICENCA 

 
Neni 718 

Kur mund të jepet 
 
1. Fituesi i licencës ekskluzive mund t'ia bartë tjetrit të drejtën e shfrytëzimit të 

licencës (nënlicenca).  
2. Në kontratë mund të parashihet se fituesi i licencës nuk mund t'i japë tjetrit 

nënlicencën ose nuk mund t'ua japë pa lejen e dhënësit të licencës.  
 

Neni 719 
Kur dhënësi mund të refuzojë lejen 

 
Kur për dhënien e nënlicencës nevojitet leja e dhënësit të licencës ky mund t'ia refuzojë 
fituesit të licencës ekskluzive vetëm për shkaqe serioze. 
 

Neni 720 
Denoncimi për shkak të nënlicencës së palejueshme 

 
Dhënësi i licencës mund të denoncojë kontratën për licencën pa afat denoncimi, në 
qoftë se nënlicenca është dhënë pa lejen e tij, kur kjo sipas ligjit ose sipas kontratës 
është e nevojshme. 
 

Neni 721 
Kërkesa e drejtpërdrejtë e dhënësit të nënlicencës 

 
1. Me kontratën për nënlicencën nuk krijohet asnjë marrëdhënie juridike e veçantë 

midis fituesit të nënlicencës dhe dhënësit të licencës, as atëherë kur dhënësi i 
licencës e ka dhënë lejen e nevojshme për kontraktimin e nënlicencës.  

2. Dhënësi i licencës për arkëtimin e kërkesave të veta nga fituesi i licencës të krijuara 
nga licenca, mund të kërkojë drejtpërdrejt nga fituesi i nënlicencës pagimin e 
shumave të cilat ky i'a ka detyrim dhënësit të nënlicencës në bazë të nënlicencës.  
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KREU 5 
SHUARJA E KONTRATËS 

 
Neni 722 

Kalimi i kohës së caktuar 
 
Kontrata për licencën e lidhur për një kohë të caktuar shuhet me vet kalimin e kohës 
për të cilën është lidhur dhe nuk nevojitet të denoncohet. 
 

Neni 723 
Përtëritja e heshtur e licencës 

 
1. Kur pas kalimit të kohës për të cilën ka qenë e lidhur kontrata për licencën, fituesi i 

licencës e vazhdon shfrytëzimin e objektit të licencës, ndërsa dhënësi i licencës nuk 
e kundërshton këtë, konsiderohet se është lidhur kontrata e re për licencën për kohë 
të pacaktuar, nën të njëjtat kushte sikurse edhe paraprakja. 

2. Sigurimet që i kanë dhënë personat e tretë për licencën e parë shuhen me skadimin e 
kohës për të cilën ka qenë e lidhur. 

 
Neni 724 

Denoncimi 
 
1. Kontrata për licencën, kohëzgjatja e së cilës nuk është caktuar, shuhet me denoncim 

të cilën secila palë mund t'ia japë tjetrës, duke respektuar afatin e caktuar të 
denoncimit.  

2. Në qoftë se afati i denoncimit nuk është caktuar me kontratë, është gjashtë (6) muaj, 
por dhënësi i licencës nuk mund ta denoncojë kontratën gjatë vitit të parë të 
vlefshmërisë së saj.  

 
Neni 725 

Vdekja, falimentimi dhe likuidimi 
 
1. Në rast të vdekjes së dhënësit të licencës, licenca vazhdon në trashëgimtarët e tij, në 

qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe.  
2. Në rast të vdekjes së fituesit të licencës, licenca vazhdon në trashëgimtarët e tij, të 

cilët e vazhdojnë veprimtarinë e tij.  
3. Në rast të falimentimit ose të likudimit të fituesit të licencës, dhënësi i licencës 

mund ta zgjidhë kontratën. 
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PJESA XIII 
KONTRATA PËR DEPOZITËN 

 
KREU 1 

PËR DEPOZITËN NË PËRGJITHËSI 
 

NËNKREU 1 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 726 
Kuptimi 

 
1. Me kontratën për depozitën detyrohet depozitmarrësi që të pranojë sendin nga 

depozituesi për ta ruajtur dhe për ta kthyer, kur ky ta kërkojë.  
2. Objekt i depozitës mund të jenë vetëm sendet e luajtshme.  
 

Neni 727 
Depozita e sendit të huaj 

 
1. Kontratën për depozitën mund ta lidhë plotfuqishëm personi që nuk është pronar i 

sendit dhe depozitmarrësi ka për detyrë t'ia kthejë sendin e këtij, përveç nëse vihet 
në dijeni se sendi është i vjedhur.  

2. Në qoftë se personi i tretë me padi kërkon sendin nga depozitmarrësi si pronar, 
depozitmarrësi ka për detyrë ta informojë gjykatën nga cili person e ka marrë dhe 
njëkohësisht ta informojë depozitmarrësin për padinë e paraqitur.  

 
NËNKREU 2 

DETYRIMET E DEPOZITMARRËSIT 
 

Neni 728 
Detyrimet e ruajtjes dhe të njoftimeve 

 
1. Depozitmarrësi ka për detyrë ta ruajë sendin si të vetin, e në qoftë se depozita është 

me shpërblim duhet ta ruajë si ndërmarrës i mirë respektivisht si shtëpiak i mirë.  
2. Në qoftë se është kontraktuar vendi ose mënyra e ruajtjes së sendit, depozitmarrësi 

mund t'i ndryshojë vetëm në qoftë se këtë e kërkojnë rrethanat e ndryshuara, përndryshe 
përgjigjet edhe për shkatërrimin e rastësishëm ose dëmtimin e rastësishëm. 

3. Për të gjitha ndryshimet që do t'i vinte re në sendin dhe për rreziqet që sendet të prishen 
në cilëndo mënyrë qoftë depozitëmarrësi ka për detyrë të njoftojë depozitëdhënësin. 

 
Neni 729 

Dorëzimi i sendit tjetrit për ruajtje 
 
Depozitëmarrësi nuk mundet pa pëlqimin e depozitëdhënësit, ose pa nevojë të 
domosdoshme t'ia dorëzojë dikujt sendin që i është besuar për ta ruajtur përndryshe 
përgjigjet edhe për shkatërrimin ose dëmtimin e tij pa dashje. 
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Neni 730 
Përdorimi i sendit 

 
1. Depozitëmarrësi nuk ka të drejtë ta përdorë sendin e besuar për ruajtje.  
2. Në rast të përdorimit të palejuar të sendit, depozitmarrësi i ka borxh depozituesit 

shpërblimin gjegjës dhe i përgjigjet për shkatërrimin ose dëmtimin e rastësishëm të 
sendit i cili do të ndodhte me atë rast.  

3. Kur në depozitë është dhënë ndonjë send i pakonsumueshëm dhe depozitmarrësit i 
është lejuar që ta përdorë, në marrëdhëniet e kontraktueseve zbatohen rregullat e 
kontratës për huapërdorjen, ndërsa për çështjet për kohën dhe vendin e kthimit të 
sendit rregullat e kontratës për depozitën, në qoftë se kontraktuesit diçka tjetër nuk 
kanë caktuar.  

 
Neni 731 

Përdorimi dhe dorëzimi i sendit personit tjetër 
 
Kur depozitmarrësi, pa pëlqimin e depozituesit dhe pa nevojë të domosdoshme, në 
kundërshtim me kontratën, e përdorë sendin, e ndryshon vendin ose mënyrën e ruajtjes 
së tij, ose kur sendi i është dorëzuar për ruajtje personit tjetër, ai nuk përgjigjet për 
shkatërrimin ose dëmtimin pa dashje të sendit që mund të ndodhnin edhe sikur te ketë 
vepruar në pajtim me kontratën. 
 

Neni 732 
Kthimi i sendit 

 
1. Depozitmarrësi ka për detyrë ta kthejë sendin posa ta kërkojë depozituesi me të 

gjitha frutat dhe fitimet e tjera që ka pasur nga sendi. 
2. Në qoftë se është caktuar afati për kthimin e sendit, depozitdhënësi mund të kërkojë 

që sendi t'i kthehet edhe para kalimit të afatit, përveç nëse afati nuk është 
kontraktuar ekskluzivisht në interesin e depozitdhënësit. 

3. Kthimi bëhet në vendin e dorëzimit të sendit depozitmarrësit, në qoftë se me 
kontratë nuk është caktuar ndonjë vend tjetër, në të cilin rast depozitmarrësi ka të 
drejtë në shpërblimin e shpenzimeve të bartjes së sendit. 

 
NËNKREU 3 

TË DREJTAT E DEPOZITMARRËSIT 
 

Neni 733 
Shpërblimi i shpenzimeve dhe i dëmit 

 
Depozitmarrësi ka të drejtë të kërkojë nga depozituesi qe t'ia shpërblejë shpenzimet e 
domosdoshme për ruajtjen e sendit dhe dëmin që ka pasur për shkak të depozitës. 
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Neni 734 
Shpërblimi 

 
Depozitmarrësi nuk ka të drejtë në shpërblimin e vet, përveç nëse shpërblimi është 
kontraktuar, në qoftë se depozitmarrësi merret me pranimin e sendeve për ruajtje ose në 
qoftë se shpërblimi ka mundur të pritet duke marrë parasysh rrethanat e punës.  
 

Neni 735 
Kthimi i sendit në rastin e depozitës falas 

 
1. Depozitmarrësi i cili është detyruar falas ta ruajë sendin për një kohë të caktuar 

mund t'ia kthejë depozituesit para kalimit të afatit të kontraktuar, në qoftë se vet 
sendit do t'i kanosej rreziku i shkatërrimit ose i dëmtimit ose në qoftë se ruajtja e tij 
e mëtejshme do të mund të shkaktonte dëmin.  

2. Në qoftë se afati nuk është kontraktuar, depozitmarrësi nga paragrafi 1 i këtij neni 
mundet në çdo kohë të denoncojë kontratën, por ka për detyrë që depozituesit t'i 
caktojë afatin e arsyeshëm për marrjen e sendit.  

 
NËNKREU 4 

RASTET E VEÇANTA TË DEPOZITËS 
 

Neni 736 
Depozita e parregullt 

 
Kur në depozitë janë dhënë sende të zëvendësueshme me të drejtë që depozitmarrësi t'i 
konsumojë dhe me detyrim që t'i kthejë të njëjtën sasi sendesh të të njëjtit lloj, atëherë 
në marrëdhëniet e tij me depozituesin zbatohen rregullat e kontratës për huan, vetëm 
lidhur me kohën dhe vendin e kthimit do të zbatohen rregullat e kontratës për 
depozitën, në qoftë se kontraktuesit nuk kanë caktuar diçka tjetër. 
 

Neni 737 
Depozita e domosdoshme 

 
Kujt i është besuar sendi në rast të ndonjë fatkeqësie, psh. në rast zjarri, tërmeti, 
vërshimi ka për detyrë t'a ruajë me kujdesin e shtuar. 

 
KREU 2 

DEPOZITA HOTELIERE 
 

Neni 738 
Hotelieri si depozitëmarrës 

 
1. Hotelieri konsiderohet dispozitëmarrës lidhur me sendet që i kanë sjellë me vete 

mysafirët dhe përgjigjet për humbjen ose dëmtimin e tyre, por jo më tepër se deri në 
shumën prej pesëmijë (5.000) Euro.  

2. Kjo përgjegjësi është përjashtuar në qoftë se sendet janë shkatërruar ose dëmtuar 
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për shkak të rrethanave që nuk kanë mundur të shmangen ose të mënjanohen, për 
ndonjë shkak në vetë sendin, në qoftë se kanë humbur ose janë dëmtuar me sjelljen 
e vet mysafirit ose me sjelljen e personave që i ka sjellë ai ose që i kanë ardhur në 
vizitë.  

3. Hotelieri ka detyrim shpërblimin e plotë në qoftë se mysafiri i'a ka dorëzuar sendin 
për ruajtje dhe në qoftë se dëmi është shkaktuar me fajin e tij ose të personave për të 
cilët ai përgjigjet.  

 
Neni 739 

Detyrimet e hotelierit për ta pranuar sendin për ruajtje 
 
1. Hotelieri ka për detyrë t'i pranojë sendet për ruajtje që kanë sjellur mysafirët dhe që 

dojnë t'ia dorëzojnë për ruajtje, përveç nëse nuk disponon hapësira të përshtatshme 
për vendosjen e tyre, ose në qoftë se ruajtja e tyre i kapërcen mundësitë e tij për 
ndonjë shkak tjetër.  

2. Në qoftë se hotelieri refuzon pa arsye ta pranojë sendin për ruajtje, paguan 
shpërblimin e plotë të dëmit të cilin mysafiri e pëson për këtë shkak.  

 
Neni 740 

Detyrimi i mysafirit për ta paraqitur dëmi 
 
Mysafiri ka për detyrë ta paraqesë humbjen ose dëmtimin e sendeve posa të vihet në 
dijeni për to, përndryshe ka të drejtë shpërblimi vetëm në qoftë se provon se dëmi është 
shkaktuar me fajin e hotelierit ose të personave për të cilët ai përgjigjet. 
 

Neni 741 
Shpalljet për përjashtimin e përgjegjësisë 

 
Nuk kanë kurrfarë efekti juridik shpalljet e theksuara në hapësirat hoteliere me të cilat 
përjashtohet, kufizohet ose kushtëzohet përgjegjësia e tyre për sendet që i kanë sjellur 
mysafirët. 
 

Neni 742 
E drejta e mbajtjes (retencionit) 

 
Hotelieri që pranon mysafirët ka të drejtë të ndalë sendet të cilat mysafirët i kanë sjellë 
deri te arkëtimi i plotë i kërkesave për vendosje dhe shërbime të tjera. 
 

Neni 743 
Zgjerimi i zbatimit të dispozitave për depozitën hoteliere 

 
Dispozitat për depozitën hoteliere zbatohen përshtatshmërisht edhe për spitale, garazha, 
vagonëve për fjetje, kampe të organizuara etj. 
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PJESA XIV 
KONTRATA PËR MAGAZINIMIN 

 
KREU 1 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 744 
Nocioni 

 
1. Me kontratën për magazinimin detyrohet magazinieri që të pranojë dhe ta ruajë 

mallin e caktuar dhe të marrë masa të nevojshme ose të kontraktuara për ruajtjen e 
tij në gjendje të caktuar dhe ta dorëzojë me kërkesën e dhënësit (të sendit për 
magazinim) ose të personit tjetër të autorizuar, ndërsa dhënësi obligohet t'i paguajë 
shpërblimin e caktuar.  

2. Me rastin e dorëzimit të mallit depozitdhënësi ka për detyrë të japë të gjitha 
njoftimet e nevojshme për të dhe të deklarojë sa është vlera e tij.  

 
Neni 745 

Përjashtimi i përgjegjësisë dhe disa detyrime të magazinierit 
 
1. Magazinieri përgjigjet për dëmin në mallin, përveç nëse provon se dëmi është 

shkaktuar për shkak të rrethanave që nuk kanë mund të shmangen ose të evitohen, 
ose është shkaktuar me fajin e dhënësit, të metave ose të vetive natyrore të mallit 
dhe ambalazhit jo të rregullt.  

2. Magazinieri ka për detyrë t'ia tërheq vërejtjen depozitdhënësit për të metat ose 
cilësitë natyrore të mallit, përkatësisht për ambalazhin e parregullt, për shkak të të 
cilave mund të vijë deri te dëmtimi i mallit, posa t'i ketë vënë re të metat e 
përmendura ose është dashur t'i vinte re.  

3. Në qoftë se në mall do të ndodheshin ndryshime të tilla të paevitueshme për shkak 
të të cilave ekziston rreziku që malli të prishet ose të shkatërrohet, magazinieri ka 
për detyrë, në qoftë se kjo sipas thirrjes së këtij nuk do të mund ta bënte me kohë 
depozitdhënësi, ta shesë mallin pa shtyrje në mënyrë më të përshtatshme. 

4. Magazinieri ka për detyrë të ndërmarrë veprime për t'i ruajtur të drejtat e 
depozitdhënësit ndaj transportuesit që i'a ka dorëzuar mallin për llogari të 
depozitdhënësit në gjendje të dëmtuar ose të mangët. 

 
Neni 746 

Kur ekziston detyra e sigurimit 
 
1. Magazinieri ka për detyrë ta sigurojë mallin e marrë për ruajtje vetëm në qoftë se 

kjo është kontraktuar.  
2. Në qoftë se me kontratë nuk është caktuar se cilat rreziqe duhet t'i përfshijë 

sigurimi, magazinieri ka për detyrë ta sigurojë mallin kundër rreziqeve të 
zakonshme.  
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Neni 747 
Kufizimi i shpërblimit të dëmit 

 
Shpërblimi i dëmit, të cilin magazinieri e ka për detyrë ta paguajë për shkak të 
shkatërrimit, zvogëlimit ose dëmtimit të mallit, prej pranimit të tij deri te dorëzimi nuk 
mund të kalojë vlerën e vërtetë të mallit, përveç nëse dëmin e ka shkaktuar me dashje 
ose nga pakujdesia e rëndë. 
 

Neni 748 
Përzierja e sendeve të zëvendësueshme 

 
1. Magazinieri nuk mund t'i përziejë sendet e zëvendësueshme të pranuara me sendet e 

llojit të njëjtë dhe të cilësisë së njëjtë, përveç nëse depozitdhënësi ka dhënë 
pëlqimin për këtë ose në qoftë se është e qartë se është fjala për sendet që mund të 
përzihen pa rrezik nga shkaktimi i dëmit për depozitdhënësin.  

2. Në qoftë se sendet janë përzier, magazinieri mund me kërkesën e personit të 
autorizuar, pa pjesëmarrjen e personave të tjerë të autorizuar nga përzierja e 
sendeve të zëvendësueshme, ta ndajë pjesën që i takon.  

 
Neni 749 

Kontrollimi i mallit dhe marrja e mostrave 
 
Magazinieri ka për detyrë t'i lejojë personit të autorizuar ta kontrollojë mallin dhe t'i 
marrë mostrat prej tij. 
 

Neni 750 
Kërkesa e magazinierit dhe e drejta e pengut 

 
1. Përveç shpërblimit për ruajtje magazinieri ka të drejtë në shpërblimin e 

shpenzimeve që kanë qenë të nevojshme për ruajtjen e mallit.  
2. Për kërkesat e veta nga kontrata për magazinimin dhe për kërkesat e tjera që 

rrjedhin në lidhje me ruajtjen e mallit ai ka të drejtën e pengut në këtë mall.  
 

Neni 751 
Tërheqja e mallit dhe shitja e mallit të patërhequr 

 
1. Dhënësi mund ta tërheqë mallin edhe para afatit të kontraktuar.  
2. Në qoftë se depozitdhënësi nuk e tërheq mallin pas kalimit të afatit të kontraktuar 

ose pas kalimit të vitit, në qoftë se nuk është kontraktuar afati për ruajtje, 
magazinieri mund në llogarinë e tij ta shesë mallin në shitje publike, por ka për 
detyrë ta njoftojë më parë për qëllimin e tij dhe t'i lë afat të ri, jo më pak se prej tetë 
ditësh që mallin ta tërheqë.  
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Neni 752 
Të metat me rastin e pranimit të mallit 

 
1. Marrësi i mallit ka për detyrë ta kontrollojë mallin në çastin e pranimit të tij.  
2. Në qoftë se me rastin e pranimit të mallit vë re të metat, pranuesi ka për detyrë ta 

paralajmërojë menjëherë për këtë magazinierin, përndryshe konsiderohet se malli 
është pranuar në rregull. 

3. Për të metat e mallit që nuk kanë mund të konstatohen në çastin e pranimit, marrësi 
ka për detyrë në mënyrë të sigurt ta lajmërojë magazinierin brenda shtatë ditësh, 
duke llogaritur nga dita e pranimit të mallit, përndryshe konsiderohet se malli është 
pranuar në rregull.  

 
Neni 753 

Zbatimi i rregullave për depozitën 
 
Në kontratat për magazinimin përshtatshmërisht zbatohen rregullat për depozitën, në 
qoftë se me rregullat e magazinimit nuk është rregulluar ndryshe. 
 

KREU 2 
FLETËMAGAZINIMI 

 
Neni 754 

Detyra e dhënies së fletëmagazinimit 
 
Magazinieri i cili në bazë të ligjit është i autorizuar që për mallin e pranuar për 
magazinim të lëshojë fletëmagazinimin ka për detyrë t'ia japë depozitëdhënësit me 
kërkesën e tij. 
 

Neni 755 
Pjesët përbërëse dhe përmbajtja e fletëmagazinimit 

 
1. Fletëmagazinimi përbëhet nga çertifikata dhe fletëpengu. 
2. Dëftesa dhe fletëpengu përmbajnë këto të dhëna: emërtimin, përkatësisht emrin dhe 

profesionin e depozitëdhënësit, selinë përkatësisht vendbanimin e përhershëm të tij, 
emërtimin dhe selinë e magazinierit, datën dhe numrin e fletëmagazinimit, vendin 
ku ndodhet magazina, llojin, natyrën dhe sasinë e mallit, të dhënën se deri në cilën 
shumë është siguruar malli dhe të dhëna tjera të nevojshme për njohjen e mallit dhe 
caktimin e vlerës së tij. 

3. Dëftesa dhe fletëpengu duhet t'i referohen njëra-tjetrës. 
 

Neni 756 
Fletëmagazinimi për pjesët e mallrave 

 
1. Depozitdhënësi mund të kërkojë që magazinieri t'i ndajë mallrat në pjesë të caktuara 

dhe që për secilën pjesë t'i lëshojë fletëmagazinim të veçantë.  
2. Në qoftë se ka marrë fletëmagazinimin për krejt sasinë e mallit, ai mund të kërkojë 
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që magazinieri t'i ndajë mallrat në pjesë të caktuara dhe në ndërrim të 
fletëmagazinimit që e ka marrë, t'i lëshojë fletëmagazinimin për secilën pjesë të 
veçantë.  

3. Depozitëdhënësi mund të kërkojë që magazinieri t'i lëshojë fletëmagazinimin vetëm 
për një pjesë të mallit të zëvendësueshëm që e ka lënë te ai.  

 
Neni 757 

Të drejtat e poseduesit të fletëmagazinimit 
 
1. Poseduesi i fletëmagazinimit ka të drejtë të kërkojë që t'i dorëzohet malli i shënuar 

në të.  
2. Ai mund të disponojë mallrat e shënuara në fletëmagazinimin me bartjen e 

fletëmagazinimit.  
 

Neni 758 
Bartja e dëftesës dhe e fletëpengut 

 
1. Dëftesa dhe fletëpengu mund të barten me indosament, bashkë ose ndaras.  
2. Me rastin e çdo bartjeje, në to duhet të shënohet data. 
3. Me kërkesën e pranuesit të dëftesës ose të fletëpengut, bartja në të do të regjistrohet 

në regjistrin e magazinës, ku do të shkruhet edhe selia përkatësisht vendbanimi i 
përhershëm i tij. 

 
Neni 759 

E drejta e poseduesit të dëftesës 
 
1. Bartja e dëftesës pa fletëpengun i jep marrësit të drejtën të kërkojë që t'i dorëzohet 

malli vetëm në qoftë se i paguan poseduesit të fletëpengut, ose i depoziton 
magazinierit për poseduesin e fletëpengut shumën që duhet t'i paguhet në ditën e 
rrjedhjes për pagesë të kërkesës.  

2. Poseduesi i dëftesës pa fletëpeng mund të kërkojë që malli të shitet, në qoftë se me 
çmimin e realizuar mund të paguhet shuma të cilën ka të drejtë poseduesi i 
fletëpengut, me kusht që teprica e realizuar t'i dorëzohet atij.  

3. Kur është fjala për sendet e zëvendësueshme, poseduesi i dëftesës pa fletëpengun 
mund të kërkojë që magazinieri t'i dorëzojë një pjesë të mallrave me kusht që t'i 
depozitojë magazinierit për llogari të poseduesit të fletëpengut shumën përkatëse në 
të holla.  

 
Neni 760 

E drejta e poseduesit të fletëpengut 
 
1. Bartja e fletëpengut pa dëftesë i jep marrësit të drejtën e pengut të mallit.  
2. Me rastin e bartjes se parë në fletëpeng duhet të jenë të shkruara emërtimi, 

respektivisht emri dhe profesioni i kreditorit, selia e punës së tij afariste, 
respektivisht vendbanimi, shuma e kërkesës së tij, duke llogaritur edhe kamatën dhe 
datën e arritjes.  
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3. Marrësi i parë i fletëpengut ka për detyrë që pa shtyrje t'i paraqes magazinierit se në 
të është bërë bartja e fletëpengut, ndërsa magazina ka për detyrë ta regjistrojë këtë 
bartje në regjistrin e vet dhe në vetë fletëpengun të shënojë se ky regjistrim është 
bërë.  

4. Pa kryerjen e veprimeve nga paragrafi paraprak, fletëpengu nuk mund të bartet më 
tej me indosament.  

5. Fletëpengu që nuk përmban shumën e kërkesës së kreditorit të pengut, detyron në 
dobi të kreditorit të pengut tërë vlerën e sendit të shënuar në të.  

 
Neni 761 

Protesta për shkak të mospagimit dhe shitjes se mallit 
 
1. Poseduesi i fletëpengut pa dëftesë, të cilit nuk i paguhet brenda afatit kërkesa e 

siguruar me fletëpeng, ka për detyrë që nën kanosjen e humbjes së të drejtave të 
kërkojë pagimin nga bartësi, të paraqes protestën sipas ligjit mbi kambialin.  

2. Poseduesi i fletëpengut që e ka ngritur protestën mundet pas kalimit të tetë ditëve 
nga dita e arritjes se kërkesës, të kërkojë shitjen e mallit të lënë peng dhe e njëjta e 
drejtë i takon edhe bartësit që i ka paguar poseduesit të fletëpengut kërkesën e 
siguruar me fletëpeng.  

3. Nga shuma e realizuar nga shitja ndahet shuma e nevojshme për mbulimin e 
shpenzimeve të shitjes, të kërkesës së magazinierit nga kontrata për magazinimin 
dhe e kërkesave të tjera të tij të krijuara lidhur me lënien e mallit, e pastaj paguhet 
kërkesa e siguruar e poseduesit të fletëpengut, kurse mbetja i takon poseduesit të 
dëftesës.  

 
Neni 762 

Kërkesa e pagimit nga bartësi i fletëpengut 
 
1. Poseduesi i fletëpengut mund të kërkojë pagimin nga bartësi vetëm në qoftë se nuk 

ka mundë të realizojë pagimin e plotë nga shitja e mallit peng.  
2. Kjo kërkesë duhet të paraqitet në afatin e caktuar në ligjin e veçantë për kambialin 

për kërkesën kundër indosentëve dhe ky afat fillon të rrjedhë nga dita kur është bërë 
shitja e mallit. 

3. Poseduesi i fletëpengut humb të drejtën për të kërkuar pagimin nga bartësi në qoftë 
se nuk do të kërkojë shitjen e mallit jo me vonë se brenda një muaji nga data e 
protestës. 
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PJESA XV 
KONTRATA PËR URDHËRIN 

 
KREU 1 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 763 
Nocioni 

 
1. Me kontratën për urdhrin detyrohet urdhërmarrësi ndaj urdhërdhënësit që për llogari 

të tij të ndërmerr punë juridike të caktuara.  
2. Njëkohësisht autorizohet urdhërmarrësi për marrjen e këtyre punëve.  
3. Urdhërmarrësi ka të drejtë në shpërblim për mundin e tij, përveç nëse diçka tjetër 

është kontraktuar ose rrjedh nga natyra e marrëdhënieve të ndërsjellta.  
 

Neni 764 
Personat që kanë për detyrë të përgjigjen në ofertën e urdhërit 

 
Kush merret me kryerjen e punëve të huaja si profesion ose ofrohet publikisht për 
kryerjen e këtyre punëve ka për detyrë, në qoftë se nuk do të pranojë dekretin e ofruar 
që ka të bëjë me këto punë, për këtë shtyrje ta njoftojë palën tjetër, përndryshe 
përgjigjet për dëmin që do ta pësonte pala për shkak të kësaj. 
 

KREU 2 
DETYRIMET E DEKRETMARRËSIT 

 
Neni 765 

Zbatimi I urdhërit sikundër është deklaruar 
 
1. Dekretmarrësi ka për detyrë ta kryejë dekretin sipas udhëzimeve të marra me 

kujdesin e ndërmarrësit të mirë, përkatësisht shtëpiakut të mirë, duke mbetur në 
kufijtë e tij dhe të kujdeset krejtësisht për interesat e dekretdhënësit dhe të 
udhëhiqet prej tyre.  

2. Kur dekretmarrësi konsideron se kryerja e dekretit sipas udhëzimeve të marra do të 
ishte e dëmshme për dekretdhënësin, ky ka për detyrë t'ia tërheqë vëmendjen e tij 
dhe të kërkojë udhëzime të reja.  

3. Në qoftë se dekretdhënësi nuk ka dhënë udhëzime të caktuara për punën që duhet ta 
kryejë, dekretmarrësi ka për detyrë duke u udhëhequr nga interesat e dekretdhënësit, 
të veprojë si ekonomist i mirë përkatësisht si shtëpiak i mirë, e në qoftë se dekreti 
është pa shpërblim, ashtu si do të vepronte në rrethana të njëjta në çështjen e vet.  

 
Neni 766 

Shmangia nga dekreti (urdhri) dhe udhëzimi 
 
1. Nga dekreti dhe udhëzimet e marra dekretrmarrësi mund të shmanget vetëm me 

pëlqimin e dekretdhënësit, e kur për shkak të kohës së shkurtër ose të ndonjë shkaku 
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tjetër nuk ka mundësi të kërkojë pëlqimin e dekretdhënësit, ai mund të shmanget 
nga dekreti dhe udhëzimet vetëm në qoftë se sipas vlerësimit të të gjitha rrethanave 
ka mundësi të konsiderojë me bazë se këtë e kërkojnë interesat e dekretdhënësit. 

2. Në qoftë se dekretmarrësi tejkalon kufijtë e dekretit ose të largohet nga udhëzimet e 
marra, jashtë rastit të parashikuar në paragrafin paraprak, nuk do të konsiderohet si 
dekretmarrës, por si punëdrejtues pa urdhër, përveç nëse dekretdhënësi më vonë jep 
pëlqimin për atë që ka bërë ky. 

 
Neni 767 

Zëvendësimi 
 
1. Dekretmarrësi ka për detyrë ta kryejë dekretin personalisht.  
2. Ai mund t'ia besojë kryerjen e dekretit tjetrit vetëm në qoftë se dekretdhënësi ia ka 

lejuar këtë, dhe në qoftë se në këtë ka qenë i shtrënguar nga rrethanat.  
3. Në këto raste ai përgjigjet vetëm për zgjedhjen e përfaqësuesit dhe për udhëzimet që 

ia ka dhënë.  
4. Në raste e tjera ai përgjigjet vetëm për punën e zëvendësuesit, si dhe për 

shkatërrimin e rastësishëm ose të dëmtimit të sendit që do të shkaktoheshin te 
zëvendësuesi.  

5. Dekretdhënësi mundet në çdo rast të kërkojë drejtpërdrejt nga zëvendësuesi 
kryerjen e detyrimit nga dekreti.  

 
Neni 768 

Dhënia e llogarive 
 
Për punën e kryer dekretmarrësi ka për detyrë të japë llogari dhe t' dorëzojë pa shtyrje 
dekretdhënësit gjithçka ka marrë në bazë të kryerjes së punëve të besuara, pavarësisht 
nëse këto që ka marrë nga dekretdhënësi i ka borxh këtij ose jo. 
 

Neni 769 
Paraqitja e raportit 

 
Dekretmarrësi ka për detyrë që me kërkesën e dekretdhënësit, të paraqes raport për 
gjendjen e punëve dhe të japë llogari edhe para kohës së caktuar. 
 

Neni 770 
Përgjegjësia për përdorimin e të hollave të dekretdhënësit 

 
Në qoftë se dekretmarrësi është shërbyer për nevojat e veta me të hollat që i ka marrë 
për dekretdhënësin, ka për detyrë të paguajë kamatën sipas përqindjes më të lartë të 
lejueshme të kontraktuar, duke llogaritur nga dita e përdorimit, e për të hollat e tjera që 
janë borxh, që nuk i ka dorëzuar në kohë, kamatëvonesën, duke llogaritur nga dita kur 
ka pasur për detyrë ta dorëzojë. 
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Neni 771 
Përgjegjësia solidare e dekretmarrësve 

 
Në qoftë se kryerja e ndonjë pune u është besuar disave me dekret të njëjtë për ta kryer 
bashkërisht, ata përgjigjen solidarisht për detyrimet nga ky dekret, në qoftë se nuk 
është kontraktuar diçka tjetër. 
 

KREU 3 
DETYRIMET E DEKRETDHËNËSIT 

 
Neni 772 

Paradhënia në të holla 
 
Dekretdhënësi ka për detyrë që me kërkesën e dekretmarrësit t'i japë një shumë të 
caktuar të hollave për shpenzime të parashikuara. 
 

Neni 773 
Shpërblimi i shpenzimeve dhe marrja e detyrimeve 

 
1. Dekretdhënësi ka për detyrë t'i shpërblejë dekretmarrësit, edhe atëherë kur mundi i 

tij pa fajin e tij nuk ka pasur sukses, të gjitha shpenzimet e nevojshme qe i ka bërë 
për kryerjen e dekretit, me kamatë nga dita kur janë bërë. 

2. Ai ka për detyrë të marrë përsipër detyrimet që dekretmarrësi i ka marrë mbi vete, 
duke i kryer në emër të vet punët e besuara ose në ndonjë mënyrë tjetër ta lirojë prej 
tyre.  

 
Neni 774 

Shpërblimi i dëmit 
 
Dekretdhënësi ka për detyrë t'ia shpërblejë dekretmarrësit dëmin, të cilin ky e ka pësuar 
pa fajin e vet në kryerjen e dekretit. 
 

Neni 775 
Lartësia e shpërblimit 

 
Në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe, dekretdhënësi ka borxh shpërblimin në 
lartësinë e zakonshme, e në qoftë se mungojnë doket e tilla, atëherë shpërblimin e 
drejtë. 
 

Neni 776 
Pagimi i shpërblimit 

 
1. Në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe, dekretdhënësi ka për detyrë t'i paguajë 

dekretmarrësit shpërblimin pas kryerjes së punës.  
2. Në qoftë se dekretmarrësi pa fajin e vet e ka kryer urdhrin vetëm pjesërisht, atëherë 

ai ka të drejtë në pjesën e shpërblimit proporcional.  
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3. Në rastin kur shpërblimi i parakontraktuar do të ishte në shpërpjesëtim të hapur me 
shërbimet e bëra urdhërdhënësi mund të kërkojë zvogëlimin e tij.  

 
Neni 777 

E drejta e pengut 
 
Për sigurimin e shpërblimit dhe të shpenzimeve dekretmarrësi ka të drejta të pengut në 
sendet e luajtshme të dekretdhënësit që i ka marrë në bazë të dekretit, si dhe në shumat 
në të holla që i ka arkëtuar për llogari të dekretdhënësit. 
 

Neni 778 
Përgjegjësia solidare e dekretdhënësve 

 
Në qoftë se disa prej tyre i kanë besuar dekretrmarrësit kryerjen e dekretit, ata i 
përgjigjen atij solidarisht. 
 

KREU 4 
SHUARJA E DEKRETIT 

 
Neni 779 

Heqja dorë e dekretdhënësit nga kontrata 
 
1. Dekretdhënësi mund të heq dorë nga kontrata.  
2. Në rastin e heqjes dorë nga kontrata në të cilin dekretdhënësit i takon shpërblimi për 

punën e tij, dekretdhënësi ka për detyrë t'i paguajë dekretmarrësit pjesën përkatëse 
të shpërblimit dhe t'ia shpërblejë dëmin që e ka pësuar me heqjen dorë nga kontrata, 
në qoftë se për heqje dorë nuk ka pasur arsye të bazuara.  

 
Neni 780 

Denoncimi i kontratës nga dekretmarrësi 
 
1. Dekretmarrësi mund të denoncojë dekretin kur të dojë, por jo në kohë të papërshtatshme.  
2. Ai ka për detyrë t'i shpërblejë dekretdhënësit dëmin qe ky e ka pësuar për shkak të 

denoncimit të dekretit në kohë të papërshtatshme, përveç nëse për denoncim kanë 
ekzistuar shkaqe të bazuara. 

3. Dekretdhënësi ka për detyrë të vazhdojë me kryerjen e punëve, të cilat nuk durojnë 
shtyrje edhe pas denoncimit të kontratës derisa dekretdhënësi do të mund të merrte 
kujdesin për to. 

 
Neni 781 

Vdekja, shuarja e personit juridik 
 
1. Dekreti shuhet me vdekjen e dekretmarrësit.  
2. Trashëgimtarët e dekretmarrësit kanë për detyrë që për vdekjen e tij ta njoftojnë 

dekretdhënësin dhe të ndërmarrin çka është e nevojshme për mbrojtjen e interesave 
të tij, gjersa nuk është në gjendje vetë të merrë kujdesin për to.  
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3. Dekreti shuhet me vdekjen e dekretdhënësit vetëm në qoftë se është kontraktuar 
kështu ose në qoftë se dekretmarrësi ka marrë urdhër duke marrë parasysh 
marrëdhëniet e veta personale me dekretdhënësin.  

4. Në këtë rast dekretmarrësi ka për detyrë t'i zgjasë punët e besuara, në qoftë se do të 
shkaktohej dëmi për trashëgimtarët gjersa këta janë në pamundësi që të kujdesen 
vetë për to.  

5. Në qoftë se dekretdhënësi ose dekretmarrësi është ndonjë person juridik, dekreti 
shuhet kur ai person pushon së ekzistuari.  

 
Neni 782 

Falimentimi, heqja e aftësisë për të vepruar 
 
Dekreti shuhet kur dekretdhënësi ose dekretmarrësi falimenton ose kur i hiqet 
plotësisht ose pjesërisht aftësia për të vepruar. 
 

Neni 783 
Çasti i shuarjes së dekretit 

 
1. Kur dekretdhënësi ka hequr dorë nga kontrata si dhe kur ka vdekur ose ka falimentuar, 

ose i është hequr plotësisht ose pjesërisht zotësia për të vepruar, dekreti shuhet në çastin 
kur dekretmarrësi ka mësuar për ngjarjen për shkak të cilës dekreti shuhet.  

2. Kur dekretmarrësit i lëshohet një prokurë me shkrim, ka për detyrë ta kthejë atë pas 
shuarjes së dekretit.  

 
Neni 784 

Përjashtimet 
 
Kur dekreti është dhënë që dekretmarrësi të mund të arrijë përmbushjen e ndonjë kërkese të 
vet nga dekretdhënësi, dekretdhënësi nuk mund të heqë dorë nga kontrata dhe dekreti nuk 
shuhet as me vdekjen, as me falimentimin e dekretdhënësit ose dekretmarrësit, as kur njëri 
prej tyre është privuar plotësisht ose pjesërisht nga aftësia për të vepruar. 
 

PJESA XVI 
KONTRATA PËR KOMISIONIN 

 
KREU 1 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 785 
Nocioni 

 
1. Me kontratën për komisionin, komisionari detyrohet që për shpërblim (provizion) të 

kryejë në emër të vet dhe për llogari të komitentit një ose më shumë punë që ia ka 
besuar komitenti. 

2. Komisionari ka të drejtë në shpërblim edhe kur ky nuk është kontraktuar. 
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Neni 786 
Zbatimi i rregullave për kontratën për dekretin 

 
Në kontratën për komision zbatohen përshtatshmërisht rregullat për dekretin, në qoftë 

se me rregullat për komisionin nuk është caktuar ndryshe. 
 

Neni 787 
Lidhja e punës nën kushte të ndryshme nga ato të dekretit 

 
1. Në qoftë se komisionari ka kontraktuar ndonjë punë me kushte jo të favorshme nga 

ato që janë caktuar në dekret dhe kur ai për këtë nuk ka qenë i autorizuar, ka për 
detyrë t'ia shpërblejë komitentit diferencën si dhe dëmin e shkaktuar.  

2. Në rastin nga paragrafi paraprak komitenti mund të refuzojë të pranojë punën e 
lidhur, me kusht që për këtë ta njoftojë menjëherë komisionarin.  

3. Komitenti humb këtë të drejtë, në qoftë se komisionari tregon gatishmërinë t'ia 
paguajë menjëherë diferencën dhe të shpërblejë dëmin e shkaktuar.  

4. Në qoftë se puna është kontraktuar nën kushte më të përshtatshme nga ata që janë 
caktuar në dekret, e gjithë dobia e arritur në këtë mënyrë i takon komitentit.  

 
Neni 788 

Shitja e mallit personit që ka shumë borxh 
 
1. Komisionari ka për detyrë ta kryejë punën e marrë me kujdesin e ndërmarrësit të 

mirë.  
2. Komisionari i përgjigjet komitentit për dëmin, në qoftë se e ka zgjedhur personin e 

pabesueshëm për punën ose në qoftë se i ka shitur mallin personit, për borxhet e të 
cilit ai ka qenë në dijeni ose ka mundur të jetë në dijeni.  

 
Neni 789 

Kur vetë komisionari blen mallin e komitentit ose ia shet mallin e vet 
 
1. Komisionari të cilit i është besuar shitja ose blerja e ndonjë malli që ka vlerë në 

bursë ose në treg mundet, në qoftë se ia ka lejuar komitenti, të mbajë mallin për 
vete si blerës, respektivisht të lirojë si shitës, sipas çmimit në kohën e zbatimit të 
punës së besuar.  

2. Në këtë rast midis komisionarit dhe komitentit lindin marrëdhëniet nga kontrata e 
shitjes.  

3. Në qoftë se çmimi i bursës respektivisht i tregut dhe çmimi të cilin e ka caktuar 
komitenti nuk pajtohen, komisionari-shitësi, ka të drejtë në çmimin më të ultë nga 
sa janë këto dy çmime, ndërsa komisionari blerësi ka për detyrë të paguajë çmimin 
më të lartë.  
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KREU 2 
DETYRIMET E KOMISIONARIT 

 
Neni 790 

Ruajtja dhe sigurimi 
 
1. Komisionari ka për detyrë ta ruajë mallin e besuar me kujdesin e ekonomistit të 

mirë.  
2. Ai përgjigjet edhe për shkatërrimin ose dëmtimin e rastësishëm të mallit, në qoftë se 

ai nuk e ka siguruar mallin edhe pse sipas dekretit ka qenë i detyruar.  
 

Neni 791 
Njoftimi për gjendjen e mallit të pranuar 

 
1. Me rastin e marrjes së mallit nga transportuesi që ia ka dërguar komitenti, 

komisionari ka për detyrë të vërtetojë gjendjen e tij dhe pa shtyrje ta njoftojë 
komitentin për ditën e arritjes së mallit, si edhe për dëmtimet e dukshme ose 
mungesën, përndryshe përgjigjet për dëmin e cili për shkak të këtij lëshimi do të 
shkaktohej për komitentin. 

2. Ai ka për detyrë të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për ruajtjen e të drejtës së 
komitentit ndaj personit përgjegjës. 

 
Neni 792 

Njoftimi për ndryshimet në mall 
 
Komisionari ka për detyrë ta njoftojë komitentin për të gjitha ndryshimet në mall për 
shkak të të cilave mund të humbë vlera e mallit, e në qoftë se nuk ka kohë për pritje të 
udhëzimeve të tij, ose në qoftë se ai e ka zvarritur dhënien e udhëzimeve, në rast 
rreziku të dëmtimit të konsiderueshëm komisioneri ka për detyrë ta shesë mallin në 
mënyrë sa më të volitshme. 
 

Neni 793 
Njoftimi i komitentit për emrat e palës kontraktuese 

 
1. Komisionari ka për detyrë t'i komunikojë komitentit me cilin person ka kryer punën 

që ia ka besuar komitenti.  
2. Kjo rregull nuk vlen në rastin e shitjes se sendeve të luajtshme që bëhet nëpër 

shitore të komisionit, përveç nëse është kontraktuar ndryshe.  
 

Neni 794 
Dhënia e llogarisë 

 
1. Komisionari ka për detyrë të japë llogarinë për punën e kryer pa shtyrje të 

panevojshme.  
2. Ai ka për detyrë t'ia dorëzojë komitentit në tërësi atë çka ka pranuar në bazë të 

punës së kryer për llogari të tij.  
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3. Komisionari ka për detyrë t'ia kalojë komitentit kërkesat dhe të drejtat e tjera që ka 
fituar ndaj personit të tretë me të cilin ka kryer punë në emër të vet dhe për llogari të tij.  

 
Neni 795 

Del credere 
 
1. Komisioneri përgjigjet për përmbushjen e detyrimeve të palës kontraktuese të vet, 

vetëm në qoftë se ka garantuar posaçërisht se ai detyrimet e veta do t'i përmbushë 
(delkredere), në të cilin rast ai përgjigjet solidarisht me te.  

2. Komisionari që ka garantuar për përmbushjen e detyrimeve të bashkëkontraktuesit 
të vet ka të drejtë edhe në shpërblim të veçantë (provizioni delkredere).  

 
KREU 3 

DETYRIMET E KOMITENTIT 
 

Neni 796 
Shpërblimi (provizioni) 

 
1. Komitenti ka për detyrë t'i paguajë komisionarit një shpërblim, nëse është kryer 

puna, të cilën komisionari ka pasur ta kryejë, si dhe në qoftë se kryerja e punës 
pengohet nga ndonjë shkak për të cilin përgjigjet komitenti.  

2. Në rastin e kryerjes graduale, komisionari mund të kërkojë pjesën proporcionale të 
shpërblimit pas secilës përmbushje të pjesshme.  

3. Në qoftë se nuk kryhet puna e kontraktuar nga shkaku për të cilin nuk përgjigjen as 
komisionari as komitenti, komisionari ka të drejtë në shpërblimin përkatës për 
mundin e vet. 

4. Komisionari që ka vepruar me mosbesnikëri ndaj komitentit nuk ka të drejtë në 
shpërblim. 

 
Neni 797 

Lartësia e shpërblimit 
 
1. Në qoftë se shuma e shpërblimit nuk është caktuar me kontratë ose me tarifë, 

komisionarit i takon shpërblimi sipas punës së kryer dhe rezultatit të arritur.  
2. Në qoftë se në rastin e dhënë shpërblimi është përpjesëtimisht i madh në krahasim 

me punën e kryer dhe rezultatin e arritur, gjykata mundet me kërkesë të komitentit 
ta zbresë në një shumë të drejtë.  

 
Neni 798 

Shpërblimi i shpenzimeve 
 
1. Komitenti ka për detyrë t'i shpërblejë komisionarit shpenzimet që kanë qenë të 

nevojshme për kryerjen e dekretit, me kamatë nga dita kur janë bërë.  
2. Komitenti ka për detyrë t'i japë komisionarit shpërblim të posaçëm për përdorimin e 

depove dhe mjeteve të transportit të tij, në qoftë se ky nuk është përfshirë në 
shpërblimin për kryerjen e punës.  
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Neni 799 
Paradhënia e të hollave komitentit 

 
Në qoftë se me kontratën për komisionin nuk është caktuar diçka tjetër, komitenti nuk 
ka për detyrë t'i japë paradhënie komisionarit në mjete të nevojshme për kryerjen e 
punës së besuar. 
 

KREU 4 
E DREJTA E PENGUT 

 
Neni 800 

Të drejtat e komisionarit për pengun 
 
1. Komisionari ka të drejtë pengu në sendet që janë objekt i kontratës për komisionin 

gjersa këto sende gjenden te ai ose te ndonjë që i mban për te ose gjersa ai ka në 
dorë dokumentin me anë të të cilit mund të disponojë me to.  

2. Nga vlera e këtyre sendeve komisionari mund të arkëtojë përpara të gjithë 
kreditorëve të komitentit kërkesat e veta në bazë të të gjitha punëve të komisionit 
me komitentin, si dhe në bazë të huave e të paradhënieve që i janë dhënë komitentit, 
pa marrë parasysh nëse janë krijuar ose jo në lidhje me këto sende ose me ndonjë 
mënyrë tjetër.  

3. Të drejtën e përparësisë së arkëtimit e ka komisionari nga kërkesat, të cilat i ka 
fituar me kryerjen e dekretit për llogari të komitentit.  

 
KREU 5 

MARRËDHËNIET ME PERSONA TË TRETË 
 

Neni 801 
Të drejtat e komitentit në kërkesat nga puna me të tretin 

 
1. Komitenti mund të kërkojë përmbushjen e kërkesës nga puna të cilën e ka lidhur 

komisionari me të tretin dhe për llogari të tij vetëm nëse ai (komisionari) ia ka bartë 
(ceduar) atij kërkesat.  

2. Në pikëpamje të marrëdhënieve të komitentit me komisionarin dhe me kreditorët e 
tij konsiderohen këto kërkesa si kërkesa të komitentit.  

 
Neni 802 

Kufizimi i të drejtës së kreditorëve të komisionarit 
 
Kreditorët e komisionarit nuk mund për arkëtimin e kërkesave të veta, as në rastin e 
falimentimit të tij të ndërmarrin masa përmbarimi në të drejtat dhe sendet të cilat 
komisionari, duke kryer urdhrin i ka fituar në emër të vet dhe për llogari të komitentit, 
përveç nëse është fjala për kërkesat e krijuara në lidhje me fitimin e këtyre të drejtave 
dhe të sendeve. 
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Neni 803 
Falimentimi i komisionarit 

 
1. Në rastin e falimentimit të komisionarit, komitenti mund të kërkojë veçimin nga 

masa e falimentimit të sendeve që ia ka dorëzuar komisionarit për shitje për llogari 
të tij, si dhe të sendeve që i ka blerë komisionari për llogari të tij.  

2. Në të njëjtin rast komitenti mund të kërkojë nga i treti, të cilit komisionari ia ka 
dorëzuar sendet që t'ia paguajë çmimin e tyre, përkatësisht pjesën e papaguar ende.  

 
PJESA XVII 

KONTRATA PËR PËRFAQËSIMIN TREGTAR 
 

KREU 1 
DISPOZITA TE PERGJITHSHME 

 
Neni 804 
Nocioni 

 
1. Me kontratën mbi përfaqësimin tregtar, përfaqësuesi obligohet të kujdeset 

vazhdimisht që persona të tretë të lidhin kontrata me urdhërdhënësin e tij dhe që për 
këtë të ndërmjetësojë midis tyre dhe urdhërdhënësit, si dhe që pas marrjes së 
autorizimit të lidhë kontrata me persona të tretë në emër dhe për llogari të 
urdhërdhënësit, ndërsa ky obligohet që për çdo kontratë të lidhur t'i paguajë 
shpërblim të caktuar (provizion).  

2. Përfaqësuesi, sipas paragrafit të parë të këtij neni, mund të jetë entitet ligjor apo 
person fizik i cili në mënyrë të pavarur dhe me qëllim të realizimit të fitimit kryen 
aktivitete të përfaqësimit si një aktivitet i regjistruar.  

3. Përfaqësuesi tregtarë mundet po ashtu të lidhë kontratë mbi agjencinë tregtare si një 
urdhërdhënës.  

4. Urdhërdhënësi mund të këtë në të njëjtën zonë dhe për të njëjtin lloj pune disa 
agjenta, përveç nëse parashihet ndryshe me kontratë.  

5. Përfaqësuesi pa pëlqimin e urdhërdhënësit nuk mundet të marrë përsipër obligimin 
që në të njëjtën zonë dhe për të njëjtin lloj pune ose për të njëjtin rreth klientësh të 
punojë për një urdhërdhënës tjetër.  

 
Neni 805 
Forma 

 
1. Secila palë mund të kërkojë që të hartohet një dokument mbi përmbajtjen e 

kontratës, duke përfshirë të gjitha ndryshimet më të fundit, dhe që të nënshkruhet 
nga pala tjetër. Palët nuk mund të heqin dorë nga kjo e drejtë.  

2. Përkundër paragrafit të parë të këtij neni, palët mund të merren vesh që forma e 
shkruar të jetë kusht për vlefshmërinë e kontratës dhe ndryshimeve në të.  
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Neni 806 
Lidhja e kontratës në emër të urdhërdhënësit 

 
Përfaqësuesi mund të lidhë kontrata në emër dhe për llogari të urdhërdhënësit të vet, në 
qoftë se për këtë ka marrë autorizim të veçantë, apo të përgjithshëm. 
 

Neni 807 
Pranimi i përmbushjes 

 
Përfaqësuesi nuk mund të kërkojë dhe as të pranojë përmbushjen e kërkesave të 
urdhërdhënësit të vet, në qoftë se për këtë nuk është i autorizuar posaçërisht. 
 

Neni 808 
Deklaratat e dhëna përfaqësuesit tregtar për urdhërdhënësin 

 
Kur kontrata është lidhur me ndërmjetësimin e përfaqësuesit tregtar atëherë 
bashkëkontraktuesi i urdhërdhënësit mundet t'i bëjë në mënyrë të plotfuqishme 
përfaqësuesit tregtar deklarata qe i përkasin të metave të objekteve të kontratës, si dhe 
deklaratat të tjera lidhur me këtë kontratë, me qëllim të ruajtjes ose të ushtrimit të të 
drejtave nga kontrata. 
 

Neni 809 
Deklaratat në emër të urdhërdhënësit 

 
Përfaqësuesit tregtar është i autorizuar që me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të 
urdhërdhënësit të vet t'i bëjë deklaratë të nevojshme bashkëkontraktuesit të tij. 
 

Neni 810 
Masat e sigurimit 

 
Me qëllim të mbrojtjes së interesave të urdhërdhënësit, përfaqësuesit tregtar mund të 
kërkojë marrjen e masave të nevojshme të sigurimit. 
 

KREU 2 
DETYRIMET E PËRFAQËSUESIT TREGTAR 

 
Neni 811 

Kujdesi për interesat e urdhërdhënësit 
 
1. Përfaqësuesit tregtar ka për detyrë të kujdeset për interesat e urdhërdhënësit dhe në 

të gjitha punët që ndërmerr ka për detyrë të veprojë me kujdesin e ekonomistit të 
mirë.  

2. Në këtë rast ka për detyrë të respektojë udhëzimet që ia ka dhënë urdhërdhënësi.  
3. Ai ka për detyrë t'i jep urdhërdhënësit të gjithë njoftimet e nevojshme mbi situatën e 

tregut, sidomos ato që kanë rëndësi për çdo punë të veçantë.  
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Neni 812 
Informatat dhe raportimi 

 
1. Përfaqësuesit tregtar duhet ti ofrojë urdhërdhënësit të gjitha informatat e nevojshme 

mbi situatën e tregut, veçanërisht për informata për secilën punë juridike të kryer.  
2. Përfaqësuesit tregtar është i detyruar që ti raportojë mbi punën e tij rregullisht 

urdhërdhënësit, veçanërisht mbi personat e tretë që kanë dëshirë të negociojnë me 
urdhërdhënësin apo që të lidhin kontratë me të si dhe për kontratat e lidhura në emër 
të urdhërdhënësit.  

3. Çdo marrëveshje që është në kundërshtim me paragrafin e parë dhe të dytë të këtij 
neni është e pavlefshme.  

 
Neni 813 

Pjesëmarrja në kontraktimin e punëve 
 
Përfaqësuesit tregtar ka për detyrë të marrë pjesë sipas udhëzimeve të urdhërdhënësit 
në kontraktimin e punëve deri në përfundimin e tyre të plotë. 
 

Neni 814 
Ruajtja e sekreteve të punës 

 
1. Përfaqësuesit tregtar ka për detyrë t'i ruajë sekretet e punës të urdhërdhënësit të tij 

për të cilat ka mësuar lidhur me punën që i është besuar. 
2. Ai përgjigjet po që se i shfrytëzon ose ia zbulon tjetrit edhe pas pushimit të 

kontratës mbi agjencinë tregtare. 
 

Neni 815 
Kthimi i sendeve të dhëna në përdorim 

 
Pas pushimit të kontratës mbi përfaqësimin tregtare, përfaqësuesit tregtar ka për detyrë 
t'i kthejë urdhërdhënësit të gjitha sendet që ia ka dorëzuar ky për përdorim gjatë afatit 
të kontratës. 
 

Neni 816 
Rasti i veçantë i përgjegjësisë 

 
1. Përfaqësuesi tregtar i përgjigjët urdhërdhënësit për përmbushjen e detyrimeve nga 

kontrata për kontraktimin e së cilës përfaqësuesit tregtar ka ndërmjetësuar, ose të 
cilën në bazë të autorizimit ai e ka kontraktuar në emër të urdhërdhënësit, vetëm në 
qoftë se për këtë ka garantuar posaçërisht me shkrim.  

2. Sigurimi i përmbushjes në kuptim të paragrafit të parë të këtij neni do të jetë i 
mundshëm vetëm për punët e veçanta juridike ose punët juridike me person të 
veçantë.  

3. Përfaqësuesit tregtar i cili i ka ofruar sigurim urdhërdhënësit për përmbushjen e 
detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e ndërmjetësuar nga përfaqësuesit tregtar, ka të 
drejtë edhe në shpërblim të posaçëm (provizion del credere).  
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KREU 3 
DETYRIMET E URDHËRDHËNËSIT 

 
Neni 817 

Rregulla e përgjithshme 
 
1. Urdhërdhënësi, në marrëdhënien me përfaqësuesit tregtar, duhet të veprojë me 

sinqeritet dhe me mirëbesim. Urdhërdhënësi duhet të njoftojë përfaqësuesin tregtar 
nëse urdhërdhënësi nuk do të kryej ndonjë punë juridike me palën e tretë apo nëse 
pala e tretë nuk ka kryer ndonjë punë juridike.  

2. Urdhërdhënësi duhet ti ofrojë përfaqësuesit tregtar në me shërbimet e tij të gjithë 
dokumentacionin e nevojshëm, shembujt, planet, listat e çmimeve, materialet 
reklamuese, rregullat dhe kushtet e përgjithshme të biznesit, etj. Shpenzimet e 
përkthimit dhe shtypjes së materialit reklamues në gjuhën zyrtare në Kosovë 
mbulohen nga përfaqësuesit tregtar.  

3. Urdhërdhënësi duhet ti ofrojë përfaqësuesit tregtar të gjitha informacionet e 
nevojshme për ekzekutimin e kontratës mbi agjencinë tregtare.  

 
Neni 818 

Detyra e njoftimit 
 
1. Urdhërdhënësi mundet sipas dëshirës së vet të pranojë ose të refuzojë lidhjen e 

kontratës së përgatitur nga ana e përfaqësuesit tregtar, por ka për detyrë të njoftojë 
pa vonesë përfaqësuesit tregtar mbi vendimin e vet. Urdhërdhënësi duhet të njoftojë 
përfaqësuesin për në lidhje me kryerjen apo moskryerjen e punëve të kontraktuara 
me personat e tretë.  

2. Urdhërdhënësi ka për detyrë të njoftojë përfaqësuesit tregtar pa vonesë mbi nevojën 
që volumi i punëve të kontraktuara me ndërmjetësimin e tij të reduktohet në një 
masë më të vogël nga sa përfaqësuesit tregtar ka mundur të presë në mënyrë të 
arsyeshme kështu që ky të zvogëlojë në kohën e duhur sipërmarrjen e vet në një 
masë përkatëse, përndryshe urdhërdhënësi do të përgjigjet për dëmin e pësuar.  

 
Neni 819 

Natyra e detyrueshme e dispozitave 
 
Çdo marrëveshje mes palëve që është në kundërshtim me nenet e mësipërme është e 
pavlefshme.  
 

Neni 820 
Shpërblimi (provizioni) 

 
1. Urdhërdhënësi ka për detyrë t'i paguajë përfaqësuesit tregtar shpërblimin për 

kontratat e lidhura me ndërmjetësimin e tij, si dhe për kontratat të cilat vetë agjenti i 
ka lidhur, në qoftë se për këtë ka qenë i autorizuar. 

2. Përfaqësuesit tregtar ka të drejtë në shpërblimin edhe për kontratat të cilat 
urdhërdhënësi i ka lidhur drejtpërdrejtë me klientët që i ka gjetur përfaqësuesit tregtar. 
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3. Përfaqësuesit tregtar i cili sipas kontratës punon vetëm në një fushë të caktuar apo 
vetëm me palë të caktuara, ka të drejtë në shpërblimin për këto lloj kontratash të 
lidhura për urdhërdhënësin me palë nga kjo fushë apo me palët e veçanta edhe nëse 
janë bërë pa ndërmjetësimin e përfaqësuesit tregtar. 

4. Përfaqësuesit tregtar i ka të drejtë vetëm në provizion për kontratën e lidhur pas 
përfundimit të marrëdhënies ndërmjet përfaqësuesit tregtar dhe urdhërdhënësit, nëse 
kontrata e tillë është si rezultat i përpjekjeve të përfaqësuesit tregtar gjatë 
marrëdhënies me urdhërdhënësin dhe është lidhur pas një kohë të arsyeshme nga 
përfundimi i kësaj marrëdhënie ose nëse oferta e personit të tretë për lidhjen e 
kontratës ka ardhur tek përfaqësuesit tregtar apo urdhërdhënësi para përfundimit të 
marrëdhënies së tyre dhe ka të bëjë me ndonjërën prej kontratave sipas paragrafit të 
parë dhe të dytë të këtij neni. 

5. Paragrafi 2. dhe 3. i këtij neni nuk do të zbatohen nëse e drejta në provizion është 
shfrytëzuar nga përfaqësuesit tregtar i mëparshëm sipas paragrafit 4. të këtij neni, 
përveç nëse sipas rrethanave do të ishte e drejtë që provizioni të ndahej ndërmjet 
përfaqësuesve tregtar. 

 
Neni 821 

Shuma e shpërblimit 
 
1. Në qoftë se shuma e shpërblimit nuk është caktuar me kontratë, ose me tarifë, 

përfaqësuesit tregtar ka të drejtë në shpërblimin e zakonshëm në fushën në të cilën 
përfaqësuesit tregtar ka kryer aktivitetin për urdhërdhënësin, duke marrë parasysh 
natyrën punëve të agjencisë. Përfaqësuesit tregtar i cili ka ofruar shërbime për 
urdhërdhënësin në disa fusha ka të drejtë në provizionin e zakonshëm për këtë fushë 
në vendin ku ndodhet zyra kryesore.  

2. Nëse nuk është e mundur të përcaktohet provizioni sipas nenit paraprak, 
përfaqësuesit tregtar ka të drejtë provizioni në një shumë që i merr parasysh të 
gjitha rrethanat e punës së kryer, veçanërisht numrin dhe vlerën e punëve juridike të 
kryera ndërmjet urdhërdhënësit dhe personit të tretë si dhe natyrën dhe vështirësinë 
e përpjekjeve të përfaqësuesit tregtar.  

3. Në qoftë se në rastin konkret shpërblimi është përpjesëtimisht i madh në krahasim 
me shërbimin e bërë, gjykata mundet me kërkesën e urdhërdhënësit të zvogëlojë atë 
në një shumë të drejtë.  

 
Neni 822 

Fitimi i të drejtës së pagesës 
 
1. Përfaqësuesit tregtar fiton të drejtën në provizion nëse, dhe deri atëherë kur, 

urdhërdhënësi përmbushë apo do duhej të kishte përmbushur kontratën me personin 
e tretë ose nëse personi i tillë përmbushë pjesën e detyrimit të tij që rrjedh nga 
kontrata me urdhërdhënësin.  

2. Përfaqësuesit tregtar nuk ka të drejtë në provizion në rastet kur është e qartë që 
kontrata nuk do të përmbushet dhe se arsyeja për mos përmbushjen e saj nuk është 
në anën e urdhërdhënësit. Nëse në rastin e tillë provizioni është paguar, atëherë 
përfaqësuesit tregtar duhet ta kthej atë.  
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3. Përfaqësuesit tregtar e fiton të drejtën në provizion më së voni në momentin kur 
personi i tretë përmbushë apo do duhej të kishte përmbushur detyrimet sipas 
kontratës, nëse urdhërdhënësi ka përmbushur pjesën e urdhërdhënësit.  

4. Nëse kontrata ndërmjet urdhërdhënësit dhe personit të tretë është duke u ekzekutuar 
për një kohë të gjatë, atëherë përfaqësuesit tregtare ka të drejtë në një pjesë pagese 
paraprake të provizionit.  

5. Nuk është e mundur që me anë të kontratës të drejtat e përcaktuara në këtë nen të 
ndryshohen në dëm të përfaqësuesit tregtar.  

 
Neni 823 

Pagimi i provizionit 
 
1. Urdhërdhënësi çdo tre muaj duhet të përgatis një faturë të provizionit që i takon 

përfaqësuesit tregtar për secilin muaj ndaras, dhe ta dërgojë. Fatura duhet të 
përmbajë të gjitha pjesët përbërëse në bazë të të cilave është përgatitur.  

2. Urdhërdhënësi është i detyruar të paguaj provizionin për të gjithë periudhën në fund 
të muajit pas muajit të fundit të periudhës së faturuar. Me anë të kontratës mund të 
përcaktohet periudha e faturimit më e shkurtër se tre muaj.  

3. Me kërkesën e përfaqësuesit tregtar, urdhërdhënësi detyrohet që nga librat e 
llogarisë ti dorëzojë agjentit ekstraktet mbi të gjitha punët për të cilat përfaqësuesit 
tregtar ka të drejtë provizioni si dhe të njoftojë përfaqësuesit tregtar në lidhje me të 
gjitha rrethanat që kanë ndikuar në provizion.  

4. Nëse urdhërdhënësi refuzon kërkesën e përfaqësuesit tregtar ose nëse përfaqësuesit 
tregtar ka dyshime mbi saktësinë e ekstrakteve, atëherë përfaqësuesit tregtar mund 
të kërkojë që një auditor i certifikuar të inspektojë librat e llogarive dhe dokumentet 
në lidhje me shifrat e rëndësishme për provizion dhe të raportojë mbi to.  

5. Të drejtat e përfaqësuesit tregtar të përcaktuara me këtë nen nuk mund të kufizohen 
apo hiqen me kontratë.  

 
Neni 824 

Shpërblim i veçantë 
 
Përfaqësuesit tregtar i cili me autorizimin e urdhërdhënësit ka bërë arkëtimin e ndonjë 
kërkese të tij, ka të drejtë në provizion të veçantë nga shuma e arkëtuar. 
 

Neni 825 
Shpenzimet 

 
1. Përfaqësuesit tregtar nuk ka të drejtë në kompensimin e shpenzimeve që rezultojnë 

nga ushtrimi i zakonshëm të punëve të ndërmjetësimit, përveç nëse është 
kontraktuar ndryshe.  

2. Mirëpo, ky ka të drejtë në kompensimin e shpenzimeve të veçanta që ka bërë në 
dobi të urdhërdhënësit, ose me urdhër të tij.  
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KREU 4 
E DREJTA E PENGUT 

 
Neni 826 

E drejta e pengut e përfaqësuesit tregtar 
 
Për sigurimin e arkëtimit të kërkesave të veta të rrjedha për pagesë të krijuara lidhur me 
kontratën, përfaqësuesit tregtar ka të drejtë pengu në shumat që ka arkëtuar për 
urdhërdhënësin, sipas autorizimit të tij, si dhe në të gjitha sendet e urdhërdhënësit të 
cilat lidhur me kontratën i ka marrë nga urdhërdhënësi ose nga ndonjë tjetër, gjersa 
këto ndodhen tek ai, ose tek ndonjë tjetër që i mban për të, apo gjersa ka në dorë 
dokumentin me anë të të cilit mund t'i disponojë ato. 
 

KREU 5 
SHUARJA E KONTRATËS 

 
Neni 827 

Zgjidhja e kontratës së lidhur për një kohë të pacaktuar 
 
1. Kontrata konsiderohet se është lidhur për një periudhë të pacaktuar, përveç nëse 

palët merren vesh ndryshe. 
2. Nëse kontrata është lidhur për një periudhë të pacaktuar, atëherë secila palë mund ta 

shkëpus kontratën duke dhënë njoftim për shkëputje në përputhje me këtë nen. 
3. Koha e dhënies së njoftimit për shkëputje varet nga kohëzgjatja e kontratës dhe 

duhet të llogaritet nga një muaj për secilin fillim viti gjatë kontratës. Nëse kontrata 
zgjatë më shumë se pesë (5) vite, koha e dhënies së njoftimit për shkëputje është 
gjashtë (6) muaj. 

4. Palët nuk mund të përcaktojnë me kontratë kohë njoftimi më të shkurtra. 
5. Nëse palët pajtohen për kohë lajmërimi më të gjata, koha e tillë duhet të zbatohet në 

mënyrë të barabartë si për urdhërdhënësin edhe për përfaqësuesit tregtar. 
6. Përveç kur përcaktohet ndryshe me kontratë, koha e lajmërimit fillon ditën e parë të 

muajit pasues kalendarik dhe mbaron ditën e fundit të muajit të tillë.  
 

Neni 828 
Zgjidhja e kontratës së lidhur për një kohë të caktuar 

 
1. Kur kontrata mbi agjencinë tregtare është lidhur për një kohë të caktuar, ajo pushon 

me skadimin e kohës së caktuar.  
2. Në qoftë se të dyja palët vazhdojnë të përmbushin kontratën sipas paragrafit të parë, 

edhe pas kohës për të cilën është lidhur, atëherë konsiderohet si kontratë e lidhur 
për një kohë të pacaktuar. Në përcaktimin e kohës për njoftim, merret parasysh 
koha e kaluar që nga momenti i lidhjes së kontratës, ashtu siç zbatohet tek shkëputja 
e kontratës e lidhur për kohë të pacaktuar.  
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Neni 829 
Zgjidhja e kontratës pa afat denoncimi 

 
1. Për shkaqet serioze secila palë mundet duke treguar këto shkaqe të zgjidhë 

kontratën pa afat denoncimi.  
2. Në qoftë se deklarata mbi denoncimi është bërë pa shkaqe serioze do të 

konsiderohet si denoncim me afat të rregullt denoncimi.  
3. Përfaqësuesit tregtar i cili për shkak të denoncimit të pabazuar e ka ndërprerë 

veprimtarinë e vet ka të drejtë në shpërblimin e dëmit për shkak të provizionit të 
humbur, e në qoftë se ai e ka denoncuar kontratën në mënyrë të pabazuar e drejta e 
shpërblimit të dëmit i takon urdhërdhënësit.  

4. Denoncimi i pabazuar i jep të drejta palës tjetër të zgjidhë kontratën pa afat 
denoncimi.  

 
Neni 830 

Shuma e pjesëtuar 
 
1. Pas denoncimit të kontratës, përfaqësuesit tregtar ka të drejtë në ndarjen e një 

shume të përshtatshme parash nëse dhe për aq sa përfaqësuesit tregtar ka siguruar 
klientë të rinjë për urdhërdhënësin ose në mënyrë të dukshme ka rritur numrin e 
punëve me klientët e mëparshëm dhe pasi kontrata të jetë denoncuar urdhërdhënësi 
gëzon përfitime të dukshme me klientët e tillë, ose nëse pjesëtimi i shumës dhe 
pagesa e sajë kërkohet prej rrethanave të veçanta, sidomos nga humbja e provizionit 
nga punët juridike me klientët e tillë.  

2. Në përcaktimin e shumës së pjesëtuar, është e nevojshme që të merret parasysh 
provizioni i fituar nga përfaqësuesit tregtar për kontratat pas shkëputjes së 
marrëdhënies me urdhërdhënësin, si dhe çdo pengesë e aktiviteteve konkurruese pas 
shkëputjes së marrëdhënies me urdhërdhënësin.  

3. Shuma e pjesëtuar, sipas paragrafit të parë dhe të dytë të këtij neni, nuk mund të 
tejkalojë mesataren e shumës së provizionit vjetorë gjatë pesë (5) viteve të fundit 
apo të periudhës më të shkurtër kohore relevante pas lidhjes së kontratës.  

4. Kur kontrata e lidhur për një kohë të caktuar, shkëputet para përfundimit të kësaj 
kohe ose kur kontrata e lidhur për një kohë të pacaktuar përfundon para kalimit të 
pesë (5) viteve nga momenti i lidhjes së kontratës, përfaqësuesit tregtar ka të drejtë 
në ndarjen e një shumë të përshtatshme parash, shumën e diferencës ndërmjet 
shpenzimeve që përfaqësuesit tregtar ka pasur në lidhje me prezantimin e produktit 
në treg dhe të gjitha shpenzimeve tjera në lidhje me përmbushjen e kontratës, dhe 
diferencës së të ardhurave të përfaqësuesit tregtar të marra nga përmbushja e 
kontratës si dhe të ardhurave që përfaqësuesit tregtar sipas të gjitha gjasave do të 
kishte marrë deri në fund të periudhës së kontratës nëse ajo është lidhur për një 
kohë të caktuar apo për pesë (5) vite nga momenti i lidhjes së kontratës nëse ajo 
është lidhur për një kohë të pacaktuar. 

5. Përfaqësuesit tregtar po ashtu ka të drejtë në pjesëtimin e shumës sipas paragrafit të 
mëparshëm, nëse ai nuk ka të drejtë në pjesëtimin e shumës sipas paragrafit 1. të 
këtij neni, ose nëse pjesëtimi i shumës relevante sipas paragrafit 1 të këtij neni do të 
ishte më e vogël sesa shuma relevante e pjesëtuar sipas paragrafit të mëparshëm.  
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6. Pagesa e shumës së pjesëtuar nuk e përjashton të drejtën e përfaqësuesit tregtar për 
kompensim.  

 
Neni 831 

Baza për përjashtimin e pjesëtimit të shumës 
 
1. Urdhërdhënësi nuk është përgjegjës të paguaj shumën e pjesëtuar, nëse:  

1.1. kontrata është shkëputur nga përfaqësuesit tregtar agjenti. Megjithatë, edhe në 
këtë rast përfaqësuesit tregtar mund të kërkojë shumën e pjesëtuar nëse 
arsyeja për shkëputjen e kontratës kanë qenë rrethanat në anën e 
urdhërdhënësit apo nëse përfaqësuesit tregtar e ka shkëputur kontratën për 
shkak të moshës apo sëmundjes së përfaqësuesit tregtar e cila do të 
pamundësonte vazhdimin e marrëdhënies kontraktore.  

1.2. urdhërdhënësi ka shkëputur kontratën për shkak të sjelljes me faj të 
përfaqësuesit tregtar.  

1.3. në përputhje me marrëveshjen ndërmjet urdhërdhënësit dhe përfaqësuesit 
tregtar, urdhërdhënësi lidh kontratë në vend të përfaqësuesit tregtar. Një 
marrëveshje e tillë nuk është e lejueshme përpara përfundimit të marrëdhënies 
kontraktore.  

 
Neni 832 

Shfrytëzimi i shumës së pjesëtuar 
 
1. E drejta në shumën e pjesëtuar rrjedh gjithashtu edhe nëse kontrata është shkëputur 

për shkak të vdekjes së përfaqësuesit tregtar.  
2. Përfaqësuesit tregtar i cili brenda një viti nga momenti i shkëputjes së marrëdhënies 

kontraktore nuk e informon urdhërdhënësin se do të kërkojë shumën e pjesëtuar e 
humb të drejtën për shumën e pjesëtuar.  

3. Palët nuk munden që paraprakisht ti heqin apo zvogëlojnë të drejtat në dëm të 
përfaqësuesit tregtar, në lidhje me shumën e pjesëtuar.  

4. Në lidhje me ekstraktet e librave të llogarisë dhe njoftimit mbi rrethanat e dukshme 
që ndikojnë në përcaktimin e shumës së pjesëtuar, përfaqësuesit tregtar ka të njëjtat 
të drejta si në rastin e caktimit të provizionit.  

 
Neni 833 

Ndalimi i konkurrencës pas shkëputjes së kontratës 
 
1. Me anë të kontratës mund të përcaktohet se pas përfundimit të kontratës 

përfaqësuesi tregtar nuk mund të kryejë ndonjë aktivitet që do të konkurronte me 
aktivitetet e urdhërdhënësit.  

2. Një dispozitë e tillë është e vlefshme vetëm nëse bëhet me shkrim dhe nëse është në 
të njëjtën fushë, për të njëjtët persona dhe të njëjtat mallra siç janë të përcaktuara në 
kontratë.  

3. Kur kontrata është shkëputur për arsyet e urdhërdhënësit, një dispozitë e tillë është e 
detyrueshme vetëm për përfaqësuesit tregtar nëse urdhërdhënësi ka paguar shumën 
e pjesëtuar përkatëse me rastin e shkëputjes së kontratës dhe nëse gjatë ndalesës për 
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konkurrencë urëdhërdhënësi paguan kompensimin e përshtatshëm mujorë në një 
shumë të barabartë me mesataren e provizionit mujorë për gjatë pesë (5) viteve të 
fundit të kontratës ose për gjatë kohës së kontratës, nëse ajo ka qenë në fuqi për më 
pak se pesë (5) vite.  

4. Një dispozitë e tillë do të detyrojë përfaqësuesit tregtar për të paktën dy (2) vite pas 
shkëputjes së kontratës. 

5. Nëse përfaqësuesit tregtar ka shkëputur kontratën për fajin e urdhërdhënësit dhe 
ndalesa e konkurrencës pas shkëputjes së kontratës ka qenë pjesë e marrëveshjes në 
kontratë, përfaqësuesit tregtar mundet që brenda një (1) muaji pas shkëputjes së 
kontratës ti dorëzojë një deklaratë me shkrim urdhërdhënësit ku e njofton se 
përfaqësuesit tregtar nuk do ta respektojë ndalesën e konkurrencës. 

6. Dispozitat e këtij neni nuk mund të ndryshohen me anë të kontratës në dëm të 
përfaqësuesit tregtar. 

 
PJESA XVIII 

KONTRATA PËR NDËRMJETËSIM 
 

KREU 1 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 834 
Kuptimi 

 
Me kontratën për ndërmjetësimin detyrohet ndërmjetësuesi që të përpiqet të gjejë dhe 
ta vejë në lidhje me urdhërdhënësin personin që do të bisedonte me të për lidhjen e 
kontratës së caktuar, ndërsa urdhërdhënësi detyrohet t'i paguajë shpërblim të caktuar, 
në qoftë se kjo kontratë do të lidhet. 
 

Neni 835 
Zbatimi i dispozitave të ligjit për kontratën për veprën 

 
Kur është kontraktuar se ndërmjetësuesi do të ketë të drejtë në shpërblimin e caktuar 
dhe në qoftë se përpjekja e tij mbetet pa rezultat, për atë kontratë do të zbatohen 
dispozitat që vlejnë për kontratën për veprën. 
 

Neni 836 
Pranimi i përmbushjes 

 
1. Urdhri për ndërmjetësimin nuk përmban autorizim për ndërmjetësuesin që për 

urdhërdhënësin të pranojë përmbushjen e detyrimit nga kontrata e lidhur me 
ndërmjetësimin e tij.  

2. Për këtë është e nevojshme një prokurë e veçantë me shkrim.  
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Neni 837 
Revokimi i urdhrit për ndërmjetësim 

 
Urdhërdhënësi mund ta revokon urdhrin për ndërmjetësim kur të dojë, në qoftë se nga 
kjo nuk ka hequr dorë dhe me kusht që revokimi nuk është në kundërshtim me 
mirëbesimin. 
 

Neni 838 
Mungesa e detyrimit për urdhërdhënësin që të lidhë kontratë 

 
Urdhërdhënësi nuk është i detyruar të fillojë bisedime për lidhjen e kontratës me 
personin të cilin e ka gjetur ndërmjetësuesi dhe as të lidhë kontratë me të nën kushtet 
që ia ka komunikuar ndërmjetësuesit, por do të përgjigjet për dëmin, në qoftë se ka 
vepruar në kundërshtim me mirëbesim. 
 

KREU 2 
DETYRIMET E NDËRMJETËSUESIT 

 
Neni 839 

Detyrimi i kërkimit të rastit 
 
1. Ndërmjetësuesi ka për detyrë që, me kujdesin e ekonomistit të mirë, të kërkojë 

rastin për lidhjen e kontratës së caktuar dhe t'i tregojë për të urdhërdhënësit.  
2. Ndërmjetësuesi ka për detyrë të ndërmjetësojë në bisedime dhe të përpiqet që të 

vejë deri te lidhja e kontratës në qoftë se për të posaçërisht është detyruar. 
3. Ai nuk përgjigjet në qoftë se edhe krahas kujdesit nuk ka sukses në përpjekjen e vet. 
 

Neni 840 
Detyrimi i njoftimit 

 
Ndërmjetësuesi ka për detyrë ta njoftojë urdhërdhënësin për të gjitha rrethanat, për të 
cilat ai është në dijeni ose duhej të ishte në dijeni dhe për punën e synuar dhe ato 
rrethana janë me rëndësi. 
 

Neni 841 
Përgjegjësia e ndërmjetësuesit 

 
1. Ndërmjetësuesi përgjigjet për dëmin, të cilin do ta pësonte njëra ose tjetra palë 

ndërmjet të cilave ka ndërmjetësuar e që do të shkaktohej për arsye se ka 
ndërmjetësuar për personin e paaftë për punë, për paaftësinë e të cilit ishte në dijeni 
ose duhej të ishte në dijeni, ose për personin për të cilin ishte në dijeni ose duhej të 
ishte në dijeni, se nuk do të mund t'i kryejë detyrimet nga kjo kontratë dhe në 
përgjithësi për çdo dëm të shkaktuar me fajin e tij.  

2. Ndërmjetësuesi përgjigjet për dëmin që do të shkaktohej për urdhërdhënësin për 
arsye se pa lejen e urdhërdhënësit e ka njoftuar ndonjë person të tretë për 
përmbajtjen e urdhrit, për negociata ose për kushtet e lidhjes së kontratës.  
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Neni 842 
Ditari ndërmjetësues dhe fleta 

 
Ndërmjetësuesi ka për detyrë në regjistrin e veçantë (ditari ndërmjetësues) t'i shënojë të 
dhënat thelbësore për kontratën që është lidhur me ndërmjetësimin e tij dhe të lëshojë 
ekstraktin nga ky regjistër të nënshkruar nga ana e tij (fleta e ndërmjetësimit). 
 

KREU 3 
DETYRIMET E URDHËRDHËNËSIT 

 
Neni 843 

Shpërblimi 
 
1. Ndërmjetësuesi ka të drejtë për shpërblim edhe kur ky nuk është kontraktuar.  
2. Në qoftë se lartësia e shpërblimit nuk është caktuar as me tarifë ose me ndonjë akt 

tjetër të përgjithshëm, as me kontratë as me doke, atë do ta caktojë gjykata sipas 
mundit të ndërmjetësuesit dhe shërbimit të bërë.  

3. Shpërblimin e kontraktuar të ndërmjetësimit gjykata mund ta zbresë me kërkesën e 
urdhërdhënësit, në qoftë se gjen se është tepër i lartë, duke marrë parasysh mundin 
dhe shërbimin e bërë.  

4. Zbritja e shpërblimit të kontraktuar nuk mund të kërkohet në qoftë se i është paguar 
ndërmjetësuesit pas lidhjes së kontratës për të cilën ai ka ndërmjetësuar.  

 
Neni 844 

Kur ndërmjetësuesi fiton të drejtën e shpërblimit 
 
1. Ndërmjetësuesi fiton të drejtën e shpërblimit në momentin e lidhjes së kontratës për 

të cilën ka ndërmjetësuar, në qoftë se nuk është kontraktuar diçka tjetër.  
2. Në qoftë se kontrata është lidhur nën kushtin suspenziv (shtytës), ndërmjetësuesi 

fiton të drejtën e shpërblimit vetëm kur kushti realizohet.  
3. Kur kontrata është lidhur nën kushtin zgjidhës, realizimi i kushtit nuk ka ndikim në 

të drejtën e ndërmjetësuesit në shpërblim. 
4. Në rastin e pavlefshmërisë së kontratës, ndërmjetësuesi ka të drejtë në shpërblim në 

qoftë se për shkakun e pavlefshmërisë nuk ishte në dijeni.  
 

Neni 845 
Shpërblimi i shpenzimeve 

 
1. Ndërmjetësuesi nuk ka të drejtë në shpërblimin e shpenzimeve të bëra në kryerjen e 

urdhrit, përveç kur kjo është kontraktuar.  
2. Në qoftë se me kontratë është e njohur e drejta e shpërblimit të shpenzimeve, ai ka 

të drejtë në këtë shpërblim edhe në rastin kur kontrata nuk është lidhur.  
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Neni 846 
Ndërmjetësimi për të dy palët 

 
1. Në qoftë se nuk është kontaktuar ndryshe, ndërmjetësuesi që e ka marrë urdhrin për 

ndërmjetësim nga të dy palët mund të kërkojë nga secila palë vetëm gjysmën e 
shpërblimit të ndërmjetësimit dhe shpërblimin e gjysmës së shpenzimeve, në qoftë 
se shpërblimi i shpenzimeve është kontraktuar.  

2. Ndërmjetësuesi ka për detyrë që me kujdesin e ekonomistit të mirë të kujdeset për 
interesat e të dy palëve, ndërmjet të cilave ai ndërmjetëson.  

 
Neni 847 

Humbja e të drejtës së shpërblimit 
 
Ndërmjetësuesi i cili në kundërshtim me kontratën ose në kundërshtim me interesat e 
urdhërdhënësit të vet punon për palën tjetër, humb të drejtën e shpërblimit të 
ndërmjetësimit dhe të shpërblimit të shpenzimeve. 
 

PJESA XIX 
KONTRATA PËR SHPEDITIMIN (DËRGIMI) 

 
KREU 1 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 848 
Nocioni 

 
1. Me kontratën për shpeditimin detyrohet shpedituesi që me qëllim transporti të 

sendit të caktuar, të lidhë në emër të vet dhe për llogari të urdhërdhënësit kontratën 
e transportit dhe kontrata të tjera të nevojshme për kryerjen e transportit, si dhe të 
kryejë punë dhe veprime të tjera të rëndomta, ndërsa urdhërdhënësi detyrohet t'i 
paguajë shpërblim të caktuar.  

2. Në qoftë se me kontratë është paraparë, shpedituesi mund të lidhë kontratën e 
transportit dhe të ndërmarrë veprime të tjera juridike në emër dhe për llogari të 
urdhërdhënësit.  

 
Neni 849 

Heqja dorë nga kontrata 
 
Urdhërdhënësi mund të heqë dorë nga kontrata sipas vullnetit të vet, por në këtë rast ka 
për detyrë t'i shpërblejë shpedituesit të gjitha shpenzimet që ka pasur gjer atëherë dhe 
t'i paguajë pjesën proporcionale të shpërblimit për punën e deriatëhershme. 
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Neni 850 
Zbatimi i rregullave për kontratën e komisionit përkatësisht 

të përfaqësimit tregtar 
 
Ndaj marrëdhënieve të urdhërdhënësit dhe shpedituesit që nuk janë rregulluar sipas 
kësaj pjese zbatohen përshtatshmërisht rregullat për kontratën e komisionit, 
përkatësisht të përfaqësimit tregtar. 
 

KREU 2 
DETYRIMET E SHPEDITUESIT 

 
Neni 851 

Tërheqja e vërejtjes për të metat e urdhrit 
 
Shpedituesi ka për detyrë t'ia tërheqë vërejtjen urdhërdhënësi për të metat në urdhrin e 
tij, sidomos për ato që i ekspozojnë të ketë shpenzime më të mëdha ose të pësojë 
ndonjë dëm. 
 

Neni 852 
Tërheqja e vërejtjes për të metat e paketimit 

 
Në qoftë se sendi nuk është paketuar dhe në përgjithësi nuk është bërë gati për 
transport siç duhet, shpedituesi ka për detyrë t'ia tërheqë vërejtjen urdhërdhënësit për 
këto të meta, e kur pritja që urdhërdhënësi t'i evitojë do t'i shkaktonte dëm këtij, 
dërguesi ka për detyrë t'i evitojë në llogari të urdhërdhënësit. 
 

Neni 853 
Ruajtja e interesave të urdhërdhënësit 

 
1. Shpedituesi ka për detyrë që në çdo rast të veprojë ashtu sikundër e kërkojnë 

interesat e urdhërdhënësit dhe me kujdesin e ekonomistit të mirë.  
2. Ai ka për detyrë ta njoftojë urdhërdhënësin pa shtyrje për dëmtimin e sendeve si 

dhe për të gjitha ngjarjet me rëndësi për të dhe të marrë të gjitha masat e nevojshme 
për ruajtjen e të drejtave të tij ndaj personit përgjegjës.  

 
Neni 854 

Veprimi sipas udhëzimeve të urdhërdhënësit 
 
1. Shpedituesi ka për detyrë t'i përmbahet udhëzimeve mbi drejtimin e rrugës, mjeteve 

dhe mënyrën e transportit, si dhe udhëzimet e tjera të marra nga urdhërdhënësi.  
2. Në qoftë se nuk ka mundësi të veprojë sipas udhëzimeve të përmbajtura në urdhër, 

shpedituesi ka për detyrë të kërkojë udhëzime të reja, e në qoftë se për këtë gjë nuk 
ka kohë, ose nuk është e mundur shpedituesi ka për detyrë të veprojë sikundër e 
kërkojnë interesat e urdhërdhënësit.  

3. Për çdo shmangie nga urdhëri, shpedituesi ka për detyrë ta njoftojë urdhërdhënësin 
pa vonesë.  
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4. Në qoftë se urdhërdhënësi nuk e ka caktuar as rrugën dhe as mjetet, as mënyrën e 
transportit, dërguesi do t'i caktojë ashtu sikurse e kërkojnë interesat e 
urdhërdhënësit në rastin konkret.  

5. Në qoftë se shpedituesi i është shmangur udhëzimeve të marra, përgjigjet edhe për 
dëmin e shkaktuar për shkak të fuqisë madhore, përveç nëse provon se dëmi do të 
shkaktohej edhe po t'u kishte përmbajtur udhëzimeve të dhëna.  

 
Neni 855 

Përgjegjësia e shpedituesit për persona të tjerë 
 
1. Shpedituesi përgjigjet për zgjedhjen e transportuesit, si dhe për zgjedhjen e 

personave të tjerë me të cilët në zbatimin e urdhërit ka lidhur kontratën 
(magazionimi i mallit etj.), por jo edhe për punën e tyre, përveç nëse këtë 
përgjegjësi e ka marrë mbi vete me kontratë.  

2. Shpedituesi i cili ia beson zbatimin e urdhërit shpedituesit tjetër në vend që ta 
përmbushë urdhërin vet, përgjigjet për punën e tij.  

3. Në qoftë se urdhëri përmban autorizimin shprehimor ose heshtazi shpedituesit që t'i 
besojë zbatimin e urdhërit dërguesit tjetër ose nëse kjo është padyshim në interesin 
e urdhërdhënësit, ai përgjigjet vetëm për zgjedhjen e tij, përveç nëse ka marrë 
përsipër përgjegjësinë për punën e tij. 

4. Përgjegjësitë nga paragrafet e mësipërme të këtij neni nuk mund të përjashtohen 
dhe as të kufizohen me kontratë. 

 
Neni 856 

Veprimet doganore dhe pagimi i doganës 
 
Në qoftë se në kontratë nuk është caktuar ndryshe, urdhëri për dërgimin e sendit përtej 
kufirit përmban detyrimin për dërguesin që të zbatojë veprimet e duhura doganore dhe 
të paguajë taksat doganore për llogari të urdhërdhënësit. 
 

Neni 857 
Kur shpedituesi kryen vetë transportin ose punët e tjera 

 
1. Shpedituesi mundet edhe vetë të kryejë plotësisht ose një pjesë të transportit të 

sendeve, dërgimi i të cilave i është besuar, në qoftë se nuk është kontraktuar diçka 
tjetër.  

2. Në qoftë se dërguesi e ka kryer transportin vetë ose pjesën e transportit, ka të drejtë 
dhe detyrime të transportuesit, kështu që në këtë rast i takon edhe shërblimi 
përkatës për transport përveç shpërblimit mbi bazën e dërgimit dhe shpërblimit të 
shpenzimeve në lidhje me shpeditimin.  

3. E njëjta gjë vlen lidhur me punë të tjera të përfshira me urdhërin, doket ose me 
kushtet e përgjithshme.  

 
Neni 858 

Sigurimi i dërgesës 
 
1. Dërguesi ka për detyrë ta sigurojë dërgesën vetëm në qoftë se kjo është kontraktuar.  
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2. Në qoftë se me kontratë nuk është caktuar se cilat rreziqe duhet t'i përfshijë 
sigurimi, dërguesi ka për detyrë t'i sigurojë sendet nga rreziqet e rëndomta.  

 
Neni 859 

Dhënia e llogarisë 
 
1. Pas mbarimit të punës shpedituesi ka për detyrë t'i japë llogari urdhërdhënësit.  
2. Sipas kërkesës së urdhërdhënësit shpedituesi ka për detyrë të japë llogari edhe gjatë 

zbatimit të urdhrit.  
 

KREU 3 
DETYRIMET E URDHËRDHËNËSIT 

 
Neni 860 

Pagimi i shpërblimit 
 
Urdhërdhënësi ka për detyrë t'i paguajë shpedituesit shpërblimin sipas kontratës, e në 
qoftë se shpërblimi nuk është kontraktuar, atëherë shpërblimin sipas tarifës ose të ndonjë 
akti tjetër të përgjithshëm, e në mungesë të këtij, shpërblimin do ta caktojë gjykata. 
 

Neni 861 
Kur dërguesi mund të kërkojë shpërblim 

 
Shpedituesi mund të kërkojë shpërblim kur të kryejë detyrimet e veta nga kontrata për 
shpedicionin. 
 

Neni 862 
Shpenzimet dhe paradhënia 

 
1. Urdhërdhënësi ka për detyrë t'ia shpërblejë shpedituesit shpenzimet e nevojshme të 

bëra për zbatimin e urdhrit për dërgimin e sendit.  
2. Shpedituesi mund të kërkojë shpërblimin e shpenzimeve menjëherë posa t'i ketë bërë. 
3. Urdhërdhënësi ka për detyrë që me kërkesën e shpedituesit, t'i japë në formë 

paradhënie një shumë të nevojshme për shpenzimet që kërkon zbatimi i urdhërit për 
dërgimin e sendit. 

 
Neni 863 

Kur është kontraktuar që shpërblimin ta paguajë marrësi i sendeve 
 
Në qoftë se është kontraktuar se shpedituesi do t'i arkëtojë kërkesat e veta nga marrësi i 
sendeve, shpedituesi rezervon të drejtën të kërkojë pagimin e shpërblimit nga 
urdhërdhënësi, në qoftë se marrësi refuzon t'ia paguajë. 

 
Neni 864 

Sendet e rrezikshme dhe të çmueshme 
 
1. Urdhërdhënësi ka për detyrë ta njoftojë shpedituesin mbi cilësitë e sendeve me të cilat 

mund të rrezikohet siguria e njerëzve ose e vlerave apo mbi shkaktimin e dëmit.  
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2. Kur në dërgesën ndodhen sendet e çmueshme, letrat me vlerë ose sendet e tjera të 
shtrenjta, urdhërdhënësi ka për detyrë ta njoftojë për këtë shpedituesin dhe t'ia 
komunikojë vlerën e tyre në çastin e dorëzimit për dërgim.  

 
KREU 4 

RASTET E VEÇANTA TË SHPEDITIMIT 
 

Neni 865 
Shpeditimi me shpërblimin fiks 

 
1. Kur me kontratën për shpeditimin është caktuar një shumë e përgjithshme për 

zbatimin e urdhërit mbi dërgimin e sendit, në të është përmbajtur shpërblimi për 
punën e dërguesit, si dhe shpërblimi i shpenzimeve të transportit dhe shpërblimi i të 
gjitha shpenzimeve të tjera, në qoftë se nuk është kontraktuar diçka tjetër.  

2. Në këtë rast shpedituesi përgjigjet edhe për punën e transportuesit dhe të personave 
të tjerë që i ka përdorur me anë të autorizimit nga kontrata.  

 
Neni 866 

Shpeditimi përmbledhës 
 
1. Shpedituesi në zbatimin e urdhrave të marra mund të organizojë shpeditimin 

përmbledhës, përveç nëse me kontratë kjo është përjashtuar.  
2. Në qoftë se me shpeditimin përmbledhës realizon diferencën në çmimin e 

transportit në dobi të urdhërdhënësit, dërguesi ka të drejtë në shpërblimin e veçantë 
suplementar.  

3. Në rastin e shpeditimit përmbledhës shpedituesi përgjigjet për humbjen ose 
dëmtimin e sendit të shkaktuar gjatë kohës së transportit që nuk do të shkaktoheshin 
po mos të kishte qenë dërgimi kompleks.  

 
KREU 5 

E DREJTA E PENGUT E SHPEDITUESIT 
 

Neni 867 
E drejta e pengut e shpedituesit 

 
1. Për sigurimin e arkëtimit të kërkesave të veta të krijuara lidhur me kontratën për 

shpeditimin, shpedituesi ka të drejtë pengu në sendet e dorëzuara për dërgim dhe 
lidhur me dërgimin gjithnjë gjersa e mban, ose gjersa ka në dorë dokumentin me 
anë të të cilit mund t'i disponojë ato.  

2. Kur në kryerjen e dërgimit ka marrë pjesë edhe dërguesi tjetër, ai ka për detyrë të 
kujdeset për arkëtimin e kërkesave dhe për realizimin e të drejtës së pengut të 
dërguesve të mëparshëm.  

3. Në qoftë se dërguesi tjetër paguan kërkesat e dërguesit ndaj urdhërdhënësit, këto 
kërkesa dhe e drejta e pengut e dërguesit i barten këtij në bazë të vet ligjit. 

4. E njëjta gjë ndodh po qe se dërguesi tjetër paguan kërkesat e transportuesit. 
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PJESA XX 
KONTRATA PËR KONTROLLIN E MALLRAVE DHE TË SHËRBIMEVE 

 
Neni 868 
Nocioni 

 
1. Me kontratën për kontrollin e mallrave njëra palë kontraktuese (kryerësi i kontrollit) 

detyrohet të kryejë në mënyrë profesionale dhe të paanshme kontrollin kontraktues 
të mallrave dhe të lëshojë certifikatë për këtë, kurse pala tjetër (porositësi i 
kontrollit) detyrohet që për kontrollin e kryer të paguajë shpërblimin e kontraktuar.  

2. Kontrolli i mallrave mund të përbëhet nga përcaktimi i identitetit, cilësisë, sasisë 
dhe të veçorive të tjera të mallrave.  

 
Neni 869 

Vëllimi i kontrollit 
 
Kryerësi i kontrollit është i detyruar të kryejë kontrollin në vëllimin dhe në mënyrën që 
janë caktuar në kontratë, e në qoftë se në kontratë asgjë nuk është caktuar, në vëllimin 
dhe në mënyrën që i përgjigjet natyrës së sendit. 
 

Neni 870 
Nuliteti i disa dispozitave të kontratës 

 
1. Janë nule dispozitat e kontratës që i imponojnë kryerësit të kontrollit detyrat që do 

të mund të ndikonin në paanshmërinë e ushtrimit të kontrollit ose në rregullsinë e 
dokumentit për kontrollin e kryer (çertifikata).  

2. Kontrolli konsiderohet i kryer vetëm pas lëshimit të çertifikatës.  
 

Neni 871 
Ruajtja e mallrave, respektivisht e mostrave 

 
1. Mallin të cilin porositësi i kontrollit ia ka dorëzuar kryerësit të kontrollit për 

kryerjen e kontrollit të kontraktuar, ushtruesi i kontrollit ka për detyrë t'i ruajë dhe 
t'i sigurojë nga ndërrimi.  

2. Kryerësi i kontrollit është i detyruar t'i ruajë mostrat të cilat iu kanë dorëzuar së 
paku gjashtë (6) muaj, në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe.  

 
Neni 872 

Detyrimi i lajmërimit të porositësit 
 
Kryerësi i kontrollit ka për detyrë që për të gjitha rrethanat e rëndësishme gjatë kontrollit 
dhe ruajtjes së mallrave ta lajmërojë porositësin e kontrollit në kohën e duhur, e sidomos 
për shpenzimet e domosdoshme dhe të dobishme që janë bërë për llogari të tij. 
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Neni 873 
Shpërblimi 

 
1. Për kontrollin dhe për ruajtjen e kryer të mallit, kryerësi i kontrollit ka të drejtë për 

shpërblim të kontraktuar ose të rëndomtë.  
2. Kryerësi i kontrollit ka të drejtën e shpërblimit për të gjitha shpenzimet e nevojshme 

dhe të dobishme, të cilat janë shkaktuar për llogari të porositësit.  
 

Neni 874 
E drejta e pengut 

 
Për sigurimin e shpërblimit të kontraktuar apo të rëndomtë dhe të shpërblimit të 
shpenzimeve të domosdoshme dhe të dobishme kryerësi i kontrollit ka të drejtë pengu 
mbi mallin që i është dorëzuar për kontroll. 
 

Neni 875 
Të besuarit e kontrollit të mallit kryerësit tjetër të kontrollit 

 
1. Kryerësi i kontrollit mund t'ia besojë tjetrit kryerjen e kontrollit të kontraktuar të 

mallit, përveç nëse porositësi i kontrollit ia ka ndaluar këtë shprehimisht.  
2. Kryerësi i kontrollit i përgjigjet porositësit të kontrollit për punën e kryerësit tjetër 

të kontrollit.  
 

Neni 876 
Kontrolli i mallit me kryerjen e disa veprimeve juridike 

 
1. Në bazë të urdhërit shprehimor të porositësit të kontrollit, kryerësi i kontrollit është 

i autorizuar që, përpos kryerjes së kontrollit të mallit të ushtrojë edhe veprime të 
veçanta juridike në emër dhe për llogari të porositësit të kontrollit.  

2. Kryerësi i kontrollit ka të drejtë shpërblimi të veçantë të rëndomtë ose të 
kontraktuar për kryerjen e veprimeve të veçanta juridike në emër dhe për llogari të 
porositësit të kontrollit.  

 
Neni 877 

Kontrolli i mallit me garanci 
 
1. Kryerësi i kontrollit mund të garantojë për pandryshueshmërinë e cilësive të mallit 

të kontraktuar brenda afatit kontraktues.  
2. Për garancinë e marrë përsipër në pikëpamje të cilësive të mallit, kryerësi i 

kontrollit ka të drejtë shpërblimi të veçantë të kontraktuar ose të rëndomtë.  
 

Neni 878 
Kontrolli i shërbimeve dhe i sendeve që nuk janë destinuar për qarkullim 

 
Në qoftë se kontrolli ka të bëjë me shërbime ose me sende që nuk janë destinuar për 
qarkullim, kryerësi i kontrollit dhe porositësi i kontrollit kanë të njëjtat të drejta dhe 
detyrime sikurse te kontrolli i mallit. 
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Neni 879 
Zgjidhja e kontratës 

 
Porositësi i kontrollit mund të deklarojë se e zgjidhë kontratën gjithnjë gjersa të mos 
jetë kryer kontrolli i porositur, por në këtë rast ka për detyrë që kryerësit të kontrollit t'i 
paguajë pjesën proporcionale të shpërblimit dhe shpenzimet e domosdoshme dhe të 
dobishme që janë bërë, si dhe t'ia shpërblejë dëmin. 
 

PJESA XXI 
KONTRATA PËR ORGANIZIMIN E UDHËTIMIT 

(ARANZHMANET TURISTIKE) 
 

KREU 1 
RREGULLAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 880 

Përkufizimi 
 
1. Me kontratën mbi organizimin e udhëtimit obligohet organizatori i udhëtimit t'i jap 

udhëtarit një paketë shërbimesh që përbëhen nga transporti, banimi dhe nga 
shërbimet e tjera që lidhen me të, kurse udhëtari obligohet që organizatorit ti 
paguajë një shumë të përgjithshme (paushale). 

2. Shitësi i paketës së udhëtimit, të ofruar nga organizatori i udhëtimit, i cili nuk ka 
zyre kryesore në atë vend, konsiderohet të jetë organizatori i udhëtimit. 

 
Neni 881 

Dhënia e vërtetimit mbi udhëtimin 
 
1. Organizatori i udhëtimit deri më së largu me rastin e lidhjes së kontratës, i lëshon 

udhëtarit vërtetimin mbi udhëtimin ose duhet të lidhë kontratë në formë të shkruar e 
cila përmban të gjitha pjesët e detyrueshme të vërtetimit mbi udhëtimin.  

2. Vërtetimi i udhëtimit duhet të përmbajë vendin dhe datën e përdorimit, logon dhe 
titullin e organizatorit të udhëtimit, emrin e udhëtarit, lokacioni dhe datat e fillimit 
dhe mbarimit të paketës së udhëtimit, numrin e ditëve të banimit, informatat e 
nevojshme për oraret, çmimet dhe kushtet e transportit dhe cilësia e llojeve të 
transportit, informatat e nevojshme për banimin duke përfshirë edhe vendin e 
banimit si dhe tipin dhe kategorinë e ambienteve të banimit, informatat në lidhje me 
numrin e shujtave (psh. shujtat e plota, gjysma e shujtave, shtrati dhe mëngjesi) 
detajet e orareve të udhëtimit dhe informata për shërbimet tjera të përfshira në 
çmimin e përgjithshëm, informata nëse është i nevojshëm ekzistimi i një minimumi 
të udhëtarëve në mënyrë që udhëtimi të realizohet si dhe afatin kohor kur do të 
njoftohet udhëtari për ndonjë anulim, çmimin e përgjithshëm për paketën e 
shërbimeve të parapara në kontratë, kushtet në bazë të të cilave udhëtari mund të 
kërkojë anulimin e kontratës, afatet kohore për ankesat dhe kërkesat për zbritje të 
çmimit për shkak të cilësisë së dobët apo për shërbimet jo të plota, informatat e 
nevojshme në lidhje me kushtet formale të kufijve dhe doganave, higjienës, 
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rregullat tjera financiare dhe administrative, si dhe informatat tjera të cilat 
konsiderohen se janë të dobishme nëse përfshihen në vërtetimin e udhëtimit.  

3. Në qoftë se para lëshimit të vërtetimit mbi udhëtimin udhëtarit i është dhënë 
programi i udhëtimit, ku ndodhen të dhënat nga paragrafi paraprak, vërtetimi mbi 
udhëtimin mund të përmbajë vetëm udhëzimin për këtë program.  

 
Neni 882 

Raporti i kontratës dhe i vërtetimit mbi udhëtimin 
 
1. Ekzistimi dhe plotfuqishmëria e kontratës mbi organizimin e udhëtimit janë të 

pavarur nga ekzistimi i vërtetimit mbi udhëtimin dhe nga përmbajtja e tij.  
2. Mirëpo organizatori i udhëtimit përgjigjet për krejt dëmin që pëson pala tjetër për 

shkak të mos dhënies së vërtetimit mbi udhëtimin ose për shkak të pasaktësisë së tij.  
 

Neni 883 
Prezumimi i saktësisë së vërtetimit 

 
Konsiderohet se është e saktë ajo që ndodhet në vërtetim gjithnjë gjersa të mos 
provohet e kundërta. 
 

KREU 2 
DETYRIMET E ORGANIZATORIT TË UDHËTIMIT 

 
Neni 884 

Mbrojtja e të drejtave dhe e interesave të udhëtarit 
 
Organizatori i udhëtimit ka për detyrë t'i japë udhëtarit shërbime që kanë përmbajtjen 
dhe veçoritë e parashikuara me kontratë, me vërtetim, respektivisht me programin e 
udhëtimit dhe të kujdeset për të drejtat dhe interesat e udhëtarit, në pajtim me praktikën 
e mirë afariste në këtë sferë. 
 

Neni 885 
Detyrimi për të njoftuar 

 
Para lidhjes së kontratës organizatori i udhëtimit, në formë të shkruar apo në ndonjë 
formë tjetër të përshtatshme, duhet ti ofrojë udhëtarit të gjitha informacionet e 
nevojshme në lidhje me formalitetet kufitare (pasaportat dhe vizat) dhe formalitetet 
sanitare, të kërkuara gjatë udhëtimit dhe banimit në destinacionin e planifikuar. 
Organizatori i udhëtimit, para nisjes së udhëtimit, detyrohet të njoftojë udhëtarin për 
afatet kohore në të njëjtën mënyrë dhe saktësisht të përcaktojë vendin e udhëtarit në 
mjetet e transportit (p.sh. kabinën apo kuvertën në anije, vendin e ndarë për fjetjen në 
tren), informatat për adresën dhe numrin e telefonit të përfaqësuesit lokal të 
organizatorit të udhëtimit ose të shitësit apo nëse nuk ka përfaqësues lokal, informatat 
për ndonjë numër emergjence apo çdo lloj informacioni tjetër që do i mundësonte 
udhëtarit të kontaktojë organizatorin e udhëtimit dhe ose të shitësit, si dhe informata 
mbi lidhjen opsionale të sigurimit për të mbuluar shpenzimet e anulimit të kontratës 
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dhe sigurimit për mbulimin e shpenzimeve në rast të sëmundjes apo aksidenteve gjatë 
udhëtimit. Në rastet e udhëtimit apo qëndrimit të të miturve jashtë vendit, organizatori i 
udhëtimit duhet të ofrojë informata për vendosjen e kontaktit të drejt për drejtë me të 
miturin apo me zyrtarin përgjegjës të vendit ku është duke qëndruar i mituri. 
 

Neni 886 
Detyrimi i ruajtjes së sekretit 

 
Njoftimin që e merr mbi udhëtarin, mbi bagazhin dhe lëvizjet e tij, organizatori mund 
t'ua komunikojë personave të tretë vetëm me lejen e udhëtarit ose me kërkesën e 
organit kompetent. 
 

Neni 887 
Përgjegjësia për organizimin e udhëtimit 

 
Organizatori i udhëtimit përgjigjet për dëmin që i shkakton udhëtarit për shkak të 
moszbatimit të plotë ose të pjesshëm të detyrimeve që kanë të bëjnë me organizimin e 
udhëtimit që parashikohen me kontratën dhe me këtë ligj. 
 

Neni 888 
Përgjegjësia e organizatorit të udhëtimit kur i kryen vetë shërbimet e veçanta 

 
Në qoftë se i jep vetë shërbimet e transportit, të strehimit ose shërbimet e tjera lidhur 
me kryerjen e udhëtimit të organizuar, organizatori përgjigjet për dëmin që i ka 
shkaktuar udhëtarit sipas dispozitave që kanë të bëjnë me këto shërbime. 
 

Neni 889 
Përgjegjësia e organizatorit të udhëtimit kur kryerjen 

e shërbimeve të veçanta ua ka besuar personave të tretë 
 
1. Organizatori i udhëtimit që u ka besuar personave të tretë kryerjen e shërbimeve të 

transportit, të strehimit ose të shërbimeve të tjera lidhur me kryerjen e udhëtimit, i 
përgjigjet udhëtarit për dëmin e shkaktuar për shkak të moszbatimit të plotë ose të 
pjesshëm të këtyre shërbimeve, në pajtim me dispozitat që kanë të bëjnë me të.  

2. Mirëpo, edhe kur shërbimet janë kryer në pajtim me kontratën dhe me dispozitat që 
kanë të bëjnë me të, organizatori përgjigjet për dëmin që pëson udhëtari me rastin e 
kryerjes së tyre, përveç nëse provon se sjellet si organizator i kujdesshëm i 
udhëtimit gjatë zgjedhjes së personave që e kanë zbatuar.  

3. Udhëtari ka të drejtë të kërkojë direkt nga personi i tretë përgjegjës për dëmin, 
shpërblimin e plotë ose plotësues për dëmin e pësuar.  

4. Në masën në të cilën ia ka shpërblyer dëmin udhëtarit organizatori i udhëtimit fiton 
të gjitha të drejtat që do t'i kishte udhëtari ndaj personit të tretë përgjegjës për këtë 
dëm (e drejta e regresit).  

5. Udhëtari ka për detyrë t'i cedojë organizatorit të udhëtimit dokumente dhe çdo gjë 
që nevojitet për realizimin e të drejtës së regresit.  
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Neni 890 
Zbritja e çmimit 

 
1. Në qoftë se shërbimet nga kontrata mbi organizimin e udhëtimit janë kryer në 

mënyrë jo të plotë ose jo me cilësi, udhëtari mund të kërkojë zbritjen proporcionale 
të çmimit me konditë që t'i ketë bërë prapësim organizatorit të udhëtimit brenda tetë 
ditësh nga data e përfundimit të udhëtimit.  

2. Kërkesa për zbritjen e çmimit nuk ndikon në të drejtën e udhëtarit që të kërkojë 
kompensimin e dëmit.  

 
Neni 891 

Përjashtimi dhe kufizimi i përgjëgjësisë së organizatorit të udhëtimit 
 
1. Janë nul dispozitat e kontratës mbi organizimin e udhëtimit që përjashtojnë ose 

pakësojnë përgjegjësinë e organizatorit të udhëtimit.  
2. Mirëpo, është e plotfuqishme dispozita e shkruar e kontratës me të cilën 

parapërcaktohet shuma më e lartë e shpërblimit, me konditë që të mos jetë në 
shpërpjesëtim të hapur me dëmin. 

3. Ky kufizim i shumës së shpërblimit, nuk vlen në qoftë se organizatori e ka 
shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia ekstreme. 

 
KREU 3 

DETYRIMET E UDHËTARIT 
 

Neni 892 
Pagimi i çmimit 

 
Udhëtari ka për detyrë që organizatorit të udhëtimit t'i paguajë çmimin e kontraktuar 
për udhëtimin në kohën, sikundër është kontraktuar, respektivisht siç praktikohet. 
 

Neni 893 
Detyrimi i dhënies të të dhënave 

 
Udhëtari ka për detyrë që me kërkesën e organizatorit, t'i japë në kohën e duhur të 
gjitha të dhënat e nevojshme për organizimin e udhëtimit, e sidomos për marrjen e 
biletave të udhëtimit, rëzervimin e strehimit, si dhe dokumentet e nevojshme për 
kalimin e kufirit. 
 

Neni 894 
Përmbushja e kushteve të parashikuara me dispozita 

 
Udhëtari ka për detyrë të kujdeset që ai personalisht, dokumentet e tij dhe bagazhi i tij 
t'i përmbushin kushtet e parashikuara me dispozitat kufitare, doganore, sanitare, 
monetare dhe me dispozitat e tjera administrative. 
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Neni 895 
Përgjegjësia e udhëtarit për dëmin e shkaktuar 

 
Udhëtari përgjigjet për dëmin që i shkakton organizatorit të udhëtimit nga moskryerja e 
detyrimeve që rezultojnë për të nga kontrata dhe nga dispozitat e këtij ligji. 
 

KREU 4 
TË DREJTAT DHE DETYRIMET E VEÇANTA TË PALËVE 

KONTRAKTUESE 
 

Neni 896 
Zëvendësimi i udhëtarit me ndonjë person tjetër 

 
Në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe, udhëtari mund të caktojë personin tjetër që 
në vend të tij t'i shfrytëzojë shërbimet e kontraktuara me konditë që ky person t'i 
plotësojë kushtet e veçanta të parashikuara për udhëtimin e caktuar dhe që udhëtari t'i 
shpërblejë organizatorit të udhëtimit shpenzimet e shkaktuara nga zëvendësimi. 
 

Neni 897 
Rritja dhe ulja e çmimit të kontraktuar 

 
1. Organizatori i udhëtimit mund të kërkojë rritjen e çmimit të kontraktuar vetëm në 

qoftë se pas lidhjes së kontratës kanë ndodhur ndryshime, në kursin e këmbimit të 
valutës apo ndryshime në tarifat e transportuesve të cilat ndikojnë në çmimin e 
udhëtimit. Nëse ndryshimet e tilla kanë ndikuar në uljen e çmimit të udhëtimit, 
atëherë organizatori i udhëtimit duhet të kthej diferencën në çmimit tek udhëtari.  

2. Organizatori i udhëtimit mund ta përdori të drejtën e rritjes së çmimit të kontraktuar 
ose detyrohet të pranojë uljen e çmimit të përcaktuar në paragrafin e mësipërm, 
nëse ndryshimi i çmimit pas lidhjes së kontratës dhe metoda e llogaritjes së 
ndryshimit janë të parapara në vërtetimin e udhëtimit. Çmimi i udhëtimit mund të 
rritet vetëm deri në njëzet ditë para fillimit të udhëtimit. 

3. Nëse rritja e çmimit të kontraktuar kalon shumën prej dhjetë përqind (10%), 
udhëtari mund të tërhiqet nga kontrata pa pasur detyrim për shpërblimin e dëmit. 

4. Në rastin e tillë udhëtari ka të drejtën që t'i kthehet shuma që i ka paguar 
organizatorit të udhëtimit. 

 
Neni 898 

E drejta e udhëtarit për të hequr dorë nga kontrata 
 
1. Udhëtari në çdo moment mund të heqë dorë nga kontrata, plotësisht ose pjesërisht.  
2. Ne qoftë se udhëtari para fillimit të udhëtimit heq dorë nga kontrata në një afat të 

arsyeshme që caktohet duke marrë parasysh llojin e aranzhmanit (heqja dorë në 
kohën e duhur), organizatori i udhëtimit ka të drejtë vetëm në shpërblimin e 
shpenzimeve administrative.  

3. Në rast të heqjes dorë jo në kohën e duhur nga kontrata, organizatori i udhëtimit 
mund të kërkojë nga udhëtari shpërblimin në përqindje të caktuar të çmimit të 
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kontraktuar, që përcaktohet përpjestimisht me kohën që mbetet deri në fillim të 
udhëtimit dhe që duhet të justifikohet ekonomikisht.  

4. Organizatori i udhëtimit ka të drejtë vetëm në shpërblimin e shpenzimeve të bëra në 
qoftë se udhëtari ka hequr dorë nga kontrata për shkak të rrethanave që nuk ka 
mundur t'i evitojë ose t'i shmangë dhe që, po të ekzistojnë në kohën e lidhjes së 
kontratës, do të përbënin shkak të bazuar që kontrata të mos lidhet, si dhe në rastin 
kur udhëtari e ka siguruar zëvendësimin përkatës apo zëvendësimin e ka gjetur vetë 
organizatori.  

5. Në qoftë se udhëtari heq dorë nga kontrata pas fillimit të udhëtimit, kurse shkak për 
këtë nuk janë rrethanat nga paragrafi paraprak i këtij neni, organizatori ka të drejtë 
në shumën e plotë të çmimit të kontraktuar të udhëtimit.  

 
Neni 899 

E drejta e organizatorit të udhëtimit për të hequr dorë nga kontrata 
 
1. Organizatori i udhëtimit mund të heqë dorë nga kontrata, plotësisht ose pjesërisht, 

pa detyrimin e shpërblimit të dëmit, në qoftë se përpara ose gjatë kohës së zbatimit 
të kontratës lindin rrethana të jashtëzakonshme që nuk kanë mundur të 
parashikohen dhe as të shmangen ose të mënjanohen e që po të ekzistonin në kohën 
e lidhjes së kontratës, do të përbënin shkak të bazuar për organizatorin e udhëtimit 
që të mos e lidhë kontratën.  

2. Organizatori i udhëtimit mund të heq dorë nga kontrata pa detyrimin e shpërblimit 
të dëmit edhe kur numri minimal i udhëtarëve i parashikuar në vërtetimin mbi 
udhëtimin nuk është grumbulluar me konditë që për ketë rrethanë udhëtari të jetë 
njoftuar brenda afatit të caktuar që nuk mund të jetë më i shkurtër se pesë ditë para 
ditës kur udhëtimi është dashur të fillonte.  

3. Në rastin e heqjes dorë nga kontrata para zbatimit të saj, organizatori duhet të kthejë 
në tërësi atë që ka marrë nga udhëtari.  

4. Në qoftë se organizatori ka hequr dorë nga kontrata gjatë kohës së zbatimit të saj ka 
të drejtë të marrë shpërblim të drejtë për shërbimet e realizuara të kontraktuara, 
kurse ka për detyrë të marrë të gjitha masat e domosdoshme për ruajtjen e 
interesave të udhëtarit.  

 
Neni 900 

Ndryshimet në programin e udhëtimit 
 
1. Ndryshimet në programin e udhëtimit mund të behën vetëm në qoftë se janë 

shkaktuar nga rrethanat e jashtëzakonshme që organizatori i udhëtimit nuk ka 
mundur t'i parashikojë t'i shmangë ose t'i mënjanojë. 

2. Shpenzimet që janë krijuar për shkak të ndryshimit të programit i përballon 
organizatori i udhëtimit, ndërsa pakësimi i shpenzimeve shkon në dobi të udhëtarit. 

3. Zëvendësimi i strehimit të kontraktuar mund të bëhet vetëm me përdorimin e 
objektit të së njëjtës kategori, apo në ngarkim të organizatorit me përdorimin e 
objektit të kategorisë më të lartë dhe në vendin e kontraktuar të strehimit. 

4. Në qoftë se në programin e udhëtimit janë bërë ndryshime esenciale pa ndonjë 
shkak të arsyeshëm organizatori i udhëtimit duhet të kthejë tërësisht atë që ka marrë 
nga udhëtari i cili për këtë arsye ka hequr dorë nga udhëtimi. 
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5. Në qoftë se janë bërë ndryshime esenciale në programin gjatë kohës së zbatimit të 
kontratës, udhëtari në rast të heqjes dorë përballon vetëm shpenzimet efektive të 
shërbimeve të realizuara. 

 
PJESA XXII 

KONTRATA NDËRMJETËSUESE PËR UDHËTIMIN 
 

Neni 901 
Nocioni 

 
Me kontratën ndërmjetësuese për udhëtimin, ndërmjetësuesi detyrohet që në emër dhe 
për llogari të udhëtarit, të lidhë qoftë kontratën për organizimin e udhëtimit qoftë edhe 
kontratën për kryerjen e një ose të disa shërbimeve të veçanta, që bëjnë të mundur 
realizimin e ndonjë udhëtimi ose qëndrimin, kurse udhëtari detyrohet të paguajë për 
këtë shpërblim. 
 

Neni 902 
Detyrimi i dhënies së vërtetimit 

 
1. Kur me kontratën ndërmjetësuese për udhëtimin merret përsipër detyrimi i lidhjes 

së kontratës për organizimin e udhëtimit, ndërmjetësuesi ka për detyrë që me rastin 
e kontraktimit të lëshojë vërtetimin për udhëtimin, që përpos të dhënave të cilat 
kanë të bëjnë me vet udhëtimin, shenjën dhe adresën e organizatorit të udhëtimit, 
duhet të përmbajë shenjën dhe adresën e ndërmjetësuesit, si dhe të dhënat që 
tregojnë se ai paraqitet në këtë status.  

2. Në qoftë se në vërtetimin për udhëtimin nuk e shënon statusin e ndërmjetësuesit, 
ndërmjetësuesi në organizimin e udhëtimit konsiderohet si organizator i udhëtimit.  

3. Në rastin kur kontrata ndërmjetësuese për udhëtimin ka të bëjë me lidhjen e kontratës 
për ndonjë shërbim të veçantë, ndërmjetësuesi ka për detyrë të lëshojë vërtetimin që 
ka të bëjë me këtë shërbim duke theksuar shumën që paguhet për këtë shërbim.  

 
Neni 903 

Veprimi sipas udhëzimeve të udhëtarit 
 
1. Ndërmjetësuesi ka për detyrë të veprojë sipas udhëzimeve që ia ka dhënë në kohë 

udhëtari, në qoftë se ato janë në pajtim me kontratën, me ushtrimin e veprimtarisë 
së rëndomtë të ndërmjetësuesit dhe me interesat e udhëtarëve tjerë.  

2. Në qoftë se udhëtari nuk jep udhëzime të nevojshme, ndërmjetësuesi ka për detyrë të 
punojë sipas mënyrës që në rrethanat konkrete është më e përshtatshme për udhëtarin.  

 
Neni 904 

Zgjedhja e personave të tretë 
 
Ndërmjetësuesi është i detyruar që me ndërgjegje ta zgjedhë personin e tretë, i cili 
duhet t'i kryejë shërbimet e parapara me kontratë dhe i përgjigjet udhëtarit për 
zgjedhjen e tyre. 
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Neni 905 
Zbatimi përkatës i dispozitave të kontratës për organizimin e udhëtimit 

 
Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me kontratën për organizimin e udhëtimit, 
zbatohen përshtatshmërisht për kontratën ndërmjetësuese për udhëtimin, në qoftë se me 
dispozitat e kësaj pjese nuk është caktuar ndryshe. 
 

PJESA XXIII 
KONTRATA PËR ANGAZHIMIN E KAPACITETEVE TË HOTELIERISË 

(KONTRATA PËR ALOTMANIN) 
 

KREU 1 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 906 
Nocioni 

 
1. Me kontratën për alotmanin detyrohet hotelieri që gjatë kohës së caktuar t'i vë në 

dispozicion agjencisë turistike një numër shtretërish të caktuar në objektin e 
caktuar, t'u japë shërbime hoteliere personave që i dërgon agjencia dhe t'i paguajë 
provizion të caktuar, kurse kjo detyrohet që të përpiqet t'i plotësojë, përkatësisht të 
njoftojë brenda afateve të caktuara se kjo nuk është e mundur, si dhe të paguajë 
çmimin e shërbimeve të bëra në qoftë se ka shfrytëzuar angazhimin e kapaciteteve 
të hotelit.  

2. Në qoftë se me kontratë nuk është caktuar ndryshe, konsiderohet se kapacitetet e 
strehimit të hotelierisë janë vënë në dispozicion për një (1) vit.  

 
Neni 907 

Forma e kontratës 
 
Kontrata për alotmanin duhet të lidhet në formën me shkrim. 
 

KREU 2 
DETYRIMET E AGJENCISË TURISTIKE 

 
Neni 908 

Detyrimet e njoftimit 
 
1. Agjencia turistike ka për detyrë ta njoftojë hotelierin për procesin e mbushjes së 

kapaciteteve të strehimit.  
2. Në qoftë se nuk ka mundësi t'i plotësojë të gjitha kapacitetet e rezervuara të 

strehimit, agjencia turistike ka për detyrë që brenda afateve të kontraktuara ose të 
rëndomta ta njoftojë hotelierin për këtë dhe t'i dërgojë listën e mysafirëve dhe në 
njoftim të caktojë afatin, deri te i cili hotelieri mund të disponojë lirisht me 
kapacitetet e rezervuara.  

3. Kapacitetet e hotelierisë që në listën e mysafirëve nuk janë theksuar si të plotësuara, 
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konsiderohen të lira, që nga dita e marrjes së kësaj liste nga ana e hotelit për 
periudhën me të cilën ka të bëjë lista.  

4. Pasi të ketë kaluar ky afat, agjencia turistike fiton përsëri të drejtën e plotësimit të 
kapaciteteve të rezervuara të strehimit.  

 
Neni 909 

Detyrimi i respektimit të çmimeve të kontraktuara 
 
Agjencia turistike nuk mund t'u llogarisë personave që i dërgon në objektin e 
hotelierisë çmime më të larta për shërbimet e hotelierisë nga ato që janë parashikuar me 
kontratën mbi alotmanin ose me listën e çmimeve të hotelerisë. 
 

Neni 910 
Detyrimi i pagimit të shërbimeve të hotelierisë 

 
1. Në qoftë se me kontratë nuk është caktuar ndryshe, çmimin e shërbimeve të dhëna 

të hotelierisë ia paguan hotelierit agjencia turistike pas kryerjes së shërbimeve. 
2. Hotelieri ka të drejtë të kërkojë pagimin e paradhënieve përkatëse. 
 

Neni 911 
Detyrimi i dhënies së dokumentit të veçantë me shkrim 

 
1. Agjencia turistike ka për detyrë që personave të cilët i dërgon në bazë të kontratës 

për alotmanin t'u japë dokumentin e veçantë me shkrim.  
2. Dokumenti i veçantë me shkrim është në emër ose në grupin e caktuar, është i 

pabartshëm dhe përmban urdhërin drejtuar hotelierit që t'i japë shërbimet të cilat 
janë theksuar në të.  

3. Dokumenti i veçantë me shkrim shërben si provë se personi është klient i agjencisë 
turistike që ka lidhur kontratën me hotelierin për alotmanin.  

4. Në bazë të dokumentit të veçantë me shkrim bëhet përllogaritja e kërkesave 
reciproke midis agjencisë turistike dh hotelierit.  

 
KREU 3 

DETYRIMET E HOTELIERIT 
 

Neni 912 
Detyrimi i vënies në përdorim të kapaciteteve strehimi të kontraktuara 

 
1. Hotelieri merr përsipër detyrimin definitiv dhe të parevokueshëm që brenda afatit të 

caktuar të vejë në përdorim numrin e kontraktuar të shtretërve dhe t'u japë 
personave që i dërgon agjencia turistike shërbime të theksuara në dokumentin e 
veçantë me shkrim.  

2. Hotelieri nuk mund të kontraktojë me agjencinë tjetër turistike angazhimin e 
kapaciteteve që janë rezervuar në bazë të kontratës mbi alotmanin.  
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Neni 913 
Detyrimi për trajtim të barabartë 

 
Hotelieri duhet t'u ofron shërbime të njëjta personave që dërgohen nga agjencia e 
turizmit, sikurse personave me të cilët ka lidhur kontratë direkte mbi shërbimet e 
hotelierisë. 
 

Neni 914 
Detyrimi i hotelierit që të mos i ndryshojë çmimet e shërbimeve 

 
1. Hotelieri nuk mund t'i ndryshojë çmimet e kontraktuara, në qoftë se për të nuk e 

njofton agjencinë turistike të paktën gjashtë muaj përpara, përveç në rastin e 
ndryshimit të kursit të këmbimit të valutave që ndikojnë në çmimin e kontraktuar.  

2. Çmimet e reja mund të zbatohen pasi të ketë kaluar një muaj nga dërgimi i tyre 
agjencisë turistike.  

3. Çmimet e reja nuk do të zbatohen ndaj shërbimeve për të cilat është dërguar lista e 
klientëve.  

4. Sidoqoftë, ndryshimet e çmimit nuk kanë efekt ndaj rezervimit që e ka konfirmuar 
hotelieri.  

 
Neni 915 

Detyrimi i pagimit të provizionit 
 
1. Hotelieri ka për detyrë që agjencisë turistike t'i paguajë provizionin për qarkullimin 

e realizuar në bazë të kontratës për alotmanin.  
2. Provizioni caktohet në përqindje prej çmimit të shërbimeve hoteliere të kryera. 
3. Në qoftë se përqindja e provizionit nuk është caktuar me kontratë, agjencisë turistike i 

takon provizioni i caktuar me kushtet e përgjithshme të ushtrimit të veprimtarisë së 
agjencisë turistike, ose në qoftë se këto nuk ekzistojnë sipas praktikës afariste.  

 
KREU 4 

E DREJTA E AGJENCISË TURISTIKE PËR TË HEQUR DORË 
NGA KONTRATA 

 
Neni 916 

E drejta për të hequr dorë nga kapacitetet e angazhuara të strehimit 
 
1. Agjencia turistike mund të heqë dorë përkohësisht nga shfrytëzimi i kapaciteteve të 

angazhuara të strehimit dhe me këtë të mos e zgjidhë kontratën për alotmanin dhe 
as të krijojë për vete detyrimin e shpërblimit të dëmit hotelierit, në qoftë se në afatin 
e kontraktuar dërgon njoftimin për heqjen dorë nga shfrytëzimi.  

2. Në qoftë se afati i njoftimit mbi heqjen dorë nuk është caktuar me kontratë, 
përcaktohen në bazë të dokeve afariste në hotelieri.  

3. Kur njoftimi mbi heqjen dorë nuk është dërguar në afatin e parashikuar, hotelieri ka 
të drejtë në shpërblimin e dëmit.  

4. Agjensia turistike mund të heqë dorë nga kontrata tërësisht pa detyrimin e 
shpërblimit të dëmit në qoftë se njoftimin mbi heqjen dorë e dërgon brenda afatit të 
kontraktuar.  
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Neni 917 
Detyrimi i agjencisë turistike për t'i plotësuar kapacitetet e angazhuara 

 
1. Me kontratën për alotmanin mund të parashihet detyrimi i veçantë i agjensisë 

turistike për t'i plotësuar kapacitetet e angazhuara të hotelierisë.  
2. Në qoftë se në këtë rast nuk i plotëson kapacitetet e angazhuara të hotelierësë, 

agjencia turistike ka për detyrë t'i paguajë hotelierit shpërblimin për çdo shtrat të 
pashfrytëzuar dhe për çdo ditë.  

3. Agjencia turistike atëherë nuk ka të drejtë që me anë të njoftimit të bërë në kohën e 
duhur ta denoncojë kontratën pjesërisht ose tërësisht.  

 
PJESA XXIV 

KONTRATA PËR SIGURIMIN 
 

KREU 1 
DISPOZITAT E PËRBASHKËTA PËR SIGURIMIN E PASURISË 

DHE SIGURIMIN E PERSONAVE 
 

NËNKREU 1 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 918 
Nocioni 

 
Me kontratën për sigurimin detyrohet kontraktuesi i sigurimit që mbi parimet e 
reciprocitetit dhe solidaritetit të paguajë një shumë të caktuar shoqërisë së sigurimit 
(siguruesi), kurse shoqëria detyrohet që, nëse ndodh ngjarja që paraqet rastin e 
siguruar, t'i paguajë siguruesit apo ndonjë personi të tretë shpërblimin, përkatësisht 
shumën e kontraktuar ose të kryejë diçka tjetër. 
 

Neni 919 
Rasti i siguruar 

 
1. Ngjarja,duke marrë parasysh se për cilën kontraktohet sigurimi (rasti i siguruar) 

duhet të jetë i ardhshëm, e pasigurt dhe e pavarur nga vullneti ekskluziv i 
kontraktuesve. 

2. Kontrata e sigurimit është e pavlefshme, në qoftë se në momentin e lidhjes së saj ka 
ndodhur rasti i siguruar, apo në qoftë se ky ka qenë në krijim e sipër, apo ka qenë e 
sigurt se do të vijë, ose po qe se që atëherë ka pushuar mundësia që ai të ndodhë. 

3. Në qoftë se është kontraktuar, se me sigurimin do të përfshihet periudha e caktuar 
që vjen para lidhjes së kontratës, kontrata do të jetë nule vetëm në qoftë se në 
momentin e lidhjes së saj pala e interesuar e ka ditur se rasti i siguruar ka ndodhur, 
përkatësisht se që atëherë është shuar mundësia që ai të ndodhë.  
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Neni 920 
Përjashtimi i disa sigurimeve 

 
1. Dispozitat e kësaj pjese nuk do të zbatohen në sigurimet e lundrimit, si dhe në 

sigurimet të tjera për të cilat zbatohen rregullat e sigurimit për lundrimin.  
2. Dispozitat e përmendura nuk do të zbatohen as në sigurimin e kërkesave, as në 

marrëdhëniet e risigurimit.  
 

Neni 921 
Shmangia nga dispozitat e kësaj pjese 

 
1. Me kontratë mund të shmanget vetëm nga ato dispozita të kësaj pjese, në të cilat kjo 

shmangie është lejuar shprehimisht, si dhe ato që u ofrojnë kontraktuesve 
mundësinë që të veprojnë siç dëshirojnë.  

2. Shmangia nga dispozitat e tjera, po qe se nuk është e ndaluar me këtë ose me ndonjë 
ligj tjetër, lejohet vetëm në qoftë se është në interesin e padyshimtë të të siguruarve.  

 
NËNKREU 2 

LIDHJA E KONTRATËS 
 

Neni 922 
Kur është e lidhur kontrata 

 
1. Kontrata për sigurimin është e lidhur kur kontraktuesit nënshkruajnë polisën e 

sigurimit ose listën e mbulesës.  
2. Oferta me shkrim që i është bërë të siguruarit për lidhjen e kontratës për sigurimin 

detyron ofertuesin, në qoftë se ky nuk ka caktuar ndonjë afat më të shkurtër, për një 
kohë prej tetë ditësh nga data kur oferta t'i ketë arritur siguruesit, e në qoftë se 
nevojitet kontrolli mjekësor, atëherë për një kohë prej tridhjetë ditësh.  

3. Në qoftë se siguruesi në këtë afat refuzon ofertën e cila nuk largohet nga kushtet në 
të cilat ai ushtron sigurimin e propozuar, do të konsiderohet se e ka pranuar ofertën 
dhe se kontrata është lidhur.  

4. Në këtë rast kontrata quhet e lidhur kur oferta t'i ketë arritur siguruesit.  
 

Neni 923 
Polica dhe lista e mbulesës 

 
1. Në policë duhet të shkruhen palët kontraktuese, sendi i siguruar, respektivisht 

personi i siguruar, rreziku i përfshirë nga sigurimi, kohëzgjatja e sigurimit dhe 
periudha e depozitës, shuma e sigurimit ose se sigurimi është i pakufizuar, premia 
ose kontributi, data e dhënies së policës dhe nënshkrimet e palëve kontraktuese.  

2. Lista e mbulesës në të cilën është përshkruar pjesa esenciale e kontratës mundet të 
zëvendësojë përkohësisht policën e sigurimit.  

3. Në qoftë se kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të sigurimit nuk janë të shtypura 
në vet policën, siguruesi është i detyruar ta paralajmërojë kontraktuesin e sigurimit 
se kushtet e tilla janë pjesë përbërëse të kontratës dhe t'i dorëzojë tekstin e tyre.  
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4. Zbatimi i detyrimeve nga paragrafi paraprak duhet të konstatohet në policë. 
5. Në rastin e mospajtimit të ndonjë dispozite të kushteve të përgjithshme ose të 

veçanta dhe të ndonjë dispozite të policës do të aplikohet dispozita e policës, e në 
rastin e mospajtimit të ndonjë dispozite të shtypur në policë e të ndonjë dispozite të 
saj të dorëshkrimit, do të vihet në zbatim kjo e fundit. 

6. Sipas marrëveshjes së kontraktuesve, polica mund të mbajë emrin e caktuar, të jetë 
sipas urdhërit ose sipas prurësit. 

 
Neni 924 

Sigurimi pa polisë 
 
Me kushtet e sigurimit mund të parashikohen rastet nën të cilat marrëdhënia 
kontraktuese nga sigurimi krijohet nga vetë pagimi i premisë. 
 

Neni 925 
Lidhja e kontratës në emër të tjetrit pa autorizim 

 
1. Kush lidh kontratën e sigurimit në emër të tjetrit pa autorizim të tij i përgjigjet 

siguruesit për detyrimet nga kontrata, gjersa ky në emër të të cilit është lidhur 
kontrata të mos e miratojë.  

2. I interesuari mund të lejojë kontratën edhe pasi të ketë ndodhur rasti i siguruar.  
3. Në qoftë se pëlqimi është refuzuar, kontraktuesi i sigurimit ka borxh preminë për 

periudhën e sigurimit në të cilën siguruesi është njoftuar për refuzimin e pëlqimit.  
4. Punëdrejtuesi pa porosi, i cili e ka njoftuar siguruesin se paraqitet pa autorizim në 

emër dhe për llogari të tjetrit nuk përgjigjet për detyrimet nga sigurimi.  
 

Neni 926 
Sigurimi për llogari të huaj ose për llogari të të cilit i përket 

 
1. Në rastin e sigurimit për llogari të huaj ose për llogari të të cilit i përket, detyrimet e 

pagimit të premisë dhe detyrimet e tjera nga kontrata ka për detyrë t'i zbatojë 
kontraktuesi i sigurimit, por ky nuk mund të ushtrojë të drejtat nga sigurimi as edhe 
kur mban polisën pa pëlqimin e personit, interesi i të cilit është siguruar dhe të cilit 
ato i përkasin.  

2. Kontraktuesi i sigurimit nuk ka për detyrë t'i dorëzojë polisën personit të interesuar gjersa 
të mos i shpërblehen premitë që i ka paguar siguruesit, si dhe shpenzimet e kontratës.  

3. Kontraktuesi i sigurimit ka të drejtë arkëtimi prioritar të këtyre kërkesave nga 
shpërblimi që është borxh, si dhe të drejtën për të kërkuar pagimin e tyre të 
drejtpërdrejt nga siguruesi.  

4. Siguruesi mund t'i paraqesë secilit shfrytëzues të sigurimit për llogarinë e huaj të gjitha 
kundërshtimet, të cilat në bazë të kontratës i ka ndaj kontraktuesit të sigurimit.  

 
Neni 927 

Përfaqësuesi i sigurimit 
 
1. Kur siguruesi autorizon ndokënd që ta përfaqësojë, ndërsa nuk cakton vëllimin e 

autorizimeve të tij, përfaqësuesi është i autorizuar që në emër dhe për llogari të 
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siguruesit të lidhë kontrata për sigurimin, të kontraktojë ndryshimet e kontratës ose 
zgjatjen e afatit të tyre, të lëshojë polisë sigurimi, të arkëtojë premitë dhe të pranojë 
deklarata të drejtuara siguruesit. 

2. Në qoftë se siguruesi i ka kufizuar autorizimet e përfaqësuesit të vet, ndërsa kjo për 
kontraktuesin e sigurimit nuk ka qenë e njohur, konsiderohet sikur këto kufizime të 
mos kenë ekzistuar.  

 
NËNKREU 3 

DETYRIMI I SIGURUESIT, PËRKATËSISHT I KONTRAKTUESVE 
TË SIGURIMIT 

 
I. LAJMËRIMI I RRETHANAVE TË RËNDËSISHME 

PËR VLERËSIMIN E RREZIKUT 
 

Neni 928 
Detyra e lajmërimit 

 
Kontraktuesi i sigurimit ka për detyrë t'i lajmërojë siguruesit kur lidhë kontratën të 
gjitha rrethanat e rëndësishme të cilat janë të rëndësishme për vlerësimin e rrezikut, të 
cilat i janë të njohura ose nuk kanë mundur të mbeten të panjohura. 
 

Neni 929 
Lajmërimi i pasaktë i bërë me dashje ose lënia në heshtje 

 
1. Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit ka bërë me dashje lajmërimin e pasaktë ose me 

dashje e ka lënë në heshtje ndonjë rrethanë të një karakteri të tillë, sa që siguruesi 
nuk do të lidhte kontratën po të kishte ditur për gjendjen e vërtetë, siguruesi mund 
të kërkojë anulimin e kontratës.  

2. Në rastin e zgjidhjes të kontratës për shkaqe të cekura në paragrafin paraprak, 
siguruesi mban për vete premitë e arkëtuara dhe ka të drejtë të kërkojë pagimin e 
premisë për periudhën e sigurimit në të cilën ka kërkuar anulimin e kontratës.  

3. Siguruesi duhet të paraqesë padi për anulimin e kontratës mbi sigurimin në afat prej 
tre muajsh nga koha kur ka marrë njohuri për pasaktësinë e lajmërimit ose të lënies 
në heshtje.  

 
Neni 930 

Pasaktësia e paparamenduar ose lajmërimi jo i plotë 
 
1. Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit ka bërë lajmërim të pasaktë ose ka bërë lëshim 

të jap njoftim që ka për detyrë, ndërsa këtë nuk e ka bërë me dashje, siguruesi 
mundet sipas dëshirës së vet brenda një muaji nga data kur të ketë mësuar për 
pasaktësinë ose për lajmërimin jo të plotë të lajmërimit, të deklarojë se e zgjidhë 
kontratën ose të propozojë shtimin e premisë në përpjesëtim me rrezikun më të 
madh.  

2. Kontrata në këtë rast shuhet pasi të kenë kaluar katërmbëdhjetë (14) ditë që kur 
siguruesi t'ia ketë komunikuar deklaratën e vet mbi zgjidhjen kontraktuesit të 
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sigurimit, e në rastin e propozimit të siguruesit që premia të shtohet, zgjidhja 
shkaktohet sipas ligjit, në qoftë se kontraktuesi i sigurimit nuk e aprovon 
propozimin brenda katërmbëdhjetë ditësh nga koha që kur e ka marrë.  

3. Në rastin e zgjidhjes, siguruesi ka për detyrë ta kthejë pjesën e premisë, e cila i 
përket kohës deri në fund të periudhës së sigurimit.  

4. Në qoftë se rasti i siguruar ka ndodhur para se të ishte vërtetuar pasaktësia ose 
lajmërimi jo i plotë, apo pas kësaj, por para zgjidhjes së kontratës, përkatësisht para 
arritjes së marrëveshjes për shtimin e premisë, shpërblimi zvogëlohet në 
përpjesëtim ndërmjet shkallëve të premive të paguara dhe shkallës së premive që do 
të duheshin të paguhen në bazë të rrezikut faktik.  

 
Neni 931 

Zgjerimi i fushës së zbatimit të neneve paraprake 
 
Dispozitat e neneve paraprake për pasojat e lajmërimit të pasaktë ose të lënies në 
heshtje të rrethanave me rëndësi për çmuarjen e rrezikut zbatohen edhe në rastet e 
sigurimit të kontraktuar në emër dhe për llogari të tjetrit, ose në dobi të të tretit, ose për 
llogari të huaj, ose për llogari të cilës i përket, në qoftë se këta persona kanë ditur për 
pasaktësinë e lajmërimit ose për lënien në heshtje të rrethanave me rëndësi për 
çmuarjen e rrezikut. 
 

Neni 932 
Rastet në të cilat siguruesi nuk mund të thirret në pasaktësinë 

ose lajmërimin jo të plotë 
 
1. Siguruesi, i cili në çastin e lidhjes së kontratës ka ditur ose nuk ka mundur të mos 

ketë qenë në dijeni për rrethanat që kanë rëndësi për vlerësimin e rrezikut, e të cilat 
kontraktuesi i sigurimit i ka lajmëruar në mënyrë jo të saktë ose i ka lënë në heshtje, 
nuk mund të thirret në pasaktësinë e lajmërimit ose lënien në heshtje. 

2. E njëjta gjë vlen në rastin kur siguruesi të ketë mësuar për këto rrethana gjatë kohës 
së sigurimit, e që nuk i ka shfrytëzuar autorizimet ligjore. 

 
II. PAGIMI I PREMISË 

Neni 933 
 

Detyra e pagimit dhe e marrjes së premisë 
 
1. Kontraktuesi i sigurimit ka për detyrë të paguajë preminë e sigurimit, por siguruesi 

ka për detyrë të pranojë pagimin e premisë prej secilit person që ka interes juridik 
që ajo të paguhet.  

2. Premia paguhet në afatet e kontraktuara, e në qoftë se duhet të paguhet përnjëherë, 
atëherë paguhet me rastin e lidhjes së kontratës.  

3. Vendi i pagimit të premisë është vendi në të cilin kontraktuesi i sigurimit ka selinë 
ose vendbanimin e vet, në qoftë se në kontratë nuk është caktuar ndonjë vend tjetër.  
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Neni 934 
Pasojat e mospagimit të premisë 

 
1. Në qoftë se është kontraktuar që premia të paguhet me rastin e lidhjes së kontratës, 

detyrimi i siguruesit për të paguar shpërblimin ose shumën e caktuar me kontratë 
fillon ditën e ardhshme nga data e pagimit të premisë.  

2. Në qoftë se është kontraktuar që premia të paguhet pas lidhjes së kontratës, detyrimi 
i siguruesit për të paguar shpërblimin ose shumën e përcaktuar me kontratë fillon 
nga data e caktuar me kontratë si ditë e fillimit të sigurimit.  

3. Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit nuk e paguan preminë që ka arritur për pagesë 
pas lidhjes së kontratës deri në skadimin e saj, dhe as që e bën këtë ndonjë person i 
interesuar, kontrata për sigurimin shuhet sipas ligjit, në bazë të drejtës pas skadimit 
të kohës prej tridhjetë ditësh nga data kur kontraktuesit të sigurimit i është dorëzuar 
letra e porositur e siguruesit me njoftimin për arritjen për pagesë të premisë, por me 
kusht që ky afat të mos mund të skadojë para se të kenë kaluar tridhjetë ditë nga 
data e arritjes për pagesë të premisë.  

4. Pas kalimit të afatit kohorë të përcaktuar në paragrafin e tretë të këtij neni, në qoftë 
se kontraktuesi i sigurimit është në vonesë për të paguar preminë që ka arritur për 
pagesë pas lidhjes së kontratës, siguruesi mundet të denoncojë kontratën e sigurimit 
pa paralajmërim, në atë mënyrë që denoncimi i kontratës është efektiv me kalimin e 
afatit kohorë të përcaktuar në paragrafin e tretë të këtij neni dhe mbarimi i mbulesës 
së sigurimit në qoftë se kontraktuesit të sigurimit i është dorëzuar letra e porositur e 
siguruesit me njoftimin për mospagesën e pagesës së arritur dhe se mbulesa e 
sigurimit do të mbarojë.  

5. Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit paguan preminë pas afatit të specifikuar në 
paragrafin 3. të këtij neni, por brenda një (1) viti që kur premia kishte arritur për 
pagesë, siguruesi do të ketë për detyrim pagimin e shumës së siguruar, gjegjësisht 
shpërblimin e dëmit në rast të paraqitjes së rastit të siguruar që nga mesnata pasi që 
premia dhe kamatëvonesa të jetë paguar.  

6. Dispozitat e këtij neni nuk zbatohen në sigurimin e jetës apo të shëndetit.  
 

III. NJOFTIMI I SIGURIMIT PËR NDRYSHIMET E RREZIKUT 
 

Neni 935 
Rritja e rrezikut 

 
1. Kontraktuesi i sigurimit ka për detyrë, që kur është fjala për sigurimin e pasurisë, ta 

njoftojë siguruesin për çdo ndryshim të rrethanës që mund të ketë rëndësi për 
vlerësimin e rrezikut, e kur është fjala për sigurimin e personave, atëherë vetëm në 
qoftë se rreziku është shtuar për shkak se personi i siguruar ka ndryshuar 
profesionin. 

2. Ai ka për detyrë ta njoftojë pa vonesë siguruesin për rritjen e rrezikut, në qoftë se 
rritja e rrezikut ka ndodhur pa veprimin e tij, atëherë ka për detyrë ta njoftojë 
brenda katërmbëdhjetë (14) ditësh pasi të ketë mësur për këtë. 

3. Në qoftë se rritja e rrezikut është aq saqë siguruesi nuk do ta lidhte kontratën po të kishte 
ekzistuar një gjendje e tillë në momentin e lidhjes së saj, ai mund ta zgjidhë kontratën.  

4. Në qoftë se shtimi i rrezikut është aq i madh, sa që siguruesi do ta lidhte kontratën 
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vetëm me ndonjë premi më të madhe, po të kishte ekzistuar një gjendje e tillë në 
çastin e lidhjes së kontratës, ai mund t'i propozojë kontraktuesit të sigurimit 
shkallën e re të premisë.  

5. Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit nuk pranon shkallën e re të premisë brenda 
katërmbëdhjetë (14) ditësh nga dita e marrjes në dorëzim të propozimit të shkallës 
së re, kontrata shuhet në bazë të ligjit.  

6. Kontrata mbetet në fuqi dhe siguruesi nuk mund t'i shfrytëzojë më autorizimet që t'i 
propozojë kontraktuesit të sigurimit shkallën e re të premisë ose ta zgjidhë 
kontratën në qoftë se nuk i shfrytëzon këto autorizime brenda një (1) muaji nga data 
kur të ketë mësuar në cilëndo mënyrë qoftë për rritjen e rrezikut, apo në qoftë se 
edhe para skadimit të këtij afati shprehet në ndonjë mënyrë se është i pajtimit me 
zgjatjen e kontratës (në qoftë se pranon preminë, paguan shpërblimin për rastin e 
siguruar që ka ndodhur pas kësaj rritje e të ngjashme).  

 
Neni 936 

Kur rasti i siguruar ndodh në ndërkohë 
 
Në qoftë se rasti i siguruar ka ndodhur para se siguruesi të jetë njoftuar për shtimin e 
rrezikut ose pasi të jetë njoftuar për shtimin e rrezikut, por para se ta ketë zgjidhur 
kontratën ose të ketë arritur marrëveshjen me kontraktuesin e sigurimit për rritjen e 
premisë, shpërblimi zvogëlohet në përpjesëtim ndërmjet shkallës së premive të paguara 
dhe premive që do të duheshin të paguhen sipas rritjes së rrezikut. 
 

Neni 937 
Zvogëlimi i rrezikut 

 
1. Në rastin kur pas lidhjes së kontratës për sigurimin të ketë ndodhur zvogëlimi i 

rrezikut, kontraktuesi i sigurimit ka të drejtë të kërkojë zvogëlimin përkatës të 
premisë, duke llogaritur që nga dita kur për zvogëlimin ta ketë njoftuar siguruesin.  

2. Në qoftë se siguruesi nuk është pajtuar me zvogëlimin e premisë, kontraktuesi i 
sigurimit mund ta zgjidhë kontratën.  

 
Neni 938 

Detyrimi i njoftimit për paraqitjen e rastit të sigurimit 
 
1. Kontraktuesi i sigurimit ka për detyrë, përveç në rastin e sigurimit të jetës ta 

njoftojë siguruesin për paraqitjen e rastit të sigurimit jo më vonë se tri (3) ditë që 
kur ai vihet në dijeni për këtë.  

2. Në qoftë se nuk e kryen këtë detyrim të vet brenda kohës së caktuar, ai ka për 
detyrë t'ia shpërblejë siguruesit dëmin, të cilin siguruesi do ta kishte për këtë.  

 
Neni 939 

Nuliteti i dispozitave për humbjen e të drejtave 
 
Janë nule dispozitat e kontratës që parashikojnë humbjen e të drejtave në shpërblim ose 
në shumën e sigurimit, në qoftë se i siguruari pas shkaktimit të rastit të siguruar nuk i 
përmbush ndonjë nga detyrimet e parashikuara ose të kontraktuara. 
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NËNKREU 4 
DETYRIMET E SIGURUESIT 

 
Neni 940 

Pagimi i shpërblimit ose i shumës së kontraktuar 
 
1. Kur paraqitet rasti i siguruar, siguruesi ka për detyrë të paguajë shpërblimin ose 

shumën e caktuar me kontratë në afatin e kontraktuar, i cili nuk mund të jetë më i 
gjatë se katërmbëdhjetë (14) ditë, duke llogaritur që nga data kur siguruesi të ketë 
marrë njoftimin se ka ndodhur rasti i siguruar. 

2. Mirëpo, në qoftë se për caktimin e ekzistimit të detyrimit të siguruesit ose të shumës 
së tij nevojitet një kohë, ky afat fillon të rrjedhë nga dita kur është vërtetuar 
ekzistimi i detyrimit të tij dhe shuma e tij.  

3. Në qoftë se shuma e detyrimit të siguruesit nuk vërtetohet brenda afatit të caktuar 
në paragrafin 1. të këtij neni, siguruesi ka për detyrë, me kërkesën e personit të 
autorizuar, ta paguajë shumën e pjesës pakontestuese të detyrimit të vet në emër të 
paradhënies.  

 
Neni 941 

Përjashtimi i përgjegjësisë së siguruesit në rastin e paramendimit 
dhe të mashtrimit 

 
Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit, i siguruari ose shfrytëzuesi e ka shkaktuar rastin e 
siguruar me dashje ose me mashtrim, siguruesi nuk është i detyruar të japë asgjë dhe 
dispozita e kundërt kontraktuese nuk ka efekt juridik. 
 

Neni 942 
Kundërshtimet e siguruesit 

 
1. Kundër kërkesës së prurësit të polisës, si dhe të kërkesës së ndonjë personi tjetër që 

e invokon atë, siguruesi mund të theksojë të gjitha kundërshtimet që ka lidhur me 
kontratën ndaj personit me të cilin ka lidhur kontratën mbi sigurimin.  

2. Përjashtimisht, kundër kërkesës së personit të tretë në rastin e sigurimit vullnetar 
nga përgjegjësia dhe të kërkesës së titullarëve të të drejtave të caktuara në sendin e 
siguruar, e drejtë kjo që ka kaluar në bazë të vetë ligjit në bazë të së drejtës, me 
asgjësimin ose me dëmtimin e sendit të siguruar në shpërblimin nga sigurimi, 
siguruesi mund të paraqesë vetëm kundërshtime që janë paraqitur para se të ketë 
ndodhur rasti i siguruar.  

 
NËNKREU 5 

KOHËZGJATJA E SIGURIMIT 
 

Neni 943 
Fillimi i efektit të sigurimit 

 
1. Në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe kontrata mbi sigurimin ka efektet e veta 

duke filluar që nga mesnata e ditës kur është shënuar në policë si ditë e fillimit të 
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kohëzgjatjes së sigurimit e deri në mbarim të ditës së fundit të afatit për të cilin 
është kontraktuar sigurimi. Kohëzgjatja e sigurimit konsiderohet që nuk është 
përcaktuar nëse palët nuk e shkëpusin kontratën para kohës së pagimit të premiumit 
të përcaktuar në kushtet e sigurimit dhe nëse ekziston një kohëzgjatje në kontratën e 
sigurimit me mundësi të vazhdimit të kontratës edhe për një kohë të njëjtë.  

2. Në qoftë se afati i kohëzgjatjes së sigurimit të pasurisë nuk është caktuar me 
kontratë, secila palë mund të denoncojë kontratën në ditën e arritshmërisë së 
premisë, duke njoftuar me shkrim palën më së voni tre (3) muaj para arritshmërisë 
së premisë.  

3. Në qoftë se sigurimi është lidhur në afatin më të gjatë se tri (3) vite, pas kalimit të 
këtij afati secila palë mundet të denoncojë kontratën, duke e lajmëruar palën tjetër 
me shkrim në periudhën prej tre (3) muajve.  

4. Nuk është e mundur që me anë të kontratës të përjashtohet e drejta e palëve për tu 
tërhequr nga kontrata, ashtu siç është përcaktuar në paragrafët e mëparshëm.  

5. Dispozitat e këtij neni nuk zbatohen në sigurimin e jetës apo të shëndetit.  
 

Neni 944 
Ndikimi i falimentimit mbi sigurimin 

 
1. Në rastin e falimentimit të kontraktuesit të sigurimit, sigurimi vazhdon, por secila 

palë ka të drejtë ta zgjidhë kontratën për sigurimin brenda tre (3) muajsh nga data e 
hapjes së falimentimit, në të cilin rast masës së falimentimit të kontraktuesve i 
takon pjesa e premisë së paguar që i përgjigjet kohës së mbetur të sigurimit. 

2. Në rastin e falimentimit të siguruesit, kontrata për sigurimin shuhet pasi të kenë 
kaluar tridhjetë (30) ditë nga data e hapjes së falimentimit. 

 
KREU 2 

SIGURIMI I PASURISË 
 

NËNKREU 1 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 945 

Interesi i sigurimit 
 
1. Sigurimi i pasurisë mund të kontraktohet nga secili person që ka interes që të mos 

ndodhë ndonjë rast i siguruar, sepse përndryshe do të pësonte ndonjë dëm material.  
2. Të drejta nga sigurimi mund të kenë vetëm personat të cilët në momentin e 

shkaktimit të dëmit kanë pasur interes material që rasti i siguruar të mos ndodhë.  
 

Neni 946 
Qëllimi i sigurimit të pasurisë 

 
1. Me sigurimin e pasurisë sigurohet shpërblimi për dëmin që do të ndodhte në 

pasurinë e të siguruarit për shkak të paraqitjes së rastit të siguruar.  
2. Shuma e shpërblimit nuk mund të jetë më e madhe nga sa është dëmi që ka pësuar i 

siguruari nga paraqitja e rastit të siguruar.  
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3. Në sigurimin e të mbjellurave dhe të fruteve e të produkteve të tjera të tokës shuma 
e dëmit përcaktohet duke marrë parasysh vlerën që do të kishin në kohën e 
grumbullimit, në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe.  

4. Të vlefshme janë dispozitat e kontratës me të cilën shuma e shpërblimit kufizohet 
në një shumë më të vogël nga sa është shuma e dëmit.  

5. Në rastin e vërtetimit të shumës së dëmit merret në konsiderim fitimi i humbur 
vetëm në qoftë se kjo është kontraktuar.  

6. Në qoftë se gjatë së njëjtës periudhë të sigurimit ndodhin disa raste të siguruara 
njëri pas tjetrit, shpërblimi nga sigurimi për secilin prej tyre caktohet dhe paguhet 
tërësisht duke marrë parasysh krejt shumën e sigurimit, pa zbritjen e saj për aq sa 
është shuma e shpërblimeve të mëparshme të paguara në atë periudhë.  

7. Në qoftë se me kontratën mbi sigurimin vlera e sendit të siguruar është përcaktuar në 
marrëveshje, shpërblimi caktohet sipas kësaj vlere, përveç nëse siguruesi provon se 
vlera e kontraktuar është shumë më e madhe nga sa është vlera efektive dhe në qoftë se 
për këtë diferencë nuk ekziston ndonjë arsye e bazuar (si për shembull, sigurimi i sendit 
të përdorur në vlerën e sendit të tillë të ri, ose sigurimi i vlerës subjektive).  

 
Neni 947 

Parandalimi i rastit të siguruar dhe shpëtimi 
 
1. I siguruari ka për detyrë të marrë masa të parashikuara, të kontraktuara dhe të gjitha 

masat e tjera të nevojshme për të parandaluar paraqitjen e rastit të siguruar, e në 
qoftë se rasti i siguruar shkaktohet, atëherë ka për detyrë të marrë çdo gjë që varet 
prej tij për të bërë që të kufizohen pasojat e dëmshme të tij.  

2. Siguruesi ka për detyrë t'i shpërblejë shpenzimet, humbjet si dhe dëmet e tjera të 
shkaktuara nga orvatja e arsyeshme për të mënjanuar rrezikun e drejtpërdrejtë të 
shkaktimit të rastit të siguruar, si dhe me tentimin që të kufizohen pasojat e 
dëmshme të tij edhe atëherë kur këto tentime kanë qenë pa sukses.  

3. Siguruesi ka për detyrë ta japë këtë shpërblim, edhe në qoftë se ky së bashku me 
shpërblimin e dëmit nga rasti i siguruar tejkalon shumën e sigurimit.  

4. Në qoftë se i siguruari nuk e përmbush detyrimin e vet të parandalimit të rastit të siguruar 
ose detyrimin e shpëtimit, ndërsa se për këtë nuk ka justifikim, detyrimi i siguruesit 
zvogëlohet aq sa është paraqitur dëmi më i madh për shkak të kësaj mospërmbushje. 

 
Neni 948 

Lënia e sendit të dëmtuar që është siguruar 
 
Në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe, i siguruari nuk ka të drejtë që pas paraqitjes 
së rastit të siguruar t'ia lejë siguruesit sendin e siguruar të dëmtuar dhe të kërkojë prej 
tij pagimin e shumës së plotë të sigurimit. 
 

Neni 949 
Shkatërrimi i sendit për shkak të ngjarjes që nuk është parashikuar në polisë 

 
1. Në qoftë se sendi i siguruar, ose sendi i lidhur me përdorimin e të cilit është 

kontraktuar sigurimi nga përgjegjësia, shkatërrohet gjatë periudhës së sigurimit për 
shkak të ndonjë ngjarjeje që nuk është parashikuar në polisë, kontrata nuk ka më 
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fuqi dhe siguruesi ka për detyrë t'i kthejë kontraktuesit të sigurimit pjesën e premisë 
në përpjesëtim me kohën e mbetur.  

2. Kur një nga disa sende të përfshira me një kontratë shkatërrohet për shkak të ndonjë 
ngjarje që nuk është parashikuar në polisë, sigurimi mbetet në fuqi edhe më tutje 
përsa i përket sendeve të tjera kundrejt ndryshimeve të nevojshme për shkak të 
zvogëlimit të objektit të sigurimit.  

 
NËNKREU 2 

KUFIZIMI I RREZIQEVE TË SIGURUARA 
 

Neni 950 
Dëmet e mbuluara nga sigurimi 

 
1. Siguruesi ka për detyrë t'i shpërblejë dëmet e shkaktuara rastësisht ose për faj të 

kontraktuesit të sigurimit të siguruarit ose të shfrytëzuesit të sigurimit, përveç nëse 
për dëmin e shkaktuar ky detyrim i tij është përjashtuar shprehimisht me kontratën 
për sigurimin.  

2. Ai nuk përgjigjet për dëmin e shkaktuar me dashje nga këta persona, kështu që është 
nule dispozita në polisë që do të parashikonte përgjegjësinë e tij edhe në këtë rast.  

3. Në qoftë se do të realizohet rasti i siguruar, siguruesi ka për detyrë ta shpërblejë 
secilin dëm të shkaktuar nga ana e ndonjë personi, për veprimet e të cilit i siguruari 
përgjigjet mbi cilëndo bazë qoftë, pavarësisht nëse dëmi është shkaktuar ose jo nga 
pakujdesia ose me dashje.  

 
Neni 951 

Dëmet e shkaktuara nga të metat e sendit të siguruar 
 
Siguruesi nuk përgjigjet për dëmin në sendin e siguruar që rrjedh nga të metat e tij, 
përveç nëse është kontraktuar ndryshe. 
 

Neni 952 
Dëmet e shkaktuara nga operacionet e luftës dhe kryengritjet 

 
1. Siguruesi nuk ka për detyrë t'i shpërblejë dëmet e shkaktuara nga operacionet e 

luftës ose kryengritjet, përveç nëse është kontraktuar ndryshe. 
2. Siguruesi ka për detyrë të provojë se dëmi është shkaktuar nga ndonjë prej këtyre 

ngjarjeve. 
 

NËNKREU 3 
MBISIGURIMI DHE KONTRATA ME DISA SIGURUES 

 
Neni 953 

Mbisigurimi 
 
1. Në qoftë se kur lidhet kontrata njëra palë përdorë mashtrimin dhe në këtë mënyrë 

kontrakton shumën e sigurimit më të madhe nga sa është vlera efektive e sendit të 
siguruar, pala tjetër mund të kërkojë anulimin e kontratës.  
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2. Në qoftë se shuma e kontraktuar e sigurimit është më e madhe nga sa është vlera e 
sendit të siguruar, ndërsa asnjëra nga palët nuk ka vepruar në mënyrë të 
pandërgjegjshme dhe të pandershme, kontrata mbetet në fuqi, shuma e sigurimit 
zbritet deri në shumën e vlerës efektive të sendit të siguruar, kurse premitë 
zvogëlohen përpjesëtimisht.  

3. Në të dy rastet siguruesi i ndërgjegjshëm mban premitë e marra dhe ka të drejtë në 
preminë e pazvogëluar për periudhën vijuese.  

 
Neni 954 

Zvogëlimi i mëvonshëm i vlerës 
 
Në qoftë se vlera e siguruar zvogëlohet për kohën e afatit të sigurimit, secila palë 
kontraktuese ka të drejtë në zbritjen përkatëse të shumës së sigurimit dhe të premisë, 
duke filluar nga data kur ia ka komunikuar palës tjetër kërkesën e vet për zbritje. 

 
Neni 955 

Sigurimi i shumëfishtë dhe i dyfishtë 
 
1. Në qoftë se ndonjë objekt është siguruar pranë dy ose më tepër siguruesve kundër të 

njëjtit rrezik për të njëjtin interes dhe për të njëjtën kohë, kështu që shuma totale e 
sigurimit nuk tejkalon vlerën e këtij sendi (sigurimi i shumëfishtë), secili sigurues 
përgjigjet për zbatimin në tërësi të detyrimeve të krijuara nga kontrata që ka lidhur ai.  

2. Në qoftë se shuma totale e sigurimit e tejkalon vlerën e sendit të siguruar (sigurimi i 
dyfishtë), ndërsa kontraktuesi i sigurimit nuk ka vepruar me ndërgjegje, të gjitha 
këto sigurime janë të vlefshme dhe secili sigurues ka të drejtë në preminë e 
kontraktuar për periudhën e sigurimit në vazhdim, ndërsa siguruesi ka të drejtë të 
kërkojë prej secilit sigurues të veçantë shpërblimin sipas kontratës së përfunduar me 
të, por gjithsej jo më tepër se sa është shuma e dëmit.  

3. Kur ndodh rasti i siguruar, kontraktuesi i sigurimit ka për detyrë ta njoftojë për këtë 
secilin sigurues të të njëjtit rrezik dhe t'i komunikojë emrat dhe adresat e siguruesve 
të tjerë, si dhe shumat e sigurimit të kontratave të veçanta të përfunduara me këta.  

4. Pasi shpërblimi t'i paguhet të siguruarit, secili sigurues përballon pjesën e shpërblimit 
në përpjesëtimin në të cilin qëndron shuma e sigurimit në të cilën është detyruar ai 
ndaj shumës totale të sigurimit, kështu që siguruesi që ka paguar më tepër ka të drejtë 
të kërkojë nga siguruesit e tjerë shpërblimin për shumën e paguar më tepër.  

5. Në qoftë se ndonjë kontratë është lidhur pa e treguar shumën e sigurimit, ose 
kundrejt mbulimit të pakufizuar, konsiderohet si kontratë e lidhur kundrejt shumës 
më të lartë të sigurimit.  

6. Për pjesën e siguruesit i cili nuk mund të paguajë, përgjigjen siguruesit e tjerë 
përpjesëtimisht me pjesët e tyre.  

7. Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit ka lidhur kontratën e sigurimit me të cilën është 
krijuar sigurimi i dyfishtë, duke mos ditur për sigurimin e përfunduar më parë, ai 
mundet, pavarësisht nëse sigurimin e mëparshëm e ka lidhur ai apo ndokush tjetër, 
brenda një muaji nga dita kur ka mësuar për këtë sigurim, të kërkojë zbritjen 
përkatëse të shumës së sigurimit dhe të premisë së sigurimit të mëvonshëm, por 
siguruesi mban premitë e marra dhe ka të drejtë në preminë për periudhën vijuese.  
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8. Në qoftë se sigurimi i dyfishtë është realizuar për shkak të zvogëlimit të vlerës së 
objektit të sigurimit gjatë kohës së afatit të sigurimit, kontraktuesi i sigurimit ka të 
drejtë në zbritjet përkatëse të shumave të sigurimit dhe të premive, duke filluar që 
nga dita kur ia ka komunikuar siguruesit kërkesën e vet për zbritje.  

9. Në qoftë se gjatë krijimit të sigurimit të dyfishtë kontraktuesi i sigurimit ka vepruar 
në mënyrë të pandërgjegjshme, secili sigurues mund të kërkojë anulimin e 
kontratës, të mbajë premitë e marra dhe të kërkojë preminë e pazvogëluar për 
periudhën vijuese. 

 
Neni 956 

Bashkësigurimi 
 
Kur kontrata për sigurimin është lidhur me disa sigurues që janë marrë vesh mbi 
përballimin dhe shpërndarjen e përbashkët të rrezikut, secili sigurues i shënuar në 
polisën e sigurimit përgjigjet para të siguruarit për shpërblimin e plotë. 

 
NËNKREU 4 

NËNSIGURIMI 
 

Neni 957 
Nënsigurimi 

 
1. Kur të vërtetohet se në fillim të periudhës respektive të sigurimit vlera e sendit të 

sigurimit ka qenë më e madhe nga sa është shuma e sigurimit, shuma e shpërblimit 
që ka borxh siguruesi zvogëlohet përpjesëtimisht, përveç nëse është kontraktuar 
ndryshe.  

2. Siguruesi ka për detyrë të japë shpërblim të plotë deri në shumën e sigurimit, në 
qoftë se është kontraktuar që raporti midis vlerës së sendit dhe shumës së sigurimit 
të mos ketë rëndësi për caktimin e shumës së shpërblimit.  

 
NËNKREU 5 

KALIMI I KONTRATËS DHE PAGIMI I KOMPENSIMIT 
NGA SIGURIMI TJETRIT 

 
Neni 958 

Kalimi i kontratës në përfituesin e sendit të siguruar 
 
1. Në rastin e tjetërsimit të sendit të siguruar si dhe të sendeve lidhur me përdorimin e 

të cilave është kontraktuar sigurimi nga përgjegjësia, të drejtat dhe detyrimet e 
kontraktuesit të sigurimit kalojnë vetvetiu në bazë të ligjit në përfituesin, përveç 
nëse është kontraktuar ndryshe.  

2. Në qoftë se është tjetërsuar vetëm një pjesë e sendeve të siguruara, të cilat lidhur me 
sigurimin nuk përbëjnë tërësi të veçantë, kontrata mbi sigurimin pushon në bazë të 
ligjit lidhur me sendet e tjetërsuara.  

3. Në rastin kur për shkak të tjetërsimit të sendeve shtohet ose zvogëlohet mundësia e 
paraqitjes së rastit të siguruar, zbatohen dispozitat e përgjithshme mbi shtimin ose 
mbi zvogëlimin e rrezikut.  
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4. Kontraktuesi i sigurimit, i cili nuk e njofton siguruesin se sendi i siguruar është 
tjetërsuar, mbetet në detyrim për pagimin e premive që rrjedhin për pagesë edhe pas 
ditës së tjetërsimit.  

5. Siguruesi dhe përfituesi i sendit të siguruar mund të heqin dorë nga sigurimi me afat 
denoncimi prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh me kusht që denoncimin ta kenë për 
detyrë ta paraqesin jo më tepër se brenda tridhjetë (30) ditësh nga data kur të kenë 
mësuar për denoncimin.  

6. Kontrata për sigurimin nuk mund të zgjidhet në qoftë se polisa e sigurimit është 
lëshuar në prurësin ose sipas urdhërit.  

 
Neni 959 

Akordimi i kompensimit titullarëve të pengut dhe të të drejtave të tjera 
 

1. Pas paraqitjes së rastit të siguruar, të drejtat e pengut dhe të drejtat e tjera që kanë 
ekzistuar më përpara në sendin e siguruar kanë si objekt shpërblimin në borxh si në 
rastin e sigurimit të sendit vetjak, ashtu edhe në rastin e sigurimit të sendeve të 
huaja për shkak të detyrimit të ruajtjes e të kthimit të tyre, kështu që siguruesi nuk 
mund t'ia paguajë shpërblimin të siguruarit pa pëlqimin e titullarëve të këtyre të 
drejtave. 

2. Këta persona mund të kërkojnë drejtpërdrejt nga siguruesi, që në kuadrin e shumës 
së sigurimit dhe sipas radhës ligjore t'u paguajë kërkesat e tyre. 

3. Në qoftë se në çastin e pagesës, siguruesi nuk ishte në dijeni dhe as që duhet të 
dinte për këto të drejta, pagesa e bërë e kompensimit siguruesit mbetet e vlefshme.  

 
NËNKREU 6 

KALIMI I TË DREJTAVE TË SIGURUARIT NDAJ PERSONIT PËRGJEGJËS 
NË SIGURUESIN (SUBROGIMI) 

 
Neni 960 

Subrogimi 
 
1. Me pagimin e shpërblimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin në bazë të ligjit deri 

në shumën e shpërblimit të paguar të gjitha të drejtat e të siguruarit kundrejt të 
gjithë personave, të cilët mbi çfarëdo baze janë përgjegjës për dëmin.  

2. Në qoftë se për faj të të siguruarit është bërë i pamundur ky kalim i të drejtave në 
sigurues tërësisht ose pjesërisht, siguruesi shkarkohet në masën përkatëse nga 
detyrimi i vet ndaj të siguruarit.  

3. Kalimi i të drejtave nga i siguruari në sigurues nuk mund të jetë në dëmin e të 
siguruarit, kështu që në qoftë se shpërblimi të cilin e ka marrë i siguruari nga siguruesi 
për cilindo shkak qoftë është më i vogël nga sa është dëmi që ka pësuar, i siguruari ka 
të drejtë që prej pasurisë së personit përgjegjës t'i paguhet mbetja e kompensimit 
përpara kërkesës së siguruesit në bazë të të drejtave që janë kaluar në të.  

4. Përjashtimisht nga rregullat mbi kalimin e të drejtave të të siguruarit në siguruesin, 
këto të drejta nuk kalohen në siguruesin, në qoftë se dëmin e ka shkaktuar personi 
në gjini në vijë të drejtë me të siguruarin, ose personi për sjelljet e të cilit përgjigjet 
siguruesi apo i cili bashkëjeton me të në të njëjtën ekonomi shtëpiake, ose personi 
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që është punëtor i të siguruarit, përveç nëse këta persona e kanë shkaktuar dëmin 
me dashje.  

5. Në qoftë se dikush nga personat e përmendur në paragrafin paraprak ka qenë i 
siguruar nga përgjegjësia, siguruesi mund të kërkojë nga siguruesi i tij 
kompensimin e shumës që i ka paguar të siguruarit.  

 
NËNKREU 7 

SIGURIMI NGA PËRGJEGJËSIA 
 

Neni 961 
Përgjegjësia e siguruesit 

 
1. Në rastin e sigurimit nga përgjegjësia, siguruesi përgjigjet për dëmin e shkaktuar nga 

rasti i siguruar vetëm në qoftë se personi i tretë i dëmtuar kërkon kompensimin e tij.  
2. Siguruesi përballon në kuadrin e shumës së sigurimit shpenzimet e kontestit për 

përgjegjësinë e siguruesit.  
 

Neni 962 
E drejta personale e të dëmtuarit dhe padia direkte 

 
1. Në rastin e sigurimit nga përgjegjësia, personi i dëmtuar mund të kërkojë 

drejtpërdrejt nga siguruesi shpërblimin e dëmit që ka pësuar nga ngjarja për të cilën 
përgjigjet siguruesi, por jo më tepër se deri në shumën e detyrimit të siguruesit. 

2. Personi i dëmtuar ka të drejtën personale në shpërblimin nga sigurimi që nga 
momenti kur ka ndodhur rasti i siguruar, kështu që çdo ndryshim i mëvonshëm për 
të drejtat e të siguruarit ndaj siguruesit nuk ka ndikim në të drejtën e personit të 
dëmtuar në shpërblim. 

 
KREU 3 

SIGURIMI I PERSONAVE 
 

NËNKREU 1 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 963 

Përcaktimi i shumës së siguruar 
 
Në kontratat për sigurimin e personave (sigurimi i jetës dhe sigurimin ndaj rastit të 
fatkeqësisë), shuma e sigurimit të cilën siguruesi ka për detyrë ta paguajë kur lind rasti 
i siguruar, përcaktohet në polisë sipas marrëveshjes së palëve kontraktuese. 
 

Neni 964 
Polisa e sigurimit të jetës 

 
1. Përpos pjesëve përbërëse që duhet t'i ketë çdo polisë, në polisën e sigurimit të jetës 

duhet të shënohen: emri dhe mbiemri i personit në jetën e të cilit shtrihet sigurimi, 
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datëlindja e tij, ngjarja ose afati nga i cili varet paraqitja e të drejtës për të kërkuar 
pagimin e shumës së siguruar.  

2. Polisa e sigurimit të jetës mund të jetë e shënuar në personin e caktuar, të jetë e 
shënuar sipas urdhërit, por nuk mund të shënohet në prurësin.  

3. Për vlefshmërinë e indosamentit të polisës sipas urdhërit nevojitet të përmbajë 
emrin e shfrytëzuesit, datën e indosimit dhe nënshkrimin e indosantit.  

 
Neni 965 

Paraqitja e pasaktë e moshës së të siguruarit 
 
1. Përjashtimisht nga dispozitat e përgjithshme të këtij kreu mbi pasojat e paraqitjes të 

pasakta dhe mbi lënien në heshtje të rrethanave me rëndësi për çmuarjen e rrezikut, 
për kallëzime të pasakta mbi moshën në kontratat mbi sigurimin e jetës vlejnë këto 
rregulla: 
1.1. kontrata mbi sigurimin e jetës është nule dhe siguruesi ka për detyrë që në 

çdo rast t'i kthejë të gjitha premitë e marra, në qoftë se me rastin e lidhjes së 
saj është kallëzuar në mënyrë të pasaktë mosha e të siguruarit, ndërsa mosha 
faktike e tij kalon kufirin e moshës deri ku siguruesi sipas kushteve të veta 
dhe tarifave bën sigurimin e jetës;  

1.2. në qoftë se është paraqitur në mënyrë jo të saktë se i siguruari ka më pak vjet, 
ndërsa mosha faktike e tij nuk e kalon kufirin deri ku siguruesi bën sigurimin 
e jetës, kontrata është e vlefshme, ndërsa shuma e siguruar zvogëlohet në 
përpjesëtim me preminë e kontraktuar dhe me premitë e parashikuara për 
sigurimin e jetës së personave të moshës së personit të siguruar;  

1.3. kur i siguruari ka më pak vjet nga sa është paraqitur me rastin e lidhjes së 
kontratës, premia zvogëlohet në shumën përkatëse, ndërsa siguruesi ka për 
detyrë ta kthejë diferencën midis premive të marra dhe premive në të cilat ka 
të drejtë.  

 
Neni 966 

Pasojat e mospagimit të premisë dhe zvogëlimi i shumës së siguruar 
 
1. Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit të jetës nuk paguan ndonjë premi kur rrjedh për 

pagesë, siguruesi nuk ka të drejtë që pagimin e saj të kërkojë në rrugë gjyqësore. 
2. Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit me ftesën e siguruesit, e cila i duhet dorëzuar 

me letër të porositur, nuk e paguan preminë e rrjedhur për pagesë brenda afatit të 
caktuar në këtë letër, e që nuk mund të jetë më i shkurtër se një (1) muaj, duke 
llogaritur që nga dita kur i është dorëzuar letra, dhe as që e bën këtë ndonjë person 
tjetër i interesuar, siguruesi mundet vetëm, në qoftë se gjer atëherë janë paguar të 
paktën tri (3) premitë vjetore t'i deklarojë kontraktuesit të sigurimit se e zvogëlon 
shumën e siguruar në shumën e vlerës riblerëse të sigurimit, e në rastin e kundërt se 
e zgjidh kontratën. 

3. Në qoftë se rasti i siguruar ka ndodhur përpara zgjidhjes së kontratës ose zvogëlimit 
të shumës së siguruar, konsiderohet sikundër të jetë zvogëluar shuma e siguruar, 
respektivisht sikur kontrata të jetë zgjidhur, varësisht nga fakti nëse premitë janë 
paguar të paktën për tri (3) vjet ose jo. 
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Neni 967 
Sigurimi i personit të tretë 

 
1. Sigurimi i jetës mund të shtrihet në jetën e kontraktuesit të sigurimit, por mund të 

shtrihet edhe në jetën e ndonjë personi të tretë.  
2. E njëjta gjë vlen edhe për sigurimin kundër rastit të fatkeqësisë.  
3. Në qoftë se sigurimi shtrihet në rastin e vdekjes së ndonjë të treti, për vlefshmërinë 

e kontratës nevojitet pëlqimi i dhënë me shkrim prej tij i shënuar në polisë ose në 
dokumentin e veçantë, në rastin e nënshkrimit të polisës duke shënuar shumën e 
siguruar.  

 
Neni 968 

Sigurimi në rastin e vdekjes së personit të mitur 
dhe personit me aftësi të kufizuar për të vepruar 

 
1. Është i pavlefshëm sigurimi për rastin e vdekjes së personit të tretë me moshë nën 

katërmbëdhjetë (14) vjeç si dhe i personave të paaftë për të vepruar, kështu që 
siguruesi ka për detyrë t'i kthejë kontraktuesit të sigurimit të gjitha premitë e marra 
në bazë të kontratës së këtillë.  

2. Për vlefshmërinë e sigurimit për rastin e vdekjes së personit të tretë më të vjetër se 
katërmbëdhjetë (14) vjeç nevojitet pëlqimi me shkrim i përfaqësuesit të tij ligjor si 
dhe pëlqimi me shkrim i çdo personi të siguruar.  

 
Neni 969 

Kumulimi i kompensimit dhe i shumës së siguruar 
 
1. Në sigurimin e personave, siguruesi që ka paguar shumën e siguruar nuk mund të 

ketë në asnjë bazë të drejtë në shpërblim nga personi i tretë përgjegjës për 
shkaktimin e rastit të siguruar.  

2. E drejta në shpërblim nga personi i tretë përgjegjës për paraqitjen e rastit të siguruar 
i takon siguruesit respektivisht shfrytëzuesit, pavarësisht nga e drejta e tij në 
shumën e siguruar.  

3. Dispozitat e paragrafëve paraprake nuk shtrihen në rastin, kur sigurimi kundër 
pasojave të rastit të fatkeqësisë është kontraktuar si sigurim kundër përgjegjësisë.  

 
NËNKREU 2 

RREZIQET E PËRJASHTUARA 
 

Neni 970 
Vetëvrasja e të siguruarit 

 
1. Me kontratën për sigurimin për rastin e vdekjes nuk është përfshirë rreziku i 

vetëvrasjes të të siguruarit, në qoftë se ka ndodhur në vitin e parë të sigurimit.  
2. Në rastin kur vetëvrasja ka ndodhur brenda tre (3) vjetësh nga data e lidhjes së 

kontratës, siguruesi nuk ka për detyrë t'i paguajë shfrytëzuesit shumën e siguruar, 
por vetëm rezervën matematikore të kontratës.  
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Neni 971 
Vrasja me dashje e të siguruarit 

 
Siguruesi lirohet nga detyrimi që shfrytëzuesit t'i paguajë shumën e siguruar, në qoftë 
se ky e ka shkaktuar me dashje vdekjen e të siguruarit, por ka për detyrë në qoftë se 
deri atëherë janë paguar të paktën tri (3) premi vjetore, të paguajë rezervën 
matematikore të kontratës kontraktuesit të sigurimit, e në qoftë se ky është i siguruari 
atëherë trashëgimtarëve të tij.  
 

Neni 972 
Shkaktimi me dashje i rastit të fatkeqësisë 

 
Siguruesi lirohet nga detyrimi i kontratës mbi sigurimin kundër rastit të fatkeqësisë, në 
qoftë se i siguruari e ka shkaktuar me dashje rastin e fatkeqësisë. 
 

Neni 973 
Operacionet e luftës 

 
1. Në qoftë se vdekja e të siguruarit është shkaktuar nga operacionet e luftës, 

siguruesi, në qoftë se nuk është kontraktuar diçka tjetër, nuk ka për detyrë t'i 
paguajë shfrytëzuesit të sigurimit shumën e siguruar, por ka për detyrë t'i paguajë 
rezervën matematikore nga kontrata.  

2. Në qoftë se nuk është kontraktuar diçka tjetër, siguruesi lirohet nga detyrimi prej 
kontratës mbi sigurimin kundër rastit të fatkeqësisë, në qoftë se rasti i fatkeqësisë 
është shkaktuar nga operacionet e luftës.  

 
Neni 974 

Përjashtimi kontraktues i rrezikut 
 
Me kontratën për sigurimin për rastin e vdekjes ose të rastit të fatkeqësisë mund të 
përjashtohen nga sigurimi dhe rreziqet e tjera. 
 

NËNKREU 3 
TË DREJTAT E KONTRAKTUESIT TË SIGURIMIT PARA SHKAKTIMIT 

TË RASTIT TË SIGURUAR 
 

Neni 975 
Riblerja 

 
1. Me kërkesën e kontraktuesit të sigurimit të jetës, të përfunduar për tërë jetën e të 

siguruarit, siguruesi ka për detyrë t'i paguajë vlerën riblerëse të policës, në qoftë se 
gjer atëherë janë paguar të paktën tri (3) premitë vjetore.  

2. Në polisë duhet të shënohen kushtet në të cilat kontraktuesi mund të kërkojë 
pagimin e vlerës së saj riblerëse si dhe mënyrën se si të përllogaritet kjo vlerë në 
pajtim me kushtet e sigurimit.  

3. Të drejtën e kërkesës së riblerjes nuk mund ta ushtrojnë kreditorët e kontraktuesit të 
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sigurimit si dhe shfrytëzuesit e sigurimit, por vlera riblerëse do t'i paguhet 
shfrytëzuesit me kërkesën e tij, në qoftë se caktimi i shfrytëzuesit është e 
parevokueshëm.  

4. Përjashtimisht nga paragrafi paraprak, riblerja e polisës mund të kërkohet nga 
kreditori të cilit polisa i është dorëzuar në peng, në qoftë se kërkesa për sigurimin e 
së cilës është dhënë pengu nuk paguhet në afatin e rrjedhjes së saj për pagesë.  

 
Neni 976 

Paradhënia 
 
1. Me kërkesën e kontraktuesit të sigurimit të jetës, të përfunduar për krejt jetën e të 

siguruarit, siguruesi mund t'i parapaguajë pjesën e shumës së siguruar deri në 
shumën e vlerës riblerëse të polisës, të cilën kontraktuesi i sigurimit mund ta kthejë 
më vonë.  

2. Mbi paradhënien e marrë kontraktuesi i sigurimit ka për detyrë të paguajë kamatë të 
caktuar.  

3. Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit vonon me pagimin e kamatës së rrjedhur për 
pagesë do të veprohet sikundër të ketë kërkuar riblerje. 

4. Në polisën e sigurimit duhet të shënohen kushtet e dhënies së paradhënies, 
mundësia që shuma e marrë në emër të paradhënies t'i kthehet siguruesit, shuma e 
shkallës së kamatës, pasojat e mospagimit të kamatës së rrjedhur për pagesë, 
sikundër është caktuar në kushtet e sigurimit. 

 
Neni 977 

Lënia peng e polisës 
 
1. Polisa e sigurimit të jetës mund të lihet peng.  
2. Lënia peng e polisës ka efekt ndaj siguruesit vetëm në qoftë se është njoftuar me 

shkrim se polisa i është lënë peng kreditorit të caktuar.  
3. Kur polisa është shënuar sipas urdhërit, lënia peng bëhet me indosament.  
 

NËNKREU 4 
SIGURIMI I JETËS NË DOBI TË PERSONIT TË TRETË 

 
Neni 978 

Caktimi i shfrytëzuesit 
 
1. Kontraktuesi i sigurimit të jetës mundet në kontratë si edhe me ndonjë veprim 

juridik të mëvonshëm qoftë edhe me testament ta caktojë personin të cilit do t'i 
takojnë të drejtat nga kontrata.  

2. Në qoftë se sigurimi shtrihet në jetën e ndonjë personi tjetër për caktimin e 
shfrytëzuesit nevojitet edhe aprovimi i tij me shkrim.  

3. Shfrytëzuesi nuk nevojitet medoemos të caktohet sipas emrit, por mjafton në qoftë 
se akti përmban të dhënat e domosdoshme për caktimin e tij.  

4. Kur si shfrytëzues janë caktuar fëmijët ose pasardhësit, dobia u takon edhe të 
paslindurëve, ndërsa dobia e destinuar bashkëshortit i takon personit që ka qenë në 
martesë me të siguruarin në çastin e vdekjes së tij.  
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Neni 979 
Pjesëtimi i dobisë midis disa shfrytëzuesve 

 
Kur si shfrytëzues janë caktuar fëmijët, pasardhësit dhe në përgjithësi trashëgimtarët, në 
qoftë se kontraktuesi i sigurimit nuk ka caktuar se si do të bëhet pjesëtimi midis tyre, 
pjesëtimi do të bëhet përpjesëtimisht me pjesët e tyre trashëgimore, e në qoftë se 
shfrytëzuesit nuk janë trashëgimtarë, shuma e siguruar do të pjesëtohet në pjesë të barabarta. 
 

Neni 980 
Revokimi i dispozitës për caktimin e shfrytëzuesve 

 
1. Dispozitën me të cilën dobia nga sigurimi i caktohet personit të caktuar mund të 

revokohet vetëm nga kontraktuesi i sigurimit, dhe këtë të drejtë të tij nuk mund ta 
ushtrojnë as kreditorët e tij dhe as trashëgimtarët ligjorë të tij.  

2. Kontraktuesi i sigurimit mund ta revokojë dispozitën mbi dobinë gjithnjë gjersa 
shfrytëzuesi të mos deklarojë në cilëndo mënyrë qoftë se e pranon, kur ajo bëhet e 
parevokueshme.  

3. Kontraktuesi mund ta revokojë dispozitën mbi dobinë edhe pas deklaratës së 
shfrytëzuesit se e pranon, në qoftë se shfrytëzuesi ka tentuar vrasjen e të siguruarit, 
e në qoftë se dobia është akorduar pa shpërblim, për revokim vlejnë edhe dispozitat 
mbi revokimin e dhuratës.  

4. Konsiderohet se shfrytëzuesi e ka refuzuar dobinë që i është destinuar, në qoftë se 
pas vdekjes së kontraktuesit të sigurimit me thirrjen e trashëgimtarëve të tij nuk 
deklarohet brenda një muaji se a pranon.  

 
Neni 981 

E drejta personale dhe e drejtpërdrejtë e shfrytëzuesit 
 
1. Shuma e siguruar, e cila duhet t'i paguhet shfrytëzuesit nuk hyn në pjesën 

trashëgimore të kontraktuesit të sigurimit dhe as atëherë kur si shfrytëzues janë 
caktuar trashëgimtarët e tij.  

2. E drejta në shumën e siguruar i takon vetëm shfrytëzuesit, e pikërisht nga lidhja e 
kontratës së sigurimit dhe pavarësisht se si dhe kur është caktuar si shfrytëzues, e 
pavarësisht nëse ka deklaruar aprovimin e vet përpara ose pas vdekjes së të 
siguruarit, kështu që mund t'i drejtohet drejtpërdrejt siguruesit me kërkesën që t'i 
paguhet shuma e siguruar. 

3. Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit ka caktuar si shfrytëzues fëmijët e vet, 
pasardhësit ose trashëgimtarët e vet, në përgjithësi secili shfrytëzues, të caktuar 
kështu, i takon e drejta në pjesën përkatëse të shumës së siguruar megjithëse heq 
dorë nga trashëgimia. 

 
Neni 982 

Kreditori i kontraktuesit të sigurimit dhe të siguruarit 
 
1. Kreditorët e kontraktuesit të sigurimit dhe të të siguruarit nuk kanë asnjë të drejtë në 

shumën e siguruar të kontraktuar për shfrytëzues.  
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2. Në qoftë se premitë që i ka derdhur kontraktuesi i sigurimit kanë qenë 
përpjesëtimisht shumë të mëdha në krahasim me mundësitë e tij në çastin kur janë 
derdhur, kreditorët e tij mund të kërkojnë që t'u dorëzohet pjesa e premisë e cila 
tejkalon mundësitë e tij, nëse janë përmbushur kushtet në të cilat kreditorët kanë të 
drejtë në kundërshtimin e veprimeve juridike të debitorit.  

 
Neni 983 

Cedimi i shumës së siguruar 
 
Të drejtën e vet në shumën e siguruar shfrytëzuesi mundet t'ia kalojë tjetrit edhe 
përpara rastit të siguruar, por për këtë i nevojitet pëlqimi me shkrim i kontraktuesve të 
sigurimit, ku duhet të shënohet emri i personave të cilëve u kalohet e drejta, e në qoftë 
se sigurimi shtrihet në jetën e ndonjë personi tjetër, atëherë nevojitet i njëjti pëlqim 
edhe i këtij personi. 
 

Neni 984 
Kur shfrytëzuesi i caktuar vdes përpara rrjedhjes së shumës për pagesë 

 
Kur personi i cili pa shpërblim është caktuar si shfrytëzues vdes para arritjes së shumës 
së siguruar apo të rentës, dobia nga sigurimi nuk u takon trashëgimtarëve të tij, por 
shfrytëzuesit pasardhës, e në qoftë se ky nuk është caktuar, atëherë pasurisë së 
kontraktuesit të sigurimit. 
 

Neni 985 
Sigurimi për rast vdekjeje pa shfrytëzues të caktuar 

 
Në qoftë se kontraktuesi i sigurimit për rastin e vdekjes nuk e cakton shfrytëzuesin, apo 
në qoftë se dispozita mbi caktimin e shfrytëzuesit mbetet pa efekt për shkak të 
revokimit, apo për shkak të refuzimit të personit të caktuar, ose cilido shkak tjetër, 
ndërsa kontraktuesi i sigurimit nuk cakton shfrytëzues tjetër, shuma e siguruar i takon 
pasurisë së kontraktuesit të sigurimit dhe si pjesa e saj kalon me të drejtat e tjera të tij 
në trashëgimtarët e tij. 
 

Neni 986 
Pagimi i ndërgjegjshëm i shumës së siguruar personit të paautorizuar 

 
1. Kur siguruesi ia paguan shumën e siguruar personit i cili do të kishte të drejtë në të 

po të mos ta kishte caktuar shfrytëzuesin kontraktuesi i sigurimit, ky lirohet nga 
detyrimi prej kontratës mbi sigurimin në qoftë se në momentin e kryerjes së pagesës 
nuk ka ditur dhe as që ka mundur ta dinte se shfrytëzuesi është caktuar me 
testament ose me ndonjë akt tjetër, i cili nuk i është dorëzuar, ndërsa shfrytëzuesi ka 
të drejtë të kërkojë kthimin nga personi që ka pranuar shumën e siguruar. 

2. E njëjta gjë vlen në rastin e ndërrimit të shfrytëzuesit.  
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PJESA XXV 
KONTRATA PËR ORTAKËRINË 

 
Neni 987 
Nocioni 

 
Ortakëria është bashkim me kontratë i dy ose më shumë personave (ortakëve) për 
arritjen e ndonjë qëllimi të përbashkët të lejuar nga e drejta, me punë ose mjete të 
përbashkëta të caktuara me kontratë. 

 
Neni 988 

Kontributet 
 
1. Në ortakëri, secili ortak është i detyruar të kontribuojë për atë që është përcaktuar 

në kontratë (kontributi).  
2. Kontributi mund të jetë në para, send, e drejtë, kërkesë, ose shërbim, e ardhur apo 

lejimi i vlerës së pajisjeve.  
3. Ortakët përveç kur parashihet ndryshe me kontratë, kanë për detyrë të japin 

kontribut të barabartë.  
4. Në formë të kontributit në ortakëri, mund të jepet edhe prona për përdorim dhe 

shfrytëzim.  
5. Nëse ndonjërit prej ortakëve i sigurohen vetëm përfitime pa detyrimin që të ofrojë 

kontribut, atëherë kjo kontratë nuk konsiderohet ortakëri.  
6. Nëse është e nevojshme ruajtja e mjeteve të ortakërisë apo për të shmangur dëmin, 

secili ortak është i detyruar të kontribuojë në pjesë proporcionale të asaj që është e 
nevojshme për ruajtjen e mjeteve apo parandalimin e dëmit, përveç kontributit të 
përcaktuar në kontratë.  

7. Secili ortak është përgjegjës si shitësi për të metat juridike dhe materiale të 
kontributit të tij.  

 
Neni 989 

Vendimet e ortakëve dhe udhëheqja 
 
1. Secili ortak ka një votë. Me anë të kontratës mund të përcaktohet që ortakët të kenë 

numër të ndryshëm votash.  
2. Për punët e ortakërisë, ortakët marrin vendimet në mënyrë unanime. Sipas kësaj 

mënyre, ortakët vendosin sidomos për përdorimin e fitimit dhe përfitimeve tjera, për 
mënyrën se si të mbulohet humbja, për pranimin e një ortaku të ri apo përjashtimin 
e ndonjë ortaku ekzistues, për kërkesat e secilit ortak në lidhje me dëmet ndaj 
ortakërisë, shkarkimin e udhëheqjes, shkëputjen e kontratës dhe për çështjet e tjera 
në lidhje me udhëheqjen.  

3. Me anë të kontratës mund të përcaktohet se për çështjet e përcaktuara në paragrafin 
e mëparshëm, ortakët vendosin me shumicë votash. Në rastin e tillë, për marrjen e 
vendimit kërkohen shumica e votave apo të paktën dy të tretat e votave.  

4. Ortakët duhet të organizojnë udhëheqjen së bashku dhe në mënyrë të barabartë.  
5. Me anë të kontratës mund të përcaktohet që secili prej ortakëve kryen udhëheqje në 

mënyrë të pavarur, ose që udhëheqja të kryhet vetëm nga disa prej ortakëve, ose nga 
një apo më shumë persona të emëruar nga ortakët me unanimitet.  
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6. Mbi baza të justifikueshme, ortakët mund të përjashtojnë udhëheqjen nga ndonjëri 
prej ortakëve.  

7. Natyra e dispozitave të këtij ligji mbi kontratën për urdhrin zbatohen në lidhje me 
udhëheqjen.  

8. Nëse parashihet me kontratë, udhëheqësi ka të drejtë në pagesë për punën e tij. 
9. Secili ortak ka të drejtë që të jetë i informuar për të gjitha punët dhe çështjet e 

ortakërisë. 
 

Neni 990 
Ushtrimi i të drejtave dhe detyrimeve në ortakëri 

 
1. Secili partner duhet t'i kryej punët e ortakërisë dhe detyrimet tjera në lidhje me to 

me kujdesin dhe sipas mënyrës që i kryen punët e veta.  
2. Nëse qëllimi i ortakërisë është i lidhur me aktivitetet e ortakëve apo profesionin e 

tyre, ata janë të detyruar të veprojnë me kujdesin e ekonomistit të mirë apo me 
kujdesin e ekspertit të mirë.  

3. Ortaku nuk mund të ndërmarrë asnjë veprim që do të rrezikonte arritjen e qëllimit të 
përbashkët.  

 
Neni 991 

Fitimi dhe humbja 
 
1. Përveç kur përcaktohet ndryshe me kontratë, secili ortak ka të drejtë në pjesën e 

fitimit të arritur në ortakëri.  
2. Secili partner është i detyruar të marr përsipër pjesën e humbur që ka ndodhur nga 

funksionimi i ortakërisë.  
3. Ortakët marrin pjesë në fitim në fitim dhe humbje në mënyrë të barabartë në 

përpjesëtim me pjesët e tyre të kontributit, përveç kur përcaktohet ndryshe me 
kontratë.  

 
Neni 992 

Paraqitja tek personat e tretë 
 
1. Ortaku apo udhëheqësi që paraqitet në emër të vetë dhe për llogari të ortakërisë 

kundrejtë personave të tretë, të gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me personin 
e tretë i bartin vet.  

2. Në qoftë se ortaku lidh punët me ndonjë person të tretë në emër të ortakërisë ose të 
të gjithë ortakëve, do të zbatohen dispozitat e këtij ligji mbi përfaqësimin.  

3. Për rastet e përcaktuara në paragrafin e dytë të këtij neni të gjithë ortakët bëhen 
kreditor apo debitor të përbashkët dhe të ndarë dhe dispozitat e këtij ligji për 
përgjegjësinë e përbashkët dhe të ndarë do të zbatohen. Marrëveshja ndërmjet 
ortakëve që përcakton diçka tjetër nga mësipër nuk ka efekt ligjor ndaj personave të 
tretë.  

4. Me shpërndarjen e ortakërisë, detyrimet e ortakëve ndaj personave të tretë, sipas 
këtij neni, nuk shuhen.  
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Neni 993 
Pasuria e ortakërisë 

 
Përveç nëse parashihet ndryshe me kontratë, ortakët kanë të drejta të barabarta mbi 
bashkëpronësinë dhe pjesët tjera të përbashkëta që kanë ardhur nga kontributet e 
ortakëve apo veprimtaria e ortakërisë. 
 

Neni 994 
Marrëdhënia ndërmjet ortakëve 

 
1. Ortakët janë të detyruar që në pjesë të barabarta, t'i mbulojnë shpenzimet për 

detyrimet ndaj personave të tretë, nëse nuk mund të mbulohen nga pasuria e 
ortakërisë, përveçse ndryshe parashihet me kontratë.  

2. Ortaku i cili ndaj personave të tretë, për zbatimin e kontratës ka mbuluar ndonjë 
shpenzim apo ndonjë detyrim të ortakërisë, që tejkalon shumën për të cilën sipas 
kontratës ka qenë i detyruar ta mbulojë, ka të drejtë të kërkojë kthimin në pjesë 
proporcionale nga ortakët e tjerë.  

 
Neni 995 

Ndërrimi i ortakëve 
 
1. Ortakërisë mund ti shtohet ortaku i ri nëse kontrata e lejon një gjë të tillë.  
2. Përveç nëse përcaktohet ndryshe me kontratë, ortaku i ri që hyn në ortakëri është i 

detyruar që të japë kontributin e njëjtë sikur partnerët tjerë si dhe ka të drejtë në 
përfitimin që është realizuar pas hyrjes së tij në ortakëri. 

3. Ortaku i ri është përgjegjës ndaj personave të tretë vetëm për detyrimet që rrjedhin 
pas hyrjes së tij si ortak. 

4. Ortaku nuk mund t'ia kalojë pozitën e tij personit të tretë, por mund ta kalojë atë tek 
një ortak tjetër dhe vetëm nëse kontrata e lejon një gjë të tillë dhe sipas kushteve të 
përcaktuara në kontratë. 

 
Neni 996 

Përjashtimi i Ortakut 
 
1. Me anë të padisë ortakët mund të kërkojnë përjashtimin e ndonjë partneri nëse për 

këtë ekzistojnë arsye të mjaftueshme. Kontrata mund të përcaktojë se ortakët mund 
të vendosin vet për përjashtimin e një ortaku. Në një rast të tillë përmes padisë 
ortaku i larguar mund të kërkojë anulimin e një vendimi të tillë nëse mendon se 
është marrë në mënyrë të padrejtë.  

2. Ortaku i përjashtuar ka të drejtë për pjesët e kontributit të tij në shumën e vlerës së 
tregut që këto pjesë kanë në momentin e përjashtimit.  

3. Ortakët e tjerë duhet të paguajnë këtë shumë brenda tre (3) viteve nga momenti i 
përjashtimit.  

4. Nëse ortakët tjerë kërkojnë kompenzim nga ortaku i përjashtuar, ata mund të ndalin 
vlerën e pjesës së partnerit të përjashtuar derisa vendimi gjyqësor të marrë formën e 
prerë apo derisa të arrihet një marrëveshje me ortakun e përjashtuar.  
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Neni 997 
Shuarja e Ortakërisë 

 
1. Ortakëria shuhet:  

1.1. me kalimin e kohës për të cilin është themeluar;  
1.2. me përmbushjen e qëllimit të kontraktuar ose kur arritja e këtij qëllimi bëhet e 

pamundshme;  
1.3. me vendim të ortakëve;  
1.4. me vdekjen e një ortaku apo me humbjen e kapacitetit të tij kontraktorë, ose 

nëse ndaj ortakut si tregtarë i vetëm kanë filluar procedurat për falimentim, 
likuidim apo shpërbërje;  

1.5. nëse një ortak pushon së ekzistuari si person juridik për shkak të ndryshimit të 
statusit apo nëse ndaj tij ka filluar procedura për falimentim likuidim apo 
shpërbërje;  

1.6. nëse pas zbatimit të tyre,pjesët e kontributit janë marrë nga një person i tretë;  
1.7. nëse me vendim të autoritetit publik ortakut i është ndaluar ushtrimi i 

aktiviteteve të cilat janë qenësore për arritjen e qëllimit të përbashkët;  
1.8. Nëse ortaku e denoncon kontratën.  

2. Kontrata konsiderohet e lidhur për një periudhë të pakufizuar nëse ortakët 
vazhdojnë të përmbushin kontratën e ortakërisë edhe pas kalimit të periudhës së 
përcaktuar në nën-paragrafin 1.1. të paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Kontrata e ortakërisë vazhdon të jetë në fuqi për ortakët e mbetur edhe pasi që një 
ortak nuk merr pjesë më në ortakëri për arsyet e përcaktuara në nën-paragrafët 1.4. 
deri 1.8. së bashku të paragrafit 1. të këtij neni, nëse një gjë e tillë është e përcaktuar 
me kontratë.  

 
Neni 998 

Shkëputja e kontratës 
 
1. Ortaku mund të shkëpus kontratën, nëse kjo është e përcaktuar në kontratë.  
2. Ortaku mund të shkëpus kontratën e lidhur për një kohë të pakufizuar, pa marrë 

parasysh paragrafin e mësipërm. Në rastin e tillë njoftimi për shkëputje duhet të 
bëhet tre muaj përpara. 

3. Ortaku për arsye të rëndësishme, mund të kërkojë shkëputjen e kontratës së lidhur 
për periudhë të caktuar edhe para përfundimit të kësaj periudhe si dhe pa njoftim 
paraprak, përmes padisë gjyqësore. 

 
Neni 999 

Likuidimi 
 
1. Nëse ortakëria shuhet, ortakët detyrohen të kryejnë likuidimin sidomos në atë 

mënyrë që të kryhen detyrimet ndaj personave të tretë, që ortakët të kompensohen 
për shpenzimet dhe pagesat që i kalojnë shumën e detyrimit që ata kanë sipas 
kontratës, dhe që pjesa tjetër e pasurisë të ndahet ndërmjet ortakëve në pjesë të 
barabarta të kontributeve të dhëna. Kontrata mund të përcaktojë pjesë tjera, të 
ndryshme nga kontributet.  
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2. Nëse pasuria e ortakërisë nuk mjafton për të mbuluar shpenzimet dhe detyrimet, 
pjesa e mbetur mangët duhet të mbulohet nga ortakët në përpjesëtimin që zbatohet 
tek kontributet.  

 
PJESA XXVI 
BASHKËSIA 

 
Neni 1000 

Përkufizimi 
 
Nëse një e drejtë u takon disa personave së bashku, dispozitat e këtij kreu zbatohen, 
përveç nëse parashihet ndryshe me ligj. 
 

Neni 1001 
Pjesët 

 
1. Në rast të paqartësive, secili anëtar i bashkësisë ka pjesë të barabartë për të drejtën 

që është objekt i bashkësisë.  
2. Secili anëtar i bashkësisë mund të disponoj lirshëm me pjesën e tij të bashkësisë.  
3. Nëse një anëtar i bashkësisë ia transferon pjesën e tij personit tjetër, të drejtat dhe 

detyrimet e anëtarit të bashkësisë të mëparshëm i zbatohen për anëtarin e bashkësisë 
tjetër.  

4. Të gjithë anëtaret e bashkësisë së bashku disponojnë me objektin e bashkësisë si 
tërësi.  

 
Neni 1002 

Detyrimet e anëtarëve të bashkësisë 
 
1. Anëtaret e bashkësisë e përdorin dhe e shfrytëzojnë objektin e bashkësisë dhe 

vendosin mbi çështjet e përbashkëta në mënyrë të përshtatshme me natyrën dhe 
qëllimin e objektit të bashkësisë dhe me menaxhimin e zakonshëm.  

2. Secili anëtar I bashkësisë mund t'i kërkojë gjykatës që me aktvendim të emërojë një 
administrator i cili do të merrte vendimet mbi çështjet e përbashkëta, kur anëtaret e 
bashkësisë nuk veprojnë në përputhje me paragrafin e parë ose nuk arrijnë 
marrëveshje për çështjet e përbashkëta.  

 
Neni 1003 

Përdorimi dhe shfrytëzimi 
 
1. Nëse objekti i bashkësisë mund të ndahet në natyrë, secili anëtar përdorë dhe 

shfrytëzon pjesën e tij si anëtar, por vetëm deri në atë masë sa nuk i pengon anëtaret 
tjerë apo nuk dëmton vet objektin e bashkësisë. 

2. Secili anëtar mund ta përdorë dhe gëzojë objektin e bashkësisë që nuk mund të 
ndahet në natyrë, dhe i cili është i përcaktuar për të gjithë anëtaret, sipas qëllimit të 
përcaktuar të objektit të bashkësisë dhe në atë mënyrë që nuk shkakton dëm në 
përdorimin në të njëjtën kohë nga anëtarët tjerë apo që nuk shkakton dëm në vet 
objektin e bashkësisë si të tillë. 
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3. Nuk është e mundur kufizimi i të drejtës së anëtarëve sipas paragrafëve 1. dhe 2. të 
këtij neni, pa dhënien e pëlqimit për një gjë të tillë. 

 
Neni 1004 

Marrja e vendimeve për çështjet e përbashkëta 
 
1. Secili anëtar ka numrin e votave në përputhje me pjesën e tij në bashkësi.  
2. Për administrimin e zakonshëm dhe për përdorimin dhe shfrytëzimin e objektit të 

bashkësisë, vendimet i marrin anëtarët e bashkësisë me shumicë votash.  
3. Anëtarët me dy të tretat (2/3) e votave mund të vendosin për përmirësimin e objektit 

të bashkësisë, për përdorimin e saj më të mirë apo për masat e rëndësishme për 
rritjen e vlerës së objektit. Nëse një vendim i tillë kufizon të drejtat e ndonjë anëtari 
apo nëse ka shpenzime të larta për anëtarët e bashkësisë, ai vendim duhet të merret 
me unanimitet.  

4. Anëtarët e bashkësisë mund të pajtohen që për çështjet e përcaktuara në paragrafin 
2. të këtij neni mund të vendosë një anëtar i vetëm, vetëm disa nga anëtarët apo një 
person i tretë. Anëtarët e tillë apo personat e tretë zgjedhën me shumicën e votave.  

5. Pa marrë parasysh paragrafin e dytë, secili anëtar mund të bëjë çfarëdo që është e 
nevojshme për shmangien e ndonjë kërcënimi direkt për dëmtimin e objektit të 
bashkësisë, nëse masat e tilla nuk janë marrë nga anëtarët apo personat e tretë sipas 
paragrafit 2. dhe 4. të këtij neni.  

6. Anëtarët nuk mund të kërkojnë apo të vendosin për ndryshime shumë të mëdha të 
objektit të bashkësisë. Një kërkesë apo vendim i tillë konsiderohet të jetë kërkesë 
apo vendim për të shkëputur bashkësinë.  

 
Neni 1005 

Shpenzimet e bashkësisë 
 
1. Shpenzimet e objektit të bashkësisë, sidomos ato që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen, 

administrimin dhe përdorimin e përbashkët, barten nga secili anëtar në përpjesëtim 
me pjesën e tij të bashkësisë.  

2. Secili anëtar është i detyruar të bartë pjesën e përpjesëtuar të shpenzimeve që 
rrjedhin nga vendimi për përmirësimin e objektit të bashkësisë, për përdorimin më 
të mirë të tij, apo për marrje të rëndësishme për rritjen e vlerës së bashkësisë.  

 
Neni 1006 

Kërkesa për mbarim 
 
1. Secili anëtar mund të kërkojë mbarimin e bashkësisë në çdo kohë.  
2. Anëtarët kanë mundësi që me marrëveshje, për një periudhë të caktuar apo për 

gjithmonë, ta përjashtojnë të drejtën e kërkesës për mbarimin e bashkësisë apo të 
përcaktojnë një kohë për paralajmërim për një gjë të tillë.  

3. Për rastet e përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni, është gjithashtu e mundshme 
që të kërkohet mbarimi i bashkësisë, nëse ekzistojnë arsye të mjaftueshme për një 
gjë të tillë.  

4. Administratori i emëruar nga gjykata po ashtu mund të kërkojë mbarimin e 
bashkësisë sipas paragrafëve të parë dhe të tretë.  
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5. Pa marrë parasysh paragrafin 2. të këtij neni, anëtarët në çdo moment mund të 
vendosin me unanimitet për mbarimin e bashkësisë  

6. Bashkësia mbaron gjithashtu kur anëtarët e tjetërsojnë objektin e bashkësisë si tërësi 
apo nëse objekti i bashkësisë nuk ekziston më.  

7. Kufizimi i të drejtave të anëtarëve apo të administratorit të përcaktuara në 
paragrafin 1. 3. dhe 4. të këtij neni nuk është e mundur të bëhet me kontratë.  

 
Neni 1007 

Pasojat e mbarimit 
 
1. Pas mbarimit të bashkësisë bëhet ndarja në natyrë e objektit të bashkësisë, nëse një 

gjë e tillë është e mundshme pa dëmtuar vlerën e tij. 
2. Kur objekti i bashkësisë nuk mund të ndahet në natyrë, ai shitet. Nga shitja së pari 

duhet të shlyhen detyrimet e përbashkëta ndaj personave të tretë dhe të anëtarëve që 
kanë shlyer detyrimet për llogari të anëtarëve tjerë. Pjesa e mbetur ndahet ndërmjet 
anëtarëve në përputhje me pjesët përkatëse të tyre.  

3. Nëse objekti i bashkësisë është pasuri e paluajtshme, ai shitet në ankand publik.  
4. Një apo disa anëtarë, kanë të drejtën e parablerjes në blerjen e bashkësisë sipas 

paragrafit të dytë dhe të tretë, nën kushtet e njëjta me blerësit e tretë.  
5. Po ashtu, paragrafi i dytë apo i tretë zbatohet edhe nëse mbarimi i bashkësisë 

ndodhë për shkak se anëtarët e kanë tjetërsuar objektin e bashkësisë në tërësi apo 
nëse objekti i bashkësisë nuk ekziston më.  

6. Nëse shitja nuk ka sukses atëherë bashkësia nuk mund të mbarojë.  
 

Neni 1008 
Themelimi i ortakërisë 

 
1. Bashkësia mund të mbarojë edhe nëse anëtarët themelojnë ortakëri sipas 

dispozitave të këtij ligji apo sipas dispozitave të ligjit tjetër në fuqi.  
2. Kur bashkësia mbaron sipas paragrafit 1. të këtij neni, nëse objekti i bashkësisë si 

tërësi investohet në ortakëri, atëherë nuk kryhet ndarja e bashkësisë.  
3. Anëtarët e bashkësisë janë përgjegjës ndaj personave të tretë edhe pas themelimit të 

ortakërisë ashtu siç kanë qenë para themelimit të saj. Detyrimet e përbashkëta të 
ndodhura gjatë ekzistimit të bashkësisë mund të rregullohen ndryshe me anë të 
kontratës së ortakërisë.  

 
PJESA XXVII 

KONTRATA PËR DORËZANINË 
 

KREU 1 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1009 
Nocioni 

 
Me kontratën mbi dorëzaninë obligohet dorëzani ndaj kreditorit se do ta përmbushë 
detyrimin e plotfuqishëm të debitorit të rrjedhur për pagesë, në qoftë se ky nuk e bën këtë. 
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Neni 1010 
Forma 

 
Me kontratën mbi dorëzaninë obligohet dorëzani vetëm në qoftë se deklaratën mbi 
dorëzaninë e ka bërë me shkrim. 
 

Neni 1011 
Zotësia për të vepruar e dorëzanit 

 
Vetëm personi me zotësi të plotë për të vepruar mund të detyrohet me kontratën për 
dorëzani. 
 

Neni 1012 
Dorëzania për personin e paaftë për të vepruar 

 
Kush obligohet si dorëzanë për detyrimin e ndonjë personi të paaftë për të vepruar, i 
përgjigjet kreditorit njësoj sikur dorëzani i personit të aftë për të vepruar. 
 

Neni 1013 
Objekti i dorëzanisë 

 
1. Dorëzania mund të jepet për çdo detyrim të vlefshëm pavarësisht nga përmbajtja e 

tij.  
2. Mund të hyhet dorëzanë edhe për detyrimin e kushtëzuar, si dhe për detyrimin e 

caktuar të ardhshëm.  
3. Dorëzania për detyrimin e ardhshëm mund të revokohet para se të lind detyrimi, në 

qoftë se nuk është parashikuar afati në të cilin ai duhet të lind.  
4. Dorëzania mund të jepet edhe për detyrimin e ndonjë dorëzanësi tjetër (dorëzani i 

dorëzanit).  
 

Neni 1014 
Volumi i përgjegjësisë së dorëzanit 

 
1. Detyrimi i dorëzanit nuk mund të jetë më i madh nga sa është detyrimi i debitorit 

kryesor, e në qoftë se është kontraktuar që të jetë më i madh, ai reduktohet në 
masën e detyrimit të debitorit.  

2. Dorëzani përgjigjet për përmbushjen e krejt detyrimit për të cilin ka qenë dorëzan, 
në qoftë se përgjegjësia e tij nuk është e kufizuar në ndonjë pjesë të tij, ose në 
ndonjë mënyrë tjetër i është nënshtruar kushteve më të lehta.  

3. Ai ka për detyrë t'i kompensojë shpenzimet e nevojshme që i ka bërë kreditori për 
arkëtimin e borxhit nga debitori kryesor.  

4. Dorëzani përgjigjet edhe për çdo shtim të detyrimit i cili do të krijohej nga vonesa e 
debitorit ose për faj të debitorit, në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe.  

5. Ai përgjigjet vetëm për atë kamatë të kontraktuar e cila ka rrjedhur për pagesë pas 
lidhjes së kontratës mbi dorëzaninë.  
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Neni 1015 
Kalimi i të drejtave të kreditorit në dorëzanin (subrogimi) 

 
Në dorëzanësin i cili e ka plotësuar kërkesën e kreditorit kalon kjo kërkesë me të gjitha 
të drejtat akcesore dhe me garancitë e përmbushjes së saj. 
 

KREU 2 
RAPORTET E KREDITORIT DHE TË DORËZANËSIT 

 
Neni 1016 

Format e dorëzanisë 
 
1. Prej dorëzanit mund të kërkohet përmbushja e detyrimit vetëm pasi debitori kryesor 

të mos e përmbush brenda afatit të caktuar në thirrjen e drejtuar me shkrim 
(dorëzania subsidiare).  

2. Mirëpo, kreditori mund të kërkojë përmbushjen nga dorëzani megjithëse nuk e ka 
thirrur më përpara debitorin kryesor në përmbushjen e detyrimit, në qoftë se s'ka 
dyshim se prej mjeteve të debitorit kryesor nuk mund të realizohet përmbushja e 
detyrimit apo në qoftë se debitori kryesor ka rënë në falimentim.  

3. Në qoftë se dorëzanisë është obliguar si dorëzanë pagues, i përgjigjet kreditorit si 
debitori kryesor për krejt detyrimin dhe kreditori mund të kërkojë përmbushjen e tij 
si nga debitori kryesor ashtu edhe nga dorëzanësi apo nga të dy njëkohësisht 
(dorëzania solidare). 

4. Dorëzani për detyrimin e lindur nga kontrata në ekonomi përgjigjet si dorëzanë 
pagues, në qoftë se nuk është kontraktuar diçka tjetër. 

 
Neni 1017 

Solidariteti i dorëzanësve 
 
Disa dorëzanë të një borxhi përgjigjen solidarisht, pavarësisht a kanë hyrë dorëzanë 
bashkërisht ose secili prej tyre ka marrë përsipër detyrimin ndaj kreditorit veç e veç, 
me përjashtim kur në kontratë përgjegjësia e tyre është rregulluar ndryshe. 
 

Neni 1018 
Humbja e të drejtës në afat 

 
Në qoftë se debitori e ka humbur të drejtën në afat të caktuar për përmbushjen e 
detyrimit të tij, kreditori megjithatë nuk mund të kërkojë përmbushjen nga dorëzani 
para skadimit të këtij afati, në qoftë se nuk është kontraktuar ndryshe. 
 

Neni 1019 
Falimentimi i debitorit kryesor 

 
1. Në rastin e falimentimit të debitorit kryesor, kreditori ka për detyrë t'i lajmërojë 

kërkesat e veta në falimentim dhe për këtë gjë ta njoftojë dorëzanin, ndryshe i 
përgjigjet dorëzanit për dëmin të cilin do ta pësonte ky për këtë gjë.  
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2. Pakësimi i detyrimit të debitorit kryesor në procedurën e falimentimit ose në procedurën 
e kompensimit nuk pas sjell edhe pakësimin përkatës të detyrimit të dorëzanësit, kështu 
që dorëzani i përgjigjet kreditorit për krejt shumën e detyrimit të vet.  

 
Neni 1020 

Rasti i përgjegjësisë së zvogëluar të trashëgimtarit të debitorit 
 
Dorëzani përgjigjet për krejt shumën e detyrimit për të cilën ka hyrë dorëzanë edhe në 
rastin kur nga trashëgimtari i debitorit do të mund të kërkohej pagimi vetëm i asaj pjese 
të tij që i përgjigjet vlerës së pasurisë të trashëguar. 
 

Neni 1021 
Kundërshtimet e dorëzanit 

 
1. Dorëzani mund të ushtroj kundër kërkesës së kreditorit të gjitha kundërshtimet e 

debitorit kryesor, duke përfshirë edhe prapësimin e kompensimit, por jo edhe 
kundërshtime të tjera thjesht personale të debitorit  

2. Heqje dorë e debitorit nga kundërshtimet, si dhe njohja e tij e kërkesave të 
kreditorit, nuk ka efekt ndaj dorëzanit.  

3. Dorëzani mund të ushtroj kundër kreditorit edhe kundërshtimet e veta personale, 
për shembull, nulitetin e kontratës mbi dorëzaninë, parashkrimin e kërkesave të 
kreditorit ndaj tij, prapësimin e kompensimit të kërkesave reciproke.  

 
Neni 1022 

Detyrimi i njoftimit të dorëzanit mbi ometimin e debitorit 
 
Në qoftë se debitori nuk përmbush detyrimin e vet në kohë, kreditori ka për detyrë që 
për këtë gjë ta njoftojë dorëzanin, përndryshe do t'i përgjigjet për dëmin të cilin 
dorëzani do ta pësonte për këtë. 
 

Neni 1023 
Shkarkimi i dorëzanit për shkak të vonesës së kreditorit 

 
1. Dorëzani shkarkohet nga përgjegjësia në qoftë se kreditori, me thirrjen e tij pas 

rrjedhjes për pagesë të kërkesës, nuk kërkon përmbushjen nga debitori kryesor 
brenda një (1) muaji nga data e kësaj thirjeje.  

2. Kur afati i përmbushjes nuk është caktuar, dorëzani shkarkohet nga përgjegjësia në 
qoftë se kreditori, me thirrjen e tij pas skadimit të një (1) viti nga lidhja e kontratës 
mbi dorëzaninë, nuk bën brenda një (1) muaji nga data e kësaj thirjeje deklaratë të 
nevojshme për caktimin e datës së përmbushjes.  

 
Neni 1024 

Lirimi i dorëzanit për shkak të heqjes dorë nga mjetet e sigurimit 
 
1. Në qoftë se kreditori heq dorë nga pengu ose cilëndo e drejtë tjetër me të cilën ka 

qenë siguruar përmbushja e kërkesës së tij, ose e humb nga pakujdesia dhe në ketë 
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mënyrë bën të pamundur kalimin e kësaj të drejte në dorëzanin, ky shkarkohet nga 
detyrimi i vet ndaj kreditorit për aq sa do të mund të fitonte nga ushtrimi i kësaj të 
drejte. 

2. Rregulla e paragrafit paraprak vlen si në rastin kur është fjala për të drejtën e lindur 
para lidhjes së kontratës mbi dorëzaninë, ashtu edhe në rastin kur ka lindur pas 
kësaj. 

 
KREU 3 

RAPORTET E DORËZANËSIT DHE TË DEBITORIT 
 

Neni 1025 
E drejta për të kërkuar kompensimin nga debitori 

 
1. Dorëzani që ka përmbush detyrimin ndaj kreditorit, mund të kërkojë nga debitori t'i 

kompensojë të gjitha ato që i ka paguar në llogari të tij si dhe kamatën nga data e 
pagesës.  

2. Ai ka të drejtë në kompensimin e shpenzimeve të krijuara në konteste me kreditorin 
që nga momenti kur e ka njoftuar debitorin mbi këtë konteste, si dhe në shpërblimin 
e dëmit në qoftë se ka ekzistuar.  

 
Neni 1026 

E drejta e dorëzanit të një debitori solidar 
 
Dorëzani i një prej disa debitorëve solidarë mund të kërkojë prej cilido prej tyre që t'i 
kompensojë aq sa i ka paguar kreditorit, si dhe shpenzimet. 
 

Neni 1027 
E drejta e dorëzanit në sigurimin paraprak 

 
Edhe para se ta përmbush kërkesën e kreditorit, dorëzani që është obliguar me dijen ose 
me pëlqimin e debitorit, ka të drejtë të kërkojë nga debitori t'i japë sigurim të 
nevojshëm për kërkesat e tij eventuale në rastet që vijojnë: në qoftë se debitori nuk e ka 
përmbushur detyrimin e vet në afatin e rrjedhjes për pagesë, po që se kreditori ka 
kërkuar në rrugë gjyqësore arkëtimin nga dorëzani dhe në qoftë se gjendja pasurore e 
debitorit është keqësuar mjaft pas lidhjes së kontratës mbi dorëzaninë. 
 

Neni 1028 
Humbja e të drejtës së kompensimit 

 
1. Debitori mund të përdorë kundër dorëzanit, i cili pa dijen e tij ka bërë pagimin e 

kërkesës së kreditorit, të gjitha mjetet juridike me të cilat në momentin e kësaj 
pagese ka mundur të refuzojë kërkesën e kreditorit.  

2. Dorëzani që ka paguar kërkesën e kreditorit, ndërsa për këtë gjë nuk e ka njoftuar 
debitorin, kështu që edhe ky në padijeni për këtë pagesë e ka paguar përsëri të 
njëjtën kërkesë, nuk mund të kërkoje kompensim nga debitori, por ka të drejtë të 
kërkojë nga kreditori që t'ia kthejë atë që ia ka paguar.  



 
Ligji Nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve 

 257 

Neni 1029 
E drejta për kthimin e pjesës së paguar 

 
Dorëzani i cili pa dijen e debitorit e ka paguar kërkesën e kreditorit, e cila më pas me 
kërkesën e debitorit është anuluar ose shuar me anë të kompensimit, mund vetëm të 
kërkojë nga kreditori kthimin e pjesës së paguar. 
 

KREU 4 
REGRESI I PAGUESIT NDAJ DORËZANVE TË TJERË 

 
Neni 1030 

E drejta e kompensimit nga dorëzanët tjerë 
 
Kur ekzistojnë disa dorëzanë, ndërsa njëri prej tyre paguan kërkesën e rrjedhur për 
pagesë, ai ka të drejtë të kërkojë prej dorëzanëve të tjerë që secili prej tyre t'ia 
kompensojë pjesën që i takon atij. 
 

KREU 5 
PARASHKRIMI 

 
Neni 1031 

 
1. Me parashkrimin e detyrimit të debitorit kryesor shuhet edhe detyrimi i dorëzanit.  
2. Kur afati për parashkrimin e detyrimit të debitorit kryesor është më i gjatë se dy (2) 

vjet, detyrimi i dorëzanit parashkruhet pasi të kenë kaluar dy (2) vjet nga afati i 
rrjedhjes për pagesë të detyrimit të debitorit kryesor, përveç nëse dorëzani përgjigjet 
solidarisht me debitorin.  

3. Ndërprerje e parashkrimit të kërkesave ndaj debitorit kryesor ka efekt edhe ndaj 
dorëzanit vetëm në qoftë se ndërprerja është shkaktuar nga ndonjë veprim i 
kreditorit para gjykatës kundër debitorit kryesor.  

4. Ngecja e parashkrimit të detyrimit të debitorit kryesor nuk ka efekt ndaj dorëzanit. 
 

PJESA XXVIII 
KONTRATA PËR DËRGIMIN (ASIGNACIONI) 

 
KREU 1 

NOCIONI I KONTRATËS 
 

Neni 1032 
Nocioni i kontratës 

 
Me anë të asignacionit, një person, asignanti autorizon tjetrin, asignatin që për llogari 
të tij t'i kryejë diçka të caktuar personit të tretë, marrësit të asignacionit asignatarit, dhe 
e autorizon këtë që të pranoj këtë kryerje në emër të vet. 
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KREU 2 
MARRËDHËNIET MIDIS DËRGUESIT DHE TË DËRGUARIT 

 
Neni 1033 

Aprovimi nga ana e dërguesit 
 
1. Asignatari fiton të drejtën që të kërkojë nga asignati përmbushjen vetëm kur ky të 

deklarojë se e pranon asignacionin (dërgimin).  
2. Aprovimi i dërgimit nuk mund të revokohet.  
 

Neni 1034 
Kundërshtimet e dërguesit 

 
1. Me pranimin e dërgimit midis marrësit të dërgimit dhe dërguesit formohet 

marrëdhënia e borxhit, i pavarur nga raporti midis dërguesit dhe të dërguarit, si dhe 
nga raporti midis dërguesit dhe marrësit të dërgimit.  

2. Dërguesi që e ka pranuar dërgimin mund t'i theksojë marrësit të dërgimit vetëm 
kundërshtimet që kanë të bëjnë me vlefshmërinë e aprovimit, kundërshtimet që 
bazohen në përmbajtjen e aprovimit ose në përmbajtjen e vet asignacionit, si dhe 
kundërshtimet që ka personalisht ndaj tij.  

 
Neni 1035 

Kalimi i asignacionit 
 
1. Marrësi i asignacionit mund ta bëjë kalimin e dërgimit në një tjetër edhe përpara 

aprovimit nga ana e dërguesit, ndërsa ky mund ta bëjë kalimin më tej, përveç kur 
nga vetë dërgimi ose nga rrethanat e posaçme rrjedh se ai është i pabartshëm. 

2. Në qoftë se asignati i ka deklaruar asignatarit se e pranon dërgimin, ky pranim ka 
efekt ndaj të gjithë personave, në të cilët dërgimi do të bartej në mënyrë të 
parreshtur.  

3. Në qoftë se asignati i ka deklaruar fituesit në të cilin marrësi i dërgimit e ka bartur 
asignacionin se e aprovon atë, ai nuk mund t'i paraqesë fituesit kundërshtime që ka 
ndaj asignatarit personalisht.  

 
Neni 1036 

Parashkrimi 
 
1. E drejta e asignatarit për të kërkuar përmbushjen nga asignati parashkruhet për një 

(1) vit.  
2. Në qoftë se nuk është caktuar afati i përmbushjes, parashkrimi fillon të rrjedhë kur 

asignati ta aprovojë asignacionin, e në qoftë se ai e ka aprovuar përpara se t'i jetë 
dhënë asignatarit, atëherë kur t'i jetë dhënë këtij.  
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KREU 3 
MARRËDHËNIA MIDIS ASIGNATARIT DHE ASIGNATIT 

 
Neni 1037 

Në qoftë se asignatari është kreditor i asignatit 
 
1. Kreditori nuk ka për detyrë ta pranojë asignacionin që ia ka bërë debitori me qëllim 

të përmbushjes së detyrimit të vet, por ka për detyrë që për refuzimin e vet 
menjëherë ta njoftojë debitorin, përndryshe do t'i përgjigjet për dëmin.  

2. Kreditori që e ka aprovuar asignacionin ka për detyrë ta ftojë asignatin që ta zbatojë 
atë.  

 
Neni 1038 

Asignacioni nuk është përmbushja 
 
1. Kur kreditori e ka aprovuar asignacionin e bërë nga debitori i tij me qëllim të 

përmbushjes së detyrimit, ky detyrim nuk pushon, në qoftë se nuk është kontraktuar 
ndryshe as me aprovimin e tij të asignacionit dhe as me aprovimin nga ana e 
asignatit, por vetëm me përmbushjen nga ana e asignatit.  

2. Kreditori që e ka aprovuar asignacionin e bërë nga ana e debitorit të tij, mund të 
kërkojë nga asignanti që t'i plotësojë atë që i debiton vetëm në qoftë se nuk ka 
marrë përmbushje nga asignati në kohën e caktuar në asignacion.  

 
Neni 1039 

Detyra e asignatarit për ta njoftuar asignantin 
 
Në qoftë se asignati refuzon ta aprovojë asignacionin, e refuzon përmbushjen që 
kërkon prej tij asignatari, ose deklaron që përpara se nuk do ta zbatojë, asignatari ka 
për detyrë ta njoftojë menjëherë asignantin për këtë gjë, përndryshe do t'i përgjigjet për 
dëmin. 
 

Neni 1040 
Heqja dorë nga asignacioni i aprovuar 

 
Asignatari që nuk është kreditori i asignantit dhe që nuk dëshiron që asignacionin ta 
përdorë mund të heqë dorë prej tij, edhe në qoftë se ka deklaruar se e aprovon atë, por 
ka për detyrë që për këtë gjë ta njoftojë asignantin pa vonesë. 
 

Neni 1041 
Revokimi i autorizimit të dhënë marrësit të dërgesës 

 
Asignanti mund ta revokojë autorizimin që me anë të asignacionit ia ka dhënë marrësit 
të asignacionit, përveç se asignacionin e ka lëshuar me qëllim të përmbushjes së ndonjë 
borxhi të vet ndaj tij dhe në përgjithësi në qoftë se asignacionin e ka lëshuar në interes 
të tij. 
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KREU 4 
MARRËDHËNIET E ASIGNATIT DHE TË ASIGNATARIT 

 
Neni 1042 

Në qoftë se asignati është debitor i asignantit 
 
1. Asignati nuk ka për detyrë ta aprovojë asignacionin edhe nëse është debitor i 

asignantit, përveç nëse ia ka premtuar këtë.  
2. Kur asignacioni është lëshuar në bazë të borxhit të asignatit, asignati ka për detyrë 

ta zbatojë deri në shumën e këtij borxhi, në qoftë se kjo nuk është në asnjë 
pikëpamje më e rëndë nga sa është përmbushja e detyrimit ndaj asignantit.  

3. Zbatimi i asignacionit të lëshuar në bazë të borxhit të asignatit, asignati shkarkohet 
në të njëjtën masë nga borxhi i vet kundrejt asignantit.  

 
Neni 1043 

Revokimi i autorizimit të dhënë asignatit 
 
1. Asignanti mund ta revokojë autorizimin të cilin me asignacion ia ka dhënë asignatit, 

gjithnjë gjersa ky nuk i deklaron asignatarit se e aprovon asignacionin, apo se nuk e 
zbaton atë.  

2. Ai mund ta revokojë edhe kur në vetë asignacion është shënuar se është i 
parevokueshëm, si dhe kur nga revokimi do të ofendohej ndonjë detyrim i tij ndaj 
asignatarit.  

3. Hapja e falimentimit mbi pasurinë e asignantit tërheq vetvetiu në bazë të ligjit 
revokimin e asignacionit, përveç me rastin kur asignati e ka aprovuar këtë më parë 
asignacionin përpara hapjes së falimentimit, si dhe kur në çastin e aprovimit nuk ka 
qenë në dijeni dhe as që ka mundur të ishte në dijeni për këtë falimentim.  

 
KREU 5 

VDEKJA DHE PRIVIMI I AFTËSISË PËR TË VEPRUAR 
 

Neni 1044 
Vdekja dhe privimi i aftësisë për të vepruar 

 
Vdekja e asignantit, asignatarit ose të asignatit, si dhe privimi i aftësisë për të vepruar 
të ndonjërit prej tyre nuk ka ndikim në asignacion. 
 

KREU 6 
ASIGNACIONI NË FORMË TË LETRËS NË PRURËSIN 

 
Neni 1045 

Asignacioni në formë të letrës së zotëruesit 
 
1. Asignacioni me shkrim mund t'i lëshohet zotëruesit.  
2. Në këtë rast secili titullar (posedues) i letrës ka ndaj asignatit pozitën e asignatarit. 
3. Raportet që me asignacion lindin midis asignatarit dhe asignantit, formohen në këtë 
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rast vetëm midis secilit posedues të veçantë të letrës dhe të personit që ia ka ceduar 
letrën. 

 
KREU 7 

ASIGNACIONI NË FORMË TË LETRËS SIPAS URDHËRIT 
 

Neni 1046 
Asignacioni në formë të letrës sipas urdhërit 

 
Asignacioni shkresor që është i pagueshëm në të holla, në letrat me vlerë, oe në sendet 
e zëvendësueshme, mund të lëshohet me dispozitën “sipas urdhërit”, në qoftë se 
asignati është person që merret me veprimtari ekonomike dhe në qoftë se ajo që duhet 
të kryejë, bie në kuadrin e kësaj veprimtarie. 
 

PJESA XXIX 
UJDIA 

 
Neni 1047 

Përkufizimi 
 
1. Me kontratën për ujdinë në mes të personave në kontest apo të cilët kanë paqartësi 

lidhur me ndonjë marrëdhënie juridike, kontestet ndërpriten me ndihmën e 
lëshimeve reciproke, respektivisht eliminohen pasiguritë dhe përcaktohen të drejtat 
dhe detyrimet e tyre reciproke.  

2. Konsiderohet se ekziston një paqartësi edhe atëherë, nëse ushtrimi i një të drejte 
specifike është e pasigurt.  

 
Neni 1048 

Shtrirja e lëshimeve reciproke 
 
1. Lëshimet mund të ekzistojnë, midis tjerash, në njohjen e pjesshme ose të plotë të 

ndonjë kërkese të palës tjetër ose në heqjen dorë nga ndonjë kërkesë e vet, në 
marrjen mbi vete të ndonjë detyrimi të ri, në zvogëlimin e shkallës së kamatës, në 
zgjatjen e afatit, në dhënien e pëlqimit për pagimin e kësteve të pjesshme; në 
dhënien e të drejtës së pendimit.  

2. Lëshimi mund të jetë me kusht.  
3. Kur vetëm njëra palë i bën lëshim palës tjetër dhe njeh, p.sh. kërkesën e palës tjetër, 

atëherë kjo nuk është ujdi dhe nuk i nënshtrohet rregullave të ujdisë.  
 

Neni 1049 
Aftësia 

 
Për lidhjen e kontratës për pajtimin është e nevojshme aftësia për disponim me të 
drejtën, e cila është objekt i ujdisë. 
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Neni 1050 
Objekti 

 
1. Objekt i ujdisë mund të jetë çdo e drejtë me të cilën mund të disponohet.  
2. E vlefshme është ujdia për pasojat pasurore të një çështje penale.  
3. Objekt i ujdisë nuk mund të jenë kontestet që u përkasin marrëdhënieve statusore.  
 

Neni 1051 
Zbatimi i dispozitës për kontratat e dyanshme 

 
1. Për kontratën për ujdinë vlejnë dispozitat e përgjithshme mbi kontratat e dyanshme, 

në qoftë se për atë nuk është paraparë diçka ndryshe. 
2. Në rastet kur në emër të ujdisë kontraktuesit kryejnë ndonjë punë tjetër, në ato 

marrëdhënie të tyre nuk zbatohen dispozitat e ligjit të cilat vlejnë për ujdinë, por ato 
të cilat vlejnë për punën e kryer. 

 
Neni 1052 

Dëmtimi i pamasë 
 
Për shkak të dëmtimit të pamasë nuk mund të kërkohet anulimi i ujdisë. 
 

Neni 1053 
Efekti i ujdisë ndaj dorëzanit dhe pengdhënësit 

 
1. Në qoftë se me ujdi është bërë përtërirja e detyrimit, dorëzani lirohet nga 

përgjegjësia për përmbushjen e tij dhe njëherit shuhet edhe pengu të cilën e ka 
dhënë ndonjë person i tretë.  

2. Dorëzani dhe i treti që kanë dhënë sendin e tyre në peng mbeten edhe më tutje në 
detyrim, ndërkaq përgjegjësia e tyre mund të zvogëlohet me anë të pajtimit, por jo 
edhe të rritet, përjashtimisht nëse ata janë dakorduar me pajtimin.  

3. Kur debitori me anë të ujdisë pranon kërkesën e kontestueshme, dorëzani dhe 
pengdhënësi rezervojnë të drejtën që kreditorit t'i paraqesin kundërshtimet nga të 
cilat debitori me anë të ujdisë ka hequr dorë.  

 
Neni 1054 

Ujdia për punën e cila mund të kundërshtohet 
 
1. E vlefshme është ujdia për punën juridike, kundërshtimin e së cilës njëra palë mund 

ta kërkojë, nëse pala në çastin e ujdisë ishte në dijeni për mundësinë e 
kundërshtimit.  

2. Megjithatë, është e pavlefshme pajtimi për punën juridikisht të pavlefshme kur 
kontraktuesit kanë ditur për pavlefshmërinë, por kanë dashur që këtë ta shmangin 
me ujdi.  
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Neni 1055 
Pavlefshmëria e ujdisë 

 
1. Ujdia është e pavlefshme, në qoftë se është bazuar në lajthitje të të dy kontraktuesve 

dhe në qoftë se përmban marrëdhënie juridike e cila në të vërtetë nuk ekziston, si 
dhe në qoftë se pa lajthitjen e tyre nuk do të kishte asnjë kontest dhe pasiguri midis 
tyre.  

2. E njëjta gjë vlen edhe kur lajthitja e kontraktuesve ka të bëjë me fakte të 
zakonshme.  

3. Heqja dorë nga ky nulitet nuk ka efekt juridik dhe se ajo që është dhënë në emër të 
ekzekutimit të detyrimeve nga ajo marrëveshje mund të kërkohet që të kthehet.  

 
Neni 1056 

Nuliteti i një dispozite të ujdisë 
 
Dispozitat e ujdisë interpretohen si tërësi prandaj nëse një dispozitë e vetme është e 
pavlefshme, atëherë e tërë ujdia është e pavlefshme, përveç nëse nga vetë ujdia shihet 
qartë se ajo përbëhet nga pjesë të pavarura. 
 

PJESA XXX 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 1057 

Zbatimi i këtij ligji 
 
Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në marrëdhëniet e detyrimeve që kanë lindur para 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 1058 
Ndërprerja e vlefshmërisë dhe zbatimi i ligjeve tjera 

 
1. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji dispozitat e Rregullores së UNMIK-ut nr. 

2000/68, për kontratat mbi shitjen e mallrave pushojnë se ekzistuari.  
2. Në kuptim të këtij ligji, e në pajtim me nenin 145 të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës, ligj i aplikueshëm për kontratat për shitjen ndërkombëtare të mallrave 
është Konventa e Kombeve të Bashkuara për kontratat për shitjen ndërkombëtare të 
mallrave. 

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji dispozitat e Ligjit mbi marrëdhëniet e 
detyrimeve (Gazeta Zyrtare e RSFJ-së, nr. 29/78, 39/85, 57/89), pushojnë se 
ekzistuari, me përjashtim të dispozitave në vijim: Kreu XXXI, nenet 1035 deri 
1046; Kreu XXXII, nenet 1047 deri 1051; Kreu XXXIII, nenet 1052 deri 1060; 
Kreu XXXIV, nenet 1061 deri 1064; Kreu XXXV nenet 1065 deri 1068; Kreu 
XXXVI nenet 1069 deri 1071; Kreu XXXVII, nenet 1072 deri 1082; Kreu 
XXXVIII, nenet 1083 deri 1087; Kreu XXXIX, neni 1088, të cilat 
përshtatshmërisht do të vazhdojnë të aplikohen përderisa legjislacioni nacional nuk 
fuqizon ligje, gjegjësisht akte tjera nënligjore për rregullimin e të njëjtave. 
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4. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, pushojnë së vepruari edhe dispozitat e ligjeve të 
mëparshme që kanë rregulluar këtë materie, përveç në rastet kur me këtë ligj është 
paraparë ndryshe.  

 
Neni 1059 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi gjashtë (6) muaj pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/ L-077 
10 maj 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-024-2012, datë 30.05.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.16 / 19 QERSHOR 
2012, PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Miraton 
 

LIGJI PËR PRONËSINË DHE TË DREJTAT TJERA SENDORE 
 

PJESA I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Fushëveprimi i Ligjit 
 
1. Ky ligj rregullon krijimin, përmbajtjen, bartjen, mbrojtjen si dhe shuarjen e të 

drejtave sendore.  
2. Ky ligj rregullon pronësinë si dhe të drejtat sendore të kufizuara si posedimin, të 

drejtat sendore të sigurimit si dhe të drejtat sendore të shfrytëzimit. Këto të drejta 
sendore të kufizuara mund të krijohen në pronësi apo në të drejta sendore të tjera që 
mund të jenë të përshtatshme për këtë qëllim.  

3. Të drejtat tjera sendore mund të krijohen vetëm përmes ligjit. Dispozitat e 
përgjithshme dhe parimet themelore të këtij ligji gjithashtu vlejnë për të drejtat 
sendore të cilat nuk parashihen në paragrafin 2 të këtij neni, përveç nëse ligjet e 
veçanta parashohin ndryshe.  

4. Pronësia dhe të drejtat sendore të tjera mund të kufizohen ose të merren kundër 
vullnetit të titullarit vetëm sipas kushteve dhe procedurave të përcaktuara me ligj. 

5. Dispozitat e këtij ligji nuk aplikohen në të drejtat sendore publike ose vlerat 
pasurore të përbashkëta të cilat rregullohen me ligje të veçanta, përveç nëse në 
mënyrë specifike parashihet ndryshe me këtë ligj.  

 
Neni 2 

Titullarët e të drejtave sendore 
 
1. Çdo person mund të fitojë të drejta sendore, përveç nëse është paraparë ndryshe me 

ligj.  
2. Titullari i një të drejte sendore mund të paraqesë këtë të drejtë kundrejt cilitdo 

person, përveç nëse me ligj parashihet ndryshe.  
 

Neni 3 
Përparësia e të drejtave sendore 

 
Në qoftë se në një vlerë pasurore ekzistojnë disa të drejta sendore, atëherë përparësia e 
tyre përcaktohet sipas kohës së krijimit të tyre, përveç nëse me ligj parashihet ndryshe. 
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Neni 4 
Prezumimi i mirëbesimit 

 
Në çoftë se fitimi i një të drejte sendore varet nga mirëbesimi i fituesit, do të 
prezumohet mirëbesimi, përveç nëse vërtetohet ndryshe. 
 

Neni 5 
Kufizimi i të drejtave sendore 

 
1. Të drejtat sendore mund të kufizohen me të drejtat sendore në sendet tjera ashtu si 

është paraparë me këtë ligj.  
2. Të drejtat sendore duhet të ushtrohen sipas natyrës së sendit dhe sipas parimeve të 

këtij ligji. 
 

Neni 6 
Ndalimi i keqpërdorimit 

 
1. Keqpërdorimi i të drejtave sendore është i ndaluar.  
2. Të drejtat sendore keqpërdoren, nëse përdoren ekskluzivisht ose qartas për t’i 

shkaktuar dëm personave të tjerë ose pasurive të tyre.  
 

Neni 7 
Parashkrimi i të drejtave sendore 

 
Të drejtat sendore nuk parashkruhen, përveç ashtu si përcaktohet me ligj. 
 

PJESA II 
Përkufizimet 

 
Neni 8 
Sendi 

 
Sende konsiderohen sendet e luajtshme, paluajtshmeritë dhe të drejtat jotrupore. 

 
Neni 9 

Sendi i luajtshëm 
 
1. Sendet e luajtshme janë objektet trupore të pavarura, që nuk janë në mënyrë të 

përhershme të lidhura me tokën ose pjesët e tokës dhe që në përgjithësi mund të lëvizin.  
2. Sendet fizike që nuk janë trupore, siç janë drita ose energjia janë pasuri jotrupore (të 

paprekshme).  
 

Neni 10 
Paluajtshmëria 

 
1. Paluajtshmëria është një pjesë e caktuar e sipërfaqes tokësore, e cila është e 

kufizuar ose mund të kufizohet. Paluajtshmëria përfshinë pasuritë natyrore 
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nëntokësore, bimët me rrënjë nëntokësore dhe objektet tjera të lidhura me bazament 
tokësor.  

2. Një paluajtshmëri përfshinë edhe:  
2.1. një ndërtesë, e cila është në pronësi të një personi tjetër për dallim nga pronari 

i paluajtshmërisë, mbi të cilën është ndërtuar ndërtesa;  
2.2. një njësi e ndërtuar që rregullohet sipas neneve 57-62;  
2.3. e drejta e ndërtimit sipas neneve 271-281;  
2.4. e drejta e qirasë sendore sipas dispozitave përkatëse mbi qiranë.  

3. Të gjitha vlerat tjera pasurore janë të luajtshme.  
 

Neni 11 
Të drejtat jotrupore 

 
Të drejtat jotrupore janë të drejtat sendore të kufizuara që përfshijnë, kërkesën për të 
kërkuar nga një person tjetër kryerjen e një veprimi të caktuar, posaçërisht pagesën e të 
hollave. 
 

Neni 12 
Pasuritë e përbashkëta 

 
1. Pasuritë e përbashkëta si ajri dhe ujë nuk mund të jenë objekt i pronësisë apo i të 

drejtave sendore të kufizuara të ndonjë personi ose objekt i punëve juridike.  
2. Çdo person mund ti përdorë pasuritë e përbashkëta brenda kufizimeve të parapara 

me ligj.  
Neni 13 

Pjesët përbërëse 
 
1. Pjesë përbërëse është një send i luajtshëm i cili sipas bindjes së përgjithshme 

konsiderohet si pjesë e një sendi tjetër të luajtshëm (sendit kryesor) ose e një 
paluajtshmërie.  

2. Pjesë përbërëse të një paluajtshmërie përfshinë sendet e luajtshme që nuk janë 
vetëm përkohësisht të lidhura me tokën, qëndrojnë mbi tokë ose shtrihen nën tokë.  

3. Pjesët përbërëse e kanë të njëjtin status ligjor sikur sendi kryesor i luajtshëm ose 
paluajtshmeria dhe nuk mund të jenë objekt i një të drejte sendore të veçantë, 
përveç nëse janë ndarë nga sendi kryesor i luajtshëm ose paluajtshmëria. 

 
Neni 14 

Sendi aksesor 
 
1. Sendet aksesore janë sende të luajtshme që nuk janë pjesë përbërëse, por që kanë 

për qëllim të shërbejnë vijueshëm qëllimeve ekonomike të një sendi kryesor të 
luajtshëm ose paluajtshmërie dhe për këtë arsye janë vendosur në afërsi përkatëse të 
sendit kryesor.  

2. Send aksesor të një ndërmarrjeje bujqësore janë bagëtia dhe aparatet e makinat; më 
tej edhe prodhimet bujqësore dhe farërat, përderisa këto duhen për mbarëvajtjen e 
ndërmarrjes derisa të mund të korren prodhimet dhe farërat pasuese.  
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3. Send aksesor i paluajtshmërisë, në të cilat ushtrohet një zejtari, prodhimtaria 
industriale ose tregtia janë makinat, veglat dhe pajisjet, të cilat duhen dhe përdoren 
për qëllimet e prodhimtarisë ose të tregtisë.  

4. Të drejtat dhe detyrimet që kanë të bëjnë me sendin kryesor shtrihen edhe mbi 
sendin aksesor, përveç nëse ndryshe është paraparë me ligj ose nga palët.  

 
Neni 15 

E drejta jo-personale 
 

E drejtë jopersonale është një e drejtë e cila mund të bartet dhe vlera e së cilës mund të 
shprehet në të holla. 
 

Neni 16 
Frutat 

 
Frutat të një pasurie ose të drejte jopersonale janë përfitimet natyrore dhe ligjore, të 
cilat drejtpërsëdrejti burojnë nga pasuria apo e drejta jopersonale nga përdorimi faktik 
apo juridik i tyre pa zvolglimin e vlerës së pasurisë ose të drejtës jopersonale. 
 

Neni 17 
Shfrytëzimi 

 
Shfrytëzimi i pasurisë ose i të drejtës jopersonale nënkupton përdorimin e frutave të 
pasurisë dhe të drejtave jopersonale dhe përfitimeve të tjera të parapara për përdorimin 
e këtyre pasurive dhe të drejtave jopersonale. 

 
PJESA III 

PRONËSIA 
 

KAPITULLI I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 18 
Pronësia 

 
1. Pronësia është e drejta e tërësishme në një send. Pronari mund të disponojë me 

sendin sipas dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdorë, me atë të 
disponojë dhe të tjerët t’i përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk kundërshtohet 
nga ligji ose nga të drejtat e një të treti.  

2. Pronësia intelektuale i nënshtrohet rregullave të posaçme.  
 

Neni 19 
Të drejtat e njëllojta 

 
Dispozitat e këtij kapitulli vlejnë edhe për të drejta të njëllojta në vlera të tjera 
pasurore, të cilat nuk lidhen për një send, veçanërisht të drejtat e kërkesës dhe pasuria 
intelektuale, përderisa në këto të drejta sipas natyrës së tyre ato dispozita janë të 
zbatueshme. 
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Neni 20 
Mbrojtja e nevojshme 

 
1. Asnjë person nuk vepron në kundërshtim me ligjin nëse ai e dëmton ose e 

shkatërron pasurinë e luajtshme që i takon ndonjë personi tjetër me qëllim të 
largimit nga vetvetja ose nga personi i tretë rrezikun e pritshëm të rrjedhur nga kjo 
pasuri e luajtshme, përderisa dëmtimi ose shkatërrimi i kësaj pasurie të luajtshme 
ishte e domosdoshme për largimin e rrezikut. Nëse rreziku ishte shkaktuar nga 
personi që e dëmton ose shkatërron pasurinë e luajtshme ose nëse ky person ka 
mundur të shmangë rrezikun e pritshëm por nuk ka vepruar me qëllim ose nga 
neglizhenca, ky person është përgjegjës për kompensimin e pronarit të pasurisë së 
luajtshme për dëmin e shkaktuar.  

2. Pronari i një sendi të luajtshëm ose i një paluajtshmërie nuk ka të drejtë të ndalojë të 
tjerët për ushtrimin e ndikimeve mbi këtë pronë nëse kjo është e domosdoshme për 
shmangien e rrezikut të pritshëm, përderisa rreziku është proporcionalisht më i 
madh në krahasim me dëmin që i shkaktohet pronarit. Pronari mund të kërkojë 
kompensim për çdo dëm të shkaktuar.  

 
KAPITULLI II 

FITIMI DHE HUMBJA E PRONËSISË NË SENDE TË LUAJTSHME 
 

Neni 21 
Fitimi i pronësisë në sende të luajtshme 

 
1. Për fitimin e pronësisë në një send të luajtshëm është e nevojshme një punë juridike 

e vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit të pronësisë si dhe dorëzimi i sendit te 
fituesi i pronësisë.  

2. Nëse fituesi e ka në posedim sendin e luajtshëm, atëherë puna juridike e vlefshme 
është e mjaftueshme për kalimin e pronësisë.  

3. Në qoftë se tjetërsuesi ka në posedim sendin e luajtshëm dhe dorëzimi mund të 
zëvendësohet me marrëveshje midis pronarit dhe fituesit atëhere fituesi e fiton 
posedimin e tërthortë (indirekt) mbi sendin e luajtshëm.  

4. Në qoftë se një person i tretë ka në posedim sendin e luajtshëm, atëherë dorëzimi i 
sendit mund të zëvendësohet në atë mënyrë që tjetërsuesi ia cedon fituesit të drejtën 
e kërkesës kundër personit të tretë për kthimin e sendit të luajtshëm.  

 
Neni 22 

Fitimi me mirëbesim 
 
1. Fituesi bëhet pronar edhe atëherë, nëse sendi nuk i takon tjetërsuesit, përveç nëse 

fituesi në kohën e bartjes së posedimit nuk është me mirëbesim.  
2. Nëse një send i luajtshëm gjatë fitimit te pronësisë sipas nenit 21 paragrafi 2. nuk i 

takon tjetërsuesit, fituesi fiton pronësinë, përveçse në kohën kur ai fiton posedimin 
nuk është me mirëbesim. 

3. Nëse një send i luajtshëm gjatë fitimit sipas nenit 21 paragrafi 3. nuk i takon 
tjetërsuesit, fituesi bëhet pronar, nëse tjetërsuesi ia dorëzon atij (fituesit) sendin, 
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përveçse në kohën kur ai merr sendin në posedimin indirekt nuk është me 
mirëbesim.  

4. Nëse një send i luajtshëm gjatë fitimit sipas nenit 21 paragrafi 4. nuk i takon 
tjetërsuesit, fituesi fiton pronësinë, kur tjetërsuesi cedon kërkesën ose kur ai (fituesi) 
fiton posedimin nga një i tretë, përveçse ai (fituesi) në momentin e cedimit ose të 
fitimit të posedimit nuk është me mirëbesim.  

5. Fituesi nuk është me mirëbesim, kur ai ka qenë në dijeni apo nga pakujdesia e 
madhe nuk ka qenë në dijeni se sendi nuk i takon tjetërsuesit.  

 
Neni 23 

Pamundësia e fitimit me mirëbesim për sendet e humbura pa vullnetin e pronarit 
 
1. Nuk ka fitim të pronësisë me mirëbesim sipas nenit 22, në qoftë se sendi i është 

vjedhur pronarit, i mungon ose i ka humbur në çfarëdo mënyre, përveç siç është 
paraparë në nenin 33 të këtij ligji.  

2. Rregulli sipas par. 1 të këtij neni, nuk zbatohet për të holla, letra me vlerë të prurësit 
si dhe për rastet e tjetërsimit të sendit përmes ankandit publik.  

 
Neni 24 

Kthimi i të mirave të kulturës kombëtare 
 
1. Të mira e kulturës kombëtare janë sendet me vlerë artistike, historike ose 

arkeologjike, të cilat gjenden sidomos në institucione publike si në muze, arkiva ose 
biblioteka.  

2. E mira e kulturës kombëtare, e cila është hequr kundërligjshëm nga territori sovran i 
një shteti anëtar të Unionit Evropian ose sipas kontratës së huas nuk është kthyer në 
afatin e paraparë, atëherë ajo duhet të kthehet nga poseduesi ose mbajtësi te 
autoriteti kompetent. 

3. Paragrafi 1 zbatohet me kushtin e reciprocitetit faktik edhe për të mirat kulturore, të 
cilat janë larguar nga territori sovran i vendeve të tjera.  

 
Neni 25 

Shuarja e të drejtave të personave të tretë 
 
1. Nëse një send i luajtshëm tjetërsuar është i ngarkuar me të drejtën e një personi të 

tretë, atëherë kjo e drejtë shuhet me fitimin e pronësisë mbi atë send.  
2. E drejta e personit të tretë nuk shuhet, nëse fituesi nuk është me mirëbesim në 

kohën kur është kryer bartja e pronësisë.  
 

Neni 26 
Prezumimi i pronësisë për poseduesin 

 
1. Prezumohet se poseduesi i sendit të luajtshëm është edhe pronar. Kjo nuk vlen kur 

poseduesit të mëparshëm sendi i është vjedhur, i ka humbur apo në ndonjë mënyrë 
tjetër jo të vullnetshme e ka humbur posedimin, Kjo nuk zbatohet për të holla ose 
për letrat me vlerë të prurësit.  

2. Prezumohet se poseduesi i mëparshëm ka qenë pronarë gjatë kohës së posedimit.  
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Neni 27 
Fitimi i frutave 

 
1. Frutat e një sendi të luajtshëm i takojnë pronarit të sendit, nëse me ligj ose 

marrëdhënie juridike nuk rrjedh diçka tjetër.  
2. Personi i cili e posedon sendin e luajtshëm si pronarë, e fiton pronësinë mbi frutat e 

sendit me ndarjen frutave nga ky send. Fitimi i pronësisë mbi frutat nuk është i 
mundur nëse poseduesi pronarë nuk është me mirëbesim në kohën kur e fiton 
posedimin pronësor ose merr në dijeni për mungesën e të drejtës së tij para ndarjes 
së frutave nga sendi.  

 
Neni 28 

Fitimi me parashkrim 
 
1. Një person i cili ka në posedim pronësor një send të luajtshme për dhjetë (10) vite pa 

ndërprerje të posedimit e fiton pronësinë mbi këtë send me përfundimin e kohës prej 
dhjetë (10) vjetëve (fitimi me parashkrim), në qoftë se në fillimin dhe gjatë kohës prej 
dhjetë (10) viteve ai nuk ishte në dijeni se nuk i takonte e drejta e pronësisë. 

2. Parashkrimi përjashtohet nëse personi gjatë fitimit dhe kohëzgjatjes së posedimit 
pronësor nuk ka qenë me mirëbesim ose nëse ai gjatë periudhës dhjetë-vjeçare e 
kupton se ai nuk ka të drejtë pronësie në pasurinë e luajtshme.  

3. Nëse pronësia fitohet përmes parashkrimit fitues, shuhen të drejtat e personave të 
tretë, të cilat të drejta janë krijuar para fitimit të pronësisë, përveç nëse pronari 
posedues nuk është me mirëbesim lidhur me këto të drejta gjatë fitimit të posedimit 
pronësor.  

 
Neni 29 

Bashkimi 
 
1. Nëse sendet e luajtshme të pronarëve të ndryshëm bashkohen ashtu ndërmjet veti që 

bëhen përbërës qenësor të një sendi të vetëm, atëherë pronarët e deritanishëm bëhen 
bashkëpronarë të sendit të ri. Pjesëmarrjet përcaktohen sipas proporcioneve të 
vlerave, të cilat i kanë pasur sendet në momentin e bashkimit.  

2. Në qoftë se në mesin e sendeve njëri mund të caktohet si send kryesor, atëherë 
pronari i tij bëhet pronar i sendit të njësuar. Pronarët e deritanishëm të sendeve të 
cilët përmes bashkimit humbin pronësinë, fitojnë të drejtën për shpërblim të vlerës 
së sendeve të tyre kundër pronarit të sendit kryesor.  

3. Nëse shuhet pronësia në një send, atëherë shuhen edhe të drejtat e tjera që 
ekzistojnë në një send. Kjo nuk vlen, kur pronari i sendit të ngarkuar bëhet 
bashkëpronar ose mbetet pronar i sendeve të bashkuara.  

 
Neni 30 

Përzierja 
 
Nëse sendet e luajtshme të pronarëve të ndryshëm përzihen ashtu që nuk mund të 
ndahen ose mund të ndahen vetëm me shpenzime jo proporcionale, atëherë gjen zbatim 
përkatës dispozita e nenit 29 të këtij ligji. 
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Neni 31 
Përpunimi 

 
1. Personi i cili e krijon një send të ri të luajtshëm përmes përpunimit apo ndryshimit 

me materialin e vet, fiton pronësinë në sendin e ri të përpunuar ose të ndryshuar.  
2. Personi i cili e krijon një send të ri të luajtshëm përmes përpunimit apo ndryshimit 

me materialin e personave të tjerë e fiton pronësinë në sendin e ri të krijuar, përveç 
në rast se vlera e përpunimit është qenësisht më e vogël se vlera e materialit me të 
cilin është krijuar sendi i ri.  

3. Nëse vlera e përpunimit apo ndryshimit është saktësisht e barabartë me vlerën e 
materialeve të tjetrit, palët e fitojnë bashkëpronësinë mbi sendin e ri në pjesë të barabarta.  

4. Si përpunim konsiderohet edhe shkrimi, vizatimi, pikturimi, shtypja, gravimi apo 
një përpunim i ngjashëm i sipërfaqes.  

5. Në rastin e fitimit të pronësisë në sendin e ri të luajtshëm të gjitha të drejtat 
ekzistuese në material shuhen. Pronari i sendit të ri është i detyruar t’i kompensoj 
personat e tretë për humbjen e të drejtave të tyre.  

 
Neni 32 

Fitimi i pronësisë në sendet e luajtshme pa pronarë 
 
1. Personi i cili e merr në posedim pronësor një send të luajtshëm pa pronarë, e fiton 

pronësinë në atë send, nëse përvetësimi nuk është i ndaluar me ligj.  
2. Një send i luajtshëm bëhet pa pronarë nëse pronari me qëllim të heqjes dorë nga 

pronësia e braktisë posedimin e sendit.  
3. Kafsha shtëpiake bëhet pa pronarë, kur nuk i kthehet pronarit sipas zakonit lokal.  
4. Një luzmë (tufë) bletësh bëhet pa pronarë kur gjendet në natyrë të lirë, nuk është 

ndjekur nga pronari i saj brenda dyzetetetë (48) orëve dhe nuk është vendosur 
ndonjë shenjë në vendqëndrimin e saj të ri.  

 
Neni 33 

Gjetja e sendit 
 
1. Personi i cili e gjen një send të luajtshëm dhe e merr atë në posedim duhet sa më 

parë ta lajmërojë personin të cilit i ka humbur sendi ose pronarin e sendit të gjetur.  
2. Nëse gjetësi nuk e dinë identitetin apo vendndodhjen e personit që i ka humbur 

sendi ose të pronarit të sendit, gjetësi duhet pa ndonjë vonesë të panevojshme ta 
lajmërojë autoritetin kompetent për gjetjen e sendit dhe rrethanat e gjetjes. Nëse 
sendi nuk ka vlerë më të madhe se dhjetë (10) Euro, njoftimi nuk është i nevojshëm.  

3. Gjetësi është i detyruar për ruajtjen e sendit. Nëse sendit i kanoset prishja ose ruajtja 
e tij është e lidhur me shpenzime të mëdha në proporcion me vlerën e sendit, 
atëherë gjetësi është i detyruar t’ia dorëzojë sendin autoritetit kompetent për ta 
nxjerr atë në ankand publik.  

4. Me kalimin e afatit prej një viti nga njoftimi i autoriteteve kompetente, gjetësi e 
fiton pronësinë në sendin e gjetur, përveç nëse gjetësi më parë merr dijeni për 
personin e legjitimuar për pranim e sendit ose ky e ka lajmëruar të drejtën e tij 
pranë autoritetit kompetent. Me rastin e fitimit të pronësisë, të drejtat e tjera në send 
do të shuhen.  
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5. Gjetësi mund të kërkojë një shpërblim për gjetjen nga personi që mbanë të drejtën 
për pranimin e sendit të gjetur. Shpërblimi i gjetësit është pesë për qind e vlerës së 
sendit deri në pesëqind (500) Euro, tre përqind mbi këtë vlerë, dhe tre (3) për qind 
në rast të gjetjes së kafshëve. Nëse sendi ka vlerë vetëm për personin që mbanë të 
drejtën për pranimin e tij, vlera e shpërblimit për gjetjen përcaktohet ashtu siç është 
më e drejtë. Kërkesa për shpërblim nuk vlen nëse gjetësi shkelë detyrën e 
lajmërimit ose e fshehë gjetjen kur është pyetur.  

 
Neni 34 

Gjetja e thesarit 
 
1. Në qoftë se gjendet një send me vlerë të veçantë, i cili ka qëndruar gjatë i fshehur sa 

që nuk mund të gjendet pronari i tij, atëherë pronësia në atë send fitohet sipas kësaj 
ndarje, 1/3 për gjetësin, 1/3 për pronarin e sendit të paluajtshëm në të cilin ishte 
fshehur sendi dhe 1/3 i takon shtetit. 

2. Në qoftë se sendi është me vlerë historike, arkeologjike ose të artit, atëherë fitimi i 
pronësisë parashihet me dispozita të ligjeve të veçanta. 

 
Neni 35 

Heqja dorë nga pronësia 
 
Heqje dorë nga një send është, kur pronari në mënyrë të qartë shprehet se 
përfundimisht heq dorë nga pronësia e tij në atë send. 
 

KAPITULLI III 
FITIMI DHE HUMBJA E PRONËSISË NË PALUAJTSHMËRITË 

 
Neni 36 

Fitimi i pronësisë në paluajtshmëri 
 
1. Për bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e nevojshme një punë juridike e 

vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit si bazë juridike dhe regjistrimi i 
ndryshimit i pronësisë në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri. 

2. Kontrata për bartjen e paluajtshmërisë duhet të lidhet me shkrim në prezencë të dy 
palëve në një zyrë kompetente. 

 
Neni 37 

Fusha e zbatimit 
 
Pronësia në një paluajtshmëri shtrihet në hapësirën mbi sipërfaqen e tokës dhe në 
hapësirën nën sipërfaqen e tokës, 
mirëpo vetëm për aq sa ekziston interesi për ushtrimin e saj dhe nëse me ligj të veçantë 
dhe të drejtat e personave të tretë nuk përcaktojnë diçka tjetër. 
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Neni 38 
Pjesët përbërëse 

 
 
Pronësia në një paluajtshmëri shtrihet edhe në sendin e luajtshëm, i cili është bërë pjesë 
përbërëse e paluajtshmërisë. 
 

Neni 39 
Aksesori 

 
Në qoftë se fitohet pronësia në një paluajtshmëri, prezumohet se edhe aksesoret janë 
fituar njëkohësisht. 
 

Neni 40 
Fitimi me parashkrim 

 
1. Personi i cili me mirëbesim e ka njëzet (20) vjet në posedim të pandërprerë një 

paluajtshmëri ose një pjesë të saj, e fiton pronësinë në të.  
2. Personi i cili e ka dhjetë (10) vjet në posedim të pandërprerë një paluajtshmëri dhe 

nëse ai është regjistruar si posedues pronësor në kadastër e fiton pronësinë në 
paluajtshmërinë ose në ndonjë pjesë të saj, në qoftë se brenda këtij afati nuk është 
regjistruar ndonjë kundërshtim lidhur me regjistrimin.  

 
Neni 41 

Fitimi me parashkrim përmes regjistrimit 
 
1. Për bartjen e pronësisë në paluajtshmëri është e nevojshme një punë juridike e 

vlefshme ndërmjet tjetërsuesit dhe fituesit si bazë juridike dhe regjistrimi i 
ndryshimit i pronësisë në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri.  

2. Kontrata për bartjen e paluajtshmërisë duhet të lidhet me shkrim në prezencë të dy 
palëve në një zyrë kompetente.  

 
Neni 42 

Heqja dorë nga pronësia 
 
1. Heqja dorë nga pronësia në një paluajtshmëri mund të bëhet kur pronari deklaron në 

zyrën kompetente se ai dëshiron të heqë dorë nga paluajtashmeria dhe kjo deklaratë 
është regjistruar në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë.  

2. Në qoftë se hiqet dorë nga pronësia në një paluajtshmëri, atëherë pronësinë në atë 
paluajtshmëri e fiton subjekti publik kompetent në territorin e të cilës ndodhët 
paluajtshmëria. Autoriteti publik kompetent e fiton të drejtën e pronësisë në këtë 
send me regjistrimin e të drejtës së pronësisë ne regjistrin e të drejtave në 
paluajtshmëri. 
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Neni 43 
Bashkëpronësia dhe pronësia e përbashkët në paluajtshmëri 

 
Dispozitat e këtij ligji lidhur me pronësinë në një paluajtshmëri janë të zbatueshme 
edhe për bashkëpronësinë dhe pronësinë e përbashkët në një paluajtshmëri. 
 

KAPITULLI IV 
E DREJTA SENDORE E PARABLERJES 

 
Neni 44 

Përmbajtja e të drejtës së parablerjes 
 
1. Një paluajtshmëri (ose bashkëpronësia në një paluajtshmëri) mund të ngarkohet në 

atë mënyrë, që një person të ketë të drejtën e parablerjes.  
2. E drejta e parablerjes mund të krijohet përmes ligjit ose përmes kontratës. E drejta 

kontraktuese e parablerjes krijohet përmes marrëveshjes ndërmjet pronarit të 
paluajtshmërisë dhe personit që e ka të drejtën e parablerjes. E drejta e parablerjes 
bëhet e vlefshme ndaj personave të tretë, nëse regjistrohet në Regjistrin e të drejtave 
në paluajtshmëritë.  

3. E drejta e parablerjes mund të caktohet për një apo më shumë raste të blerjes, 
mirëpo kufizohet në rastin e shitjes nga pronari i cili e ka paluajtshmerinë në kohën 
e dhënies së të drejtës së parablerjes ose nga trashëgimtaret e tij.  

 
Neni 45 

Njoftimi dhe ushtrimi i të drejtës së parablerjes 
 
1. Për njoftimin për rastin e parablerjes vlen dispozita relevante e Ligjit për detyrimet 

ose të një ligji të tjetër të zbatueshëm.  
2. Ushtrimi i të drejtës së parablerjes pason përmes deklarimit ndaj të detyruarit për 

parablerje si dhe është e nevojshme forma e parashikuar për kontratën e shitjes. 
 

Neni 46 
Efektet e të drejtës së parablerjes 

 
1. Me ushtrimin e të drejtës së parablerjes bëhet lidhja e kontratës ndërmjet të titullarit 

të drejtës së parablerjes dhe të detyruarit për parablerje nën ato kushte, për të cilat 
është marrë vesh i detyruari i parablerjes me blerësin.  

2. Ndaj personave të tretë e drejta e parablerjes ka efektin e një shënimi për sigurimin 
e kërkesës për bartjen e pronësisë.  

 
Neni 47 

Pagesa e çmimit 
 
1. Titullari i të drejtës së parablerjes duhet t’ia paguajë shitësit çmimin e shitjes.  
2. Në qoftë se blerësi ose pasardhësi juridik i tij është regjistruar si pronar, atëherë i 

titullari për parablerje duhet të paguajë çmimin e shitjes së paguar nga blerësi te 
shitësi.  
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Neni 48 
Lirimi i titullarit të parablerjes dhe i blerësit 

 
1. Përderisa titullari për parablerje ka për t’ia paguar çmimin e shitjes blerësit apo 

pasardhësit juridik të tij, atëherë ai lirohet nga detyrimi për pagesën e çmimit të 
blerjes ndaj shitësit.  

2. Në qoftë se blerësi apo pasardhësi juridik i tij humb pronësinë si pasojë e ushtrimit 
të së drejtës së parablerjes, atëherë blerësi lirohet nga detyrimi për pagesën e çmimit 
të shitjes, përderisa çmimi i blerjes që ka mbetur borxh prej tij nuk është paguar. Ai 
nuk mund të kërkojë kthimin e çmimit të paguar të shitjes.  

 
Neni 49 

Përjashtimi i titullarit të panjohur të të drejtës së parablerjes 
 
Nëse një titullar i të drejtës së parablerjes është i panjohur, ai mund të përjashtohet nga 
ushtrimi i të drejtës së tij në të njëjtën mënyrë sikur një titullar i panjohur që ka 
përparësi të njoftimit i cili mund të përjashtohet nga ushtrimi i të drejtës së tij sipas 
nenit 124 të këtij ligji. 
 

Neni 50 
Zbatimi i dispozitave për të drejtën e parablerjes 

 
Dispozitat përkatëse të Ligjit të Detyrimeve janë të zbatueshme në këtë kapitull mbi të 
drejtën e parablerjes. 
 

KAPITULLI V 
PRONËSIA E DISA PERSONAVE 

 
NËN-KAPITULLI 1 

BASHKËPRONËSIA 
 

Neni 51 
Bashkëpronësia 

 
1. Në qoftë se pronësia në një send u takon disa personave në pjesë të caktuara 

(alikuote) ata kanë bashkëpronësi në send.  
2. Në qoftë se pjesët e bashkëpronarëve janë të pacaktuara, atëherë prezumohet se ato 

janë të barabarta.  
 

Neni 52 
Të drejtat e bashkëpronarit 

 
1. Bashkëpronari ka të drejtë, që sendin ta merr në posedim dhe ta shfrytëzojë në 

proporcion me pjesën e tij.  
2. Frutat të cilat i jep sendi ndahen sipas madhësisë së pjesës. Në qoftë se ndarja e 

frutave nuk është e mundshme, atëherë bashkëpronarët e fitojnë bashkëpronësinë 
mbi fruta.  
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3. Bashkëpronari mund të disponojë me pjesën e tij në send edhe pa pëlqimin e 
bashkëpronarëve të tjerë.  

4. Në qoftë se objekt i bashkëpronësisë është një paluajtshmëri, atëherë secilit 
bashkëpronar i takon e drejtë e parablerjes. Në qoftë se disa bashkëpronarë 
parashtrojnë kërkesën për të drejtën e parablerjes, secilit i takon e drejta e 
parablerjes sipas pjesës së tij. E drejta e parablerjes ekziston edhe atëherë, kur një 
gjykatë ka urdhëruar shitjen e pjesës në ankand publik. E drejta e parablerjes nuk 
ekziston, nëse një bashkëpronar pjesën e tij ua shet trashëgimtarëve të tij. 

 
Neni 53 

Administrimi i bashkëpronësisë 
 
1. Bashkëpronarët e administrojnë së bashku një send, në të cilin ekziston 

bashkëpronësia.  
2. Punët e administrimit të rregullt të bashkëpronësisë janë të pavlefshme pa pëlqimin 

e bashkëpronarëve, pjesët e të cilëve së bashku përbëjnë më shumë se pesëdhjetë 
(50) % përqind.  

3. Për punët e administrimit të jashtëzakonshëm, veçanërisht disponimi me sendin dhe 
ngarkimi i sendit ose emërimi i administratorit, është i nevojshëm pëlqimi i të gjithë 
bashkëpronarëve.  

4. Vendimet e miratuara nga bashkëpronarët veprojnë edhe ndaj pasardhësve juridikë 
të një bashkëpronari.  

 
Neni 54 

Kërkesat nga bashkëpronësia 
 
Secili bashkëpronar mund të parashtrojë kërkesat kundrejt personave të tretë lidhur me 
tërë sendin, kërkesa për kthim dhe për prestimet që sipas natyrës së tyre janë të 
pandashme mund të parashtrohen nga bashkëpronari vetëm në atë mënyrë, që prestimi 
të bëhet ndaj të gjithë bashkëpronarëve. 
 

Neni 55 
Pasardhësi i veçantë i një bashkëpronari 

 
Në qoftë se bashkëpronarët e një paluajtshmërie kanë rregulluar administrimin dhe 
përdorimin apo kanë përcaktuar që zgjidhja e bashkësisë përjashtohet përgjithmonë apo 
përkohësisht ose kanë caktuar një afat të denoncimit, atëherë ky rregull vlen kundër 
pasardhësit të veçantë të një bashkëpronari, vetëm nëse ky rregull është i regjistruar në 
Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë. 
 

Neni 56 
Shuarja e bashkëpronësisë 

 
1. Shuarja e bashkëpronësisë bëhet përmes njërës nga këto mënyra: ndarjes, marrjes 

përsipër të sendit nga një bashkëpronar, braktisjes së sendit të luajtshëm, apo kur 
vendoset në ankand të paluajtshmërive.  
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2. Në qoftë se bashkëpronarët vlerësojnë se tjetërsimi te personi i tretë është i 
papranueshëm për të gjithë bashkëpronarët, atëherë sendi mund të shitet në ankand 
publik dhe të ardhurat do të ndahen bashkëpronarëve sipas pjesëve të secilit.  

3. Në qoftë se shuarja e bashkëpronësisë bëhet përmes ndarjes në natyrë apo kur një 
apo më shumë bashkëpronarë e fitojnë pronësinë në tërë sendin, atëherë vlera e 
qarkullimit të sendit duhet të përcaktohet përmes ekspertizës të një eksperti zyrtar, 
nëse nuk heqin dorë të gjithë bashkëpronarët nga ekspertiza e vlerës.  

4. Në qoftë se ndërmjet bashkëpronarëve nuk mund të arrihet pajtimi rreth mënyrës së 
procedurës për zgjidhjen e bashkëpronësisë, atëherë sendi i përbashkët, nëse është i 
luajtshëm, duhet të tjetërsohet përmes rregullave të shitjes së pasurisë që është 
peng, ndërsa kur është një paluajtshmëri përmes shitjes në ankand detyrues, ndërsa 
të ardhurat e krijuara duhet tu ndahen bashkëpronarëve në pajtim me pjesët e tyre. 
Në qoftë se tentativa për tjetërsimin e pronësisë nuk është e suksesshme, atëherë një 
bashkëpronarë mund të kërkojë përsëritjen, nëse ai i merr përsipër shpenzimet.  

 
NËN-KAPITULLI 2 

PRONËSIA NË NJËSI TË NDËRTESËS 
 

Neni 57 
Pronësia në pjesë të ndërtesës 

 
1. Pronësia në një pjesë të një ndërtese (njësi ndërtese) është pronësi e veçantë në një 

banesë, një hapësirë (lokal) afariste ose një vend parkim garazhi së bashku me 
pjesën e bashkëpronësisë në paluajtshmëri në të cilën ndodhet pjesa e ndërtesës.  

2. Pronësi e përbashkët ekziston në paluajtshmëri (toka) mbi të cilën qëndron ndërtesa 
si dhe pjesët, instalimet dhe pajisjet, të cilat nuk qëndrojnë në pronësi të veçantë ose 
në pronësi të një personi të tretë.  

3. Pronësia e veçantë në njësi të ndërtesës duhet të krijohet vetëm, kur banesat, 
hapësirat afariste ose vend parkimet në garazhe janë të kufizuara.  

4. Pjesa e bashkëpronësisë në paluajtshmëri nuk mund të ndahet nga pronësia e 
veçantë në njësi të ndërtesës.  

 
Neni 58 

Krijimi i të drejtës së pronësisë 
 
1. Pronësia në një njësi ndërtese krijohet përmes kontratës (në pajtim me paragrafin 2 

të këtij neni) ose përmes ndarjes (në pajtim me paragrafin 3 të këtij neni).  
2. Bashkëpronësia në një paluajtshmëri mund të përcaktohet përmes kontratës së 

bashkëpronarëve në atë mënyrë, që secilit bashkëpronar i lejohet pronësia e veçantë 
në një banesë, hapësira afariste apo mbi një vend parkim garazhi në një ndërtesë të 
ndërtuar apo në një ndërtesë që do të ndërtohet mbi paluajtshmëri të bashkëpronësisë.  

3. Pronari i një paluajtshmërie mundet ta ndajë pronësinë e tij në pjesë bashkëpronesie 
përmes deklarimit para zyrës së regjistrit e të drejtave në paluajtshmëritë në atë 
mënyrë, që së bashku në secilën pjesë të bashkëpronësisë pjesa e veçantë e 
pronësisë është themeluar mbi një banesë të caktuar ose një hapësirë të një ndërtese 
që është ndërtuar ose do të ndërtohet në një paluajtshmëri.  
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Neni 59 
Ngarkimi me hipotekë 

 
1. Në qoftë se paluajtshmëria në rastin e nenit 57 paragrafi 3 të këtij ligji ose 

bashkëpronësia në rastin e nenit 58 paragrafi 2 të këtij ligji është e ngarkuar me 
hipotekë, atëherë ndarja e pronës mund të bëhet me pëlqimin e kreditorit 
hipotekues. 

2. Hipoteka do të kalojnë në pronësinë në një pjesë të ndërtesës.  
 

Neni 60 
Objekti i pronësisë së veçantë 

 
1. Objekt të pronësisë së veçantë janë hapësirat e caktuara si dhe pjesët përbërëse të 

ndërtesës që i takojnë këtyre hapësirave, të cilat mund të ndryshohen, mënjanohen 
ose plotësohen, pa u cenuar pronësia e përbashkët ose pronësia e veçantë e 
personave të tretë përtej masës së lejuar ose pa u cenuar pamja e jashtme e 
ndërtesës.  

2. Pronësia e veçantë nuk mund të tjetërsohet apo të ngarkohet pa pjesën përkatëse të 
bashkëpronësisë.  

 
Neni 61 

Dispozitat lidhur me formën 
 
1. Për krijimin ose shuarjen e pronësisë së veçantë është e nevojshme marrëveshja 

kontraktuese rreth ndryshimit juridik dhe regjistrimi në Regjistrin e të drejtave në 
paluajtshmëritë.  

2. Për marrëveshje nevojitet forma e caktuar në nenin 36 paragrafi 2 të këtij ligji.  
 

Neni 62 
Regjistrimi i të drejtave në paluajtshmëri 

 
1. Për dhënien e pëlqimit nga pronari ose bashkëpronari për ndonjë regjistrim në 

Regjistrin për të drejtat në paluajtshmëritë në përputhje me nenin 58 paragrafët 2 
dhe 3 të këtij ligji nevojitet:  
1.1. një skicim (vizatim) i ndërtimit i pajisur me një nënshkrim nga autoriteti i 

ndërtimit, nga e cila është e dukshme ndarja e ndërtesës, pozita dhe madhësia 
e pjesëve të ndërtesave, të cilat janë në pronësinë e veçantë dhe në pronësinë 
e përbashkët (plani i ndarjes).  

1.2. një vërtetim i lëshuar nga autoriteti i ndërtimit, se ekzistojnë kushtet për 
kufizim.  

2. Ndarja bëhet e vlefshme, nëse ajo ndarje regjistrohet në Regjistrin e të drejtave në 
paluajtshmëritë.  
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NËN-KAPITULLI 3 
BASHKËSIA E PRONARËVE TË NJËSIVE TË NDËRTESËS 

 
Neni 63 
Parimet 

 
1. Marrëdhënia juridike reciproke të pronarëve të njësive të ndërtesës përcaktohen me 

dispozitat e këtij ligji. Pronarët e njësive të ndërtesës me marrëveshje mund t’i 
rregullojnë raportet reciproke, përveç nëse me ligj është paraparë ndryshe.  

2. Marrëveshjet, përmes të cilave pronarët e njësive të ndërtesës parashohin diçka 
tjetër nga dispozitat e këtij ligji, ose u shmangen marrëveshjeve të veta, janë të 
vlefshme për pasardhësit juridikë të një pronari të veçantë, nëse janë regjistruar në 
Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë si përmbajtje e pronësisë së veçantë.  

3. Veprimet juridike në çështjet, për të cilat sipas këtij ligji apo sipas një 
marrëveshjeje vendoset nëpërmjet shumicës së votave, janë të vlefshme edhe ndaj 
pronarëve të njësive të ndërtesës, të cilët nuk e kanë miratuar vendimin apo nuk 
ishin prezentë gjatë marrjes së vendimit.  

4. Vendimet për të qenë të vlefshme sidomos për vlefshmërinë ndaj kreditorëve dhe 
personave të tretë nuk duhet të regjistrohen në Regjistrin e të drejtave në 
paluajtshmëritë.  

 
Neni 64 

Ndalimi i zgjidhjes së bashkëpronësisë 
 
Një pronar i një njësie të ndërtesës mund të kërkojë zgjidhjen e bashkëpronësisë vetëm 
atëherë, nëse ndërtesa është e shkatërruar krejtësisht apo pjesërisht, dhe nuk ekziston 
ndonjë detyrim për rindërtim. 
 

Neni 65 
Të drejtat e pronarit të një njësie të ndërtesës 

 
1. Secili pronar i një njësie të ndërtesës mund të disponojë në kuadër të ligjeve sipas 

dëshirës me pjesët e ndërtesës të cilat qëndrojnë në pronësi të veçantë (specifike) 
dhe të tjerët t’i përjashtojë nga ndikimet, përderisa nuk përballen me të drejtat e 
personave të tretë. 

2. Si përmbajtje e pronësisë së veçantë mund të kontraktohet që tjetërsimi i pronësisë 
në një njësi të ndërtesës bëhet e vlefshme vetëm atëherë, kur pronarët e tjerë të 
njësive të ndërtesës apo një i tretë aprovojnë tjetërsimin. Aprovimi mund të 
refuzohet vetëm për ndonjë një arsye të rëndësishme. Kufizimi bëhet i vlefshëm 
vetëm me regjistrimin në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë.  

 
Neni 66 

Detyrimet e pronarit të një njësie të ndërtesës 
 
1. Secili pronar i një njësie të ndërtesës është i detyruar veçanërisht: 
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1.1. që pjesën e ndërtesës që gjenden në pronësi të veçantë të mirëmbajë ashtu që 
pronësia e veçantë dhe pronësia e përbashkët të përdorët vetëm në atë mënyrë 
që asnjë pronar tjetër i një njësie të ndërtesës të mos pëson një dëm, 

1.2. të lejojë hyrjen dhe përdorimin e pjesëve të ndërtesës që gjenden në pronësi të 
veçantë, kur kjo është e nevojshme për mirëmbajtjen dhe riparimin e 
pronësisë së përbashkët, 

1.3. që të mban barrën e mirëmbajtjes së pronësisë së përbashkët si dhe 
shpenzimet e mirëmbajtjes së pronësisë së përbashkët sipas proporcionalitetit 
të pjesës së tij. 

 
Neni 67 

E drejta e përjashtimit 
 
1. Në qoftë se pronari i një njësie të ndërtesës në mënyrë të përsëritur është fajtor për 

shkelje të rëndë të detyrimeve ndaj pronarëve të tjerë të njësive të ndërtesës, në atë 
mënyrë që nuk mund të pritet edhe më tej vazhdimi i bashkësisë me atë, atëherë 
pronarët e tjerë të njësive të ndërtesës mund të kërkojnë prej tij tjetërsimin e njësisë 
së tij të ndërtesës. 

2. Për një vendim të tillë është i nevojshëm pëlqimi i më shumë se gjysmës së 
pronarëve. 

3. Dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni janë të detyrueshme. Ndonjë kontratë 
apo marrëveshje e kundërt është e pavlefshëm. 

4. Nëse pronari i njësisë së ndërtesës nuk ka marrë pjesë në masat e domosdoshme për 
përmirësim e bashkëpronësisë, atëherë shpenzimet proporcionale që i kanë takuar 
atij do të llogariten kur të vendoset çmimi i shitjes. 

 
Neni 68 

E drejta e parablerjes 
 
Në rast të bartjes (tjetërsimit) së pronësisë në një njësi të ndërtesës, pronarëve të tjerë të 
një njësie në të njëjtën ndërtesë u takon e drejta e parablerjes. Në atë rast gjejnë zbatim 
rregullat për të drejtën e parablerjes tek bashkëpronësia sipas nenit 52, paragrafi 4 të 
këtij ligji.  
 

NËN-KAPITULLI 4 
ADMINISTRIMI 

 
Neni 69 

Administrimi i rregullt 
 
1. Përderisa në këtë ligj apo në një marrëveshje të pronarëve të një njësie të ndërtesës 

nuk është përcaktuar ndryshe, administrimi i pronësisë së përbashkët u takon 
bashkërisht pronarëve të njësive të ndërtesës. 

2. Në qoftë se administrimi i rregullt nuk është rregulluar përmes marrëveshjes, 
atëherë pronarët e njësive të ndërtesës mund të vendosin me shumicë votash. 

 282 



 
Ligji Nr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore 

3. Një administrim i rregullt në interes të gjithë pronarëve të një njësie të ndërtesës 
përfshin veçanërisht:  
3.1. mirëmbajtjen dhe riparimin e rregullt të pronësisë së përbashkët, lidhjen e 

kontratave të sigurimeve të nevojshme kundër zjarrit dhe të sigurimeve në 
zonën (territorin) e pronarëve të shtëpive dhe të paluajtshmërive - detyrimi i 
përgjegjësisë,  

3.2. grumbullimin e një rezerve të arsyeshme për mirëmbajtje, 
3.3. ndërmarrjen dhe durimin e të gjitha masave, të cilat janë të nevojshme në 

veçanti për qasjen e ndërtesës ndaj rrjetave të zakonshme, posaçërisht për 
furnizim me ujë, për ujëra të zeza dhe energji, telefon dhe instalime të 
telekomunikacionit,  

3.4. përpilimin e një plani ekonomik,  
3.5. dhe shpalljen e një rendi shtëpiak.  

 
Neni 70 

Administrimi i jashtëzakonshëm 
 
1. Ndryshimet dhe shpenzimet e ndërtimit, të cilat tejkalojnë masat e administrimit të 

rregullt mund të vendosen vetëm unanimisht nga pronarët e njësive të ndërtesës.  
2. Në qoftë se më shumë se gjysma e ndërtesës është shkatërruar dhe rindërtimi nuk 

mund të mbulohet nga ndonjë sigurim apo në ndonjë mënyrë tjetër, atëherë 
rindërtimi mund të vendoset vetëm unanimisht.  

 
Neni 71 

Caktimi, shkarkimi, të drejtat dhe detyrat e administratorit 
 
1. Për caktimin e administratorit vendosin pronarët e njësive të ndërtesës me shumicë 

votash. Caktimi mund të miratohet maksimalisht për pesë vjet. Një vazhdim i 
mandatit është i lejuar.  

2. Caktimi i një administratori është i nevojshëm edhe atëherë nëse bashkësia e 
pronarëve të një njësie të ndërtesës përbëhet vetëm nga dy palë.  

3. Administratori posaçërisht ka të drejtë dhe detyrë që të zbatojë vendimet e 
pronarëve të një njësie të ndërtesës, të përkujdeset për mirëmbajtjen sipas rregullit 
të pronësisë së përbashkët dhe të administrojë paratë e përbashkëta.  

4. Administratori është posaçërisht i autorizuar që të kryejë dhe që të pranojë të gjitha 
pagesat dhe shërbimet dhe deklarimet e vullnetit që janë të lidhura me 
administrimin e pronësisë së përbashkët dhe në rrugën gjyqësore dhe 
jashtëgjyqësore të parashtrojë të gjitha kërkesat që janë të lidhura me këtë 
administrim.  

5. Detyrat dhe autorizimet e administratorit sipas paragrafit 2 dhe 3 të këtij neni nuk 
mund të kufizohen me marrëveshje të pronarëve të njësive të ndërtesës.  

 
Neni 72 

Këshilli administrues 
 
Pronarët e njësive të ndërtesës mund të vendosin me shumicë votash që nga mesi i tyre 
të formohet një këshill administrues, me nga një kryetar dhe një zëvendës. Këshilli 
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administrues përkrah administratorin gjatë administrimit të njësive të ndërtesës dhe 
kontrollon veçanërisht planin ekonomik si dhe llogaritjet dhe parallogaritet e 
shpenzimeve në të cilat bazohet plani ekonomik. 
 

Neni 73 
Kuvendi i pronarëve të njësive të ndërtesës 

 
1. Kuvendi i pronarëve të njësive të ndërtesës themelohet për objektet, për të cilat 

sipas këtij ligji ose sipas një marrëveshjeje të pronarëve të njësive të ndërtesës 
mund të vendoset me vendim të kuvendit të pronarëve.  

2. Kuvendi konvokohet nga administratori së paku një herë në vit si dhe atëherë, nëse 
konvokimi i kuvendit kërkohet nga një anëtar i këshillit administrues ose së paku 
nga një e katërta e pronarëve të njësive të ndërtesës. Në qoftë se një administrator 
mungon apo pa arsye refuzon të thërrasë kuvendin, kuvendin mund ta konvokojë 
edhe kryetari i këshillit administrues.  

3. Për vlefshmërinë e një vendimi është e nevojshme që gjatë konvokimit të 
përcaktohet lënda dhe konvokimi të kryhet me një afat prej dhjetë ditësh para ditës 
së përcaktuar për mbajtjen e kuvendit. Një vendim është i vlefshëm edhe pa kuvend, 
nëse të gjithë pronarët e njësive të ndërtesës deklarojnë me shkrim pëlqimin e tyre.  

4. Rreth vendimeve të miratuara në kuvend duhet të përpilohet një procesverbal. Secili 
pronar i një njësie të ndërtesës ka të drejtë që ta këqyrë procesverbalin dhe të 
kërkojë një kopje të tij. 

 
Neni 74 

Mbajtja e kuvendit 
 
1. Kuvendi ka kuorum, nëse pronarët prezent të njësive të ndërtesës përfaqësojnë më 

shumë se gjysmën e pjesëve të bashkëpronësisë, e llogaritur sipas sipërfaqes së 
ndërtesës.  

2. Secila njësi e ndërtesës ka një votë. Nëse njësia e ndërtesës u takon disa pronarëve, 
vota mund të jepet vetëm unanimisht.  

3. Një pronar nuk ka të drejtë vote, nëse lënda e votimit prek një punë juridike ose një 
kontest juridik me pronarët e tjerë.  

 
Neni 75 

Zgjidhja e kontesteve nga gjykata 
 
Gjykata vendos në bazë të kërkesës të një parashtruesi rreth të drejtave dhe detyrimeve 
të pronarëve të njësive të ndërtesës rreth të drejtave dhe detyrimeve të administratorit 
gjatë administrimit të pronësisë së përbashkët, rreth caktimit të një administratori ose 
vlefshmërisë së vendimeve të kuvendit të pronarëve të ndërtesave. 
 

Neni 76 
Zbatimi i dispozitave për administrimi i njësive të ndërtesave 

 
Dispozitat e neneve 69 deri 75 të këtij ligji janë të zbatueshme përveç nëse parashihet 
ndryshe me ligj të veçantë. 
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NËN-KAPITULLI 5 
PRONËSIA E PËRBASHKËT 

 
Neni 77 

Pronësia e përbashkët 
 
1. Nëse disa persona kanë të drejtë pronësie mbi një send në atë mënyrë që pjesët e 

tyre nuk janë të caktuara, atëherë ata janë pronarë të përbashkët. 
2. Pronësia e përbashkët mund të krijohet përmes ligjit ose përmes kontratës. 

Marrëveshja me të cilën krijohet pronësia e përbashkët mund të lidhet vetëm nëse 
shprehimisht është e lejuar me ligj. 

3. Pronarët e përbashkët disponojnë së bashku me pronësinë dhe përgjigjen së bashku 
për detyrimet në lidhje me këtë pronësi. 

4. Pronarët e përbashkët mund të kërkojnë shitjen e pjesshme të pronësisë së 
përbashkët, por jo në kohë të papërshtatshme. 

5. Dispozitat për bashkëpronësinë do të zbatohet, për pronësinë e përbashkët, përveç 
nëse me ligj parashihet ndryshe.  

 
KAPITULLI VI 

E DREJTA FQINJËSORE 
 

Neni 78 
Detyrimi për përkujdesje 

 
1. Pronarët e paluajtshmërive fqinjë janë të detyruar që ti marrin parasysh të drejtat 

dhe interesat e fqinjëve të tyre dhe të drejtat e tyre t’i ushtrojnë ashtu që të mos 
cenohen apo dëmtohen të drejtat e fqinjëve të tyre.  

2. Detyrimet për përkujdesjes dhe dispozitat ligjore të të drejtës fqinjësore do të 
zbatohen edhe për raportin ndërmjet pronarit të një paluajtshmërie dhe pronarit të 
ndërtesës, e cila gjendet mbi këtë paluajtshmëri, nëse sipas natyrës së tyre janë të 
zbatueshme edhe në këtë raport.  

 
Neni 79 

Ngatërrimi i kufirit 
 
Në rast të ngatërrimit të kufirit, kur nuk mund të caktohet kufiri i vërtetë, atëherë 
zbatohen dispozitat relevante të Ligjit për Kadastrën. 
 

Neni 80 
Shënimi dhe instalimet e kufirit 

 
1. Pronarët e paluajtshmërive fqinjë janë të detyruar që të bashkëveprojnë gjatë 

caktimit e shenjave të përhershëm të kufirit, apo rivendosjen e tyre kur ato janë 
larguar ose janë bërë të panjohura.  

2. Shpenzimet për caktimin apo rivendosjen e shenjave të përhershme të kufirit barten 
përgjysmë nga pronarët e paluajtshmërive fqinjë, përveç nëse marrëdhëniet 
ekzistuese ligjore midis fqinjëve parashohin zgjidhje tjetër. 
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3. Nëse ndërmjet dy paluajtshmërive fqinjë qëndron një instalim kufizues (veçanërisht 
mur, gardh, gardhishte, hendek, ledh, mezhdë) prezumohet se ai është pronësi e 
përbashkët e të dy pronarëve, nëse ai gjendet në kufi.  

4. Nëse instalimi kufizues qëndron në njërin prej paluajtshmërive, prezumohet se ai 
gjendet në pronësi të pronarit, të cilit i takon paluajtshmëria.  

5. Lloji dhe procedura e mbajtjes së shenjave të kufirit duhet të mbahen sipas dokeve 
të zakonshme të rrethit.  

6. Në qoftë se personit të tretë i shkaktohet dëm për shkak të mungesës së 
mirëmbajtjes së shenjave të kufirit, pronari i shenjës së kufirit është i detyruar për 
shpërblimin e dëmit të shkaktuar.  

 
Neni 81 

Pema në kufi 
 
1. Në qoftë se një pemë gjendet në kufi midis paluajtshmërive, atëherë frutat e pemës 

dhe vetë pema u takon fqinjëve në pjesë të barabarta.  
2. Secili fqinjë mund të kërkojë mënjanimin e pemës. Shpenzimet për mënjanimin e 

pemës u bien barrë të fqinjëve në pjesë të barabarta. Fqinjë i cili kërkon 
mënjanimin, ka për t’i bartur vetë shpenzimet, në qoftë se pronari tjetër heq dorë 
nga e drejta e tij për pemën. Kërkesa për mënjanimin e pemës përjashtohet në rast 
se pema shërben si shënim i kufirit dhe, në bazë të rrethanave, nuk mund të 
zëvendësohet me ndonjë shenjë tjetër kufiri.  

3. Kjo dispozitë gjënë zbatim edhe për bimë të tjera, në qoftë se ato qëndrojnë në 
kufirin midis paluajtshmërive.  

 
Neni 82 
Imisione 

 
1. Pronari i një paluajtshmërie nuk mund të ndalojë daljen e gazrave, avujve, tymit, 

blozës, nxehtësisë, zhurmës, dridhjeve dhe ndikimeve të ngjashme që dalin nga një 
paluajtshmëri, përderisa ndikimet nuk cenojnë ose cenojnë jo qenësisht përdorimin 
e paluajtshmërisë. Një cenim i jo qenësishëm ekziston, nëse nuk janë tejkaluar 
vlerat kufizuese të parashikuara në ligje dhe në akte nënligjore. 

2. E njëjta vlen edhe në rastet kur cenimi qenësor shkaktohet përmes një përdorimi të 
zakonshëm vendor të paluajtshmërisë tjetër dhe nuk mund të pengohet përmes 
masave, që për përdoruesit në aspektin ekonomik është e pranueshme.  

 
Neni 83 
Frutat 

 
Frutat që bien nga pema ose një shkurre në paluajtshmërinë e fqinjë konsiderohen të 
jenë fruta të pronarit të paluajtshmërisë fqinjë prej momentit kur frutat ndahen nga 
pema. 
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Neni 84 
Degët dhe rrënjët 

 
1. Pronari i një paluajtshmërie ka të drejtën që të prejë ose në ndonjë mënyrë tjetër t’i 

mënjanojë degët që rriten përtej kufirit të paluajtshmërisë fqinjë, nëse ato pengojnë 
dhe nëse pronari i pemës këtë nuk e bënë në afatin e arsyeshëm përkundër kërkesës 
së fqiut. Një e drejtë e tillë nuk i takon pronarit, nëse kufiri mes paluajtshmërive 
gjendet në një pyll.  

2. Rrënjët që rriten nga një paluajtshmëri fqinjë, pronari i paluajtshmërisë tjetër mund 
t’i shkurtojë vetëm atëherë, kur rrënjët shkatërrojnë apo rrezikojnë strukturën e një 
ndërtese ose të një kulture të bimëve të mbjell në paluajtshmërinë e tij.  

 
Neni 85 

Hyrja e domosdoshme për marrjen e kafshëve 
 
1. Kafshët që i takojnë një ekonomie shtëpiake mund të merren nga pronarët e tyre në 

paluajtshmëritë fqinje të pronarëve të tjerë. Kjo vlen edhe për një luzmë bletësh.  
2. Pronari i paluajtshmërisë në të cilën ndodhen kafshët mund të refuzoj hyrjen, nëse 

ai menjëherë u dorëzohen kafshët pronarit të tyre.  
 

Neni 86 
Kalimi i domosdoshëm 

 
1. Një kalim i domosdoshëm nëpër një paluajtshmëri duhet të lejohet, nëse 

paluajtshmëria fqinj nuk ka asnjë qasje tjetër në një rrugë ose nëse kjo është e lidhur 
me një rrugë më të gjatë dhe nëse dobia për paluajtshmërinë, në favor të së cilës 
lejohet kalimi, është më e madhe se sa dëmi për paluajtshmërinë, nëpër të cilin 
duhet kaluar.  

2. Drejtimi i kalimit të domosdoshëm duhet të caktohet në një mënyrë që i siguron 
kalimin më të përshtatshëm fqinji që e kërkon kalimin dhe më së paku e pengon 
fqinji, i cili e lejon kalimin.  

3. Fqinji mbi paluajtshmërinë e të cilit bëhet kalimi i domosdoshëm duhet të 
kompenzohet me shpërblim periodik për përdorimin e pronës si dhe për çdo dëm të 
shkaktuar gjatë kalimit.  

4. Kalimi i domosdoshëm ndërpritet kur përfundon nevoja e kalimit.  
5. Ky nen zbatohet edhe për vendosjen e lidhjeve për furnizim.  
 

Neni 87 
E drejta e kalimit për ndërtesa 

 
Dispozita e nenit 78 të këtij ligji zbatohen për pronarin e ndërtesës i cili ka nevojë për 
kalim të domosdoshëm nëpër paluajtshmërinë që e rrethon. 
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Neni 88 
Shfrytëzimi i përkohshëm i një paluajtshmërie fqinj 

 
1. Pronari i një paluajtshmërie mund të kërkojë nga pronari i një paluajtshmërie fqinj 

që përkohësisht ti mundësohet hyrja në palujtshmërinë fqinje me qëllim të kryerjes 
së punëve në paluajtshmërinë e tij personale nëse punët nuk mund të kryhen në 
ndonjë mënyrë tjetër ose vetëm me shpenzime proporcionalisht shumë të larta. 
Punët duhet të lajmërohen me njoftim të duhur kohor para fillimit të tyre. 

2. Pas shfrytëzimit, paluajtshmëria fqinjë duhet të kthehet përsëri në gjendjen e mëparshme. 
3. Pronari i paluajtshmërisë e cila është shfrytëzuar mund të kërkoj pagesën e 

kompensimit të arsyeshëm për shfrytëzimin e paluajtshmërisë së tij. Kërkesa për 
kompensim parashkruhet pas gjashtë (6) muajsh pasi puna ka përfunduar.  

 
Neni 89 

Shembja e një ndërtese 
 
Në qoftë se ekziston një rrezik serioz, që një ndërtesë apo një pjesë e saj të shembet dhe 
e rrezikon paluajtshmërinë fqinje ose paluajtshmërinë që e rrethon, pronari i 
paluajtshmërisë që rrezikohet mund të kërkojë nga pronari i ndërtesës që t’i marrë të 
gjitha masat e nevojshme për shmangien e rrezikut. 
 

Neni 90 
Ndërtimi përtej vijës së kufirit 

 
1. Në qoftë se pronari i një paluajtshmërie gjatë ndërtimit të një ndërtese ka ndërtuar 

përtej kufirit, pronari i pronës fqinji nuk është i detyruar ta duroj ndërtimin përtej 
kufirit.  

2. Fqinji duhet të shpërblehet përmes një rente në të holla, nëse ai ka kundërshtuar me 
shkrim pronarin që ka ndërtuar përtej kufirit. Kundërshtimi mund të parashtrohet 
vetëm brenda afatit prej një viti që nga çasti kur fqinji ka marrë dijeni për 
ndërtimin, por jo më vonë se pesë vite pas ndërtimit përtej kufirit. Renta paguhet 
prej momentit kur është bërë kundërshtimi.  

3. Fqinji, në paluajtshmërinë e të cilit është ndërtuar, mund të kërkojë nga pronari i 
paluajtshmërisë:  
3.1. që pronësia në ndërtesë të ndahet në vijën e kufirit;  
3.2. që ndërtuesi të mënjanon pjesën e ndërtesës, e cila gjendet në paluajtshmërinë 

e fqinjit që kundërshton; ose  
3.3. që ndërtuesi të blejë pjesën e paluajtshmërisë e cila është mbuluar me 

ndërtim.  
4. Fqinji duhet ta shfrytëzoj njërën nga të drejtat e parapara më larë në nën-paragrafët 

3.1 dhe 3.2., brenda një viti nga kundërshtimi. Deri në ushtrimin e zgjedhjes dhe 
përfundimin e veprimit përkatës nga pronari i ndërtesës së ndërtuar jashtë kufirit 
sipas nën-paragrafëve 3.1 deri 3.3., duhet të paguhet renta e paraparë në paragrafin 
2 këtij neni. 
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Neni 91 
Mihja rrezikuese 

 
Një paluajtshmëri nuk guxon të mihet në atë mënyrë që sipërfaqja e paluajtshmërisë 
fqinjë të humbë mbështetjen e nevojshme, përveçse kur pronari i saj paraprakisht është 
përkujdesur për një përforcim tjetër të nevojshëm. 
 

Neni 92 
Rrjedha e ujit 

 
Pronari i një paluajtshmërie nuk guxon ta ndryshojë në dëm të fqinjët rrjedhën e ujit 
ose sasinë dhe cilësinë e ujit të rrjedhshëm, e cila rrjedh pranë apo nëpër 
paluajtshmërinë e tij. 
 

KAPITULLI VII 
MBROJTJA E PRONËSISË 

 
Neni 93 

Kërkesa për kthimin e sendit 
 

Pronari mund të kërkojë kthimin e sendit të caktuar prej secilit i cili nuk ka të drejtë 
posedimi. 
 

Neni 94 
Kundërshtimet e poseduesit 

 
1. Poseduesi mund të refuzojë kthimin e sendit, nëse ai ose poseduesi indirekt, prej të 

cilit ai e derivon (nxjerrë) kërkesën e tij për posedim ka të drejtë posedimi.  
2. Në qoftë se poseduesi indirekt i paautorizuar nuk ka të drejtë kundër pronarit i cili e 

lejon poseduesin të ketë posedim direkt mbi sendin atëherë pronari mund të kërkojë 
nga poseduesi kthimin e sendit poseduesit indirekt ose kur poseduesi indirekt nuk 
mundet apo nuk dëshiron të pranojë sendin, atëherë t’ia kthej vet atij (pronarit).  

 
Neni 95 

Kërkesat kundër poseduesit me mirëbesim 
 
1. Pronari mund të kërkojë nga poseduesi me mirëbesim i cili nuk ka të drejtë 

posedimi kundrejt pronarit, kthimin e frutave ose dobive të tjera të vjelura nga 
përdorimi i sendit. 

2. Poseduesi i cili është i detyruar që pronarit t’ia dorëzojë frutat, mund të kërkojë 
shpërblim për shpenzimet e arsyeshme, të cilat janë krijuar për prodhimin apo për 
mbledhjen e frutave, me kusht që shuma që kërkohet për shpërblim të jetë më e ultë 
se vlera e frutave që duhet të dorëzohen.  

3. Kërkesa për kthimin e frutave dhe shpërblimin e shpenzimeve parashkruhet në afat 
prej tri vjetësh nga kthimi i sendit te pronari.  
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Neni 96 
Kërkesat e poseduesit me mirëbesim 

 
1. Poseduesi me mirëbesim mund të kërkojë nga pronari kompensimin e shpenzimeve 

të nevojshme si dhe të shpenzimeve të dobishme të lidhura me mbajtjen e sendit.  
2. Një shpenzim i nevojshëm është harxhimi i pasurisë, i cili në kohën e harxhimit 

ishte i nevojshëm për mbajtjen ose mbarëvajtjen e sendit sipas rregullit dhe 
standardit objektiv.  

3. Shpenzim i dobishëm është çdo harxhim i pasurisë, i cili sipas standardit objektiv 
shpie tek rritja e vlerës së sendit.  

4. Poseduesit me mirëbesim i takon e drejta e retencionit në send derisa pronari t’ia 
kompensoj poseduesit të gjitha shpenzimet e nevojshme dhe të dobishme.  

5. Kërkesa për kompensimin e shpenzimeve parashkruhet në afat prej tri vjetësh nga 
dorëzimi i sendit.  

 
Neni 97 

Posedimi me keqbesim 
 
1. Poseduesi është me keqbesim nëse ai ose detentori (mbajtësi) i tij ishte në dijeni ose 

ka mund të dijë, se nuk kanë pasur të drejtë posedimi.  
2. Si posedues me keqbesim konsiderohet edhe poseduesi nga çasti kur pronari kërkon 

kthimin e sendit ose kur paraqitet kërkesa sipas nenit 95 të këtij ligji. 
 

Neni 98 
Kërkesat kundër poseduesit me keqbesim 

 
1. Poseduesi me keqbesim duhet t’ia dorëzojë pronarit dobitë e sendit si dhe të 

shpërblej vlerën, nëse i ka harxhuar dobitë ose nëse ato dobi nuk i ka vjel.  
2. Poseduesi me keqbesim është përgjegjës para pronarit për dëmin që shkaktohet, kur 

si pasojë e fajit të tij sendi përkeqësohet, shkatërrohet apo për ndonjë arsye tjetër 
është e pamundur kthimi i sendit.  

 
Neni 99 

Kërkesat e poseduesit me keqbesim 
 
1. Poseduesi me keqbesim kundër pronarit ka të drejtën e shpërblimit të shpenzimeve 

të nevojshme.  
2. Lidhur me këtë kërkesë poseduesi me keqbesim nuk ka të drejtën e retencionit.  
 

Neni 100 
Përgjegjësia për poseduesin deliktor 

 
Nëse poseduesi e ka krijuar posedimin përmes veprimeve të ndaluara ose përmes një 
vepre penale, atëherë ai i përgjigjet pronarit sipas dispozitave për shpërblimin e dëmit 
për shkak të veprimeve të palejuara. 
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Neni 101 
Përjashtimi 

 
Kërkesat e pronarit dhe të poseduesit kundër njëri-tjetrit të parapara me nenet 93 deri 
100 e përjashtojnë ndonjë kërkesë tjetër. 
 

Neni 102 
Kërkesa për largimin dhe mos-përsëritjen e cenimit 

 
1. Nëse pronësia cenohet përmes largimit ose marrjes së posedimit të sendit, pronari 

mund të kërkoj ndërprerjen e mëtejme të cenimit. Nëse priten cenime të mëtejme, 
pronari mund të ngritë padi për cenimet e tilla. 

2. Kërkesa kundër ndërhyrjeve në të drejtën e pronarit nuk mund të paraqitet, nëse 
pronari është i detyruar për durimin e ndërhyrjeve të tilla.  

 
PJESA IV 

POSEDIMI 
 

Neni 103 
Posedimi 

 
Personi i cili e ushtron pushtet faktik mbi një send është posedues i drejtpërdrejtë. 
 

Neni 104 
Fitimi i posedimit 

 
Posedimi në një send fitohet me krijimin e pushteti faktik mbi sendin. Marrëveshja e 
poseduesit të mëparshëm dhe e fituesit të posedimit është e mjaftueshme për fitimin e 
posedimit, nëse fituesi është në gjendje që të ushtrojë pushtetin mbi sendin në 
momentin e marrëveshjes. 
 

Neni 105 
Detentori i posedimit 

 
Në qoftë se një person e ushtron pushtet faktik mbi një send për ndonjë person tjetër 
ose për biznesin e ndonjë personi tjetër apo në ndonjë raport të ngjashëm, në kuadër të 
cilave personi duhet t’i përgjigjet udhëzimeve të tjetrit rreth sendit, atëherë ai nuk është 
posedues. 
 

Neni 106 
Trashëgimi 

 
Me vdekjen e poseduesit, posedimi kalon tek trashëgimtari. 
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Neni 107 
Shuarja e posedimit 

 
1. Posedimi shuhet kur poseduesi heq dorë nga pushteti faktik mbi sendin ose në 

ndonjë mënyrë e humb pushtetin faktik.  
2. Posedimi nuk shuhet si rezultat i moslejimit të poseduesit për ushtrimi e kontrollit 

mbi sendin në një kohë të përkohshme.  
 

Neni 108 
Bashkëposedimi 

 
Nëse disa persona e kanë bashkëposedimin në një send, e drejta e një personi për 
përdorimin e sendit në raport me të tjerët dhe mbrojtja individuale e poseduesit për 
posedimin e tij është e kufizuar me të drejtën e personave të tjerë për përdorimin e 
sendit ashtu siç është paraparë përdorimi. 
 

Neni 109 
Posedimi jo i drejtpërdrejtë (i tërthortë) 

 
1. Posedues jo i drejtpërdrejtë është personi i cili e jep posedimin e një sendi bazuar në 

një peng, qira, depozitë, marrëveshje ose raporte juridik të ngjashme që i japin 
personit tjetër të drejtën e posedimit të sendit për një kohë të caktuar.  

2. Nëse poseduesi i jo i drejtpërdrejtë e merr posedimin e jo të drejtpërdrejtë 
(tërthortë) nga personi i tretë bazuar ne marrëdhëniet juridike të parapara në 
paragrafin 1, atëherë personi i tretë është posedues i tërthortë.  

 
Neni 110 

Posedimi pronësor 
 
Personi i cili e posedon një send që është pronë e tij, është posedues pronësor. 
 

Neni 111 
Veprimet e kundërligjshme në posedim 

 
1. Personi i cili e privon nga posedimi poseduesin ose e pengon në posedim kundër 

vullnetit të poseduesit vepron kundërligjshëm, përveç nëse privimi ose pengimi 
lejohen shprehimisht me ligj.  

2. Posedimi i fituar si rezultat i pengimit të kundërligjshëm është me të metë. 
Pasardhësi i posedimit tillë duhet të pranojë të metën e posedimit, nëse ai ishte në 
dijeni për të metën apo ai është trashëgimtar i poseduesit.  

 
Neni 112 

Vetëndihma e poseduesit 
 
1. Poseduesi mund të përdorë forcën e arsyeshme për mbrojtje nga veprimet e 

paligjshme në pengimin e posedimit të tij, në qoftë se ndërhyrja është atçastshme 
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dhe janë ndërmarrë masat adekuate (proporcionale) për mbrojtje, menjëherë me 
paraqitjen e ndërhyrjes (rrezikut).  

2. Nëse një send i luajtshëm i merret poseduesit me pengim të kundërligjshëm, 
poseduesi mundet të përdorë forcë të arsyeshme që ta heq sendin nga penguesi i cili 
është zënë në vepër ose ndiqet.  

3. Të drejtat e cekura në paragrafët e sipërm për vetëndihmën e poseduesit mund të 
ushtrohen edhe nga detentori sipas nenit 105 të këtij ligji.  

 
Neni 113 

Kërkesa kundër pengimit në posedim 
 
1. Nëse poseduesi privohet nga posedimi në mënyrë të kundërligjshme, poesduesi 

mund të kërkojë rivendosjen e posedimit prej personit ndërhyrës, i cili në raport me 
poseduesin është në posedim me të meta.  

2. Nëse poseduesi pengohet në posedim në mënyrë të kundërligjshme, atëherë 
poseduesi mund të kërkojë nga penguesi mënjanimin e pengesave. Nëse priten 
pengime në të ardhmen, poseduesi mund të kërkoj mbrojtje gjyqësore.  

3. Kërkesa kundër ndërhyrjes në posedim është e përjashtuar në qoftë se poseduesi e ka 
posedimin me të meta në raport me penguesin ose të drejtën e paraardhësit të penguesit.  

 
Neni 114 

Shuarja e kërkesës 
 
Kërkesa mund të parashtrohet vetëm në afatin prej 30 (tridhjetë) ditësh, pasi që 
poseduesi e merr dijeni lidhur me privimin apo pengimin e posedimit të tij. Kërkesa 
shuhet pas kalimit të një viti nga privimi ose pengimi i posedimit. 
 

PJESA V 
REGJISTRIMI I TË DREJTAVE NË PALUAJTSHMËRITË 

 
Neni 115 

Fitimi, ndryshimi ose shuarja e një të drejte 
 
1. Për fitimin, ndryshimin e përmbajtjes, bartjen, shuarjen e pronësisë, të drejtës së 

parablerjes, dhe të drejtave sendore të kufizuara në një paluajtshmëri  
2. është e nevojshme një punë juridike e vlefshme si bazë juridike ndërmjet titullarit 

dhe të një pale tjetër si dhe regjistrimi i ndryshimit juridik në Regjistrin e të drejtave 
në paluajtshmëritë.  

3. Regjistrimi në regjistrin e të drejtave të paluajtshmërive rregullohet me Ligjin 
nr.2002/5, për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme, si dhe 
Ligjin nr. 2003/13 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2002/5.  

 
Neni 116 

Kufizimet e mëvonshme të disponimit 
 
Në qoftë se një titullar i një të drejte në palujtshmëri ka parashtruar kërkesën për fitim, 
ndryshim ose shuarjen e një të drejte, kërkesa e tij mbetet e vlefshme edhe atëherë, 
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nëse e drejta e tij është kufizuar pas parashtrimit të kërkesës në zyrën e regjistrit e të 
drejtave në paluajtshmëritë. 
 

Neni 117 
Të drejtat e personave të tretë 

 
Në qoftë se një paluajtshmëri është e ngarkuar me të drejtën e një personi të tretë, 
atëherë për shuarjen e së drejtës ngarkuese është i nevojshëm pëlqimi i personit të tretë. 
Në qoftë se pronari i paluajtshmërisë është titullar i të drejtës që do të shuhet dhe kjo 
paluajtshmëri është e ngarkuar edhe me të drejtën e personit të tretë, atëherë është i 
nevojshëm pëlqimi i personit të tretë, nëse shuarja ka efekt në të drejtën e tij. 
 

Neni 118 
Përparësia e të drejtave 

 
1. Përparësia ndërmjet disa të drejtave sendore me të cilat është e ngarkuar një 

paluajtshmëri, përcaktohet sipas datës së regjistrimit të tyre. Të drejtat sendore, të 
cilat janë regjistruar në të njëjtën ditë dhe të njëjtin çast, kanë të njëjtën përparësi. 

2. Regjistrimi i të drejtës gjithashtu përcakton përparësinë edhe atëherë kur puna 
juridike e nevojshme për fitimin e të drejtës sendore kryhet pas regjistrimit.  

 
Neni 119 

Ndryshimi i radhës së përparësisë 
 
1. Për një ndryshim të radhës së përparësisë është e nevojshme një marrëveshje në mes 

të titullarëve të drejtave të cilët preken nga ndryshimi i përparësisë dhe regjistrimi i 
ndryshimit në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë.  

2. Nëse një hipotekë duhet të radhitet më poshtë në renditjen e të drejtave, atëherë 
përveç regjistrimit, është i nevojshëm edhe pëlqimi i pronarit të paluejtshmërisë. 
Pëlqimi i tij është i parevokueshëm.  

3. Në qoftë se e drejta e radhitur më poshtë në renditjen e të drejtave është e ngarkuar 
me të drejtën e një personi të tretë, atëherë është i nevojshëm edhe pëlqimi i tij.  

4. Të drejtat tjera të cilat janë renditur në mes të të drejtave të ndryshuara në renditje, 
mbesin të pacenuara nga ndryshimi i përparësisë.  

 
Neni 120 

Rezervimi i radhës së përparësisë 
 
1. Pronari i një paluajtshërie, në rast të ngarkimit të paluajtshmërisë me një të drejtë 

sendore, mund të rezervojë autorizimin që një e drejtë tjetër sendore vëllimi i të 
cilës është definuar në regjistër të regjistrohet me përparësi para asaj të drejte.  

2. Për rezervimin e përparësisë së renditjes, është i nevojshëm regjistrimi në Regjistrin 
e të drejtave në paluajtshmëri, krahas regjistrimit të drejtave të cilat duhet të zbriten.  

3. Në qoftë se një e drejtë me rezervim të përparësisë është regjistruar për një 
paluejtshmëri e cila është e ngarkuar me një të drejtë tjetër pa ndonjë rezervim të 
përparësisë, atëherë rezervimi i përparësisë do të jetë i vlefshëm vetëm për të 
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drejtën e regjistruar më parë, në qoftë se kjo e drejtë nuk është e ranguar me një 
renditje më poshtë si rezultat i rezervimit të ri të përparësisë. 

 
Neni 121 

Regjistrimi i rezervimit të radhës së përparësisë 
 
1. Për sigurimin e kërkesës për lejimin apo shuarjen e një të drejte sendore në një 

paluajtshmëri ose në një të drejte që ngarkon paluajtshmërinë ose për ndryshimin e 
përmbajtjes apo përparësisë të një të drejte të tillë mund të regjistrohet një rezervim 
në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë. Regjistrimi është i lejueshëm edhe për 
sigurimin e një kërkese të ardhshme apo të kushtëzuar.  

2. Regjistrimi i një rezervimi mund të bëhet edhe në bazë të një mase të përkohshme 
gjyqësore për përmbarimin e një vendimi gjyqësor ose gjatë një procedure të 
falimentimit.  

3. Një disponim, i cili ndërmerret pas regjistrimit të rezervimit mbi paluajtshmërinë 
apo mbi një të drejtë në paluejtshmëri është i pavlefshëm, nëse me këtë veprim 
cenohet rëndë kërkesa e siguruar me rezervim. Kjo vlen edhe atëherë, kur vendimi 
pason në rrugën e përmbarimit të detyrueshëm, përmes një mase të përkohshme, ose 
gjatë procedurës së falimentimit.  

 
Neni 122 

Efekti i rezervimit 
 
1. Kreditori i siguruar përmes rezervimit ka të drejtën që nga ndonjë palë e tretë, e cila 

kundrejt tij në mënyrë të pavlefshme ka fituar pronësinë ose ndonjë të drejtë tjetër 
në paluejtshmëri, të kërkojë pëlqimin për çdo ndryshim në regjistër i cili është i 
nevojshëm për realizimin e kërkesës së tij të siguruar përmes rezervimit.  

2. Përparësia e të drejtës sendore në paluajtshmëri e cila është siguruar përmes 
regjistrimit të rezervimit në regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri, përcaktohet në 
bazë të momentit të regjistrimit të rezervimit në regjistër.  

3. Në qoftë se rezervimi është i regjistruar për sigurimin e kërkesës për rast të vdekjes, 
trashëgimtarët janë përgjegjës kundrejt të titullarit i cili e ka kërkesën e siguruar me 
rezervim. 

 
Neni 123 

Shlyerja e rezervimit për kërkesat e përjashtuara 
 
1. Nëse parashtrimi i kërkesës, të cilën shënimi duhet ta sigurojë është e përjashtuar 

për kohë të gjatë, pala e detyruar mund të kërkojë nga kreditori pëlqimin për 
mënjanimin e shënimit.  

2. Në qoftë se kreditori, kërkesa e të cilit është siguruar përmes shënimit është i 
panjohur, atëherë përmes një procedure të shpalljes ai mund të përjashtohet nga e 
drejta e tij, nëse që nga regjistrimi i fundit në Regjistrin e të drejtave në 
paluajtshmëritë i cili ka të bëjë me shënimin kanë kaluar dhjetë vjet dhe në këtë 
periudhë kohore nuk ka pasuar asnjë njohje të së drejtës nga i detyruari.  
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Neni 124 
Prezumimi ligjor 

 
1. Në qoftë se një e drejtë sendore është regjistruar në Regjistrin e të drejtave në 

paluajtshmëritë, prezumohet se ajo e drejtë i takon atij për të cilin është regjistruar.  
2. Në qoftë se një e drejtë është shlyer nga Regjistri i të drejtave në paluajtshmëri, 

prezumohet se ajo e drejtë nuk ekziston.  
 

PJESA VI 
TË DREJTAT E SIGURIMIT SENDOR 

 
KAPITULLI I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 125 
Definicioni 

 
1. Një e drejtë e sigurimit sendor legjitimon kreditorin e siguruar (sigurimarrësin), që 

në rast të shfaqjes së kushteve të caktuara me kontratë ose të caktuara me ligj, në 
veçanti tek arritshmëria e kërkesës së siguruar me përparësi para kreditorëve të tjerë 
të siguridhënësit të kërkojë përmbushjen e kërkesës së siguruar si edhe të kamatës 
dhe kostove nga e mira e siguruar. 

2. Siguridhënësi mund ta krijojë të drejtën siguruese për sigurimin e një borxhi të vet 
ose si një dorëzanë për sigurimin e borxhit të një personi tjetër.  

 
Neni 126 

Baza ligjore 
 
Të drejtat e sigurimit sendor në vlerat pasurore të luajtshme dhe në paluajtshmëritë 
mund të krijohen ekskluzivisht sipas dispozitave të ligjit. 
 

Neni 127 
Fushëveprimi 

 
1. Dispozitat e kësaj pjese zbatohen në të gjitha punët juridike dhe disponimet pa 

marrë parasysh formën e tyre, të cilat pas rregullimit të tyre ndjekin qëllimin që të 
krijojnë një siguri sendore.  
Dispozitat e këtij ligji zbatohen sidomos në:  
1.1. një kontratë, përmes së cilës shitësi ia lë për shfrytëzim blerësit vlerat 

pasurore të blera, por kalimin e pronësisë mbi blerësin e bënë të varur nga 
kushti, që blerësi të paguajë çmimin e blerjes për vlerën pasurore të blerë 
(pengu i çmimit të blerjes); si dhe  

1.2. një kontratë të qirasë, respektivisht një kontratë të lizingut (qirasë financiare), 
në të cilën qiradhënësi si pronar i vlerave pasurore të dhëna me qira 
respektivisht me lizing ia dorëzon qiramarrësit ose lizingnmarrësit për 
shfrytëzim dhe për një fitim të mëvonshëm.  
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Neni 128 
Përjashtimet 

 
1. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në:  

1.1. krijimin e një të drejte siguruese mbi kërkesën për pagën të një punëtori; dhe  
1.2. shitjen e kërkesave në të holla në kuadër të shitjes së një ndërmarrje.  

 
Neni 129 

Kontrata siguruese 
 
1. Përmes marrëveshjes siguruese, siguridhënësi detyrohet që sigurimarrësit t’ia vë një 

siguri sendore.  
2. Marrëveshja siguruese mund të jetë një kontratë e pavarur apo të jetë e përmbajtur 

në një kontratë tjetër, në veçanti në një kontratë kredie.  
3. Siguridhënësi mund të jetë debitori i kërkesës së siguruar apo një i tretë.  
 

Neni 130 
Marrëveshjet nule 

 
1. Marrëveshja, e cila është lidhur para arritshmërisë të kërkesës së siguruar është 

nule, nëse ajo përcakton që në rast të mos pagesës pas arritjes të kërkesës së 
siguruar e mira e siguruar të kalojë në pronësi të sigurimarrësit; ose e mira e 
siguruar të shitet me një çmim të caktuar.  

2. Pas arritshmërisë të kërkesës së siguruar janë të lejuara marrëveshjet e përmendura 
në paragrafin e mëparshëm.  

 
Neni 131 

Kërkesa e siguruar 
 
Një e drejtë sendore e sigurimit mund të caktohet për sigurimin e kërkesave aktuale, të 
ardhshme ose të kushtëzuara. 
 

Neni 132 
Parashkrimi i kërkesës së siguruar 

 
Një e drejtë sendore e sigurimit mund të ushtrohet edhe atëherë, kur kërkesa e siguruar 
është parashkruar. 
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KAPITULLI II 
E DREJTA E PENGUT 

 
NËN-KAPITULLI 1 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 133 
Përkufizimi 

 
1. “E drejta e pengut”(pengu) do të thotë krijimi i ndonjë interesi mbi pasurinë e 

luajtshme ose mbi ndonjë të drejte me anë të marrëveshjes ose me anë të ligjit, i cili 
i jep pengmarrësit të drejtën për ta marrë në posedim atë pasuri ose për ta 
shfrytëzuar atë të drejtë me qëllim të përmbushjes së ndonjë obligimi ekzistues dhe 
të identifikueshëm që është siguruar me anë të pengut. 

2. Kontrata e pengut mund t’i shmanget dispozitave të këtij kapitulli. Në raste të 
veçanta ajo mund të parasheh që pengu të sigurojë ndonjë obligim i cili ka efekt 
vetëm pas lidhjes së kontratës së pengut.  

 
Neni 134 

Llojet e të drejtës së pengut 
 
1. Nëse pengdhënësi dhe pengmarrësi nuk janë marrë vesh në kontratën për pengun që 

pengu të jetë posedimor, pengdhënësi e ruan të drejtën për ta poseduar, përdorur 
dhe për t’i gëzuar të gjitha të drejtat në sendin e lënë peng, përveç nëse me këtë ligj 
parashihet ndryshe.  

2. Pengu posedimor ka efekt ndaj personave të tretë vetëm atëherë kur të nënshkruhet 
kontrata për pengun dhe kur sendi i lënë peng të ketë kaluar në posedim të 
pengmarrësit ose të agjentit të caktuar nga pengmarrësi.  

3. Pengu pa posedim ka efekt ndaj palëve të treta vetëm atëherë kur të parashtrohet 
deklarata për njoftim në përputhje me këtë Ligj.  

4. Krijimi i të drejtë së pengut mbi ndonjë të drejtë kërkon regjistrimin e pengut në 
regjistrin e pengut.  

 
Neni 135 

Të drejtat e pengut ligjor 
 
1. Dispozitat vijuese vlejnë edhe për të drejtën e pengut në sendet e luajtshme e cila 

krijohet në bazë të ligjit (e drejta pengut ligjor).  
2. E drejta e pengut ligjor ka efekt ndaj palëve të treta vetëm atëherë kur të 

parashtrohet deklarata për njoftim në përputhje me këtë ligj.  
3. Përveç në rastet kur palët pajtohen ndryshe, e drejta e pengut ligjor të qiradhënësit 

ka efekt vetëm atëherë kur sendi i lënë peng të ketë kaluar në posedim të 
qiradhënësit.  
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Neni 136 
Kontrata e pengu 

 
1. Që një kontratë e pengut të jetë e vlefshme është e nevojshme një certifikatë me 

shkrim, e cila duhet t’i përfshijë këto të dhëna:  
1.1. emrin dhe adresën e pengdhënësit dhe debitorit, në rast se pengdhënësi është 

një person tjetër nga debitori;  
1.2. përshkrimin e detyrimit që duhet të sigurohet;  
1.3. përshrkimin e sendit të lënë peng;  
1.4. e dhëna se qëllimi i kontratës është caktimi i një pengu për pengmarrësin;  
1.5. nënshkrimet e palëve të kontratës; dhe  
1.6. data, në të cilën pengdhënësi e nënshkruan kontratën e pengut.  

2. Nëse kontrata e pengut është nënshkruar nga ndonjë person në emër të 
pengdhënësit, pengu është i vlefshëm vetëm nëse personi i cili e nënshkruan 
kontratën e pengut është i pavarur nga pengmarrësi.  

 
Neni 137 

Specifikimi i kontratës 
 
Një kontratë pengu mundet përveç të dhënave të kërkuara në dispozitën paraprake të 
përmbajë edhe marrëveshje të palëve rreth të drejtave dhe detyrimeve të tyre reciproke, 
përderisa në rast të veçantë nuk bien ndesh me rregullat imperative të këtij ligji. 
Kontrata mundet në çdo kohë të plotësohet, të ndryshohet apo të shuhet. 
 

Neni 138 
Sendet e lëna peng 

 
1. Peng mund të lihet çfarëdo vlere pasurore e luajtshme ose ndonjë e drejtë e cila 

mund të bartet në mënyrë të ligjshme.  
2. Pasuritë nëntokësore dhe hidrokarburet si dhe të drejtat në to mund të lihen peng në 

përputhje me dispozitat ligjore për bartjen dhe për të drejtën në ngarkim për pasuritë 
nëntokësore dhe hidrokarburet apo të drejtat e tilla. 

 
Neni 139 

Autorizimi për shitjen e sendit të lënë peng 
 
1. Pengdhënësi duhet të jetë pronar i sendit të lënë peng në kohën e lënies së pengut. 

Nëse pengdhënësi nuk është pronar i sendit të lënë peng, ai duhet të ketë 
autorizimin ligjor për vënien e të drejtës së pengut.  

2. Pasuria e një bashkëpronësie ose të një pronësie të përbashkët mund të lihet peng 
vetëm nëse të gjithë bashkëpronarët ose pronarët e përbashkët e japin pëlqimin për 
pengun.  

3. Ndonjë person i cili është pronar i një interesi të pjesshëm në pasurinë e luajtshme 
mund ta lë peng atë interes pa pëlqimin e pronarëve tjerë të interesit të pjesshëm.  
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Neni 140 
Fitimi me mirëbesim i të drejtës së pengut 

 
1. Në qoftë se pengdhënësi nuk është pronar i sendit të lënë peng apo nuk e ka 

autorizimin ligjor për ta lënë pengun, pengmarrësi e fiton të drejtën e pengut vetëm 
nëse në kohën kur pengu prodhon efekt, pengdhënësi e ka ne posedim objektin e 
pengut dhe pengmarrësi mund të supozojë me mirëbesim se pengdhënësi është 
pronari ose e ka autorizimin ligjor për të lënë pengun.  

2. Nëse ndaj një objekti të pengut ekziston një e drejtë e ndonjë pale të tretë, 
pengmarrësi e fiton të drejtën e pengut ndaj të cilit nuk ekziston ndonjë e drejtë, 
vetëm atëherë kur pengdhënësi e posedon të drejtën e pengut në kohën kur pengu 
prodhon efekt dhe pengmarrësi mund të supozojë me mirëbesim se ndaj pengut nuk 
ekziston ndonjë e drejtë tjetër.  

 
Neni 141 

E drejta e pengut në sendet e përziera të një lloji 
 
1. Në qoftë se në një të drejtë të pengut pa posedim shërbejnë sendet e një lloji si të 

mira të pengut dhe pengdhënësi këto i përzien pandashëm me sende të një llojit dhe 
cilësisë së njëjtë, atëherë pengdhënësi duhet në mënyrë të sigurt të konstatojë sasinë 
e gjendjes së tërësishme në kohën e marrëveshjes të së drejtës së pengmarrjes sipas 
të dhënave objektive dhe këto t’ia kumtojë pengmarrësit.  

2. E drejta e pengut përbëhet nga një kuotë përkatëse e gjendjes së tërësishme, e cila 
me çfarëdo ndryshimi të sasisë së tërësishme ndryshon në mënyrë përkatëse.  

3. Pengdhënësi duhet të përkujdeset që të mbajë evidencë mbi hyrjet dhe daljet për 
gjendjen e tërësishme dhe të ruajë dëshmitë për verifikimin e tyre.  

4. Rregullat e sipërshënuara vlejnë në mënyrë përkatëse tek një peng posedimor.  
 

Neni 142 
E drejta e pengut në vlera pasurore të ardhshme dhe në depo mallrash 

 
1. Një e drejtë pengu mund të krijohet edhe në vlera pasurore të përcaktuara në 

kontratën e pengut në të cilat pengdhënësi e fiton pronësinë ose autorizimin ligjor 
pas lidhjes së kontratës së pengut.  

2. Një e drejtë e pengut mund të krijohet në një depo mallrash me përmbajtje të 
ndryshueshme nëse vendndodhja dhe përmbajtja e depos janë të përshkruara mjaft 
qartë në kontratën e pengut. Secili mall që shtohet në depo në të cilën është krijuar e 
drejta e pengut i nënshtrohet të drejtës së pengut prej momentit kur ai mall i shtohet 
depos.  

 
Neni 143 

Kërkesa e siguruar 
 
Një e drejtë e pengut është e vlefshme dhe e zbatueshme nëse kërkesa e cila duhet të 
sigurohet përmes të drejtës së pengut është e vlefshme dhe e zbatueshme. 
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Neni 144 
Fushëveprimi i kërkesës së siguruar 

 
Një e drejtë e pengut e siguron tërë shumën e kërkesës, duke përfshirë kapitalin dhe 
kamatën e papaguar, dënimet kontraktuese, shpenzimet e zbatimit, të mirëmbajtjes dhe 
shitjes së objekti të pengut. 
 

Neni 145 
Ndryshimet e objektit të pengut ose rritja e kërkesës së siguruar 

 
Pas krijimit të së drejtës së pengut, pengdhënësi dhe pengmarrësi mund të pajtohen që 
ta rrisin kërkesën e siguruar ose ta rrisin objektin e pengut. Për çdo rritje e cila nuk 
është e bashkëngjitur apo e lidhur me objektin e pengut, duhet të trajtohet si krijim i një 
të drejte të re të pengut. 

Neni 146 
Siguria plotësuese 

 
1. Pengmarrësi mund të kërkojë siguri plotësuese apo adekuate, nëse sendi i pengut 

nuk ofron siguri të mjaftueshme për kërkesën e siguruar dhe nëse pengmarrësi nuk 
ka mundur ta dijë këtë në kohën kur është lidhur kontrata e pengut.  

2. Nëse pengdhënësi nuk jep siguri plotësuese apo adekuate, pengmarrësi mund të 
kërkojë përmbushjen e menjëhershme të kërkesës së siguruar.  

 
Neni 147 

E drejta e kontrollimit 
 
Në rastin e pengut pa posedim, pengmarrësi ka të drejtë që, pas njoftimit të dhënë me 
kohë pengdhënësit, ta kontrollojë sendin e lënë peng. Në rastin e pengut posedimor, 
pengdhënësi ka të drejtë që, pas njoftimit të dhënë me kohë pengmarrësit, ta kontrollojë 
sendin e lënë peng. 
 

Neni 148 
Të drejtat dhe detyrimet e mbajtësit të objektit të pengut 

 
1. Në rastin e pengut posedimor, pengmarrësi nuk duhet ta përdorë dhe duhet ta ruajë 

me kujdesin më të madh sendin e lënë peng. Pengmarrësi ka të drejtë në përfitimet 
nga sendi i lënë peng. Në rastin e pengut pa posedim, pengdhënësi duhet ta përdor 
sendin e lënë peng në mënyrën e përputhshme me përdorimin e zakonshëm të atyre 
vlerave pasurore.  

2. Përveç në rastet kur palët pajtohen ndryshe, pengmarrësi mund ta lë peng sërish 
sendin e lënë peng nëse ai mund të sigurojë që sendi i lënë peng do t’i kthehet 
pengdhënësit, në përputhje me kushtet e kontratës së pengut. Pengmarrësi i 
përgjigjet pengdhënësit për ndonjë dëmtim, për humbjen ose për ndonjë vonesë në 
kthimin e sendit të lënë peng.  
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NËN-KAPITULLI 2 
E DREJTA E PENGUT NDAJ PALËVE TË TRETA 

 
Neni 149 

E drejta e pengut për kërkesat në të holla 
 
1. Nëse një kërkesë për pagesë në të holla është lënë peng, atëherë debitori i kësaj 

kërkese (“debitori i tretë”) mund ta përmbushë detyrimin në përputhje me kontratën 
me pengdhënësin. Nëse pengdhënësi ose pengmarrësi e ka njoftuar debitorin e tretë 
lidhur me lënien peng, debitori i tretë duhet t’ia bëjë pagesën pengmarrësit pasi të 
ketë ardhur koha për pagesën e kërkesës së lënë peng.  

2. Njoftimi për debitorin e tretë duhet të bëhet me shkrim, të përfshijë emrat e 
pengdhënësit dhe pengmarrësit, të identifikojë kërkesën e siguruar me anë të pengut 
dhe të përmbajë udhëzime të sakta rreth mënyrës së pagesës për pengmarrësin.  

 
Neni 150 

Kundërshtimet e debitorit të tretë 
 
Debitori i tretë ka të drejtë të bëjë kundërshtimet e njëjta lidhur me kërkesën për pagesë 
nga pengmarrësi, të cilat ai i ka kundër pengdhënësit si kreditori paraprak i kërkesës së 
lënë peng. 
 

Neni 151 
Përllogaritja e kërkesave 

 
1. Pas marrjes së pagesës nga debitori i tretë, pengmarrësi ka të drejtë që ta 

përllogarisë nga kjo pagesë shumën e cila i takon atij në bazë të kërkesës së siguruar 
me kërkesën e lënë peng. Deri atëherë kur kërkesa e siguruar të bëhet e arritshme 
për pagesë, pengmarrësi duhet ta mbajë pagesën e marrë nga debitori i tretë, duke e 
përfshirë kamatën e cila rrjedh aty e tutje si një agjent në emër të pengdhënësit.  

2. Nëse shuma të cilën debitori i tretë ia ka paguar pengmarrësit është më e madhe se 
shuma që duhet paguar në bazë të kërkesës së siguruar, pengmarrësi duhet t’ia 
paguajë pa vonesë pengdhënësit, shumën që është mbi vlerën e kërkesës.  

3. Debitori i tretë, i cili duhet t’ia bëjë pagesën pengmarrësit, duhet të njoftohet nga 
pengmarrësi nëse kërkesa e siguruar është shuar përpara se të vijë koha e pagesës 
për pengmarrësin.  

 
Neni 152 

Zbatimi i dispozitave për të drejtën e pengut për kërkesat në të holla 
 
Dispozitat për të drejtën e pengut për kërkesat në të holla, do të zbatohen edhe për të 
drejtën e pengut në detyrimet tjera. 
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Neni 153 
E drejta e pengut në letrat me vlerë 

 
1. E drejta e pengut në një letër me vlerë, e cila është e lëshuar në emër të zotëruesit, 

vihet si një e drejtë e pengut në një send.  
2. E drejta e pengut në një letër me vlerë sipas urdhrit ose në një letër indosable me 

vlerë me emër krijohet përmes indosamentit dhe dorëzimit tek pengmarrësi. 
Indosamenti duhet të ketë të shënuar, se është një indosament për pengvënie 
(indosament pengu).  

3. Nëse letra me vlerë e lënë peng është në emër të kreditorit, krijohet e drejta e 
pengut, po qe se pengdhënësi e njofton borxhliun se detyrimi nga letra me vlerë i 
është lënë peng pengmarrësit.  

4. E drejta e pengut në letra të pa certifukuara me vlerë krijohet përmes regjistrimit të 
së drejtës së pengut në regjistrat e atij institucioni, në regjistrat e të cilit mbahet 
llogaria për letrat me vlerë të lëna peng.  

 
Neni 154 

Dispozitat e zbatueshme për të drejtat e pengut në letrat me vlerë 
 
Në të drejtën e pengut mbi letrat me vlerë zbatohen përshtatshmërish dispozitat rreth të 
drejtës së pengut për kërkesë. 
 

Neni 155 
Renditja e drejtave të pengut 

 
1. Në qoftë se nuk është arritur marrëveshje tjetër, një pengdhënës mund të lë peng 

disa sende pasurore ose të drejtën e njëjtë.  
2. Nëse me këtë Ligj nuk parashihet ndryshe, rangu i disa të drejtave të pengut të 

krijuara ndaj të së njëjtës objekt të pengut apo të drejtës, renditet sipas kohës kur 
këto kanë arritur efekte ndaj personave të tretë.  

3. Të drejtat e pengut me efekte për personat e tretë kanë përparësi para të drejtave të 
pengut në mes të pengdhënësit dhe pengmarrësit. Rangu i të drejtave të pengut pa 
efekte për persona të tretë renditet sipas kohës, kur këto të drejta janë bërë të 
vlefshme ndaj pengdhënësit.  

 
Neni 156 

Rregullat e posaçme për renditjen e të drejtave të pengut 
 
1. Një peng posedues në të holla si dhe në letrat me vlerë të barteshe për pjesëmarrjet 

në shoqëri, rreth të drejtave në mallrat ose të drejtave në pagesë të të hollave ka 
përparësi para secilës të drejtë tjetër të pengut në këto vlera pasurore.  

2. Një e drejtë e pengut për sigurimin e një kërkese për pagesën e çmimit të blerjes 
(pengu i çmimit të blerjes) ka përparësi para çdo të drejte tjetër të pengut, të cilën 
pengdhënësi e kishte lënë peng mbi të njëjtin send, nëse:  
2.1. ka fituar efekt ndaj personave të tretë; dhe  
2.2. pengmarrësi i njofton pengmarrësit e mëparshëm për fitimin e një të drejte 
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mbi çmimin e blerjes dhe atë më së voni, sapo pengdhënësi merr posedim në 
sendin e pengut. Në njoftim, pengmarrësi mbi çmimin e blerjes duhet të 
shënojë se ai e ka një të drejtë të tillë pengu apo së shpejti do ta fitojë; më tej 
njoftimi duhet të përmbajë përshkrimin e saktë të mirës së pengut, mbi të cilin 
ekziston apo duhet të ekzistojë pengu i çmimit të blerjes.  

3. Gjatë vënies të një të drejte të re të pengut sipas nenit 152 të këtij ligji nuk e arrin 
kjo rangun e të drejtës të pengut fillestar.  

 
Neni 157 

Ruajtja e renditjes gjatë ndërrimit të formës së pengut 
 
1. Në qoftë se tek një peng posedues i kthehet sendi pengdhënësit, e drejta e pengut 

ruan rangun e saj të arritur deri tani vetëm atëherë, nëse më së voni gjatë kthimit të 
sendit të pengut përmbushen kushtet për vlefshmërinë e të drejtës së pengut pa 
posedim ndaj personave të tretë.  

2. Nëse sendi i pengut, në të cilën ekziston një e drejtë e pengut pa posedim e 
vlefshme i dorëzohet pengmarrësit, atëherë pengu posedues ruan të njëjtin rang 
sikurse e drejta e pengut pa posedim që ekzistonte deri tani.  

 
Neni 158 

Ndryshimi i renditjes së pengut 
 
1. Për ndryshimin e renditjes së drejtave të pengut, vlejnë përshtatshmërisht dispozitat 

e nenit 119 të këtij ligji.  
2. Nënshkrimet e personave pjesëmarrës nuk kanë nevojë për vërtetim (autenticitet) 

dhe në vend të regjistrimit në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri bëhet 
regjistrimi në Regjistrin e pengut.  

 
Neni 159 

Fitimi i sendit të lënë peng nga pala e tretë 
 
1. Në bazë të dispozitave të këtij ligji, sendi i lënë peng mund të ngarkohet apo të 

fitohet nga pala e tretë vetëm në bazë të ndonjë të drejte ekzistuese të pengut. Sendi 
i lënë peng fitohet i pangarkuar, nëse:  
1.1. sendi i lënë peng është shitur në qarkullimin afarist të zakonshëm të 

pengdhënësit;  
1.2. sendi i lënë peng është shitur me pëlqimin e dhënë me shkrim nga të gjithë 

pengmarrësit të cilët kanë ndonjë të drejtë të pengut në atë send;  
1.3. sendi i lënë peng është ndonjë aksion, borxh ose ndonjë instrument sigurie i 

ofruar në ndonjë treg të pranuar, ndonjë instrument negocimi apo dokument 
pronësie, ose para të gatshme; ose  

1.4. blerësi mund të supozojë me mirëbesim në kohën e blerjes se ndaj sendit të 
lënë peng nuk ekziston ndonjë e drejtë tjetër.  

2. Mallrat nga ndonjë depo, të shitura në qarkullimin afarist të zakonshëm të 
pengdhënësit, mund të fitohen të pangarkuara edhe nëse blerësi ka pas njohuri për 
të drejtën e pengut.  
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Neni 160 
Bartja e kërkesës së siguruar 

 
1. Bartja e kërkesës të siguruar nga pengmarrësi konsiderohet bartje e të drejtës së 

pengut që e siguron këtë kërkesë. Pengmarrësi e njofton pengdhënësin lidhur me 
bartjen.  

2. Nëse pengmarrësi e bart vetëm një pjesë të kërkesës të siguruar, pengmarrësi i ri 
bëhet pengmarrës i përbashkët me pengmarrësin e vjetër deri në lartësinë e shumës 
së kërkesës që është bartur.  

3. Pengdhënësit i takojnë të njëjtat të drejta kundrejt pengmarrësit të ri me ato të cilat 
ai i ka pasur kundrejt pengmarrësit paraprak.  

 
Neni 161 

Shuarja e të drejtës së pengut 
 
1. E drejta e pengut shuhet nëse:  

1.1. pengdhënësi dhe pengmarrësi merren vesh për këtë;  
1.2. kërkesa e siguruar përmbushet ose shuhet për ndonjë arsye tjetër;  
1.3. sendi ose e drejta e pengut apo ndonjë zëvendësim i tyre shuhet;  
1.4. sendi ose e drejta e pengut ndryshohet ose inkorporohet me ndonjë send ose 

të drejtë tjetër e cila nuk ekziston në një formë të identifikueshme apo të 
ndashme;  

1.5. pengmarrësi bëhet pronar i sendit ose i të drejtës të pengut;  
1.6. në rastin e pengut posedimor, përfundon pronësia e pengmarrësit mbi sendin 

e lënë peng;  
1.7. bartet kërkesa e siguruar me anë të së drejtës së pengut, por kjo bartje nuk e 

përfshin të drejtën e pengut;  
1.8. një palë e tretë në mënyrë të vlefshme e fiton sendin ose të drejtën e pengut 

në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  
2. Pas përfundimit të një pengu posedimor, pengmarrësi ia kthen pengdhënësit sendin 

e lënë peng.  
 

NËN-KAPITULLI 3 
REGJISTRIMI I TË DREJTAVE TË PENGUT PA POSEDIM 

 
Neni 162 

Regjistrimi i një njoftimi të pengut 
 
1. Regjistrimi i të drejtës së pengut pa posedim në regjistrin e pengut prodhon efekt 

me regjistrimin e njoftimit të pengut në zyrën për regjistrimin e pengut. Njoftimi i 
pengut përfshin:  
1.1. identitetin e qartë të pengdhënësit, personit i cili duhet ta paguajë kërkesën e 

siguruar nëse nuk është pengdhënësi) dhe të pengmarrësit;  
1.2. përcaktimin e veçantë apo të përgjithshëm të natyrës së detyrimit të siguruar;  
1.3. vlerën maksimale të detyrimit të siguruar të shprehur në para;  
1.4. përcaktimin e veçantë apo të përgjithshëm të sendit të lënë peng;  
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1.5. nënshkrimin nga pengdhënësi ose në emër të tij; dhe 
1.6. datën e kontratës së pengut.  

2. Një peng konsiderohet të jetë i regjistruar në regjistrin e pengut, atëherë kur 
njoftimi i pengut të ketë arritur në zyrën për regjistrimin e pengut në formën e 
parashikuar dhe duke e paguar taksën e parashikuar. 

 
Neni 163 

Kohëzgjatja e regjistrimit dhe vazhdimi 
 
1. Regjistrimi në regjistrin e pengut është i vlefshëm për tri (3) vjet nga koha e 

regjistrimit. 
2. Me kalimin e afatit tri (3) vjeçar, e drejta e pengut pa posedim e humb efektin e saj 

ndaj personave të tretë, përveç kur vazhdohet regjistrimi ose kur pengu pa posedim 
shndërrohet në peng posedimor.  

 
Neni 164 

Shlyerja e regjistrimit 
 
1. Nëse e drejta e pengut shuhet, pengmarrësi duhet që brenda një muaji ta regjistrojë 

këtë shuarje në regjistrin e pengut duke e paraqitur njoftimin për shlyerje në zyrën 
për regjistrimin e pengut.  

2. Njoftimi për shlyerje përfshin nënshkrimin e pengmarrësit dhe njoftimin se 
pengmarrësi nuk kërkon më ndonjë të drejtë pengu mbi një send apo të drejtë siç 
është theksuar në njoftimin e pengut, i cili duhet të identifikohet me anë të numrit të 
dokumentimit të tij. Para se të regjistrohet njoftimi për shlyerje, i cili është 
nënshkruar nga ndonjë person që nuk është pengmarrës atij duhet bashkënngjitur 
autorizimin me shkrim të dhënë nga pengmarrësi.  

3. Pengmarrësi, i cili nuk e regjistron ose nuk e regjistron brenda kohës së parashikuar 
njoftimin për shlyerje, i përgjigjet pengdhënësit për dëmet e shkaktuara nga vonesa 
ose mosregjistrimi i njoftimit për shlyerje.  

 
Neni 165 

Themelimi i zyrës për regjistrimin e pengut 
 
1. Zyra për regjistrimin e pengut themelohet me anë të një ligji të veçantë. 
2. Zyra e regjistrimit duhet të përkujdeset që indeksi dhe dokumentet e regjistrimit të 

lejohen për këqyrje publike për së paku pesë (5) orë në çdo ditë pune. 
3. Me ligjin mbi themelimin e Zyrës së regjistrimit të pengut rregullohet funksionimi i 

brendshëm i zyrës së regjistrimit. 
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NËN-KAPITULLI 4 
EKZEKUTIMI I TË DREJTËS SË PENGUT 

 
Neni 166 

Dorëzimi i sendit të lënë pengut tek pengmarrësi 
 
1. Nëse pengdhënësi ose debitori i detyrimit të siguruar, nëse ky nuk është 

njëkohësisht pengdhënës, nuk e përmbush detyrimin e siguruar ose kontratën e 
pengut, pengmarrësi i pengut pa posedim mund të kërkojë nga pengdhënësi që t’ia 
dorëzojë sendin e lënë peng.  

2. Nëse pengdhënësi i pengut pa posedim nuk e dorëzon sendin e lënë peng, 
pengmarrësi mund ta marrë në posedim sendin e lënë peng me ndihmën e gjykatës 
kompetente.  

 
Neni 167 

Ekzekutimi gjyqësor i kërkesës për posedim 
 
1. Pengmarrësi i pengut pa posedim mund të paraqesë një kërkesë në gjykatën 

kompetente, që pa pjesëmarrjen dhe dëgjimin e pengdhënësit apo personave të tjerë 
atë ta autorizojë që sendin e lënë peng ta sekuestrojë dhe t’ia dorëzojë pengmarrësit. 
Rreth kësaj kërkese gjykata duhet të vendosë më së voni pesë (5) ditë pune pas 
datës së paraqitjes së kërkesës.  

2. Pengdhënësi ose debitori i kërkesës së siguruar, nëse ky nuk është njëkohësisht 
pengdhënës, mund të paraqesë kërkesë në gjykatën kompetente që të konstatohet se, 
e drejta e pengut është e pavlefshme tërësisht apo pjesërisht. Nëse gjykata vendos 
një konstatim të tillë, ajo duhet njëkohësisht të vendosë a do ta abrogojë apo do ta 
ndryshojë vendimin e nxjerrë në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni, dhe nëse 
vendos kësisoj, duhet të vendosë nëse pengmarrësi përgjigjet dhe në cilën shumë 
përgjigjet për dëmin që është shkaktuar përmes vendimit për sekuestrimin apo 
dorëzimin e sendit të lënë peng tek pengmarrësi.  

 
Neni 168 

Shitja e sendit të lënë peng 
 
1. Në rast të vonesës, pengmarrësi mund ta shesë, ta huazojë apo të disponojë në 

ndonjë mënyrë tjetër me sendin e lënë peng. Shtija e sendit të lënë peng mund të 
bëhet përmes ankandit publik apo në ndonjë mënyrë tjetër të përshtatshme. 
Pengmarrësi duhet të përpiqet që ta arrijë vlerën e duhur të tregut gjatë shitjes së 
sendit të lënë peng.  

2. Pengmarrësi duhet ta njoftojë pengdhënësin së paku katërmbëdhjetë (14) ditë para 
shitjes për kohën dhe vendin e shitjes. Ky njoftim duhet t’i dërgohet edhe debitorit 
të detyrimit të siguruar, nëse ky nuk është njëkohësisht pengdhënës, si edhe 
titullarëve të tjerë të së drejtës së pengut për të njëjtin send të lënë peng.  

3. Të ardhurat nga shitja e sendit të lënë peng llogariten sipas kësaj renditje:  
3.1. me shpenzimet e arsyeshme, të cilat i janë shkaktuar pengmarrësit në lidhje me 

ekzekutimin e të drejtës së tij për posedimin dhe shitjen e sendit të lënë peng;  
3.2. me përmbushjen e detyrimit të siguruar;  
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3.3. me përmbushjen e ndonjë pengmarrësi të rangut më të ulët për të njëjtin send 
të lënë peng, nëse para shitjes ky pengmarrës ka bërë kërkesë me shkrim; dhe  

3.4. mbetja e të ardhurave i paguhet pengdhënësit.  
4. Pengdhënësi mbetet përgjegjës në rast se shuma e fituar me anë të shitjes së sendit 

të lënë peng është më e vogël se detyrimi i siguruar.  
 

Neni 169 
Kufizimet për fitimin e sendit të lënë peng 

 
Pengmarrësi mund ta blejë sendin e lënë peng vetëm në ankand publik ose shitje 
private po që se sendi i lënë peng shitet në një treg të njohur apo në rastet ku për sendin 
e lënë peng ekzistojnë çmime standarde gjerësisht të ditura. 
 

Neni 170 
Pranimi i sendit të lënë peng 

 
1. Pengmarrësi mund t’i ofrojë pengdhënësit që ta pranojë sendin e lënë peng në 

përmbushje të plotë ose të pjesshme të detyrimit të siguruar. Oferta bëhet e 
detyrueshme nëse pengdhënësi shpreh pëlqimin me shkrim dhe debitori i detyrimit 
të siguruar, nëse ky nuk është njëkohësisht pengdhënës, apo ndonjë palë tjetër me 
interes ligjor për ta përmbushur detyrimin e siguruar nuk kundërshton me shkrim 
brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve pas marrjes së ofertës.  

2. Pengdhënësi ose debitori i detyrimit të siguruar, nëse ky nuk është njëkohësisht 
pengdhënës, apo ndonjë palë tjetër me interes ligjor për ta përmbushur detyrimin e 
siguruar, mund ta shpengojë sendin e pengut pasi ta ketë përmbushur plotësisht 
kërkesën e siguruar.  

3. Shpengimi mund të bëhet në çdo kohë, para se pengmarrësi ta shesë apo ta pranojë 
sendin e lënë peng në përmbushjen e pjesshme apo të plotë të detyrimit të siguruar.  

 
NËN-KAPITULLI 5 

NJOHJA E TË DREJTAVE TË SIGURIMIT TË KRIJUARA NË VENDIN E 
HUAJ 

 
Neni 171 

Barazimi i të drejtave të sigurimit të huaja 
 
1. Një e drejtë sigurimi e çfarëdolloj emërtimi dhe forme, e cila krijuar dhe ende është 

e vlefshme sipas të drejtës së vendit të huaj, e ka efektin e një të drejte të vlefshme 
të pengut, nëse sendi i sigurimit është sjell në Kosovë.  

2. Që nga koha, kur sendi i pengut ka hyrë brenda kufijve të Kosovës, efektet e kësaj 
të drejte të pengut vlerësohen sipas të drejtës së Kosovës.  

3. Një e drejtë e pengut pa posedim duhet të lajmërohet për regjistrim në Zyrën e 
Regjistrit të Pengut brenda tre muajve që kur sendi i pengut është sjell në Kosovë. 
Të dhënat e nevojshme sipas nenit 146 të këtij ligji duhet të paraqiten në përkthim 
të vërtetuar në njërën nga gjuhët zyrtare në Kosovë. 
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KAPITULLI III 
HIPOTEKA 

 
NËN-KAPITULLI 1 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 172 
Përkufizimet 

 
“Hipoteka” do të thotë krijimi i interesit në pasurinë e paluajtshme me anë të 
marrëveshjes apo ligjit, që kreditorit të hipotekës (pengmbajtësit) i jep të drejtën të 
iniciojë procedurën për heqjen e të drejtës mbi pronën e vënë në hipotekë për pasurinë 
e tillë të paluajtshme, me qëllim të përmbushjes së një detyrimi që është siguruar me 
hipotekë dhe që duhet të paguhet. 
 

NËN-KAPITULLI 2 
KRIJIMI I HIPOTEKËS 

 
Neni 173 

Krijimi i hipotekës me kontratë 
 
Hipoteka krijohet përmes një kontrate ndërmjet pronarit të paluajtshmërisë së ngarkuar 
dhe kreditorit hipotekues si dhe përmes regjistrimit në Regjistrin e të drejtave për 
paluajtshmëritë. 
 

Neni 174 
Kontrata e hipotekës 

 
1. Kontrata e hipotekës duhet të lidhet në formën me shkrim. Nënshkrimet e pronarit 

të paluajtshmërisë dhe kreditorit hipotekues duhet të vërtetohen sipas të njëjtave 
rregulla sikurse punët e tjera juridike rreth paluajtshmërisë.  

2. Kontrata e hipotekës duhet të përmbajë së paku këto të dhëna:  
2.1. emrat dhe adresat e pronarit të paluajtshmërisë dhe të kreditorit hipotekues si 

dhe të debitorit të kërkesës së siguruar, në rast se ky nuk është njëkohësisht 
pronar i paluajtshmërisë së ngarkuar 

2.2. përshkrimin e saktë të paluajtshmërisë së ngarkuar sipas vendit, rrugës dhe 
numrit të shtëpisë; ose 

2.3. të dhëna të tjera të sakta rreth pozitës si dhe numrin kadastral; 
2.4. një fletë poseduese dhe vërtetimet rreth përdorimit të paluajtshmërisë, nëse 

është e nevojshme; 
2.5. shumën e kërkesës së siguruar përmes hipotekës, duke përfshirë edhe 

kamatën; eventualisht jepet shuma maksimale e kontraktuar; 
2.6. një paralajmërim në shkrim me shkronja të mëdha të theksuara, se në rast të 

vonesës së pagesës ose paraqitjes (arritjes) së kushteve të tjera të kontraktuara 
kreditori hipotekues do të nisë procedurën e përmbarimit, e cila mund të shpie 
tek humbja e pronësisë në paluajtshmërinë e ngarkuar dhe braktisjen e 
shtëpisë dhe paluajtshmërisë; 

  309 



 
Ligjet civile 

2.7. palët bëjnë marrëveshje të tjera, nëse këtë e kërkon ky ligj apo ligje të tjera; 
2.8. palët mund të bëjnë marrëveshje të tjera, përderisa këtë e lejojnë rregullat 

imperative; 
2.9. datën e nënshkrimit të kontratës; 
2.10. nënshkrimet e vërtetuara të pronarit të paluajtshmërisë së ngarkuar dhe të 

kreditorit hipotekues. 
 

Neni 175 
Marrëveshjet nule 

 
1. Krahas marrëveshjeve të përmendura në nenin 130 të këtij ligji, nule është edhe një 

marrëveshje, e cila arrihet para skadimit të afatit të përmbushjes së kërkesës së 
siguruar dhe kreditorit ia lejon të drejtën e shfrytëzimit të paluajtshmërisë. 

2. Nule është edhe një marrëveshje, përmes së cilës pronari i paluajtshmërisë 
detyrohet kundrejt kreditorit hipotekues që paluajtshmërinë mos ta shesë apo të mos 
e ngarkojë më tej. 

 
Neni 176 

Paluajtshmëria e ngarkuar 
 
1. Hipoteka shtrihet mbi të gjitha pjesët e paluajtshmërisë së ngarkuar, duke përfshirë edhe 

ndërtesat që aty qëndrojnë apo janë të lidhura në mënyrë të pandashme me tokën. 
2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 mund të krijohet një hipotekë e pavarur, e cila nuk 

shtrihet mbi pjesët e tjera të paluajtshmërisë në një ndërtesë, në një banesë ose në 
një ndërtesë, të cilat i plotësojnë kushtet e nenit 10 paragrafi 2 nën-paragrafët 2.1. 
dhe 2.2. të këtij ligji. 

 
Neni 177 

Shtrirja e hipotekës mbi sendet aksesore 
 
1. Hipoteka përfshin edhe të gjitha pjesët tjera dhe frutat natyrore të paluajtshmërisë, 

përderisa këto nuk janë të ndara nga sendi kryesor. 
2. Hipoteka përfshin edhe tërë sendet aksesore të paluajtshmërisë, të cilat qëndrojnë në 

pronësi të pronarit të paluajtshmërisë. 
3. Përgjegjësia për hipotekën përfundon, nëse pjesët përbërëse, prodhimet ose sendet 

aksesore shiten dhe largohen nga paluajtshmëria, para se ato të jenë shënuar se ato 
sekuestrohen në dobi të kreditorit hipotekues. Në qoftë se një fitues i sendit këto i largon 
nga paluajtshmëria, pasi që kreditori hipotekues t’i ketë shënuar se ato sekuestrohen, 
atëherë sekuestrimi ndaj fituesit është i vlefshëm vetëm nëse ky gjatë largimit të 
sendeve nga paluajtshmëria për këtë ishte në dijeni ose duhej të ishte në dijeni. 

 
Neni 178 

Paluajtshmeria e dhënë me qira 
 
1. Nëse paluajtshmëria është dhënë me qira, hipoteka shtrihet edhe në kërkesat nga 

qiraja të pronarit të paluajtshmërisë. 
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2. Përderisa kërkesa është e arritshme, ajo (kërkesa) lirohet nga përgjegjësia 
dymbëdhjetë muaj pas fillimit të skadimit të afatit, përveç nëse kreditori hipotekues 
më parë e ka shënuar sekuestrimin. 

 
Neni 179 

Paluajtshmëria me shumë pronarë 
 
Në një pjesë të bashkëpronësisë ose të pronësisë së përbashkët nuk mund të vihet 
hipoteka pa pëlqimin e bashkëpronarëve të tjerë ose të pronarëve të përbashkët. 
 

Neni 180 
Hipoteka e përbashkët 

 
Një hipotekë mund të vihet për të njëjtën kërkesë në disa paluajtshmëri të të njëjtit 
pronar ose të pronarëve të ndryshëm (hipoteka e përbashkët). Secila paluajtshmëri 
përgjigjet për tërë kërkesën e siguruar. 
 

Neni 181 
Kërkesa e siguruar 

 
Nenet 143 dhe 144 vlejnë përshtatshmërisht për hipotekën. 
 

Neni 182 
Hipoteka e shumës maksimale 

 
1. Një hipotekë mund të vihet edhe për sigurimin e një shume maksimale të caktuar 

(hipoteka e shumës maksimale).  
2. Hipoteka e shumës maksimale mund të sigurojë një kërkesë të veçantë apo të gjitha 

kërkesat nga një marrëdhënie juridike e caktuar.  
3. Kamatat dhe shpenzimet e kërkesës së siguruar ose kërkesat mund të parashtrohen 

vetëm brenda shumës maksimale.  
 

NËN-KAPITULLI 3 
EFEKTET E HIPOTEKËS 

 
Neni 183 

Detyrimet e pronarit të paluajtshmërisë së ngarkuar 
 
1. Pronari i paluajtshmërisë së ngarkuar administron dhe mirëmban me kujdes këtë, 

duke përfshirë edhe ndërtimet e krijuara mbi to si dhe sendet aksesore, sa është e 
nevojshme për përkujdesjen dhe mirëmbajtjen e zakonshme.  

2. Pronari i paluajtshmërisë, me kërkesën e kreditorit hipotekues siguron sendet e 
përmendura në paragrafin 1 me shpenzime të veta.  

3. Pronari i paluajtshmërisë i lejon kreditorit hipotekues apo një të treti të autorizuar 
nga ky, këqyrjen e paluajtshmërisë së ngarkuar, nëse për këtë paralajmërohet me 
kohë para kohës së caktuar. 
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Neni 184 
Ofrimi i sigurisë në rast të zvogëlimit të vlerës të paluajtshmërisë së ngarkuar 

 
1. Në qoftë se paluajtshmëria ka një të metë, të cilën kreditori hipotekues nuk e kishte 

vërejtur gjatë lidhjes së kontratës së hipotekës dhe për këtë arsye paluajtshmëria 
nuk ofron sigurinë e mjaftueshme për kërkesën e siguruar, kreditori hipotekues 
mund të kërkojë një siguri plotësuese të arsyeshme ose pronarit t’ia caktojë një afat 
të arsyeshëm për t’i mënjanuar të metat.  

2. Në qoftë se paluajtshmëria e ngarkuar ka humbur në vlerë pas krijimit të hipotekës, 
vlen përshtatshmërisht paragrafi 1 i këtij neni.  

3. Në qoftë se pas skadimit të afatit të caktuar nga kreditori hipotekues nuk 
mënjanohet e meta ose zvogëlimi i vlerës sipas paragrafit paraprak dhe nëse pronari 
i paluajtshmërisë nuk ka ofruar siguri plotësuese të arsyeshme, kreditori hipotekues 
mund të kërkojë arritjen e afatit për përmbushjen e kërkesës së siguruar dhe 
realizimin nga paluajtshmëria sipas nënkapitullit 5 të këtij ligji.  

 
Neni 185 

Evitimi i rrezikut përmes gjykatës 
 
1. Në qoftë se për shkak të veprimeve apo mosveprimeve të pronarit të 

paluajtshmërisë së siguruar ose të një personi të tretë është paraqitur apo rrezikon të 
paraqitet zvogëlimi i vlerës së paluajtshmërisë, kreditori hipotekues mund të paditë 
për përmbajtjet nga sjelljet e tilla.  

2. Në rast të veprimeve ose mosveprimeve të pronarit të paluajtshmërisë së ngarkuar, 
të cilat sjellin në të ardhmen një zvogëlim të vlerës së paluajtshmërisë, me kërkesë 
të kreditorit hipotekues, gjykata mund të urdhërojë masa për evitimin e rrezikimit.  

 
Neni 186 

Zvogëlimi i vlerës të sendit aksesor 
 
Dispozitat e nenit 184 dhe 185 vlejnë në mënyrë përkatëse, në qoftë se zvogëlohet 
vlera e sendit aksesor së paluajtshmërisë të ngarkuar ose nëse largohet sendi aksesor 
nga paluajtshmëria kundër rregullave të përkujdesjes së zakonshme. 
 

Neni 187 
Kundërshtimet në lidhje me kërkesën e siguruar 

 
1. Pronarit të paluajtshmërisë i takojnë të gjitha kundërshtimet kundër kreditorit 

hipotekues, të cilat i takojnë debitorit për shkak të kërkesës së siguruar ndaj 
kreditorit.  

2. Pronarit të paluajtshmërisë i takojnë përveç kësaj edhe kundërshtimet të cilat mund 
t’i bëjë të vlefshme një garantues ndaj kreditorit të detyrimit të siguruar.  

3. Në qoftë se pronari i paluajtshmërisë nuk është debitori i kërkesës së siguruar, ai 
mund të referohet në një kundërshtim të debitorit edhe atëherë, kur debitori ka 
hequr dorë nga ato.  

4. Ai nuk mund të referohet pas vdekjes të debitorit në atë, se trashëgimtari i debitorit 
përgjigjet vetëm në mënyrë të kufizuar për kërkesën e siguruar.  
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Neni 188 
Pandashmëria e hipotekës 

 
1. Hipoteka siguron kërkesën e siguruar deri në shlyerjen saj të plotë. Një pagesë e 

pjesshme nuk cenon përmbajtjen e tërësishme të hipotekës.  
2. Në rast të ndarjes së paluajtshmërisë së ngarkuar krijohet një hipotekë e përbashkët 

sipas nenit 180 në paluajtshmëritë, të cilat janë krijuar nga ndarja.  
 

Neni 189 
Mbarimi i hipotekës me denoncim 

 
1. Në qoftë se arritshmëria e kërkesës së siguruar varet nga një denoncim i kontratës 

së hipotekës, në rast se pronari i paluajtshmërisë së ngarkuar nuk është edhe debitor 
i kërkesës së siguruar, është i vlefshëm denoncimi i hipotekës, vetëm nëse 
denoncimi është deklaruar nga kreditori ndaj pronarit të paluajtshmërisë të ngarkuar 
ose nga pronari ndaj kreditorit. 

2. Nëse pronari i paluajtshmërisë të ngarkuar nuk ka vendqëndrim në Kosovë ose nëse 
personi që denoncon hipotekën është në paqartësi rreth personit, ndaj të cilit 
deklarohet denoncimi, ose adresa e tij i është e panjohur, atëherë me kërkesë të 
kreditorit të kërkesës të siguruar, gjykata në rrethin e së cilës shtrihet paluajtshmëria 
e ngarkuar ia cakton pronarit një përfaqësues, ndaj të cilit kreditori mund ta shprehë 
denoncimin e hipotekës.  

 
Neni 190 

E drejta e pronarit për përmbushje ndaj kreditorit hipotekues 
 
Pronari i paluajtshmërisë ka të drejtë që ta përmbushë detyrimin ndaj kreditorit, nëse afati 
për përmbushje të kërkesës ka arritur ose nëse debitori personal ka të drejtë për prestim. 
 

Neni 191 
Bartja e kërkesës 

 
1. Në qoftë se pronari nuk është debitori personal dhe ai përmbush detyrimin ndaj 

kreditorit hipotekues, atëherë bartët kërkesa e siguruar mbi atë, nëse ai përmbush 
detyrimin ndaj kreditorit.  

2. Bartja nuk mund të parashtrohet në dëm të kreditorit. Kundërshtimet e debitorit nga 
një punë juridike ndërmjet tij dhe pronarit të paluajtshmërisë mbesin të pacenuara.  

3. Në qoftë se për kërkesën ekziston një hipotekë e përbashkët, atëherë vlejnë 
dispozitat e nenit 202 të këtij ligji.  

 
Neni 192 

Realizimi përmes një pronari nga hipoteka e përbashkët 
 
1. Pronari i një paluajtshmërie që së bashku me paluajtshmëri të tjera është e ngarkuar 

përmes një hipoteke të përbashkët sipas nenit 180, mund ta përmbush detyrimin 
ndaj kreditorit hipotekues në afatin e përmbushjes së kërkesës së siguruar. 
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2. Në qoftë se pronari i përmendur në paragrafin (1) mund të kërkojë shpërblim nga 
pronari i një paluajtshmërie 

3. tjetër, atëherë në lartësinë e kësaj kërkese në atë kalohet edhe hipoteka mbi 
paluajtshmërinë e këtij pronari. Ajo mbetet një hiopotekë e përbashkët me 
hipotekën mbi paluajtshmërinë e tij. 

4. Paragrafi (2) vlen në mënyrë përkatëse, nëse pronari i përmendur në paragrafin 1 ka 
kërkesa kundër disa pronarëve të paluajtshmërive të tjera, të cilat më parë kanë qenë 
të ngarkuara me një hipotekë të përbashkët.  

 
Neni 193 

Shuarja e hipotekës 
 
1. Hipoteka shuhet përmes shlyerjes së regjistrimit në Regjistrin për të drejtat në 

paluajtshmëritë.  
2. Shuarja e hipotekës mund të kërkohet, nëse:  

2.1. debitori i kërkesës së siguruar ka përmbushur kërkesën përmes pagesës ose në 
ndonjë mënyrë tjetër;  

2.2. kërkesa e siguruar shuhet për arsye të tjera;  
2.3. kreditori hipotekues heq dorë nga hipoteka në formën me shkrim dhe duke 

vërtetuar nënshkrimin e tij;  
2.4. kreditori hipotekues dhe pronari i paluajtshmërisë së ngarkuar janë ose bëhen 

i njëjti person;  
2.5. paluajtshmëria e ngarkuar shitet për të përmbushur kërkesën e siguruar.  

 
KAPITULLI IV 

RAPORTI NDAJ PERSONAVE TË TRETË 
 

Neni 194 
Vlefshmëria e hipotekës 

 
1. Hipoteka për të qenë e vlefshme duhet të regjistrohet në Regjistrin për të drejtat në 

paluajtshmëritë. 
2. Procedura dhe efektet e regjistrimit orientohen sipas ligjit për themelimin e një 

Regjistri për të drejtat në pronën e paluajtshme. 
 

Neni 195 
Renditja e hipotekave 

 
1. Në qoftë se ky ligj nuk përcakton diçka tjetër, renditja e disa hipotekave bazohet 

sipas kohës së regjistrimit të tyre në Regjistrin për të drejtat në paluajtshmëritë. 
2. Për një ndryshim të renditjes vlejnë dispozitat e nenit 119 të këtij ligji. 
 

Neni 196 
Bartja i paluajtshmërisë së ngarkuar 

 
Një hipotekë është e vlefshme edhe kundrejt një fituesi të paluajtshmërisë të ngarkuar. 
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Neni 197 
Bartja e kërkesës së siguruar 

 
1. Me kalimin e kërkesës së siguruar bartët edhe hipoteka tek kreditori i ri, nëse ky 

efekt nuk është përjashtuar nga palët.  
2. Bartja i hipotekës bëhet i vlefshëm së pari përmes regjistrimit përkatës në Regjistrin 

për të drejtat në paluajtshmëritë.  
3. Në qoftë se pas vdekjes së pronarit të paluajtshmërisë bartët paluajtshmëria e 

ngarkuar në disa trashëgimtarë, atëherë krijohet një hipotekë e përbashkët sipas 
nenit 192 të këtij ligji.  

4. Për bartjen e kërkesave vlejnë dispozitat relevante të Ligjit për detyrimet. 
 

KAPITULLI V 
EKZEKUTIMI I HIPOTEKËS 

 
NËN-KAPITULLI 1 

RREGULLAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 198 
Shkelja e kontratës nga debitori 

 
Një shkelje e kontratës nga debitori i kërkesës së siguruar ekziston nëse debitori 
gjendet në vonesë me pagesë. Për këto raste, përshtatshmërish zbatohen dispozitat 
përkatëse të ligjit për detyrimet. 
  

Neni 199 
Përmbushja e kërkesës së kreditorit hipotekues 

përmes përmbarimit të detyrueshëm 
 
1. Në rast të vonesës ose të një shkelje tjetër të kontratës nga debitori, kreditori 

hipotekues mund të fitojë të drejtën përmes padisë gjyqësore që paluajtshmërinë e 
ngarkuar ta shesë dhe kërkesën e siguruar ta përmbush në radhë të parë nga shuma 
rezultuese (e fituar nga shitja).  

2. Kushtet dhe procedura mbështeten në dispozitat e përmbarimit të detyrueshëm.  
 

Neni 200 
Njoftimi për personat e tjerë 

 
Të gjithë personat, të cilët janë të regjistruar si titullarë të një të drejte sendore në një 
paluajtshmëri të ngarkuar, duhet të njoftohen për hapjen e një procedure të përmbarimit 
ose një shitje jashtëgjyqësore të paluajtshmërisë së ngarkuar në të njëjtën kohë sikurse 
pronari i paluajtshmërisë. 
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NËN-KAPITULLI 2 
EKZEKUTIMI JASHTËGJYQËSOR I NJË HIPOTEKE AFARISTE 

 
Neni 201 

Disponimi jashtëgjyqësor i një “hipoteke afariste” 
 
1. Disponimi i një “hipoteke afariste” pason ose sipas procedurës së përmendur në 

nënkapitullin 1 ose në mënyrë jashtëgjyqësore përmes një agjenti të shitjes sipas 
dispozitave vijuese:  
1.1. Një “hipotekë afariste” ekziston, nëse janë plotësuar këto kushte:  

1.1.1. pronari i paluajtshmërisë duhet të jetë një tregtar ose një shoqëri 
tregtare; 

1.1.2. kreditori hipotekues duhet të jetë një institute kreditor vendas dhe i 
regjistruar; dhe 

1.1.3. mbi paluajtshmërinë e ngarkuar me hipotekë zhvillohet një shoqëri 
tregtare. Nëse pas krijimit të hipotekës mbi paluajtshmërinë ndërpritet 
një veprimtari ekonomike, atëherë përmes saj nuk cenohet kualifikimi i 
një hipoteke të caktuar më parë. Një ndërmarrje bujqësore nuk është 
shoqëri tregtare në kuptimin e kësaj dispozite. 

 
Neni 202 

Autorizimi për shitje 
 
1. Autorizimi i një pronari të paluajtshmërisë së ngarkuar për disponimin 

jashtëgjyqësor të paluajtshmërisë duhet të përmbajë së paku këto të dhëna për të 
qenë e vlefshme:  
1.1. emrat dhe adresat e pronarit të paluajtshmërisë së ngarkuar; të debitorit të 

kërkesës së siguruar, nëse ky është person tjetër nga pronari i paluajtshmërisë; 
dhe të kreditorit hipotekues. Në qoftë se adresat postale janë të ndryshme ato 
duhet të shënohen;  

1.2. një deklaratë shprehimore e palëve, se ato janë marrë vesh, që në rast të 
mospërmbushjes së kërkesave të pronarit të paluajtshmërisë së ngarkuar duhet 
të pasoj shitja e kësaj paluajtshmërie pa procedurë gjyqësore;  

1.3. një deklaratë shprehimore dhe arsyetimi rreth asaj, që tri kushtet e 
përmendura në nenin 210 janë plotësuar në rastin konkret;  

1.4. një autorizim e pronarit të paluajtshmërisë dhe e kreditorit hipotekues, me të 
cilin autorizohet agjenti i shitjes që ta shesë paluajtshmërinë sipas dispozitave 
të këtij ligji;  

1.5. një përshkrim i saktë i kushteve, nën të cilat duhet të ushtrohet autorizimi për 
shitje.  

2. Palët mund të shënojnë në autorizim kushte të tjera ose sqarime, përderisa ato nuk 
iu shmangen dispozitave imperative të këtij ligji.  

3. Palët mund të merren vesh posaçërisht, që autorizimi të vlejë parevokueshëm 
dhe/ose për kohë të pacaktuar;  

4. autorizimi të vlejë edhe në rast të vdekjes, të paaftësisë, shkarkimit apo shuarjes së 
pronarit të paluajtshmërisë ose të kreditorit hipotekues dhe pastaj të lidhë edhe 
pasardhësin ligjor të palës përkatëse. 
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Neni 203 
Forma dhe regjistrimi të autorizimit 

 
1. Nënshkrimet e palëve duhet të vërtetohen.  
2. Autorizimi është i vlefshëm pas regjistrimit në Regjistrin për të drejtat në 

paluajtshmëritë. 
 

Neni 204 
Dispozitat e zbatueshme 

 
1. Përderisa ky ligj nuk parasheh ndryshe, për autorizimin vlejnë rregullat e 

përgjithshme për autorizimin sipas ligjit për detyrimet. 
2. Në rast të pavlefshmërisë të një autorizimi kreditori hipotekues mund të realizojë 

hipotekën përmes rrugës së përmbarimit gjyqësor sipas nenit 199 të këtij ligji. 
 

Neni 205 
Kushtet për ushtrimin e autorizimit për shitje 

 
1. Autorizimi për shitjen e paluajtshmërisë së ngarkuar mund të ushtrohet, nëse: 

1.1. është paraqitur rasti i mospërmbushjes i paraparë me autorizim; 
1.2. është regjistruar njoftimi i mospërmbushjes në Regjistrin për të drejtat në 

paluajtshmëritë dhe në kadastër; 
1.3. është regjistruar një njoftim rreth shitjes së planifikuar në regjistër dhe në 

kadastër. 
 

Neni 206 
Njoftimi i mospërmbushjes 

 
1. Para fillimit të shitjes jashtëgjyqësore kreditori hipotekues parashtron kërkesën që 

të regjistrohet një njoftim i mospërmbushjes në Regjistrin e të drejtave në 
paluajtshmëritë dhe në kadastër. Kërkesa duhet të përmbajë këto të dhëna:  
1.1. përshkrimin e certifikatës dhe të përmbajtjes së hipotekës për kërkesën e 

siguruar, e cila nuk është përmbushur;  
1.2. emrat dhe adresat e kreditorit hipotekues dhe të pronarit të paluajtshmërisë së 

ngarkuar si dhe të debitorit të kërkesës së siguruar, nëse ky është person tjetër 
nga pronari i paluajtshmërisë;  

1.3. emri dhe adresa e agjentit të emëruar nga kreditori hipotekues për shitjen e 
paluajtshmërisë; 

1.4. emri dhe numri i rrugës ose një përshkrim tjetër i gjendjes së paluajtshmërisë 
të ngarkuar si edhe numri kadastral i tij; 

1.5. një deklaratë, se ekziston një mospërmbushje dhe lloji i saj; 
1.6. një deklaratë, se si dhe brenda cilit afat mund të shmanget mospërmbushja; 

afati nuk mund të jetë më shkurt se dyzetepesë (45) ditë; 
1.7. deklaratën, se kreditori hipotekues do ta zgjedhë rrugën e shitjes 

jashtëgjyqësore, nëse mospërmbushja nuk është shmangur brenda afatit të 
caktuar. 
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2. Njoftimi i mospërmbushjes regjistrohet në gjuhën e parashikuar me ligj. Njoftimi 
fillon me fjalët vijuese në shkrim të zmadhuar dhe të theksuar me fontin 14: 

 
“KY ËSHTË NJË NJOFTIM SE JU NUK PO I PËRMBUSHNI DETYRIMET 
TUAJA TË KREDISË. SIPAS TË DREJTËS SË KOSOVËS 
PALUAJTSHMËRIA E JUAJ MUND TË SHITET PA PROCEDURË 
GJYQËSORE, NËSE JU NUK E REALIZONI PËRMBUSHJEN. JU KENI TË 
DREJTËN QË T’I BARAZONI DETYRIMET TUAJA FINANCIARE, ASHTU 
QË T’I KRYENI TË GJITHA PAGESAT E ARITSHME DUKE PËRFSHIRË 
EDHE KAMATAT DHE SHPENZIMET E LEJUARA BRENDA KOHËS SË 
PËRCAKTUAR ME LIGJ. DITA E SHITJES SË PALUAJTSHMËRISË NUK 
MUND TË CAKTOHET PARA KALIMIT TË TRIDHJETË (30) DITËVE PAS 
REGJISTRIMIT TË KËTIJ NJOFTIMI TË MOSPËRMBUSHJES (DATA E 
CILA ËSHTË E SHËNUAR NË KËTË NJOFTIM)”. 
 
3. Njoftimi regjistrohet në bazë të kërkesës së kreditorit hipotekues si në Regjistrin për 

të drejtat në paluajtshmëritë ashtu edhe në Zyrën e kadastrit kompetent për atë vend. 
Këto zyra megjithatë nuk janë përgjegjëse për dëmet, të cilat i shkakton kreditori 
hipotekues përmes gabimeve të veta.  

 
Neni 207 

Kopjet e njoftimit të mospërmbushjes 
 
1. Kreditori hipotekues në bazë të paragrafit 2 duhet t’ua dërgojë kopjet e njoftimit të 

mospërmbushjes këtyre personave:  
1.1. pronarit të paluajtshmërisë;  
1.2. debitorit të kërkesë së siguruar, nëse ky nuk është edhe pronari i 

palujtshmërisë;  
1.3. agjentit për shitjen e paluajtshmërisë;  
1.4. çdo personit tjetër, i cili është i regjistruar si titullar i një të drejte sendore në 

paluajtshmërinë e ngarkuar; si dhe 
1.5. çdo personit, i cili kërkon një kopje të tillë.  

2. Kreditori hipotekues duhet t’i dërgojë kopjet e njoftimit për mospërmbushjen 
brenda shtatë ditëve pas regjistrimit të njoftimit të mospërmbushjes. Dërgimi duhet 
të bëhet përmes një letre të paguar me pulla me rekomandë në një zarf, i cili duhet 
të mbajë numrin dhe datën e dërgimit të shënuar nga posta.  

 
Neni 208 

E drejta e përmirësimit të mospërmbushjes 
 
1. Pronari i paluajtshmërisë dhe debitori personal, nëse ky është një person tjetër nga 

pronari i paluajtshmërisë, kanë të drejtën që të përmirësojnë mospërmbushjen, ashtu 
që paguajnë tërë kërkesën e siguruar duke përshirë edhe kamatat dhe shpenzimet, 
siç janë shënuar në njoftimin e mospërmbushjes, më së voni pesë ditë pune para 
asaj dite, e cila është përcaktuar për shitjen e paluajtshmërisë. Përveç kësaj ata kanë 
për t’i paguar edhe kërkesat e krijuara më vonë, veçanërisht shumën për agjentin 
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për shitjen e paluajtshmërisë dhe shpenzimet e tij si dhe shpenzimet e kreditorit 
hipotekues, të cilat janë krijuar përmes përgatitjes së zbatimit jashtëgjyqësor të 
hipotekës.  

2. Nëse pronari i paluajtshmërisë apo ndonjë person tjetër i legjitimuar përmirësojnë 
mospërmbushjen, kreditori hipotekues duhet t’ia dërgojë një njoftim brenda 
njëzetenjë (21) ditëve pas përmirësimit të përmbushjes nga pronari të 
paluajtshmërisë, me të cilin ai e lajmëron përmirësimin e mospërmbushjes që nga 
dita e përmirësimit. Pronari i paluajtshmërisë duhet të parashtrojë kërkesën pranë 
Zyrës së Kadastrës dhe Zyrës së Regjistrit e të drejtave në paluajtshmëritë, ku u 
regjistruan njoftimi i mospërmbushjes, që ky njoftim të anulohet. Për regjistrimin e 
këtij njoftimi të përmirësimit nuk kërkohet asnjë shpenzim apo taksë tjetër me 
përjashtim të taksës së regjistrimit.  

 
Neni 209 

Njoftimi i shitjes 
 
1. Nëse mospërmbushja nuk është përmirësuar sipas nenit 208 deri në kohën e 

përmendur në njoftimin e mospërmbushjes sipas nenit 206, kreditori hipotekues 
mund ta udhëzojë agjentin për shitje që ta vazhdojë procedurën për shitjen 
jashtëgjyqësore të paluajtshmërisë së ngarkuar.  

2. Agjenti për shitje llogaritë ofertën minimale për blerjen e paluajtshmërisë, e cila 
duhet të merret gjatë shitjes në ankand të paluajtshmërisë të ngarkuar. Oferta 
minimale do të arrijë së paku shumën, e cila rrjedh nga shumat e veçuara si vijon: 
2.1. kërkesat e papaguara, për të cilat janë regjistruar të drejtat e sigurimit në 

paluajtshmërinë e ngarkuar; 
2.2. aksa e agjentit për shitjen; 
2.3. mimi i shitjes së paluajtshmërisë; 
2.4. shuma e papaguar e tatimit për paluajtshmërinë; si dhe 
2.5. shpenzimi për procedurën e shitjes.  

3. Agjenti për shitje paraqet kërkesën, që njoftimi i shitjes të regjistrohet në Regjistrin 
për të drejtat në paluajtshmëritë. Kërkesa duhet t’i përmbajë këto të dhëna:  
3.1. ditën dhe kohën e shitjes;  
3.2. vendin e shitjes, i cili duhet të jetë në atë komunë në të cilën shtrihet 

paluajtshmëria që hitet;  
3.3. adresën, numrin kadastral dhe emrin e vendit të Zyrës së Kadastrës së 

paluajtshmërisë së ngarkuar si dhe një përshkrim të llojit të shfrytëzimit të 
paluajtshmërisë;  

3.4. shumën e ofertës minimale për shitjen e paluajtshmërisë;  
3.5. se në vend të pagesës me të holla të gatshme a mund të bëhet pagesa e çmimit 

të shitjes në ndonjë mënyrë tjetër dhe evntualisht në çfarë mënyre;  
3.6. shumën e një sigurie të mundshme, e cila depozitohet; dhe  
3.7. emrin, adresën dhe numrin e telefonit të agjentit për shitjen e paluajtshmërisë 

së ngarkuar. 
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Neni 210 
Shpërndarja dhe publikimi i njoftimit për shitjen e paluajtshmërisë 

 
1. Më së voni dhjetë (10) ditë pas regjistrimit të njoftimit për shitjen e paluajtshmërisë, 

kreditori hipotekues dhe agjenti për shitjen e paluajtshmërisë ua dërgojnë kopjet e 
njoftimit të gjithë personave, të cilët janë të legjitimuar që sipas nenit 207 të marrin 
një njoftim të mospërmbushjes.  

2. Kreditori hipotekues dhe agjenti për shitje ua dërgojnë kopjet e njoftimit për shitjen 
të gjithë personave të përmendur në nenin 207 të këtij ligji dhe në atë procedurë që 
është e shënuar në këtë dispozitë.  

3. Agjenti i shitjes publikon në tri (3) javë të njëpasnjëshme së paku një herë në javë 
njoftimin për shitjen e paluajtshmërisë në gazeta ose në revista me më shumë se 
pesëmijë (5000) kopje, të cilat publikohen në Kosovë dhe në vendin ku shtrihet 
paluajtshmëria që shitet. Njoftimi i parë duhet të publikohet më së voni njëzetenjë 
(21) ditë para kohës së caktuar për shitje.  

4. Më së voni katërmbëdhjetë (14) ditë para datës së shitjes agjenti për shitje kumton 
njoftimin për shitje përmes shpalljes në tabela publike për shpallje në zyrën 
kompetente të vendit ku duhet të shitet paluajtshmëria; si dhe në një vend të 
dukshëm në paluajtshmërinë që do të shitet, përderisa kjo është e mundshme dhe 
nuk është e përjashtuar për çfarëdolloj arsyesh.  

5. Nëse paluajtshmëria përbëhet nga një ndërtesë, shpallja vendoset në derën e 
ndërtesës. Nëse kjo është e përjashtuar apo e kufizuar, njoftimi vendoset në një 
vend të dukshëm të ndërtesës. Nëse hyrja për në ndërtesë është e mundshme vetëm 
përmes një dere, shpallja vendoset në këtë derë apo në ndonjë vend të ngjashëm.  

 
Neni 211 

Shtyrja e shitjes 
 
1. Deri tek përmbushja e të gjitha detyrimeve nga kontrata e shitjes, kreditori 

hipotekues mund ta udhëzojë në çdo kohë agjentin e shitjes të paluajtshmërisë së 
ngarkuar që ta shtyjë shitjen.  

2. Një shitje sipas paragrafit 1 të këtij neni mund të shtyhet më së shumti dy herë, pa 
pasur nevojë për një njoftim të ri për shitje. Nëse në anën tjetër një shitje shtyhet më 
shumë se dy herë, një njoftim i ri për shitje sipas neneve 209 dhe 210 të këtij ligji 
përcakton një datë të re për shitje.  

3. Një agjent i shitjes të paluajtshmërisë së ngarkuar rivendos datën e shitjes, nëse këtë 
e urdhëron gjykata kompetente ose nëse procedura ndërpritet për shkak të një ligji 
ose nëse janë marrë vesh për këtë pronari i paluajtshmërisë dhe kreditori 
hipotekues. Një shtyrje e shitjes në bazë të këtij paragrafi nuk është një shtyrje 
vullnetare në kuptimin e paragrafit 2 dhe prandaj nuk do të numërohet gjatë 
llogaritjes së numrit maksimal të shtyrjes së lejuar të shitjes në kuptimin e paragrafit 
2. E njëjta vlen po ashtu, nëse agjenti i shitjes shtyrjen e shitjes të paluajtshmërisë 
së ngarkuar për shkak të një frike të arsyeshme se është deponuar kërkesa për 
hapjen e falimentimit. Agjenti për shitjen e paluajtshmërisë së ngarkuar shpall 
publikisht çdo shtyrje të shitjes si dhe arsyet e saj në vendin e fundit, ku është 
dashur të mbahet shitja. Në shpalljen publike njoftohet njëkohësisht edhe data e re 
dhe koha e shitjes.  
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Neni 212 
Shitja 

 
1. Paluajtshmëria e ngarkuar shitet sipas dispozitave të këtij neni dhe nenit vijues. Çdo 

dispozitë tjetër në kontratën e hipotekës është e pavlefshme. 
2. Shitjet mund të bëhen në çdo ditë prej të hënës deri të shtunën mes orës 9 dhe orës 

15, me përjashtim të ditëve të festave, mirëpo jo para dyzetepesë (45) ditëve që nga 
regjistrimi i njoftimit për shitje dhe jo më vonë se nëntëdhjetë (90) ditë që nga ky 
regjistrim.  

3. Para fillimit të kërkesës që të paraqiten ofertat, agjenti i shitjes mund të kërkojë si 
dëshmi të kualifikimit nga secili pjesëmarrës në ankand depozitimin e një shume 
prej dhjetë (10) përqind të shumës minimale të një oferte. Depozitimi bëhet në të 
holla të gatshme ose në një formë tjetër, e cila i përgjigjet pagesës në të gatshme 
sipas njoftimit të shitjes. 

 
Neni 213 

Shitja përmes ankandit publik 
 
1. Shitja bëhet përmes ankandit publik. Paluajtshmëria e ngarkuar i shitet ofertuesit, i 

cili ofron çmimin më të lartë të blerjes. Agjenti i shitjes shërben si udhëheqës i 
ankandit dhe zhvillon shitjen në formë të arsyeshme ekonomike që të arrijë ofertën 
më të lartë të mundshme.  

2. Çdo ofertë konsiderohet si ofertë e parevokueshme për çmimin e ofruar. Çdo ofertë 
e mëvonshme e ofertuesit të njëjtë ose të një ofertuesi tjetër pezullon ofertën e 
mëparshme.  

3. Brenda pesë (5) ditëve pas mbarimit të ankandit, ofertuesi i suksesshëm ia paguan 
agjentit të shitjes shumën për ofertën e fituar, duke e zbritur shumën e depozituar.  

4. Nëse nuk bëhet pagesa sipas paragrafit 3, pronari i paluajtshmërisë fiton shumën e 
depozituar. Pastaj pason një shitje e re.  

 
Neni 214 

Bartja e paluajtshmërisë së ngarkuar 
 
Bartja e paluajtshmërisë së ngarkuar mbi blerësin bëhet e vlefshme me regjistrimin në 
Regjistrin e të drejtave për paluajtshmëritë. 
 

Neni 215 
Shpërndarja e të ardhurave nga shitja 

 
1. Agjenti i shitjes shpërndan të ardhurat nga shitja e paluajtshmërisë së ngarkuar sipas 

kësaj renditje:  
1.1. kërkesat tatimore në lidhje me paluajtshmërinë e ngarkuar dhe barrat tjera ose 

kërkesat e tjera në barrë të paluajtshmërisë, të cilat gjatë ekzekutimit të një 
hipoteke kanë përparësi;  

1.2. shpenzimet e shitjes, duke përfshirë tatimet, të cilat agjenti i shitjes i paguan 
në lidhje me udhëzimin e tij sipas nenit 217 të këtij ligji;  
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1.3. kërkesa e siguruar e kreditorit hipotekues;  
1.4. kërkesat e siguruara përmes hipotekës mbi paluajtshmërinë e ngarkuar të 

kreditorëve hipotekues sipas renditjes në rang; si dhe  
1.5. teprica e pronarit të paluajtshmërisë.  

2. Pronari i paluajtshmërisë i përgjigjet edhe më tej kreditorit hipotekues, përderisa 
kërkesa e siguruar nuk mbulohet me të ardhurat nga shitja e paluajtshmërisë.  

3. Nëse kreditori hipotekues nuk kërkon përmes gjykatës kërkesën e tij të 
mospërmbushur kundër pronarit të paluajtshmërisë brenda nëntëdhjetë (90) ditëve 
që nga shitja e paluajtshmërisë, të ardhurat nga shitja vlejnë si përmbushje e 
tërësishme e kreditorit hipotekues dhe një pjesë të papërmbushur të kërkesës së 
siguruar nuk mund ta parashtrojë më.  

 
Neni 216 

Mjetet juridike të pronarit të paluajtshmërisë së ngarkuar 
 
1. Pronari i paluajtshmërisë mund të paraqesë kërkesë pranë gjykatës, e cila është 

kompetente për vendndodhjen e paluajtshmërisë, dhe të parashtrojë kërkesën, që të 
ndërpritet procedura për shitjen e paluajtshmërisë, që një shitje e kryer të shpallet 
nule ose të vendosen masa të tjera.  

2. Kërkesa duhet të paraqitet brenda tridhjetë (30) ditësh pas lidhjes së kontratës së 
shitjes sipas nenit 213. Gjykata merr vendim, nëse konstaton se mospërmbushja e 
pronarit të paluajtshmërisë, e cila përligj ushtrimin e të drejtës për shitjen 
jashtëgjyqësore të paluajtshmërisë së ngarkuar në të vërtetë ekziston; ose agjenti për 
shitjen e paluajtshmërisë së ngarkuar, procedurat për ofertën e shitjes dhe për shitjen 
vetë i ka zhvilluar duke shkelur dispozitat e këtij ligji ose dispozitat e tjera imperative.  

3. Gjykata vendos rreth kërkesës në një procedurë të shpejtuar.  
4. Instituti kreditor, i cili i shkel dispozitat e kësaj pjese të ligjit për të fituar përfitime 

të paligjshme i nënshtrohet masave disiplinore të Autoritetit për Bankat dhe Pagesat 
të Kosovës dhe masave të tjera, të cilat mund t’i vendosë gjykata.  

 
Neni 217 

Të drejtat dhe detyrat e agjentit për shitje 
 
1. Agjenti për shitjen e paluajtshmërisë së ngarkuar vepron sipas dispozitave të këtij 

paragrafi të ligjit. Agjenti nuk përgjigjet për pasojat e veprimeve, të cilat ai i ka 
ndërmarrë me mirëbesim duke i respektuar dispozitat e ligjit. 

2. Për shërbimet e tij gjatë shitjes të paluajtshmërisë së ngarkuar, agjenti në kuadër të 
një marrëveshjeje me kreditorin hipotekues mund të kërkojë shpërblim për 
shpenzimet, të cilat ai i ka bërë për shitjen e paluajtshmërisë si dhe për tatimet që 
biejnë në këtë punë. Shuma e këtyre shpenzimeve nuk mund të jetë më e lartë se 1,5 
përqind e të ardhurave nga shitja.  

3. Për çdo procedurë të shitjes së një paluajtshmërie të ngarkuar sipas dispozitave të 
kësaj pjese, agjenti i shitjes hap një llogari bankare tek një bankë, e cila është e 
licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Llogaria mund të përdoret ekskluzivisht 
për shpërndarjen e të ardhurave nga shitja e një paluajtshmërie të ngarkuar, në 
pajtim me nenin 215. Llogaria shënohet në mënyrë të veçantë duke iu referuar 
paluajtshmërisë që shitet.  
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PJESA VII 
TË DREJTAT SENDORE TË SHFRYTËZIMIT 

 
KAPITULLI I 

FRUTGËZIMI (UZUFRUKTI) 
 

NËN-KAPITULLI 1 
FRUTGËZIMI (UZUFRUKTI) MBI SENDET 

 
Neni 218 

Natyra e frutgëzimit mbi sendet 
 
1. Një paluajtshmëri apo një send i luajtshëm mund të ngarkohen në mënyrë që 

personi (shfrytëzuesi) në dobi të të cilit është ngarkuar sendi ka të drejtë ta 
shfrytëzoj dhe t’i vjelë të gjitha dobitë e sendit, pa e prishur substancën e sendit.  

2. Frutgëzimi mund të kufizohet përmes përjashtimit të shfrytëzimit të veçantë.  
 

Neni 219 
Bartja e të drejtës së frutgëzimit 

 
1. Në qoftë se frutgëzuesi (uzufruktari) është një person fizik, atëherë ai nuk mund ta 

bartë frutgëzimin. Sendi i ngarkuar me frutgëzim mund t’i bartët një personi tjetër 
për ushtrimin e frutgëzimit.  

2. Në qoftë se frutgëzuesi është një person juridik apo një shoqëri e përbashkët, 
frutgëzimi kalohet, nëse pasuria e personit juridik dhe një shoqëri e përbashkët 
bartët në personin tjetër në rrugën e suksesionit universal. Nëse një ndërmarrje ose 
pjesë e një ndërmarrje e udhëhequr nga një person juridik bartet në një person tjetër, 
atëherë te fituesi bartet edhe një frutgëzim, nëse ai mund t’i shërbejë qëllimit të 
ndërmarrjes apo të një pjese të ndërmarrjes.  

 
Neni 220 

Krijimi i frutgëzimit 
 
Një frutgëzim mund të krijohet në bazë të një kontrate ose të një vendimi gjyqësor. 
 

Neni 221 
Krijimi i frutgëzimit mbi sende të luajtshme 

 
Frutgëzimi mbi një send të luajtshëm krijohet ashtu që, pronari ia dorëzon sendin 
frutgëzuesit dhe të dytë janë pajtuar që frytëgëzimi bartët te frutgëzuesi. 
 

Neni 222 
Krijimi i frutgëzimit mbi paluajtshmëri 

 
Për krijimin e frutgëzimit mbi një paluajtshmëri janë të nevojshme një kontratë me 
shkrim që tregon se pronari dhe frytëgëzuesi kanë për qëllim krijimin e uzufructit dhe 
regjistrimi i uzufruktit në Regjistrin për të drejtat në paluajtshmëritë. 
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Neni 223 
Shtrirja mbi sendin aksesor 

 
1. Frutgëzimi mbi një paluajtshmëri shtrihet edhe mbi sendin aksesor. Dorëzimi i 

sendit aksesor nuk është i nevojshëm për krijimin e frutgëzimit.  
2. Pronari dhe frutgëzuesi mund të merren vesh edhe ndryshe. 
 

Neni 224 
E drejta e posedimit e frutgëzuesit 

 
Frutgëzuesi ka të drejtë për posedimin e sendit që është ngarkuar me frutgëzim. 
 

Neni 225 
Ushtrimi i frutgëzimit 

 
1. Frutgëzuesi nuk mund të ndryshojë përcaktimin e deritanishëm ekonomik të sendit. 

Ai mund t’i vjelë vetëm frutat, të cilat i jep sendi gjatë përcaktimit ekonomik të 
pandryshuar.  

2. Në qoftë se në kohën e krijimit të frutgëzimit, paluajtshmëria veç është shfrytëzuar 
për nxjerrjen e lëndëve të para, si për shembull gurë, zhavorr dhe rërë, atëherë 
frutgëzuesi mund të ndërtojë pajisje të reja për nxjerrjen e lëndëve të para.  

 
Neni 226 

Mirëmbajtja e sendit (i riformuluar) 
 
1. Frutgëzuesi është i detyruar që ta mirëmbajë sendin në atë mënyrë që të mos 

dëmtohet substanca e tij.  
2. Frytëgëzuesi është i detyruar për ndreqjet dhe riparimet në atë masë që i përkasin 

mirëmbajtjes së zakonshme të sendit. 
3. Frytgëzuesi nuk është i detyruar që të përkujdeset për ndreqje dhe riparime të 

jashtëzakonshme por është i detyruar ta lejoj pronarin që ti ndërmerr ato ndreqje ose 
riparime.  

 
Neni 227 

Kompenzimi për shpenzime 
 
Nëse frutgëzuesi nuk është i detyruar të bëjë shpenzime lidhur me sendin dhe ai ato 
megjithatë i bënë, ai mund të kërkojë nga pronari kompensim sipas dispozitave për 
gjerimin e punëve të huaja pa porosi. 
 

Neni 228 
Detyrimi për njoftim i frutgëzuesit 

 
Frutgëzuesi duhet ta njoftoi pronarin menjëherë për dëmtim apo për shkatërrim të 
sendit ose nëse është e nevojshme për ndreqje apo riparim të jashtëzakonshëm të sendit 
për shkak të një rreziku të paparashikuar. Informimi duhet të bëhet në të njëjtën mënyrë 
edhe për kërkesat e ndonjë personi të tretë mbi sendin. 
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Neni 229 
Pagimi i ngarkesave 

 
1. Përderisa zgjat frutgëzimi, frutgëzuesi është i detyruar ti paguaj të gjitha pagesat e 

rregullta publike të lidhura me sendin siç janë tatimet dhe taksat. Frytëgëzuesi, 
gjithashtu është i detyruar të paguaj edhe ngarkesat në send të cilat janë krijuar në 
kohën e themelimit të frytëgëzimit, posaçërisht, interesin në kërkesat nga hipoteka 
dhe tatimet e tokës.  

2. Ngarkesat e jashtëzakonshme publike, të përcaktuara mbi vlerën origjinale të sendit, 
frutgëzuesi nuk ka nevojë t’i bartë.  

 
Neni 230 

Mbrojtja e të drejtave të pronarit 
 
1. Në qoftë se kanoset një shkelje e madhe e të drejtave të pronarit, veçanërisht e 

drejta e kërkesës për mbajtje dhe kthim të sendit, atëherë pronari mund të kërkojë 
ofrimin e sigurisë. Në qoftë se frutgëzuesi nuk jep sigurinë, frutgëzimi vlen si i 
denoncuar.  

2. Nëse frutgëzimi vlen si i denoncuar, atëherë frutgëzuesi ka të drejtën e shpërblimit 
adekuat për dobitë e pa vjelura.  

 
Neni 231 

Shfrytëzimi i sendit pa lejen e pronarit 
 
Në qoftë se frutgëzuesi përdor sendin për të cilin nuk ka autorizim, pronari duhet t’ia 
tërheq vërejtjen. Në qoftë se frutgëzuesi vazhdon përdorimin pa autorizim përkundër 
vërejtjes së pronarit, pronari mund të paditë për pushimin e cenimit. 
 

Neni 232 
Mbrojtja e të drejtës së frutgëzimit 

 
Në qoftë se cenohet e drejta e frutgëzuesit, atëherë frutgëzuesi ka të njëjtat të drejta 
sikur të ishte pronar. 
 

Neni 233 
Parashkrimi i kërkesave për shpërblim 

 
Kërkesat për shpërblim të pronarit për shkak të ndryshimit të sendit dhe kërkesat e 
frutgëzuesit për shpërblim të shpenzimeve lidhur me sendin dhe marrjen e një pajisje 
parashkruhen pas një viti. 
 

Neni 234 
Detyrimi i frutgëzuesit për kthimin e sendit 

 
Frutgëzuesi është i detyruar që sendin t’ia kthejë pronarit pas mbarimit të frutgëzimit. 
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Neni 235 
Shuarja e frutgëzimit 

 
1. Frutgëzimi shuhet:  

1.1. me vdekjen e frutgëzuesit, nëse frutgëzuesi është një person fizik;  
1.2. me shuarje, nëse frutgëzuesi është një person juridik.  

 
Neni 236 

Shuarja e frutgëzimit me heqjen dorë nga frutëgëzuesi 
 
1. Frutgëzimi mbi një paluajtshmëri shuhet përmes deklaratës së frutgëzuesit ndaj 

pronarit, se heq dorë nga frutgëzimi dhe me regjistrimin në Regjistrin për të drejtat 
në paluajtshmëritë.  

2. Për shuarjen e frutgëzimit mbi një send të luajtshëm mjafton deklarata e 
frutgëzuesit ndaj pronarit se heq dorë nga frutgëzimi.  

 
Neni 237 

Frutgëzimi mbi pjesën e një bashkëpronari 
 
1. Nëse një pjesë e bashkëpronësisë është objekt i frutgëzimit, atëherë frutgëzuesi 

sendin mund ta administrojë dhe ta shfrytëzojë si bashkëpronari.  
2. Kërkesën për zgjidhjen e bashkëpronësisë në pronën në të cilën është krijuar 

frytëgëzimi duhet të bëhen së bashku nga bashkëpronari dhe frytëgëzuesi. 
 

Neni 238 
Frutgëzimi mbi sendet e konsumueshme 

 
Nëse objekt i frutgëzimit është një send i konsumueshëm, atëhere frutgëzuesi bëhet 
pronar i sendit. Pas mbarimit të frutëgëzimit, frutëgëzuesi duhet t’ia shpërblen dhënësit 
të frutëgëzimit vlerën të cilën sendet do ta kishin në kohën e mbarimit të frutgëzimit, e 
cila vlerë i përgjigjet gjendjes, në të cilën sendet ishin në kohën e mbarimit të 
frutgëzimit. Pronari i sendit dhe frutëgëzuesi me ndonjë marrëveshje mund të 
parashohin kushte tjera për frutëgëzimin. 
 

KAPITULLI II 
FRUTGËZIMI NË TË DREJTA 

 
Neni 239 

Frutgëzimi në të drejta 
 
1. Një e drejtë, e cila është e bartëshme mund të ngarkohet me një frutgëzim.  
2. Mbi frutgëzimin në të drejtat zbatohen në mënyrë përkatëse dispozitat lidhur me 

frutgëzimin mbi sendet, përveç nëse dispozitat e mëposhtme parashohin ndryshe.  
 

 326 



 
Ligji Nr. 03/L-154 për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore 

Neni 240 
Krijimi i frutgëzimit në të drejta 

 
1. Për krijimin e frutgëzimit në të drejta zbatohen përshtatshmërisht dispozitat e 

kalimit të së drejtës, me modifikimet e nevojshme.  
2. Frutgëzimi nuk mund të krijohet në të drejtën e cila nuk mund të bartët.  
 

Neni 241 
Frutgëzimi në një të drejtë prestimi 

 
Në qoftë se një e drejtë, e cila krijon një kërkesë për prestim kundër një të detyruari, 
ngarkohet me frutgëzim, mbi marrëdhënien juridike ndërmjet frutgëzuesit dhe të 
detyruarit zbatohen përshtatshmërish dispozitat, të cilat vlejnë në rastin e kalimit të së 
drejtës për marrëdhënien juridike ndërmjet fituesit dhe të detyruarit. 
 

Neni 242 
Shuarja ose ndryshimi i të drejtës së ngarkuar 

 
E drejta e ngarkuar me frutgëzim mund të shuhet ose ndryshohet përmes punës juridike 
vetëm me pëlqimin e frutgëzuesit. 
 

Neni 243 
Efekti i përmbushjes 

 
1. Me prestimin e të detyruarit te frutgëzuesi, kreditori fiton pronësinë në sendin dhe 

frutgëzuesi fiton frutgëzimin.  
2. Në qoftë se prestohen sendet e konsumueshme, atëherë frutgëzuesi fiton pronësinë.  
 

Neni 244 
Frutgëzimi në kërkesat pa kamata 

 
1. Frutgëzuesi i një kërkese mund ta arkëtojë kërkesën, nëse kërkesa ka arritur. Në 

qoftë se arritshmëria e kërkesës varet nga një denoncim, atëherë ai mund të 
denoncojë edhe në vend të kreditorit. 

2. Frutgëzuesi kujdeset për arkëtim të rregullt. 
3. Frytëgëzuesi nuk është titullar për veprime të tjera të disponueshme. 
 

Neni 245 
Frutgëzimi në kërkesa me kamatë 

 
1. Në qoftë se një kërkesë me kamatë është e ngarkuar me një frutgëzim, do të vlejnë 

dispozitat si në vijim: 
1.1. Debitori mund t’ia paguajë kapitalin vetëm frutgëzuesit dhe kreditorit së 

bashku. Secili kreditor dhe frytëgëzues mund të kërkojë që atyre t’u paguhet 
së bashku ose të depozitohet për të dy së bashku. 
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1.2. Frutgëzuesi dhe kreditori mund të denoncojnë vetëm bashkërisht. Denoncimi 
i debitorit është i pavlefshëm, nëse ai nuk i deklarohet frutgëzuesit dhe 
kreditorit së bashku. 

1.3. Frutgëzuesi dhe kreditori janë të detyruar për bashkëveprim tek arkëtimi i 
kërkesës së rritur si dhe tek denoncimi, nëse ky duket i nevojshëm për shkak 
të rrezikimit të sigurimit të kërkesës. 

1.4. Frutgëzuesi dhe kreditori janë të detyruar për bashkëpunim në investim për 
kapitalin e përbashkët dhe krijimin e frytëgëzimit për në dobi të frytëgëzuesit 
i cili gjithashtu mund të determinoj natyrën e investimit. Kreditori mund të 
refuzojë investimin e tillë nëse investimi nuk duket mjaft i sigurt.  

 
Neni 246 

Frutgëzimi në letrat me vlerë sipas prurësit ose në letrat me vlerë pa urdhër 
 
1. Nëse një letër me vlerë sipas prurësit ose një letër me vlerë pa urdhër, e cila është e 

shënuar me indosament blanko ngarkohet përmes frutgëzimit, frutgëzuesi dhe 
pronari së bashku kanë të drejtën për posedimin e letrës me vlerë dhe të fletës së 
dividendës. Për posedimin e fletës së kamatës dhe fletës së pjesës së fitimit që i 
takojnë letrës me vlerë është i legjitimuar ekskluzivisht frutgëzuesi. 

2. Si pronari ashtu edhe frutgëzuesi mund të kërkojnë, që letra me vlerë dhe fleta e 
dividendës të depozitohen me përcaktimin që kthimi mund të kërkohet vetëm nga 
frutgëzuesi dhe pronari së bashku. 

3. Frutgëzuesi dhe pronari i letrës janë të detyruar ndaj njëri-tjetrit, që të 
bashkëveprojnë gjatë arkëtimit të kapitalit, gjatë furnizimit me fleta të reja të 
kamatës dhe të pjesëve të fitimit ose gjatë masave të tjera të administrimit të rregullt 
të pasurisë. 

4. Për realizimin e letrës me vlerë vlenë përshtatshmërisht neni 245 i këtij ligji. 
 

Neni 247 
Frutgëzimi në pasuri, trashëgimi dhe ndërmarrje 

 
Për krijimin e frutgëzimit në një pasuri, në një trashëgimi apo në një ndërmarrje është e 
nevojshme vënia e frutgëzimit në secilin objekt të veçantë pasuror, i cili i takon 
pasurisë, trashëgimisë apo ndërmarrjes. 
 

Neni 248 
Të drejtat e kreditorit të frutgëzuesit 

 
1. Në qoftë se kërkesa e kreditorit të dhënësit të frutgëzimit është krijuar para vënies 

së frutgëzimit, atëherë kreditori mund të kërkojë përmbushjen e kërkesës nga 
objektet e ngarkuara me frutgëzim. 

2. Në qoftë se objekt i frutgëzimit është një send i konsumueshëm, atëherë kreditori i 
dhënësit të frutëgëzimit mund të kërkojë nga frutgëzuesi shpërblimin e vlerës së 
sendit. Përmbushja e kërkesës jashtë pasurisë së ngarkuar me frutgëzim është e 
përjashtuar.  
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Neni 249 
Marrëdhënia ndërmjet frutgëzuesit dhe dhënësit të frutgëzimit 

 
1. Në qoftë se një kërkesë e krijuar bëhet e arritshme para vënies së frutgëzimit, 

dhënësi i frutgëzimit mund të kërkojë nga frutgëzuesi kthimin e objekteve të 
nevojshme për realizimin e përmbushjes së kërkesës ndaj kreditorit.  

2. Në qoftë se objekti borxh është i ngarkuar përmes frutgëzuesit, frutgëzuesi mund të 
përmbush detyrimin e dhënësit përmes dorëzimit të objektit te kreditori. Në qoftë se 
objekti i borxhit nuk është i ngarkuar me frutgëzim, frutgëzuesi ka të drejtë të 
depozitoj ndonjë pasuri të ngarkuar me qëllim të përmbushjes së kërkesës së 
kreditorit, atëherë kur parashihet në mënyrë të arsyeshme që kreditori nuk mund të 
pret përmbushjen e kërkesës nga dhënësi i frutgëzimit.  

 
Neni 250 

Përgjegjësia e frutgëzuesit 
 
1. Kreditorët e dhënësit të frutgëzimit, detyrimet e të cilëve ishin të kamatizuara qysh 

në kohën e vënies, mund t’i kërkojnë kamatat për kohëzgjatjen e frutgëzimit si nga 
dhënësi ashtu edhe nga frutgëzuesi. Përshtatshmërisht vlen e njëjta edhe për 
prestimet e tjera të përsëritshme, të cilat gjatë administrimit të rregullt kryhen nga të 
ardhurat e pasurisë së ngarkuar me frutgëzim, nëse kërkesa është krijuar para vënies 
së frutgëzimit.  

2. Frutgëzuesi është përgjegjës ndaj dhënësit të frutgëzimit për përmbushjen e 
detyrimeve të parapara në paragrafin 1 të këtij neni.  

3. Përgjegjësia e frutgëzuesit për përmbushjen e kërkesës së kreditorit të dhënësit të 
fyrtgëzimit nuk mund të përjashtohet ose kufizohet me marrëveshje në mes tij dhe 
dhënësit të frytgëzimit. 

 
Neni 251 

Frutgëzimi në ndërmarrje 
 
1. Krijimi i frutgëzimit në ndërmarrje duhet të regjistrohet në Regjistrin e të drejtave 

në paluajtshmëri dhe Regjistrin e Bizneseve.  
2. Frutgëzuesi ka të drejtë ti shfrytëzoj dhe veproj me të gjitha pasuritë e ndërmarrjes 

dhe bëhet përfitues i të gjitha kërkesave që ndërmarrja i ka ndaj personave të tretë, 
përveç nëse dhënësi i frytgëzimit dhe frytgëzuesi janë pajtuar ndryshe.  

3. Frutgëzuesi duhet ta udhëheq ndërmarrjen me kujdes dhe me ndërgjegje të një 
ndërmarrësi të zakonshëm.  

4. Frutgëzuesi është titullar i të gjitha fitimeve të ndërmarrjes. Raporti financiar vjetor 
i ndërmarrjes përcakton shumën e fitimit për frytgëzuesin. Raporti financiar duhet 
të përgatitet sipas të njëjtave rregulla, të cilat vlejnë për një ndërmarrje të 
pangarkuar me frutgëzim. Të gjitha raportet financiare duhet të determinojnë 
shumën e zhvlerësimit dhe rezervatet e nevojshme për ndërmarrje.  

5. Në rast të mbarimit të frutgëzimit, frutgëzuesi duhet të i’a kthen dhënësit 
ndërmarrjen me të gjitha pasuritë e saj. Nëse vlera e sendeve të kthyera është më e 
vogël se vlera e tyre para krijimit të frutgëzimit, frytgëzuesi duhet t’ia kompensoj 
vlerën e humbur dhënësit të frutgëzimit..  
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KAPITULLI III 
SERVITUTI SENDOR 

 
Neni 252 
Nocioni 

 
1. Servituti sendor është e drejta e pronarit përkatës të një paluajtshmërie 

(paluajtshmëria dominuese) që një paluajtshmëri tjetër (paluajtshmëria shërbyese) 
në një mënyrë të caktuar ta shfrytëzojë apo të ndaloj kryerjen e veprimi të caktuar 
ose të përjashtoj ushtrimin e së drejtës së caktuar, të cila rrjedhin nga e drejta e 
pronësisë në paluajtshmërinë shërbyese.  

2. Servituti sendor duhet t’i siguroj ndonjë dobi titullarit të servitutit, përndryshe 
servituti është i palejuar.  

3. Një servitut sendor nuk mund ta detyrojë pronarin e paluajtshmërisë shërbyese për 
një veprim.  

 
Neni 253 

Krijimi i servitutit sendor 
 
1. Servituti sendor krijohet në bazë të një punë juridike, një vendimi të organit 

shtetëror ose një ligji.  
2. Për krijimin e një servituti sendor sipas punës juridike është e nevojshme një 

kontratë dhe regjistrimi në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë. Me kontratë 
palët duhet të merren vesh, për krijimin dhe përmbajtjen e servitutit.  

3. Dispozitat në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni do të zbatohen në të gjitha rastet 
përveç nëse me vendim administrativ ose me ligj të veçant parashihet ndryshe.  

 
Neni 254 

Ushtrimi i arsyeshëm i servitutit sendor 
 
1. Titullari i të drejtës së servitutit sendor duhet ta ushtron servitutin në atë mënyrë, që 

pasurisë së paluajtshme shërbyese ti paraqes ngarkesën më të vogël të mundshme. 
2. Gjatë ushtrimit të një servituti, titullari i servitutit i ruan në mënyrë adekuate edhe 

interesat e pronarit të paluajtshmërisë së ngarkuar, derisa nuk cenohet ushtrimi i 
servitutit.  

 
Neni 255 

Detyrimi për mbajtjen e instalimeve 
 
1. Nëse ushtrimi i një servituti përfshin edhe shfrytëzimin e një instalimi (pajisje) në 

paluajtshmërinë e ngarkuar, titullari i servitutit duhet ti mbajë këto instalime 
(pajisje). Nëse instalimet mbahen në paluajtshmërinë shërbyese vetëm për qëllim të 
ushtrimit të servitutit, atëherë titullari i servitutit duhet ti mbajë instalimet në 
gjendjen e duhur, sikur kërkojnë interesat e pronarit të paluajtshmërisë shërbyese.  

2. Në kuptim të paragrafit 1, palët mund të dakordohen që pronari i paluajtshmërisë së 
ngarkuar t’i mbajë pajisjet, nëse është në interes të titullarit të servitutit. 
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3. Nëse edhe pronari mund ta bashkëpërdorë pajisjen, mund të caktohet që titullari i 
servitutit ka për t’i mbajtur pajisjet e veta, përderisa është e nevojshme për 
ushtrimin e të drejtës së përdorimit të pronarit.  

4. Për detyrimet për mbajtje, zbatohen përshtatshmërisht dispozitat për barrën sendore.  
 

Neni 256 
Zhvendosja e ushtrimit të servitutit 

 
1. Nëse ushtrimi i servitutit është i kufizuar në një pjesë të paluajtshmërisë së 

ngarkuar, pronari mund të kërkoj që ushtrimi i frutgëzimit të zhvendoset në një 
vend tjetër që është më pak ngarkuese për të, duke u siguruar se kjo zhvendosje nuk 
i cenon interesat esenciale të titullarit të servitutit.  

2. E drejta për zhvendosje nuk mund të përjashtohet apo të kufizohet me punë 
juridike.  

 
Neni 257 

Ndarja e paluajtshmërisë 
 
1. Nëse paluajtshmëria dominuese ndahet, servituti vazhdon të mbetet për pjesët e 

veçanta. Nëse servituti është i dobishëm vetëm për njërën pjesë të paluajtshmërisë 
dominuese, ai vazhdon të qëndrojë vetëm për këtë pjesë. Ushtrimi i servitutit nuk 
mund të vështirësohet për paluajtshmërinë e ngarkuar në rast të ndarjes së 
paluajtshmërisë dominuese.  

2. Nëse ndahet paluajtshmëria e ngarkuar, servituti sendor vazhdon të mbetet për 
pjesët e veçanta. Nëse ushtrimi i servitutit sendor kufizohet në një pjesë të caktuar 
të paluajtshmërisë së ngarkuar, pjesët e tjera të paluajtshmërisë lirohen nga servituti.  

 
Neni 258 

Mbrojtja e servitutit sendor 
 
Nëse cenohet një servitut sendor, titullarit i takojnë të drejtat për pushimin e cenimit 
sipas nenit 102 të këtij ligji. 
 

Neni 259 
Mbrojtja e posedimit 

 
Në qoftë se poseduesi i një paluajtshmërie dominuese pengohet në ushtrimin e një 
servituti sendor të regjistruar në regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri, atëherë 
poseduesi përshtatshmërisht e gëzon të njëjtën mbrojtje të posedimit sikurse pronari. 
 

Neni 260 
Shuarja e servitutit sendor 

 
1. Për shuarjen e servitutit sendor janë të nevojshme deklarata e pronarit të 

paluajtshmërisë dominuese për heqjen dorë nga servituti sendor dhe regjistrimi në 
Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë.  
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2. Pronari i paluajtshmërisë së ngarkuar mund të kërkojë shlyerjen e servitutit sendor, 
nëse servituti sendor nuk është më i nevojshëm për shfrytëzimin e paluajtshmërisë 
dominuese ose nëse në mënyrë substanciale kanë ndryshuar rrethanat. Shlyerja e 
servitutit duhet të regjistrohet në regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri.  

 
KAPITULLI IV 

SERVITUTET PERSONALE 
 

Neni 261 
Nocioni 

 
1. Servituti personal është e drejta e një personi në favor të të cilit është ngarkuar një 

paluajtshmëri që ta përdorë në një mënyrë të caktuar ose të ndaloj ushtrimin e 
veprime të caktuara apo të përjashtoj ushtrimin e një të drejte, e cila rrjedh nga 
pronësia në paluajtshmëri.  

2. Dispozitat e neneve 253 deri 259 të këtij ligji, zbatohen përshtatshmërisht për 
servitutet personale.  

 
Neni 262 

Pa bartshmëria e servitutit personal 
 
1. Një servitut personal nuk mund të bartët në favor të një personi fizik. Të drejtat që 

rrjedhin nga servitutit personal mund të ushtrohen nga personi i tretë. Nuk është e 
lejuar dorëzimi i paluajtshmërisë te një person tjetër me qëllim që ky person të 
ushtrojë të drejtat që rrjedhin nga servituti sendor. 

2. Është e lejueshme bartja e një servitut personal në dobi të personave juridikë apo 
ortakërive me subjekt juridik në pajtim me nenin 219, paragrafi 2.  

 
Neni 263 

Shuarja e servitutit personal 
 
1. Servituti personal në dobi të një personi fizik shuhet me vdekjen e titullarit të 

servitutit.  
2. Servituti personal në dobi të një personi juridik ose ortakërie shuhet me shuarjen e 

personit juridik ose ortakërisë.  
 

Neni 264 
E drejta e banimit 

 
1. Servituti personal mund të themelohet si drejtë që një person të shfrytëzoj një 

ndërtesë apo një pjesë të ndërtesës.  
2. Ushtrimi i të drejtës së banimit nuk mund të bartet te një person tjetër. 
3. Në të drejtën e banimit zbatohen përshtatshmërisht dispozitat e këtij ligji lidhur me 

frutgëzimin.  
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KAPITULLI V 
BARRA SENDORE 

 
Neni 265 

Barra sendore 
 
1. Një paluajtshmëri mund të ngarkohet në atë mënyrë, që një përfituesi nga ngarkimi 

ti paguhen në mënyrë të përsëritshme detyrime të caktuara nga paluajtshmëria.  
2. Barra sendore mund të caktohet si në favor të një personi të caktuar (barra sendore 

personale) ose edhe në favor të pronarit përkatës të një paluajtshmërie tjetër (barra 
sendore).  

 
Neni 266 

Krijimi i një barre sendore 
 
1. Për krijimin e barrës sendore është e nevojshme një kontratë në formën e shkruar 

dhe regjistrimi i barrës sendore në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë.  
2. Barra sendore mund të krijohet edhe përmes ligjit.  
 

Neni 267 
Përgjegjësia e pronarit 

 
1. Detyrimet e veçanta nga barra sendore duhet t’i përmbushë pronari përkatës i 

paluajtshmërisë, përveç nëse me ligj parashihet ndryshe. 
2. Pronari i paluajtshmërisë së ngarkuar me barrë përgjigjet edhe personalisht për të 

gjitha kërkesat që bëhen të arritshme gjatë kohëzgjatjes së pronësisë së tij, përveç 
nëse ndryshe është paraparë me një marrëveshje ndërmjet pronarit dhe përfituesit të 
barrës. 

 
Neni 268 

Detyrimet personale 
 
Në prestimet individuale në barrët sendore, zbatohen përshtatshmërisht dispozitat, 
lidhur me pagesën e kamatës për kërkesën e siguruar përmes hipotekës. 
 

Neni 269 
Ndarja e paluajtshmërisë dominuese 

 
1. Në qoftë se ndahet paluajtshmëria përfituese nga barra sendore, atëherë barra 

sendore vazhdon të mbetet për pjesët e ndara. 
2. Nëse detyrimi është i pjesëtueshëm, pjesët e të drejtës përcaktohen në proporcion 

me madhësinë e pjesës së ndarë. 
3. Nëse detyrimi nuk mund të ndahet, pronari i paluajtshmërisë së ngarkuar duhet të 

kryej detyrimin ndaj të gjithëve së bashku. Çdo përfitues nga barra sendore mund të 
kërkojë nga pronari të përmbushë detyrimin për të gjithë përfituesit. Ushtrimi i të 
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drejtës nga barra sendore në rast të dyshimit, është e lejueshme vetëm në atë mënyrë 
që nuk paraqet vështirësi për pronarin e paluajtshmërisë së ngarkuar. 

4. Përfituesi mund të përcaktojë që të gjitha të drejtat nga barra sendore do të lidhen 
vetëm me njërën pjesë të paluajtshmërisë së ndarë. Ky përcaktim duhet të 
regjistrohet në Regjistrin e të drejtave në paluajtshmëritë.  

 
Neni 270 

Pandashmëria dhe pacenueshmëria e barrës sendore në paluajtshmëri 
 
Barra sendore në një paluajtshmëri që ekziston në favor të pronarit të një 
paluajtshmërie tjetër nuk mund të ndahet ose cenohet nga e drejta e pronësisë në këtë 
paluajtshmëri. 
 

KAPITULLI VI 
E DREJTA E NDËRTIMIT 

 
Neni 271 
Nocioni 

 
1. E drejta e ndërtimit është e drejta për të pasur pronësinë në një ndërtesë, mbi ose 

nën sipërfaqen e paluajtshmërisë.  
2. E drejta e ndërtimit e ngarkon paluajtshmërinë në të cilën ekziston ndërtesa ose që 

do të ndërtohet  
3. Ndërtesa e ndërtuar në bazë të së drejtës së ndërtimit konsiderohet si pjesë 

përbërëse e të drejtës së ndërtimit.  
4. Kufizimi i të drejtës së ndërtimit në një pjesë të ndërtesës veçanërisht në një kat, 

nuk është i lejuar.  
5. E drejta e ndërtimit është e tjetërsueshme dhe e trashëgueshme.  
 

Neni 272 
Zbatimi i të drejtës sendore në paluajtshmëri në rastin e të drejtës së ndërtimit 

 
Në të drejtën e ndërtimit zbatohen përshtatshmërisht dispozitat për paluajtshmëritë, 
posaçërisht ato për hipotekën. 
 

Neni 273 
Krijimi i të drejtës së ndërtimit 

 
1. Për krijimin e të drejtës së ndërtimit është e nevojshme një kontratë në mes pronarit 

të paluajtshmërisë dhe përfituesit me të cilën palët merren vesh për krijimin e të 
drejtës së ndërtimit si dhe regjistrimi i të drejtës në Regjistrin e të drejtave në 
paluajtshmëritë.  

2. E drejta e ndërtimit mund të krijohet nga pronari i paluajtshmërisë edhe për 
vetveten.  

3. Kontrata për krijimin e të drejtës së ndërtimit përmban emrin e pronarit të 
paluajtshmërisë, emërtimin e saktë të paluajtshmërisë së ngarkuar me të drejtë 
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ndërtimi, një përshkrim të saktë të paluajtshmërisë dhe kohëzgjatjen e të drejtës së 
ndërtimit.  

4. Kohëzgjatjen e të drejtës së ndërtimit rregullohet me marrëveshje të palëve, nëse 
nuk është përcaktuar ndryshe me ligj të veçantë, por kohëzgjatja nuk mund të 
tejkalojë nëntëdhjetenëntë (99) vjet.  

 
Neni 274 

Përmbajtja fakultative e të drejtës së ndërtimit 
 
1. Përmbajtja e të drejtës së ndërtimit mund të përcaktohen me marrëveshje edhe rreth:  

1.1. ngritjes, mirëmbajtjes dhe përdorimit të ndërtesës;  
1.2. kërkesave të pronarit të paluajtshmërisë për shkak të shkeljes së detyrimeve, 

veçanërisht për shkak të shkeljes së detyrimeve për ngritjen, mirëmbajtjen 
dhe përdorimin e ndërtesës;  

1.3. sigurimit të ndërtesës dhe rindërtimit të saj në rast të shkatërrimit;  
1.4. bartjes së ngarkesave dhe taksave publike dhe private;  
1.5. një detyrimi të titullarit për ndërtim, që të drejtën e ndërtimit t’ia kalojë 

pronarit të paluajtshmërisë në rast të paraqitjes së kushteve të caktuara (rasti i 
shtëpisë);  

1.6. autorizimit të pronarit të paluajtshmërisë që të jepet pëlqimi për tjetërsim dhe 
ngarkim përmes hipotekës dhe barrës sendore; dhe  

1.7. një detyrimi të titullarit për ndërtim për pagesën e shpërblimit për shfrytëzim 
dhe dënimet kontraktuese.  

 
Neni 275 

Kompensimi i shfrytëzimit 
 
1. Në qoftë se për kompensim për shfrytëzimin e paluajtshmërisë është kushtëzuar një 

kompensim në pagesa të përsëritshme, atëherë për kompensimin e shfrytëzimit 
zbatohen përshtatshmërisht dispozitat për barrën sendore.  

2. Kompensimi i shfrytëzimit duhet paraprakisht përcaktuar në lartësi të caktuar dhe 
për kohëzgjatjen e caktuar. Kompensimi i shfrytëzimit mund të llogaritet me ndonjë 
valutë të huaj. Sigurimi i vlerës së kompensimit të shfrytëzimit mundet përveç kësaj 
të lidhet me indekset zyrtare të cilat tregojnë një lidhshmëri faktike me të drejtën e 
ndërtimit. Nëse nuk është e mundshme që kompensimi i shfrytëzimit të lidhet me 
indekse të tilla, është e lejuar që të bëhet përshtatja në lartësinë e shkallës së 
inflacionit, të konstatuar në mënyrë zyrtare.  

3. Nëse është e pamundshme të përcaktohet kompensimi i shfrytëzimit, atëherë 
gjykata kompetente do të caktoj kompensimin adekuat të shfrytëzimit. Për 
përshtatshmërinë e kompensimit nuk merren parasysh rrethanat personale të palëve.  

 
Neni 276 

Krijimi i pronësisë së veçantë në një pjesë të ndërtesës 
 
1. Në të drejtën e ndërtimit mund të krijohet pronësi në pjesë të veçanta të ndërtesës.  
2. Në qoftë se e drejta e ndërtimit u takon disave bashkërisht, atëherë secilit prej 
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bashkëtitullarëve duhet t’u lejohet pronësia në një ose më shumë hapësira të 
caktuara.  

3. Në qoftë se ekziston vetëm një titullar për ndërtim, atëherë zbatohen në mënyrë 
përkatëse dispozitat për krijimin e pronësisë së veçantë në një njësi të ndërtesës nga 
ana e një pronari.  

 
Neni 277 

Përmbarimi i detyrueshëm 
 
1. Për përmbarimin e detyrueshëm në një paluajtshmëri të ngarkuar me një të drejtë të 

ndërtimit, zbatohen përshtatshmërisht dispozitat për përmbarimin e detyrueshëm në 
një paluajtshmëri të ngarkuar me një servitut. 

2. Në rast kur përmbarimi i detyrueshëm i të drejtës së ndërtimit duhet të zbatohet 
kundër një paluajtshmërie, atëherë përshtatshmërisht zbatohen dispozitat për 
përmbarimin e detyrueshëm kundër një paluajtshmërie.  

 
Neni 278 

Shuarja e të drejtës së ndërtimit 
 
1. E drejta e ndërtimit shuhet me kalimin e kohës së caktuar.  
2. E drejta e ndërtimit mund të shuhet para kohe, në qoftë se pronari i paluajtshmërisë 

dhe titullari i të drejtës së ndërtimit merren vesh me kontratë për zgjidhjen e të 
drejtës së ndërtimit.  

3. Për shuarjen e të drejtës së ndërtimit zbatohen përshtatshmërisht dispozitat të cilat 
rregullojnë krijimin e të drejtës së ndërtimit.  

4. Në qoftë se e drejta e ndërtimit është e ngarkuar me të drejtën e një pale të tretë, 
atëherë për zgjidhjen e të drejtës së ndërtimit nevojitet pëlqimi me shkrim i personit 
të tretë.  

 
Neni 279 

Shuarja e të drejtës së ndërtimit për mos pagesë 
 
Nëse titullari i të drejtës së ndërtimit është vonuar në pagesën e kompensimit për 
shfrytëzim në shumën prej dy pagesave vjetore, pronari i paluajtshmërisë mund të 
përfundoj të drejtën e ndërtimin dhe të kërkoj nga titullari kthimin e të drejtës së 
ndërtimit. 
 

Neni 280 
Pasojat e shuarjes 

 
1. Me shuarjen e të drejtës së ndërtimit, ndërtesa bëhet pjesë përbërëse e paluajtshmërisë.  
2. Nëse pronari dhe titullari i të drejtës së ndërtimit nuk janë marrë vesh ndryshe, 

atëherë pronari duhet të paguajë titullarit të drejtës së ndërtimit kompensimin në 
vlerë prej një të katërtën e vlerës së tregut të ndërtesës. Lartësia e kompensimit 
duhet të caktohet sipas vlerës së ndërtesës në ditën e mbarimit të së drejtës së 
ndërtimit. 
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Neni 281 
Hipoteka dhe barrët sendore në të drejtën e ndërtimit 

 
1. Pas shuarjes të së drejtës së ndërtimit kreditori nga një barrë e të drejtës së ndërtimit 

(kreditori hipotekues ose i legjitimuari nga barra sendore) fiton kërkesën për 
përmbushje nga kërkesa për shpërblim.  

2. Pronari lirohet nga detyrimi i tij që të paguajë shpërblimin, nëse ai kryen detyrimin 
plotësues te kreditori hipotekues ose te të legjitimuarit nga barra sendore.  

3. Përndryshe kreditori hipotekues dhe titullari nga barra sendore kanë të njëjtat të 
drejta, të cilat u takojnë atyre në të ardhurat në rast të përmbarimit të dhunshëm.  

 
PJESA VIII 

DISPOZITAT KALIMTARE 
 

Neni 282 
 
1. Ky ligj zbatohet në të gjitha bartjet e pronësisë për sendet e luajtshme dhe të 

paluajtshme pas hyrjes në fuqi të tij.  
2. Në bartjet e paluajtshmërisë, në të cilat në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji ka 

ekzistuar puna juridike e marrëdhënieve të detyrimit, por vlefshmëria sipas të 
drejtës së vjetër është varur prej kushteve plotësuese (sidomos lejimeve ose 
regjistrimeve), atëherë zbatohen dispozitat ligjore që kanë qenë në fuqi në kohën e 
krijimit të marrëdhënies juridike.  

 
Neni 283 

 
1. Fitimi me mirëbesim përcaktohet sipas dispozitës së nenit 21 të këtij Ligji, në qoftë 

se çasti i fitimit të posedimit sipas nenit 21 paragrafi 1, 2 dhe 4 ose të fitimit të 
posedimit indirekt sipas nenit 21 paragrafit 3 ose të cedimit sipas paragrafit 4 
ndodhet pas çastit të hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

2. Kjo vlen edhe për shuarjen e të drejtave të personave të tretë sipas nenit 25 të këtij 
ligji.  

 
Neni 284 

 
Përjashtimi i fitimit me mirëbesim përcaktohet me nenin 23 të këtij ligji, në qoftë se 
çasti i fitimit të posedimit ose posedimit indirekt si dhe cedimit ndodhet pas momentit 
të hyrjes në fuqi të ligjit. Kjo vlen edhe atëherë, nëse çasti i humbjes kundër vullnetit të 
sendit ndodhet para çastit të hyrjes në fuqi të këtij Ligji. 
 

Neni 285 
 
Prezumimi i pronësisë sipas nenit 26 ndaj poseduesit të mëhershëm është edhe atëherë i 
përjashtuar, nëse ky e ka humbur kundër vullnetit posedimin mbi sendin para hyrjes në 
fuqi të ligjit. 
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Neni 286 
Dëshmia e përmirësimit për fitimin e pronësisë 

 
1. Fitimi i pronësisë:  

1.1. Prezumohet se janë pronarë të paluajtshmërisë personat, të cilët në ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji posedojnë një tapi, e cila ata ose pasardhësit e tyre 
juridike i emërton si pronar të një paluajtshmërie dhe kjo tapi është lëshuar 
para 23 marsit 1989.  

1.2. Prezumimi sipas paragrafit 1 mund të rrëzohet vetëm përmes një vendimi të 
plotfuqishëm të një gjykate.  

1.3. Personat, të cilët posedojnë një tapi, e cila ata ose paraardhësit e tyre juridik i 
emërton si pronar të një paluajtshmërie dhe kjo tapi është lëshuar pas 23 
marsit 1989 duhet ta vërtetojnë vlefshmërinë e tapive në gjykatën kompetente 
të Kosovës sipas procedurës së paraparë.  

 
Neni 287 

 
1. Për fitimin e pronësisë në një paluajtshmëri është i nevojshëm regjistrimi në 

Regjistrin për të drejtat në paluajtshmëritë, nëse Regjistri është themeluar dhe ka 
filluar veprimtaria e regjistrimit.  

2. Për fitimin e pronësisë në paluajtshmëri para themelimit dhe fillimit të veprimtarisë 
të Regjistrit për paluajtshmëritë është e nevojshme që të regjistrohet kontrata për 
fitimin e paluajtshmërisë në gjykatën kompetente. Rregullat e procedurës së 
regjistrimit përcaktohen me rregullore të ministrisë kompetente. 

 
Neni 288 

 
Nuk mund të fitohet pronësia përmes parashkrimit fitues në paluajtshmëritë, pronarët e 
të cilëve në kohën në mes të 23 marsit 1989 dhe hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë 
humbur posedimin direkt dhe indirekt kundër vullnetit të tyre. 
 

Neni 289 
 
Pronësia sipas nenit 41 të këtij ligji mund të fitohet vetëm atëherë, në qoftë se afati 
sipas nenit 41 ka filluar të rrjedhë nga çasti i themelimit të Regjistrit dhe fillimit të 
veprimtarisë regjistruese. 
 

Neni 290 
 
Kërkesat sipas neneve 93-102 mund të parashtrohen edhe atëherë, nëse shpenzimet e 
nevojshme dhe të dobishme janë bërë para hyrjes në fuqi të ligjit. 
 

Neni 291 
 
1. Në marrëdhëniet e posedimit që ekzistojnë në ditën e hyrjes në fuqi të ligjit gjejnë 

zbatim dispozitat e këtij ligji.  
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2. Për posedimin e paluajtshmërisë janë të legjitimuar, nëse marrëdhëniet juridike 
ekzistuese nuk përmbajnë rregulla më të favorshme, për personat fizikë dhe 
juridikë:  
2.1. të cilët në bazë të një leje të plotfuqishme të organeve kompetente kanë 

ndërtuar ndërtesa ose kanë filluar me ndërtimin e ndërtesave ose  
2.2. të cilët kanë blerë një ndërtesë të ngritur në një paluajtshmëri.  

 
Neni 292 

Pronësia në ndërtesat 
 
1. Pronësia e veçantë në ndërtesa duhet të regjistrohet me kërkesën e të legjitimuarit si 

barrë e paluajtshmërisë. Për ndërtesën duhet të vihet një faqe (fletë) e veçuar e 
Regjistrit e të drejtave në paluajtshmëritë lidhur me ndërtesën. 

2. Fitimi i pronësisë së veçantë në ndërtesën është i mundshëm vetëm atëherë, nëse 
pronësia në ndërtesën e një paluajtshmërie regjistrohet si barrë.  

 
Neni 293 

 
1. Në të drejtat e pengut, të cilat sipas Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/5 të datës 

07.09.2001 janë të vlefshme edhe mëtutje, zbatohen dispozitat e kësaj Rregullore si 
dhe dispozitat pozitive lidhur me regjistrimin e pengut.  

2. Për t’iu shmangur paragrafit 1 përcaktohen domosdoshmëria, kushtet dhe efektet e 
një regjistrimi të drejtave të përmendura në paragrafin 1 sipas dispozitave, të cilat 
në kohën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji janë të vlefshme ose nxjerrën në të ardhmen.  

 
Neni 294 

 
1. Për hipotekat, të cilat sipas Ligjit 2002/21 të dates 20.12.2002 janë të vlefshme, 

zbatohen edhe mëtutje dispozitat e këtij Ligji, nëse nuk është paraparë ndryshe me 
këtë ligj. 

2. Për hipotekat, të cilat para hyrjes në fuqi së këtij ligjit duhet të jenë në 
përputhshmëri me kushtet e aplikueshme të regjistrimit të themeluara me këtë ligj. 

 
Neni 295 

 
1. Për të gjitha të drejtat e shfrytëzimit, servituteve sendore, servituteve personale dhe 

barrës sendore të cilat në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit janë të vlefshme, zbatohen 
edhe mëtutje dispozitat, të cilat ishin të vlefshme para hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

2. Duke iu shmangur paragrafit 1 të këtij neni përcaktohen domosdoshmëria, kushtet 
dhe efektet e një regjistrimi të të drejtave të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni 
sipas dispozitave, të cilat në kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji janë të vlefshme ose 
nxjerrën në të ardhmen. 

3. Në qoftë se është i nevojshëm një regjistrim në Regjistrin për pronat e paluajtshme 
sipas dispozitave, të cilat vlejnë në kohën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, atëherë duhet 
të paraqitet kërkesa për regjistrim brenda tre muajsh pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
përndryshe shuhet e drejta. 
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Neni 296 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, pushojnë së vepruari të gjitha dispozitat e ligjeve të 
mëparshme që kanë rregulluar këtë materie, përveç në rastet kur me këtë ligj është 
paraparë ndryshe. 
 

Neni 297 
 
Ky Ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/ L-154 
25 qershor 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-016-2009, datë 15.07.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 57 / 4 GUSHT 2009 
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PJESA E PARË 
 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
I. PARIMET 

 
Neni 1 

Fushëveprimi i rregullativës 
 
Ky Ligj rregullon fejesën, martesën, marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, 
adoptimin (birësim), kujdestarinë, mbrojtjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore, 
marrëdhëniet pasurore në familje dhe procedurat e posaçme të gjykatës përkitazi me 
kontestet lidhur me marrëdhëniet familjare. 
 

Neni 2 
Familja 

 
(1) Familja është bashkësi vitale e prindërve dhe fëmijëve të tyre si dhe personave tjerë 

në gjini.  
(2) Familja është bërthamë natyrore dhe themelore e shoqërisë dhe si e tillë gëzon të 

drejtën në mbrojtje.  
 

Neni 3 
Parimet mbi rregullimin e marrëdhënieve familjare 

 
Rregullimi i marrëdhënieve familjare bazohet në parimet: 
(1) Barazinë ndërmjet burrit dhe gruas, respektit dhe ndihmës së ndërsjellët ndërmjet 

tyre dhe anëtarëve të familjes;  
(2) Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe përgjegjësia e të dy prindërve për rritjen dhe 

edukimin e fëmijëve të tyre, ku fëmijë nënkupton personin nën moshën 18 vjeçare;  
(3) Prindërit dhe fëmijët detyrohen në ndihmë dhe konsideratë të ndërsjellët gjatë tërë 

jetës së tyre;  
(4) Fëmijët e prindërve të cilët nuk kanë qenë të martuar në kohën e lindjes së tyre 

gëzojnë të drejtat e njëjta dhe kanë detyrime të njëjta sikurse fëmijët e lindur nga 
prindërit të cilët kanë qenë të martuar në kohën e lindjes së tyre.  

 
Neni 4 

 
Të gjithë personat gëzojnë trajtim të barabartë të të drejtave dhe detyrimeve të parapara 
me këtë Ligj. Nuk do të ketë diskriminim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë ndaj asnjë 
personi apo personave në bazë të gjinisë, moshës, gjendje martesore, gjuhës, paaftësisë 
mendore apo fizike, orientimit seksual, përkatësisë apo bindjeve politike, prejardhjes 
etnike, kombësisë, religjionit apo besimit, racës, prejardhjes shoqërore, pasurisë, 
lindjes apo gjendjes tjetër. 
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II. MBROJTJA E TË DREJTAVE 
 

Neni 5 
Mbrojtja sociale 

 
(1) Fëmijët pa përkujdesje prindërore dhe ata me çrregullime mentale ose fizike të 

diagnostifikuara, si dhe prindërit të cilët nuk janë të aftë të krijojnë kushtet e 
domosdoshme jetësore për vete dhe për fëmijët e tyre, janë nën përkrahjen e 
veçantë financiare dhe shoqërore;  

(2) Bashkësia shoqërore përkujdeset për personat e moshuar në rastet kur ata nuk janë 
në gjendje të sigurojnë kushtet jetësore dhe kur nuk kanë persona tjerë në gjini të 
cilët sipas ligjit janë të detyruar të kujdesen për ta.  

 
Neni 6 

Mbrojta Institucionale e të drejtave 
 
(1) Punët e mbrojtjes dhe të ndihmës familjare do t’i ushtron organi kompetent i 

administratës komunale i cili është kompetent për punët e mbrojtjes sociale.  
(2) Organi i Kujdestarisë është një organ komunal administrativ kompetent për çështje 

sociale. Ai përbëhet nga një grup i ekspertëve me përvojë profesionale në fushën e 
veçantë të përgjegjësisë.  

(3) Organi i Kujdestarisë mundet gjithashtu të jetë organ (grup i ekspertëve siç është 
cekur më lart) i veçantë i institucionit social i themeluar nga Kuvendi Komunal për 
të kryer detyrat e tilla.  

(4) Organi i Kujdestarisë pjesëmarrës në procedurë është i autorizuar të bëjë propozime 
për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të fëmijëve, të paraqes fakte të cilat nuk 
janë përfshirë, të propozojë administrimin e provave të domosdoshme, të ushtrojë 
mjetet juridike dhe të ndërmerr veprime tjera gjyqësore. Gjykata është e obliguar të 
ftojë në gjyq Organin e Kujdestarisë pjesëmarrës në procedurë në të gjitha seancat 
gjyqësore dhe t’i dorëzojë atij të gjitha vendimet. 

 
Neni 7 

Forma e mbrojtjes 
 
(1) Për realizimin e të drejtave nga marrëdhëniet familjare, nënës dhe fëmijës u 

sigurohet mbrojtje e posaçme me mjete të mirëqenies sociale.  
(2) Fëmijëve pa kujdes prindëror u sigurohet mbrojtja e posaçme përmes formave të 

mbrojtjes siç janë kujdestaria, strehimi familjar, strehimi rezidencial dhe adoptimi.  
 

Neni 8 
Mbështetja 

 
(1) Gjatë zbatimit të këtij Ligji, personat juridik dhe fizik të cilët ofrojnë ndihmë 

profesionale ose zgjidhin kontestet ndërmjet anëtarëve të familjes do të 
bashkëpunojnë reciprokisht.  

(2) Në këtë Ligj, përveç rasteve kur konteksti e kërkon ndryshe:  
(a) njëjësi përfshin shumësin dhe shumësi njëjësin dhe  

 343 



 
Ligjet civile 

(b)  “ai” përfshin “ajo” dhe “atij” përfshin “asaj”.  
 

PJESA E DYTË 
 

FEJESA DHE MARTESA 
I. FEJESA 

 
Neni 9 
Fejesa 

 
Fejesa është premtim reciprok i dy personave me gjini të kundërta për t’u martuar në të 
ardhmen. 
 

Neni 10 
Jo paditshmëria për premtimin e gjobës 

 
(1) Askush nuk mund të paraqes padi për lidhjen e martesës nga fakti që ai ka qenë i 

fejuar.  
(2) Është i pavlefshëm premtimi i gjobës nëse lidhja e martesës nuk do të realizohet. 
 

Neni 11 
Përgjegjësia për të shpërblyer dëmin në rastin e heqjes dorë 

 
(1) Nëse personi i fejuar heq dorë nga fejesa, ai është i detyruar të paguajë për çdo dëm 

të shkaktuar të fejuarit tjetër ose prindërve të të fejuarit tjetër apo personave tjerë të 
cilët kanë vepruar në emër të tyre. I fejuari është përgjegjës për çdo shpenzim apo 
detyrim të investuar në pritje të martesës. Ai është po ashtu përgjegjës për 
shpenzimet apo detyrimet që i fejuari tjetër i ka bërë në pritje të martesës, pra ato të 
cilat ndikojnë në punësimin apo pasurinë e tij.  

(2) Përgjegjësia për dëmet është e kufizuar deri në shkallën që shpenzimet apo 
detyrimet janë të arsyeshme në bazë të rrethanave.  

(3) Nuk ka përgjegjësi nëse ka pasur arsye të fortë për revokim.  
(4) Sipas rregullave për fejesën, kufizimi kohor për çfarëdo padie është dy vjet.  
 

Neni 12 
Përgjegjësia e të fejuarit tjetër për revokim 

 
Nëse i fejuari është përgjegjës për revokimin e tjetrit për shkak të arsyes së 
rëndësishme, ai është përgjegjës për çdo dëm të përcaktuar me këtë Ligj. 
 

Neni 13 
Kthimi i dhuratave 

 
Nëse fejesa nuk përfundon me martesë, secili i fejuar mund të kërkojë nga tjetri 
kthimin e dhuratave të cilat i ka dhënë me rastin e fejesës. Në këtë rast duhet të 
zbatohen rregullat për pasurimin pa bazë sipas Ligjit për Detyrimet të Kosovës. Në rast 
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se njëri nga të fejuarit vdes e drejta për të kërkuar shpërblimin e dëmit nuk do të 
ekzekutohet. 
 

II. MARTESA 
1. PARIMET 

 
Neni 14 
Martesa 

 
(1) Martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht në mes të dy personave të sekseve të 

ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku me qëllim 
të krijimit të familjes. 

(2) Mashkulli dhe femra kanë të drejtë të lidhin martesë dhe të formojnë familje pa 
ndonjë kufizim në bazë të racës, kombësisë apo religjionit, si dhe janë të barabartë 
gjatë lidhjes së martesës, vazhdimit të martesës dhe zgjidhjes së saj. 

 
Neni 15 

Aftësia për martesë 
 
(1) Aftësia për të lidhur martesë fitohet me anë të aftësisë për të vepruar. 
(2) Mosha madhore fitohet me të mbushur 18 vjet. 
(3) Aftësia e plotë për të vepruar fitohet me arritjen e moshës madhore dhe me lidhjen e 

martesës para arritjes së kësaj moshe. 
 

2. KUSHTET PËR MARTESË 
 

Neni 16 
Kushtet për lidhjen e martesës 

 
(1) Personi i cili nuk ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeçare nuk mund të lidhë martesë. 
(2) Për shkaqe të arsyeshme dhe sipas kërkesës së tij, gjykata kompetente mund t’i 

lejojë martesën personit të mitur më të vjetër se gjashtëmbëdhjetë vjet, nëse 
konstaton se personi i tillë ka arritur pjekurinë e nevojshme fizike dhe psikike për të 
ushtruar të drejtat e veta martesore dhe për të përmbushur detyrimet martesore. 

(3) Para se të marrë vendimin, gjykata do të kërkojë mendimin e Organit të 
Kujdestarisë, do ta dëgjojë të miturin dhe prindërit përkatësisht kujdestarin e tij. 
Gjykata gjithashtu do të dëgjojë personin me të cilin i mituri ka për qëllim të lidhë 
martesë, mendimin e institucionit përkatës shëndetësor dhe do të hetojë rrethanat 
tjera të rëndësishme për vendimin. 

 
Neni 17 

Çertifikata për martesë – E drejta e shtetasve të huaj 
 
(1) Personat me shtetësi të huaj duhet të sjellin çertifikatën për martesë të ofruar nga 

autoritetet e vendit të vet e që dëshmon të drejtën e tyre për martesë sipas rregullave 
të këtij ligji, se nuk ka ndalesa dhe pengesa për martesë. 
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(2) Çertifikata bëhet e pavlefshme nëse martesa nuk lidhet gjashtë muaj pas lëshimit të 
çertifikatës. Nëse çertifikata cakton afat më të shkurtë kohor, ky afat do të 
aplikohet. 

 
3. NDALESAT DHE PENGESAT MARTESORE 

 
Neni 18 

Vullneti i lirë 
 
Martesa nuk do të jetë e plotfuqishme, nëse pëlqimi është arritur përmes shtrëngimit, 
kërcënimit ose lajthimit, apo të ndonjë mungese tjetër të vullnetit të lirë nga ana e 
bashkëshortëve të ardhshëm. 
 

Neni 19 
Martesa e mëparshme 

 
Askush nuk mund të lidhë martesë të re, përderisa martesa e parë nuk pushon 
juridikisht. 
 

Neni 20 
Aftësia për të vepruar 

 
(1) Personi i cili ka qenë i privuar nga zotësia e tij/saj juridike me vendim të gjykatës 

nuk do të lidhë martesë.  
(2) Pavarësisht nga paragrafi (1) i këtij neni, përjashtimisht, gjykata mund të lejojë 

personin e tillë që të martohet me kërkesë. Në raste të tilla, gjykata mund të kërkojë 
mendimin e prindit, të mbikëqyrësit ose të kujdestarit të personit dhe të organit të 
kujdestarisë (Qendrës Komunale për Punë Sociale).  

 
Neni 21 

Gjinia e gjakut 
 
(1) Nuk mund të lidhin martesë personat në gjini të gjakut në vijë të drejtë, ose në vijë 

të tërthortë siç janë vëllau dhe motra prej një ati dhe një nëne, motra dhe vëllau prej 
atit ose nënës, xhaxhai dhe mbesa, daja dhe mbesa, tezja dhe nipi, as fëmijët e 
vëllezërve dhe motrave të një ati dhe nëne dhe fëmijët e vëllezërve dhe të motrave 
prej atit ose nënës;  

(2) Kjo do të zbatohet edhe për vëllezërit dhe motrat prej një ati ose nënës, si dhe nëse 
marrëdhënia e tillë ka pushuar së ekzistuari për shkak të adoptimit.  

(3) Gjinia e gjakut e bashkësisë jashtëmartesore është pengesë për martesë sikurse edhe 
ajo martesore. 

 
Neni 22 

Adoptimi 
 
(1) Adoptimi është pengesë martesore.  
(2) Gjinia e themeluar me adoptim është pengesë për martesë sikurse edhe gjinia e gjakut.  
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Neni 23 
Krushqia 

 
(1) Nuk mund të lidhin martesë personat në gjini krushqie; vjehrri dhe e reja, dhëndri 

dhe vjehrra, njerka dhe thjeshtëri, njerku dhe thjeshtra, pa marrë parasysh faktin se 
a ka pushuar martesa lidhja e së cilës ka sjellë këtë marrëdhënie.  

(2) Për shkaqe të arsyeshme, gjykata kompetente mund të lejojë lidhjen e martesës 
midis personave në gjini të krushqisë, pasi të ketë marrë mendimin e Organit të 
Kujdestarisë.  

 
Neni 24 

Kujdestaria 
 
(1) Martesa midis kujdestarit dhe personit nën kujdestari është e ndaluar gjatë kohës së 

kujdestarisë.  
(2) Për shkaqe të arsyeshme, gjykata kompetente mund të lejojë martesën midis 

personave siç është përcaktuar në nenin 23 të këtij Ligji, nëse ka marrë mendimin 
nga Organi i Kujdestarisë.  

(3) Kujdestaria pushon pas martesës midis këtyre personave, ndërsa martesa vazhdon të 
mbetet në fuqi.  

 
4. KËRKESA PËR LIDHJEN E MARTESËS 

 
Neni 25 

Kërkesa për lidhjen e martesës 
 
(1) Personat që dëshirojnë të lidhin martesë duhet të paraqesin kërkesë pranë ofiqarit të 

kuvendit komunal.  
(2) Kërkesës për lidhjen e martesës duhet t’i bashkëngjitet çertifikata e lindjes dhe sipas 

nevojës edhe dokumente të tjera në bazë të kërkesës së ofiqarit;  
(3) Për datën e lidhjes së martesës vendos ofiqari në marrëveshje me personat që 

dëshirojnë të lidhin martesën.  
 

Neni 26 
Informatat e ndërsjella 

 
Pas parashtrimit të kërkesës për lidhjen e martesës, ofiqari do t’u rekomandojë 
personave që dëshirojnë të lidhin martesë që deri në datën e lidhjes së martesës, që në 
mënyrë të ndërsjellët të informohen lidhur me gjendjen e tyre shëndetësore, të vizitojnë 
konsulentin familjar për të siguruar mendimin profesional përkitazi me zhvillimin e 
marrëdhënieve harmonike martesore dhe familjare, të njihen me mundësitë dhe 
përparësitë e planifikimit të familjes, si dhe të pajtohen lidhur me mbiemrin e 
ardhshëm. 
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5. PROCEDURA PËR LIDHJEN E MARTESËS 
 

Neni 27 
Vendi për lidhjen e martesës 

 
(1) Lidhja e martesës bëhet në mënyrë solemne në lokalet posaçërisht të caktuara për 

këtë qëllim.  
(2) Lidhja e martesës mund të bëhet edhe në lokale tjera, nëse kjo kërkohet nga 

bashkëshortët e ardhshëm dhe nëse kërkesa e tyre bëhet për shkaqe të arsyeshme.  
 

Neni 28 
Procedura para ofiqarit (nëpunësit të gjendjes civile) 

 
(1) Për të lidhur martesë është e nevojshme që dy persona të gjinisë së kundërt, në prani 

të të tjerëve, të shprehin në mënyrë të lirë vullnetin dhe pajtimin e tyre për martesë 
përpara ofiqarit.  

(2) Deklarata duhet të jetë e pakushtëzuar dhe e menjëhershme.  
(3) Palët pjesëmarrëse gjatë lidhjes së martesës janë bashkëshortët, dy dëshmitarë dhe 

ofiqari.  
(4) Secili person me aftësi për të vepruar mund të jetë dëshmitar gjatë lidhjes së 

martesës.  
 

Neni 29 
Pajtimi i ofiqarit 

 
Ofiqari është i detyruar të lejojë procedurën për lidhjen e martesës nëse nuk ekzistojnë 
pengesa dhe ndalesa. Ofiqari është i detyruar të refuzojë bashkëpunimin në procedurën 
e martesës nëse ekziston ndonjë pengesë apo ndalesë. Ofiqari nuk ka të drejtë të 
refuzojë bashkëpunimin nëse nuk ekzistojnë pengesa apo ndalesa. 
 

Neni 30 
Lidhja e martesës 

 
Lidhja e martesës fillon me raportin e paraqitur nga ofiqari, duke treguar prezencën e 
bashkëshortëve të ardhshëm dhe mosekzistimin e pengesave dhe ndalesave martesore 
të parapara me këtë Ligj. Kjo konstatohet në bazë të dokumenteve të parashtruara dhe 
deklaratave të bashkëshortëve të ardhshëm, si dhe deklaratave të dëshmitarëve. 
 

Neni 31 
Lidhja e martesës 

 
(1) Në rast se ofiqari konstaton mosekzistimin e pengesave dhe ndalesave për lidhjen e 

martesës, ai i njofton bashkëshortët e ardhshëm mbi dispozitat e këtij Ligji përkitazi 
me të drejtat dhe detyrimet e tyre edhe gjithashtu ua lexon këto dispozita.  

(2) Ofiqari duhet t’i pyes bashkëshortët e ardhshëm veç e veç nëse pajtohen të 
martohen me njeri-tjetrin.  
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(3) Pasi t’i ketë siguruar deklaratat mbi pajtimin për hyrje në martesë, ofiqari e shpall 
martesën të lidhur.  

 
6. REFUZIMI PËR LIDHJEN E MARTESËS 

 
Neni 32 

Refuzimi për lidhjen e martesës 
 
Në qoftë se ofiqari konstaton ekzistimin e çfarëdo pengese apo ndalese martesore, ai i 
komunikon gojarisht parashtruesve të kërkesës se nuk mund të lidhin martesë dhe 
harton procesverbalin lidhur me këtë. 
 

Neni 33 
Procedura administrative 

 
(1) Nëse personat që kanë paraqitur fletëparaqitjen për lidhjen e martesës nuk pajtohen 

me komunikimin verbal siç është përcaktuar në nenin 32 të këtij Ligji, ata mund të 
kërkojnë nga ofiqari që të nxjerrë aktvendim për refuzimin e fletëparaqitjes për 
lidhjen e martesës.  

(2) Paraqitja e ankesës kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të bëhet 
brenda 8 ditëve nga dita e njoftimit mbi moslejimin për lidhjen e martesës nga 
organet kompetente. Sipas kërkesës nga paragrafi 2 i këtij neni, organi kompetent 
është i detyruar që në procedurën administrative të nxjerrë vendim në afat prej 15 
ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.  

 
Neni 34 

Pjesëmarrja 
 
Në rast se në datën e lidhjes së martesës nusja, dhëndëri apo që të dy nuk paraqiten dhe 
mungesën e tyre nuk e arsyetojnë, kërkesa për lidhjen e martesës do të konsiderohet se 
është tërhequr. 
 

Neni 35 
Libri amzë i kurorëzimit 

 
(1) Ofiqari e regjistron lidhjen e martesës në Librin amzë të kurorëzuarve dhe i njëjti 

libër nënshkruhet nga bashkëshortët, dy dëshmitarët dhe ofiqari.  
(2) Menjëherë pas lidhjes së martesës, bashkëshortëve u lëshohet çertifikata nga Libri 

amzë i të kurorëzuarve.  
 

7. RREGULLATIVA PËR MARTESËN RELIGJIOZE 
 

Neni 36 
Preliminaret (Çështjet paraprake) 

 
Personat që dëshirojnë të lidhin martesë në pajtim me rregullat fetare (religjioze) nuk 
mund ta bëjnë një gjë të tillë, përderisa ata nuk e dëshmojnë lidhjen e martesës ligjore 
me çertifikatë të lëshuar nga regjistri i ofiqarit. 
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Neni 37 
Dokumentacioni 

 
(1) Zyrtari nga bashkësia religjioze, përpara të cilit është lidhur martesa sipas 

rregullave fetare, i dërgon ofiqarit dokumentin e nënshkruar nga bashkëshortët, 
dëshmitarët dhe nga përfaqësuesi i bashkësisë fetare, duke e dokumentuar me këtë 
lidhjen e martesës.  

(2) Dokumenti i paraparë në paragrafin 1 të këtij neni do t’i dërgohet ofiqarit brenda 
afatit prej pesë ditësh nga dita e lidhjes së martesës.  

 
Neni 38 

Regjistrimi 
 
(1) Ofiqari është i detyruar që të regjistrojë martesën e lidhur në mënyrë religjioze 

brenda tri ditësh pas pranimit të dokumentit të paraparë në këtë Ligj.  
(2) Menjëherë pas regjistrimit të martesës religjioze në librin amëz të të kurorëzuarve, 

ofiqari do të lëshojë çertifikatën e martesës fetare (religjioze). 
 

8. BASHKËSIA FAKTIKE (BASHKËSIA JASHTËMARTESORE) 
 

Neni 39 
Përkufizimi 

 
(1) Bashkësia faktike (Bashkësia jashtëmartesore) konsiderohet marrëdhënia faktike 

midis burrit dhe gruas që jetojnë në çifte, e karakterizuar nga një jetë e përbashkët 
që paraqet një karakter stabiliteti dhe vazhdueshmërie.  

(2) Bashkësia faktike (Bashkësia jashtëmartesore) është e barabartë me statusin 
martesor nga aspekti i të drejtave dhe detyrimeve për përkujdesje, mbështetje 
financiare reciproke, dhe të drejtat pasurore ashtu siç është specifikuar në këtë ligj.  

(3) Bashkësia faktike nuk e jep efektin nga paragrafi 2 i këtij neni nëse në kohën e 
formimit të saj kanë ekzistuar këto pengesa martesore: martesa ekzistuese, gjinia e 
gjakut në shkallën e ndaluar nga ky ligj, gjinia adoptuese, sëmundja psikike dhe 
paaftësia për të gjykuar, përveç nëse ndonjë pengesë ka pushuar ndërkohë.  

 
Neni 40 

Kërkesat 
 
Njerëzit konsiderohet se jetojnë në bashkësi faktike (bashkësi jashtëmartesore) nëse ata: 

1. Kanë të drejtë të martohen, por nuk kanë lidhur martesë ligjore;  
2. Kanë bashkëjetuar haptazi sikur një çift bashkëshortor.  

 
Neni 41 

Përfitimet 
 
Në bashkësi faktike (bashkësi jashtëmartesore), bashkëshortët detyrohen ndaj njëri 
tjetrit për respekt të njëjtë, mirëkuptim të dyanshëm dhe ndihmë sikur në bazë të 
martesës ligjore. 

 350 



 
Ligji Nr. 2004/32 Ligji për familjen i Kosovës 

III. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E BASHKËSHORTËVE 
 

Neni 42 
Bashkëjetesa martesore 

 
(1) Bashkëshortët në martesë janë të barabartë, në të gjitha marrëdhëniet personale dhe 

pronësore.  
(2) Martesa lidhet për tërë kohëzgjatjen e jetës.  
(3) Bashkëshortët janë të detyruar të jenë besnik ndaj njëri tjetrit dhe në mënyrë 

reciproke ta ndihmojnë, respektojnë dhe mbështesin financiarisht njeri tjetrin, 
posaçërisht në rastet kur njëri prej tyre nuk ka bazë të mjaftueshme materiale për 
jetesë.  

(4) Bashkëshortët do të zhvillojnë dhe shprehin ndjenjën e solidaritetit reciprok, si dhe 
solidaritetin ndaj fëmijëve të tyre të lindur në martesë apo të adoptuar.  

 
Neni 43 

Mbiemri martesor 
 
(1) Bashkëshortët duhet të caktojnë mbiemrin e tyre të përbashkët.  
(2) Me rastin e lidhjes së martesës, bashkëshortët me marrëveshje mund të vendosin:  

1. që secili ta mbajë mbiemrin e vet;  
2. që i përbashkët të jetë mbiemri i njërit prej bashkëshortëve;  
3. që t’ia bashkëngjisin mbiemrin e vet mbiemrit të njërit prej bashkëshortëve.  

(3) Kombinimi i mbiemrit nuk do të jetë i mundur, nëse mbiemrat e bashkëshortëve 
tanimë përbëhen nga mbiemri i dyfishtë. Në rast të tillë vetëm njeri nga mbiemrat 
mund të kombinohet me emrin e bashkëshortit tjetër dhe të bëhet mbiemër 
martesor.  

(4) Në rast se bashkëshortët nuk vendosin lidhur me mbiemrin martesor, secili prej tyre 
mban mbiemrin e vet.  

 
Neni 44 

Vendbanimi, Ekonomia familjare, Profesioni 
 
(1) Bashkëshortët vendosin për vendin e banimit me marrëveshje.  
(2) Bashkëshortët vendosin për udhëheqjen e ekonomisë së përbashkët familjare me 

marrëveshje.  
(3) Në rast se njëri nga bashkëshortët është përgjegjës për mirëmbajtjen e shtëpisë, ai 

udhëheq shtëpinë në përgjegjësinë vetanake. 
(4) Që të dy bashkëshortët kontribuojnë në mirëmbajtjen e familjes në proporcion me 

aftësitë e tyre individuale.  
(5) Secili bashkëshort është i pavarur në zgjedhjen e punës dhe profesionit. 
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IV. MARRËDHËNIET PASURORE TË BASHKËSHORTËVE 
 

Neni 45 
Parimet themelore 

 
Në bazë të institucionit ligjor të “Pronësia e përbashkët e pronës së fituar më vonë” 
pasuria e bashkëshortëve mund të jetë pasuri e veçantë ose e përbashkët. 
 

Neni 46 
Pasuria e veçantë e bashkëshortëve 

 
(1) Pasuria e cila i ka takuar bashkëshortit në çastin e lidhjes së martesës do të mbetet 

pasuri e veçantë e tij;  
(2) Pasuria e veçantë është gjithashtu edhe pasuria e fituar gjatë kohëzgjatjes së 

martesës përmes trashëgimit, dhurimit apo ndonjë forme tjetër ligjore të fitimit të 
pasurisë;  

(3) Pasuria që i takon bashkëshortit duke u bazuar në proporcionin e pasurisë së 
përbashkët është gjithashtu pasuri e veçantë;  

(4) Një prodhim arti, punë intelektuale apo pronë intelektuale konsiderohet pasuri e 
ndarë e bashkëshortit/ës që e ka krijuar;  

(5) Secili bashkëshort në mënyrë të pavarur e administron dhe e posedon pasurinë e vet 
të veçantë gjatë gjithë kohës së martesës.  

 
1. PASURIA E PËRBASHKËT E BASHKËSHORTËVE 

 
Neni 47 

Pasuria e përbashkët 
 
(1) Pasuri e përbashkët e bashkëshortëve është pasuria e fituar me punë gjatë vazhdimit 

të martesës, si edhe të hyrat që rrjedhin nga pasuria e tillë; 
(2) Pasuria e përbashkët mund të përfshijë gjithashtu të drejtat sendore dhe të 

detyrimeve; 
(3) Pasuria e bashkëshortëve e fituar bashkërisht përmes lojërave të fatit konsiderohet 

pasuri e përbashkët. 
(4) Bashkëshortët janë pronarë të përbashkët në pjesë të barabarta të pasurisë së 

përbashkët nëse ndryshe nuk janë marrë vesh; 
 

Neni 48 
Zbatimi 

 
Ligjet në fuqi me të cilët rregullohen të drejtat dhe detyrimet në pasuri të patundshme 
do të zbatohen për pasurinë e përbashkët, përveç rasteve kur me këtë Ligj parashihet 
ndryshe. 
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Neni 49 
Administrimi i pasurisë së përbashkët 

 
Pasurinë e përbashkët bashkëshortore gjatë martesës bashkëshortët e administrojnë dhe 
e disponojnë bashkërisht dhe me marrëveshje. 
 

Neni 50 
Pasuria e paluajtshme 

 
(1) Të drejtat e bashkëshortëve për sendet e paluajtshme, të cilat janë pasuri e tyre e 

përbashkët, ashtu siç parashihet në nenin 47 të këtij Ligji, regjistrohen në Regjistrin 
publik të pasurive të paluajtshme në emër të të dy bashkëshortëve, si pasuri e 
përbashkët në pjesë të papërcaktuara.  

(2) Kur vetëm njëri prej bashkëshortëve regjistrohet si bartës i së drejtës pronësore për 
pasurinë e përbashkët në regjistrin e të drejtave në pasuri të patundshme, do të 
konsiderohet se regjistrimi është bërë në emër të dy bashkëshortëve. Pasuria nuk 
mund të tjetërsohet pa pëlqimin e të dy bashkëshortëve, ashtu siç është përcaktuar 
me ligjin në fuqi. 

(3) Në rastet kur që të dy bashkëshortët janë të regjistruar në Regjistrin publik të 
paluajtshmërive si pronarë të përbashkët në pjesë të caktuara, konsiderohet se ata në 
këtë mënyrë e kanë bërë pjesëtimin e pasurisë së përbashkët.  

 
Neni 51 

Marrëveshjet kontraktuese për posedim dhe administrim 
 
(1) Bashkëshortët mund të kontraktojnë që administrimi dhe disponimi i pasurisë së 

përbashkët, në tërësi ose pjesë të saj, të bëhet nga njëri prej bashkëshortëve. 
(2) Kontrata mund të kufizohet edhe vetëm në administrim ose vetëm disponim. Kur 

nuk është kontraktuar ndryshe, administrimi përfshin edhe posedimin në kuadër të 
aktiviteteve të rregullta. 

(3) Kontrata po ashtu mund t’i referohet të gjitha akteve të veçanta të administrimit të 
rregullt ose akteve të veçanta të përcaktuara. 

 
2. PJESËTIMI I PASURISË SË PËRBASHKËT TË BASHKËSHORTËVE 

 
Neni 52 
Parimet 

 
Asnjëri nga bashkëshortët nuk mund që në mënyrë arbitrare të privohet nga pasuria e 
tij. 
 

Neni 53 
Pjesëtimi me marrëveshje 

 
(1) Bashkëshortët, në çdo kohë, mund të pjesëtojnë pasurinë e tyre të përbashkët me 

marrëveshje.  
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(2) Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët mund të bëhet kur bashkëshortët caktojnë ose 
kërkojnë t’u caktohen pjesët e tyre në pasurinë e përbashkët dhe kështu bëhen 
pronarë në pjesë të caktuara.  

(3) Marrëveshja nga paragrafi 1 dhe 2 e këtij neni duhet të bëhet medoemos me shkrim 
në pajtim me kërkesat formale, të përcaktuara me ligjin në fuqi mbi pasurinë për 
arritjen e marrëveshjeve të tilla.  

 
Neni 54 

Vlerësimi i pasurisë së përbashkët në rast të mosmarrëveshjes 
 
(1) Nëse nuk arrihet marrëveshja në kohën kur pjesa e secilit prej bashkëshortëve i 

takon pasurisë së përbashkët, ajo duhet të vendoset nga gjykata. Vendimi duhet të 
bazohet në kontributin e bashkëshortëve, përmes vlerësimit të të gjitha rrethanave 
dhe jo duke marrë parasysh vetëm të ardhurat personale dhe të hyrat e tjera të secilit 
bashkëshort, por edhe ndihmën e njërit prej bashkëshortëve të ofruar bashkëshortit 
tjetër, si kujdesin për fëmijët, udhëheqjen e punëve të shtëpisë, përkujdesjen dhe 
mirëmbajtjen e pasurisë si dhe çfarëdo forme tjetër të punës dhe të bashkëpunimit 
lidhur me administrimin, mirëmbajtjen dhe shtimin e pasurisë së përbashkët.  

(2) Gjykata kompetente vendos po ashtu në rast të mosmarrëveshjes lidhur me pjesët e 
pasurisë së bashkëshortëve të paraparë sipas këtij neni.  

 
Neni 55 

Përcaktimi i pjesëve 
 
(1) Pjesa e pasurisë së bashkëshortëve përcaktohet duke përdorur kriteret e njëjta ashtu 

siç janë përcaktuar në nenin 54 (1). 
(2) Pjesa më e madhe e pasurisë së bashkëshortit në një send apo në të drejtën e 

caktuar, mund të përcaktohet nga gjykata vetëm nëse ai send ose e drejtë 
ekonomikisht është e pavarur në krahasim me sendet dhe të drejtat e tjera në 
pasurinë e përbashkët, dhe bashkëshorti për fitimin e atij sendi apo të drejte ka 
marrë pjesë me të hyrat nga pasuria e tij e veçantë. 

(3) Bashkëshorti, i cili pas pushimit të bashkësisë martesore, përmes investimit, rrit 
vlerën e sendeve të pasurisë së përbashkët, ka të drejtën të kërkojë nga bashkëshorti 
tjetër kompensimin nëse investimet kanë qenë të domosdoshme dhe të dobishme. 
Kompensimi do të jetë në proporcion me pjesën e tij në atë send. 

(4) Bashkëshorti tjetër mund të lirohet nga detyrimi i tillë nëse pranon pjesën më të 
madhe së pjesës të atij sendi në proporcion me investimet e bëra.  

 
Neni 56 

Afatet dhe subjektet 
 
(1) Ndarja e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve mund të kërkohet gjatë martesës 

dhe pas pushimit të saj.  
(2) Të drejtën që të kërkojnë pjesëtimin e pasurisë së përbashkët janë: bashkëshortët, 

trashëgimtarët e bashkëshortit të vdekur ose të bashkëshortit të shpallur të vdekur, si 
dhe kreditori i njërit prej bashkëshortëve, nëse kërkesa e kreditorit nuk mund të 
realizohet nga pasuria e pjesëtuar e atij bashkëshorti.  
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Neni 57 
Përgjegjësitë dhe detyrat 

 
(1) Bashkëshortët janë përgjegjës për detyrimet e tyre personale që rezultojnë nga 

pasuria e pjesëtuar dhe detyrimet e tyre që rezultojnë nga pjesa e tyre në pasurinë e 
përbashkët.  

(2) Të dy bashkëshortët janë të ngarkuar me detyrimet e përbashkëta dhe individuale 
përmes pasurisë së tyre të përbashkët dhe të pjesëtuar, për detyrimet që njëri nga 
bashkëshortët duhet të përmbushë kundrejt personave të tretë si dhe detyrimet që 
duhet të përmbushen nga të dy bashkëshortët.  

(3) Bashkëshorti, i cili përmes pasurisë së tij të veçantë e ka përmbushur detyrimin 
solidar, ka të drejtë të kërkojë që bashkëshorti tjetër t’ia shpërblejë pjesën e 
detyrimit që e ka përmbushur. 

 
3. MARRËDHËNIET PRONËSORE TË BASHKËSHORTËVE 

JASHTËMARTESOR 
 

Neni 58 
Parimet 

 
(1) Pasuria e fituar përmes punës së përbashkët të burrit dhe të gruas në marrëdhëniet 

jashtëmartesore (partneritet pa bashkëjetesë) konsiderohet pasuri e tyre e 
përbashkët.  

(2) Pasuria e fituar gjatë bashkësisë faktike (bashkësisë jashtëmartesore) dhe e cila 
pasuri i nënshtrohet ndarjes ose pjesëtimit konsiderohet pasuri e përbashkët. 
Dispozitat e këtij Ligji lidhur me ndarjen e pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve 
të një martese ligjërisht të regjistruar zbatohen në mënyrë analoge për marrëdhëniet 
pronësore të personave në bashkësi faktike (bashkësi jashtëmartesore).  

 
PJESA E TRETË 

 
SHUARJA E MARTESËS 

I. PARIMET 
 

Neni 59 
Parimet e përgjithshme 

 
Gjykata dhe çdo person i interesuar për shuarje të martesës do t’i ketë parasysh parimet 
e mëposhtme të përgjithshme. 

1. institucioni i martesës duhet të ruhet;  
2. bashkëshortët në martesë e cila mund të jetë shkëputur duhet të inkurajohen ti 

marrin të gjitha hapat e zbatueshëm përmes këshillimit për martesë, 
procedurave të pajtimit të parashikuara në këtë ligj, ose tjera për ta ruajtur 
martesën.  

3. martesa e cila në mënyrë të pakthyeshme është shkëputur duhet të shuhet: 
a. me një minimum të shqetësimit për palët dhe fëmijët e prekur,  
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b. të zgjidhet në atë mënyrë që të promovojnë sa më mirë marrëdhënie të 
vazhdueshme mes palëve dhe fëmijëve të prekur si është e mundur në 
rrethanat, dhe 

c. pa shpenzime të paarsyeshme të përfshira në lidhje me procedurat që 
duhet ndjekur në sjelljen e martesës në një përfundim, dhe 

4. Se çdo rrezik për të keqe ose dhunë ndaj bashkëshortëve dhe fëmijëve duhet 
të shmanget.  

 
Neni 60 

Mënyrat e shuarjes së martesës 
 
(1) Martesa shuhet me vdekjen e bashkëshortit, shpalljen e bashkëshortit të zhdukur të 

vdekur, anulimit dhe shkurorëzimit.  
(2) Martesa zgjidhet vetëm pas parashtrimit të padis dhe me vendim të gjykatës përmes 

anulimit (martesa e pavlefshme) ose zgjidhjes (shkurorëzimit).  
(3) Anulimi ose shkurorëzimi prodhojnë efekte juridike kur aktgjykimi i gjykatës për 

anulimin ose shkurorëzimin e martesës marrin formën e prerë.  
(4) Kur bashkëshorti i zhdukur shpallet i vdekur, martesa zgjidhet në ditën kur vdekja e 

bashkëshortit të zhdukur arrihet me akt-vendimin e formës së prerë.  
 

Neni 61 
Nuk kërkohet veprim ligjor zyrtar 

 
Për ta shuar një bashkësi faktike apo një bashkësi jashtëmartesore nuk kërkohet veprim 
ligjor zyrtar. 
 

II. ANULIMI I MARTESËS 
 

Neni 62 
Kolizioni i martesës 

 
(1) Martesa e lidhur në kohën e ekzistimit të martesës së mëparshme të njërit nga 

bashkëshortët është nule.  
(2) Martesa e re e lidhur në kohën e ekzistimit të martesës së mëparshme të njërit nga 

bashkëshortët nuk do të anulohet, nëse martesa e mëparshme është zgjidhur 
ndërkohë.  

(3) Kur të dy martesat zgjidhen njëkohësisht për shkak të vdekjes së bashkëshortit i cili 
ka hyrë në martesë të re duke qenë i martuar me person tjetër, martesa e re do të 
anulohet, përveç në rastet kur martesa e re ka zgjatur për disa vite, dhe kur 
bashkëshorti nga martesa e mëparshme nuk ka ndërmarrë veprime për të 
rithemeluar bashkësi martesore dhe bashkëjetesë. 

 
Neni 63 

Frika, dhuna, kërcënimi 
 
Martesa do të anulohet nëse bashkëshorti e ka dhënë pëlqimin me anë të frikës, dhunës 
ose kërcënimit serioz. 
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Neni 64 
Mungesat formale 

 
Martesa mund të anulohet nëse kërkesat formale për martesë të parapara në nenet 14-
25 dhe 28 të këtij ligji nuk janë plotësuar. Respektivisht nëse: 

(1) bashkëshorti nuk ka aftësi për të vepruar për shkak të sëmundjes psikike të 
diagnostifikuar apo shkaqeve tjera,  

(2) martesa është e lidhur në mes të personave në gjini gjaku, ose personave në 
gjini të adoptimit apo në gjini të krushqisë.  

 
Neni 65 

Lajthimi dhe mashtrimi 
 
(1) Martesa mund të anulohet nëse është lidhur në lajthim për sa i përket identitetit të 

bashkëshortit;  
(2) Martesa e lidhur me mashtrim të paramenduar për faktet të cilat po të njiheshin me 

kohë do ta ndalonin bashkëshortin tjetër ta lidhte këtë martesë dhe që tani e bëjnë 
jetën e përbashkët të padurueshme do të anulohet.  

 
Neni 66 

Mungesa e qëllimit 
 
(1) Martesa e lidhur pa qëllim të bashkëjetesës në mes bashkëshortëve është nule.  
(2) Martesa është e pavlefshme kur bashkëshortët me anë të martesës në të vërtetë nuk 

kanë qenë të interesuar të krijojnë bashkëjetesë, por të fshehin disa veprime juridike 
ose fillimisht dëshirojnë të arrijnë qëllime tjera (siç janë trashëgimi ligjor, pensioni 
familjar, ikja nga përgjegjësia penale, dhe keqpërdorimi i çfarëdo të drejte tjetër).  

(3) Martesa e tillë nuk do të anulohet nëse më vonë vendoset të krijohet bashkëjetesa.  
 

Neni 67 
E drejta për të parashtruar padi 

 
(1) Personat që kanë të drejtë të parashtrojnë padi për anulimin e martesës për shkaqet e 

parapara në këtë Ligj janë bashkëshortët, prokurori publik dhe të gjithë personat 
tjerë të cilët kanë interes të drejtpërdrejtë juridik për anulimin e martesës. 

(2) Kur shkaqet e parapara në këtë Ligji shuhen, e drejta për të parashtruar padi për 
anulimin e martesës i takon vetëm bashkëshortit i cili ka pësuar sëmundje psiqike 
apo për shkaqe tjera ka qenë i paaftë për të vepruar. Padia duhet të parashtrohet 
brenda një viti nga data kur shkaqet e lartpërmendura shuhen. 

 
III. SHKURORËZIMI 

 
Neni 68 

Shkurorëzimi 
 
(1) Martesa mund të zgjidhet me shkurorëzim vetëm në bazë të vendimit të gjykatës  
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(2) Njëri apo të dy bashkëshortët me marrëveshje të dyanshme mund të kërkojnë 
shkurorëzim duke parashtruar padi në gjykatën kompetente.  

(3) E drejta për ngritjen e padis për shkurorëzim nuk mund të kalohet te trashëgimtarët, 
por trashëgimtarët e paditësit mund të vazhdojnë procedurën e filluar për të 
verifikuar bazën e padisë.  

(4) Nëse njëri nga bashkëshortët paraqet padi për shkurorëzim, kurse bashkëshorti tjetër 
më së voni deri në përfundimin e seancës kryesore gjyqësore, deklaron 
shprehimisht se nuk e kundërshton bazueshmërinë e kërkesëpadisë, do të 
konsiderohet se bashkëshortët kanë paraqitur propozimin për shkurorëzim me 
marrëveshje.  

 
Neni 69 

Shkaqet për shkurorëzim 
 
(1) Bashkëshorti mund të kërkojë shkurorëzim kur marrëdhëniet martesore janë 

çrregulluar seriozisht ose në mënyrë të vazhdueshme, ose kur për shkaqe të tjera 
është zgjidhur në mënyrë të pa kthyeshme.  

(2) Shkaqet e shkurorëzimit janë mes tjerash: jeta e padurueshme e bashkëshortëve, 
shkelja e besnikërisë bashkëshortore, veprat penale kundër jetës së bashkëshortit, 
keqtrajtimi serioz, lënia qëllimkeqe dhe e paarsyeshme, sëmundja psikike e 
pashërueshme dhe paaftësia e vazhduar për të vepruar, ndërprerja e paarsyeshme e 
jetës faktike për më shumë se një vit dhe shkurorëzimi me marrëveshje të 
dyanshme. 

 
IV. MBROJTJA E FËMIJËVE DHE BASHKËSHORTËVE 

 
Neni 70 

Parimet e mbrojtjes 
 
(1) Bashkëshortët nuk do të parashtrojnë padi për shkurorëzim gjatë shtatzënisë së 

gruas dhe derisa fëmija i tyre i përbashkët t’i këtë mbushur një vit.  
(2) Së bashku me propozimin për shkurorëzim me marrëveshje të dyanshme, 

bashkëshortët janë të detyruar të parashtrojnë marrëveshjen me shkrim për 
përkujdesje, edukim dhe ushqim të fëmijëve të tyre të përbashkët si dhe propozimin 
me shkrim mbi atë se si kontaktet personale mes fëmiut dhe të dy prindërve do të 
garantohen në të ardhmen.  

(3) Leja për shkurorëzim mund të mos jepet ose mund të shtyhet edhe pse martesa ka 
dështuar vetëm në raste të veçanta nëse dhe përderisa ruajtja e martesës bëhet për 
arsye specifike, të domosdoshme për interesin e fëmijës.  

 
Neni 71 

Mbajtja e domosdoshme e bashkëshortit 
 
(1) Gjatë procedurave të kontesteve martesore, gjykata me vendim duke u bazuar në 

padi, mund të caktojë masa të përkohshme për sigurimin e mbajtjes financiare për 
bashkëshortin dhe vendosjen e tij. 

(2) Ankesa kundër vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e ndal ekzekutimin e vendimit. 
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V. PROCEDURA NË KONTESTET MARTESORE 
1. ÇËSHTJET PARAPRAKE 

 
Neni 72 

Kompetenca 
 
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. 
 

Neni 73 
Kolegji i gjykatës 

 
Procedurën në kontestet martesore në shkallën e parë e zhvillon dhe i merr vendimet 
kolegji i përbërë prej një gjyqtari dhe dy gjyqtarëve porotë, kurse në shkallën e dytë 
kolegji prej tre gjyqtarëve. 
 

Neni 74 
E drejta e kujdestarit 

 
Kujdestari mund të parashtrojë padi për shkurorëzim në emër të bashkëshortit i cili 
vuan nga sëmundjet psikike të diagnostifikuara, ose në emër të personit të paaftë për të 
vepruar vetëm me pëlqimin e mëparshëm të Organit të Kujdestarisë. 

 
Neni 75 

Përjashtimi i Publikut 
 
Publiku përjashtohet nga procedurat e kontestit martesor. 
 

2. PËRPJEKJET PËR PAJTIM 
 

Neni 76 
Parimet 

 
(1) Aktgjykimi për shkurorëzim duhet të merret pas një periudhe të përpjekjeve për 

pajtim të zhvilluara nga gjykata në seanca të veçanta përveç kur: 
1. një nga bashkëshortët është i paaftë për të vepruar  
2. kur një apo të dy bashkëshortët jetojnë jashtë vendit  
3. kur nuk dihet vendbanimi i njërit nga bashkëshortët  

(2) Periudha e pajtimit do t‘u mundësojë bashkëshortëve një periudhë për të shqyrtuar 
dhe vlerësuar vendimin e tyre duke marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe pasojat. 

 
Neni 77 

Procedurat e pajtimit 
 
(1) Në kontestin e shkurorëzimit gjykata është e detyruar të tentojë të arrijë pajtimin 

formal.  
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(2) Aktgjykimi për shkurorëzim u dërgohet palëve vetëm pas përfundimit të procedurës 
dhe vetëm nëse pajtimi nuk ka pasur sukses. 

 
Neni 78 

Seanca e pajtimit 
 
Kur gjykata udhëheq procedurën e pajtimit të bashkëshortëve, ajo do të caktojë seanca 
të veçanta në përpjekje për të arritur pajtimin përderisa konstaton se gjasat për arritjen e 
pajtimit akoma ekzistojnë. 
 

Neni 79 
Pjesëmarrja, tërheqja e lutjes 

 
(1) Në seancën për përpjekjen që të arrihet pajtimi ftohen të dy bashkëshortët për të 

marrë pjesë personalisht;  
(2) Nëse njëri ose që të dy bashkëshortët edhe pse janë ftuar në mënyrë të rregullt, 

mungojnë nga seanca për përpjekjen që të arrihet pajtimi, dhe asnjëri prej tyre nuk e 
arsyetojnë mungesën gjykata, do të çmojë se a do të caktojë seancën e re për 
përpjekjen e arritjes së pajtimit ose do të konsiderojë se pajtimi ka dështuar;  

(3) 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 80 

Kompetenca lëndore e Organit të Kujdestarisë në procedurën e pajtimit 
 
(1) nëse bashkëshortët kanë një apo më shumë fëmijë të përbashkët të mitur, procedura 

e pajtimit zhvillohet para Organit të Kujdestarisë duke zbatuar metodat e punës 
sociale, metodat tjera profesionale dhe duke shfrytëzuar shërbimet e këshillimores 
për martesë dhe familje si dhe institucioneve tjera profesionale, 

(2) procedurat duhet të mbështeten nga parimet e vullnetit të mirë dhe bashkëveprimit 
(3) në raste të tjera, procedurën e pajtimit të bashkëshortëve e zbaton gjykata nëse 

kryetari i kolegjit gjyqësor nuk e çmon se do të ishte e arsyeshme që procedura e 
pajtimit t’i kalojë Organit të Kujdestarisë. 

(4) Në shkresën me të cilën procedura e pajtimit i kalon organit të kujdestarisë do të 
shënohen emrat dhe adresat e bashkëshortëve, data e fillimit të procedurës për 
shkurorëzim si dhe shkaqet kryesore për të cilat kërkohet shkurorëzimi. Nëse në 
martesë ka fëmijë të mitur do të shënohen edhe të dhënat për fëmijët. 

 
Neni 81 

Kompetenca Territoriale Ligjore 
 
(1) Për procedurën e pajtimit, përveç Organit të Kujdestarisë në territorin e të cilit 

ndodhet vendbanimi ose vendqëndrimi i të paditurit, është kompetent edhe Organi i 
Kujdestarisë në territorin e të cilit bashkëshortët kanë pasur vendbanimin e fundit të 
përbashkët;  
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(2) Kur procedura fillon me propozimin për shkurorëzim me marrëveshje të dyanshme, 
kompetent për procedurën e pajtimit të bashkëshortëve është Organi i Kujdestarisë 
në territorin e të cilit e ka vendbanimin ose vendqëndrimin njëri prej 
bashkëshortëve si dhe Organi i Kujdestarisë në territorin e të cilit bashkëshortët e 
kanë pasur vendbanimin e fundit të përbashkët.  

 
Neni 82 

Mbrojtja e Fëmijëve në procedurën e pajtimit 
 
Në procedurën e pajtimit, Organi i Kujdestarisë konstaton se në çfarë kushte për jetë 
dhe zhvillim ndodhen fëmijët e përbashkët të bashkëshortëve dhe ndërmerr të gjitha 
masat e nevojshme që të sigurojë edukimin, sigurinë dhe mbajtjen financiare, duke u 
përpjekur që të arrijë marrëveshje ndërmjet bashkëshortëve në mënyrë që të mbrojë 
interesat e fëmijëve. 
 

Neni 83 
Afati në procedurën e pajtimit pranë Organit të Kujdestarisë 

 
(1) Procedura e pajtimit pranë Organit të Kujdestarisë nuk mund të zgjasë më shumë se 

tre muaj, por mund të vazhdohet, nëse bashkëshortët pajtohen që të vazhdojnë një 
procedure të këtillë pas përfundimit të këtij afati. 

(2) Organi i Kujdestarisë është i detyruar pa vonesë të dërgojë në gjykatë raportin më 
shkrim lidhur me rezultatin e procedurës së pajtimit. 

 
3. PROCEDURAT E GJYKATËS 

 
Neni 84 

Hetimet \ kërkimet e gjykatës 
 
(1) Kur procedura ka filluar me propozimin e bashkëshortëve për shkurorëzim me anë 

të marrëveshjes së dyanshme, faktet në të cilat është mbështetur propozimi nuk 
hetohen, sidoqoftë gjykata mund të vendosë që të zhvillohet procedura e provave, 
sikurse sipas padisë për shkurorëzim, nëse në procedurën e pajtimit çmon se për 
arsye fundamentale fëmijët e përbashkët të mitur kërkojnë që të ruhet martesa. 

(2) Nëse bashkëshortët kanë fëmijë të përbashkët gjykata mund t’i hetojë faktet dhe ta 
zbatojë procedurën e provave rreth pjesës së propozimit të bashkëshortëve që ka të 
bëjë me ruajtjen, edukimin dhe mbajtjen financiare të fëmijëve, nëse bindet se 
propozimi i prindërve lidhur me këto çështje nuk ofron garanci të nevojshme se 
interesat e fëmijëve të tyre të mitur ose të paaftë me këtë marrëveshje do të 
mbrohen në masë të duhur. 

 
Neni 85 

Përcaktimi i fakteve, në të cilat mbështetet kërkesa 
 
(1) Faktet në të cilat pala e mbështet kërkesën e vet në kontestet martesore gjykata 

mund t’i konsiderojë si të kontestueshme edhe atëherë kur ato fakte janë të pa 
kontestueshme ndërmjet palëve.  
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(2) Në kontestet martesore nuk mund të nxirret aktgjykim për shkak të mungesës ose 
aktgjykimit në bazë të pranimit.  

 
Neni 86 

Tërheqja e padisë 
 
(1) Në kontestet për shkurorëzim paditësi mund ta tërheqë padinë deri në përfundimin e 

seancës kryesore gjyqësore pa pajtimin e të paditurit, kurse me pajtimin e të 
paditurit derisa procedura nuk ka përfunduar në formë të prerë. 

(2) Propozimin e përbashkët për shkurorëzim me marrëveshje bashkëshortët mund ta 
tërheqin derisa aktgjykimi mbi shkurorëzimin të marrë formën e prerë. Do të 
konsiderohet se është tërhequr propozimi edhe kur nga propozimi heq dorë njëri 
bashkëshort.  

 
Neni 87 

Kufizimi i ankesës 
 
Aktgjykimi me të cilin zgjidhet martesa sipas propozimit të përbashkët të 
bashkëshortëve për shkurorëzim me marrëveshje të përbashkët mund të goditet vetëm 
për shkak: 

1. Të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore ose  
2. Për arsye se propozimi është dhënë në lajthim ose nën ndikimin e shtrëngimit, 

ose të mashtrimit.  
 

Neni 88 
Nuk lejohen mjetet e jashtëzakonshme juridike 

 
Nëse martesa është zgjidhur ose është anuluar me aktgjykimin e formës së prerë, 
vendimi për shkurorëzimin, përkatësisht për anulimin e martesës nuk mund të goditet 
me mjete të jashtëzakonshme juridike. 
 

4. MARRËDHËNIET PASURORE PAS SHKURORËZIMIT 
 

Neni 89 
Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët 

 
Pjesëtimi i pasurisë së përbashkët të bashkëshortëve mund të kërkohet gjatë martesës 
dhe pas mbarimit të saj me shkurorëzim. 
 

Neni 90 
Udhëzime të pjesëtimit 

 
(1) Me rastin e pjesëtimit të pasurisë së përbashkët, borxhi i pasurisë së përbashkët do 

të llogaritet në pjesën e secilit bashkëshort.  
(2) Kur bëhet pjesëtimi i pasurisë me kërkesë të njërit prej bashkëshortëve të një 

martese ligjërisht të regjistruar, duhet kushtuar vëmendje për të siguruar që pjesa e 
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tij/saj përfshin ato sende të pasurisë së përbashkët, të cilët i shërbejnë zanatit apo 
profesionit të tij/saj.  

(3) Nëse vlera e sendeve nga paragrafi 2 i këtij neni është jo proporcionalisht e madhe 
në krahasim me vlerën e pasurisë së përgjithshme të përbashkët, do të bëhet 
pjesëtimi edhe i atyre sendeve, përveç nëse bashkëshorti të cilit këto pjesë duhet t’i 
takojnë nuk ia siguron bashkëshortit tjetër pagimin përkatës në para apo vlerën 
përkatëse ose të përafërt ose nuk ia cedon bashkëshortit tjetër sipas pëlqimit të tij 
sendet e tjera me vlerë përkatëse ose të përafërt. Për këto kompensime qëllimi 
kërkohet të miratohet nga të dy bashkëshortët. 

(4) Kur pjesëtimi fillohet me kërkesën e njërit bashkëshort, atij do t’i dorëzohen ato 
sende të pasurisë së përbashkët që i shërbejnë ekskluzivisht përdorimit të tij 
personal. 

 
Neni 91 

Pagimi në para 
 
Në rast se pjesa e njërit bashkëshort në pasurinë e përbashkët është jo proporcionalisht 
më e vogël se pjesa e bashkëshortit tjetër, gjykata, me kërkesën e njërit nga 
bashkëshortët, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat dhe vlerën e pasurisë së tij atij 
bashkëshorti mund t’ia caktojë shpërblimin në të holla sipas vlerës së pjesës së tij. 
 

Neni 92 
Sendet e luajtshme 

 
(1) Secili prej bashkëshortëve mund të kërkojë që sendet e luajtshme në pasurinë e 

përbashkët t’i ndahen në emër të pjesës në pasurinë e përbashkët bashkëshortit tjetër 
i cili ato sende i ka ndalur pas ndërprerjes së bashkësisë së jetës dhe ka qenë në 
posedim të tyre të qetë të pandërprerë së paku 3 vjet.  

(2) Në zbatim të paragrafit 1 i këtij neni bashkëshorti tjetër mund të kërkojë t’i ofrohet 
pjesa përkatëse nga sendet tjera të luajtshme dhe nëse vlera e këtyre sendeve nuk 
është e mjaftueshme ka të drejtë që dallimi t’i paguhet në të holla.  

 
Neni 93 

Mbrojtja e pasurisë së fëmijëve 
 
(1) Bashkëshortit që i besohen fëmijët e përbashkët për ruajtje dhe edukim përveç 

pjesës së tij, i jepen edhe sendet që i shërbejnë vetëm fëmijëve ose që janë të 
destinuara vetëm për përdorimin e tyre të drejtpërdrejtë, përveç nëse vlera e tyre 
është jo proporcionalisht e madhe në krahasim me vlerën e pasurisë së përgjithshme 
të përbashkët.  

(2) Me këtë rast veprohet në të njëjtën mënyrë sikurse edhe në dispozitat e nenit 91 të 
këtij Ligji.  
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Neni 94 
E drejta e parablerjes 

 
Kur pjesa e bashkëshortit nga pasuria e përbashkët përcaktohet në formë të prerë, 
bashkëshorti tjetër ka të drejtën e parablerjes së asaj pjese. 
 

Neni 95 
Vendimi gjyqësor mbi mosmarrëveshjet 

 
(1) Nëse bashkëshorti në procedurën e shkurorëzimit nuk pajtohet mbi atë se kujt duhet 

t’i jepet e drejta që të jetojë në të ardhmen në banesën nga martesa ose për ndarjen e 
pajisjeve të shfrytëzuara bashkërisht dhe gjërave të tjera që i takojnë shtëpisë, 
vendimi duhet të nxjerrët nga gjykata në kërkesë të njërit apo të dy bashkëshortëve.  

(2) Gjykata do të vendosë duke pasur parasysh çdo rast individual, e në veçanti rastet 
kur vendimi prek mirëqenien e fëmijëve dhe pozitën sociale të bashkëshortëve.  

 
VI. TË NDRYSHME 

 
Neni 96 

Mbiemri 
 
(1) Bashkëshorti i cili në rastin e martesës e ka ndryshuar mbiemrin, pas zgjidhjes së 

martesës mund të marrë mbiemrin e mëparshëm. 
(2) Deklarata për marrjen e mbiemrit të mëparshëm duhet të jepet brenda afatit prej 

gjashtë muajve pas zgjidhjes së martesës.  
(3) Deklarata i paraqitet ofiqarit i cili mban regjistrin amë të të martuarve për vendin në 

të cilin është lidhur martesa sipas vendbanimit të deklaratë dhënësit.  
 

Neni 97 
Kufizimet e përgjegjësisë 

 
Bashkëshorti tjetër nuk është përgjegjës për detyrimet që njëri nga bashkëshortët i ka 
pasur para lidhjes së martesës, si dhe për detyrimet personale që i pranon gjatë 
martesës. 
 

Neni 98 
Trashëgimi 

 
Nëse martesa zgjidhet apo anulohet me vendim të gjykatës, bashkëshorti humb të 
drejtën për trashëgim ligjor për shkak të martesës së mëparshme. 
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PJESA E KATËRT 
 

MARRËDHËNIET NDËRMJET PRINDËRVE DHE FËMIJËVE 
I. ATËSIA DHE AMËSIA 

1. ATËSIA 
 

Neni 99 
Parimi 

 
(1) At i fëmijës së lindur në martesë, do të konsiderohet burri i nënës së fëmijës nëse 

fëmija është lindur gjatë martesës ose brenda afatit prej 300 ditësh pas mbarimit së 
martesës.  

(2) Nëse fëmija është lindur në martesën e mëvonshme të nënës së vet pas kalimit të 
afatit prej 270 ditësh e deri në afatin prej 300 ditësh pas zgjidhjes së martesës së saj 
të mëparshme, at do të konsiderohet burri i nënës nga martesa e mëparshme, përveç 
nëse burri i nënës nga martesa e mëvonshme me pëlqimin e saj e pranon fëmijën për 
të vetin.  

 
Neni 100 

Fëmijët e lindur në martesë 
 
(1) Konsiderohet se fëmija ka lindur në martesë nëse prindërit e tij janë të martuar në 

kohën e lindjes së fëmijës.  
(2) Nëse prindërit e fëmijës të lindur jashtë martesës kanë pasur qëllimin që ta lidhin 

martesën dhe në këtë gjë kanë qenë të penguar me vdekjen e njërit prej tyre ose me 
ndonjë pengesë martesore që ka lindur pas zënies së fëmijës, në bazë të kërkesës së 
njërit prind të fëmijës, gjykata në procedurë jashtëkontestimore do të shpallë se 
fëmija ka lindur në martesë.  

(3) Nëse asnjëri prej prindërve nuk është i gjallë ose prindit të gjallë i është hequr 
aftësia për të vepruar apo i është hequr e drejta prindore, procedurën pranë gjykatës 
për shpalljen se fëmija i mitur ka lindur në martesë mund ta inicojë Organi i 
Kujdestarisë.  

(4) Nën kushtet nga paragrafi 2 i këtij neni kërkesa për shpalljen e fëmijës martesor 
mund të parashtrohet gjithashtu edhe në kontestin për vërtetimin e atësisë, nëse 
atësia nuk është vërtetuar më parë me pranimin ose me vendimin e gjykatës. 

 
Neni 101 

Fëmijët e lindur jashtë martesës 
 
At i fëmijës, i cili nuk ka lindur në martesë, as brenda afatit prej 300 ditësh pas 
zgjidhjes së martesës, konsiderohet burri i cili e pranon për të vetin ose atësia e të cilit 
është vërtetuar me vendimin e gjykatës. 
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Neni 102 
E drejta për njohjen e atësisë 

 
Atësia mund t’i njihet mashkullit i cili ka aftësi të veprimit dhe i cili ka arritur moshën 
16 vjeçare, si dhe personit i cili pjesërisht ka qenë i zhveshur nga aftësia për të vepruar, 
nëse është në gjendje të kuptojë përmbajtjen e deklaratës për njohjen e atësisë. 
 

Neni 103 
Parimet mbi njohjen e atësisë 

 
(1) Personi i cili e konsideron vetën at të fëmiut mund të pranojë atësinë në 

procesverbal para ofiqarit.  
(2) Atësia mund të njihet para Organit të Kujdestarisë, gjykatës apo organit tjetër të 

autorizuar me ligj. Këto organe janë të detyruara që pa vonesë të dërgojnë 
procesverbalin e vërtetuar tek ofiqari kompetent, i cili duhet të regjistrojë fëmiun në 
regjistrin e të lindurve. 

(3) Atësia gjithashtu mund të njihet edhe me testament.  
(4) Deklarata për njohjen e atësisë nuk mund të jepet përmes përfaqësuesit me prokurë.  
 

Neni 104 
Procedurat e gjykatës 

 
(1) Nëna e fëmijës së lindur jashtë martesës, në paraqitjen e lindjes së fëmijës mund ta 

shënojë personin të cilin e konsideron atë të fëmijës së vet. Ajo mund të ofrojë 
deklaratë me gojë që do të shënohet në procesverbal te ofiqari ose te organi i 
autorizuar për përpilimin e dokumenteve publike, në dokumentin e vërtetuar ose në 
testament.  

(2) Nëse nëna në paraqitjen e lindjes së fëmijës nuk e ka shënuar personin që e 
konsideron at të fëmijës, ofiqari do ta udhëzojë për të drejtën e saj që ta bëjë këtë 
gjë.  

(3) Kur e merr deklaratën e nënës për identitetin e atit të fëmijës së saj, ofiqari do ta 
ftojë personin e shënuar të deklarohet për atësinë e vet drejtpërdrejt para ofiqarit ose 
të ofrojë dokumentin e vërtetuar brenda afatit prej 30 ditësh. Letërthirrja për një 
person të këtillë medoemos i dorëzohet personalisht dhe sipas mënyrës me të cilën 
sigurohet fshehtësia. 

(4) Për veprimet që i ndërmerr dhe për deklaratat me gojë të nënës së fëmijës dhe të 
personit për të cilin nëna pohon se është atë i fëmijës, ofiqari do të përpilojë 
procesverbalin.  

(5) Nëse personi i ftuar deklaron se nuk është atë i fëmijës ose brenda afatit prej 30 
ditësh nuk deklarohet për atësinë e fëmijës, ofiqari lidhur me këtë gjë do ta 
informojë nënën e fëmijës.  

(6) Nëse personi i ftuar deklaron në procesverbal para ofiqarit se konsideron veten atë 
të fëmijës, dhe kjo është e regjistruar në procesverbal ose në dokumentin e 
verifikuar, ofiqari zyrtarisht do ta regjistrojë si atë të fëmijës, në regjistrin amë të të 
lindurve dhe për regjistrimin duhet të informojë nënën e fëmijës.  
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Neni 105 
Njohja e atësisë para lindjes dhe pas vdekjes së fëmijës 

 
(1) Deklarata për njohjen e atësisë mund të jepet edhe para lindjes së fëmijës. Deklarata 

e tillë prodhon efektin juridik me kusht që fëmija të lindet i gjallë.  
(2) Pas vdekjes së fëmijës atësia mund të vërtetohet vetëm me vendimin e gjykatës me 

kërkesën e personave të autorizuar, nëse për këtë gjë kanë interes juridik.  
 

Neni 106 
Pëlqimi i nënës 

 
(1) Njohja e atësisë prodhon efekt juridik dhe regjistrohet në librin amë të të lindurve 

vetëm nëse me njohjen pajtohet nëna e fëmijës.  
(2) Deklaratën mbi pëlqimin për njohjen e atësisë mund ta japë nëna sipas rregullave të 

përcaktuara me nenin 103 të këtij Ligji për njohjen e atësisë.  
(3) Ofiqari ka për detyrë ta ftojë nënën e fëmijës që brenda afatit prej 30 ditësh të 

deklarohet për njohjen e atësisë nëse ajo nuk e ka paraqitur më parë personin e 
njëjtë si at të fëmijës. 

 
Neni 107 

Pëlqimi i fëmijës 
 
(1) Nëse fëmija është më i vjetër se 16 vjeç është i nevojshëm edhe pëlqimi i tij për 

njohjen e atësisë. Ky pëlqim jepet sipas mënyrës së rregulluar me nenin 109 të këtij 
Ligji.  

(2) Nëse fëmija pavarësisht nga kjo moshë, është i paaftë për të gjykuar në mënyrë të 
vazhdueshme, ose nëna nuk është më e gjallë, apo ka vendqëndrimin e panjohur ose 
është shpallur e vdekur apo plotësisht i është hequr aftësia për të vepruar, deklaratën 
mbi pëlqimin për njohjen e atësisë e jep kujdestari i fëmijës me lejen e Organit të 
Kujdestarisë.  

 
Neni 108 

Procedura gjyqësore për mospajtimin 
 
(1) Nëse nëna e fëmijës ose fëmija që është më i vjetër se 16 vjeç, ose kujdestari i 

fëmijës kur nevojitet pëlqimi i tij, nuk pajtohen për njohjen e atësisë, ose nuk 
deklarohen lidhur me këtë gjë brenda afatit prej 30 ditësh, pasi të marrin në dijeni 
njohjen, personi i cili e ka njohur fëmijën për të vetin mund t’ia paraqesë padinë 
gjykatës për vërtetim se ai është at i fëmijës.  

(2) Padia mund të paraqitet brenda afatit prej tri vjetësh pas marrjes së njoftimit për 
mospajtimin e nënës, përkatësisht të fëmijës. Nëse në ndërkohë është vërtetuar 
atësia e personit tjetër, padia nuk mund të paraqitet pas kalimit të afatit për 
kundërshtimin e atësisë atij personi.  
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Neni 109 
Efekti juridik i deklaratës së njohjes 

 
(1) Deklarata për njohjen e atësisë, si dhe deklaratat e nënës dhe të fëmijës, si dhe 

pëlqimi për njohjen e atësisë, nuk mund të revokohen.  
(2) Personi i cili ka dhënë deklaratën për njohjen e atësisë, mund të kërkojë anulimin e 

deklaratës nëse ajo është dhënë me shtrëngim, për shkak të mashtrimit ose në 
lajthim.  

(3) Padia për anulimin e deklaratës mund të paraqitet brenda afatit prej gjashtë muajsh 
nga data kur shtrëngimi është bërë i ditur, apo gabimi është vërejtur. 

 
Neni 110 

Fëmijët jashtëmartesor 
 
(1) Padinë për vërtetimin e atësisë së fëmijës së lindur jashtë martesës, përveç personit i 

cili e konsideron vetën at të fëmijës mund ta paraqesin fëmija dhe nëna e fëmijës. 
(2) Fëmija i lindur jashtë martesës mund të paraqet padinë për vërtetimin e atësisë në 

çdo kohë.  
(3) Nëse fëmija është i mitur ose nuk e ka aftësinë për të vepruar, padinë në emër të tij 

mund të paraqet nëna. Nëse nëna nuk është e gjallë ose i është hequr aftësia për të 
vepruar, përkatësisht nga kujdesi prindëror dhe kur nëna ka vendqëndrimin e 
panjohur, padinë mund të paraqet kujdestari me lejen e Organit të Kujdestarisë.  

(4) Nëna mund të paraqet padinë për vërtetimin e atësisë derisa të ketë të drejtën të 
ushtrojë të drejtën prindërore.  

 
Neni 111 

Veprimi sipas detyrës zyrtare 
 
(1) Nëse nëna ka shënuar personin e caktuar si at të fëmijës së vet, kurse brenda një viti 

nga dita e lindjes së fëmijës nuk e fillon procedurën për vërtetimin e atësisë, organi 
i kujdestarisë sipas detyrës zyrtare mund të fillojë procedurën në emër të fëmijës. 
Me atë rast fëmijës i caktohet kujdestari i posaçëm për zhvillimin e procedurës. 

(2) Organi i kujdestarisë nuk do të fillojë procedurën për vërtetimin e atësisë sipas 
detyrës zyrtare nëse nëna për shkaqe të arsyeshme kundërshton këtë gjë. 

 
2. AMËSIA 

 
Neni 112 

Vërtetimi i amësisë 
 
Dispozitat e këtij ligji për vërtetimin e atësisë gjithashtu zbatohen edhe me rastin e 
vërtetimit të amësisë. 
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3. KUNDËRSHTIMI I ATËSISË DHE I AMËSISË 
 

Neni 113 
Kundërshtimi i atësisë nga burri 

 
(1) Burri mund të kundërshtojë atësinë e fëmijës të cilin e ka lindur gruaja e tij gjatë 

martesës ose para kalimit të 300 ditëve nga zgjidhja e martesës, nëse konsideron se 
nuk është at i fëmijës. 

(2) Padia për kundërshtimin e atësisë mund të paraqitet brenda afatit prej gjashtë 
muajsh nga dita e marrjes në dijeni të faktit që vë në dyshim atësinë e tij. Kërkesa 
nuk mund të dërgohet më vonë se afati prej 10 vjetësh nga lindja e fëmijës.  

(3) Nëse burrit të nënës së fëmijës i është hequr plotësisht aftësia për të vepruar, padinë 
për kundërshtimin e atësisë së tij mund ta ngritë kujdestari i tij me lejen e Organit të 
Kujdestarisë.  

 
Neni 114 

Kundërshtimi i atësisë nga Nëna 
 
(1) Nëna mund të kundërshtojë se është at i fëmijës së saj personi i cili, sipas paragrafit 

(1) të nenit 99 të këtij Ligji, konsiderohet at i fëmijës.  
(2) Padia për kundërshtimin e atësisë nga nëna duhet të paraqitet brenda afatit prej 

gjashtë muajsh nga lindja e fëmijës.  
 

Neni 115 
Kundërshtimi i atësisë me iniciativën e fëmijës 

 
(1) Fëmija mund të kundërshtojë atësinë e personit i cili me këtë ligj konsiderohet si at i 

tij.  
(2) Fëmija mund të paraqesë padinë për kundërshtimin e atësisë. Nëse fëmija është i 

mitur ose nuk ka aftësi për të vepruar, padinë në emër të tij mund ta paraqet nëna, e 
nëse nëna nuk është e gjallë ose ka vendqëndrimin e panjohur, apo i është hequr 
aftësia për të vepruar ose i është hequr e drejta prindore, padinë mund ta paraqet 
kujdestari me lejen e organit të kujdestarisë.  

(3) E drejta e padisë së fëmijës nuk parashkruhet.  
 

Neni 116 
Kundërshtimi i atësisë nga personi i tretë për fëmijën jashtëmartesor 

 
(1) Personi që e konsideron veten at i fëmijës së lindur jashtë martesës, mund të kërkojë 

pavlefshmërinë e atësisë së personit tjetër i cili atë fëmijë e ka pranuar si të vetin, 
me kusht që me po atë padi të kërkojë që të vërtetohet atësia e tij.  

(2) Padia mund të paraqitet brenda afatit prej një viti nga regjistrimi i atësisë së 
kundërshtuar në regjistrin amë të të lindurve. 
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Neni 117 
Kundërshtimi i atësisë nga personi i tretë për fëmijën e lindur në martesë 

 
(1) Personi që e konsideron vetën at i fëmijës të lindur në martesë mund t’ia 

kundërshtojë atësinë personit i cili, sipas këtij ligji, konsiderohet at i fëmijës.  
(2) Kjo vlen vetëm në rastet kur personi ka jetuar në bashkësi me nënën e fëmijës në 

kohën e zënies së fëmijës, me kusht që me po atë padi të kërkojë që të vërtetohet 
atësia e tij.  

(3) Padia për kundërshtimin e atësisë në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të 
paraqitet brenda afatit prej një viti nga lindja e fëmijës.  

 
Neni 118 

Kundërshtimi i amësisë 
 
(1) Gruaja, e cila është regjistruar në regjistrin amë të të lindurve si nënë e fëmijës, 

mund ta kundërshtojë amësinë e vet nëse konsideron se nuk është nënë e fëmijës.  
(2) Padia për kundërshtimin e amësisë mund të paraqitet brenda afatit prej gjashtë 

muajsh nga marrja në dijeni e faktit se nuk është nënë e fëmijës, e më së voni 
brenda afatit pre 7 vjetësh nga lindja e fëmijës.  

 
Neni 119 

Kundërshtimi i amësisë nga personi i tretë 
 
(1) Gruaja e cila e konsideron vetën nënë e fëmijës mund t’ia kundërshtojë amësinë 

gruas tjetër e cila në regjistrin amë të të lindurve është regjistruar si nënë e atij 
fëmije, me kusht që me po atë padi të kërkojë që të vërtetohet amësia e saj.  

(2) Padia e këtillë do të paraqitet brenda afatit prej gjashtë muajsh nga marrja në dijeni 
se ajo është nënë e atij fëmije, e më së voni brenda afatit prej 7 vjetësh nga lindja e 
fëmijës.  

 
Neni 120 

Kundërshtimi i amësisë me iniciativën e fëmijës 
 
(1) Fëmija mund t’a kundërshtojë amësinë e gruas e cila është regjistruar në regjistrin 

amë të të lindurve si nënë e tij.  
(2) Deri në moshën madhore të fëmijës, si dhe në rastin kur fëmijës i është hequr 

aftësia për të vepruar, Organi i Kujdestarisë apo kujdestari në emër të Organit të 
Kujdestarisë mund të paraqet këtë padi në emër të tij. 

(3) E drejta e padisë së fëmijës për kundërshtimin e amësisë nuk parashkruhet. 
 

Neni 121 
Trashëgimi i të drejtave 

 
(1) E drejta për padi për kundërshtimin e atësisë, si dhe e drejta për padi për 

kundërshtimin e amësisë nuk kalon në trashëgimtarët e personave të autorizuar, 
sidoqoftë trashëgimtarët mund të vazhdojnë procedurën e filluar nëse për këtë gjë 
kanë interes juridik.  

 370 



 
Ligji Nr. 2004/32 Ligji për familjen i Kosovës 

(2) Përjashtimisht nga dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, trashëgimtarët e personit 
që, sipas këtij ligji, konsiderohet at i fëmijës mund të paraqesin padinë për 
kundërshtimin e atësisë nëse ai person nuk ka qenë i njoftuar as për zënien e nënës 
as për lindjen e fëmijës, e as në kohën e zënies së fëmijës nuk ka jetuar në bashkësi 
me nënën e fëmijës.  

 
Neni 122 

Përjashtimi 
 
Pas vdekjes së fëmijës nuk lejohet kundërshtimi i atësisë dhe i amësisë. 
 

4. DISPOZITA TË POSAÇME PËR ATËSINË DHE AMËSINË E FËMIJËVE 
TË ZËNË ME ASISTENCË MJEKËSORE 

 
Neni 123 
Parimi 

 
Nuk lejohet përcaktimi ose kundërshtimi i atësisë ose amësisë i fëmijës i cili është zënë 
me asistencë mjekësore dhe me pëlqimin e donatorit. 
 

Neni 124 
Përjashtimet 

 
(1) Përjashtimisht, burri i nënës mund të kundërshtojë atësinë e fëmijës së lindur në 

kohën e martesës ose pas 300 ditëve nga mbarimi i martesës, nëse fëmija është zënë 
me mbarsim artificial me farën e personit të tretë pa pëlqimin me shkrim të burrit. 

(2) Gruaja, e cila ka lindur fëmijën e zënë me qelizën vezore të një gruaje tjetër, ka të 
drejtë të kundërshtojë amësinë nëse mbarsja është bërë me asistencë mjekësore dhe 
pa pëlqim me shkrim të saj. 

(3) Gruaja, me qelizën vezë të të cilës është zënë fëmija pa pëlqimin me shkrim të saj, 
ka të drejtë të kundërshtojë amësinë e gruas e cila e ka lindur fëmijën, nëse në të 
njëjtën kohë kërkon verifikimin e amësisë së saj. 

(4) Padia për kundërshtimin e atësisë ose amësisë mund të parashtrohet brenda gjashtë 
muajve nga data kur është informuar lidhur me zënien nga Paragrafi (1), (2) dhe (3) 
të këtij neni. Kjo nuk do të bëhet pasi që fëmija ka arritur moshën shtatë vjeç. 

(5) Nëse personat nga Paragrafi (1), (2) dhe të këtij neni, mësojnë për zënien para 
lindjes së fëmijës, do të parashtrojnë padi për kundërshtimin e atësisë ose amësisë 
brenda gjashtë muajve nga lindja e fëmijës.  

 
II. MBROJTJA E FËMIJËVE DHE PËRGJEGJËSIA PRINDËRORE 

1. MBROJTJA E FËMIJËVE 
 

Neni 125 
Parimet për mbrojtjen e fëmijëve 

 
(1) Çdo fëmijë ka të drejtën e pamohueshme për të jetuar.  
(2) Fëmijët kanë të drejtë të rriten në familje me prindër. Fëmijët që nuk jetojnë bashkë 

me të dy prindërit kanë të drejtë t’i takojnë rregullisht prindërit me të cilët nuk jetojnë;  
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(3) Fëmijët me të meta të diagnostifikuara mendore ose fizike kanë të drejtë për kujdes 
të posaçëm, për një jetë të përshtatshme, në kushte të jetës që garantojnë dinjitetin e 
tyre dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive në jetën shoqërore.  

(4) Fëmijët kanë të drejtën e shkollimit fillore falas, të marrjes së informimit për 
profesione të ndryshme si dhe për shkollat që ekzistojnë.  

(5) Fëmijët gëzojnë të drejtën e mbrojtjes nga shfrytëzimi ekonomik, eksploatimit të 
fëmijëve, trafikimit dhe eksploatimit seksual dhe nga kryerja e çdo pune që paraqet 
rrezik ose që cenon edukimin ose dëmton shëndetin e tyre. 

(6) Fëmijët duhet të mbrohen nga keqtrajtimi dhe dhunimi seksual. 
(7) Fëmijët duhet mbrojtur nga përdorimi i paligjshëm i drogave dhe substancave 

psikotrope dhe nuk duhet lejuar që fëmijët të përdoren për prodhimin dhe trafikimin 
e paligjshëm të këtyre lëndëve. 

 
Neni 126 

Banimi i përbashkët dhe i ndarë 
 
(1) Fëmijët e mitur kanë të drejtë të jetojnë me prindërit e tyre.  
(2) Fëmijët e mitur mund të jetojnë ndaras nga prindërit e tyre vetëm kur këtë gjë e 

kërkojnë interesat e përbashkëta të fëmijëve dhe të prindërve.  
 

Neni 127 
Kthimi i fëmijës në banim të përbashkët me prindërit 

 
Prindërit mund të kërkojnë kthimin e fëmijës së tyre të mitur, kur fëmija nuk jeton me 
ata ose mbahet pa të drejtë nga persona tjerë. 
 

2. PËRGJEGJËSIA PRINDËRORE 
 

Neni 128 
Parimet 

 
(1) Përgjegjësia prindërore rezulton fillimisht nga e drejta për kujdes prindëror  
(2) Fëmija është nën përgjegjësi prindërore deri në moshën madhore.  
(3) Prindërit janë të detyruar të sigurojnë në çdo kohë që parimet e përcaktuara në 

nenin 125 të këtij Ligji përdoren për mbrojtjen e fëmijëve të tyre të mitur.  
(4) Përgjegjësia prindërore përfshin të drejtat dhe detyrat që kanë për qëllim të 

sigurojnë mirëqenien emocionale, sociale dhe materiale të fëmijës, duke u kujdesur 
për të, duke mbajtur raporte vetjake me të, duke i siguruar atij mirërritjen, 
edukimin, arsimimin, përfaqësimin ligjor dhe administrimin e pasurisë.  

(5) Duke i zbatuar këto parime, prindërit duhet t’i kenë në konsiderim aftësitë, prirjet 
dhe dëshirat e fëmijëve të tyre.  

 

 372 



 
Ligji Nr. 2004/32 Ligji për familjen i Kosovës 

Neni 129 
Kontributi personal dhe shfrytëzimi i shërbimeve publike 

 
Për të realizuar kujdesin prindëror dhe për të zbatuar parimet e nenit 128 të këtij Ligji 
prindërit janë të detyruar personalisht të japin kontributin e tyre si dhe të shfrytëzojnë 
shërbimet e institucioneve shoqërore nëse është e nevojshme. 
 

3. MBIEMRI I FËMIJËS 
 

Neni 130 
Përcaktimi i Mbiemrit të Fëmijës 

 
(1) Fëmijës ia caktojnë mbiemrin prindërit me marrëveshje.  
(2) Fëmija e merr mbiemrin sipas mbiemrit të njërit ose të të dy prindërve.  
(3) Fëmijëve të përbashkët prindërit nuk mund t’ua caktojnë mbiemra të ndryshëm.  
(4) Kur prindërit nuk mund të arrijnë marrëveshjen për mbiemrin e fëmijës, mbiemri 

përcaktohet nga Organi i Kujdestarisë, në pajtim me dispozitat e paragrafit 2 të këtij 
neni, pasi t’i dëgjojë të dy prindërit.  

 
Neni 131 

Përjashtimet 
 
(1) Nëse njëri prind nuk është i gjallë, ose nuk ka mundësi që t’i ushtrojë të drejtat dhe 

detyrat prindërore, ose është i panjohur, mbiemrin e fëmijës e cakton prindi tjetër.  
(2) Nëse prindërit e fëmijës nuk janë të gjallë ose nuk janë të aftë që të ushtrojnë kujdesin 

prindëror ose janë të panjohur, mbiemrin e fëmijës e cakton organi i kujdestarisë.  
 

Neni 132 
Mbiemri i fëmijës pas ndryshimit në statusin e familjes 

 
(1) Fëmijës së mitur të cilit i është caktuar mbiemri pas ndërrimit të statusit familjar me 

njohjen e atësisë, me lidhjen e martesës ndërmjet prindërve, me vërtetimin e atësisë 
ose të amësisë, përkatësisht me kundërshtimin e atësisë ose të amësisë, mund t’i 
caktohet mbiemri i ri, brenda afatit prej dy muajsh pas ndërrimit të statusit të 
familjes.  

(2) Nëse mbiemri i ri i caktohet fëmijës me të vjetër se dhjetë vjeç, është i nevojshëm 
edhe pëlqimi i tij.  

(3) Deklarata për caktimin e mbiemrit i paraqitet ofiqarit i cili mban regjistrin amë të të 
lindurve për fëmijën, ose ofiqarit sipas vendbanimit të deklaratë dhënësit.  

 
4. PËRFAQËSIMI DHE ADMINISTRIMI ME PASURINË E FËMIJËS 

 
Neni 133 

Përfaqësimi 
 
(1) Prindërit kanë të drejtë dhe detyrë ligjore t’i përfaqësojnë fëmijët e tyre të mitur.  
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(2) Të gjitha dërgimet dhe deklaratat që duhet t’i bëhen fëmijës, mund t’i dërgohen 
njërit ose tjetrit prind, e nëse prindërit nuk jetojnë së bashku, prindit me të cilin 
jeton fëmija.  

 
Neni 134 

Administrimi i Pasurisë 
 
Pasurinë e fëmijës deri në moshën madhore të tij e administrojnë në dobi të fëmijës 
prindërit e tij. 
 

5. DISPONIMI I TË ARDHURAVE TË FËMIJËS 
 

Neni 135 
Parimi 

 
(1) Prindërit, të ardhurat nga pasuria e fëmijës së tyre mund t’i disponojnë, në radhë të 

parë: për ushqimin, edukimin dhe arsimimin e tij, si dhe për nevojat e 
domosdoshme të bashkësisë familjare, nëse nuk kanë mjete të mjaftueshme.  

(2) Prindërit me lejen e Organit kompetent të Kujdestarisë mund ta tjetërsojnë ose ta 
ngarkojnë pasurinë e fëmijës vetëm për mbajtje, kujdes dhe edukim.  

 
Neni 136 

Punët juridike, marrëdhëniet e punës 
 
(1) Fëmija i cili ka mbushur 14 vjet mund të ndërmerr veprime juridike, por për 

plotfuqishmërinë e këtyre veprimeve, me përjashtim të veprimeve me rëndësi më të 
vogël, nevojitet leja e prindërve të tij, përkatësisht leja e organit të kujdestarisë për 
veprimet juridike nëse me ligj nuk është caktuar ndryshe.  

(2) Fëmija që ka mbushur 15 vjet, me pëlqim të përfaqësuesit të tij statutor në mënyrë 
të pavarur mund të themelojë marrëdhënien e punës dhe të disponojë me të ardhurat 
e veta personale dhe me pasurinë që e ka fituar me punën e vet, por është i detyruar 
që nga këto të hyra të kontribuojë për ushqimin, edukimin dhe arsimimin e vet. 

 
6. USHTRIMI I KUJDESIT PRINDËROR 

 
Neni 137 

Përkufizimi i kujdesit prindëror, ushtrimi nga prindërit 
 
(1) Kujdesi prindëror përfshin të gjitha të drejtat dhe detyrat e kujdesit të përcaktuara 

më këtë ligj.  
(2) Kujdesin prindëror e ushtrojnë prindërit bashkërisht dhe me marrëveshje.  
(3) Nëse njëri nga prindërit ka vdekur ose është shpallur i vdekur,ose nuk i është dhënë 

kujdesi prindëror ose i është marrë ajo, kujdesi prindëror i takon prindit tjetër. E 
njëjta do të aplikohet nëse për shkak të rrethanave tjera njëri prind nuk është i aftë 
për ushtrimin e kujdesit prindëror.  
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Neni 138 
Ushtrimi i kujdesit nga Organi i Kujdestarisë 

 
Organi i Kujdestarisë vendos në emër të interesave të fëmijës vetëm me kërkesën e 
njërit ose të dy prindërve, me kërkesën e personit të tretë, në rastet kur kujdesi fëmijës 
është nën mbikëqyrjen e tij ose me vendimin e gjykatës. 
 

Neni 139 
Ushtrimi i kujdesit në rastin e ndarjes së prindërve 

 
(1) Nëse prindërit jetojnë ndaras, kujdesin prindëror e ushtron prindi me të cilin jeton 

fëmija nëse me këtë pajtohet prindi tjetër.  
(2) Nëse në rastin e jetës së ndarë prindërit nuk merren vesh se me cilin prej tyre do të 

jetojë fëmija, vendimin lidhur me këtë gjë e merr gjykata kompetente, nëse me këtë 
ligj nuk është caktuar ndryshe.  

(3) Në rastet kur prindërit jetojnë të ndarë, janë të shkurorëzuar ose martesa e tyre është 
e anuluar me vendim të gjykatës ose të organit tjetër kompetent, dhe fëmija i është 
besuar për ruajtje dhe edukim njërit prind, kujdesin prindëror e ushtron prindi të 
cilit i është besuar fëmija.  

(4) Gjatë kohës së ekzekutimit të masës gjyqësore, kujdesin prindëror e ushtron prindi 
të cilit me aktvendim i është urdhëruar të zbatojë masën. 

 
Neni 140 

Vendimi i gjykatës për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave prindërore 
 
(1) Kur gjykata kompetente në kontestin martesor e merr aktgjykimin me të cilin 

zgjidhet ose anulohet martesa me atë akt-gjykim gjykata do të vendosë për ruajtjen 
dhe edukimin e fëmijëve të mitur.  

(2) Nëse prindërit nuk janë marrë vesh për rastin e cekur në paragrafin (1) ose nëse 
marrëveshja e tyre nuk u përgjigjet interesave të fëmijëve, gjykata, pasi të marrë 
mendimin dhe propozimin e Organit të Kujdestarisë dhe të hetojë të gjitha rrethanat, 
do të vendosë: që të gjithë fëmijët të mbeten për ruajtje dhe edukim te njëri prind, 
që disa të mbesin te nëna, kurse disa tek i ati, që të gjithë ose disa fëmijë t’i besohen 
ndonjë personi të tretë.  

(3) Nëse prindi i cili ushtron kujdesin prindëror pengon kontaktet personale të fëmijës 
me prindin tjetër, gjykata me akt-gjykim do të rregullojë edhe mënyrën e mbajtjes 
së kontakteve personale të fëmijës me prind, i cili nuk e ushtron kujdesin prindëror, 
nëse vlerësimi i të gjitha rrethanave të rastit tregon se kjo është e domosdoshme për 
mbrojtjen e fëmijës.  

(4) Gjykata, me kërkesën e njërit prind ose të Organit të Kujdestarisë, do të ndryshojë 
vendimin mbi kujdestarinë, nëse këtë gjë e kërkojnë rrethanat e ndryshuara.  

(5) Mendimi i fëmijës, i cili është i aftë të japë pikëpamjet e tij/saj, do të merret 
parasysh nga gjykata në çdo procedurë që i përket atij. Mendimit të tij do t’i jepet 
pesha e duhur në pajtim me moshën dhe aftësinë e tij për të kuptuar.  
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Neni 141 
Çështje të rëndësisë thelbësore për zhvillimin e fëmijës 

 
(1) Të dy prindërit do të vendosin me marrëveshje për çështjet e rëndësisë thelbësore 

për zhvillimin e fëmijës, edhe në rastet kur duke u bazuar në marrëveshjen e tyre 
ose vendimin e Organit të Kujdestarisë ose vendimin e gjykatës vetëm njëri nga ata 
ushtron kujdesin prindëror.  

(2) Ku prindi i cili nuk ushtron kujdesin prindëror nuk pajtohet me ndonjë masë ose 
veprim të prindit tjetër në ushtrimin e kujdesit prindëror në çështjet e rëndësishme 
ai mund të informojë gjykatën kompetente i cili është i obliguar të vendosë se a 
është masa apo veprimi i tillë në favor të interesave të fëmijës. 

 
7. BESIMI I FËMIJËS 

 
Neni 142 

Besimi i përkohshëm nga prindërit palës së tretë 
 
(1) Kur këtë e kërkojnë interesat e fëmijës, prindi ose prindërit munden përkohësisht 

t’ia besojnë fëmijën palës së tretë për kujdes dhe edukim, nëse ky person i plotëson 
kushtet e kujdestarit.  

(2) Nëse prindërit ose prindi i cili e ushtron kujdesin prindëror shkojnë përkohësisht në 
vend tjetër të banimit brenda apo jashtë Kosovës, ata ose ai mund t’ia besojnë 
fëmijën për kujdes dhe edukim vetëm personit i cili i plotëson kushtet e kujdestarit.  

 
Neni 143 

Besimi i fëmijës njërit prind ose personit të tretë 
 
(1) Në rast të vdekjes së prindit i cili e ka ushtruar vetë kujdesin prindëror sipas 

vendimit të gjykatës ose sipas vendimit të Organit të Kujdestarisë ose sipas 
marrëveshjes me prind tjetër, si dhe në rast kur ai prind e humb aftësinë për të 
vepruar ose e braktisë fëmijën, prindi tjetër ka të drejtë të kërkojë që personi te i cili 
ndodhet fëmija t’ia dorëzojë fëmijën për ruajtje dhe edukim. 

(2) Në rast të kontestit ndërmjet prindërve dhe personit të tretë, gjykata kompetente 
mund të vendosë që fëmija t’i besohet për ruajtje dhe edukim personit te i cili 
ndodhet fëmija, ndonjë personi ose institucioni tjetër, nëse në bazë të mendimit dhe 
propozimit të marrë nga Organi i Kujdestarisë, pasi t’i hetojë të gjitha rrethanat, 
konstaton se interesat e fëmijës e kërkojnë një gjë të tillë. 
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Neni 144 
Shqyrtimet e gjykatës 

 
(1) Gjykata ose Organi i Kujdestarisë, i cili e merr vendimin mbi besimin e fëmijës për 

ruajtje dhe edukim, ka për detyrë që në mënyrë të përshtatshme t’i hetojë të gjitha 
rrethanat që janë me rëndësi për zhvillimin e drejtë psikik dhe fizik dhe për 
edukimin e fëmijës. 

(2) Në rast se fëmiu është me moshë mbi 10 vjeç, gjykata do të marrë parasysh 
posaçërisht nevojat emocionale dhe dëshirat e fëmijës. Nëse e mendon të 
nevojshme, gjykata do të merr parasysh mendimin e ekspertëve. 

 
Neni 145 

Kontaktet personale 
 
(1) Nëse fëmija jeton vetëm me njërin prind ose me personin e tretë ose në institucion, 

prindërit do të merren vesh për mënyrën e mbajtjes së kontakteve personale me 
fëmijën. Në rast të kontestit, vendimin lidhur me këtë gjë e merr gjykata 
kompetente.  

(2) Gjykata kompetente përsëri mund të rregullojë mënyrën e mbajtjes së kontakteve 
personale të prindërve me fëmijët, nëse këtë gjë e kërkojnë rrethanat e ndryshuara.  

 
III. MBIKËQYRJA NDAJ KUJDESIT PRINDËROR 

 
Neni 146 

Mbikëqyrja nga Organi i Kujdestarisë 
 
Organi i Kujdestarisë ushtron mbikëqyrjen e përgjithshme dhe të vazhdueshme ndaj 
ushtrimit të të drejtave dhe detyrave prindërore. 
 

Neni 147 
Masat urgjente të Organit të Kujdestarisë 

 
(1) Nëse Organi i Kujdestarisë mëson për rrezikun ekzistues për fëmiun për shkak të 

abuzimit të të drejtës prindërore ose çfarëdo rreziku për fëmijën nga neglizhenca 
serioze e detyrave prindërore, është i detyruar që urgjentisht të ndërmerr masa për 
mbrojtjen e personalitetit, të drejtave dhe interesave të fëmijës.  

(2) Ofiqari ka për detyrë që të lajmërojë Organin e Kujdestarisë për lindjen e fëmijës, 
njëri ose të dy prindërit e të cilit janë të panjohur, si dhe për marrjen e masave të 
domosdoshme për mbrojtjen e tij. 

 
Neni 148 

Marrja e fëmijës nga kujdesi i prindërve 
 
(1) Fëmija nuk do të largohet nga kujdesi i prindit/prindërve të tij/saj ose të kujdestarit 

të tij ligjor pa lejen e tyre apo pa urdhër të gjykatës.  
(2) Përjashtimisht, kur organi i kujdestarisë ka arsye të bazuar për të besuar se ekziston 

 377 



 
Ligjet civile 

rrezik serioz i drejtpërdrejtë për shëndetin, sigurinë apo mirëqenien e fëmijës, 
organi i kujdestarisë mund të hyjë në cilin do vend dhe të largojë fëmijën në një 
vend të sigurt, ku ai/ajo do të ketë përkujdesje për një periudhë që nuk kalon 72 orë.  

(3) Para se të skadojë afati prej 72 orëve, organi i kujdestarisë rastin duhet ta paraqesë 
në gjykatën kompetente, e cila vendos për kujdestarinë e fëmijës. Nëse e kërkojnë 
rrethanat, gjykata mund të jep urdhër për vlerësim për një periudhë 21 ditësh, për të 
mundësuar hetime të mëtutjeshme dhe vlerësime, deri në të cilën kohë çështja duhet 
të paraqet në gjykatë për shqyrtim të mëtejmë.  

(4) Me këtë marrje të fëmijës nuk pushojnë të drejtat e tjera që u takojnë prindërve, as 
detyrat e tyre ndaj fëmijës.  

 
IV. PRIVIMI NGA KUJDESI PRINDËROR 

 
Neni 149 

Privimi nga Kujdesi 
 
(1) Prindërit të cilët e keqpërdorin ushtrimin e të drejtës prindërore ose në mënyrë 

serioze e neglizhojnë ushtrimin e të drejtës prindërore, privohen nga Kujdesi.  
(2) Prindi mund të privohet nga kujdesi për të gjithë fëmijët, e nëse këtë gjë e kërkojnë 

rrethanat e posaçme, ata privohen nga kujdesi vetëm ndaj njërit fëmijë.  
(3) Vendimin mbi privimin e prindërve nga kujdesi prindëror e merr gjykata 

kompetente në procedurë jashtëkontestimore pasi të ketë marrë mendimin nga 
Organi i Kujdestarisë dhe pasi të ketë hetuar të gjitha rrethanat relevante lidhur me 
rastin individual.  

 
Neni 150 

Procedura 
 
(1) Vendimi për privimin e kujdesit prindëror mund të inicohet nga prindi tjetër, Organi 

i Kujdestarisë ose Gjykata. 
(2) Organi i Kujdestarisë është i detyruar të fillojë procedurën për privimin e kujdesit 

prindëror nëse mëson për ekzistimin e shkaqeve të ofruara në këtë Ligj. 
 

Neni 151 
Rikthimi i kujdesit prindëror 

 
(1) Kur arsyet që kanë shkaktuar privimin e kujdesit prindëror pushojnë të ekzistojnë, 

prindit ose prindërve me vendim të gjykatës u kthehet kujdesi prindëror.  
(2) Kërkesa për rikthimin e kujdesit prindëror mund të parashtrohet nga prindi dhe 

Organi i Kujdestarisë.  
(3) Në kontestet martesore dhe kontestet lidhur me marrëdhëniet mes prindërve dhe 

fëmijëve, gjykata që merret me këto çështje mundet ex officio të merr vendim për 
kthimin e kujdesit prindëror, nëse konkludon se janë plotësuar kushtet për këtë.  

 

 378 



 
Ligji Nr. 2004/32 Ligji për familjen i Kosovës 

V. ZGJATJA KOHORE E KUJDESIT PRINDËROR 
 

Neni 152 
Parimi 

 
Kujdesi prindëror mund të zgjatet edhe pas moshës madhore të fëmijës nëse ai për 
shkak të sëmundjes psikike të diagnostifikuar, zhvillimit psikik të ngecur ose të të 
metave fizike apo për shkaqe të tjera mjekësore nuk është i aftë që të kujdeset vetë për 
personalitetin, të drejtat dhe interesat e veta. 
 

Neni 153 
Procedura 

 
(1) Vendimin për zgjatjen e kujdesit prindëror e merr gjykata kompetente në 

procedurën jashtëkontestimore me kërkesën e prindërve ose të Organit të 
Kujdestarisë.  

(2) Propozimi për zgjatjen e kujdesit prindëror paraqitet para së të mbushë fëmija 
moshën madhore, sidoqoftë gjykata mund ta zgjasë kujdesin prindëror edhe në 
rastin kur kërkesa nuk është paraqitur me kohë, nëse në kohën e arritjes së moshës 
madhore kanë ekzistuar shkaqet për zgjatjen e kujdesit prindëror.  

(3) Në vendimin për zgjatjen e kujdesit prindëror gjykata do të specifikojë se personi 
ndaj të cilit është zgjatur kujdesi prindëror është barazuar në të miturin e ri apo më 
të vjetër se 14 vjet. 

 
Neni 154 

Pushimi i zgjatjes kohore 
 
Kur pushojnë shkaqet për shkak të të cilave është zgjatur kujdesi prindëror ndaj 
personit madhor, gjykata, me kërkesën e atij personi, të prindërve ose të organit të 
kujdestarisë, do të marrë vendimin mbi pushimin e kujdesit prindëror. 
 

Neni 155 
Shënimet 

 
Vendimi mbi zgjatjen ose përfundimin e kujdesit të zgjatur prindëror do të shënohet në 
regjistrin amë të të lindurve, e nëse ai person ka pasuri të paluajtshme edhe në regjistrat 
publike për evidencën e pasurisë së paluajtshme. 
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PJESA E PESTË 
 

FORMAT E VEÇANTA TË MBROJTJES SË FËMIJËVE 
PA KUJDES PRINDËROR 

I. DISPOZITAT E PËRBASHKËTA 
 

Neni 156 
Fëmijët pa kujdes prindëror 

 
(1) Fëmijë pa kujdes prindëror konsiderohet fëmija prindërit e të cilit nuk janë gjallë, 

prindërit e të cilit janë të panjohur ose janë zhdukur;  
(2) Fëmijë pa kujdesin prindëror është edhe fëmija prindërit e të cilit për çfarëdo arsye, 

në mënyrë të përkohshme ose të përhershme nuk i kryejnë detyrat e tyre prindërore 
ose kujdesin prindëror.  

 
Neni 157 

Parimet e ruajtjes së fëmijës 
 
(1) Fëmija pa kujdesin prindëror gëzon mbrojtje të posaçme shoqërore.  
(2) Format themelore të mbrojtjes juridike dhe familjare të fëmijëve pa kujdesin 

prindëror në kuptim të këtij ligji janë: kujdestaria, strehimi familjar, strehimi 
rezidencial dhe adoptimi. 

 
Neni 158 

Zbatimi i mbrojtjes 
 
Vendimi mbi zbatimin e cilësdo formë të mbrojtjes së fëmijëve pa kujdes prindëror 
merret pas shqyrtimit të hollësishëm të secilit rast individualisht. Organi kompetent do 
të nxjerrë përfundim për formën e mbrojtjes së familjes për fëmijën që i plotëson 
kërkesat e fëmijës në masën më të madhe. 
 

Neni 159 
Kompensimi për humbjen e kujdesit prindëror 

 
Mbrojtja e fëmijëve pa kujdes prindëror, në pajtim me nevojat e këtyre fëmijëve 
realizohet përmes sigurimit të kushteve për zhvillim të tillë të fëmijëve, të cilat do të 
kompensojnë në mënyrën më të mirë humbjen e prindërve ose kujdesit prindëror. 
 

II. ADOPTIMI 
1. NDËRMJETËSIMI I ADOPTIMIT 

 
Neni 160 

Ndërmjetësimi i adoptimit 
 
(1) Qëllimi i ndërmjetësimit të adoptimit është të arrijë vendosjen e fëmiut (të 

adoptuarit) nën kujdestari të personit i cili dëshiron të marrë fëmiun nën 
përkujdesjen dhe përgjegjësinë e tij (adoptuesi).  
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(2) Ndërmjetësimi i adoptimit gjithashtu nënkupton realizimin dhe administrimin e të 
dhënave lidhur me fëmijën i cili do të vendoset, si dhe të dhënat për prindërit e 
ardhshëm të cilët dëshirojnë të adoptojnë fëmiun edhe nëse fëmija nuk ka lindur në 
kohën kur njoftimi është dhënë.  

 
Neni 161 

Autoriteti kompetent për adoptim 
 
(1) Procedura e adoptimit është në kompetencë të gjykatës. Gjykata mund të kërkojë 

këshilla nga organi i kujdestarisë gjatë marrjes së vendimit mbi adoptim. 
(2) Organi i Kujdestarisë do të caktojë vetëm personel të trajnuar posaçërisht i cili do të 

jetë i përshtatshëm për detyrën, kjo për shkak të veçorive personale si dhe i cili do 
të ketë përvojë profesionale të punës me fëmijë. 

 
Neni 162 

Konfidencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave 
 
(1) Gjykata kompetente dhe organi i kujdestarisë janë përgjegjës për mbrojtjen e të 

dhënave dhe privatësinë e informacioneve, të mbledhura gjatë procesit të adoptimit.  
(2) Vendimi mbi adoptimin u dorëzohet vetëm palëve të cilat marrin pjesë në 

procedurën e adoptimit në pajtim me ligjin.  
 

2. PARIMET E ADOPTIMIT 
 

Neni 163 
Lejueshmëria e adoptimit 

 
(1) Adoptimi i fëmijës është i lejuar nëse i shërben mirërritjes së fëmijës dhe nëse pritet 

që mes prindit adoptues dhe fëmijës do të krijohet marrëdhënia prind-fëmijë. 
(2) Personi i cili është kyçur në veprime të paligjshme, ose në veprime që janë në 

kundërshtim me moralin, në marrjen ose prurjen e fëmijës për qëllim të adoptimit 
apo i cili e ka autorizuar ose i ka dhënë shpërblim personit të tretë për ta bërë këtë 
mund vetëm ta adoptojë fëmijën nëse kjo është e domosdoshme për mirërritjen e 
fëmijës. 

 
Neni 164 

Personat që mund të adaptojnë 
 
(1) Bashkëshortët mund ta adoptojnë fëmijën vetëm bashkërisht;  
(2) Personi i pamartuar mundet t’a adoptojë fëmijën vetëm.  
 

Neni 165 
Përjashtimi nga kërkesat martesore 

 
(1) Përjashtimisht vetëm njëri nga bashkëshortët mund ta adoptojë fëmijën, por kjo 

kërkon edhe pëlqimin e bashkëshortit tjetër.  
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(2) Ai mundet gjithashtu të adoptojë fëmijën vetëm, nëse bashkëshorti tjetër nuk mund 
të adoptojë fëmijën për shkak të paaftësisë për të vepruar apo për shkak se ai ende 
nuk ka mbushur moshën 21 vjeç.  

(3) Me kërkesën e palës adoptuese dhe me pëlqimin e personave të cilët kanë marrë 
pjesë në procedurën e adoptimit, bashkëshorti tjetër mund të përfshihet më vonë në 
adoptim nëse i plotëson kushtet e parashikuara me ligj. 

 
Neni 166 

Periudha provuese 
 
(1) Adoptimi, si rregull nuk do të themelohet derisa adoptuesi të kujdeset për fëmijën 

për një kohë të arsyeshme të përcaktuar nga gjykata por që nuk kalon periudhën tre 
(3) muajsh.  

(2) Periudha provuese do të inicohet, mbikëqyret dhe vlerësohet vazhdimisht nga 
Organi i Kujdestarisë që gjykatës i siguron raport sipas nevojës.  

(3) Gjykata merr vendim në fund të gjykimit. Mirëpo, gjykata mund të vazhdojë 
gjykimin për një periudhë shtesë deri në tre muaj nëse në mes të palëve ka 
mospajtime ose për shkak të rrethanave të tjera të arsyeshme, të cilat i janë vënë në 
dijeni nga organi i kujdestarisë ose nga ekspertët për fëmijë të përfshirë në 
procedure.  

 
Neni 167 

Të drejtat dhe detyrimet 
 
Adoptimi, mes palës adoptuese dhe të adoptuarit themelon të njëjtat të drejta dhe 
detyrime që ekzistojnë mes prindërve dhe fëmijëve. 
 

3. PËLQIMI PËR ADOPTIM 
 

Neni 168 
Pëlqimi i fëmijës 

 
(1) Për adoptim kërkohet pëlqimi i fëmijës. Pëlqimi për fëmijën me paaftësi për të 

vepruar ose që është më i ri se 14 vjet, mund të jepet vetëm nga përfaqësuesi i tij 
ligjor përkatësisht kujdestari i të adoptuarit.;  

(2) Në të kundërtën, fëmija mund ta jap vetë pëlqimin;  
(3) Në rast se shtetësia e prindit adoptues dallon nga ajo e fëmijës, Organi i 

Kujdestarisë duhet ta miratojë procedurën.  
 

Neni 169 
Pëlqimi i Prindërve 

 
(1) Për adoptimin e fëmijës kërkohet pëlqimi i prindërve;  
(2) Pëlqimi nuk mund të jepet para se ti ketë mbushur fëmija tetë javë;  
(3) Nuk kërkohet pëlqim nga bashkëshorti i cili me vendim të gjykatës e ka humbur 

kujdestarinë ose e ka humbur aftësinë për të vepruar, ose vendbanimi i të cilit nuk 
dihet për më shumë se një vit. 

 382 



 
Ligji Nr. 2004/32 Ligji për familjen i Kosovës 

(4) Është valid edhe kur personi që e jep pëlqimin nuk i din personat e caktuar 
adoptues. 

 
Neni 170 
Hetimet 

 
Në rast se i adoptuari e ka të gjallë vetëm njërin prind, gjykata do t’i drejtohet 
anëtarëve të afërt të familjes të prindit të vdekur të të miturit për të dhënat që do të 
ishin të rëndësishme për vendimin për adoptim. Sidoqoftë nuk kërkohet pëlqimi. 
 

Neni 171 
Zëvendësimi i pëlqimit të njërit prind 

 
(1) Organi i Kujdestarisë me kërkesën e fëmijës, do të zëvendësojë pëlqimin e njërit 

prind, nëse ky i fundit vazhdimisht dhe në masë të madhe i cenon detyrat e tij ndaj 
fëmijës ose me sjelljen e tij ka demonstruar indiferencë ndaj fëmijës, dhe nëse 
adoptimi nuk bëhet, kjo do të shkaktonte humbje të konsiderueshme për fëmijën. 

(2) Pëlqimi po ashtu mund të zëvendësohet me vendim të gjykatës nëse cenimi i 
detyrave, edhe pse jo i vazhdueshëm, është po ashtu i madh dhe parashihet që 
fëmija nuk mund ti besohet më tutje prindit për kujdes në mënyrë të përhershme. 

(3) Pëlqimi do të zëvendësohet kur është e qartë se njëri prind e ka braktisur fëmijën 
për më shumë se gjashtë muaj dhe nuk dihet vendqëndrimi i tij; 

(4) Pëlqimi i njërit nga prindërit mund të zëvendësohet nëse ai është vazhdimisht i 
paaftë për të siguruar kujdes të nevojshëm për mirërritjen e fëmijës për shkak të 
sëmundjes së rëndë psikike të diagnostifikuar apo paaftësisë së rëndë psikike dhe 
emocionale të diagnostifikuar dhe nëse fëmija nuk mundet pa adoptim të rritet në 
familje nëse adoptimi nuk themelohet dhe si rezultat i kësaj zhvillimi i tij do të 
dëmtohej seriozisht. 

 
Neni 172 

Deklarata e pëlqimit 
 
(1) Pëlqimi duhet t’i deklarohet gjykatës dhe bëhet i plotfuqishëm në kohën e 

dorëzimit. 
(2) Pëlqimi nuk mund të bëhet me kusht dhe me përcaktimin e kohës e as nuk mund të 

bëhet nga përfaqësuesi. Ai është i parevokueshëm për aq sa pëlqimi nuk është 
dhënë me lajthim apo me shtrëngim ose mashtrim. 

(3) Nëse personi që jep pëlqimin është me aftësi të kufizuar të veprimit, pëlqimi i tij 
nuk kërkon miratimin e përfaqësuesit të tij ligjor. 

(4) Pëlqimi do të bëhet i jo plotfuqishëm nëse kërkesa është tërhequr ose adoptimi është 
refuzuar. 

(5) Pëlqimi i prindit do të bëhet i joplotfuqishëm nëse fëmija nuk adoptohet brenda tri 
viteve nga data kur pëlqimi bëhet efektiv. 
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Neni 173 
Pavlefshmëria e adoptimit 

 
Një adoptim është i pavlefshëm nëse gjatë procedurës së dhënies së adoptimit të këtillë, 
shihet qartë se kushtet nga nenet 160-162, 166, 169 dhe 172 nuk janë plotësuar. 
 

4. I ADOPTUARI 
 

Neni 174 
Vetëm Fëmija i Mitur 

 
Mund të adoptohet vetëm fëmija i mitur. 
 

5. ADOPTUESI 
 

Neni 175 
Parimi 

 
Palë adoptuese mund të jetë vetëm personi që e ka aftësinë për të vepruar dhe që i ka 
cilësitë personale të nevojshme për ushtrimin e suksesshëm të të drejtave dhe 
detyrimeve prindërore. 
 

Neni 176 
Mosha minimale 

 
(1) Prindi i ardhshëm adoptues duhet ta ketë arritur moshën 21 vjeçare.  
(2) Nëse bashkëshortët kanë ndërmend të adoptojnë fëmijë, njëri nga bashkëshortët 

duhet ta ketë arritur moshën 25 vjeç dhe bashkëshorti tjetër duhet ta ketë arritur 
moshën 21 vjeç.  

 
Neni 177 

Marrëdhëniet ndër personale 
 
(1) Nuk mund të adoptohet personi në gjini në vijën e drejtë, as vëllau dhe motra.  
(2) Kujdestari nuk mund ta adoptojë të kujdesurin e vet përderisa organi kompetent të 

mos e shkarkojë nga detyra e kujdestarit. 
 

Neni 178 
Përgjegjësia ligjore e adoptuesit 

 
Nuk mund të adoptojnë personat e poshtë shënuar: 

1. Personi të cilit me vendim gjyqësor i është hequr kujdesi prindëror;  
2. Personi për të cilin ekziston dyshimi i bazuar se do t’i keqpërdorë të drejtat e 

adoptuesit që rezultojnë në të keq të të adoptuarit ose se e kërkon adoptimin 
për përfitime materiale.  

3. Personi që lëngon nga ndonjë sëmundje psikike të diagnostifikuar ose ka 
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ngecur në pikëpamje psikike, si edhe personi që lëngon nga sëmundja e cila 
mund ta vërë në rrezik shëndetin dhe jetën e të adoptuarit.  

 
Neni 179 

Banimi i përhershëm 
 
(1) Adoptues mund të jetë vetëm banori i përhershëm.  
(2) Përjashtimisht, shtetasi / banori i huaj mund të jetë palë adoptuese nëse fëmija nuk 

mund të adoptohet ose të birësohet në Kosovë dhe / ose ekzistojnë arsye të bazuara 
për veprimin e tillë nëse fëmija ka nevoja të veçanta dhe ka nevojë për trajtim të 
specializuar, që nuk mund t’i ofrohet në Kosovë.  

(3) Për adoptimin e fëmijës nga shtetasi i huaj nevojitet pëlqimi paraprak nga organi 
administrativ, kompetent për punët e politikës sociale.  

 
6. PROCEDURA E ADOPTIMIT 

 
Neni 180 

Vendimi i gjykatës, Kërkesa 
 
(1) Adoptimit themelohet para gjykatës pas kërkesës nga prindërit adoptues.  
(2) Kërkesa nuk mund ti nënshtrohet kushtit ose afatit kohor dhe nuk mund të bëhet 

nga përfaqësuesi.  
 

Neni 181 
Kompetenca territoriale dhe përjashtimi i publikut 

 
(1) Adoptimi themelohet para gjykatës sipas vendbanimit ku aplikuesit e kanë pasur 

vendbanimin e fundit të përbashkët si dhe para gjykatës sipas vendbanimit të të 
adoptuarit.  

(2) Në procedurën e adoptimit përjashtohet publiku. 
 

Neni 182 
Procedura për inicimin e kërkesës për adoptim 

 
(1) Personi i cili dëshiron të adoptojë, së bashku me prindërit e të miturit i cili do të 

adoptohet, mund të prezantojnë një kërkesë për adoptim pranë gjykatës.  
(2) Kërkesës duhet t’i bashkëngjitet pëlqimi i shkruar të prindërve natyror të fëmijës, 

çertifikatën e lindjes së fëmijës dhe dokumentet tjera relevante për të prezantuar 
dëshmi për mirërritjen e ardhshme të fëmijës respektivisht informatat për 
adoptuesin dhe të adoptuarin si dhe për kushtet e adoptimit.  

(3) Gjykata ka të drejtë të mbledhë të dhëna dhe dëshmi të tjera nga organi i 
kujdestarisë, nga shërbimet shoqërore dhe nga ekspert të tjerë në lëmin e 
përkujdesjes së fëmijës mbi kushtet e adoptimit.  

(4) Fëmija i përcaktuar pa përkujdesje prindërore nga organi kompetent mund të 
adoptohet nga persona të cilët kërkojnë të adoptojnë dhe të cilët janë regjistruar tek 
organi përkatës i cili është i autorizuar për të iniciuar procedurën.  
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Neni 183 
Këshilla ligjore dhe asistenca 

 
(1) Gjykata për ndërmjetësimin e adoptimit duhet të administrojë të gjitha kërkesat për 

adoptim dhe t’u ndihmojë të gjitha palëve në të gjitha fazat e procedurës.  
(2) Gjykata ka për detyrë të njoftojë në mënyrë adekuate të adoptuarin dhe adoptuesin 

për qëllimet ligjore, edukative dhe morale si dhe pasojat e adoptimit.  
(3) Gjykata do ta informojë të adoptuarin për natyrën juridike, të drejtat dhe detyrat e 

ardhshme si dhe do të jap konsultime dhe ndihmë relevante në këtë drejtim.  
 

Neni 184 
Hetimet dhe përgatitjet 

 
(1) Për të marrë vendim për përshtatshmërinë e adoptuesit dhe të adoptuarit, gjykata 

duhet të marrë parasysh të gjitha mendimet e arsyetuara të sociologut psikologëve, 
mjekut, dhe të ekspertëve tjerë.  

(2) Gjatë kohës së procedurës së mbledhjes së të dhënave dhe të provave për kushtet 
për themelimin e adoptimit, organi i kujdestarisë drejtpërdrejt ose përmes shërbimit 
përkatës profesional social, siguron përgatitjen e domosdoshme të prindërve të të 
adoptuarit, të adoptuesit, përkatësisht të kujdestarit ligjor të të adoptuarit. 

 
Neni 185 

Refuzimi i kërkesës për adoptim 
 
(1) Nëse gjykata në bazë të provave të siguruara dhe të bashkangjitura dhe mendimit të 

marrë sipas detyrës zyrtare nga neni vijues dhe çmuarjes së të gjitha rrethanave të 
tjera të konstatuara në procedurën e cila i paraprinë themelimit të adoptimit, kushtet 
e përcaktuara me këtë ligj për adoptim ose se adoptimi nuk është i dobishëm për të 
adoptuarin, do të marrë aktvendimin për refuzimin e kërkesës për adoptim.  

(2) Kundër aktvendimit për refuzimin e kërkesës për adoptim mund të ushtrohet ankesë 
brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktvendimit.  

 
Neni 186 

Miratimi i kërkesës për adoptim 
 
(1) Nëse gjykata konstaton se janë plotësuar kushtet për adoptim të parapara me këtë 

Ligj do të themelojë adoptimin.  
(2) Për themelimin e adoptimit nevojitet prania e adoptuesit, e bashkëshortit të tij, e 

prindërve, përkatësisht e kujdestarit të të adoptuarit, si dhe prania e të adoptuarit 
nëse është më i vjetër se 10 vjet, me përjashtim kur deri në këtë moshë ka qenë në 
kujdes juridik, ruajtje dhe edukim te personi i cili dëshiron që ta adoptojë.  

(3) Deklarata e pëlqimit e palëve pjesëmarrëse duhet të shënohet në procesverbalin e 
procedurës.  

(4) Më përfundimin e procedurës së adoptimit duhet të nënshkruhet procesverbali nga 
palët dhe duhet t’u lexohet personave prezentë.  
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Neni 187 
Procesverbali 

 
(1) Për themelimin e adoptimit mbahet procesverbali i veçantë.  
(2) Procesverbali i themelimit të adoptimit përmban të dhënat për të gjitha veprimet e 

marra, për të gjitha informatat e mbledhura nga gjykata dhe për deklaratat dhe 
marrëveshjet e të adoptuarit dhe prindërve si dhe shpalljen përfundimtare të 
adoptimit. 

(3) Procesverbali mbi themelimin e adoptimit përmban mbiemrin e të adoptuarit sipas 
mbiemrit të palës adoptuese. Çdo ndryshim i emrit të parë, respektivisht shtim i 
emrit të parë duhet gjithashtu të shënohet.  

(4) Procesverbali për themelimin e adoptimit ofron të dhëna për prindërit e të 
adoptuarit si dhe të dhëna për palën adoptuese.  

(5) Procesverbali duhet të nënshkruhet nga të gjithë personat të cilët kanë qenë të 
involvuar në procesin e adoptimit, si dhe nga përfaqësuesi i gjykatës i cili e ka 
zhvilluar procedurën.  

(6) Gjykata është e detyruar të mbajë të gjitha shënimet dhe t’i ruajë dokumentet për 
personat e adoptuar dhe procesin e adoptimit.  

 
Neni 188 

Regjistrimi 
 
Gjykata kompetente ia dërgon menjëherë procesverbalin për themelimin e adoptimit 
organit kompetent për regjistrim në librin amëz të të lindurve, palës dhe Organit të 
Kujdestarisë. Pala adoptuese regjistrohet si prind i të adoptuarit. 
 

Neni 189 
Nuk ka themelim të adoptimit pas vdekjes së fëmijës 

 
Nuk mund të ketë themelim të adoptimit pas vdekjes së fëmijës. 
 

7. EFEKTI LIGJOR I ADOPTIMIT 
 

Neni 190 
Efekti ligjor 

 
(1) Nëse fëmija adoptohet nga bashkëshortët ose nëse bashkëshorti e adopton fëmijën e 

bashkëshortit tjetër, ai fëmijë e fiton statusin ligjor të fëmijës së përbashkët të 
bashkëshortëve.  

(2) Në raste tjera, fëmija e fiton statusin ligjor të fëmijës të prindit adoptues.  
(3) Në të gjitha rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, bashkëshortët kanë të drejtë në 

kujdes të përbashkët prindëror, në rastet nga paragrafi (2) i këtij neni prindi 
adoptues ka të drejtë në kujdes prindëror. 
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Neni 191 
Shuarja e marrëdhënieve të fëmijës me të afërmit dhe kërkesat 

 
(1) Me përfundimin e adoptimit, marrëdhënia ligjore mes fëmijës dhe pasardhësve të tij 

dhe të kushërinjve të tij shuhet së bashku me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga 
kjo.  

(2) Kërkesat e fëmijës të cilat janë bërë para adoptimit veçanërisht ato që kanë të bëjnë 
me anuitetet, pensionin për bonjak dhe pagesat tjera periodike që korrespondojnë, 
nuk do të preken me adoptim, kjo nuk do të zbatohet për kërkesat për mbajtje.  

 
Neni 192 

Vazhdimi i marrëdhënies me të kushërinjtë 
 
(1) Nëse prindërit adoptues janë kushërinj të shkallës së dytë ose të tretë të fëmijës në 

vijë të gjakut ose nga martesa, do të ndërprehet vetëm marrëdhënia mes fëmijës dhe 
pasardhësve të tij në njërën anë dhe prindërve të tij në anën tjetër, juridikisht 
përfundojnë së bashku me të drejtat dhe detyrimet që dalin nga kjo.  

(2) Nëse bashkëshorti e adopton fëmijën e bashkëshortit tjetër, marrëdhënia nuk shuhet 
juridikisht në raport me kushërinjtë e prindit fillestar nëse ky prind e ka pasur 
kujdesin prindëror dhe ka vdekur.  

 
8. MBIEMRI I FËMIJËS 

 
Neni 193 

Mbiemri i fëmijës 
 
(1) Fëmija e merr mbiemrin e personit adoptues sikur të ishte mbiemri i tij.  
(2) Nëse çifti i martuar adopton fëmijë ose nëse njëri nga bashkëshortët e adopton 

fëmijën e bashkëshortit tjetër dhe bashkëshortët nuk kanë mbiemër të përbashkët të 
martesës, ata duhet të përcaktojnë mbiemrin e lindjes së fëmijës duke bërë deklaratë 
në gjykatë para se të shqiptohet adoptimi.  

(3) Gjykata mundet gjatë shqiptimit të adoptimit:  
1. Të ndryshojë emrin e parë të fëmijës ose të shtojë një apo më shumë emra të 

parë nëse kjo është në interes të mirërritjes së fëmijës; 
2. Familja e re, me pëlqim të fëmijës vendos ti jap mbiemrin e ri para ose pas 

mbiemrit të mëparshëm, nëse kjo është në interes të mirërritjes së fëmijës. 
(4) Kur i adoptuari është më i vjetër së dhjetë vjet, pëlqimi i tij kërkohet për ndryshimin 

e mbiemrit dhe çdo ndryshim të emrit.  
 

9. NDALIMI I ZBULIMIT DHE HETIMEVE 
 

Neni 194 
Parimet 

 
(1) Të dhënat për adoptimin dhe rrethanat e tij nuk duhet të zbulohen ose hetohen pa 

pëlqimin e adoptuesit dhe fëmijës përveç nëse këtë e kërkojnë arsye të veçanta të 
interesit publik.  
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(2) Në moshën madhore i adoptuari ka të drejtë në qasje në të gjitha informatat lidhur 
me adoptimin e tij dhe me kërkesë të tij do ti ofrohen informata personale për 
prindërit e tij biologjik.  

 
10. SHUARJA E ADOPTIMIT 

 
Neni 195 
Parimi 

 
Marrëdhënia e adoptimit mundet të shuhet vetëm në bazë të rregullave të neneve të 
mëposhtëm 196 deri 200. 
 

Neni 196 
Anulimi i adoptimit 

 
(1) Gjykata mundet të anulojë marrëdhënien e adoptimit në bazë të kërkesës, nëse kjo 

ka qenë e themeluar pa kërkesë të adoptuesit, pa pëlqimin e fëmijës ose prindit.  
(2) Kërkesa të cilës i mungon pëlqimi i nevojshëm është e pavlefshme vetëm nëse 

deklaruesi:  
1. në kohën e deklarimit ka qenë në gjendje të pavetëdijshme ose të çmendurisë 

së përkohshme, nëse kërkuesi ka qenë juridikisht jo kompetent për të kryer 
punë juridike, ose nëse fëmija më i ri se 14 vjet ose i paaftë për të vepruar e 
ka dhënë personalisht pëlqimin e tij dhe të vendimit të bërë për këtë arsye;  

2. ka dështuar të kuptojë procedurat e adoptimit ose edhe pse ai ka qenë në 
dijeni për këtë, nuk ka pasur për qëllim të kërkojë adoptim ose të shpreh 
pëlqimin e tij për procedurat e adoptimit; 

3. ka bërë gabim lidhur me identitetin e fëmijës ose fëmija që adoptohet ka bërë 
gabim lidhur me identitetin e adoptuesit;  

4. është shtyrë të bëjë deklaratë në mashtrim lidhur me rrethanat materiale;  
5. padrejtësisht me kërcënim është shtyrë të bëjë deklaratë.  

(3) Anulimi mund të mos bëhet nëse deklaruesi e ka ratifikuar kërkesën ose pëlqimin 
pas shuarjes së metave të përmendura në paragrafin (2) të këtij neni.  

(4) Padia për anulim mund të paraqitet brenda afatit prej gjashtë muajsh nga dita kur 
është marrë në dijeni shkaku i anulimit e më së voni brenda prej një viti nga data e 
themelimit të adoptimit.  

 
Neni 197 

Nuk ka shuarje për shkak të mungesës së pëlqimit 
 
Marrëdhënia e adoptimit nuk mund të shuhet, nëse mirëqenia e fëmijës do të dëmtohej 
qenësisht, përveç nëse interesat predominante të adoptuesit e kërkojnë shuarjen. 
 

Neni 198 
Shuarja ex officio 

 
(1) Gjatë moshës së miturisë së fëmijës, Gjykata kompetente mund të shuajë 

marrëdhënien e adoptimit me procedurë të vetën, nëse për çfarëdo arsye kjo bëhet e 
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nevojshme për mirëqenien e fëmijës.  
(2) Nëse fëmija është adoptuar nga qifti i martuar, marrëdhënia e adoptimit mes fëmijës 

dhe vetëm njërit nga bashkëshortët po ashtu mund të mbarohet.  
(3) Marrëdhënia e adoptimit mund të shuhet vetëm nëse:  

1. nëse në rastin nën paragrafin (2) bashkëshorti tjetër ose prindi biologjik është 
i pajtimit të marrë përsipër kujdesin dhe rritjen e fëmijës dhe nëse ushtrimi i 
kujdesit prindëror nga ai nuk do të ishte në kundërshtim me mirëqenien e 
fëmijës ose  

2. nëse shuarja do të lejonte adoptim të ri të fëmijës. 
 

Neni 199 
Pasojat e shuarjes 

 
(1) Shuarja ka efekt vetëm për të ardhmen. Nëse Gjykata e shuan marrëdhënien e 

adoptimit me aplikimin e adoptuesit pas vdekjes së tij ose me aplikimin e fëmijës 
pas vdekjes, kjo ka efekt të njëjtë si shuarje e marrëdhënies së adoptimit para 
vdekjes.  

(2) Me shuarjen e adoptimit, marrëdhënia e fëmijës dhe pasardhësve të tij me 
kushërinjtë e mëparshëm bazuar në adoptim ndërprehet së bashku me të drejtat dhe 
detyrat e krijuara.  

(3) Në të njëjtën kohë marrëdhënia mes fëmijës dhe pasardhësve të tij dhe kushërinjtë 
natyral së bashku me të drejtat dhe detyrat që dalin nga kjo ripërtërihen me 
përjashtim të autoritetit prindëror i cili varet vetëm nga e drejta për kujdes;  

(4) Gjykata do t’ia kthejë kujdesin prindëror prindërve biologjik, nëse dhe përderisa kjo 
nuk është në kundërshtim me mirëqenien e fëmijës; në të kundërtën do të emërojë 
një kujdestar.  

(5) Nëse prindërit adoptues janë qift i martuar dhe shuarja prek vetëm të drejtat e njërit 
bashkëshort, efektet e cekura në paragrafin (2) rezultojnë vetëm në mes fëmijës dhe 
pasardhësve të tij në njërën anë dhe bashkëshortit të këtij të fundit dhe kushërinjve 
të tij në anën tjetër; efektet nën paragrafin (3) nuk rezultojnë.  

 
Neni 200 

Pasojat në mbiemër 
 
(1) Me shuarjen e adoptimit, fëmija humb të drejtën të bartë mbiemrin e adoptuesit si 

mbiemër të tij.  
(2) Gjykata kompetente mundet me kërkesë të fëmijës, të vendosë që fëmija të mbajë 

mbiemrin që e ka fituar përmes adoptimit, nëse fëmija ka interes të arsyetuar që ta 
bartë këtë mbiemër.  
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11. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PALËS SË ADOPTUAR DHE 
ADOPTUESIT 

 
Neni 201 

Krijimi dhe përfundimi i marrëdhënieve familjare 
 
(1) Me adoptim krijohen marrëdhënie familjare ndërmjet adoptuesit dhe personave në 

gjini në njërën anë, dhe ndërmjet të adoptuarit dhe pasardhësve të tij në anën tjetër, 
me të gjitha të drejtat dhe detyrimet. 

(2) Me themelimin e adoptimit shuhen të drejtat dhe detyrimet e të adoptuarit ndaj 
prindërve të tij dhe personave në gjini të tjerë në familje si dhe të drejtat dhe 
detyrimet e prindërve dhe familjes ndaj tij. 

 
Neni 202 

Nuk mund të ketë dëshmi të amësisë dhe të atësisë pas adoptimit 
 
Pas adoptimit nuk lejohet vërtetimi i amësisë ose atësisë së fëmijës së adoptuar. 
 

III. VENDOSJA E ORGANIZUAR NË FAMILJE 
 

Neni 203 
Parimet 

 
(1) Vendosja e fëmijës në familje është formë e organizuar shoqërore e përkujdesjes së 

fëmijëve në familjen tjetër.  
(2) Fëmijët pa prindër ose pa kujdesin prindëror dhe fëmijët zhvillimi i të cilëve është 

penguar nga rrethanat në familjen e tyre, vendosen në familjen tjetër për t’ua 
siguruar kushtet e domosdoshme për zhvillimin, edukimin dhe aftësimin e tyre për 
jetë dhe për punë të pavarur.  

(3) Në familjen tjetër mund të vendosën fëmijët e lënë pasdore në edukimin, si dhe 
fëmijët me zhvillim të penguar.  

(4) Gjendja materiale e prindërve nuk mund të jetë arsye për vendosje në familjen 
tjetër. Familja, fillimisht do të përkrahet me të gjitha mjetet e ndihmës sociale.  

(5) Të drejtat dhe detyrat e prindërve dhe kujdestarit të fëmijës në përputhje të 
dispozitave të kësaj pjese të ligjit, kufizohen për kohëzgjatjen e vendosjes në 
familje.  

 
Neni 204 
Vendosja 

 
(1) Fëmijëve pa prindër dhe fëmijëve pa kujdesin prindëror u garantohet vendosja në 

familje deri sa të mos aftësohen për jetë dhe punë të pavarur.  
(2) Vendosja e fëmijës është e mundshme në familjen që i ka të dy prindërit ose njërin 

prind. 
(3) Vendosja është e përcaktuar me pëlqim paraprak të prindërve biologjik të fëmijës 

dhe si rregull vendosja do të zgjasë për aq sa do të vazhdonin rrethanat të cilat e 
kanë shkaktuar atë. 
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(4) Pas vendosjes së fëmijës në familjen tjetër, Organi i Kujdestarisë ndërmerr 
menjëherë të gjitha masat e domosdoshme që të adresojë dhe në të ardhmen të 
mënjanojë të gjitha rrethanat të cilat e kanë bërë të domosdoshme vendosjen në 
familje përkujdesëse.  

 
Neni 205 

Të drejtat e prindërve përkujdesës 
 
(1) Vendosja në familje bëhet në familjen e cila mund t’i përmbushë me sukses 

detyrimet prindërore, posaçërisht në pikëpamje të kujdesit, të edukimit, të arsimimit 
dhe të aftësimit të drejtë të fëmijës për jetë të pavarur.  

(2) Vendosja e fëmijës në familje do të bëhet vetëm në familjen në të cilën prindi ose 
prindërit të cilit i besohet fëmija i plotëson të gjitha kushtet e parashikuara me këtë 
ligj për fëmijë dhe përgjegjësinë prindore.  

 
Neni 206 

Vendosja e fëmijëve me nevoja te veçanta, të lënë pas dore 
dhe atyre me aftësi të kufizuar 

 
Zgjedhja e familjes në të cilën vendoset fëmija me nevoja të veçanta, të lënë pasdore, 
apo fëmija me aftësi të kufizuar, bëhet me propozim të grupit profesional të caktuar 
nga Organi i Kujdestarisë, i cili duhet të përbëhet nga punëtorët social, pedagogët, 
psikologët dhe mjekët si dhe nga ekspertët tjerë, të zgjedhur varësisht nga shkaqet që 
kërkojnë vendosjen e fëmijës në familje. 
 

Neni 207 
Kompetenca Ligjore, Dokumentimi 

 
(1) Organi i Kujdestarisë i komunës në territorin e së cilës fëmija ka vendbanimin apo 

vendqëndrimin, merr vendim për vendosjen e fëmijës në familje.  
(2) Para marrjes së vendimit për vendosjen në familje, Organi i Kujdestarisë nga 

paragrafi 1 i këtij neni siguron dokumentacionin e plotë mbi të gjitha të dhënat me 
rëndësi për marrjen e vendimit për vendosjen e fëmijës në familje, si dhe për 
familjen në të cilën vendoset fëmija. 

 
Neni 208 

Kontrata me shkrim, E drejta në Vizitë, Shpërblimi 
 
(1) Në bazë të vendimit për vendosjen e fëmijës në familje, Organi i Kujdestarisë lidhë 

kontratën me shkrim me njërin prej prindërve të familjes në të cilën do të vendoset 
fëmija.  

(2) Familja në të cilën është vendosur fëmija ka për detyrë që t’i bëjë të mundur vizitat 
e prindërve të fëmijës, përveç kur Organi i Kujdestarisë cakton ndryshe për interes 
dhe mirëqenie të fëmijës.  

(3) Familja në të cilën fëmija është vendosur ka të drejtë në shpërblim.  
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Neni 209 
Përfundimi i vendosjes 

 
(1) Vendosja në familje pushon:  

1. Me marrëveshjen e palëve kontraktuese,  
2. Me heqjen dore nga kontrata,  
3. Me arritjen e moshës madhore të fëmijës, përkatësisht me aftësimin e tij për 

jetë të pavarur ose kur fëmija martohet para kësaj moshe.  
4. Me adoptimin e fëmijës,  
5. Me vdekjen e fëmijës ose me vdekjen e anëtarit të familjes i cili ka lidhur 

kontratën për vendosjen në familje. 
(2) Në rast të vdekjes së njërit nga prindërit e familjes nga paragrafi 1 i këtij neni, 

kontrata për vendosjen në familje mbetet në fuqi nëse prindi tjetër, brenda afatit prej 
një muaji e njofton Organin kompetent të Kujdestarisë për vazhdimin e vendosjes 
së fëmijës në familje dhe nëse disponon me garancionin se familja në të ardhmen do 
t’i plotësojë kushtet e përcaktuara me këtë ligj. 

 
Neni 210 

Shuarja e Kontratës 
 
(1) Familja në të cilën është vendosur fëmija mund të heqë dorë nga kontrata brenda 

afatit të parashikuar në kontratë. 
(2) Organi i Kujdestarisë mund ta renoncojë kontratën për vendosje në familje vetëm 

në rastin kur rrethanat e ndryshuara në familjen e fëmijës tregojnë se nuk ka nevojë 
të mëtutjeshme për të vazhduar vendosjen. 

 
Neni 211 

Heqja dorë nga kontrata 
 
(1) Nëse familja në të cilën është vendosur fëmija pushon të plotësojë ndonjërin prej 

kushteve nga neni 205 i këtij ligji, përkatësisht nëse nuk është realizuar qëllimi i 
vendosjes, Organi i Kujdestarisë mund të vendosë për heqjen dorë nga kontrata për 
vendosjen në familje. 

(2) Me vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni caktohet dita e pushimit të vendosjes së 
fëmijës.  

(3) Organi i Kujdestarisë i cili ka marrë vendimin për zgjidhjen e kontratës për 
vendosjen në familje e siguron ruajtjen, kujdesin dhe shkollimin e mëtejshëm të 
fëmijës.  

 
Neni 212 

Mbikëqyrja 
 
(1) Organi i Kujdestarisë mbikëqyr zhvillimin e fëmijës, siguron se mbrojtja, kujdesi 

dhe edukimi i fëmijës bëhet në përputhje me dispozitat e këtij ligji si dhe me 
dispozitat e kontratës për vendosjen e fëmijës.  

(2) Organi kompetent i Kujdestarisë i kushton vëmendje të posaçme zhvillimit të 
fëmijës lidhur me qëllimet të cilat kanë shkaktuar vendosjen e fëmijës në familje.  
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(3) Organi i Kujdestarisë ka obligim të informojë familjen në të cilën është vendosur 
fëmija për arsye (mangësitë në sigurimin e kujdesit, mbrojtjen dhe edukimin e 
fëmijës) që kanë shkaktuar vendosjen e fëmijës. Ky duhet të japë propozime për 
mënjanimin e këtyre fakteve në të ardhmen, dhe të marrë masa sociale të rregullta 
dhe me kohë të cilat janë parashikuar në këtë ligj.  

 
Neni 213 

Detyrimet e familjes përkujdesëse për të informuar 
 
Familja përkujdesëse ka për detyrë ta njoftojë organin kompetent të mbikëqyrjes për 
çështjet që kanë të bëjnë me gjendjen shëndetësore, edukimin si dhe të gjitha rrethanat 
që janë me rëndësi për zhvillimin e fëmijës. 
 

Neni 214 
Informatat reciproke të organeve kompetente 

 
(1) Nëse vendosjen në familje e ka caktuar një organ, kurse mbikëqyrjen e ushtron 

organi tjetër, organi i cili e ushtron mbikëqyrjen ka për detyrë që për zhvillimin e 
fëmijës ta informojë organin që ka caktuar vendosjen në familje. 

(2) Nëse organi mbikëqyrës nga paragrafi 1 i këtij neni nxjerr përfundim se është 
shkaktuar ndonjë nga kushtet e përcaktuara në nenet 209-211 për zgjidhjen e 
kontratës, lidhur me këtë gjë pa vonesë e njofton organin që ka caktuar vendosjen 
në familje. 

 
PJESA E GJASHTË 

 
KUJDESTARIA 

I. VENDOSJA DHE QËLLIMI I KUJDESTARISË 
 

Neni 215 
Parimet e kujdestarisë për të miturit dhe të rriturit 

 
(1) Fëmijët e mitur vendosen në kujdestari dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë nga 

institucionet publike: 
1. kur prindërit e tyre janë në pamundësi për të ushtruar kujdesjen prindërore,  
2. për shkak se të dy prindërit kanë vdekur ose nuk njihen, janë shpallur të 

zhdukur, u është hequr kujdesi prindëror ose kanë humbur aftësinë për të 
vepruar,  

3. apo për çdo shkak tjetër i cili me vendim të gjykatës jep arsye për vendosje në 
të mirë të mirëqenies së fëmijës.  

(2) Qëllimi i kujdestarisë ndaj personave të moshës madhore është mbrojtja e 
personalitetit të tyre dhe do të manifestohet në radhë të parë me kujdesin personal, 
aftësim për jetë të pavarur dhe me mjekim.  

(3) Kujdestaria ka për qëllim gjithashtu sigurimin e të drejtave pasurore dhe të të 
drejtave të tjera dhe interesave të personave nën kujdesje. 
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II. KUJDESTARIA NDAJ TË MITURVE 
 

Neni 216 
Kompetencat dhe qëllimet e kujdestarisë për të miturit 

 
(1) Organi i kujdestarisë e vë nën kujdestari personin e mitur i cili nuk është nën 

kujdesin prindëror. 
(2) Kujdestari i personit të mitur ka për detyrë që të kujdeset me mirëbesim për 

personalitetin e të miturit, posaçërisht për shëndetin e të miturit, edukimin e 
arsimimin e tij dhe për zhvillimin e aftësisë për të bërë jetë të pavarur. 

 
Neni 217 

Aftësia për të vepruar, përdorimi i të ardhurave 
 
(1) I mituri nën kujdestari që nuk ka mbushur 14 vjet, nuk mund të ushtrojë vetë punët 

juridike, me përjashtim të veprimeve më rëndësi të vogël. Për veprimet të cilat nuk 
mund t’i ushtroj vetë është e nevojshme leja e kujdestarit të tij për ti bërë këto 
veprime të vlefshme, kurse për veprimet të cilat kujdestari nuk mund t’i ndërmarr 
vet është e nevojshme leja e Organit të Kujdestarisë. 

(2) I mituri nën kujdestari që e themelon marrëdhënien e punës, mund t’i disponojë 
vetë të ardhurat e tij personale dhe pasurinë që e ka fituar me punën e tij. Përveç 
kësaj ai ka për detyrë që të kontribuojë për ushqimin e tij, edukimin dhe arsimimin 
në nivel të arsyeshëm. 

 
Neni 218 

E drejta e ankesës 
 
I mituri që ka mbushur 14 vjet ka të drejtë të ushtrojë ankesë kundër vendimit të 
Kujdestarit, të Organit të Kujdestarisë dhe kundër organeve të tjera të cilat mohojnë 
lejen e nevojshme për plotfuqishmërinë e cilitdo veprim juridik nga ana e tij. 
 

Neni 219 
Kompetenca e kujdestarit 

 
Kujdestari mund të ndërmarrë veprimet e poshtëshënuara vetëm me lejen paraprake të 
Organit të Kujdestarisë: 

1. t’ia besojë të miturin shtëpisë së bonjakëve ose ndonjë organizate tjetër për 
fëmijë dhe të mitur për ruajtje, edukim dhe arsimim, t’ia besojë të miturin 
ndonjë personi për edukim, mirërritje dhe kujdes ose që ta vendosë të miturin 
për një kohë të gjatë për mjekim në institucionin shëndetësor;  

2. të iniciojë ndërrimin e shkollës;  
3. të vendosë për zgjedhjen e profesionit ose ushtrimin e profesionit të të 

miturit;  
4. të marrë edhe masat e tjera të rëndësishme, lidhur me personalitetin dhe 

interesat e të miturit. 
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Neni 220 
Informacionet nga Organi i Kujdestarisë 

 
(1) Qendra sociale së cilës i është besuar i mituri ose institucioni në të cilin është 

dërguar, si dhe personi të cilit i është besuar për ruajtje dhe edukim apo institucioni 
shëndetësor në të cilin është vendosur për mjekim, kanë për detyrë ta informojnë 
kujdestarin dhe Organin e Kujdestarisë për të gjitha çështjet e rëndësishme për 
jetën, shëndetin, edukimin dhe arsimimin të të kujdesurit, si dhe lëshimin e 
mundshëm nga institucionet dhe të vendqëndrimit të tij të ri.  

(2) Personat dhe institucionet nga paragrafi 1 i këtij neni kanë për detyrë që para 
lëshimit të të kujdesurit të mitur ta informojnë me kohë lidhur me këtë gjë Organin 
e Kujdestarisë, në mënyrë që të mund t’i ndërmarrë me kohë masat për mbajtjen 
dhe sigurimin e të miturit.  

 
Neni 221 

Përfundimi i kujdestarisë 
 
Kujdestaria ndaj të miturit pushon: 

1. Me arritjen e moshës madhore të tyre;  
2. Me lidhjen e martesës para mbushjes së moshës madhore;  
3. Me adoptim  
4. Me kthimin e kujdesit prindëror te prindërit e tij.  

 
Neni 222 

Pasuria e kujdestarit dhe raportet 
 
(1) Në rast të pushimit të kujdestarisë, Organi i Kujdestarisë kërkon nga kujdestari që 

brenda afatit të caktuar të përgatisë raportin për punën e vet dhe të shpërndaj 
pasurinë e të kujdesurit dhe t’ia dorëzojë personit në kujdestari për administrim, 
respektivisht te prindit ose adoptuesi.  

(2) Dorëzimi i pasurisë bëhet në praninë e kujdestarit, personit nën kujdestari, 
përkatësisht të prindit ose adoptuesit dhe të përfaqësuesit të Organit të Kujdestarisë. 

 
III. KUJDESTARIA NDAJ PERSONAVE TË CILËVE U ËSHTË HEQUR 

AFTËSIA PËR TË VEPRUAR OSE TË CILËT NUK E KANË 
AFTËSINË E PLOTË PËR TË VEPRUAR 

 
Neni 223 

Heqja e plotë apo e pjesshme e aftësisë së veprimit 
 
(1) Personit të moshës madhore që nuk është i aftë për të gjykuar normalisht (sëmundja 

psikike e diagnostifikuar, ngecja psikike ose ndonjë shkak të ngjashëm) dhe për 
këtë arsye nuk është në gjendje të kujdeset vetë për të drejtat dhe interesat e tij, 
duhet t’i hiqet aftësia për të vepruar.  

(2) Personit të moshës madhore që me veprimet e veta ashpërsisht i rrezikon të drejtat 
dhe interesat e tij ose të drejtat dhe interesat e personave të tjerë për shkak të 
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sëmundjes psikike të diagnostifikuar, të ngecjes psikike apo keqpërdorimit të 
alkoolit ose të mjeteve narkotike, të paaftësisë nga pleqëria duhet pjesërisht ti hiqet 
aftësia për të vepruar.  

(3) Vendimin mbi heqjen e aftësisë për të vepruar ose për të kufizuar aftësinë juridike e 
merr gjykata kompetente në procedurën jashtëkontestimore.  

 
Neni 224 

Procedurat 
 
(1) Personat të cilëve me vendimin e gjykatës pjesërisht ose plotësisht u është hequr 

aftësia e tyre për të vepruar, vëhen nën kujdestari të Organit të Kujdestarisë.  
(2) Gjykata brenda afatit dhjetë ditor duhet të përcjellë vendimin tek Organi kompetent 

i kujdestarisë i cili brenda 30 ditësh nga dita e nxjerrjes së vendimit duhet të 
sigurojë kujdestarinë.  

 
Neni 225 

Detyrimet e Kujdestarit 
 
(1) Kujdestari i personit të cilit i është hequr aftësia për të vepruar ka për detyrë të 

kujdeset për personalitetin e tij, dhe në veçanti për kushtet e vendosjes së tij.  
(2) Kujdestari posaçërisht do të kujdeset për gjendjen e veçantë të personit nën 

kujdesjen e tij me shqyrtim të veçantë të shkaqeve për të cilat personit i janë hequr 
ose kufizuar të drejtat. Kujdestari do t’i mundësojë personit nën kujdesin e tij të 
jetojë jetë të pavarur dhe me dinjitet për aq sa është e mundur. 

(3) Nëse kujdestari konkludon se rrethanat tregojnë nevojën për të rikthyer aftësinë për 
të vepruar përkatësisht në rast të nevojës, ndryshimin e vendimit të mëparshëm, ai 
ka për detyrë të informojë Organin e Kujdestarisë pa vonesë. 

 
Neni 226 

Analogji me rregullat për kujdesin për të miturit 
 
(1) Kujdestari i personit që i është hequr plotësisht aftësia për të vepruar ka detyrat dhe 

të drejtat e kujdestarit të personit të mitur që nuk ka mbushur 14 vjet.  
(2) Kujdestari i personit të cilit pjesërisht i është hequr aftësia për të vepruar (kufizime 

të aftësisë juridike) ka detyrat e kujdestarit personit të mitur që ka mbushur 14 vjet. 
Nën rrethana të caktuara Organi i Kujdestarisë do të lejojë të gjitha punët juridike të 
cilat mund të ndërmerren nga personi me aftësi të plotë për të vepruar.  

 
Neni 227 

Masat e përkohshme 
 
(1) Gjykata pranë së cilës ka filluar procedura për heqjen e aftësisë për të vepruar ka 

për detyrë që lidhur me këtë gjë ta informojë menjëherë Organin e Kujdestarisë, i 
cili, kur është e nevojshme, atij personi do t’ia caktojë kujdestarin e përkohshëm.  

(2) Ndaj të drejtave dhe detyrave të kujdestarit të përkohshëm nga paragrafi 1 i këtij 
neni zbatohen dispozitat për kujdestarinë ndaj të miturve që kanë mbushur 14 vjet, 
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por organi i kujdestarisë, kur është e nevojshme një gjë e tillë, ndaj tij mund ta 
zgjerojë zbatimin e dispozitave për kujdestarinë ndaj të miturve që nuk kanë 
mbushur 14 vjet.  

(3) Detyrat e kujdestarit të përkohshëm pushojnë kur caktohet kujdestari i përhershëm 
ose me vendimin e gjykatës me të cilin mohohet privimi i aftësisë për të vepruar.  

 
Neni 228 

Mbikëqyrja 
 
(1) Organi i Kujdestarisë ka për detyrë të bëjë mbikëqyrje të përhershme të kushteve të 

jetës të personit të privuar nga aftësia për të vepruar, kushtet e tij mjekësore dhe në 
veçanti kushtet që shkaktojnë humbjen ose kufizimin e aftësisë së tij për të vepruar. 
Organi i Kujdestarisë merr raporte të rregullta nga kujdestari ose nga institucioni ku 
është vendosur personi, respektivisht institucioni shëndetësor ku personi nën 
kujdestari trajtohet ose është vendosur për trajtim. 

(2) Në përputhje me detyrën e tij zyrtare, Organi i Kujdestarisë fillon të gjitha 
procedimet e nevojshme gjyqësore për t’ia rikthyer aftësinë për të vepruar personit 
nën kujdestari, nëse nxjerr përfundim se ndryshimi i kushteve e kërkon këtë. 

 
IV. KUJDESTARËT PËR RASTE TË VEÇANTA 

 
Neni 229 

Kujdestaria për shkak të Pasurisë së paqartë 
 
(1) Organi i Kujdestarisë ka të drejtë të emërojë kujdestar për raste të veçanta 

(kujdestari special) në emër të pasurisë së supozuar të personit në rastet kur pronari 
i pasurisë është i panjohur dhe kur personi i tillë nuk ka përfaqësues statutor dhe kur 
kujdestaria është e paevitueshme për të mbrojtur interesat ligjore të pronarit. 

(2) Kujdestari mund të caktohet ndaj personit të cekur në paragrafin 1 të këtij neni nga 
gjykata nën kushtet e cekura me ligj. Gjykata dhe kujdestari kanë për detyrë të 
njoftojnë Organin kompetent të Kujdestarisë për këtë çështje pa vonesë.  

(3) Organi i Kujdestarisë mund t’i ushtrojë të drejtat e cekura në paragrafin 1 dhe 2 të 
këtij neni në mënyrë të drejtpërdrejtë.  

(4) Kjo e drejtë pushon në çastin kur personi në emër të të cilit është themeluar 
kujdestaria e veçantë, kërkon dhe dëshmon të drejtat dhe identitetin e tij pranë 
Organit të Kujdestarisë.  

 
Neni 230 

Kujdestaria e veçantë për vlerësimin e kontesteve 
 
(1) Kujdestari për raste të veçanta do të emërohet për fëmijën në rastet kur edhe pse 

prindërit e ushtrojnë kujdesin prindëror, mes tyre dhe fëmijës ekziston kontest, pra 
për punë juridike të dukshme që kanë të bëjnë me pasurinë e fëmijës. 

(2) Personit nën kujdestari mund t’i caktohet përkohësisht kujdestari special për 
kontestet e rënda mes tij dhe kujdestarit. 

(3) Prindërit, palët adoptuese, kujdestarët, kushërinjtë dhe fqinjët janë të detyruar të 
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njoftojnë Organin e Kujdestarisë kur të vihen në dijeni për çështjet ose rastet e 
cekura në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni.  

 
Neni 231 

Dispozitat e përgjithshme 
 
(1) Me rastin e emërimit të kujdestarit për rastet e veçanta, Organi i Kujdestarisë do të 

caktojë vëllimin, detyrimet dhe të drejtat e kujdestarit të veçantë, duke pasur 
parasysh rrethanat e secilit rast individual.  

(2) Dispozitat mbi të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e kujdestarit të cekura në 
paragrafin 2 dhe 3 të nenit 215 zbatohen me analogji edhe ndaj kujdestarit të 
veçantë.  

(3) Kujdestari i veçantë ka për detyrë t’i paraqet raporte të rregullta për punën vet 
Organit të Kujdestarisë.  

 
V. KOMPETENCA LIGJORE NË PUNËT E KUJDESTARISË 

 
Neni 232 

Kompetenca ligjore 
 
Punët e kujdestarisë të përcaktuara me këtë Ligj i kryen dhe i realizon Organi i 
Kujdestarisë nga neni 6 i këtij Ligji. 
 

Neni 233 
Praktikat më të mira 

 
(1) Për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e personit nën kujdestari, Organi i 

Kujdestarisë i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të realizuar qëllimin e 
kujdestarisë në mënyrën më të mirë.  

(2) Organi i Kujdestarisë gjatë përgatitjes, realizimit dhe zbatimit të vendimeve dhe 
masave të veta, do t’i shfrytëzojë të gjitha format e përshtatshme të mbrojtjes 
speciale, metodat e punës sociale dhe punëve tjera profesionale që do të thotë 
shërbimet e organizatave sociale si dhe institucioneve shëndetësore dhe edukative.  

 
Neni 234 

Përgjegjësia e Organit të Kujdestarisë 
 
(1) Organi i Kujdestarisë siguron se të gjitha të drejtat dhe interesat e personit nën 

kujdestari janë të garantuara në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 
(2) Organi i Kujdestarisë siguron gjithashtu format tjera të mbrojtjes të siguruara me 

ligj për të ndihmuar të miturit dhe personat e moshës madhore.  
(3) Organi i Kujdestarisë zbaton masat edukative dhe masat tjera të përcaktuara nga 

gjykata. Ky organ i ndërmerr dhe i mbikëqyr të gjitha aktivitetet nën kompetencën e 
tij. 
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Neni 235 
Kujdestari 

 
Kujdestarit si një person i caktuar posaçërisht, i besohen të gjitha të drejtat dhe 
detyrimet e domosdoshme për të realizuar këtë qëllim. 
 

VI. KUJDESTARI 
1. PËRCAKTIMI I KUJDESTARIT 

 
Neni 236 

Kujdestari 
 
(1) Personit nën kujdesje Organi i Kujdestarisë ia cakton kujdestarin. 
(2) Si kujdestar mund të jetë çdo person i cili i ka cilësitë personale dhe aftësitë e 

nevojshme për përmbushjen e detyrave të kujdestarit dhe i cili më parë jep pëlqimin 
që të bëhet kujdestar. 

(3) Kujdestari në radhë të parë caktohet nga mesi i personave në familjen e personit nën 
kujdestari. Organi i Kujdestarisë do të vendosë nëse kjo gjë është në interes të të 
kujdesurit. 

 
Neni 237 

Përjashtimet nga e drejta për kujdestari 
 
Nuk mund të jetë kujdestar: 

1. Personi i cili paraprakisht ka humbur të drejtën ligjore ose prindore të 
kujdestarisë me vendim të gjykatës;  

2. Personi i cili pjesërisht apo plotësisht ka humbur aftësinë për të vepruar;  
3. Interesat e të cilit janë në konflikt të dukshëm me interesat e personit që do të 

vendoset nën kujdestari; 
4. Personi, veçoritë personale ose interesat materiale të të cilit mund të jenë në 

konflikt me interesat e kujdestarit dhe kur dyshohet se marrëdhënia me 
personin nën kujdestari ose me prindërit natyral mund të shkaktojë konflikt. 

 
Neni 238 

Detyrimi për të pranuar kujdestarinë dhe përjashtimet 
 
(1) Personat në gjini të gjakut me personin që do të vendoset nën kujdestari në vijë të 

drejtë dhe pasardhësit në vijë të drejtë, vëllezërit dhe motrat e babait apo nënës të 
personit nën kujdestari, janë të detyruar me ligj që të pranojnë detyrën e kujdestarit 
nëse ata pajtohen me nevojat për kujdestari në bazë të dispozitave të këtij ligji.  

(2) Personat në gjini gjaku nuk janë të detyruar të pranojnë detyrën e kujdestarit nëse:  
1. nuk kanë mbushur moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare;  
2. nëse për shkak të sëmundjes, të metave trupore ose për shkak të natyrës së 

profesionit ose të shërbimit ata nuk janë mjaft të aftë për të përmbushur këtë 
detyrë;  

3. nëse ata tashmë kanë detyrën e kujdestarit ose nëse ata tashmë kujdesen për 
dy ose më shumë fëmijë të huaj;  
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4. nëna e cila konsiderohet për këtë detyrë ka fëmijën më të ri se shtatë vjeç dhe 
për këtë arsye refuzon detyrën;  

5. personi i cili tashmë kujdeset për tre ose më shumë fëmijë të tij të mitur.  
 

Neni 239 
Shqyrtimi i Kërkesës 

 
Me rastin e caktimit të kujdestarisë, Organi i Kujdestarisë do të merr parasysh kërkesën 
e personit nën kujdestari, nëse ai është në gjendje të shpreh interesin e tij. Dëshirat e të 
afërmve do të merren gjithashtu parasysh nëse kjo është në interes të personit i cili do 
të vendoset nën kujdestari. 
 

Neni 240 
Kujdesi i ushtruar drejtpërdrejt nga Organi i Kujdestarisë 

 
(1) Nëse kjo është në interes të personit i cili do të vëhet nën kujdestari, Organi i 

Kujdestarisë mund të vendosë që të mos caktojë kujdestar, por që detyrat e 
kujdestarit t’i përmbushë drejtpërdrejt. Me akt-vendimin mbi ushtrimin e 
drejtpërdrejtë të punëve të kujdestarit përfaqësuesi i Organit të Kujdestarisë është i 
caktuar që të drejtojë detyrat në emër të kujdestarit. 

(2) Detyrat e kujdestarit të cilat kërkojnë autorizimin nga Organi i Kujdestarisë apo 
pjesëmarrja e organit në cilëndo mënyrë tjetër, në mënyrë që të vërtetohet vendimi, 
mund të drejtohet nga përfaqësuesi i Organit të Kujdestarisë vetëm nëse ky person e 
ka autorizimin administrativ të Organit të Kujdestarisë. Ai do të veprojë në 
përputhje me çfarëdo urdhërese nga ana e Organit të Kujdestarisë dhe të veproj në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 241 

Kujdesi i më shumë se një personi 
 
Personi i njëjtë me anë të marrëveshjes mund të emërohet si kujdestar i më shumë se 
një personi, nëse kjo nuk është në kundërshtim me interesat e personave nën kujdestari. 
 

2. KUJDESTARIA 
 

Neni 242 
Delegimi i detyrimeve 

 
Nëse Organi i Kujdestarisë përgjithësisht e merr rolin e kujdestarit ose kryen detyrat 
speciale të kujdestarit drejtpërdrejt, është i autorizuar t’ia besojë detyrat e caktuara 
profesionistëve tjerë të cilët mund të veprojnë në emër të tij dhe nën mbikëqyrje të tij. 
 

Neni 243 
Besimi 

 
(1) Organi i Kujdestarisë i cili vendos për emërimin e kujdestarit i definon detyrat e 

kujdestarit dhe fushën e veprimit.  
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(2) Para marrjes së vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, Organi i Kujdestarisë e 
informon kujdestarin për rëndësinë e kujdestarisë, të drejtat dhe detyrimet dhe 
siguron të gjitha informatat tjera të rëndësishme të nevojshme për kryerjen e 
detyrave të kujdestarit.  

 
Neni 244 

Detyrat e Kujdestarit 
 
(1) Kujdestari posaçërisht është i detyruar që të kujdeset me mirëbesim për 

personalitetin, dhe të drejtat dhe interesat e të kujdesurit, dhe ta administrojë 
pasurinë e tij me kujdes si dhe ta informojë Organin e Kujdestarisë për drejtimin e 
kujdestarisë. 

(2) Kujdestari posaçërisht është i detyruar, me ndihmën e Organit të Kujdestarisë, të 
shfrytëzojë të gjitha mjetet e domosdoshme të ndihmës sociale me qëllim që të 
sigurohen të gjitha kërkesat materiale të nevojshme për zbatimin e masave të 
caktuara të kujdestarisë. 

 
Neni 245. 

Inventari i pasurisë 
 
(1) Nëse i kujdesuri ka pasuri bazë, Organi i Kujdestarisë është i obliguar t’ia 

bashkangjesë raportit të tij të punës një inventar dhe raportin e vlerësimit për këtë 
pasuri. E njëjta vlen edhe për personin i cili i kryen detyrat e kujdestarit në emër të 
Organit të Kujdestarisë.  

(2) Inventari i pasurisë duhet të ofrojë të dhënat e mëposhtme:  
1. Të dhënat për personin nën kujdestari  
2. Të dhënat për kujdestarin, respektivisht personin i cili vepron si kujdestar në 

emër të Organit të Kujdestarisë për të administruar pasurinë e personit nën 
kujdestari  

3. Të dhënat për personin i cili i mban sendet e pasurisë në emër të të kujdesurit.  
(3) Nëse Organi i Kujdestarisë kur kjo është juridikisht e lejuar, ka filluar procedurën e 

kujdestarisë, mund të bëjë inventarin dhe vlerësimin e pasurisë së personit nën 
kujdestari dhe të ndërmerr masat e nevojshme që të mbrohet pasuria edhe para 
marrjes së vendimit përfundimtar mbi vënien nën kujdesje. 

 
3. PËRFAQËSIMI 

 
Neni 246 

Përfaqësimi 
 
(1) Kujdestari sipas ligjit e përfaqëson personin nën kujdestari (përfaqësuesi ligjor).  
(2) 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.  

(3) Personi i cili në emër të organit të kujdestarisë përfaqëson të kujdesurin mund t’i 
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ndërmarrë veprimet dhe masat e cekura nga neni 248 i këtij ligji, vetëm me lejen 
paraprake të Organit të Kujdestarisë. 

 
Neni 247 

Ndalimi i përfaqësimit 
 
Kujdestari nuk mund të përfaqësojë personin nën kujdestari në punët e mëposhtme 
juridike: 

1. Në punët juridike mes personit nën kujdestari dhe bashkëshortit të tij, 
partnerit (në bashkëjetesë nga raportet jashtëmartesore apo nga bashkësia 
faktike) ose njërit nga të afërmit e tij në vijë të drejtë, përveç nëse punët 
juridike janë të kufizuara në përmbushjen e ndonjë detyrimi.  

2. Në punët juridike të cilat përfshijnë transferin ose barrën nga e drejta e 
pengut, hipotekës ose dorëzani, nëse kjo nënkupton një kërkesë të siguruar të 
të miturit ndaj kujdestarit.  

3. Në punët juridike të cilat përfshijnë heqjen apo zvogëlimin e të drejtave të 
siguruara të cekura më lart apo të cilat shkaktojnë detyrimin e personit nën 
kujdestari në një dispozitë të këtillë.  

4. Në kërkesat juridike në mes të personave të cekur në paragrafin 1 si dhe në 
kërkesat juridike të një çështjeje të caktuar në paragrafin 2 dhe 3 të këtij neni.  

 
Neni 248 

Kërkesa e lejes për punët juridike 
 
(1) Kujdestari kërkon lejen e Organit të Kujdestarisë: 

1. për të hyrë në punë juridike, me të cilat personi nën kujdestari është i detyruar 
në disponim të pasurisë në tërësi ose të trashëgimisë, ose trashëgimisë së 
ardhshme ose pjesës së një trashëgimie të tij të ardhshme. 

2. Për heqjen dorë të personit të nga trashëgimia në tërësi apo pjesërisht  
3. Për kontratën e cila përkrah shitjen e firmës si tërësi ose kontratën e cila 

përkrah themelimin e kompanisë së bashku me personat e tjerë;  
4. Për kontratën e lizingut të paluajtshmërive apo ndërmarrjeve komerciale,  
5. Për rentë apo leizing apo kontrata tjera me të cilat personi i bindet detyrimeve 

të tij të rregullta, nëse kësaj kontrate i kalon koha prej një viti pasi që personi 
e arrin moshën madhore. 

6. Të një kontrate të stazhit të punës, nëse kjo kontratë e obligon personin në më 
shumë se një vit,  

7. Për raporte kontraktuale të punës, nëse ato e detyrojnë personin në më shumë 
se një vit,  

8. Për pranimin e parave në kredinë e personit nën kujdestari,  
9. Për përvetësimin e dëftesës së borxhit ose dëftesës së borxhit nga detyrimi 

apo të hyrjes në angazhim të ndërrimit apo të ndonjë letre tjetër e cila mund të 
bartët me nënshkrim,  

10. Për marrje nga obligimi financiar apo të një nënshkrimi,  
11. Për garantim të dhënies së kompetencës me prokurës,  
12. Për të hyrë në një marrëveshje miqësore apo një marrëveshje të arbitrazhit, 
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përveç nëse sendi diskutabil mund të vlerësohet dhe nuk tejkalon 200 Euro. 
Ose përveç nëse marrëveshja korrespondon saktësisht me propozim të 
gjykatës.  

(2) Nëse kujdestari ka hyrë në punë juridike pa lejen e Organit të Kujdestarisë, 
validiteti i punës juridike varet nga miratimi i mëvonshëm nga Organi i 
Kujdestarisë. 

 
Neni 249 

Kërkesat për leje 
 
Leja mund t’i jepet vetëm kujdestarit personalisht. 
 

Neni 250 
Kërkesa për veprimet që duhet të ndërmerren 

 
(1) Kujdestari, prokurori publik, komuna në territorin e së cilës personi nën kujdestari 

ka vendbanimin ose vendqëndrimin, personi i afërt në gjini i të kujdesurit, 
organizatat humanitare ose personat e tretë të pa përfshirë, mund të bëjnë kërkesë 
apo propozim për çdo çështje para Organit të Kujdestarisë për të ndërmarrë 
veprimet dhe masat e nevojshme të kujdestarisë për të mbrojtur interesat e personit 
nën kujdestari.  

(2) Kundër aktvendimit të Organit të Kujdestarisë më të cilin refuzohet ndërmarrja e 
veprimeve dhe masave të kujdestarisë, paraqitësi i kërkesës nga paragrafi 1 i këtij 
neni mund t’i parashtron ankesë organit të shkallës së dytë brenda afatit prej 15 
ditësh nga dita e marrjes së vendimit. 

 
Neni 251 

Punët juridike në mes të kujdestarit dhe personit nën kujdestari 
 
Kujdestari mund të kryej punë juridike me personin nën kujdestari vetëm nëse Organi i 
Kujdestarisë konstaton se ajo është në interes të personit nën kujdestari. 
 

4. RAPORTI I PUNËS DHE VLERËSIMI 
 

Neni 252 
Raporti i rregullt për Punën 

 
(1) Në fillim të çdo viti, kujdestari duhet t’i paraqet raport Organit të Kujdestarisë dhe 

të japë arsyetim për punën e tij gjatë vitit të kaluar. Raportet mujore duhet të jepen 
me kërkesë të Organit të Kujdestarisë si dhe një raport final që e ndërprenë 
kujdestarinë e tij.  

(2) Raporti i kujdestarit duhet të dëshmojë punën dhe kujdesin e tij për personalitetin e 
personit nën kujdestari e në veçanti kushtet e vendosjes dhe për aq sa është zbatuar 
për shëndetin, edukimin, arsimimin si dhe të gjitha çështjet tjera të rëndësishme për 
personalitetin e personit nën kujdestari.  

(3) Raporti duhet të përmbajë gjithashtu informacionet për të gjitha çështjet pronësore.  
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Neni 253 
Shqyrtimi i Raportit të Punës 

 
Organi i Kujdestarisë ka për detyrë të shqyrtojë me ndërgjegje të gjitha raportet për 
punën e kujdestarit, si dhe nëse është e nevojshme, të ndërmarrë të gjitha masat për të 
mbrojtur interesat e personit nën kujdestari. 
 

Neni 254 
Vërejtjet mbi punën e kujdestarit 

 
(1) Personi nën kujdestari mund të jap vërejtje për punën e kujdestarit, mirëpo vërejtjet 

gjithashtu mund të bëhen nga të afërmit e tij si dhe nga personat e tretë. 
(2) Vërejtjet për punën e kujdestarit do t’i dërgohen Organit të Kujdestarisë për të 

vendosur lidhur me çështjet e kujdestarisë. 
(3) Në rast se Organi i Kujdestarisë i përmbush detyrimet në mënyrë të drejtpërdrejtë, 

vërejtjet mbi punën e Organit të Kujdestarisë i dërgohen gjykatës së shkallës së dytë 
për të vendosur për çështjet e kujdestarisë. 

 
Neni 255 

Kontrollimi i vërejtjeve 
 
(1) Organi i Kujdestarisë kontrollon vërejtjet dhe në rast se vërejtja gjen bazë për 

ndërhyrje, ndërmerren hapat e nevojshëm.  
(2) Në rast se Organi i Kujdestarisë përmbush detyrimet në mënyrë të drejpërdrejt dhe 

gjykata e shkallës së dytë vjen në përfundim se vërejtjet janë të bazuara ai i jap 
udhëzime Organit të Kujdestarisë për t’i ndërmarrë të gjithë hapat e domosdoshëm. 
Organi i Kujdestarisë pas udhëzimeve do të vendosë se cilat masa ti ndërmarrë dhe 
e informon organin e instancës së dytë për këtë gjë. 

 
5. SHPËRBLIMI PËR SHPENZIMET DHE DËMET 

 
Neni 256 

Shpërblimi 
 
(1) Kujdestari i përmbush detyrat e tij pa shpërblim, mirëpo Organi i Kujdestarisë 

mund t’i jap shpërblim kujdestarit i cili përkushtohet në masë të madhe detyrës së 
dhënë.  

(2) Kujdestari ka të drejtë për kompensimin e shpenzimeve të arsyeshme të bëra gjatë 
kryerjes së punëve të kujdestarit.  

 
Neni 257 

Përgjegjësia për dëmet 
 
Kujdestari ka për detyrë t’ia shpërblejë dëmin personit nën kujdestari, të cilin ia ka 
shkaktuar me refuzimin e pabazë që të pranojë detyrën e kujdestarit, me lëshimin e 
paarsyeshëm që me kohë të përmbushë detyrën e kujdestarit, nga sjellja neglizhente, 
nga shkelje rregullave të këtij ligji apo me braktisje arbitrare të përgjegjësive të tija. 

 405 



 
Ligjet civile 

Neni 258 
Detyrimi për të mbajtur, kërkesa për shpërblim të shpenzimeve 

 
(1) Në rast të sjelljes së parregullt të kujdestarit, Organi i Kujdestarisë ka për detyrë të 

ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të mbajtur përfaqësimin e të drejtave të 
personit nën kujdestari. 

(2) Sa i përket shpërblimit për dëmet, Organi Kujdestarisë duhet të siguroj menjëherë 
shpërblimin për të gjitha dëmet ndaj personit nën kujdestari dhe duhet t’i jap 
kujdestarit një afat të kufizuar kohor për kthimin e shumës. 

(3) Në rast se shpërblimi i shpenzimeve nuk është siguruar brenda afatit kohor Organi i 
Kujdestarisë drejtpërdrejt apo nëpërmjet kujdestarit të caktuar në këtë rast, 
parashtron padi në gjykatën kompetente lidhur me përgjegjësinë e kujdestarit.  

 
6. SHKARKIMI DHE LIRIMI 

 
Neni 259 

Shkarkimi i kujdestarit 
 
(1) Organi i Kujdestarisë pa vonesë duhet të shkarkoj kujdestarin nëse ai vjen në 

përfundim se kujdestari ka keqpërdorur autorizimet e tij apo ka kërcënuar interesat 
e personit nën kujdestari.  

(2) E njëjta aplikohet në rastet të cilat kujdestari për ndonjë arsye ka humbur të drejtën 
për të qenë kujdestar.  

(3) Organi i Kujdestarisë do të shkarkojë kujdestarin më së voni brenda afatit 30 ditësh 
nëse ai gjen se kujdestari ka qenë neglizhent në përmbushjen e obligimeve të tija 
ose konsideron se do të jetë me dobi për personin nën kujdestari që të caktohet një 
kujdestar tjetër.  

(4) Kur vepron Organi i Kujdestarisë nën autorizimet e dala nga Paragrafi (1) dhe (2) të 
këtij neni, ai është i detyruar t’i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme që të mbaj 
përfaqësimin e të drejtave deri në caktimin e kujdestarit të ri.  

 
Neni 260 

Lirimi i Kujdestarit nga detyrimet 
 
(1) Organi i Kujdestarisë duhet të lirojë kujdestarin nga detyrimet me kërkesën e tij jo 

më vonë se tre muaj nga dita kur kujdestari ka bërë kërkesë.  
(2) I afërmi i personit nën kujdestari i cili është në linjë të drejtë të gjakut, vëllau ose 

motra nga babai apo nëna të cilët shërbejnë si kujdestar duhet të lirohet nga 
obligimet me kërkesën e tij vetëm nëse për këtë nuk ka rregulla në bazë të së cilave 
kërkesa mund të refuzohet. 

(3) Kur veprimet e Organit të Kujdestarisë janë në përputhje me nenin 259 ose 260 dhe 
paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, ai është i obliguar të ndërmarrë të gjitha masat e 
nevojshme për të mbrojtur, siguruar dhe ruajtur të gjitha të drejtat dhe interesat e 
personit nën kujdestari. Ai duhet të zgjedhë dhe të caktojë kujdestarin e ri sa më 
shpejt që të jetë mundur. 
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Neni 261 
Çështjet pronësore pas shkarkimit ose lirimit nga detyrimet 

 
(1) Nëse personi nën kujdestari ka pasuri, Organi i Kujdestarisë ndërmerr të gjitha 

masat e nevojshme për të vërtetuar pushtetin e menjëhershëm në pronën me qëllim 
të vlerësimit të inventarit dhe të pronës.  

(2) Tërë pasuria nën kujdestari sa më shpejt që të jetë e mundur do t’i lihen në besim 
kujdestarit të ri apo të personit i cili në emër të Organit të Kujdestarisë ushtron 
detyrat e kujdestarit.  

(3) Inventari, vlerësimi dhe dorëzimi i pronës së personit nën kujdestari do të bëhet nga 
një komision i caktuar nga Organi i Kujdestarisë. Procedimet do të mbahen në 
prezencë dhe pjesëmarrje të kujdestarit të shkarkuar ose të liruar, kujdestari i ri 
respektivisht personi i cili në emër të Organit të Kujdestarisë drejtpërdrejt i ushtron 
detyrat e kujdestarit dhe personi nën kujdestari në rastin kur ai psiqikisht është i aftë 
për ta kuptuar çështjen.  

 
VII. PUSHTETET DHE PROCEDURA 

 
Neni 262 

Kompetenca Territoriale 
 
(1) Kompetenca territoriale e organit i cili në përputhje me dispozitat e këtij Ligji 

përkujdeset dhe kryen detyrat dhe punën e kujdestarisë, caktohet sipas vendbanimit 
(vendi ku jeton i regjistruar) e nëse ai nuk ekziston atëherë sipas vendqëndrimit 
(vendi ku nuk jeton si i regjistruar) të personit nën kujdestari. 

(2) Kompetenca territoriale nga Paragrafi 1 i këtij neni caktohet në momentin kur janë 
arritur kushtet për vendosje nën kujdestari. 

 
Neni 263 

Ndërrimi i vendbanimit 
 
(1) Nëse ndërrohet vendbanimi, përkatësisht nëse ndërrohet vendqëndrimi i personit 

nën kujdestari, kompetenca territoriale e Organit të Kujdestarisë ndryshon në 
përputhje me ndërrimet.  

(2) Organit i ri kompetent i Kujdestarisë duhet të vendosë nëse kujdestari i ri do të 
caktohet dhe nëse masat e vendosura nga organi i mëparshëm kompetent ndërrojnë 
ose mbesin.  

 
Neni 264 

Detyrimet zyrtare dhe rregulli për procedurën e shkurtër 
 
(1) Procedura për vënien nën kujdestari fillon dhe do të zhvillohet sipas detyrës zyrtare.  
(2) Procedura nga paragrafi 1 i këtij neni është urgjente.  
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Neni 265 
Organet që duhet informuar 

 
Organi i Kujdestarisë do të informohet si çështje obligimi nga organet e cekura më 
poshtë për nevojën e personit që të jetë nën kujdestari apo në formë tjetër të mbrojtjes 
së nevojshme, respektivisht për mbarimin e kujdestarisë: 

1. ofiqari,  
2. organet e judikaturës dhe organet e administratës, nëse gjatë kryerjes së 

detyrës merr dijeni për rastin e këtillë;  
3. personat në gjini, anëtarët e familjes dhe personat e tretë të papërfshirë.  

 
Neni 266 

Procedura 
 
(1) Kur organi i kujdestarisë merr në dijeni se ndonjë person duhet vihet nën kujdestari, 

menjëherë i merr masat e nevojshme për mbrojtjen e personalitetit, të pasurisë, të të 
drejtave dhe të interesave të personit të tillë dhe fillon procedurën për vënien e tij 
nën kujdestari, që do të thotë se cakton kujdestarin, cakton detyrat e tij dhe vëllimin 
e autorizimeve të tij, përkatësisht merr vendimin që të përmbushë detyrën e 
kujdestarit drejtpërdrejt.  

(2) Pas caktimit, Organi i Kujdestarisë do t’ia caktojë menjëherë detyrimet e veta 
kujdestarit. 

(3) Në procedurën e dorëzimit, duhet të marrin pjesë personat e poshtëshënuar: 
1. kujdestari,  
2. personi nën kujdestari, në rast se është në gjendje që të kuptojë çështjen në 

fjalë, 
3. anëtarët e familjes me të cilët jeton personi nën kujdestari. 

(4) Përfaqësuesi i Organit të Kujdestarisë gojarisht informon të gjithë personat për 
detyrimet dhe kompetencat e kujdestarit dhe personin nën kujdestari si dhe për 
qëllimet dhe aspiratat e kujdestarit.  

(5) Me dorëzimin dokumentacionit për pasurinë e cila duhet të administrohet nga 
kujdestari në përputhje me dispozitat e këtij Ligji, detyrimet e kujdestarit në lidhje 
me këtë bëhen juridikisht efektive.  

(6) Organi i Kujdestarisë mund të caktojë kujdestarin e përkohshëm deri sa vendimi 
nuk merret.  

 
Neni 267 

Me rëndësi 
 
Me rastin e vendosjes për formën adekuate të kujdestarisë, Organi i Kujdestarisë duhet 
të marrë parasysh të gjithë interesat e personit nën kujdestari dhe t’i përcaktojë të gjitha 
metodat bashkëkohore profesionale të punës dhe mbrojtjes shoqërore, si dhe t’i marrë 
parasysh të gjitha mundësitë materiale dhe në para. 
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Neni 268 
Regjistrimi 

 
(1) Akti për vënien e personit nën kujdestari, si dhe akti për pushimin e kujdestarisë, 

duhet të dërgohet në regjistrin kompetent brenda afatit 15 ditor pas së cilit ai bëhet 
juridikisht efektiv. Efekti ligjor arrihet kur të nxirren vendimet.  

(2) Nëse personi ka pasuri të paluajtshme, akti nga paragrafi 1 i këtij neni i dërgohet 
edhe organit kompetent brenda afatit të njëjtë për regjistrimin e këtij fakti në 
regjistrat publik në evidencë të pasurive të paluajtshme.  

 
Neni 269 

Prova e shkruar 
 
Organi i Kujdestarisë ka për detyrë të mbledhë dhe të mbaj dëshmitë e shkruara lidhur 
me procedurat, e në veçanti për kujdestarinë ndaj të miturve, kujdestarisë ndaj 
personave të moshës madhore si dhe të kujdestarisë për rastet e veçanta. 
 

Neni 270 
Shpenzimet 

 
(1) Shpenzimet për zbatimin e masave të caktuara që merren me interes të personit të 

cilit i sigurohet mbrojtja sipas dispozitave të këtij ligji paguhen në pajtim me 
prioritetin nga: 
1. Nga të hyrat e personit që i jepet mbrojtja;  
2. Nga mjetet e fituara prej prindërve dhe personave të tjerë të cilët kanë për 

detyrë të sigurojnë mbajtjen financiare për personin i cili është i mbrojtur;  
3. Nga mjetet e fituara në bazë të mbrojtjes sociale dhe formave tjera të 

mbrojtjes sociale. 
(2) Mjetet e realizuara në bazë të mbrojtjes sociale do të shfrytëzohen nën udhëzimin e 

kujdestarit për të ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme në interes të personit të 
cilit i jepet forma e caktuar e mbrojtjes në bazë të dispozitave të këtij Ligji.  

(3) Kjo gjithashtu do të aplikohet kur ky person ka sasi të mjaftueshme të mjeteve por 
kërkesa e bërë te ata të cilët kanë për detyrë të sigurojnë mbrojtjen shkakton 
vështirësitë në kushtet e mbrojtjes në mënyrë që ato rrezikojnë jetën e tij, shëndetin 
apo edukimin e rregullt.  

(4) Organi i Kujdestarisë ka të drejtë të kërkoj shpenzimet e bëra nga Paragrafi 2 dhe 3 
të këtij neni kundër personit nevojat e të cilit janë plotësuar, respektivisht të 
vazhdojë kërkesën e tij në drejtim të atyre të cilët kanë për detyrim të sigurojnë 
mbrojtjen.  
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PJESA E SHTATË 
 

MARRËDHËNIET PASURORE TË ANËTARËVE 
TË BASHKËSISË FAMILJARE 

 
Neni 271 

Bashkësia Familjare 
 
Bashkësia familjare përfshin bashkëshortët dhe familjen e tyre të ngushtë, që në këtë 
Ligj përfshijnë fëmijët dhe prindërit e bashkëshortëve. Personat tjerë të afërm të 
familjes si dhe personat të cilët kryesisht janë të varur ekonomikisht dhe të cilët jetojnë 
në shtëpi të përbashkët me bashkëshortët, mund të konsiderohen anëtarë të bashkësisë 
familjare për qëllimet e këtij ligji. 
 

Neni 272 
Përvetësimi i Pronës 

 
Tërë pasuria e fituar gjatë kohëzgjatjes së këtij bashkimi konsiderohet të jetë pasuri e 
përbashkët e të gjithë anëtarëve të cilët kanë marrë pjesë në fitimin e saj. 
 

Neni 273 
Administrimi i Pasurisë 

 
(1) Pasurinë e përbashkët anëtarët e bashkësisë familjare e administrojnë dhe e 

disponojnë bashkërisht dhe me marrëveshje të ndërsjellët.  
(2) Të miturit të cilët janë anëtarë të bashkësisë familjare dhe të cilat i kanë mbushur 15 

vjet, marrin pjesë në administrim dhe kanë të drejta të barabarta lidhur me 
disponimin e pasurisë së përbashkët.  

(3) Administrimi i pasurisë së përbashkët me marrëveshje të ndërsjellët të të gjithë 
anëtarëve mund t’i besohet një apo më shumë anëtarëve të bashkësisë familjare.  

(4) Secili anëtar i bashkësisë familjare mund të kërkojë që vendimi mbi besimin e 
administrimit të pasurisë së përbashkët të revokohet. Nëse anëtarët e tjerë të 
bashkësisë familjare nuk pajtohen, vendimi merret ex-officio në procedurë 
jashtëkontestimore.  

 
Neni 274 

Pasuria e Paluajtshme 
 
(1) Të drejtat e anëtarëve të bashkësisë familjare në lidhje me sendet e paluajtshme 

regjistrohen në regjistrat publik për vërtetimin e pronësisë (Regjistri i Tokës). 
Regjistrimi bëhet në emër të të gjithë anëtarëve të bashkësisë familjare të cilët më 
punën e tyre kanë marrë pjesë në fitimin e pjesëve të pacaktuara.  

(2) Nëse në ato regjistra është regjistruar si pronar një anëtar i bashkësisë familjare në 
cilësinë e pronarit (pronar i vetëm), gjer sa nuk ndryshohet me anë të një propozimit 
të përbashkët të të gjithë anëtarëve të tjerë të bashkësisë familjare, faktet që kanë të 
bëjnë me të drejtën e pasurisë së përbashkët nuk ndryshojnë në statusin juridik të 
pronësisë së përbashkët..  
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(3) Kontrata me të cilën anëtari i bashkësisë familjare, i cili është regjistruar si pronar i 
vetëm në regjistrat publik e tjetërson apo ngarkon paluajtshmërinë e fituar brenda 
bashkësisë familjare, anëtarët tjerë të bashkësisë familjare mund ta godasin këtë 
veprim. Kjo mund të jetë e mundshme vetëm nëse në kohën e lidhjes së kontratës 
regjistri përmban fakte mbi të drejtën e pronësisë së përbashkët apo nëse në kohën e 
lidhjes së kontratës me palën e tretë pronari i vetëm e ka bërë publike padyshim se 
pronësia është nën bashkësinë familjare. 

(4) Tjetërsimi i paautorizuar i sendit të paluajtshëm mund përndryshe të atakohet vetëm 
nëse marrësi ka qenë me keqbesim.  

(5) Nëse anëtari i bashkësisë familjare në mënyrë të paautorizuar e tjetërson pasurinë e 
fituar bashkërisht në bashkësinë familjare, anëtarët e tjerë të bashkësisë familjare 
kanë të drejtë të kërkojnë nga gjykata kompetente një vlerësim të pjesës së tyre dhe 
vendimin për shpërblim me para.  

 
Neni 275 
Analogjia 

 
Nëse ligji nuk parasheh ndryshe, marrëdhëniet pronësore ndërmjet anëtarëve të 
bashkësisë familjare në këtë ligj do të aplikohen në analogji lidhur me udhëheqjen e 
marrëdhënieve pasurore në mes të bashkëshortëve. 
 

Neni 276 
Marrëveshjet Kontraktuese dhe dokumentimi 

 
(1) Anëtarët e bashkësisë familjare me kontratë mund t’i rregullojnë marrëdhëniet 

reciproke pasurore.  
(2) Kontrata nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të bëhet me shkrim, të numërojë të gjithë 

anëtarët e bashkësisë familjare me mënyrën e pjesëmarrjes së tyre dhe duhet të 
vërtetohet nga gjyqtari.  

(3) Me rastin e vërtetimit, gjyqtari do ta lexojë kontratën dhe do të informojë palët 
kontraktuese për pasojat e kontratës.  

(4) Nëse në lidhjen e kontratës marrin pjesë anëtarët e mitur, gjykata, para se ta bëjë 
vërtetimin e kontratës, do të kërkojë mendimin e Organit të Kujdestarisë.  

 
Neni 277 

Rregullat e përgjithshme mbi të drejtat pronësore 
 
Në marrëdhëniet pasurore ndërmjet anëtarëve të familjes, të cilat nuk janë rregulluar 
me këtë ligj, zbatohen rregullat e përgjithshme të së drejtës pasurore. 
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PJESA E TETË 
 

MBAJTJA FINANCIARE 
I. PARIMET 

 
Neni 278 
Parimi 

 
(1) Mbajtja financiare në kuptimin e këtij Ligji nënkupton detyrimin financiar dhe 

material.  
(2) Të afërmit në vijë të drejtë janë të detyruar të sigurojnë mbajtje financiare reciprok.  
 

Neni 279 
Gjendja e nevojshme (skamja) 

 
Vetëm personat të cilët financiarisht nuk munden të mbajnë vetën janë të pranueshëm 
për mbajtje financiare. 
 

Neni 280 
Aftësia e shërbimit 

 
(1) Personat të cilët duke marrë parasysh të gjitha detyrimet personale nuk janë në 

gjendje të sigurojnë mbajtje financiare pa rrezikuar mjetet e tyre financiare të 
arsyeshme nuk janë të detyruar të sigurojnë mbajtje financiare.  

(2) Prindërit të cilët biejnë në paragrafin 1 janë të detyruar të sigurojnë mbajtje 
financiare në mënyrë të arsyeshme për fëmiun e tyre të mitur dhe të pa martuar. Kjo 
gjithashtu vlen për fëmijët në moshën në mes 18 dhe 26 vjeç përderisa ata jetojnë në 
shtëpinë e prindërve të tyre apo njërit prind dhe janë ende në shkollim të 
përgjithshëm.  

(3) Detyrimi i cekur në paragrafin 2 nuk është i zbatueshëm nëse është ndonjë i afërm 
tjetër i cili është i detyruar të sigurojë mbajtje financiare. Ai gjithashtu nuk do të 
zbatohet nëse mbështetja e fëmiut mund të merret nga pasuria e fëmiut.  

 
Neni 281 

Detyrimet për njoftim të ndërsjellë për gjendjen financiare 
 
(1) Të afërmit në vijë të drejtë janë të detyruar, në bazë të kërkesës t’i paraqesin njëri 

tjetrit të hyrat dhe gjendjen financiare. 
(2) Në bazë të kërkesës, personi i cili është i detyruar të jap mbajtje, do të paraqesë 

dëshmi me shkrim dhe dokumente për të dëshmuar të ardhurat e tij dhe gjendjen 
financiare. 

 
Neni 282 

Radha e personave të detyruar 
 
(1) Bashkëshorti është fillimisht i detyruar t’i jap mbajtje financiare bashkëshortit 

tjetër.  
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(2) Në rast se detyrimi për mbajtje financiare ekziston ndërmjet disa të afërmve, së pari 
kanë detyrim pasardhësit e pastaj të afërmit e vijës paraardhëse.  

(3) Detyrimi për dhënien e mbajtjes financiare për personat në gjini të gjakut caktohet 
sipas radhës me të cilën mund të thirren në trashëgimi.  

(4) Ndërmjet disa të të afërmve të cilët janë në marrëdhënie të natyrës së njëjtë, të 
gjithë këta kanë detyrime në proporcion me mundësitë e tyre financiare. Personi i 
cili drejtpërdrejt përkujdeset për fëmiun në kujdesin e tij shtëpiak e përmbushë 
pjesën e tij duke siguruar kujdesin dhe shkollimin.  

 
Neni 283 

Ndryshimi i radhës së detyrimit 
 
(1) Deri sa i afërmi nuk është i detyruar të jap mbajtje financiare, detyrimi kalon në të 

afërmit e radhës në bazë të radhës së pastajme të detyrimit  
(2) Përgjegjësia e bashkëshortit për t’i dhënë mbajtje financiare bashkëshortit të tij 

kalon në të afërmit e personit që ka nevojë vetëm në rastet e pamundësisë financiare 
siç është cekur ne nenin 280 (1).  

 
Neni 284 

Rregulla e ndarjes së detyrimit të më shumë personave 
për dhënien e mbajtjes financiare 

 
Në rast se më shumë se një person ka nevojë dhe personi që ka detyrim të sigurojë 
mbajtje financiare për të gjithë nuk është në gjendje të ofrojë mbajtje të plotë nën 
arsyet e cekura në nenin 280, detyrimi ndahet mes të gjithë të afërmve që janë të 
detyruar derisa mbajtja financiare të jetë garantuar plotësisht. 
 

Neni 285 
Shtrirja e mbajtjes 

 
(1) Shtrirja e mbajtjes duhet të jetë adekuate me kushtet nën të cilat ka jetuar personi që 

ka të drejtë në mbajtje. Në rast se personi ka jetuar në kushte të rënda, mbajtja duhet 
të sigurojë së paku minimumin që nevojitet për të mbajtur një jetë të rëndomtë 
dinjitoze. 

(2) Mbajtja përfshin të gjitha kërkesat e domosdoshme për jetë, duke përfshirë të gjitha 
shpenzimet e domosdoshme për trajnim dhe shkollim për të fituar profesion. 

 
Neni 286 

Forma e mbajtjes 
 
(1) Mbajtja në radhë të parë duhet të jetë në para.  
(2) Personi i detyruar të ofrojë mbajtje në të holla mund të kërkojë leje nga Organi i 

Kujdestarisë që t’i lejohet të ofrojë mbajtje në ndonjë formë tjetër nëse situata e 
veçantë e kërkon këtë.  

(3) Mbajtja duhet të jepet në paradhënie për çdo muaj.  
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Neni 287 
Mos heqja dorë nga mbajtja 

 
Personi i cili ka të drejtë në mbajtje nuk mund të heq dorë nga e drejta e tij për mbajtje 
në të ardhmen. 
 

Neni 288 
Përfundimi i të drejtës për mbajtje financiare 

 
(1) E drejta e mbajtjes ndërmjet dy personave përfundon nëse ndonjëri nga ata vdes.  
(2) Kjo nuk do të zbatohet për detyrimet e prindit ndaj fëmiut. Në këtë rast detyrimet e 

tij kalojnë tek trashëgimtari ligjor.  
 

II. MBAJTJA FINANCIARE DHE USHQIMI (ALIMENTACIONI) 
1. MBAJTJA FINANCIARE E FËMIJËVE 

 
Neni 289 

Zbatimi i parimeve 
 
Parimet e përgjithshme të përgjegjësisë së prindërve të parashikuara me këtë Ligj do të 
aplikohen në rast se nuk është rregulluar ndryshe në nenet vijuese. 
 

Neni 290 
Mbajtja financiare 

 
(1) Prindërit janë të detyruar të ofrojnë mbajtje financiare për fëmijët e tyre të mitur. 
(2) Nëse fëmiu nuk e ka përfunduar shkollimin deri në moshën madhore, prindërit kanë 

detyrim të ofrojnë mbështetjen e nevojshme për të siguruar shkollimin, respektivisht 
edukimin në fakultet deri sa fëmiu të arrin moshën 26 vjeç. 

 
Neni 291 

Mbajtja e fëmiut të mitur në rastet e veçanta 
 
Nëse fëmiu i moshës madhore nuk është në gjendje të punojë për shkak të sëmundjes, 
të metave fizike dhe mentale, dhe i cili nuk ka sasi të mjaftueshme të mjeteve 
financiare për shpenzimet e tij financiare, prindërit kanë për detyrim të sigurojnë 
ndihmën financiare deri sa një situatë e tillë të mbarojë. 
 

Neni 292 
Detyrimi i fëmiut 

 
Nga mosha 15 vjeçare e tutje, fëmiu i cili fiton të ardhura me punën e tij, është i 
detyruar që financiarisht të kontribuoj për mbajtjen e tij dhe nëse e kërkon nevoja edhe 
për kontribut të arsyeshëm për mbajtjen e familjes me të cilën jeton. 
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Neni 293 
Mos shuarja e detyrimeve me humbjen e kujdesit prindëror 

 
Prindit të cilit i është hequr kujdesi prindëror nuk lirohet nga detyrat për t’i mbajtur 
fëmijët e tij. 
 

Neni 294 
Detyrimet e femijëve ndaj prindërve të vet 

 
(1) Fëmijët kanë për detyrim të japin mbajtje financiare për prindërit e tyre nëse ata nuk 

nuk janë të aftë për punë dhe nuk kanë të ardhura minimale për të jetuar.  
(2) Përjashtimit, gjykata mund të refuzojë kërkesën për mbajtje financiare, nëse prindit 

iu ka hequr kujdesi prindëror ose nuk ka ofruar mbajtje financiare për fëmijën 
përkundër mundësive financiare. 

(3) Përjashtimi i cekur në paragrafin (2) të këtij neni do të zbatohet nëse gjykata pas 
vërtetimit të të gjitha rrethanave të rastit konkludon se detyrimi i fëmiut do të 
paraqiste një padrejtësi të hapur ndaj fëmiut. 

 
Neni 295 

Detyrimet e njerkut/ës ndaj thjeshtërit/ës 
 
(1) Njerku dhe njerka kanë për detyrim të ofrojnë mbajtje financiare për thjeshtërit e 

tyre nëse ata nuk kanë të afërm të tjerë të cilët në përputhje me këtë ligj kanë për 
detyrim të sigurojnë mbajtje financiare apo kanë vetëm të afërm të cilët janë 
financiarisht të paaftë. 

(2) Detyrimi i njerkës apo njerkut vazhdon edhe pas vdekjes së partnerit të tyre i cili ka 
qenë prind natyror i fëmiut, nëse thjeshtri/ ra dhe njerku apo njerka bashkëjetojnë 
para vdekjes së njërit bashkëshort.  

(3) Kjo nuk do të aplikohet nëse martesa ndërmjet prindit dhe njerkës apo njerkut të 
fëmiut është anuluar.  

 
Neni 296 

Detyrimet e thjeshtërit/ës ndaj njerkut/ës 
 
Thjeshtëri/ra kanë për detyrim të ofrojnë mbajtje financiare për njerkun dhe njerkën në 
përputhje me nenin 294 nëse këta kanë ofruar mbajtje financiare dhe kujdes për një 
kohë të arsyeshme. Nëse njerku apo njerka kanë fëmijë të tyre, atëherë këto detyrime 
ndahen me fëmijët tjerë. 
 

2. MBAJTJA MARTESORE (USHQIMIA) 
 

Neni 297 
Definicioni i ushqimisë 

 
Ushqimia është mbajtje financiare e bashkëshortëve apo ish-bashkëshortëve. 
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Neni 298 
E drejta e bashkëshortëve në ushqimi 

 
(1) Bashkëshorti i cili nuk ka mjete të mjaftueshme për mbajtje financiare, i cili nuk 

është i aftë të punojë ose që për arsye tjera nuk mund të punësohet, ka të drejtë në 
mbajtje financiare nga bashkëshorti tjetër në proporcion me mundësitë e tij 
financiare.  

(2) Gjykata duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit mund të refuzojë kërkesën 
për ushqimi, nëse ushqimia është kërkuar nga bashkëshorti me keqbesim ose nëse ai 
e ka braktisur bashkëshortin pa ndonjë arsye të bazuar. 

 
Neni 299 

Ushqimia për kujdesin e fëmiut 
 
Bashkëshorti i ndarë mund të kërkojë ushqiminë nga bashkëshorti tjetër përderisa ai do 
të kujdeset dhe e mban fëmiun e përbashkët dhe për këtë arsye i bëhet e pamundur të 
punoj. 
 

Neni 300 
Ushqimia për shkak të moshës 

 
Bashkëshorti i ndarë mund të bëjë kërkesë për ushqimi ndaj bashkëshortit tjetër që nga 
momenti i: 

1. shkurorëzimit  
2. mbarimit të kujdesit dhe mbajtjes së fëmiut të përbashkët  
3. përfundimit të kushteve të parashikuara në nenin 301 dhe 302 të këtij ligji ai 

nuk mund të pranohet në marrëdhënie të punës për shkak të moshës së tij.  
 

Neni 301 
Ushqimia për shkak të sëmundjes apo paaftësisë 

 
Bashkëshorti i shkurorëzuar mund të bëjë kërkesë për ushqimi nga bashkëshorti tjetër 
nëse dhe që nga momenti i shkurorëzimit, mbarimit të kujdesit dhe mbajtjes së fëmiut 
të përbashkët dhe përfundimit të kushteve të parashikuara në nenin 302 të këtij ligji ai 
nuk mund të pranohet në marrëdhënie të punës për shkak të sëmundjes, paaftësisë apo 
të metave të tija psikike apo mentale. 
 

Neni 302 
Ushqimia për shkak të papunësisë, kërkesa për ndryshim 

 
(1) Për aq sa ushqimia nuk mund të sigurohet nën dispozitat e parashikuara në nenet 

299-301, bashkëshorti i shkurorëzuar mund të kërkojë ushqimi nëse dhe për aq sa ai 
nuk është në gjendje të gjejë punësim pas momentit të shkurorëzimit.  

(2) Në rast se të hyrat nga punësimi nuk i plotësojnë nevojat dhe ai nuk ka të drejtë për 
ushqimi nga nenet 298-301, ai ka të drejtë të kërkojë ndryshimin si ushqimi për të 
arritur mbajtje financiare.  
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Neni 303 
Punësimi i përshtatshëm 

 
(1) Nga bashkëshorti i shkurorëzuar mund të kërkohet që të angazhohet në punë të 

përshtatshme. 
(2) Punësimi është i përshtatshëm nëse ai është në përputhje me arsimimin, aftësitë dhe 

shëndetin e bashkëshortit të shkurorëzuar dhe ai përshtatet nivelit të jetesës. Kjo 
varet nga kohëzgjatja e martesës dhe koha që bashkëshorti i shkurorëzuar ka qenë i 
angazhuar në përkujdesje dhe arsimim të fëmiut të përbashkët. 

(3) Bashkëshorti i shkurorëzuar duhet të angazhohet për arsimimin e mëtejshëm apo 
rikualifikimin, nëse kjo është e mundur dhe e domosdoshme për të gjetur punë.  

 
Neni 304 

Nevojshmëria 
 
Bashkëshorti i shkurorëzuar nuk mund të kërkojë ushqiminë për derisa ai është në 
gjendje të mbaj vetën nga të ardhurat apo nga pasuria e tij. 
 

Neni 305 
Shtrirja e ushqimisë 

 
Vëllimi i ushqimisë varet nga standardi jetësor në martesë. Mbajtja e gjendjes së 
jetesës kërkon gjithashtu shpenzime për sigurim të përshtatshëm shëndetësor dhe 
shpenzimet për arsimim të mëtejmë apo rikualifikim në përputhje me nenin 306 
paragrafi (3). 
 

Neni 306 
Kufizimi apo shuarja e detyrimit 

 
(1) Kërkesëpadia për ushqimi duhet të kufizohet apo të refuzohet. Kjo varet nga ajo se 

deri në çfarë mase kërkesa është e paarsyeshme.  
(2) Kërkesëpadia do të jetë e paarsyeshëm nëse:  

1. Periudha e kohëzgjatjes së martesës apo periudha për të cilën është ofruar 
mbajtja për fëmijën e përbashkët ka qenë shumë e shkurt dhe për faktin e 
martesës ose mbajtjes për çka kërkohet ushqimia;  

2. Paditësi është fajtor për krim apo sulm të rëndë të paramenduar kundër 
bashkëshortit tjetër;  

3. Paditësi me qëllim shkakton nevojshmërinë e tij.  
 

Neni 307 
Mundësia për të dhënë ushqimi 

 
(1) Personat të cilët duke marrë parasysh të gjitha detyrimet tjera nuk janë në gjendje të 

japin ushqimi pa rrezikuar mbajtjen e tyre të arsyeshme, nuk janë të detyruar të 
japin mbajtjen. 

(2) Detyrimi mbetet për aq sa ata janë në gjendje të sigurojnë ushqimi. 
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Neni 308 
Detyrimi për njoftim të ndërsjellët për gjendjen financiare 

 
(1) Bashkëshortët e shkurorëzuar janë të detyruar t’i paraqesin njëri tjetrit të hyrat dhe 

gjendjen financiare sipas kërkesës.  
(2) Në bazë të kërkesës do të ofrohen prova me shkrim dhe dokumente tjera në mënyrë 

që të provohen për të hyrat dhe gjendjen financiare.  
 

Neni 309 
Rregulla e radhës së detyrimit të ushqimisë 

 
(1) Detyrimin për ushqimi së pari e mban bashkëshorti i shkurorëzuar.  
(2) Nëse dhe deri sa bashkëshorti i shkurorëzuar nuk ofron alimentacion të 

mjaftueshëm, detyrimi kalon njëjtë sikur mbajtja financiare, në të afërmit e të 
paditurit sipas radhës së trashëgimisë.  

 
Neni 310 

Forma e ushqimisë 
 
(1) Ushqimia së pari duhet të bëhet në të holla  
(2) Personi që ka detyrim të jap ushqimi mund të kërkoj leje nga Organi i Kujdestarisë 

ose Gjykata që të jetë i lejuar të jap mbajtje në ndonjë formë tjetër nëse situata e 
veçantë e kërkon një gjë të tillë.  

(3) Të hollat duhet të ipen për çdo muaj në paradhënie.  
(4) Në vend të pagesës mujore kërkuesi mund të kërkojë për një shumë satisfaksioni 

nëse ka baza të arsyeshme dhe kjo pjesë e shumës nuk do të rezultojë në një 
ngarkesë të pa ndershme te personi i cili është i detyruar të siguroj ushqimi.  

 
Neni 311 

Ujdia 
 
Bashkëshortët mund të lidhin ujdi për alimentacion pranë Gjykatës në të cilën 
zhvillohet procedura për ushqimi. 
 

Neni 312 
Shuarja e të drejtës së ushqimisë 

 
E drejta e bashkëshortit të shkurorëzuar për alimentacion pushon kur kushtet nga nenet 
298-302 të këtij ligji nuk zbatohen më, kur koha për të cilën gjykata ka përcaktuar 
alimentacionin kalon, kur bashkëshorti i shkurorëzuar i cili gëzon këtë të drejtë 
rimartohet ose hyn në bashkësi jashtëmartesore (bashkësi faktike) ose vdes. 
 

Neni 313 
Vazhdimi i të drejtave 

 
(1) Detyrimi për ushqimi nuk shuhet me vdekjen e personit të detyruar por kalon tek 

trashëgimtarët ligjor. Në këtë rast të gjitha kufizimet në vlerën e alimentacionit pushojnë 
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dhe shuma përcaktohet sërish, varësisht nga aftësitë financiare të trashëguesit.  
(2) Kjo gjithashtu zbatohet për kërkesën për alimentacion për muajin kur pretenduesi 

lidhë një martesë të re ose vdes.  
 

Neni 314 
Rishfaqja e të drejtës për të pranuar ushqimi 

 
Në rastin kur një person i cili ka të drejtë për ushqimi lidhë martesë të re dhe kjo më 
vonë zgjidhet me shkurorëzim, dhe nëse ai kujdeset për fëmijën e përbashkët nga 
martesa e parë ka të drejtë të paraqesë kërkesë për ushqimi ndaj bashkëshortit të 
mëparshëm. 
 

Neni 315 
Procedurat gjyqësore 

 
(1) Bashkëshorti ka të drejtë të kërkojë që në të njëjtin proces gjyqësor në të cilin 

zgjidhet martesa, gjykata të vendosë edhe lidhur me alimentacionin. 
(2) Bashkëshorti i cili nuk ka kërkuar alimentacion nga bashkëshorti tjetër në kontestin 

e shkurorëzimit, për shkak të bazës së arsyeshme mund të paraqes një kërkesë të 
këtillë në një kontest të ndarë gjyqësor brenda afatit prej 2 vitesh dhe vetëm nëse 
plotësohen kushtet e mëposhtme: 
1. Nëse kushtet për dhënien e ushqimisë kanë ekzistuar para shkurorëzimit dhe kanë 

vazhduar deri në mbylljen e seancës gjyqësore në kontestin për ushqim ose 
2. nëse brenda këtij afati është shkaktuar paaftësia për punë, si pasojë e lëndimit 

trupor ose shëndetit të dëmtuar nga koha para shkurorëzimit. 
 

Neni 316 
Ushqimia në rastet e anulimit të papritur të martesës 

 
Në rast se martesa është anuluar, bashkëshorti i cili në kohën e lidhjes së martesës nuk i 
ka ditur arsyet e pavlefshmërisë së saj, mund t’i kërkojë bashkëshortit tjetër që ta 
sigurojë ushqimi nën kushtet në të cilat bashkëshorti i shkurorëzuar duhet të plotësojë 
kërkesën për ushqimi. 
 

3. DISPOZITAT E VEÇANTA PËR MBROJTJEN 
E FËMIJËVE TË PRINDËRVE TË PAMARTUAR 

 
Neni 317 

Detyrimet e babait të pamartuar 
 
(1) Babai i fëmiut është i detyruar të jap mbajtje financiare gjatë intervalit kohorë prej 6 

javësh para lindjes së fëmiut dhe tetë javësh pas lindjes së fëmiut.  
(2) Kjo është e lidhur gjithashtu me të gjitha shpenzimet e shtatzënisë dhe lindjes së 

fëmiut.  
(3) Për deri sa nëna nuk mund të siguroj marrëdhënie të punës për shkak të sëmundjes 

së shkaktuar nga shtatzënia apo nga lindja, detyrimi për të siguruar mbajtje 
financiare për fëmiun dhe ushqimi për gruan mund të zgjatet..  
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(4) E njëjta do të aplikohet nëse nëna nuk mund të punojë për shkak të kujdesit dhe 
mirërritjes së fëmijës.  

(5) Kjo do të aplikohet gjithashtu në rastet kur fëmiu ka lindur i vdekur apo ka vdekur 
pas lindjes apo gjatë paaftësisë së fëmiut të shkaktuar me lindje.  

 
Neni 318 

Kufizimet 
 
(1) Detyrimet për të siguruar shpërblimin fillojnë 4 javë para lindjes dhe përfundojnë 

tre vite pas lindjes së tij.  
(2) Kufizimi tre vjeçar mund të shtrihet nëse pikërisht mendohet për nevojën që të 

sigurohen kushtet jetësore të gruas dhe fëmiut. 
 

Neni 319 
Rregullat e përgjithshme për detyrimet e mbajtjes ndërmjet të afërmve 

 
(1) Të gjitha dispozitat nga detyrimi i mbajtjes ndërmjet të të afërmve do të zbatohen 

po ashtu edhe për fëmijët nga prindërit e pamartuar. 
(2) Detyrimin për ushqimi në radhë të parë e ka babai e pastaj të afërmit tjerë. 
 

Neni 320 
Detyrimet e nënës së pamartuar 

 
Nëse babai është i detyruar për kujdesin dhe edukimin e fëmiut ai mund të kërkojë 
mbajtje financiare të cekur në nenin 317 paragrafi 4. 
 

Neni 321 
Refuzimi i kërkesës 

 
Gjykata mund të refuzojë kërkesën për ushqimi vetëm nëse kërkuesi është fajtor për 
fyerje të rëndë të paramenduar kundër partnerit. 
 

Neni 322 
Pavlefshmëria e refuzimit 

 
Nuk mund të hiqet dorë nga e drejta për ushqimi në mes të partnerëve të pamartuar. 
 

III. PROCEDURAT 
1. PARIMET DHE PROCEDURAT E MBAJTJES DHE USHQIMISË 

 
Neni 323 

Kompetenca territoriale 
 
Në kontestet për ushqimi, fëmiu 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. 
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Neni 324 
Kolegji gjyqësor 

 
Procedura për kontestin e ushqimisë në instancën e parë gjyqësore drejtohet dhe 
vendoset nga kolegji gjyqësor i përbërë nga një gjyqtar dhe dy gjyqtarë porotë, kurse 
në instancën e dytë gjykata përbëhet nga kolegji prej tre gjyqtarësh. 
 

Neni 325 
Vendimi ex-officio 

 
(1) Në çdo rast që të jetë e mundshme, vendimet për mbrojtjen dhe mbajtjen e fëmijëve 

në kontestet martesore do të jenë ex-officio (ne bazë të detyrës zyrtare). 
(2) Gjykata duhet të pranojë një marrëveshje të prindërve për mbajtjen financiare në 

përputhje me këtë ligj vetëm nëse marrëveshja është në përputhje me dispozitat e 
këtij ligji mbi çështjet për mbajtjen financiare. 

(3) Gjykata vendos ex-officio për mbajtjen financiare të fëmiut vetëm nëse është 
vërtetuar se i padituri është baba i fëmiut, respektivisht është e vërtetuar se e 
paditura është nëna e fëmiut. 

 
Neni 326 

Përfshirja e Organit të Kujdestarisë 
 
(1) Organi i Kujdestarisë në emër të fëmiut të mitur mund të inicojë dhe të përfaqësojë 

procesin gjyqësor.  
(2) Ai gjithashtu mund të inicojë procesin gjyqësor për rritjen e alimentacionit nëse 

prindi i cili ka kujdestarinë për fëmiun nuk ushtron një të drejtë të tillë për shkaqe të 
paarsyeshme.  

(3) Nëse prindi nuk kërkon zbatimin e vendimit me të cilin gjykata ka vendosur për 
alimentacion, Organi i Kujdestarisë në emër të fëmiut të mitur mund të kërkojë 
përmbarimin e vendimit të formës së prerë në Procedurën e Përmbarimit.  

 
Neni 327 

Masat e përkohshme ex-officio për mbajtjen e fëmijës 
 
(1) Në kontestet për mbajtje financiare të fëmijëve, në kontestet për kujdestarinë dhe në 

kontestet ku mbajtja financiare e fëmijës vendoset ex officio, gjykata përcakton ex 
officio masa të përkohshme për mbajtje financiare nëse të dy prindërit nuk 
kontribuojnë efektivisht ne mbajtjen financiare të fëmijës.  

(2) Nëse prindi i cili mbi bazë të vendimit të gjykatës është i detyruar të ofrojë shumën 
e përcaktuar për mbajtje financiare, nuk i kryen detyrimet e tij rregullisht, Organi i 
Kujdestarisë në bazë të kërkesës së prindit tjetër apo si pjesë e detyrës së tij zyrtare 
ndërmerr të gjitha masat e domosdoshme për t’i ofruar fëmijës mbajtje financiare të 
përkohshme në përputhje me dispozitat mbi mbrojtjen sociale të fëmijëve.  

(3) Masa duhet të zgjasë për aq sa prindi nuk i përmbush detyrimet e tija. 
(4) Ndaj këtij prindi do të inicohet zbatimi i masave nëse kjo është e domosdoshme. 
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Neni 328 
Masat e përkohshme për mbajtjen e fëmijëve 

 
(1) Në kontestet për alimentacion apo mbajtje financiare të fëmijëve të moshës 

madhore, gjykata mund të përcaktojë masa të përkohshme për alimentacionin e tyre 
ose mbajtjen financiare vetëm me kërkesën e paditësit.  

(2) Zbatimi i masave mund të inicohet sipas kërkesës së paditësit.  
 

Neni 329 
Inkurajimi i marrëveshjes jashtë gjyqësore 

 
Organi i Kujdestarisë është i detyruar që të inkurajojë fëmijët dhe prindërit që të lidhin 
marrëveshje jashtë gjyqësore. 
 

Neni 330 
Parimet e përcaktimit të mbajtjes dhe alimentacionit 

 
(1) Detyrimi për të dhënë mbajtje financiare ose alimentacion përcaktohet në 

proporcion me të gjitha mjetet e të paditurit dhe brenda kufijve të nevojave të 
paditësit.  

(2) Gjykata duhet të ketë parasysh gjendjen financiare të të paditurit, aftësinë për të 
punuar, mundësinë faktike për punësim, kushtet shëndetësore, nevojat personale, 
detyrimet ligjore dhe të gjitha kushtet tjera relevante.  

(3) Kur alimentacioni kërkohet për fëmiun, gjykata merr parasysh moshën e fëmiut dhe 
të gjitha nevojat për edukim dhe arsimimin.  

 
Neni 331 

Përshtatja e vendimeve për mbajtje 
 
(1) Gjykata me kërkesën e paditësve apo personave të detyruar mund të ndryshoj 

vendimin ashtu që të ndërprej të shtoj, të zvogëlojë mbajtjen financiare ose 
alimentacionin i cili është përcaktuar me anë të vendimit të mëparshëm gjyqësor 
nëse rrethanat mbi të cilat është bazuar vendimi kanë ndryshuar. 

(2) Kushtet të cilat mund të ndryshojnë janë nevoja personale dhe rritje e shpenzimeve 
të jetesës në anë të kërkuesit si dhe statusit financiar të të pandehurit në anën tjetër. 

 
Neni 332 

Zgjerimi i padisë 
 
(1) Kur gjykata vjen në përfundim se prindërit vetëm apo së bashku nuk mund të 

përmbushin nevojat e alimentacionit të fëmiut të mitur për shumën e cila 
konsiderohet e nevojshme nga gjykata, Organi i Kujdestarisë do të informohet për 
këtë aspekt.  

(2) Në një rast të këtillë, Organi i Kujdestarisë mund të zgjerojë padinë në procesin 
gjyqësor për mbajtjen financiare dhe përfshin persona të tjerë të cilët në përputhje 
me ligjin janë të detyruar të sigurojnë mbajtjen financiare.  
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(3) Vendimi për përfshirjen e këtyre personave është i pakontestueshëm.  
(4) Përfaqësuesi ligjor i fëmijës së mitur ka të drejtë të kërkojë një zgjerim të padisë 

nën kushtet e përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni.  
(5) Nëse në procedurën e mëtejme, gjykata vjen në përfundim se të afërmit të tjerë 

gjithashtu nuk kanë mjete për të plotësuar nevojat e fëmijës, Organi i Kujdestarisë 
do t’i merr të gjitha masat e domosdoshme për të siguruar nevojat e alimentacionit 
të fëmijës në përputhje me dispozitat mbi mbrojtjen sociale e posaçërisht ato të 
cekura në nenet 316-327.  

 
Neni 333 

Zbatimi i Vendimit gjyqësor 
 
(1) Vendimi për të shtuar mbajtjen financiare ose ushqimi në kërkesën e personit që ka 

të drejtë apo në bazë të propozimit të Organit të Kujdestarisë nxirret nga gjykata 
kompetente. Bazuar në vendimin në procedurën e zbatimit në përputhje me rregullat 
mbi lëshimin e zbatimit të vendimit i bazuar në vendimin ekzekutiv të gjykatës dhe 
të informacionit të organit kompetent të çështjeve statistikore. 

(2) Nëse i detyruari i ushqimisë kundërshton vendimin në vijim të paragrafit 1 të këtij 
neni, në shenjë të kundërshtimit se të hyrat e tija nuk kanë rritje në proporcion me 
rritjen e shpenzimeve të jetesës apo të kushteve tjera që kanë ndodhur të cilat nuk 
ndihmojnë rritjes e mbajtjes financiare apo ushqimi, gjykata do të udhëzojë 
personin e tillë që të inicojë çështjen gjyqësore brenda afatit kohor të urdhëruar për 
të shfuqizuar zbatimin si të papranueshëm. 

(3) Gjer sa zbatimi i çështjes gjyqësore të bëhet final, zbatimi i vendimit për të paguar 
shumën e vlerësuar për mbajtje financiare apo ushqimi do të zgjasë por gjykata 
mund të vendosë që të mos vazhdojë zbatimin nëse ajo mendon se debitori nuk do 
të dëmtohet nga një veprim i tillë. 

 
Neni 334 

Bashkëpunimi në zbatim 
 
Punëdhënësi i personit ndaj të cilit vendimi gjyqësor për ushqimi apo mbajtje 
financiare është bërë i zbatueshëm, është i detyruar të bashkëpunojë me autoritetin për 
të ofruar zvogëlimin e detyrueshëm të kontributit të ushqimisë nga paga e personit ose 
fitimi. 
 

Neni 335 
Përjashtimi i publikut 

 
Në mënyrë që të garantohet mbrojtja e të drejtave personale të prindërve dhe fëmijëve, 
publiku përjashtohet nga i tërë procesi gjyqësor për mbajtje financiare dhe ushqimi. 
 

Neni 336 
Revizioni 

 
Revizioni është i lejuar në të gjitha kontestet për mbajtje financiare dhe ushqimi. 
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2. PARIMET DHE PROCEDURAT E KONTESTEVE NË MARRËDHËNIET 
NDËRMJET PRINDËRVE DHE FËMIJËVE 

 
Neni 337 

Kompetenca Territoriale 
 
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. 
 

Neni 338 
Kolegji Gjyqësor 

 
Procedura gjyqësore ndërmjet prindërve dhe në mes të prindërve dhe fëmijëve në 
shkallën e parë do të drejtohet dhe vendoset nga kolegji i përbërë nga një gjyqtar dhe 
dy porotë, ndërsa në Gjykatën e shkallës së dytë kolegji do të përbëhet nga tre gjyqtarë. 
 

Neni 339 
Palët pjesëmarrëse 

 
(1) Në kontestet për vërtetim të atësisë, janë personat atësia e të cilëve vërtetohet fëmija 

dhe nëna e fëmijës.  
(2) Në kontestet për kundërshtim të atësisë së personit i cili në përputhje me ligjin është 

menduar të jetë ati i fëmijës, palë në procedurë gjyqësore: personi që kundërshton 
atësinë, fëmija dhe nëna e fëmijës.  

(3) Në kontestet ku personi i cili ka menduar se është baba i fëmijës, kundërshtimi i 
atësisë së personit i cili e ka njohur fëmijën si të tijin, palët në këtë kontest janë: 
personi i cili refuzon të njohë dhe pranojë atësinë, personi atësia e të cilit është 
kundërshtuar, fëmija dhe nëna e fëmijës.  

 
Neni 340 

Procedurat e Përgjithshme Gjyqësore mbi vërtetimin e Atësisë dhe Amësisë 
 
(1) Në kontestet nga marrëdhëniet familjare ndërmjet prindërve dhe fëmijës së mitur 

dhe procedura për verifikim të refuzimit të atësisë apo amësisë, vetëm në rastin e 
fëmijës së mitur, gjykata mundë gjithashtu të merr parasysh faktet të cilat nuk janë 
marrë parasysh nga palët.  

(2) Në një kontest të tillë nuk mund të ketë vendim të shpallur për shkak të mungesës 
apo mos lejimit.  

(3) Në kontestet nga vërtetimi apo refuzimi i atësisë ose amësisë, marrëveshja 
gjyqësore nuk është e lejuar.  

(4) Nëse në procedurën gjyqësore për vërtetimin e atësisë apo amësisë i padituri e njeh 
atësinë e tij respektivisht amësinë, procedura do të suspendohet dhe gjykata 
menjëherë do të dërgojë një kopje të çertifikuar të protokolit së bashku me 
deklaratën për njohjen e atësisë respektivisht amësisë te zyrtari kompetent për 
regjistrimin e fëmijës në librin amëz.  
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Neni 341 
Sigurimi i pjesëmarrjes së domosdoshme, Refuzimi i kërkesës 

 
(1) Nëse me padinë për vërtetimin, përkatësisht për kundërshtimin e atësisë si paditës 

dhe të paditur nuk janë përfshirë të gjithë personat nga neni 339 të këtij ligji, 
gjykata do ta ftojë paditësin që ta zgjerojë me persona të tjerë. Ata persona nuk 
mund t’i bëjnë kundërshtim zgjerimit të padisë. 

(2) Nëse në kontestin për kundërshtimin e atësisë paditësi brenda afatit që e ka caktuar 
gjykata nuk e zgjeron padinë me personat, të cilët nuk janë përfshirë në padi ose 
nëse këta persona brenda afatit të njëjtë nuk i bashkohen padisë si paditës të rinj, 
padia do të hudhet poshtë.  

(3) Nëse në kontestin për vërtetimin e atësisë paditësi brenda afatit që e ka caktuar 
gjykata nuk e zgjeron padinë me personat të cilët nuk janë përfshirë në padi, ose 
nëse ata persona brenda afatit të njëjtë nuk i bashkohen padisë si paditës të rinj, 
gjykata lidhur me këtë gjë do të njoftojë Organin e Kujdestarisë dhe do të ia caktojë 
afatin brenda të cilit mund ta zgjerojë padinë me personat që nuk janë përfshirë në 
padi.  

(4) Nëse nuk ka palë tjetër pjesëmarrëse në procesin gjyqësor brenda afatit të dhënë, 
kërkesa do të refuzohet.  

 
Neni 342 

Përfshirja e Organit të Kujdestarisë 
 
(1) Për kontestet nga marrëdhëniet familjare ndërmjet prindërve dhe fëmijëve të mitur 

gjykata do ta njoftojë Organin e Kujdestarisë, nëse konstaton se përfaqësuesi ligjorë 
nuk tregon kujdes të duhur në përfaqësim qoftë për shkak të mosdijes ose të 
pakujdesisë. 

(2) Organi i Kujdestarisë ka të drejtë të marrë pjesë në kontestin e atillë gjithmonë kur 
çmon se këtë gjë e kërkojnë interesat e arsyeshme të fëmijës që është palë në 
kontest.  

(3) Si pjesëmarrës në procedurë, Organi i Kujdestarisë është i autorizuar që të jep 
propozime për mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të fëmijëve, që t’i paraqet 
edhe faktet të cilat nuk i kanë theksuar palët dhe të propozojë që të mblidhen provat 
e nevojshme, të ushtrojë mjete juridike dhe të ndërmerr veprime tjera kontestimore. 

(4) Gjykata është e detyruar të ftojë Organin e Kujdestarisë pjesëmarrës në procedurë 
në të gjitha seancat dhe të dërgojë të gjitha vendimet e saja te ky organ. 

 
Neni 343 

Mbrojtja e Fëmijëve me anë të Kujdestarit të veçantë 
 
(1) Nëse fëmija dhe prindi i cili sipas Ligjit e përfaqëson fëmijën së bashku e paraqesin 

padinë për vërtetimin ose kundërshtimin e padisë, përkatësisht nëse janë të paditur 
me padi të njëjtë ai prind do ta përfaqësojë fëmijën edhe në kontest por Organi i 
Kujdestarisë mund t’i caktojë fëmijës kujdestarin e veçantë nëse ndërmjet prindit 
dhe fëmijës në atë kontest ekzistojnë interesa të kundërta..  

(2) Nëse fëmija dhe prindi i cili është përfaqësues ligjor i fëmiut, kanë interesa të 
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kundërta dhe janë palë të kundërta në procedurë si të paditur dhe paditës, Organi i 
Kujdestarisë do të emërojë kujdestarin e veçantë për këtë fëmijë.  

 
Neni 344 

Masa ex officio të përkohshme për mbrojtjen e fëmijëve 
 
(1) Në procedurat për kujdestarinë, gjykata ex officio mund të caktojë masa të 

përkohshme për mbrojtjen, edukimin dhe vendosjen e fëmijës.  
(2) Masat e përkohshme mund të zbatohen pavarësisht nga vendimi i marrë në 

kontestin themelor ose natyra e procesit themelor nëse kjo konsiderohet e 
domosdoshme.  

(3) Kundërshtimi ndaj vendimit mbi masat e përkohshme nuk e ndal ekzekutimin e 
vendimit.  

 
Neni 345 

Përjashtimi i Publikut 
 
Në kontestet për vërtetim apo kundërshtim të atësisë dhe në kontestin për kujdestari të 
personit të mitur, publiku është i përjashtuar nga procesi gjyqësor me qëllim të 
sigurimit të mbrojtjes për fëmijën. 
 

Neni 346 
Procedura e Kontestit të përbashkët 

 
Palët të cilat bashkërisht inicojnë kontestin për refuzimin ose vërtetimin e atësisë apo 
amësisë, respektivisht të cilat janë paditës në procesin gjyqësor të njëjtë, konsiderohen 
sikur të ishin një palë kontestuese, kështu që nëse ndërgjyqësit pengojnë ndonjërin nga 
veprimet kontestuese, efektet e veprimit të kontestueshëm të ndërmarra nga pala tjetër 
ndërgjyqëse shtrihen mbi palën e cila nuk ka ndërmarrë një veprim të tillë. 
 

Neni 347 
Shpenzimet 

 
Gjykata vendos sipas diskrecionit të saj mbi shpenzimet e procedurës. 
 

Neni 348 
Masat ex officio në shkallë të parë 

 
(1) Në procedurën ankimore për vërtetimin e atësisë apo amësisë dhe në kontestin mbi 

mbrojtjen, edukimin apo mbajtjen financiare të fëmijës të mitur, Gjykata e Shkallës 
së Dytë do të ndërmarrë ex officio vendimin në interes të fëmijës së mitur 
kurdoherë që kjo të jetë e mundur.  

(2) Në rast të kontestit nën Paragrafin (1), Gjykata e Shkallës së Dytë do të kontrollojë 
edhe pjesët e vendimit të cilat nuk janë kundërshtuar me ankesë.  
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IV. DISPOZITAT E PROCEDURËS CIVILE 
 

Neni 349 
Zbatimi i Ligjit mbi Kontestet Gjyqësore 

 
Në kontestet martesore dhe ndërmjet anëtarëve të familjes zbatohen dispozitat e Ligjit 
të Procedurës Kontestimore nëse ky ligj nuk parashikon ndryshe. 
 

Neni 350 
Zbatimi i Ligjit të Procedurës Jashtë Kontestimore 

 
Në çështjet juridike për të cilat me këtë Ligj është rregulluar se do të zgjidhen në 
procedurën jashtë kontestimore, do të zbatohen dispozitat e Ligjit të Procedurës jashtë 
kontestimore. 
 

V. PROCEDURA E PËRMBARIMIT 
 

Neni 351 
Kompetenca Territoriale 

 
(1) Lidhur me vendimin për përmbarimin e vendimit të gjykatës me të cilin urdhërohet 

dorëzimi i fëmijës prindit ose personit tjetër, të cilit i është besuar fëmija në ruajtje 
dhe shkollim, kompetente është gjykata e cila e ka kompetencën e përgjithshme 
territoriale për palën që kërkon përmbarimin, si dhe gjykata në territorin e të cilës 
gjendet fëmija. 

(2) Gjykata në territorin e së cilës është fëmija ka juridiksion territorial për tu kujdesur 
për zbatimin e përmbarimit. 

 
Neni 352 

Procedurat Zbatuese 
 
(1) Me rastin e zbatimit të përmbarimit të dhunshëm gjykata kujdeset për karakterin e 

ngutshëm të procedurës dhe për nevojën që në masën maksimale të mbrohet 
personaliteti i fëmijës.  

(2) Gjykata pasi t’i çmojë të gjitha rrethanat e rastit vendos a thua përmbarimi do të 
zbatohet me caktimin e gjobave kundër personit te i cili ndodhet fëmija ose me 
marrjen e fëmijës prej atij personi. 

(3) Nëse qëllimi i përmbarimit nuk mund të arrihet me caktimin e vendimit për gjobat, 
përmbarimi do të zbatohet me marrjen e fëmijës prej personit te i cili ndodhet 
fëmija dhe me dorëzimin e fëmijës prindit, përkatësisht personit tjetër të cilit i është 
besuar fëmija dhe me dorëzimin e fëmijës prindit përkatësisht personit tjetër të cilit 
i është besuar ai për ruajtje dhe edukim.  

(4) Në procedurën e përmbarimit gjykata do ta kërkojë ndihmën e organit të 
kujdestarisë.  
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VI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 353 
Procedura e Ligjit të familjes 

 
Rregullat e procedurës për gjykatat, Organin e Kujdestarisë, organet tjera dhe personat 
e autorizuar siç janë cekur në këtë ligj rregullohen me ligjin e aplikueshëm, deri në 
nxjerrjen e ligjit të ri që rregullon këtë materie. 
 

Neni 354 
Dispozitat Kalimtare 

 
(1) Çështjet që janë në procedim e sipër për gjykim do të përfundojnë sipas ligjeve që 

kanë qenë ne fuqi. 
(2) Afatet e përcaktuara më këtë ligj për paraqitjen e padisë do të zbatohen në të gjitha 

ato raste te të cilat nuk kanë kaluar afatet sipas dispozitave të këtij ligji. 
 

Neni 355 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
Ligji Nr. 2004/32 
20 Janar 2006 
 
Gazeta Zyrtare e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë / 
PRISHTINË: VITI I / NR. 4 /1 SHTATOR 2006 
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PJESA E PARË 
 

KREU I PARË 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
OBJEKTI I LIGJIT TË TRASHËGIMISË 

 
Neni 1 

 
1.1. Me këtë Ligj rregullohet e drejta e trashëgimisë. 
1.2. Trashëgimia është kalimi me Ligj ose në bazë të testamentit i pasurisë 

(trashëgimit) së personit të vdekur (trashëgimlënësit) tek një ose më shumë 
persona (trashëgimtarët ose legatarët), sipas rregullave të caktuara në këtë Ligj. 

1.3. Me këtë Ligj rregullohen procedurat në bazë të të cilave gjykata, organet tjera 
dhe personat tjerë të autorizuar duhet të veprojnë në çështjet trashëgimore 

1.4. Në kuptim të këtij Ligji emrat në gjininë mashkullore nënkuptojnë edhe emrat 
në gjininë femërore dhe anasjelltas pa diskriminim. 

 
OBJEKTI I TRASHËGIMIT 

 
Neni 2 

 
Mund të trashëgohen sendet dhe të drejtat të cilat i përkasin individëve. 
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BARAZIA NË TRASHËGIMI 
 

Neni 3 
 
3.1. Të gjithë personat fizikë në kushte të njejta janë të barabartë në trashëgimi. 
3.2. Fëmijët e lindur jashtë martese, kur atësia është njohur rregullisht ose është 

vërtetuar me vendim të gjykatës apo të organit kompetent si dhe fëmijët e 
adoptuar barazohen me fëmijët legjitim. 

3.3. I adoptuari nuk trashëgon në familjen e origjinës së tij dhe as kjo nuk e 
trashëgon atë.  

3.4. Të huajt janë të barabartë në trashëgimi me kosovarët, me kusht reciprociteti. 
Reciprociteti prezumohet.  

 
FITIMI I TRASHËGIMIT 

 
Neni 4 

 
4.1. Trashëgohet për shkak të vdekjes dhe në momentin e vdekjes së personit fizik.  
4.2. Mund të trashëgohet secili person fizik.  
 

KOHA DHE VENDI I HAPJES SË TRASHËGIMIT 
 

Neni 5 
 
5.1. Personin e vdekur fizik (trashëgimlënësin) e trashëgon ai i cili në momentin e 

vdekjes së tij ka fituar të drejtën trashëgimore (trashëguesi).  
5.2. Secili person është i aftë për të trashëguar, po që se me ligj nuk është paraparë 

ndryshe.  
5.3. E drejta në trashëgimi fitohet në momentin e vdekjes së trashëgimlënësit. Fituesi 

i të drejtës në trashëgimi mund të heqë dorë nga kjo e drejtë sipas dispozitave të 
këtij ligji, me ç’rast do të merret se këtë të drejtë asnjëherë nuk e ka fituar.  

 
MARRËVESHJET PËR TRASHËGIMINË E ARDHSHME 

 
Neni 6 

 
Është e pavlefshme çdo marrëveshje mes trashëgimtarëve të ardhshëm, ose mes 
trashëgimtarëve të ardhshëm dhe personave të tretë, lidhur me një trashëgimi ende të 
pahapur. 
 

ZOTËSIA PËR TË TRASHËGUAR 
 

Neni 7 
 
7.1. Personi që në kohën e hapjes së trashëgimisë është gjallë, ose është zënë para 

vdekjes së trashëgimlënësit dhe ka lindur i gjallë, ka zotësi për të trashëguar.  
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7.2. Konsiderohet se ka qenë zënë në kohën e hapjes së trashëgimisë, ai person që ka 
lindur i gjallë brenda 300 ditëve nga vdekja e trashëgimlënësit.  

 
BAZAT PËR THIRRJEN NË TRASHËGIMI 

 
Neni 8 

 
Trashëgimia fitohet me ligj ose testament. 
 

TRASHËGIMIA LIGJORE NË PËRGJITHËSI 
 

Neni 9 
 
Trashëgimia me ligj zbatohet kur trashëgimlënësi nuk ka lënë testament, ose ka lënë 
testament vetëm për një pjesë të pasurisë së tij, ose kur testamenti është tërësisht ose 
pjesërisht i pavlefshëm. 
 

DISPONIMET NË RAST VDEKJE (MORTIS CAUSA) 
 

Neni 10 
 
Kur trashëgimlënësi nuk ka trashëgimtar, e drejta për të trashëguar kalon në komunë, e 
cila fiton pozitë të njejtë sikurse me qenë trashëgimtar i trashëgimlënësit dhe kjo nuk 
mund të heqë dorë nga trashëgimia. 
 

KREU I DYTË 
TRASHËGIMIA ME LIGJ 

 
TRASHËGIMTARËT LIGJORË 

 
Neni 11 

 
11.1. Trashëgimtarë ligjorë janë: fëmijët e trashëgimlënësit, të adoptuarit e tij dhe 

pasardhësit e tyre, bashkëshorti, prindërit, vëllëzërit e motrat dhe pasardhësit e 
tyre, gjyshi e gjyshja dhe pasardhësit e tyre. 

11.2. Me ligj trashëgimlënësin e trashëgon edhe bashkëshorti i tij jashtëmartesor, i cili 
barazohet me bashkëshortin martesor. Bashkësi jashtëmartesore në kuptim të 
këtij Ligji konsiderohet bashkësia jetësore e gruas së pamartuar dhe e burrit të 
pamartuar e cila ka zgjatur një kohë të gjatë dhe që ka pushuar me vdekjen e 
trashëgimlënësit, me kusht të kenë qenë plotësuar prezumimet për vlefshmërinë 
e martesës.  

11.3. Këta persona thirren në trashëgim sipas radhës së caktuar në këtë Ligj.  
11.4. Trashëgimtarët e radhës më të afërt të trashëgimisë i përjashtojnë nga 

trashëgimia personat e radhës më të largët.  
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I - RADHËT E TRASHËGIMISË 
1. - RADHA E PARË E TRASHËGIMISË 

 
PASARDHËSIT DHE BASHKËSHORTI I TRASHËGIMLËNËSIT 

 
Neni 12 

 
Trashëgimlënësin e trashëgojnë para të gjithëve fëmijët e tij dhe bashkëshorti i tij.  
Personat nga paragrafi (1) i këtij Neni trashëgojnë në pjesë të barabarta.  
 

E DREJTA E PËRFAQËSIMIT 
 

Neni 13 
 
13.1. Kur një nga fëmijët ka vdekur para trashëgimlënësit, në vend të tij hyjnë me 

zëvendësim fëmijët e tij, e kur edhe të paslindurit për shkaqet e parapara me Ligj 
nuk mund të jenë trashëgimtarë, hyjnë në trashëgim të paslindurit e tyre pa 
kufizim. 

13.2. Personat nga paragrafi (1) i këtij Neni trashëgojnë në pjesë të barabarta. 
 

2. - RADHA E DYTË E TRASHËGIMISË 
PRINDËRIT DHE BASHKËSHORTI I TRASHËGIMLËNËSIT 

 
Neni 14 

 
14.1. Pasurinë e trashigimlënësit që nuk ka lënë pasardhës e trashëgojnë prindërit e tij 

dhe bashkëshorti i tij. 
14.2. Prindërit e trashëgimlënësit trashëgojnë gjysmën e pasurisë në pjesë të 

barabarta, kurse gjysmën tjetër të pasurisë e trashëgon bashkëshorti i 
trashëgimlënësit. 

14.3. Në qoftë se trashëgimlënësi nuk ka lënë bashkëshort, prindërit e 
trashëgimlënësit e trashëgojnë tërë pasurinë në pjesë të barabarta. 

14.4. Në qoftë se të dy prindërit e trashëgimlënësit kanë vdekur para tij, bashkëshorti 
trashëgon tërë pasurinë. 

 
VËLLEZËRIT DHE MOTRAT E TRASHËGIMLËNËSIT 

DHE PASARDHËSIT E TYRE 
 

Neni 15 
 
15.1. Në qoftë se njëri nga prindët e trashëgimlënësit ka vdekur para trashëgimlënësit, 

pjesën e pasurisë trashëgimore që do t’i takonte sikur të kishte jetuar pas 
trashëgimlënësit e trashëgojnë fëmijët e tij (vëllezërit dhe motrat e 
trashëgimlënësit), nipat e stërnipat e tij dhe pasardhësit e largët të tij, sipas 
dispozitave të këtij Ligji që vlejnë për rastin kur trashëgimlënësin e trashëgojnë 
fëmijët dhe pasardhësit e tjerë të tij. 
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15.2. Në qoftë se të dy prindët e trashëgimlënësit kanë vdekur para trashëgimlënësit, 
pjesën e pasurisë trashëgimore që do t’i takonte secilit prej tyre sikur të kishin 
jetuar pas trashëgimlënësit e trashëgojnë pasardhësit përkatës, siç është 
përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni. 

15.3. Në të gjitha rastet vëllezërit dhe motrat e trashëgimlënësit vetëm nga ana e atit 
trashëgojnë në pjesë të barabarta pjesën e pasurisë trashëgimore të atit, vëllezërit 
dhe motrat vetëm nga ana e nënës trashëgojnë në pjesë të barabarta vetëm pjesën 
e nënës, kurse vëllezërit dhe motrat të së njëjtës nënë dhe të të njëjtit at 
trashëgojnë në pjesë të barabarta me vëllëzërit dhe motrat nga ana e të atit pjesën 
e të atit, kurse me vëllezërit dhe motrat nga ana e nënës pjesën e nënës. 

 
TRASHËGIMI I NJË PRINDI QË KA VDEKUR PA PASARDHËS 

 
Neni 16 

 
Në qoftë se njëri nga prindërit e trashëgimlënësit ka vdekur para trashëgimlënësit, e 
nuk ka lënë asnjë pasardhës, pjesën e pasurisë trashëgimore që do t’i takonte sikur të 
kishte jetuar pas trashëgimlënësit e trashëgon prindi tjetër, e në qoftë se edhe ky ka 
vdekur para trashëgimlënësit, pasardhësit e tij trashëgojnë pjesën e pasurisë 
trashëgimore që do t’u takonte të dy prindërve, sipas Nenit 15 të këtij Ligji. 
 

3. - RADHA E TRETË E TRASHËGIMTARËVE 
TRASHËGIMI I PRINDËRVE QË KANË VDEKUR PA PASARDHËS 

 
Neni 17 

 
Në qoftë se të dy prindërit e trashëgimlënësit kanë vdekur para trashëgimlënësit e nuk 
kanë lënë asnjë pasardhës, tërë pasurinë trashëgimore e trashëgon bashkëshorti i 
trashëgimlënësit. 
 

GJYSHËRIT DHE GJYSHET E TRASHËGIMLËNËSIT 
 

Neni 18 
 
18.1. Pasurinë trashëgimore të trashëgimlënësit që nuk ka lënë pasardhës, bashkëshort 

prindër dhe prindërit e tij nuk kanë lënë pasardhës të tjerë, e trashëgojnë 
gjyshërit dhe gjyshet e tij.  

18.2. Gjysmën e pasurisë trashëgimore e trashëgojnë gjyshi dhe gjyshja nga ana e atit, 
kurse gjysmën tjetër gjyshi dhe gjyshja nga ana e nënës.  

 
TË DREJTAT E GJYSHIT DHE TË GJYSHES TË TË NJËJTIT TRUNG 

 
Neni 19 

 
19.1. Gjyshi dhe gjyshja të të njëjtit trung trashëgojnë në pjesë të barabarta. 
19.2. Në qoftë se ndonjë nga parardhësit e të njëjtit trung ka vdekur para 
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trashëgimlënësit, pjesën e pasurisë trashëgimore që do t’i takonte sikur të kishte 
jetuar pas trashëgimlënësit e trashëgojnë fëmijët e tij sipas rregullave që 
aplikohen për rastin kur trashëgimlënësin e trashëgojnë fëmijët e tij.  

19.3. Për çdo gjë tjetër lidhur me të drejtën trashëgimore të gjyshit dhe të gjyshes të të 
njëjtit trung dhe të pasardhësve të tyre zbatohen dispozitat sipas të cilave 
trashëgimlënësin e trashëgojnë prindërit e dhe vëllezërit e motrat e tij.  

 
TRASHËGIMI I GJYSHIT DHE I GJYSHES TË TË NJËJTIT TRUNG 

TË CILËT KANË VDEKUR PA PASARADHËS 
 

Neni 20 
 
Në qoftë se gjyshi dhe gjyshja e të njëjtit trung kanë vdekur para trashëgimlënësit dhe 
nuk kanë lënë pasardhës, pjesën e pasurisë trashëgimore që do t’u takonte sikur të 
kishin jetuar pas trashëgimlënësit e trashëgojnë gjyshi dhe gjyshja e trungut tjetër, 
sikurse është caktuar në Nenin 19 të këtij Ligji. 
 

1. TRASHËGIMI NGA ANA E AUTORITETEVE PUBLIKE 
KOMUNA SI TRASHËGIMTAR LIGJOR I RADHËS SË FUNDIT 

 
Neni 21 

 
21.1. Nëse trashëgimlënësi nuk lënë as trashëgimtarë ligjor dhe as testament, 

konsiderohet se trashgëmia i takon komunës ku trashëgimlënësi ka pasur 
vendbanimin ose vendqendrimin e tij të fundit.  

21.2. Nëse ky vendbanim ose vendqendrim ka qënë jashtë Kosovës, atëherë pasuria 
trashëgimore konsiderohet se i takon Komunës ku trashëgimlënësi ka pasur 
vendbanim ose vendqëndrim e tij të fundit në Kosovë dhe nëse nuk ka pasur 
kurrë këtë, pasuria trashëgimore i takon Kosovës.  

 
II - DISPOZITA TË VEÇANTA PËR DISA TRASHËGIMTARË 

1. - FËMIJËT 
TRAJTIMI I BARABARTË I FËMIJËVE TË TRASHËGIMTARIT 

 
Neni 22 

 
Fëmijët e lindur në martesë, jashtë martese, kur atësia është njohur rregullisht ose është 
vërtetuar me vendim të gjykatës apo të organit kompetent, si dhe ata të adoptuar dhe 
pasardhësit e tyre kanë të drejta të barabarta në trashëgimi. 
 

Neni 23 
 
Kur ekziston fëmija i trashëgimlënësit, prindi tjetër i të cilit nuk është bashkëshort 
pasjetues, e pasuria e bashkëshortit pasjetues është më e madhe se pjesa që do t’i 
takonte me rastin e ndarjes së pasurisë trashëgimore në pjesë të barabarta, atëherë 
secilit fëmijë të trashëgimlënësit i takon pjesa dy herë më e madhe sesa bashkëshortit, 
nëse gjykata, pasi të marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit, nuk vendos ndryshe. 
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2. - TË ADOPTUARIT DHE ADOPTUESIT 
BARAZIA NË TRASHËGIMI 

 
Neni 24 

 
I adoptuari dhe pasardhësit e tij ndaj adoptuesit kanë të drejta të njëjta trashëgimore 
sikurse fëmijët e adoptuesit dhe pasardhësit e tjerë të tij. 
 

PASOJAT E KËRKESËS PËR PUSHIMIN E ADOPTIMIT 
 

Neni 25 
 
I adoptuari dhe pasardhësit e tij nuk e trashëgojnë adoptuesin, në qoftë se adoptuesi ka 
paraqitur kërkesë për pushimin e adoptimit, kurse pas vdekjes së tij vërtetohet se 
kërkesa e tij ka pasur mbështetje (ligjore). 
 

3. - TË DREJTAT E BASHKËSHORTIT 
REGJIMI I PASURISË BASHKËSHORTORE 

 
Neni 26 

 
26.1. Bashkëshorti i trashëgimlënësit ka të drejtë të kërkojë pjesën që i takon në 

pasurinë e përbashkët të fituar me punë nga bashkëshortët gjatë martesës. 
26.2. Nëse trashëgimlënësi dhe bashkëshorti i tij kanë pasur pasuri të përbashkët sipas 

regjimit të tyre të pasurisë bashkëshortore, vetëm pjesa që i takon trashë-
gimlënësit pas ndarjes së pasurisë së përbashkët bëhet objekt i trashëgimisë. 

26.3. Asgjë në këtë ligj nuk do të interpretohet në frymën e kufizimit të së drejtës së 
bashkëshortit pasjetues për çkado që atij i takon sipas dispozitave të Ligjit të 
Familjes në lidhje me mbarimin e regjimit të pasurisë bashkëshortore. 

 
KUR BASHKËSHORTI NUK KA TË DREJTË PËR TË TRASHËGUAR 

 
Neni 27 

 
27.1. E drejta e trashëgimit midis bashkëshortëve pushon me shkurorizimin ose me 

nulimin e martesës.  
27.2. Bashkëshorti nuk ka të drejtë të trashëgojë:  

a. Në qoftë se trashëgimlënësi ka paraqitur padi shkurorëzimi, kurse pas 
vdekjes së trashëgimlënësit është bërë shkurorëzimi me aktgjykim të 
formës së prerë;  

b. Në qoftë se martesa e tij me trashëgimlënësin anulohet me aktgjykim të 
formës së prerë pas vdekjes së trashëgimlënësit për shkaqet që bashkëshorti 
pasjetues i ka ditur në kohën e lidhjes së martesës;  

c. Në qoftë se bashkëjetesa e tij me trashëgimlënësin ka pushuar me fajin e 
bashkëshortit pasjetues, ose në bazë të marrëveshjes me shkrim me 
trashëgimlënësin.  
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4. - PERSONAT QË JETOJNË NË BASHKËSINË JASHTËMARTESORE 
 

Neni 28 
 
28.1. Burri dhe gruaja që bashkëjetojnë në një bashkësi jashtëmartesore mund të 

trashëgojnë njëri-tjetrin si bashkëshortë, nëse: 
a. Bashkësia jashtëmartesore deri në momentin e vdekjes së trashëgimlënësit 

ka zgjatur të paktën 10 vjet, e nëse nga kjo marrdhënie kanë lindur fëmijë - 
të paktën 5 vjet dhe, 

b. Në momentin e vdekjes së trashëgimlënësit as njëri nga personat që kanë 
bashkëjetuar të mos ketë qënë ligjërisht i martuar me ndonjë person të tretë, 
ose nëse trashëgimlënësi ka qenë ligjërisht i martuar me personin e tretë, ka 
paraqitur padi për shkurorëzimin ose nulimin e martesës dhe pas vdekjes së 
tij konstatohet se padia ka pasur mbështetje. 

28.2. Personat që kanë bashkëjetuar nuk konsiderohen si trashëgimtar të 
domosdoshëm.  

28.3. Personi që ka bashkëjetuar nuk ka të drejtën e trashëgimit nëse çifti nuk ka jetur 
për një kohë të gjatë së bashku.  

 
5. - PERSONAT QË PËRFITOJNË NGA DETYRIMI 

PËR USHQIM OSE MBAJTJA 
TË DREJTAT E PERSONAVE NDAJ TË CILËVE TRASHËGIMLËNËSI 

KA PAGUAR DETYRIMIN PËR USHQIM OSE MBAJTJEN 
 

Neni 29 
 
29.1. Çdo detyrim i trashëgimlënësit për të dhënë ushqimin ose mbajtjen trasferohet 

tek trashëgimia si borxh, nëse personi që përfiton nga ushqimi ose mbajtja nuk i 
ka mjetet e nevojshme për jetesë.  

29.2. Trashëgimtarët ose legatarët janë përgjegjës për pagimin e këtij borxhi sipas 
dispozitave që rregullojnë përgjegjësinë e kreditorëve të trashëgimlënësit në 
përgjithësi. 

 
III. - TRASHËGIMTARËT E DOMOSDOSHËM 

TRASHËGIMTARËT E DOMOSDOSHËM NË PËRGJITHËSI 
 

Neni 30 
 
30.1. Trashëgimtarë të domosdoshëm janë: pasardhësit e trashëgimlënësit, të 

adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, prindërit dhe bashkëshorti i tij. 
30.2. Gjyshërit e trashëgimlënësit, motrat dhe vëllezërit e trashëgimlënësit janë 

trashëgimtarëtë domosdoshëm vetëm në qoftë se janë plotësisht të paaftë për 
punë dhe nuk kanë mjete për jetesë. 

30.3. Personat e cekur në paragrafin 1 dhe 2 të këtij Neni janë trashëgimtarë të 
domosdoshëm kur sipas radhës ligjore të trashëgimit janë thirrur për trashëgim. 
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PJESA E DOMOSDOSHME DHE DISPONIBILE 
E PASURISË TRASHËGIMORE 

 
Neni 31 

 
31.1. Trashëgimtarët e domosdoshëm kanë të drejtë në pasurinë trashëgimore me të 

cilën trashëgimlënësi nuk mund të disponojë dhe e cila quhet pjesë e 
domosdoshme. 

31.2. Pjesa e domosdoshme e pasardhësve dhe bashkëshortit përbën një të dytën, 
ndërsa pjesa e domosdoshme e trashëgimtarëve të tjerë një të tretën e pjesës që 
do t’i takonte secilit si trashëgimtar ligjor në pajtim me dispozitat mbi radhët e 
trashëgimit. 

 
1. - LLOGARITJA E PJESËS SË DOMOSDOSHME 

PËRCAKTIMI I VLERËS SË PASURISË TRASHËGIMORE 
 

Neni 32 
 
32.1. Vlera e pasurisë trashëgimore në bazë të së cilës llogaritet pjesa e domosdoshme 

llogaritet në këtë mënyrë: 
32.2. Së pari, inventarizohen dhe vlerësohen të gjitha të mirat që ka pasur 

trashëgimlënësi në çastin e vdekjes, duke llogaritur këtu të gjitha ato që ka 
disponuar me testament, si dhe të gjitha borxhet që ia kanë të tjerët, edhe ato që 
ia ka ndonjë trashëgimtar, me përjashtim të borxheve që qartazi që nuk mund të 
arkëtohen. 

32.3. Nga vlera e përcaktur e të mirave që ka pasur trashëgimlënësi në çastin e 
vdekjes zbritet shuma e borxheve të tij, shuma e shpenzimeve të inventarizimit e 
të vlerësimit të pasurisë trashëgimore dhe e shpenzimeve të varrosjes së 
trashëgimlënësit. 

32.4. Pjesës që mbetet i shtohet vlera e të gjitha dhurimeve që trashëgimlënësi ka bërë 
në çfarëdolloj mënyre ndaj ndonjë trashëgimtari ligjor, madje edhe e dhurimeve 
që u ka bërë trashëgimtarëve që heqin dorë nga trashëgimi, si dhe e atyre 
dhurimeve për të cilat trashëgimlënësi ka urdhëruar që të mos i llogariten 
trashëgimtarit në pjesën e tij trashëgimore. 

32.5. Kësaj shume i shtohet edhe vlera e dhurimeve që trashëgimtari në vitin e fundit 
të jetës së tij u ka bërë personave të tjerë që nuk janë trashëgimtarë ligjorë, me 
përjashtim të dhurimeve të rëndomta.  

 
ÇFARË KONSIDEROHET DHURIM 

 
Neni 33 

 
Në kuptim të këtij Ligji “dhurim” konsiderohet çdo heqje dorë nga një e drejtë, falja e 
borxhit, çdo transferim i pasurisë në interes të një trashëgimtari në emër të pjesës 
trashëgimore, ose për të themeluar apo për të zgjeruar familjen, ose për të ushtruar 
mjeshtërinë, si dhe çdo disponim tjetër pa shpërblim. 
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CAKTIMI I VLERËS SË DHURIMIT 
 

Neni 34 
 
Për vlerësimin e dhurimit merret vlera e sendit të dhuruar në çastin e vdekjes së 
trashëgimlënësit, e sipas gjendjes së tij në kohën e dhurimit të bërë. 
 

DHURIMI NË FORMË TË SIGURIMIT 
 

Neni 35 
 
Kur dhurimi përbëhet nga sigurimi në dobi të dhuratëmarrësit, si vlerë e dhurimit 
merret shuma e premive që ka paguar trashëgimlënësi, nëse kjo shumë është e 
barabartë ose më e vogël se shuma e siguruar; e nëse shuma e premive është më e 
madhe se shuma e siguruar, si vlerë e dhurimit merret shuma e siguruar. 
 

2. PASURIA QË VEÇOHET NGA PASURIA TRASHËGIMORE 
VEÇIMI NË DOBI TË PASARDHËSVE QË KANË PUNUAR 

ME TRASHËGIMLËNËSIN 
 

Neni 36 
 
36.1. Pasardhësit e trashëgimlënësit që kanë bashkëjetuar me të, dhe që me punën, 

fitimin e vet ose në ndonjë mënyrë tjetër i kanë ndihmuar në punë, kanë të drejtë 
të kërkojnë që nga pasuria të veçohet pjesa që i përgjigjet kontributit të tyre për 
shtimin e vlerës së saj, po qe se nuk e kanë bërë këtë më parë. 

36.2. Pjesa e veçuar në këtë mënyrë nuk i takon pasurisë trashëgimore, prandaj nuk 
merret parasysh në rastin e llogaritjes së pjesës së domosdoshme dhe as nuk 
llogaritet në pjesën trashëgimore të trashëgimtarit.  

36.3. E drejta nga paragrafi 1 i këtij Neni realizohet vetëm me kërkesën e autorizuesit. 
E drejta në paraqitjen e kërkesës pushon 5 vjet nga dita e hapjes së trashëgimit.  

 
VEÇIMI I SENDEVE TË SHTËPISË 

 
Neni 37 

 
37.1. Bashkëshortit pasjetues dhe pasardhësve të trashëgimlënësit që kanë 

bashkëjetuar me të njëjtën familje u takojnë sendet e shtëpisë që shërbejnë për 
plotësimin e nevojave të tyre të përditshme, siç janë orenditë, mobiljet, etj., por 
jo edhe atëherë kur këto sende kanë vlerë të madhe.  

37.2. Sendet e veçuara në këtë mënyrë nuk merren parasysh me rastin e llogaritjes së 
pjesës së domosdoshme, as që i llogariten trashëgimlënësit në pjesën 
trashëgimore të tij. 

37.3. Personat nga paragrafi 1 i këtij Neni fitojnë të drejtën e bashkëpronësisë në pjesë 
të barabarta mbi sendet shtëpiake të veçuara. 
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3. ZVOGËLIMI I DISPONIMIT ME TESTAMENT DHE KTHIMI 
I DHURIMIT PËR SHKAK TË CËNIMIT TË PJESËS SË DOMOSDOSHME 

 
CENIMET E PJESËS SË DOMOSDOSHME 

 
Neni 38 

 
38.1. Kur cenohet pjesa e domosdoshme, disponimi me testament do të zvogëlohet, kurse 

dhurimi do të kthehet në masën që nevojitet të plotësohet pjesa e domosdoshme. 
38.2. Pjesa e domosdoshme cenohet kur vlera e përgjithshme e disponimit me 

testament dhe e dhurimit tejkalon pjesën disponibile. Kjo vlerë përfshin dhurime 
dhe disponime me testament për të cilat trashëgimlënësi ka urdhëruar që të mos i 
llogariten trashëgimtarit të domosdoshëm në pjesën trashëgimore të tij. 

 
RADHA E ZOVGËLIMIT DHE E KTHIMIT 

 
Neni 39 

 
39.1. Kur cenohet pjesa e domosdoshme, më parë zvogëlohen disponimet me 

testament dhe nëse pjesa e domosdoshme nuk plotësohet në këtë mënyrë, 
atëherë kthehen dhurimet.  

39.2. Nëse dhurata nuk mund të kthehet si send (in rem), personi që ka marrë dhuratën 
duhet të kthejë vlerën e saj sipas dispozitave mbi kthimin në rast të pasurimit pa 
bazë.  

 
ZVOGËLIMI PROPORCIONAL I DISPONIMEVE ME TESTAMENT 

 
Neni 40 

 
Disponimet me testament zvogëlohen në të njëjtën masë, pa marrë parasysh natyrën e 
tyre dhe vëllimin e tyre dhe pa marrë parasysh a gjenden në një ose më shumë 
testamente, po qe se nga testamenti nuk del diçka tjetër. 

 
LEGU I PRIVILEGJUAR 

 
Neni 41 

 
Në qoftë se trashëgimlënësi ka lënë disa legë dhe ka urdhëruar që ndonjë leg të paguhet 
para të tjerëve, ky leg do të zvogëlohet vetëm nëse vlera e legëve të tjerë nuk mjafton 
për t’u plotësuar pjesa e domosdoshme. 
 

ZVOGËLIMI PROPORCIONAL I LEGËVE 
 

Neni 42 
 
42.1. Trashëgimtari me testament, pjesa trashëgimore e të cilit duhet të zvogëlohet për 
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t’u plotësuar pjesa e domosdoshme, mund të kërkojë zvogëlimin proporcional të 
legëve që ai duhet t’i paguajë, po qe se nga testamenti nuk del diçka tjetër. 

42.2. Dispozita nga paragrafi 1 i këtij Neni vlen edhe për legatarin të cilin 
trashëgimlënësi e ka urdhëruar të paguajë diçka nga legu i vet. 

 
RADHA E KTHIMIT TË DHURIMEVE 

 
Neni 43 

 
43.1. Kthimi i dhurimeve bëhet duke filluar nga dhurimi i fundit dhe vazhdon në të 

kundërtën me radhë tek dhurimet më të hershme. 
43.2. Dhurimet e bëra njëkohësisht kthehen në mënyrë proporcionale nga vlera e 

dhurimit.  
 

POZITA E DHURATËMARRËSIT QË KTHEN DHURIMIN 
 

Neni 44 
 
Sa i përket sendit të dhuruar që është i detyruar ta kthejë, dhuratëmarrësi konsiderohet 
si mbajtës me mirëbesim deri në ditën që ka marrë dijeni për kërkesën që të kthejë 
dhurimin. 
 

E DREJTA E KËRKESËS PËR ZVOGËLIMIN E DISPONIMEVE 
ME TESTAMENT DHE KTHIMIN E DHURIMEVE 

 
Neni 45 

 
45.1. Zvogëlimin e disponimeve me testament dhe kthimin e dhurimeve me të cilat 

është cënuar pjesa e domosdoshme mund ta kërkojnë vetëm trashëgimtarët e 
domosdoshëm.  

45.2. Kjo e drejtë nuk mund të cënohet nga kreditorët e trashëgimtarit të domosdoshëm. 
 

PARASHKRIMI I KËRKESËS 
 

Neni 46 
 
Zvogëlimi i disponimeve me testament mund të kërkohet brenda afatit prej tri vitësh 
nga shpallja e testamentit dhe kthimi i dhurimeve brenda afatit prej tri vitësh nga 
vdekja e trashëgimlënësit, përkatësisht nga dita që ka marrë formën e prerë vendimi për 
shpalljen e tij si të vdekur ose vendimi me të cilin konfirmohet vdekja e tij. 
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IV - LLOGARITJA E DHURIMEVE DHE E LEGËVE 
NË PJESËN TRASHËGIMORE 

 
LLOGARITJA E DHURIMEVE TRASHËGIMTARIT LIGJOR 

 
Neni 47 

 
47.1. Çdo trashëgimtari ligjor i llogaritet në pjesën trashëgimore çdo gjë që ka marrë 

dhurim nga trashëgimlënësi në çfarëdo mënyre. 
47.2. Frytet ose përfitimet e tjera që ka pasur trashëgimtari nga sendi i dhuruar deri në 

vdekjen e trashëgimlënësit nuk llogariten.  
47.3. Dhurimi nuk llogaritet, nëqoftëse trashëgimlënësi ka deklaruar në kohën e 

dhurimit ose më vonë ose në testament, se dhurimi nuk do të llogaritet në pjesën 
trashëgimore ose nga rrethanat mund të konkludohet se ky ka qenë vullneti i 
trashëgimlënësit.  

47.4. Ky nen nuk cënon dispozitat për pjesën e domosdoshme. 
 

LLOGARITJA E LEGUT TRASHËGIMTARËVE LIGJORË 
 

Neni 48 
 
Legu që i është lënë trashëgimtarit ligjor llogaritet në pjesën trashëgimore të tij, përveç 
nëse nga testamenti del se trashëgimlënësi ka dashur që trashëgimtari të marrë legun 
përpos pjesës së tij trashëgimore. 
 

SI BËHET LLOGARITJA E DHURIMEVE DHE E LEGËVE 
 

Neni 49 
 
49.1. Llogaritja e dhurimeve dhe e legëve bëhet në atë mënyrë që trashëgimtarët e 

tjerë marrin nga pasuria trashëgimore vlerën përkatëse dhe pastaj ajo që mbetet 
nga pasuria trashëgimore ndahet midis të gjithë trashëgimtarëve.  

49.2. Në qoftë se sendet dhe të drejtat që ka pasur trashëgimlënësi në momentin e 
vdekjes nuk mjaftojnë që trashëgimtarët e tjerë të marrin vlerën përkatëse, 
trashëgimtari në dobi të të cilit bëhet llogaritja nuk është i detyruar t’u kthejë 
diçka nga ajo që ka marrë.  

49.3. Ky Nen nuk cënon dispozitat për pjesën e domosdoshme.  
 

E DREJTA E TRASHËGIMTARIT TË CILIT 
NUK I LLOGARITET DHURIMI OSE LEGU 

 
Neni 50 

 
50.1. Kur sipas vullnetit të trashëgimlënësit dhurimi ose legu nuk duhet t’i llogaritet 

trashëgimtarit në pjesën trashëgimore të tij, trashëgimtari i këtillë mban 
dhurimin respektivisht legun dhe merr pjesë me trashëgimtarët e tjerë në ndarjen 
e pasurisë trashëgimore sikur të mos kishte marrë fare dhurim ose leg.  
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50.2. Kur ka trashëgimtarë të domosdoshëm dhe sipas vullnetit të trashëgimlënësit 

dhurimi ose legu nuk duhet t’i llogaritet ndonjë trashëgimtari në pjesën 
trashëgimore të tij, ky trashëgimtar do të mund të mbajë dhurimin përkatësisht 
legun brenda kufijëve të pjesës së domosdoshme. 

 
E DREJTA E TRASHËGIMTARIT QË KA HEQUR DORË 

NGA TRASHËGIMI 
 

Neni 51 
 
Trashëgimtari që ka hequr dorë nga trashëgimi e mban dhurimin brenda kufijëve të 
pjesës së domosdoshme. 
 

E DREJTA E KTHIMIT TË DHURIMIT 
 

Neni 52 
 
52.1. Trashëgimtari ka të drejtë të kthejë në pasurinë trashëgimore sendin që i është 

dhuruar. 
52.2. Në këtë rast vlera e tij nuk do t’i llogaritet në pjesën trashëgimore dhe sa i përket 

shpenzimeve që ka bërë për sendin dhe dëmtimeve që ka pësuar sendi, ai do të 
konsiderohet posedues me mirëbesim, përderisa të mos provohet e kundërta. 

 
SHPENZIMET E MBAJTJES SË TRASHËGIMTARIT 

 
Neni 53 

 
53.1. Ajo që është shpenzuar për mbajtjen e trashëgimtarit dhe për shkollimin e 

detyrueshëm të tij nuk do të llogaritet në pjesën trashëgimore të tij. 
53.2. Gjykata do të vendosë sipas rrethanave nëse shpenzimet që ka bërë 

trashëgimlënësi për shkollimin e mëtejshëm të trashëgimtarëve do të llogariten 
në pjesën trashëgimore të tyre dhe në ç’masë, duke marrë parasysh sidomos 
vlerën e pasurisë trashëgimore dhe shpenzimet e shkollimit si dhe aftësinë e 
trashëgimtarëve të tjerë për të mbajtur veten. 

 
DHURIMET E RËNDOMTA 

 
Neni 54 

 
Dhurimet e rëndomta nuk llogariten në pjesën trashëgimore. 
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DHURIMET E BËRA PERSONIT TË ZËVENDËSUAR 
NGA NJË TJETËR NË TRASHËGIMI 

 
Neni 55 

 
55.1. Nëse një person është zëvendësuar si trashëgimtar nga një ose disa persona të 

tjerë sepse ka qënë i padenjë, ose është përjashtuar nga trashëgimia me 
testament, ose është privuar nga pjesa e domosdoshme, çdo dhurim që i është 
bërë personit që zëvendësohet nuk llogaritet në pjesën e trashëgimtarit apo 
trashëgimtarëve që e zëvendësojnë atë në trashëgim. 

55.2. Nëse një person zëvendësohet si trashëgimtar nga një ose disa persona të tjerë 
për shkak se ai ka vdekur para trashëgimlënësit, ose për shkak se ka hequr dorë 
nga trashëgimia, çdo dhurim që i është bërë këtij personi llogaritet në pjesën e 
trashëgimtarit apo të trashëgimtarëve që e zëvendësojnë atë në trashëgim. 

 
LLOGARITJA E BORXHIT TË TRASHËGIMTARIT 

NDAJ TRASHËGIMLËNËSIT 
 

Neni 56 
 
Çdo borxh i trashëgimtarit ndaj trashëgimlënësit do të llogaritet në pjesën e atij 
trashëgimtari sipas rregullave të përgjithshme për kompensimin. 
 

KUSH MUND TË KËRKOJË LLOGARITJEN 
 

Neni 57 
 

Secili trashëgimtar ka të drejtën të kërkojë që dhurimet dhe legët të llogariten në pjesën 
trashëgimore të një trashëgimtari tjetër. 
 

KREU I TRETË 
TRANSANKSIONET NDËRMJET TË GJALLËVE (INTER VIVOS) 

CEDIMI DHE NDARJA E PASURISË NË PËRGJITHËSI 
 

Neni 58 
 
Paraardhësi me anë të veprimit juridik për së gjalli mund t’ua cedojë dhe t’ua pjesëtojë 
pasurinë e vet pasardhësve të tij. 
 

KUSHTET PËR VLEFSHMËRINË E CEDIMIT DHE PJESËTIMI 
 

Neni 59 
 
59.1. Ky cedim dhe pjesëtim i pasurisë është i vlefshëm vetëm nëse janë pajtuar me 

këtë të gjithë pasardhësit e ceduesit që do të ishin trashëgimtarët ligjorë të 
ceduesit në kohën kur është bërë cedimi.  
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59.2. Marrëveshja mbi cedimin dhe pjesëtimin e pasurisë duhet të përpilohet me 

shkrim dhe të vërtetohet nga gjyqtari.  
59.3. Me rastin e vërtetimit gjyqtari e lexon kontratën dhe u shpjegon kontraktuesve 

pasojat e kontratës.  
59.4. Në qoftë se ndonjë pasardhës nuk ka dhënë pëlqimin, mund ta japë më vonë, në 

të njëjtën formë.  
59.5. Cedimi dhe pjestimi mbeten të vlefshëm nëse pasardhësi që nuk e ka dhënë 

pëlqimin ka vdekur para ceduesit pa lënë pasardhës, ose nëse ky pasardhës ka 
hequr dorë nga trashëgimi, ose ky pasardhës është bërë i padenjë.  

 
OBJEKTI I CEDIMIT DHE I PJESËTIMIT 

 
Neni 60 

 
60.1. Cedimi dhe pjesëtimi kanë efekte vetëm përsa i përket pasurisë së 

trashëgimlënësit në kohën e arritjes së marrëveshjes, ose për një pjesë të saj. 
60.2. Çdo dispozitë, e cila parashikon pjesëtimin e pasurisë të fituara nga ceduesi pas 

bërjes së marrëveshjes konsiderohet nul. 
 

PASURIA E CEDUAR NUK HYN NË PASURINË TRASHËGIMORE 
 

Neni 61 
 
61.1. Nëse trashëgimlënësi ka bërë cedimin dhe pjesëtimin e të gjithë apo një pjese të 

pasurisë së tij midis të gjallëve, pasuria e tij trashëgimore do të përbëhet vetëm 
nga pasuria që nuk është ceduar dhe pjesëtuar, si dhe të çdo pasuri që ka fituar 
pas cedimit dhe pjesëtimit.  

61.2. Pasuria që kanë marrë paraardhësit e tij me anë të cedimit dhe pjesëtimit nuk 
hyn në pasurinë trashëgimore të ceduesit dhe as nuk merret parasysh në 
përcaktimin e vlerës së pasurisë trashëgimore.  

 
KUR KONSIDEROHEN PJESËT E CEDUARA SI DHURIME 

 
Neni 62 

 
62.1. Në qoftë se me cedimin dhe pjesëtimin nuk është pajtuar ndonjëri nga 

pasardhësit, atëherë pjesët e pasurisë që u janë ceduar pasardhësve të tjerë 
konsiderohen si dhurime dhe pas vdekjes së parardhësit me to do të veprohet 
sikurse me dhurimet e bëra trashëgimtarëve.  

62.2. Dispozita nga paragrafi 1 i këtij Neni zbatohet edhe kur ceduesit, pas cedimit 
dhe pjesëtimit të bërë me marrëveshje me të gjithë trashëgimtarët, i lind fëmija 
ose paraqitet trashëgimtari që ka qenë shpallur i vdekur.  
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RUAJTJA E SË DREJTËS ME RASTIN E CEDIMIT DHE PJESËTIMIT 
 

Neni 63 
 
63.1. .Me rastin e cedimit dhe pjesëtimit, ceduesi mund të ruajë të drejtën e uzufruktit 

në të gjitha të mirat e ceduara, ose në disa prej tyre, për vete, ose për 
bashkëshortin e vet, ose për vete dhe për bashkëshortin e vet, ose për ndonjë 
person tjetër, ose të kontraktojë rentën e përjetshme në natyrë ose në të holla, 
ose mbajtjen e përjetshme. 

63.2. Në qoftë se uzufrukti ose renta e përjetshme janë kontraktuar për ceduesin dhe 
bashkëshortin e tij së bashku, në rast vdekjeje të ndonjërit prej tyre uzufrukti ose 
renta i takon në tërësi tjetrit gjer në vdekjen e tij, po qe se nuk është kontraktuar 
ndonjë gjë tjetër, apo nëse nuk del ndonjë gjë tjetër nga rrethanat e rastit. 

 
TË DREJTAT E BASHKËSHORTIT TË CEDUESIT 

 
Neni 64 

 
Nëse ceduesi është i martuar në çastin e arritjes së marrëveshjes, cedimi dhe pjesëtimi 
kërkojnë pëlqimin e bashkëshortit, ose në vetë kontratën, ose më vonë sipas kushteve të 
parapara në nenin 59. 
 

BORXHET E CEDUESIT 
 

Neni 65 
 
65.1. Pasardhësit midis të cilëve ceduesi ka pjesëtuar pasurinë e vet nuk përgjigjen për 

borxhet e tij, po qe se nuk është caktuar gjë tjetër me rastin e cedimit dhe të 
pjesëtimit.  

65.2. Kreditorët e ceduesit mund të kundërshtojnë cedimin dhe pjesëtimin sipas 
dispozitave të parapara për kundërshtimin e disponimeve pa shpërblim të 
debitorit.  

 
SHUARJA E KONTRATËS 

 
Neni 66 

 
66.1. Ceduesi ka të drejtë të kërkojë që pasardhësi t’ia kthejë atë që ka marrë me anë 

të cedimit dhe pjesëtimit, po qe se ky ka treguar një mosmirënjohje të vrazhdët 
të tij. Nëse kthimi (restitucioni) i sendit nuk është i mundur si i tillë (in rem), 
pasardhësit duhet të kthejnë vlerën në pajtim me dispozitat për pasurimim pa 
bazë. 

66.2. Të njëjtën të drejtë e ka ceduesi në qoftë se pasardhësi nuk i jep atij ose dikujt 
tjetër ushqimin e caktuar me marrëveshjen e cedimit dhe të pjesëtimit, apo nëse 
nuk paguan borxhet e ceduesit për pagimin e të cilave është ngarkuar me të 
njëjtën marrëveshje. 
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66.3. Në rastet e tjera të detyrimeve të papërmbushura të përcaktuara në marrëveshjen 

e cedimit dhe të pjesëtimit gjykata, duke i kushtuar kujdes rëndësisë së detyrimit 
për cedimin dhe rrethanave të tjera të rastit, do të vendosë se a ka të drejtë 
ceduesi të kërkojë kthimin e të mirave që i ka dhënë apo vetëm të drejtën për 
mbushjen e detyrimeve. 

 
TË DREJTAT E TRASHËGIMTARËVE PAS SHUARJES SË KONTRATËS 

 
Neni 67 

 
67.1. Pasardhësi që ka qenë i detyruar t’i kthejë ceduesit atë që ka marrë me rastin e 

cedimit dhe pjesëtimit do të mund të kërkojë pjesën e vet të detyrueshme pas 
vdekjes së ceduesit, me kusht që të mos jetë përjashtuar nga trashëgimi, të mos 
jetë i padenjë të trashëgojë ceduesin dhe të mos ketë hequr dorë nga trashëgimi. 

67.2. Kur llogaritet madhësia e pjesës së domosdoshme të tij, pjesët e pasurisë që 
trashëgimlënësi gjatë jetës së vet ua ka ceduar dhe pjesëtuar pasardhësve të tjerë 
të tij do të konsiderohen si dhurim. 

 
KONTRATA PËR MBAJTJEN E PËRJETSHME 

 
Neni 68 

 
Kontrata e mbajtjes së përjetshme rregullohet nga Ligji për Detyrimet. 
 

KREU I KATËRT 
TRASHËGIMIA ME TESTAMENT 

 
KUPTIMI I TESTAMENTIT 

 
Neni 69 

 
69.1. Testament do të thotë shprehje e vullnetit të fundit e dhënë në formën e paraparë 

me ligj, me të cilin trashëgimlënësi (testatori) urdhëron si të veprohet me 
pasurinë e tij pas vdekjes së tij. 

69.2. Dy ose më shumë persona nuk mund të bëjnë një testament me të njëjtin akt, as 
në dobi të një të personi të tretë, as sa i përket disponimeve reciproke. 

 
I - KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR VLEFSHMËRINË E TESTAMENTIT 

ZOTËSIA PËR TË PËRPILUAR TESTAMENT 
 

Neni 70 
 
70.1. Testament mund të bëjë çdo person që ka zotësi për të vepruar dhe i cili i ka 

mbushur 18 vjet. 
70.2. Testament mund të bëjë edhe personi që ka zotësi për të vepruar e i ka mbushur 

16 vjet dhe është i martuar. 
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70.3. Vlefshmëria e testamentit nuk preket nëse testatori humb zotësinë për të vepruar 
pas përpilimit të testamentit. 

70.4. Personi të cilit me vendim gjyqi i është hequr zotësia për të vepruar, si dhe ai që 
në kohën e përpilimit (bërjes) së testamentit nuk është në gjendje të kuptojë 
rëndësinë e veprimit të tij, nuk mund të bëjë testament. 

 
PAVLEFSHMËRIA E TESTAMENTIT PËR SHKAK TË TË METAVE NË 

VULLNETIN E TRASHËGIMLËNËSIT 
 

Neni 71 
 
71.1. Testamentit është i pavlefshëm nëse është bërë me kanosje, shtrëngim ose 

mashtrim. 
71.2. Disponimet me testament janë të pavlefshme edhe kur ekziston lajthimi mbi 

shkaqet që kanë shtyrë trashëgimlënësin që t’i bëjë këto disponime. 
71.3. Në qoftë se vetëm disa dispozita të testamentit janë bërë me kanosje ose me 

shtrëngim, për shkak të mashtrimit ose në lajthim, atëherë vetëm këto dispozita 
konsiderohen të pavlefshme. 

 
NULIMI I TESTAMENTIT PËR SHKAK TË PAAFTËSISË SË 

TRASHËGIMLËNËSIT DHE PËR SHKAK TË TË METAVE NË VULLNETIN 
E TIJ 

 
Neni 72 

 
72.1. Nulimin e testamentit për shkak të paaftësisë së testatorit për të vepruar ose për 

shkak se testatori nuk ka pasur moshë madhore, si dhe nulimin e testamentit ose 
të disa dispozitave të tij për shkak të kanosjes ose shtrëngimit, mashtrimit ose 
lajthimit, mund ta kërkojë vetëm personi që ka interes juridik, brenda afatit prej 
një viti nga dita kur ka marrë dijeni se ekzistojnë shkaqet e pavlefshmërisë, e më 
së largu 10 vjet nga shpallja e testamentit. 

72.2. Afati prej një viti nuk mund të fillojë para se të shpallet testamenti. 
72.3. Nulimi i testamentit ndaj personit me keqbesim mund të kërkohet 20 vjet pas 

shpalljes së testamentit. 
 

ZBATIMI SIPAS TERRITORIT 
 

Neni 73 
 
Është i plotëfuqishëm ai testament i përpiluar në Kosovë që është bërë në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji. 
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II - FORMAT E TESTAMENTIT 
A). TESTAMENTI I SHKRUAR NGA VETË TESTATORI 

 
Neni 74 

 
74.1. Testamenti është i vlefshëm në qoftë se testatori e ka shkruar atë, datuar dhe 

nënshkruar me dorën e vet ose ka vënë gishtin e vet. 
74.2. Data e testamentit duhet të tregojë ditën, muajin dhe vitin. 
74.3. Nënshkrimi duhet të përmbajë mbiemrin e testatorit si dhe të paktën njërin prej 

emrave të tij dhe duhet vënë në fund të testamentit. 
 

B). TESTAMENTI ME SHKRIM NË PRANINË E DËSHMITARËVE 
 

Neni 75 
 
75.1. Testatori që di të shkruajë e të lexojë mund të bëjë testamentin duke nënshkruar 

me dorë dokumentin pa marrë parasysh kush e ka përpiluar, në praninë e dy 
dëshmitarëve që e kuptojnë gjuhën e testamentit, duke deklaruar para tyre se 
testamenti është i tij. 

75.2. Dëshmitarët nënshkruhen në vetë testamentin dhe është e dobishme të shënohet 
cilësia e tyre si dëshmitarë. 

 
C). TESTAMENTI GJYQËSOR 

TESTAMENTI GJYQËSOR NËSE TESTATORI 
ËSHTË NË GJENDJE TA LEXOJË 

 
Neni 76 

 
76.1. Testamentin mund t’ia përpilojë testatorit sipas kërkesës së tij gjyqtari i gjykatës 

kompetente, i cili më parë duhet të vërtetojë identitetin e testatorit. 
76.2. Testamentin e përpiluar, gjyqtari t’ia lexon testamentin testatorit dhe e njofton 

me pasojat juridike të testamentit të përpiluar. 
76.3. Pasi të lexojë dhe të nënshkruajë testatori testamentin e këtillë, gjyqtari shënon në 

vetë testamentin se testatori e ka lexuar dhe e ka nënshkruar atë në praninë e tij. 
 

TESTAMENTI GJYQËSOR NËSE TESTATORI 
NUK ËSHTË NË GJENDJE TA LEXOJË 

 
Neni 77 

 
77.1. Në rast se testatori nuk është në gjendje të lexojë testamentin që ia ka përpiluar 

gjyqtari, ky ia lexon testatorit në praninë e dy dëshmitarëve. Testatori pastaj në 
praninë e po këtyre dëshmitarëve e nënshkruan testamentin ose e vë në të 
shenjën e gishtit të vet, pasi të deklarojë se ky është testamenti i tij. 

77.2. Dëshmitarët duhet ta nënshkruajnë testamentin. 
77.3. Gjyqtari duhet të konstatatojë në procesverbal se të gjitha këto veprime janë 

bërë. Ky procesverbal duhet nënshkruar nga testatori, dëshmitarët dhe gjyqtari. 
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DORËZIMI I TESTAMENTIT NË GJYKATË PËR RUAJTJE 
 

Neni 78 
 
78.1. Testatori mund t’ia besojë për ruajtje gjykatës kompetente testamentin e bërë me 

dorën e vet, testamentin me shkrim në prani të dëshmitarëve ose testamentin 
gjyqësor në zarf të hapur ose të mbyllur. 

78.2. Gjykata bën një procesverbal për testamentin që ka marrë, kurse vetë testamentin e 
vendos në një zarf të veçantë, të cilin e vulos dhe e ruan në gjykatë. 

 
KUSH MUND TË JETË DËSHMITAR KUR PËRPILOHET 

TESTAMENTI ME SHKRIM NË PRANI TË DËSHMITARËVE 
DHE NË TESTAMENTIN GJYQËSOR 

 
Neni 79 

 
79.1. Kur bëhet testamenti me shkrim në prani të dëshmitarëve (Neni 80) dhe 

testamenti gjyqësor (Neni 82), dëshmitarë duhet të jenë personat madhorë, të 
cilëve nuk u është hequr zotësia për të vepruar dhe që dinë të shkruajnë, të 
lexojnë dhe të kuptojnë gjuhën e testamentit. 

79.2. Nuk mund të jenë dëshmitarë kur përpilohet testamenti me shkrim në prani të 
dëshmitarëve dhe testamenti gjyqësor, as të përpilojnë testamentin sipas tregimit 
të testatorit personat me cilësinë e gjyqtarit, pasardhësit e testatorit, të adoptuarit 
e tij dhe pasardhësit e tyre, parardhësit e tij, prindërit e tij adoptues, personat e tij 
në gjini ne vijë të tërthortë deri në shkallën e katërt, bashkëshortët e të gjithë 
këtyre personave dhe bashkëshorti i testatorit. 

 
DISPONIMI NË DOBI TË GJYQTARIT, TË DËSHMITARËVE 

DHE TË KUSHËRINJVE TË AFËRT TË TYRE 
 

Neni 80 
 

Janë të pavlefshme dispozitat e testamentit me të cilat i lihet diçka gjyqtarit që ka 
përpiluar testamentin, dëshmitarëve me rastin e përpilimit të tij, si dhe paraardhësve, 
pasardhësve, vëllezërve e motrave dhe bashkëshortëve të këtyre personave. 

 
D). TESTAMENTI NË RRETHANA TË JASHTËZAKONSHME 

TESTAMENTI ME GOJË 
 

Neni 81 
 
Testatori mund të deklarojë vullnetin e tij të fundit me gojë para dy dëshmitarëve, 
vetëm në qoftë se për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme nuk është në gjendje të 
bëjë testamentin me shkrim. 
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DËSHMITARËT E TESTAMENTIT ME GOJË 
 

Neni 82 
 
Kur bëhet testamenti me gojë dëshmitarë mund të jenë vetëm ata personat që mund të 
jenë dëshmitarë kur bëhet testamenti gjyqësor, por nuk janë domosdoshmërisht të 
detyruar të dinë të shkruajnë e të lexojnë. 
 

DETYRAT E DËSHMITARËVE TË TESTAMENTIT ME GOJË 
 

Neni 83 
 
83.1. Dëshmitarët para të cilëve testatori ka deklaruar me gojë vullnetin e tij të fundit 

kanë për detyrë të përpilojnë deklaratën me shkrim të testatorit dhe ta dorëzojnë 
atë sa më parë në gjykatë, ose ta përsërisin me gojë para gjykatës, duke treguar 
kur, ku dhe në çfarë rrethanash testatori ka deklaruar vullnetin e tij të fundit. 

83.2. Testamenti me gojë bëhet i pavlefshëm nëse nuk deklarohet në gjykatë nga 
dëshmitarët 30 ditë pas pushimit të rrethanave të jashtëzakonshme në të cilat ai 
është bërë, në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni. Në lidhje me këtë periudhë 
aplikohen dispozitat e Ligjit të Detyrimeve mbi ndërprerjen dhe pezullimin e 
afatit të parashkrimit. 

 
DISPONIMI I TESTAMENTIT ME GOJË NË DOBI TË DËSHMITARËVE 

DHE TË PERSONAVE TË TYRE TË AFËRT 
 

Neni 84 
 
Janë të pavlefshme disponimet e testamentit me gojë me të cilat u lihet diçka 
dëshmitarëve me rastin e përpilimit të tij, bashkëshortëve të tyre, të paraardhësve të 
tyre, pasardhësve të tyre, personave në gjini gjaku të tyre në vijë të tërthortë gjer në 
shkallën e katërt dhe të bashkëshortëve të të gjithë këtyre personave. 
 

NULIMI I TESTAMENTIT PËR MUNGESË SË FORMËS SË KËRKUAR 
 

Neni 85 
 

85.1. Nulimin e testamentit për shkak të mungesës së formës të kërkuar mund ta 
kërkojë, pas hapjes së trashëgimisë, vetëm personi që ka interes juridik, brenda 
afatit prej një viti nga dita që ka marrë dijeni për testamentin, e më së largu 
brenda 10 vjetësh pas shpalljes së testamentit. 

85.2. Afati prej një viti fillon me shpalljen e testamentit. 
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TË PROVUARIT E TESTAMENTIT TË ASGJËSUAR, 
TË HUMBUR, OSE TË HARRUAR 

 
Neni 86 

 
Testamenti i asgjësuar rastësisht ose me veprimin e ndonjë personi tjetër, i humbur, i 
harruar diku pas vdekjes së testatorit ose para vdekjes së tij, por pa vullnetin e tij, do të 
prodhojë efektet e testamentit të vlefshëm po qe se personi i interesuar provon se 
testamenti ka ekzistuar, se është asgjësuar, është humbur, është harruar diku, dhe se ka 
qenë i përpiluar në formën e përcaktuar me ligj dhe nëse provon përmbajtjen e asaj 
pjese të testamentit në të cilën mbështetet. 
 

III - PËRMBAJTJA E TESTAMENTIT 
CAKTIMI I TRASHËGIMTARIT 

 
Neni 87 

 
87.1. Trashëgimlënësi mund të caktojë me testament një ose më shumë trashëgimtarë. 
87.2. Trashëgimtarë në bazë të testamentit janë personat të cilët trashëgimlënësi i ka 

caktuar që të trashëgojnë tërë pasurinë e tij, ose një pjesë të pasurisë. 
87.3. Trashëgimtar do të konsiderohet edhe personi të cilit i janë lënë me testament 

një ose më shumë sende ose të drejta të caktuara, po qe se vërtetohet vullneti i 
testatorit që ky person të jetë trashëgimtar i tij. 

 
DISPONIMI PËR QËLLIME TË LEJUARA 

DHE THEMELIMI I FONDACIONIT 
 

Neni 88 
 
88.1. Testatori mund të urdhërojë me testament që një send ose e drejtë ose një pjesë e 

pasurisë trashëgimore ose tërë pasuria trashëgimore të përdoret për të arritur një 
qëllim të lejuar. 

88.2. Në qoftë se testatori ka urdhëruar të themelohet fondacioni dhe ka caktuar mjetet 
për të arritur qëllimin e tij, fondacioni ekziston nga momenti i marrjes së lejes 
nga organi kompetent. 

88.3. Kur testatori ia lë me testament pasurinë organeve publike, ose institucioneve të 
tjera, ai mund të caktojë në testament qëllimin për të cilin duhet të përdoret 
pasuria. 

 
BARRËT DHE KUSHTET 

 
Neni 89 

 
89.1. Testatori mund të ngarkojë me ndonjë detyrim personin të cilit i lë ndonjë 

përfitim nga pasuria trashëgimore. 
89.2. Dispozitat testamentare mund të bëhen me kushte ose afate. 
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89.3. Kushtet dhe barrët e pamundshme, të palejuara dhe jomorale, si dhe ato që janë 

të pakuptueshme ose kontradiktore, konsiderohen sikur nuk ekzistojnë. 
 

CAKTIMI I TRASHËGIMTARËVE DHE I SHFRYTËZUESVE TË TJERË 
 

Neni 90 
 
Trashëgimtarët, legatarët dhe personat e tjerë, të cilëve u janë lënë me testament disa 
përfitime, konsiderohen të caktuar në qoftë se testamenti përmban shënime në bazë të 
të cilave mund të vërtetohet se kush janë ata. 
 

INTERPRETIMI I TESTAMENTIT 
 

Neni 91 
 
91.1. Dispozitat e testamentit interpretohen sipas qëllimit të vërtetë të testatorit. 
91.2. Në rast dyshimi duhet përmbajtur asaj që është më e përshtatshme për 

trashëgimtarin ligjor ose për personin që i është ngarkuar me testament ndonjë 
detyrim. 

 
IV - LEGU 

LËNIA E LEGUT 
 

Neni 92 
 
Testatori mund të lërë me testament një ose më shumë lege. 
 

PËRMBAJTJA E LEGUT 
 

Neni 93 
 
93.1. Testatori mund të lërë me testament një ose më shumë sende të caktuara ose 

ndonjë të drejtë personit të caktuar, të urdhërojë trashëgimtarin ose ndonjë 
person tjetër, të cilit i lë diçka që nga ajo që i është lënë të japë ndonjë send një 
personi të caktuar, t’i paguajë një shumë të hollash, ta lirojë nga ndonjë borxh e 
ta mbajë ose në përgjithësi të bëjë diçka, të përmbahet nga ndonjë veprim ose të 
fitojë diçka në dobi të tij. 

93.2. Kjo mënyrë e të trashëguarit quhet leg, kurse personi të cilit i është destinuar 
legu quhet legatar. 

 
DETYRIMI I EKZEKUTIMIN TË LEGUT 

 
Neni 94 

 
94.1. Në bazë të testamentit legatari ka të drejtë të kërkojë ekzekutimin e legut nga 

personi që është ngarkuar me testament që të ekzekutojë legun. 
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94.2. Në qoftë se për ekzekutimin e legut janë ngarkuar disa persona, secili përgjigjet 
në përpjestim me pjesën e pasurisë trashëgimore që merr, përveç nëse nga 
testamenti mund të konkludohet se testatori ka dashur që ata të përgjigjen në 
mënyrë tjetër. 

 
LEGU I LËNË ORGANEVE PUBLIKE OSE INSTITUCIONEVE 

 
Neni 95 

 
Kur testatori ia lë me testament pasurinë organeve publike ose institucioneve të 
ndryshme ka të drejtë të caktojë qëllimin për të cilin duhet të përdoret pasuria. 
 

EKZEKUTIMI I LEGUT 
 

Neni 96 
 
96.1. Kur trashëgimtari i ngarkuar me legun ose barrën ka vdekur para testatorit ose 

është bërë i padenjë, ka hequr dorë nga trashëgimi dhe testatori nuk ka caktuar 
një trashëgimtar tjetër në vend të tij për përmbushjen e detyrimeve në lidhje me 
legun ose me barrën, ngarkohen bashkëtrashëgimtarët ose trashëgimtarët ligjor, 
të cilëve u shtohet ose u kalon pjesa e atij që për shkaqet e mësipërme nuk mund 
ose nuk do të jetë trashëgimtar. 

96.2. Në qoftë se përmbushja e detyrimeve në lidhje me legun ose barrën është lidhur 
ngushtë me personin që për shkaqet e mësipërme nuk mund ose nuk do të jetë 
trashëgimtar, legu dhe barra bëhet e pavlefshme. 

 
EKZEKUTIMI PROPORCIONAL 

 
Neni 97 

 
Në rast se ndërmjet trashëgimtarëve asnjëri prej tyre nuk është ngarkuar nga 
trashëgimlënësi testamentar për të përmbushur legun, secili trashëgimtar detyrohet të 
kontribuojë për përmbushjen e tij sipas pjesës takuese. 
 

ZVOGËLIMI I LEGEVE DHE I BARRËVE 
 

Neni 98 
 
98.1. Trashëgimtari nuk është i detyruar të ekzekutojë në tërësi leget, vlera e të cilave 

tejkalon vlerën e asaj pjese të trashëgimit të pasurisë, të cilën trashëgimlënësi ka 
mundur ta disponojë lirisht. 

98.2. Kjo vlen edhe për legatarin, në qoftë se vlera e legeve ose e barrëve që duhet t’i 
ekzekutojë tejkalon vlerën e legut të tij. 

98.3. Në këto raste të gjitha leget dhe barrët zvogëlohen në përpjestim të njëjtë, po që 
se trashëgimlënësi nuk ka urdhëruar ndonjë gjë tjetër. 
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SHUARJA E LEGUT NË PËRGJITHËSI 
 

Neni 99 
 
Legu shuhet në qoftë se legatari vdes para trashëgimlënësit, heq dorë nga legu ose 
është i padenjë. Në këto raste objekti i legut i mbetet personit që ka qenë i detyruar ta 
ekzekutojë, po qe se nga vetë testamenti nuk rezulton ndryshe. 
 

SHURJA NË LIDHJE ME OBJEKTIN E LEGUT 
 

Neni 100 
 
Legu shuhet edhe kur trashëgimlënësi ka shpenzuar objektin e legut, ose ky objekt 
vetëvetiu ka pushuar së ekzistuari derisa ka qenë gjallë testatori, ose rastësisht është 
asgjesuar pas vdekjes së tij. 
 

PARASHKRIMI I LEGUT 
 

Neni 101 
 
E drejta për të kërkuar ekzekutimin e legut parashkruhet brenda 1 viti nga dita kur 
legatari ka marrë dijeni për të drejtën e vet dhe ka qenë i autorizuar të kërkojë 
ekzekutimin e legut, e më se voni prej 3 vjetëve nga dita kur ka pasur mundësi të 
kërkojë ekzekutimin e legut. 
 

V - EKZEKUTUESIT 
CAKTIMI I EKZEKUTUESIT TË TESTAMENTIT 

 
Neni 102 

 
102.1. Testatori mund të caktojë me testament një ose më shumë persona si ekzekutues 

të testamentit. 
102.2. Ekzekutues i testamentit mund të jetë çdo person që ka zotësi për të vepruar. 
102.3. Personi që është caktuar të jetë ekzekutues i testamentit nuk është detyruar të 

marrë përsipër këtë detyrë.  
 

DETYRAT E EKZEKUTUESIT TË TESTAMENTIT 
 

Neni 103 
 
103.1. Pëveç rasteve kur testatori nuk ka caktuar ndonjë gjë tjetër, ekzekutuesi i 

testamentit ka sidomos për detyrë të kujdeset për ruajtjen e pasurisë 
trashëgimore, ta drejtojë atë, të kujdeset për pagimin e borxheve dhe legeve, dhe 
në përgjithësi të kujdeset që testamenti të ekzekutohet ashtu si ka dashur 
testatori.  

103.2. Në qoftë se ka disa ekzekutues të testamentit ata kryejnë detyrat që u janë besuar 
së bashku, përveç nëse trashëgimlënësi ka caktuar ndryshe.  
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DHËNIA E LLOGARISË DHE SHPËRBLIMI I EKZEKUTUESIT 
 

Neni 104 
 
104.1. Ekzekutuesi i testamentit është i detyruar t’i japë llogari gjykatës për punën e 

vet. 
104.2. Ai ka të drejtë për shpërblimin e shpenzimeve dhe shpërblimin për punën e vet 

që do të paguhen në ngarkim të pjesës disponible të pasurisë trashëgimore e 
sipas vendimit të gjykatës. 

 
SHKARKIMI I EKZEKUTUESIT TË TESTAMENTIT 

 
Neni 105 

 
105.1. Gjykata në bazë të propozimit, ose sipas detyrës zyrtare, mund të shkarkojë 

ekzekutuesin e testamentit, po që se puna e tij nuk është në pajtim me vullnetin e 
testatorit ose me ligjin. 

105.2. Ekzekutuesi i shkarkuar i testamentit përgjigjet për dëmin që është shkaktuar 
nga veprimi, të cilin do ta kryente si ekzekutues i testamentit. 

 
EKZEKUTUESI I CAKTUAR NGA GJYKATA 

 
Neni 106 

 
Testatori mund t’i kërkojë Gjykatës Trashëgimore të emërojë një ekzekutues, ose të 
emërojë një të tillë nëse ekzekutuesi i caktuar nga testatori refuzon të marrë detyrën ose 
është shkarkuar nga Gjykata Trashëgimore. 
 

VI - REVOKIMI I TESTAMENTIT 
 

Neni 107 
 
107.1. Trashëgimlënësi mund të revokojë kurdoherë testamentin në tërësi ose pjesërisht 

në njërën nga format e parapara me ligj për përpilimin e testamentit. 
107.2. Trashëgimlënësi mund të revokojë testamentin me shkrim dhe me asgjësimin e 

dokumentit. 
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RAPORTI MIDIS TESTAMENTIT TË MËPARSHËM DHE TË MËVONSHËM 

 
Neni 108 

 
108.1. Në qoftë se me testamentin e mëvonshëm nuk revokohet shprehimisht 

testamenti i mëparshëm dispozitat e testamentit të mëparshëm mbeten në fuqi, 
po qe se nuk janë në kundërshtim me dispozitat e testamentit të mëvonshëm. 

108.2. Në qoftë se trashëgimlënësi ka asgjësuar testamentin e mëvonshëm, testamenti i 
mëparshëm mbetet në fuqi. 

 
DISPONIMI I SENDIT TË LËNË ME TESTAMENT 

 
Neni 109 

 
Çdo disponim i mëvonshëm nga ana e testatorit të sendit të caktuar që ia ka lënë dikujt 
me testament ka si pasojë revokimin e lënies me testament të këtij sendi. 
 

KREU I PESTË 
PADENJËSIA DHE PËRJASHTIMI I TRASHËGIMTARËVE 

TË DOMOSDOSHËM 
 

I - PADENJËSIA 
PADENJËSIA NË PËRGJITHËSI 

 
Neni 110 

 
110.1. Nuk mund të trashëgojë personi i padenjë për të trashëguar. 
110.2. Padenjësia nuk i pengon pasardhësit e personit të padenjë të trashëgojnë njësoj 

sikur personi i padenjë të kishte vdekur para trashëgimlënësit. 
 

PADENJËSIA PËR TRASHËGIM 
 

Neni 111 
 
I padenjë për të trashëguar është ai person që: 

a) Me dashje ka vrarë ose ka tentuar të vrasë trashëgimlënësin, bashkëshortin, 
fëmijët dhe prindërit e tij; 

b) Ka bërë ndaj trashëgimlënësit kallëzim ose dëshmi të rreme, për kryerjen e 
një vepre penale për të cilën parashikohet dënim me heqje lirie; 

c) Me mashtrim, kanosje e dhunë ka shtyrë trashëgimlënësin të bëjë, të 
ndryshojë ose të shfuqizojë testamentin ose ka përpiluar vetë një testament të 
rremë ose e ka përdorur atë për interesa të tij apo të të tjerëve;  

d) Është sjellë ndaj trashëgimlënësit në mënyrë poshtëruese dhe e ka keqtrajtuar 
atë;  

e) Nuk e ka përmbushur detyrimin për të mbajtuar apo ndihmuar trashëgimlë-
nësin.  
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VLERËSIMI KRYESISHT I PADENJËSISË NGA GJYKATA 
 

Neni 112 
 
Për padenjësinë gjykata kujdeset kryesisht përveç në rast padenjësie për shkeljen e 
detyrimit të mbajtjes dhe për mosdhënien e ndihmës së domosdoshme trashëgimlënësit. 
 

FALJA E PADENJËSISË 
 

Neni 113 
 
Trashëgimlënësi ka të drejtë të falë personin e padenjë për ta trashëguar, me kusht që 
falja të bëhet shprehimisht me testament, ose kur faljen, ndonëse nuk është bërë 
shprehimisht, trashëgimlënësi ka shënuar në testament se e ka njohur padenjësinë dhe 
megjithatë e cakton atë si trashëgimtar. 
 

II - PËRJASHTIMI I TRASHËGIMTARËVE TË DOMOSDOSHËM 
NGA TRASHËGIMI DHE PRIVIMI NGA PJESA E DOMOSDOSHME 

NË DOBI TË PASARDHËSVE 
SHKAQET E PËRJASHTIMIT 

 
Neni 114 

 
Trashëgimlënësi në testamentin e tij mund të përjashtojë nga trashëgimi trashëgimtarin 
që ka të drejtë për pjesën e domosdoshme: 

a) Në qoftë se ai me shkeljen e ndonjë detyrimi ligjor ose moral ka bërë cenim të 
rëndë ndaj trashëgimlënësit; 

b) Në qoftë se ka bërë me dashje ndonjë vepër të rëndë penale ndaj 
trashëgimlënësit, bashkëshortit, fëmijës ose prindit të tij;  

c) Në qoftë se është plangprishës, nuk do të punojë ose është dhënë pas jetës së 
pandershme.  

 
PËRJASHTIMI I PLOTË OSE I PJESSHËM 

 
Neni 115 

 
Përjashtim nga trashëgimi mund të jetë i plotë ose i pjesshëm. 
 

KUSHTET PËR VLEFSHMËRINË E PËRJASHTIMIT 
 

Neni 116 
 
116.1. Trashëgimlënësi që dëshiron të përjashtojë ndonjë trashëgimtar duhet ta shprehë 

këtë në mënyrë të qartë si dhe të tregojë shkakun e këtij përjashtimi. 
116.2. Shkaku i përjashtimit duhet të ekzistojë në kohën e përpilimit të testamentit. 
116.3. Në rast kontesti rreth bazueshmërisë së përjashtimit, detyrën për të provuar se 

përjashtimi është i arsyeshëm e ka ai që mbështetet në përjashtim. 
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PASOJAT E PËRJASHTIMIT 
 

Neni 117 
 
Me përjashtimin trashëgimtari humb të drejtat trashëgimore në vëllimin në të cilin 
është përjashtuar, kurse të drejtat e personave të tjerë që mund të trashëgojnë 
trashëgimlënësin caktohen sikur i përjashtuari të kishte vdekur para trashëgimlënësit. 
 

PRIVIMI NGA PJESA E DOMOSDOSHME NË DOBI 
TË TRASHËGIMTARËVE 

 
Neni 118 

 
118.1. Në qoftë se trashëgimtari i domosdoshëm ka shumë borxhe ose është 

plangprishës, trashëgimlënësi mund ta privojë në tërësi ose pjesërisht nga pjesa e 
domosdoshme e tij në dobi të pasardhësve të tij. 

118.2. Ky privim mbetet i plotëfuqishëm vetëm nëse në momentin e hapjes së 
trashëgimisë i privuari ka fëmijën e mitur ose nipin e mitur nga fëmija i vdekur 
më parë ose ka fëmijën madhor ose nipin madhor nga fëmija i vdekur më parë 
që janë të paaftë për punë. 

 
KREU I GJASHTË 

KREDITORËT E PASURISË 
 

BORXHET E TRASHËGIMISË NË PËRGJITHËSI 
 

Neni 119 
 
119.1. Trashëgimtarët janë përgjegjës për borxhet që ngarkojnë trashëgiminë në 

proporcion me pjesën e tyre dhe deri në vlerën e tyre të pjesës trashëgimore. 
119.2. Borxhet që ngarkojnë trashëgiminë janë: barrët mbi trashëgiminë, borxhet 

personale të trashëgimlënësit, shpenzimet e varrimit, shpenzimet e nevojshme për 
ruajtjen dhe administrimin e pasurisë deri në momentin e ndarjes së trashëgimisë. 

 
PËRGJEGJËSIA E LEGATARIT PËR BORXHET E TRASHËGIMLËNËSIT 

 
Neni 120 

 
Legatari nuk përgjigjet për borxhet e trashëgimlënësit nëse trashëgimlënësi nuk ka 
përcaktuar ndryshe në testament. 
 

LEGU I LËNË KREDITORIT 
 

Neni 121 
 
Kur testatori i ka lënë legun kreditorit të vet, ky ka të drejtë të kërkojë përmbushjen e 
detyrimit ndaj tij, po qe se nga testamenti nuk rezulton se qëllimi i trashëgimlënësit ka 
qenë ndryshe. 

 458 



 
Ligji Nr. 2004/26 Ligji për trashëgiminë i Kosovës 

PRIORITETI I KREDITORËVE MBI LEGATARËT 
 

Neni 122 
 
122.1. Kreditorët e trashëgimlënësit kanë përparësi në përmbushjen e kërkesave para 

legatarëve. 
122.2. Nëse leget janë ekzekutuar para pagimit të kreditorëve, kreditorët duhet ta 

kërkojnë këtë leg sipas dispozitave të ligjit të detyrimeve për pasurimin e pa 
bazë. 

 
VEÇIMI I PASURISË TRASHËGIMORE 

 
Neni 123 

 
123.1. Kreditorët e trashëgimlënësit brenda afatit prej tre muajsh nga hapja e 

trashëgimit mund të kërkojnë që pasuria trashëgimore të veçohet nga pasuria e 
trashëgimtarit. Në këtë rast trashëgimtari nuk mund të disponojë sendet dhe të 
drejtat e pasurisë trashëgimore, as të paguajë kreditorët e tij prej trashëgimisë, 
derisa nuk janë paguar kreditorët që kanë kërkuar veçimin. 

123.2. Kreditorët e trashëgimlënësit që kanë kërkuar veçimin e pasurisë trashëgimore 
borxhet e veta mund t’i nxjerrin vetëm nga pasuria trashëgimore. 

123.3. Për pasurinë trashëgimore të veçuar gjykata mund të caktojë kujdestar. 
 

PJESA E DYTË 
KALIMI I PASURISË TRASHËGIMORE TE TRASHËGIMTARËT 

 
I - HAPJA E TRASHËGIMIT 

VDEKJA DHE SHPALLJA E PERSONIT I VDEKUR 
 

Neni 124 
 
124.1. Me vdekjen e personit hapet trashëgimi i tij. 
124.2. Të njëjtin efekt e ka edhe shpallja e personit si të vdekur. 
 

HAPJA E TRASHËGIMIT TË PERSONIT TË SHPALLUR I VDEKUR 
DHE FILLIMI I AFATEVE 

 
Neni 125 

 
125.1. Si ditë e hapjes së trashëgimit të personit që është shpallur i vdekur konsiderohet 

dita kur aktvendimi mbi shpalljen e personit i vdekur ka marrë formën e prerë, 
po qe se në vetë vendimin si ditë e vdekjes nuk është caktuar ndonjë ditë tjetër. 

125.2. Në rast të shpalljes së personit i vdekur, afatet fillojnë të llogaritën nga dita kur 
aktvendimi për shpalljen e tij person i vdekur ka marrë formën e prerë. 

 

 459 



 
Ligjet civile 

ZOTËSIA PËR TË TRASHËGUAR 
 

Neni 126 
 
126.1. Trashëgimtar mund të jetë vetëm personi i cili është i gjallë në çastin e hapjes së 

trashëgimit. 
126.2. Fëmija i zënë në çastin e hapjes së trashëgimit do të konsiderohet si i lindur, në 

qoftë se lind i gjallë. 
126.3. Në qoftë se dy ose më shumë persona humbin jetën në të njëjtin aksident, ose 

kur nuk dihet rendi kronologjik i vdekjes së tyre, konsiderohet se asnjëri prej 
tyre nuk ka qenë i gjallë në çastin e hapjes së trashëgimisë së tjetrit. 

 
TRASHËGIMTARËT E PANJOHUR 

 
Neni 127 

 
127.1. Në qoftë se nuk dihet nëse ka trashëgimtarë, gjykata me anë të shpalljes do t’i 

thërrasë personat që pretendojnë se kanë të drejtë për trashëgim që të paraqiten 
në gjykatë. 

127.2. Në qoftë se me kalimin e një viti nga dita e shpalljes nuk paraqitet asnjë 
trashëgimtar, pasuria trashëgimore i dorëzohet komunës kompetente, por me 
këtë trashëgimtari që do të paraqitej më vonë nuk privohet nga e drejta që t’i 
dorëzohet pasuria trashëgimore ose pjesa që i takon. 

 
KUJDESTARIA PËR TRASHËGIMTARËT E PANJOHUR 

 
Neni 128 

 
128.1. Pasuria e paluajtshme i dorëzohet komunës në territorin e së cilës ndodhet, kurse 

pasuria e luajtshme i dorëzohet komunës në territorin e së cilës trashëgimlënësi 
ka pasur vendbanimin, përkatësisht vendqëndrimin në Kosovë. 

128.2. Në qoftë se trashëgimlënësi në kohën e vdekjes nuk ka pasur vendbanim apo 
vendqëndrim në Kosovë, pasuria e luajtshme i dorëzohet komunës në territorin e 
së cilës ndodhet gjykata trashëgimore. 

128.3. Nëse trashëgimtari nuk e ka kërkuar trashëgiminë brenda 20 viteve nga data e 
shpalljes së testamentit, ose kur nuk ka testament që nga vdekja e 
trashëgimlënësit, trashëgimlënësi do të konsiderohet pa trashëgimtarë ligjor ose 
testamentarë dhe do të aplikohen dispozitat e këtij ligji në lidhje me të drejtat në 
trashëgimi të komunave (Neni 21). 

 
KUJDESTARI I PASURISË TRASHËGIMORE 

 
Neni 129 

 
129.1. 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, gjykata 
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cakton kujdestarin e përkohshëm të pasurisë trashëgimore, i cili është i 
autorizuar që në emër të trashëgimtarit të padisë dhe të paditet, të realizojë 
kërkesat dhe të paguajë borxhet dhe të përfaqësojë trashëgimtarët në përgjithësi. 

129.2. Caktimi i kujdestarit të përkohshëm nga gjykata për trashëgimtarin që është i 
paaftë të mbrojë interesat e tij apo është i mitur rregullohet me dispozitat e Ligjit 
të Familjes. 

129.3. Gjykata është e autorizuar të caktojë të drejta dhe detyra të veçanta të kujdestarit 
të pasurisë trashëgimore. 

129.4. Nëse vetëm një ose disa bashkëtrashëgimtarë nuk janë të njohur, ose vendbanimi 
i këtyre bashkëtrashëgimtarëve nuk dihet, gjykata mund të caktojë njërin prej 
bashkëtrashëgimtarëve të mbetur si kujdestar të trashëgimisë. 

 
II - HEQJA DORË NGA TRASHËGIMI 

HEQJA DORË NË PËRGJITHËSI 
 

Neni 130 
 
130.1. Trashëgimtari mund të heq dorë nga trashëgimi me deklaratë të dhënë pranë 

gjykatës gjersa të përfundojë seanca mbi trashëgimin. 
130.2. Heqja dorë vlen edhe për pasardhësit e atij që ka hequr dorë, përveç nëse 

shprehimisht ka deklaruar se hequr dorë vetëm në emër të vet. 
130.3. Në qoftë se pasardhësit janë të mitur për këtë heqje dorë nuk nevojitet leja e 

organit të kujdestarisë. 
130.4. Trashëgimtari, i cili ka hequr dorë në emër të vet konsiderohet sikur të mos ketë 

qenë trashëgimtar. 
130.5. Në qoftë se për trashëgim kanë hequr dorë të gjithë pasardhësit të cilët i takojnë 

radhës me të afërt të trashëgimisë në çastin e vdekjes të trashëgimlënësit, në 
trashëgim thirren pasardhësit e radhës pasuese të trashëgimit. 

 
KALIMI I SË DREJTËS SË HEQJES DORË NGA TRASHËGIMI 

 
Neni 131 

 
131.1. Nëse trashëgimtari ka vdekur para se të përfundojë shqyrtimi i pasurisë 

trashëgimore dhe nuk ka hequr dorë nga trashëgimi, e drejta e heqjes dorë kalon 
tek trashëgimtarët e tij. 

131.2. Nëse janë disa trashëgimtarë të trashëgimtarit të vdekur, ata nuk janë të detyruar 
të heqin dorë bashkarisht dhe secili prej këtyre trashëgimtarëve të trashëgimtarit 
të vdekur mund të heqin dorë për pjesën e trashëgimisë së trashëgimlënësit që i 
takon pjesës së tij në trashëgiminë e trashëgimtarit të vdekur. 

 
PERSONI QË NUK MUND TË HEQË DORË NGA TRASHËGIMI 

 
Neni 132 

 
132.1. Nuk mund të heqë dorë nga trashëgimi trashëgimtari që ka disponuar tërë 

pasurinë trashëgimore ose një pjesë të saj. 
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132.2. Masat që merr një trashëgimtar vetëm për të ruajtur pasurinë trashëgimore, si 

dhe masat e administrimit vijues, nuk e privojnë nga e drejta që të heqë dorë nga 
trashëgimi. 

 
PËRMBAJTJA E DEKLARATËS MBI HEQJEN DORË NGA TRASHËGIMI 

 
Neni 133 

 
133.1. Heqja dorë nga trashëgimi nuk mund të jetë e pjesëshme apo me kusht. 
133.2. Heqja dorë në dobi të trashëgimtarit të caktuar nuk konsiderohet si heqje dorë 

nga trashëgimi, por si deklaratë për cedimin e pjesës trashëgimore tek 
trashëgimtari i caktuar. 

 
HEQJA DORË NGA TRASHËGIMI QË NUK ËSHTË HAPUR 

 
Neni 134 

 
Heqja dorë nga trashëgimi që nuk është hapur nuk ka kurrfarë efekti juridik. 
 

PAREVOKUESHMËRIA E DEKLARATËS PËR HEQJEN DORË 
OSE PËR PRANIMIN E TRASHËGIMIT DHE NULIMI I SAJ 

 
Neni 135 

 
134.1. Deklarata për heqjen dorë nga trashëgimi ose për pranimin e trashëgimit nuk 

mund të revokohet. 
134.2. Trashëgimtari që ka dhënë deklaratën mund të kërkojë nulimin e kësaj deklarate, 

po qe se ajo është dhënë me kanosje, dhunë, për shkak të mashtrimit ose 
lajthimit. 

 
SHTIMI 

 
Neni 136 

 
Pjesa e trashëgimtarit me testament që ka hequr dorë nga trashëgimi i takon 
trashëgimtarëve ligjorë të trashëgimlënësit, po qe se nga vetë testamenti nuk 
parashikohet ndryshe. 
 

SI TRASHËGOHET PJESA E PERSONIT QË HEQ DORË 
NGA TRASHËGIMI 

 
Neni 137 

 
Pjesa e trashëgimisë së trashëgimtarit ligjor që ka hequr dorë nga trashëgimi 
trashëgohet sikur ky trashëgimtar të kishte vdekur para trashëgimlënësit. 
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PARASHKRIMI I SË DREJTËS PËR TË KËRKUAR 
PASURINË TRASHËGIMORE 

 
Neni 138 

 
138.1. E drejta për të kërkuar pasurinë trashëgimore si trashëgimtar i trashëgimlënësit 

parashkruhet ndaj poseduesit me mirëbesim brenda një viti nga dita që 
trashëgimtari ka marrë dijeni për të drejtën e vet dhe për poseduesin e sendeve 
nga pasuria trashëgimore dhe në çdo rast jo më vonë se 10 vjetë duke llogaritur 
për trashëgimtarin ligjor nga dita e vdekjes e trashëgimlënësit, kurse për 
trashëgimtarin me testament nga shpallja e testamentit. 

138.2. Ndaj poseduesit me keqbesim kjo e drejtë parashkruhet brenda 20 vjetësh nga 
koha parashikuar në paragrafin 1. 

 
III - NDARJA E TRASHËGIMIT 

E DREJTA PËR NDARJE 
 

Neni 139 
 
139.1. Ndarjen e trashëgimit mund ta kërkojë çdo trashëgimtar në çdo kohë, por jo në 

një kohë të papërshtatshme. 
139.2. Kjo e drejtë nuk parashkruhet. 
139.3. Kontrata me të cilën trashëgimtari heq dorë nga e drejta që të kërkojë ndarjen, si 

dhe dispozita e testamentit me të cilën ndalohet ose kufizohet ndarja është nul. 
 

BASHKËSIA E TRASHËGIMISË 
 

Neni 140 
 
140.1. Gjer në kohën e ndarjes trashëgimtarët e administrojnë dhe e disponojnë 

bashkarisht pasurinë trashëgimore. 
140.2. Në qoftë se nuk ka ekzekutues të testamentit e trashëgimtarët nuk pajtohen për 

administrimin e pasurisë trashëgimore, gjykata me kërkesën e njërit prej tyre do 
të caktojë administratorin, i cili për të gjithë ata do të administrojë pasurinë 
trashëgimore. Gjykata mund t’i caktojë secilit trashëgimtar pjesën e pasurisë 
trashëgimore që do të administrojë. 

140.3. Gjykata mund të caktojë administrator edhe ndonjërin nga trashëgimtarët. 
140.4. Administratori me lejen e gjykatës mund të disponojë sende nga pasuria 

trashëgimore, po qe se është i autorizuar për këtë me testament apo nëse kjo i 
nevojitet për t’i paguar shpenzimet ose për të mënjanuar ndonjë dëm. 

 
CEDIMI I PJESËS TRASHËGIMORE PARA NDARJES 

 
Neni 141 

 
141.1. Çdo trashëgimtar para ndarjes mund të cedojë pjesën e vet trashëgimore në 

tërësi ose pjesërisht vetëm tek bashkëtrashëgimtarët. 
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141.2. Kontrata mbi cedimin e pjesës trashëgimore duhet të vërtetohet në gjykatë. 
141.3. Kontrata e trashëgimtarit me personin që nuk është trashëgimtar për cedimin e 

pjesës trashëgimore detyron vetëm trashëgimtarin që pas ndarjes t’ia dorëzojë 
pjesën e vet bashkëkontraktuesit. Me këtë kontratë bashkëkontraktuesi deri në 
kohën e ndarjes nuk fiton kurrfarë të drejte tjetër. 

141.4. Bashkëtrashëgimtarët kanë të drejtën e parablerjes në pajtim me dispozitat e 
Ligjit të së Drejtës Reale. Kjo e drejtë parashkruhet për secilin bashkëtrashë-
gimtar dy muaj pasi bashkëtrashëgimtari është njoftuar me shkrim për 
transferën. Nëse disa bashkëtrashëgimtarë e ushtrojnë të drejtën e tyre të 
parablerjes, ata e fitojnë bashkarisht pjesën e trashëgimisë, në proporcion me 
pjesët e tyre respektive në raport me gjithë trashëgiminë. 

 
E DREJTA E TRASHËGIMTARËVE QË KANË BASHKËJETUAR 

OSE KANË PUNUAR NË NJË BASHKËSI ME TRASHËGIMLËNËSIN 
 

Neni 142 
 
142.1. Me kërkesën e trashëgimtarit që ka bashkëjetuar ose ka punuar në një bashkësi 

me trashëgimlënësin gjykata, kur gjen se ka bazë të arsyeshme për këtë kërkesë, 
mund të vendosë që t’i lihen disa sende të luajtshme ose të paluajtshme ose 
grupe sendesh që do t’i takonin pjesës së trashëgimtarëve të tjerë, kurse ky t’u 
paguajë me të holla vlerën e këtyre sendeve, brenda afatit që cakton gjykata 
duke marrë parasysh rrethanat e rastit. 

142.2. Për shumën e caktuar në këtë mënyrë këta trashëgimtarë derisa ta paguajnë kanë 
pengun ligjor për pjesët e pasurisë trashëgimore që i janë dhënë trashëgimtarit, i 
cili është i detyruar t’u bëjë pagesën. 

142.3. Në qoftë se nuk u bëhet pagesa brenda afatit të caktuar, ata kanë të drejtë të 
kërkojnë përmbushjen e detyrimit ose dorëzimin e sendeve që zakonisht do t’u 
takonin në emër të pjesës trashëgimore. 

 
NDARJA E SENDEVE TË SHTËPISË 

 
Neni 143 

 
143.1. Sendet e shtëpisë që shërbejnë për plotësimin e nevojave të përditshme të 

trashëgimtarit që ka bashkëjetuar me trashëgimlënësin në të njëjtën familje e që 
nuk është pasardhës apo bashkëshort i tij, do t’i lihen me kërkesën e tij, kurse 
vlera e tyre do të llogaritet në pjesën e këtij trashëgimtari. 

143.2. Në qoftë se vlera e sendeve tejkalon vlerën e pjesës trashëgimore, trashëgimtari 
të cilit i janë lënë sendet do t’ua paguajë këtë diferencë trashëgimtarëve të tjerë. 

 
DETYRIMI I MBROJTJES MIDIS TRASHËGIMTARËVE PAS NDARJES 

 
Neni 144 

 
144.1. Nëse pas ndarjes: 
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a. një person i tretë, në zbatim të së drejtës të krijuar para ndarjes në mënyrë të 
ligjshme merr një send që trashëgimtari ka fituar me ndarje, ose në mënyrë 
të ligjshme kufizon ushtrimin e një të drejte që trashëgimtari ka fituar me 
ndarje, ose 

b. një send i fituar nga trashëgimtari me ndarje ka një defekt të fshehur, ose 
c. një kërkese që i ka kaluar trashëgimtarit me ndarje nuk ekziston, ose nuk 

mund nxirret në vlerën e plotë që i ka kaluar atij, trashëgimtarët e tjerë janë 
përgjegjës ndaj këtij trashëgimtari për diferencën mes vlerës aktuale të këtij 
sendi, të drejte, ose objekti dhe vlerës së prezumuar të tyre gjatë ndarjes.  

144.2. E drejta e trashëgimtarit sipas paragrafit 1 mund të ushtrohet brenda 3 viteve nga 
data e ndarjes. Lidhur me parashkrimin e kësaj kërkese zbatohen dispozitat e 
Ligjit të Detyrimeve.  

144.3. Sipas këtij Neni përgjegjësia e çdo trashëgimtari për çdo kërkesë kufizohet 
brenda kërkesës që i takon pjesës së tij në raport me trashëgiminë në tërësi.  

 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

PROCEDURA TRASHËGIMORE 
 

Neni 145 
 
Rregullat e procedurës sipas të cilave, gjykata, organet e tjera dhe personat e autorizuar 
veprojnë në çështjet e trashëgimisë përcaktohen me dispozitat për procedurën 
jashtëkontestimore. 
 

ZBATIMI I LIGJIT TË TRASHËGIMISË I KOSOVËS 
 

Neni 146 
 
146.1. Dispozitat e këtij Ligji vlejnë për trashëgiminë e të gjithë qytetarëve të Kosovës 

që në kohën e vdekjes kanë pasur vendbanimin në Kosovë, pavarësisht se ku ka 
ndodhur vdekja dhe ku gjendet pasuria. 

146.2. Megjithatë, personat e përcaktuar në paragrafin 1 që nuk kanë vendqendrimin në 
Kosovë, mund të zgjedhin me testament ligjin e trashëgimisë së vendit ku ata 
kanë vendqendrimin tyre. 

 
LIGJI I TRASHËGIMISË PËR NJË PERSON QË NUK ËSHTË KOSOVAR 

 
Neni 147 

 
147.1. Trashëgimia e personave të tjerë rregullohet nga ligjet të vendit qytetar i të cilit 

ka qenë trashëgimlënësi në kohën e vdekjes.  
147.2. Në qoftë se në shtetin e shtetasit të huaj të vdekur shqyrtohet pasuria 

trashëgimore e qytetarit të Kosovës sipas ligjeve të tij, pasuria trashëgimore e 
këtij shtetasi të huaj që ndodhet në territorin e Kosovës do të shqyrtohet sipas 
dispozitave të këtij ligji.  
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KËRKESAT FORMALE PËR VLEFSHMËRINË E TESTAMENTEVE 
 

Neni 148 
 
148.1. Testamenti do të konsiderohet se i plotëson kërkesat formale të këtij Ligji, nëse 

plotëson njërën nga kërkesat formale: 
a. Të ligjit të vendit ku trashëgimlënësi ka pasur shtetësinë në kohën e 

vdekjes, ose në kohën ku ai ka bërë testamentin, 
b. Të ligjit të vendit ku është bërë testamenti, 
c. Të ligjit të vendit ku trashëgimlënësi ka pasur vendbanimin ose 

vendqendrimin, qoftë në kohën ku ai ka bërë testamentin ose në kohës e 
vdekjes së tij, 

d. Të ligjit të aplikueshëm në vendin ku gjenden pasuritë e paluajtshme, por 
vetëm përsa i përket këtyre paluajtshmërive ose, 

e. Të ligjit për trashëgiminë në përgjithësi, ose që do të aplikohej për 
trashëgiminë e trashëgimlënësit në kohën kur ai ka bërë testamentin.  

148.2. Paragrafi 1 aplikohet edhe për testamentet pas revokimit të një testamenti të 
mëparshëm. 

148.3. Kërkesat në lidhje me kombësinë, shtetësinë, ose karakteristikat e tjera personale 
të trashëgimlënësit, apo të dëshmitarëve të testamentit do të konsiderohen 
“kërkesa formale” për qëllime të këtij neni. 

 
HYRJA NË FUQI 

 
Neni 149 

 
149.1. Pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës ligji i dërgohet PSSP-së për t’u shpallur. 
149.2. Ky ligj hyn në fuqi pas shpalljes nga PSSP-ja. 
 
Ligji Nr.2004/26 
28 korrik 2004 
 
GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETË-
QEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË: VITI I / NR. 3 /1 GUSHT 2006 
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LIGJI Nr. 03/L-212 
I PUNËS 

 
Përmbajtja 
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Kreu II: Themelimi i marrëdhënies së punës ............................................................................................... 470 
Kreu III: Sistemimi i të punësuarit në vendin e punës ................................................................................. 474 
Kreu IV: Orari punës.................................................................................................................................... 475 
Kreu V: Pushimet dhe mungesat nga puna................................................................................................... 477 
Kreu VI: Mbrojtja dhe siguria në punë ........................................................................................................ 481 
Kreu VII: Paga dhe beneficionet e të punësuarve ........................................................................................ 486 
Kreu VIII: Ndërprerja e marrëdhënies së punës........................................................................................... 489 
Kreu IX: Proceduarat për realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës ............................................... 493 
Kreu X: Organizatat e të punësuarve dhe të punëdhënësve ......................................................................... 495 
Kreu XI: Dispozitat ndëshkimore................................................................................................................. 497 
Kreu XII: Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare ...................................................................................... 497 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) dhe nenit 49 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Duke pasur parasysh Konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Legjislacionin 
e BE-së dhe parimet themelore të ekonomisë së hapur dhe të tregut të punës; 
 
Me qëllim të krijimit të një baze ligjore funksionale, gjithëpërfshirëse dhe të 
qëndrueshme për marrëdhënien e punës, 
 
Miraton 
 

LIGJ TË PUNËS 
 

KREU I 
DISPOZITAT THEMELORE 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Ky ligj ka për qëllim të rregullojë të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës, siç 
përcaktohen me këtë ligj. 
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Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
1. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të punësuarit dhe punëdhënësit e sektorit privat 

dhe publik në Republikën e Kosovës.  
2. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për të punësuarit dhe punëdhënësit, punësimi i 

të cilëve rregullohet me ligj të veçantë, nëse ligji i veçantë nuk parashikon zgjidhje 
për çështje të caktuara nga marrëdhënia e punës.  

3. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për të punësuarit me shtetësi të huaj dhe 
personat pa shtetësi, të cilët janë të punësuar tek punëdhënësit në territorin e 
Republikës së Kosovës, nëse me ligj nuk është rregulluar ndryshe.  

4. Dispozitat e këtij ligji nuk janë të aplikueshme për marrëdhëniet e punësimit brenda 
misioneve ndërkombëtare, misioneve diplomatike dhe konsullore të shteteve të 
huaja, Pranisë Ushtarake Ndërkombëtare të vendosur në Republikën e Kosovës në 
bazë të Propozimit Gjithëpërfshirës për Statusin dhe organizatat ndërkombëtare 
qeveritare. 

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. I punësuari - personi fizik i punësuar për të kryer punë ose shërbime me 
pagesë për punëdhënësin;  

1.2. Punëdhënësi - personi fizik ose juridik i cili i siguron punë të punësuarit dhe 
i paguan pagën për punën ose për shërbimet e kryera;  

1.3. Sektori publik - sektori i arsimit, të shëndetësisë si dhe ndërmarrjet publike 
të cilat janë pronësi e Republikës së Kosovës apo e ndonjërës nga komunat e 
Republikës së Kosovës; 

1.4. Dialogu Social - procesi demokratik i konsultimeve dhe i shkëmbimit të 
informatave në mes të përfaqësuesve të punëdhënësve, punëmarrësve dhe 
përfaqësuesve të Qeverisë; 

1.5. Këshilli Ekonomiko-Social (KES) - organi i nivelit nacional i cili udhëheq 
konsultimet për çështjet nga marrëdhënia e punës, mirëqenia sociale dhe 
çështjet tjera të cilat kanë të bëjnë me politikat ekonomike në Republikën e 
Kosovës; 

1.6. Organizatat e të punësuarve - sindikatat të cilat janë të pavarura, vullnetare, 
e themeluar për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të të punësuarve; 

1.7. Organizata e punëdhënësve - organizatë në të cilën punëdhënësit bashkohen 
vullnetarisht për mbrojtjen e interesave të tyre;  

1.8. Kontrata Kolektive - marrëveshja ndërmjet organizatave të punëdhënësve 
dhe organizatave të të punësuarve me të cilën rregullohen të drejtat, detyrat 
dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga marrëdhënia e punës sipas marrëveshjes së 
arritur; 

1.9. Akti i Brendshëm i Punëdhënësit - akti i cili rregullon të drejtat, detyrat dhe 
përgjegjësitë që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, në pajtim me këtë ligj dhe 
me Kontratën Kolektive;  
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1.10. Marrëdhënia e Punës - një marrëveshje ose rregullim kontraktual 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;  

1.11. Kontrata e Punës - akti individual e cila lidhet ndërmjet punëdhënësit dhe të 
punësuarit, me të cilën rregullohen të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë që 
rrjedhin nga marrëdhënia e punës në pajtim me këtë ligj, me Kontratën 
Kolektive dhe me Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit; 

1.12. Praktikanti - personi i kualifikuar i cili themelon për herë të parë marrëdhënie 
pune, me qëllim që gjatë punës praktike të aftësohet për punë të caktuara; 

1.13. Paga - shpërblimi ose fitimi i çfarëdo niveli të llogaritur e shprehur në para 
për të punësuarin; 

1.14. Paga minimale - pagesa minimale e propozuar nga KES-i ndërsa e vendosur 
nga Qeveria, sipas kritereve të përcaktuara me këtë në pajtim me këtë ligj; 

1.15. Puna e detyruar ose e dhunshme - puna ose shërbimet të cilat kërkohen të 
kryhen nën kërcënim me ndëshkim, për të cilat i punësuari nuk shpreh vullnet 
t’i kryejë; 

1.16. Anëtarët e familjes së ngushtë - bashkëshorti/ja, fëmijët martesorë dhe 
jashtë martesorë, fëmijët e birësuar, vëllezërit, motrat dhe prindërit; 

1.17. Diskriminimi - çdo dallim që përfshin përjashtim ose dhënie të përparësisë 
në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, fesë, moshës, gjendjes familjare, mendimit 
politik, prejardhjes kombëtare ose sociale, gjuhës ose anëtarësisë sindikale, që 
e ka fuqinë e anulimit ose mosdhënies së mundësive të barabarta për punësim 
apo profesion apo ngritje profesionale; 

1.18. Ministria - Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS); 
1.19. IP - Inspektorati i Punës; 
1.20. QRP -Qendra Rajonale e Punësimit; 
1.21. ZP - Zyrat e Punësimit. 

 
Neni 4 

Hierarkia në mes të Ligjit, Kontratës Kolektive, Aktit të Brendshëm të 
Punëdhënësit dhe Kontratës së Punës 

 
1. Dispozitat e Kontratës Kolektive, Aktit të Brendshëm të Punëdhënësit dhe 

Kontratës së Punës duhet të jenë në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 
2. Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajë të drejta më pak të favorshme për të 

punësuarin dhe punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me këtë ligj.  
3. Akti i Brendshëm i Punëdhënësit dhe Kontrata e Punës mund të përmbajnë 

dispozita me të cilat përcaktohen më shumë të drejta dhe kushte të favorshme, nga 
të drejtat dhe kushtet e përcaktuara me ligj, përveç nëse me këtë ligj është 
përcaktuar ndryshe.  

 
Neni 5 

Ndalimi i të gjitha llojeve të diskriminimit 
 
1. Diskriminimi është i ndaluar në punësim dhe profesion, lidhur me rekrutimin në 

punësim, trajnimin, promovimin e punësimit, kushtet e punësimit, masat 
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disiplinore, ndërprerjen e kontratës së punës ose çështjeve të tjera nga marrëdhënia 
e punës të rregulluara me këtë ligj dhe me ligjet e tjera në fuqi.  

2. Ndalohet diskriminimi i drejtpërdrejtë ose i tërthortë i personave me aftësi të 
kufizuara gjatë punësimit, avancimit në punë dhe avancimit profesional, nëse për 
atë vend pune është i aftë ta kryejë punën në mënyrë adekuate. 

3. Nuk konsiderohet diskriminim, çdo dallim përjashtim ose dhënie e përparësisë, 
përkitazi me ndonjë vend të caktuar pune, në bazë të kritereve të caktuara që 
kërkohen për atë vend pune. 

4. Punëdhënësi është i obliguar që në rastin e punësimit të punëtorëve, për të njëjtin 
vend pune të përcaktojë kritere dhe mundësi të barabarta si për femra ashtu edhe për 
meshkuj. 

5. Dispozitat e Ligjit nr. 2004/3 Kundër Diskriminimit, do të zbatohen drejtpërsëdrejti 
kur është në pyetje marrëdhënia e punës e lidhur në mes të të punësuarit dhe 
punëdhënësit.  

 
Neni 6 

Ndalimi i punës së detyruar ose të dhunshme 
 
1. Puna e detyruar ose e dhunshme është e ndaluar.  
2. Përjashtimisht punë e detyruar nuk konsiderohet puna ose shërbimi të cilin e 

kryejnë personat e dënuar me aktgjykim të formës së prerë gjatë vuajtjes së dënimit 
ose në raste të gjendjes së jashtëzakonshme, të shpallur sipas nenit 131 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  

 
KREU II 

THEMELIMI I MARRËDHËNIES SË PUNËS 
 

Neni 7 
Kushtet dhe kriteret për themelimin e marrëdhënies së punës 

 
1. Marrëdhënia e punës mund të themelohet me çdo person prej moshës tetëmbëdhjetë 

(18) vjeç.  
2. Marrëdhënia e punës mund të themelohet edhe me personat në mes të moshës 

pesëmbëdhjetë (15) deri në tetëmbëdhjetë (18) vjeç, të cilët mund të punësohen për 
punë të lehta që nuk paraqesin rrezik për shëndetin ose zhvillimin e tyre dhe nëse 
ajo punë nuk është e ndaluar me ndonjë ligj ose akt nënligjor.  

3. Asnjë punëdhënës nuk mund të lidhë kontratë pune me ndonjë person nën moshën 
pesëmbëdhjetë (15) vjeç.  

4. Për pagesën e kontributeve dhe detyrimeve tjera ligjore, punëdhënësi është i 
detyruar që të punësuarin t’a lajmërojë në Administratën Tatimore të Kosovës, 
institucionet e tjera të cilat i menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme 
pensionale dhe skemat e tjera të obligueshme.  

5. Sistemimi i punëve të lehta dhe të ndaluara nga paragrafi 2. i këtij neni për personat 
nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç, rregullohet me akt nënligjor të nxjerrë nga 
Ministria.  
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Neni 8 
Konkursi Publik 

 
1. Punëdhënësi në sektorin publik, është i obliguar që të shpall konkurs publik sa herë 

që pranon një punëmarrës dhe themelon një marrëdhënie të punës.  
2. Konkursi duhet të jetë i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj 

diskriminimi, ashtu siç parashihet me këtë ligj dhe aktet tjera në fuqi.  
 

Neni 9 
Punësimi i shtetaseve të huaj 

 
Shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi në Republikën e Kosovës themelojnë 
marrëdhënie pune sipas këtij ligji, nën kushtet dhe kriteret e përcaktuara me ligj të 
veçantë për punësimin e shtetasve të huaj dhe sipas konventave ndërkombëtare. 
 

Neni 10 
Kontrata e Punës 

 
1. Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar dhe nënshkruhet nga punëdhënësi dhe i 

punësuari. Kontrata përfshin elementet e përcaktuara sipas nenit 11 të këtij ligji.  
2. Kontrata e Punës mund të lidhet për:  

2.1. një periudhë të pacaktuar;  
2.2. një periudhë të caktuar;dhe  
2.3. për punë dhe detyra specifike.  

3. Kontrata e punës që nuk përmban kurrfarë hollësish për kohëzgjatjen e vet, duhet të 
konsiderohet si kontratë në periudhë të pacaktuar.  

4. Kontrata për periudhë të caktuar nuk mund të lidhet për një periudhë më të gjatë se 
dhjetë (10) vite.  

5. Kontrata për një periudhë të caktuar që ripërtërihet në mënyrë të qartë ose të 
vetëkuptueshme për një periudhë të punësimit më të gjatë se dhjetë (10) vite, 
konsiderohet si kontratë për një periudhë të pacaktuar kohore.  

6. Kontrata për një detyrë specifike, nuk mund të jetë më e gjatë se njëqindenjëzet 
(120) ditë brenda një (1) viti.  

7. Personi që ka lidhur kontratë të punës për një afat të caktuar ose për një detyrë 
specifike, i ka të gjitha të drejtat dhe detyrimet e parapara me këtë ligj, përveç nëse 
është paraparë ndryshe me ligj.  

8. Të punësuarit për një punë specifike, nuk i takon e drejta në pushim vjetor dhe të 
drejtat e tjera të përcaktuara me Kontratë Kolektive dhe Kontratën e Punës.  

9. Me Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit, përcaktohet koha në 
rastet kur me të punësuarin mund të themelohet marrëdhënia e punës në kohë të 
caktuar dhe punë specifike, në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 11 

Përmbajtja e Kontratës së Punës 
 
1. Kontrata e Punës përmban; 
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2. të dhënat për punëdhënësin (emërtimi, selia dhe numrin e regjistrimit të biznesit); 
3. të dhënat për të punësuarin (emri, mbiemri, kualifikimi dhe vendbanimi); 
4. emërtimin, natyrën, llojin e punës, llojin shërbimeve dhe përshkrimin e detyrave të 

punës; 
5. vendin e punës dhe njoftimin që puna do të kryhet në lokacione të ndryshme; 
6. orët dhe orarin e punës; 
7. datën e fillimit të punës;  
8. kohëzgjatjen e Kontratës së Punës;  
9. lartësinë e pagës bazë, si dhe ndonjë shtesë ose të ardhur tjetër; 
10. kohëzgjatjen e pushimeve;  
11. përfundimin e marrëdhënies së Punës;  
12. të dhëna të tjera për të cilat punëdhënësi dhe punëmarrësi i vlerësojnë të 

rëndësishme për rregullimin e marrëdhënies së punës;  
13. kontrata e Punës mund të përmbajë të drejta dhe detyra të tjera të parashikuara me 

këtë ligj;  
14. të drejtat dhe detyrimet të cilat nuk janë të përcaktuara me Kontratën e Punës, 

rregullohen me dispozitat e këtij ligji, Kontratën Kolektive dhe Aktin e Brendshëm 
të Punëdhënësit;  

15. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale për nevojat e punëdhënësve do të 
përgatisë mostra të kontratave të punës sipas standardeve minimale, për periudhë të 
pacaktuar, të caktuar dhe për punë specifike.  

 
Neni 12 

Vazhdimi i punësimit 
 
1. Vazhdimi i punësimit të të punësuarit, nuk konsiderohet si ndërprerje e 

marrëdhënies së punës, si në rastet e mëposhtme:  
1.1. pas shfrytëzimit të pushimit vjetor, pushimit mjekësor, pushimit të lehonisë 

ose çfarëdo pushimi tjetër të marrë në përputhje me ligjin; 
1.2. pas suspendimit të tij nga vendi i punës me ose pa pagesë, në përputhje me 

këtë ligj; 
1.3. ndërmjet ndërprerjes të kontratës së punës së tij dhe datës së rikthimit efektiv 

sipas vendimit të gjykatës ose organit të ngjashëm në përputhje me këtë ligj; 
1.4. me pëlqimin e punëdhënësit.  

2. Vazhdimi i punësimit nga i punësuari nuk konsiderohet si i ndërprerë nga intervali 
kohor prej përfundimit të punësimit deri me rifillimin e serishëm të punësimit që 
nuk kalon intervalin kohor më shumë se dyzetepesë (45) ditë pune.  

 
Neni 13 

Të drejtat e të punësuarit me rastin e ndërrimit të punëdhënësit 
 
1. Në rast të ndërrimit statusor, përkatësisht të ndërrimit të punëdhënësit, punëdhënësi 

i ardhshëm nga punëdhënësi paraprak në përputhje me Kontratën Kolektive dhe 
kontratat e punës, i merr përsipër të gjitha detyrimet dhe përgjegjësitë nga 
marrëdhënia e punës të cilat janë të aplikueshme në ditën e ndërrimit të 
punëdhënësit.  
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2. Punëdhënësi paraprak është i obliguar që punëdhënësin e ardhshëm ta informojë 
drejtë dhe plotësisht për të drejtat dhe detyrimet nga Kontrata Kolektive dhe 
Kontrata e Punës të cilat barten te punëdhënësi i ardhshëm.  

3. Punëdhënësi paraprak është i obliguar që në formë të shkruar t’i informojë të gjithë të 
punësuarit për bartjen e detyrimeve dhe përgjegjësive tek punëdhënësi i ardhshëm.  

4. Nëse i punësuari refuzon bartjen e kontratës së punës apo nuk deklarohet në afatin 
prej pesë (5) ditësh nga dita e marrjes së njoftimit sipas paragrafit 3. të këtij neni, 
punëdhënësi paraprak mund t’ia shkëpusë kontratën e punës të punësuarit.  

 
Neni 14 

Fillimi i punës 
 
1. I punësuari e fillon punën ditën e përcaktuar me Kontratën e Punës.  
2. Në qoftë se i punësuari nuk e fillon punën në ditën e caktuar me Kontratën e Punës, 

do të konsiderohet se nuk ka themeluar marrëdhënie pune, përveç në qoftë se është 
penguar të fillojë punën për shkaqe të arsyeshme, ose në qoftë se punëdhënësi dhe i 
punësuari merren vesh ndryshe.  

 
Neni 15 

Puna provuese 
 
1. Puna provuese përcaktohet me Kontratën e Punës. 
2. Puna Provuese mund të zgjasë, më së shumti gjashtë (6) muaj në pajtim me këtë 

ligj, Kontratën Kolektive dhe Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit.  
3. Gjatë periudhës provuese të punës, punëdhënësi dhe të punësuarit, mund ta 

ndërpresin marrëdhënien e punës me njoftim paraprak prej shtatë (7) ditësh.  
 

Neni 16 
Praktikantët 

 
1. Punëdhënësi mund të lidhë Kontratë Pune me praktikantin. 
2. I punësuari në cilësinë e praktikantit i cili ka lidhur kontratë pune me punëdhënësin, 

i realizon të gjitha të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës sikurse të 
punësuarit e tjerë. 

3. Punëdhënësi i cili pranon praktikant në ndërmarrjen e tij, është i detyruar që të 
ofrojë mbrojtje dhe siguri në punë duke u bazuar në Ligji Nr. 2003/19 për siguri në 
punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe mbrojtjen e ambientit të punës. 

4. Puna praktike e praktikantit me përgatitje pasuniversitare, universitare dhe të lartë 
mund të zgjasë më së shumti një (1) vit, ndërsa puna praktike e praktikantit me 
shkollim të mesëm mund të zgjasë më së shumti gjashtë (6) muaj. 

5. Punëdhënësi në marrëveshje me personin e interesuar mund të angazhojë praktikant 
pa ndonjë kompensim të pagës dhe të drejtave të tjera nga marrëdhënia e punës, 
përveç që duhet të ofrojë mbrojtje dhe siguri në vendin e punës sipas ligjit. 
Punëdhënësi i cili e angazhon praktikantin pa kompensim page, është i obliguar ta 
evidentojë praktikantin në listën e evidencave pa kompensim page. 

6. Me Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit, përcaktohet mënyra e 
aftësimit profesional dhe kohëzgjatja e stazhit të praktikantit. 
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KREU III 
SISTEMIMI I TË PUNËSUARIT NË VENDIN E PUNËS 

 
Neni 17 

Caktimi i të punësuarit në vendin e punës 
 
1. I punësuari caktohet në vendin e punës, për të cilën ka lidhur Kontratë Pune.  
2. Në rast të nevojës për ristrukturim apo organizim të ri të punës, i punësuari në 

pajtim me Kontratën e Punës mund të sistemohet në vend tjetër të punës që i 
përgjigjet përgatitjes profesionale, aftësisë së tij dhe nivelit të njëjtë të pagës, në 
pajtim me Kontratën e Punës.  

3. I punësuari sipas nevojës mund të sistemohet në punë nga një vend në një vend 
tjetër, tek i njëjti punëdhënës në pajtim me Kontratën e Punës, Aktin e Brendshëm 
të Punëdhënësit dhe Kontratën Kolektive.  

4. E punësuara gjatë kohës së shtatzënisë, pushimit të lehonisë, e punësuara me fëmijë 
deri në moshën tri (3) vjeç, prindi i vetëm me fëmijë nën moshën pesë (5) vjeç, 
prindi i punësuar me fëmijë me pengesa të rënda në zhvillim, i punësuari nën 
moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç si dhe i punësuari me aftësi të kufizuara, nuk mund 
të sistemohen jashtë vendbanimit të tyre, pa pëlqimin e tyre.  

 
Neni 18 

Sistemimi i përkohshëm 
 
1. I punësuari mund të sistemohet përkohësisht në punë dhe detyra tjera, pa pëlqimin 

paraprak, kryerja e të cilave kërkon përgatitje më të ulët profesionale nga përgatitja 
të cilin e posedon, në këto raste:  
1.1. kur është krijuar gjendje e jashtëzakonshme si pasojë e tërmetit, zjarrit, 

vërshimeve ose fatkeqësive tjera natyrore elementare;  
1.2. kur ekziston nevoja që të zëvendësohet i punësuari i cili mungon nga puna; 
1.3. kur ka rritje të menjëhershme të vëllimit të punës, por jo më gjatë se tridhjetë 

(30) ditë pune; 
1.4. në raste tjera të caktuara me Kontratë Kolektive.  

2. I punësuari është i detyruar t’i kryejë punët nga paragrafi 1, nën-paragrafi 1.1, i këtij 
neni derisa të ekzistojnë këto rrethana, ndërsa sipas nën - paragrafit 1.2. dhe 1.3. më 
së shumti deri në tridhjetë (30) ditë pune.  

3. Të punësuari i cili është sistemuar, në kuptim të paragrafit 1. të këtij neni, i takon e 
drejta në diferencë të pagës të cilin e kishte në vendin paraprak të punës, nëse është 
më e volitshme për të punësuarit e sistemuar.  

 
Neni 19 

Sistemimi i të punësuarit me pëlqimin e tij 
 
1. I punësuari, me pëlqimin e tij mund të sistemohet përkohësisht, në punë te 

punëdhënësi tjetër, në bazë të marrëveshjes të të dy punëdhënësve, në vendin e 
punës i cili i përgjigjet përgatitjes profesionale dhe kualifikimit të tij, në rastet kur:  
1.1. është konstatuar se ka pushuar nevoja për punën e të punësuarit;  
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1.2. ka ardhur deri te ndërprerja e përkohshme e punës ose zvogëlimi i vëllimit të 
punës;  

1.3. hapësirat e punës, respektivisht mjetet e punës iu janë dhënë me qira 
përkohësisht, punëdhënësit tjetër;  

2. Punëdhënësi tek i cili i punësuari është sistemuar përkohësisht, lidh kontratë pune 
me të punësuarin.  

3. I punësuari i cili është i sistemuar, në kuptim të paragrafit 1. të këtij neni, i pushojnë 
të drejtat dhe obligimet te punëdhënësi paraprak.  

4. I punësuari nga paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1. i këtij neni, ka të drejtë të kthehet në 
punë, tek punëdhënësi i mëparshëm ose ti sigurohet njëra nga të drejtat e caktuara 
me këtë ligj.  

5. I punësuari nga paragrafi 1. nën-paragrafët 1.2. dhe 1.3. të këtij neni ka të drejtë që 
pas skadimit të kohës së sistemimit të përkohshëm, të kthehet në punë te 
punëdhënësi i mëparshëm në të njëjtin vend ose në vend tjetër pune, i cili i 
përgjigjet përgatitjes profesionale dhe kualifikimit të tij.  

 
KREU IV 

ORARI PUNËS 
 

Neni 20 
Përcaktimi i orarit të punës 

 
1. Orari i punës nënkupton periudhën kohore, gjatë së cilës i punësuari kryen punë ose 

shërbime në të mirë të punëdhënësit.  
2. Orari i plotë i punës zgjat dyzet (40) orë në javë, nëse me këtë ligj nuk është 

përcaktuar ndryshe. 
3. Orari i plotë i punës për të punësuarin, i cili është më i ri se tetëmbëdhjetë (18) vjeç, 

nuk mund të jetë më shumë se tridhjetë (30) orë në javë.  
 

Neni 21 
Orari jo i plotë i punës 

 
1. Orari jo i plotë i punës, është orar pune më i shkurtër sesa orari i plotë i punës. 
2. Marrëdhënia e punës mund të themelohet me orar jo të plotë pune, në kohë të 

caktuar dhe të pacaktuar. 
3. I punësuari i cili punon me orar jo të plotë pune, i gëzon të gjitha të drejtat dhe 

detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës sikurse i punësuari me orar të plotë 
pune, në proporcion me orët e punës që ka punuar i punësuari.  

 
Neni 22 

Orari i shkurtuar i punës 
 
1. Orari i shkurtuar i punës caktohet për punët dhe detyrat e punës, për të cilat edhe 

përkundër aplikimit të masave mbrojtëse, punëtori nuk mund të mbrohet nga 
ndikimet e dëmshme për shëndetin e tij.  

2. Orari i punës shkurtohet në përpjesëtim me rrezikshmërinë për shëndetin dhe 
aftësinë punuese të punëtorit.  
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3. Orari i shkurtuar i punës mund të reduktohet më së shumti deri në njëzet (20) orë në 

javë, për punët me shkallë të lartë të rrezikshmërisë.  
4. Punët dhe detyrat e punës nga paragrafi 1. i këtij neni përcaktohen në bazë të 

analizës profesionale nga organi kompetent, në pajtim me këtë ligj, Kontratën 
Kolektive dhe me Aktin e Brendshëm të Punëdhënësi.  

5. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, në afat prej gjashtë (6) 
muajsh pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të nxjerrë akt nënligjor për klasifikimin 
dhe sistemimin e punëve të rrezikshme për të punësuarit të cilat dëmtojnë rëndë 
shëndetin e tyre.  

6. I punësuari i cili punon në punët dhe detyrat e punës nga paragrafi 1. i këtij neni, 
nuk mund të punojë në punë dhe detyra të njëjta jashtë orarit të punës.  

7. I punësuari i cili punon me orar të shkurtuar të punës, sipas paragrafit 1. të këtij 
neni, i gëzon të gjitha të drejtat, sikurse të kishte punuar me orar të plotë të punës.  

 
Neni 23 

Puna më e gjatë se orari i plotë i punës 
 
1. Në raste të jashtëzakonshme, me rritjen e vëllimit të punëve dhe në raste të tjera të 

domosdoshme, me kërkesën e punëdhënësit, punëtori duhet të punojë me gjatë se 
orari i punës (puna jashtë orarit), më së shumti deri në tetë (8) orë në javë. 

2. Puna më e gjatë se orari i plotë i punës, në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni, 
mund të zgjasë vetëm për aq kohë sa është e domosdoshme. 

3. Puna që e tejkalon kufirin e përcaktuar sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të 
bëhet edhe në rastet emergjente për parandalimin e aksidenteve ose forcave 
madhore të paparashikuara.  

4. Përveç punës shtesë të detyrueshme nga paragrafi 1. i këtij neni, i punësuari mund 
të bëjë punë shtesë vullnetare në marrëveshje me punëdhënësin, me kompensim 
page sipas nenit 56 të këtij ligji.  

5. Ndalohet puna jashtë orarit për të punësuarit nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç.  
6. I punësuari i cili punon me orar të shkurtuar të punës nuk mund të punojë më gjatë 

se orari i plotë i punës. 
7. Punëdhënësi është i obliguar të mbajë të dhëna të sakta për punët jashtë orarit dhe 

t’i prezantojë ato sipas kërkesës së Inspektoratit të Punës. 
8. Inspektori i Punës ndalon punën jashtë orarit, nëse ajo ndikon dëmshëm në 

shëndetin dhe aftësinë punuese të të punësuarit.  
9. Punëdhënësi është i obliguar të shpallë orarin e punës në vend të dukshëm.  
 

Neni 24 
Ndarja dhe ndryshimi i orarit të punës 

 
1. Ndarjen e orarit të punës në kuadër të javës së punës e përcakton punëdhënësi.  
2. Java e punës mund të organizohet ndryshe, në rast se punëdhënësi e organizon 

punën me ndërrime, gjatë natës ose kur natyra e punës e kërkon një gjë të tillë.  
3. Punëdhënësi, është i obliguar që t’a informojë të punësuarin për ndarjen dhe 

ndryshimin e orarit të punës, së paku shtatë (7) ditë para fillimit të punës.  
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Neni 25 
Ndryshimi i orarit të punës 

 
1. Punëdhënësi, mund ta ndryshojë orarin e punës kur e kërkon natyra e punës, si: 

organizimi i punës, shfrytëzimi racional i mjeteve të punës, shfrytëzimi racional i 
orarit të punës dhe kryerja e ndonjë pune të caktuar dhe të parashikuar me afat. 

2. Në rastet nga paragrafi 1. i këtij neni, ndryshimi i orarit të punës bëhet në atë 
mënyrë që orari i punës i të punësuarit gjatë vitit kalendarik, të mos jetë më i gjatë 
se orari i plotë i punës.  

 
Neni 26 

Ndalimi i zgjatjes së orarit të punës 
 
1. Ndalohet zgjatja e orarit të punës për të punësuarin i cili është më i ri se 

tetëmbëdhjetë (18) vjeç.  
2. Punëdhënësi nuk mund të bëjë zgjatjen e orarit të punës për të punësuarën gjatë 

kohës së shtatzënisë, dhe prindin vetushqyes me fëmijë më të ri se tri (3) vjeç, ose 
me fëmijë të hendikepuar.  

 
Neni 27 

Puna e natës 
 
1. Orët e punës ndërmjet orës 22:00 dhe 6:00 numërohen si punë nate.  
2. Në qoftë se puna është e organizuar me ndërrime, është e domosdoshme që të 

sigurohen ndërrime të atilla që i punësuari të mos punojë natën pa ndërprerë më 
gjatë se një (1) javë të punës.  

3. Ndalohet puna e natës për personat nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç dhe të 
punësuarat shtatzëna dhe gratë gjidhënëse. Ndërrimet e natës mund të kryhen nga 
prindërit e vetëm dhe gratë me fëmijë më të rinj se tri (3) vjeç, ose me fëmijë me 
aftësi të kufizuara të përhershme, vetëm me pëlqimin e tyre.  

4. Në qoftë se të punësuarit gjatë punës së natës, për shkak të punës së bërë sipas 
vlerësimit të organit kompetent shëndetësor, i përkeqësohet gjendja shëndetësore, 
punëdhënësi është i detyruar ta caktojë në punë të përshtatshme gjatë orarit të ditës.  

 
KREU V 

PUSHIMET DHE MUNGESAT NGA PUNA 
 

Neni 28 
Pushimi gjatë orarit të punës 

 
1. I punësuari ka të drejtë për pushim gjatë ditës së punës, me orar të plotë të 

pandërprerë të punës, në kohëzgjatje më së paku prej tridhjetë (30) minutash, i cili 
nuk mund të caktohet në fillim apo në mbarim të kohës së punës.  

2. I punësuari i cili punon më gjatë se katër (4) orë, dhe më pak se gjashtë (6) orë në 
ditë, ka të drejtë për pushim gjatë punës në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë (15) 
minutash.  
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3. I punësuari nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare i cili punon më së paku katër (4) 

orë e tridhjetë (30) minuta, ka të drejtë në pushim ditor në kohëzgjatje prej tridhjetë 
(30) minutash.  

4. Koha e pushimit nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni, konsiderohet si kohë e kaluar 
në punë.  

 
Neni 29 

Përshtatja e pushimit me procesin e punës 
 
1. Në qoftë se natyra e punës nuk lejon që puna të ndërpritet, organizimi i pushimit 

gjatë ditës së punës bëhet në mënyrë që të mos shkaktohet ndërprerja e procesit të 
punës.  

2. Vendimin për kohën e shfrytëzimit të pushimit gjatë ditës së punës e nxjerr 
punëdhënësi.  

 
Neni 30 

Pushimi ditor 
 
1. I punësuari ka të drejtë në pushim ditor midis dy (2) ditëve të njëpasnjëshme të 

punës në kohëzgjatje prej së paku dymbëdhjetë (12) orë pa ndërprerë. 
2. Gjatë kohës së punës, në punët stinore, punëtori ka të drejtë pushimi nga paragrafi 

1. i këtij neni, në kohëzgjatje prej së paku njëmbëdhjetë (11) orësh pandërprerë. 
 

Neni 31 
Pushimi javor 

 
1. I punësuari ka të drejtë në pushim javor në kohëzgjatje prej së paku njëzetekatër 

(24) orë pandërprerë.  
2. I punësuari nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç ka të drejtë në pushim javor në 

kohëzgjatje prej së paku tridhjetegjashtë (36) orë pandërprerë.  
3. Nëse të punësuarit i duhet të punojë në ditën e pushimit javor, atij duhet t’i 

sigurohet një ditë pushimi gjatë javës së ardhshme.  
 

Neni 32 
Pushimi vjetor 

 
1. I punësuari gjatë çdo viti kalendarik ka të drejtë për pushim vjetor të paguar në një 

kohëzgjatje prej së paku katër (4) javë, pavarësisht a punon me orar të plotë apo të 
shkurtuar.  

2. Zgjatja e pushimit vjetor përcaktohet varësisht nga stazhi i punës, ku për çdo pesë 
(5) vite të përvojës së punës, shtohet një ditë pune.  

3. I punësuari i cili punon në punët dhe detyrat e punës për të cilat përkundër aplikimit 
të masave mbrojtëse nuk mund të mbrohet nga ndikimet e dëmshme, ka të drejtë në 
pushim vjetor në kohëzgjatje së paku prej tridhjetë (30) ditësh pune, për vitin 
kalendarik.  

4. Nënat me fëmijë deri në tri (3) vjeç si dhe prindi vetushqyes dhe personat me aftësi 
të kufizuara kanë të drejtë në pushim vjetor edhe për dy (2) ditë pune shtesë.  
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5. Ditët e pashfrytëzuara të pushimit vjetor nuk mund të kompensohen me para, 
përjashtimisht kjo mund të bëhet kur marrëdhënia e punës i skadon të punësuarit.  

6. Punët dhe detyrat e punës sipas paragrafit 3. të këtij neni, do të përcaktohen me akt 
nënligjor të nxjerrë nga MPMS-ja.  

 
Neni 33 

Pushimi vjetor për punëtorët e arsimit 
 
1. Pushimi vjetor i arsimtarëve të të gjitha niveleve, edukatorëve dhe personelit tjetër 

arsimor dhe administrativ nëpër shkolla dhe në institucionet e tjera edukativo-
arsimore, shfrytëzohet në kohën e pushimeve verore të shkollave dhe mund të 
zgjasë deri sa të zgjasë pushimi nëpër institucionet edukativo-arsimore.  

2. Kur arsimtarët dhe edukatorët në kohën e pushimeve verore shkollore thirren në 
kurse për aftësim profesional për kryerjen e punëve tjera në lidhje me përgatitjen 
për fillimin e vitit shkollor, si dhe për kryerjen e aktiviteteve edukativo-arsimore të 
cilat i organizojnë institucionet edukative-arsimore, kohëzgjatja e pushimeve verore 
caktohet në pajtim me këtë Ligj dhe Kontratën Kolektive.  

 
Neni 34 

Pushimi vjetor në ditën e festave zyrtare 
 
1. Festat zyrtare që bien në ditë pune, sipas Ligjit për Festat Zyrtare në Republikën e 

Kosovës, nuk llogariten ditë të pushimit vjetor.  
2. Nëse i punësuari gjatë kohës së shfrytëzimit të pushimit vjetor sëmuret, koha e 

pushimit të lejuar mjekësor, nuk llogaritet në pushim vjetor.  
 

Neni 35 
Pushimi vjetor për herë të parë 

 
1. I punësuari i cili për herë të parë themelon marrëdhënie pune ose i cili nuk ka 

ndërprerje më tepër se pesë (5) ditë pune, fiton të drejtën për shfrytëzimin e 
pushimit vjetor pas gjashtë (6) muajsh të punës së pandërprerë, në proporcion me 
muajt e punuar.  

2. Paaftësia e përkohshme për punë sipas dispozitave për sigurimin shëndetësor dhe 
mungesa me pagesë nga puna, si dhe në rast të mungesës së arsyeshme nga puna, 
nuk konsiderohen ndërprerje në punë, sipas paragrafit 1. të këtij neni.  

3. I punësuari nuk mund të heqë dorë nga e drejta e shfrytëzimit të pushimit vjetor.  
 

Neni 36 
Pjesa e pushimit vjetor në përpjesëtim me kohën e kaluar në punë 

 
1. I punësuari ka të drejtë, së paku një ditë e gjysmë (1.5) të pushimit, për çdo muaj 

kalendarik të kaluar në punë, nëse: 
1.1. në vitin kalendarik në të cilin për herë të parë ka themeluar marrëdhënie pune, 

nuk i ka gjashtë (6) muaj të punës së pandërprerë; 
1.2. në vitin kalendarik nuk e ka fituar të drejtën për shfrytëzimin e pushimit 

vjetor për shkak të ndërprerjes së marrëdhënies së punës.  
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Neni 37 
Orari i shfrytëzimit të pushimit vjetor 

 
1. Orarin e shfrytëzimit të pushimit vjetor e përcakton punëdhënësi në marrëveshje me 

punëtorin, në pajtim me këtë ligj, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit dhe 
Kontratën e Punës.  

2. Me rastin e caktimit të orarit për shfrytëzimit e pushimit vjetor, punëdhënësi mund 
të marrë parasysh kërkesën dhe vullnetin e arsyeshëm të punëtorit.  

3. Për intervalin kohor të shfrytëzimit të pushimit vjetor, i punësuari duhet ta njoftojë 
punëdhënësin më së paku pesëmbëdhjetë (15) ditë para fillimit të shfrytëzimit të 
pushimit vjetor.  

4. Me rastin e lejimit të pushimit vjetor, punonjësit i lëshohet vendim për orarin dhe 
kohëzgjatjen e pushimit vjetor më së paku pesë (5) ditë para fillimit të shfrytëzimit 
të pushimit vjetor.  

5. Pushimi vjetor mund të shfrytëzohet në dy (2) apo më shumë pjesë, në marrëveshje 
me punëdhënësin. 

6. Në qoftë se i punësuari e shfrytëzon në dy apo me shume pjesë pushimin vjetor, 
pjesa kryesore duhet të shfrytëzohet për së paku dhjetë (10) ditë pune të pandërprera 
gjatë një (1) vitit kalendarik. Pjesa tjetër e pushimit të pashfrytëzuar duhet të 
shfrytëzohet jo më vonë se 30 qershor të vitit të ardhshëm kalendarik.  

 
Neni 38 

Kompensimi për mosshfrytëzimin e pushimit vjetor 
 
1. Të punësuarit nuk mund t’i mohohet e drejta në shfrytëzimin e pushimit vjetor.  
2. I punësuari që nuk e ka shfrytëzuar pushimin vjetor apo një pjesë të pushimit me 

fajin e punëdhënësit, ka të drejtë për ta shfrytëzuar atë pushim gjatë periudhës 
vijuese e cila i konvenon punëmarrësit, apo kompensim me të holla.  

3. Lartësia e kompensimit nga paragrafi 2. i këtij neni, caktohet varësisht nga 
kohëzgjatja e pushimit vjetor të pashfrytëzuar sipas të ardhurave të cilat i punësuari 
i realizon për muajin kur kompensohet.  

 
Neni 39 

Mungesa nga puna me pagesë 
 
1. I punësuari ka të drejtë të mungojë nga puna me kompensim të pagës:  

1.1. pesë (5) ditë në rast të martesës së tij; 
1.2. pesë (5) ditë në rast të vdekjes së anëtarit të ngushtë të familjes;  
1.3. tri (3) ditë për lindje të fëmiut;  
1.4. në rastet e tjera të përcaktuara me Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm 

dhe Kontratën e Punës;  
1.5. një (1) ditë pune për çdo rast të dhënies vullnetare të gjakut.  
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Neni 40 
Mungesa nga puna pa pagesë 

 
1. Në bazë të kërkesës së të punësuarit, punëdhënësi mund të lejojë që i punësuari të 

mungojë nga puna pa kompensim të pagës.  
2. Për kohën e mungesës në punë pa kompensim të pagës nga paragrafi 1. i këtij neni, 

të punësuarit i pushojnë të drejtat dhe detyrat nga marrëdhënia e punës, përveç të 
drejtave të cilat burojnë nga pagesa e detyrueshme e kontributeve nga ana e të 
punësuarit. 

 
Neni 41 

Pezullimi i përkohshëm i të drejtave dhe detyrave nga marrëdhënia e punës 
 
1. Të punësuarit i pushojnë të drejtat dhe detyrat nga puna dhe marrëdhënia e punës 

për kohë të caktuar, përveç të drejtave dhe detyrave për të cilat me këtë ligj, Aktin e 
Brendshëm të Punëdhënësit dhe me Kontratën e Punës është përcaktuar ndryshe, në 
qoftë se mungon në punë, për këto raste:  
1.1. kur i punësuari është dërguar në punë jashtë vendit për përfaqësimin e 

interesave të vendit,  
1.2. kur zgjidhet apo emërohet në funksione publike,  
1.3. deri në marrjen e vendimit të formës së prerë nga Gjykata në kohëzgjatje deri 

në gjashtë (6) muaj;  
2. Pas pushimit të të drejtave të punës sipas paragrafit 1. të këtij neni, i punësuari ka të 

drejtë të kthehet te punëdhënësi brenda afatit prej pesë (5) ditësh.  
 

KREU VI 
MBROJTJA DHE SIGURIA NË PUNË 

 
Neni 42 

Mbrojtja e përgjithshme në punë 
 
1. I punësuari ka të drejtë në sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit dhe në ambientin 

e përshtatshëm të punës, në përputhje me këtë ligj dhe Ligjin për siguri në punë, 
mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe mbrojtjen e ambientit të punës.  

2. Punëdhënësi është i detyruar të sigurojë kushtet e nevojshme për mbrojtje në punë, 
me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të të punësuarve në pajtim me 
ligjin.  

3. Punëdhënësi detyrohet ta informojë punëtorin me shkrim para angazhimit të tij, për 
rreziqet në punë dhe për masat mbrojtëse të cilat obligohet t’i marrë.  

4. Punëdhënësi obligohet të japë udhëzime që tregojnë rreziqet në punë dhe masat 
mbrojtëse të cilat duhet të merren në përputhje me udhëzimet e lëshuara nga 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.  

5. Punëdhënësi është i detyruar t’i zbatojë rregullat dhe procedurat e përgjithshme për 
mbrojtjen dhe sigurinë në punë, që janë të përcaktuara me Ligjin për Siguri në 
Punë, Mbrojtje të Shëndetit të të Punësuarve dhe Mbrojtjen e Ambientit të Punës.  

6. I punësuari është i detyruar t’i përmbahet rregullave për sigurinë dhe mbrojtjen e 
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shëndetit në punë, në mënyrë që mos të rrezikojë shëndetin dhe sigurinë e vet, si 
dhe sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve të tjerë.  

 
Neni 43 

Caktimi i të punësuarit në punët që janë me rrezik të shtuar 
 
1. I punësuari nuk mund të caktohet që të punojë më gjatë se orari i plotë i punës apo 

në punë nate, nëse në bazë të konstatimit të organit kompetent për vlerësimin e 
gjendjes shëndetësore, një punë e tillë mund ta përkeqësojë gjendjen e tij 
shëndetësore. 

2. Në punët dhe detyrat e punës në të cilat ekziston rreziku i shtuar i lëndimit, 
sëmundjes profesionale ose i sëmundjeve tjera, mund të caktohet i punësuari, i cili i 
plotëson kushtet e veçanta për punë, në bazë të: 
2.1. aftësive shëndetësore;  
2.2. kualifikimit profesional;  
2.3. përvojës së fituar në punë; dhe  
2.4. moshës.  

 
Neni 44 

Mbrojtja e të rinjve, femrave dhe e personave me aftësi të kufizuara 
 
Femra e punësuar, i punësuari nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç dhe personi me 
aftësi të kufizuara, gëzojnë mbrojtje të veçantë në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 45 
Mbrojtja e të rinjve 

 
1. I punësuari nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç nuk mund të punojë në punët të 

cilat për nga natyra apo rrethanat nën të cilat kryhen, mund të dëmtojnë shëndetin, 
sigurinë apo moralin e tij.  

2. Punëdhënësi është i obliguar që të adoptojë masat e nevojshme për mbrojtjen e 
sigurisë dhe shëndetit të të rinjve, duke specifikuar rreziqet në procesin e punës.  

3. Punëdhënësi duhet t’i zbatojnë masat e përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni, në 
bazë të vlerësimit të rrezikshmërisë për vendet e punës së të rinjve.  

4. Për mbrojtjen e plotë të të rinjve në punë, punëdhënësi duhet ta bëjë vlerësimin 
paraprak të rrezikshmërisë për vende të punës, para se i riu t’ia fillojë punës.  

5. I punësuari nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç nuk mund të punojë në punët e 
rrezikshme, si në vijim:  
5.1. në nëntokë, nën ujë, në lartësi të rrezikshme apo në vende të mbyllura; 
5.2. me makineri të rrezikshme, në pajisjet dhe veglat, të cilat duhen shfrytëzuar, 

dhe në transportimin e ngarkesave të rënda;  
5.3. në mjedis jo të shëndoshë, i cili për shembull i ekspozon të rinjtë në 

substancat e rrezikshme, faktorëve ose proceseve, temperaturave, zhurmave 
dhe dridhjeve që dëmtojnë shëndetin e tyre;  

5.4. nën kushte posaçërisht të vështira siç është puna me orar të gjatë, apo në 
rrethana të caktuara gjatë natës, puna në mjedis të mbyllur.  
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6. Dispozitat që zbatohen për listën e llojeve të punëve të rrezikshme, duhet të 
shqyrtohen çdo vit, nga organi përkatëse i përfaqësuesit e tyre të cilët janë Ministria 
e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ministritë e tjera përkatëse të Qeverisë, organizatat 
e punëdhënësve dhe organizatat të të punësuarve (sindikatat). 

7. Për zbatimin e drejtë dhe të plotë të këtij neni, MPMS-ja do të nxjerrë akte 
nënligjore në afatin e përcaktuar me ligj.  

 
Neni 46 

Mbrojtja e femrave të punësuara 
 
1. Femrës shtatzënë dhe gjidhënëse i ndalohet të bëjë punë e cila është e përcaktuar si 

e dëmshme për shëndetin e nënës apo të fëmijës.  
2. Femrës shtatzënë dhe gjidhënëse i ndalohet të punojë në vendet e punës ku 

paraqiten punë veçanërisht të rënda fizike, punë që i ekspozohen faktorëve 
biologjikë, kimikë apo fizikë të cilët paraqesin rrezik për shëndetin riprodhues dhe 
rastet e tjera specifike. 

3. Për sistemimin e punëve të rënda dhe të rrezikshme të cilat mund të dëmtojnë 
shëndetin e femrave shtatzëna dhe gjidhënëse, Ministria nxjerr akt nënligjor; 

4. Dallimi i punëve në nëntokë, nuk vlen për femra të cilat nuk janë shtatzëna e që 
kryejnë punë udhëheqëse, për personel shëndetësor dhe studente gjatë punës 
praktike.  

 
Neni 47 

Mbrojtja e personave me aftësi të kufizuara 
 
1. I punësuari tek i cili paraqitet aftësia e kufizuar, ka të drejtë të punojë në punën e tij 

ose sipas përshkrimit të punës ose punë tjera përkatëse, nëse sipas aftësisë së 
mbetur për punë mund ta kryejë atë punë pa rehabilitim profesional. 

2. I punësuari të cilit i është zvogëluar aftësia shëndetësore për punë pas rehabilitimit 
profesional është aftësuar të kryejë punë të caktuara, konsiderohet i aftë për 
kryerjen e atyre punëve; 

3. Në rastet si në paragrafin 2. të këtij neni, punëdhënësi ka për detyrë që të punësuarit 
t’ia sigurojë atë lloj pune për të cilën është aftësuar pas rehabilitimit profesional. 

4. Në qoftë se i punësuari refuzon t’i pranojë punët sipas këtij neni, punëdhënësi me 
paralajmërim mund t’ia shkëpusë kontratën e punës të punësuarit.  

 
Neni 48 

Mbrojtja e amësisë 
 
1. Femra e punësuar gjatë kohës së shtatzënisë, nëna me fëmijë nën moshën tri (3) 

vjeç, nuk mund të obligohet të punojë më gjatë se orari i rregullt i punës, dhe punë 
gjatë natës.  

2. Prindi vetushqyes, me fëmijë të moshës deri tri (3) vjeç dhe me fëmijë me 
invaliditet të rëndë, nuk mund të detyrohet të punojë më gjatë se orari i rregullt i 
punës dhe punë gjatë natës.  

3. Të drejtat nga paragrafi 1. i këtij neni, mund t’i shfrytëzojë edhe adoptuesi i fëmijës, 
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përkatësisht personi tjetër që kujdeset për fëmijën, në rast të vdekjes së dy prindërve 
të fëmijës ose nëse prindi e braktis atë.  

 
Neni 49 

Pushimi i lehonisë 
 
1. Femra e punësuar gëzon të drejtën prej dymbëdhjetë (12) muajve, të pushimit të 

lehonisë.  
2. Me prezantimin e certifikatës mjekësore femra e punësuar mund ta fillojë pushimin e 

lehonisë deri në dyzetepesë (45) ditë para datës kur pritet të lindë. Në periudhën prej 
njëzetetetë (28) ditëve para datës kur pritet të lindë, punëdhënësi me pëlqimin e 
femrës shtatzënë, mund të kërkojë që ajo ta fillojë pushimin e lehonisë, nëse 
punëdhënësi mendon se femra e punësuar nuk është në gjendje t’i kryejë detyrat e saj.  

3. Gjashtë (6) muajt e parë të pushimit të lehonisë pagesa bëhet nga punëdhënësi me 
kompensim 70% të pagës bazë. 

4. Tre (3) muajt në vijim, pushimi i lehonisë paguhet nga Qeveria e Kosovës me 
kompensim 50% të pagës mesatare në Kosovë. 

5. Femra e punësuar ka të drejtë me këtë ligj që ta zgjasë pushimin e saj të lehonisë 
edhe për tre (3) muaj të tjera pa pagesë.  

6. Nëse lehona nuk dëshiron ta shfrytëzoj të drejtën në pushim të lehonisë nga 
paragrafi 4. dhe 5. i këtij neni, duhet ta lajmëroj punëdhënësin më së voni 
pesëmbëdhjetë (15) ditë para përfundimit të pushimit, nga paragrafi 3. i këtij neni.  

7. Babai i fëmijës mund të marrë të drejtat e nënës, nëse nëna vdes ose e braktis 
fëmijën para se të përfundojë pushimi i lehonisë.  

8. Të drejtat nga paragrafi 4. dhe 5. i këtij neni mund të barten te babai i fëmijës në 
marrëveshje me nënën.  

 
Neni 50 

Të drejtat e të atit të fëmijës 
 
1. Të drejtat e përcaktuara sipas nenit 49 të këtij ligji mund t’i realizojë edhe i ati i 

fëmijës me rastin e sëmundjes së nënës, braktisjes së fëmijës nga nëna dhe vdekjes 
së nënës;  

2. Babai i fëmijës ka të drejtën për:  
2.1. dy (2) ditë pushim me pagesë me rastin e lindjes së fëmijës ose adoptimit të 

fëmijës;  
2.2. dy (2) javë pushim të papaguar pas lindjes së fëmijës, ose adoptimit të 

fëmijës, në periudhën derisa fëmija ta ketë arritur moshën tri (3) vjeç. I 
punësuari duhet të informojë punëdhënësin për qëllimet e tij për ta marrë 
pushimin së paku dhjetë (10) ditë më herët.  

3. Mbrojtjen, përkatësisht të drejtat nga paragrafi 1. të neni 49, mund t’i shfrytëzojë 
edhe adoptuesi i fëmijës, përkatësisht kujdestari i fëmijës, në rast të vdekjes së dy 
prindërve, ose nëse prindërit braktisin fëmijën.  
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Neni 51 
Pushimi i lehonisë për humbjen e fëmijës 

 
1. Nëse femra e punësuar lind fëmijë të vdekur, ose nëse fëmija i vdes para skadimit të 

pushimit të lehonisë, ka të drejtë për pushim lehonie sipas konstatimit të mjekut, për 
sa kohë i nevojitet të këndellet nga lindja dhe nga gjendja psiqike e shkaktuar nga 
humbja e fëmijës, por jo më pak se dyzetepesë (45) ditë, dhe për këtë kohë i takojnë 
të gjitha të drejtat mbi bazën e pushimit të lehonisë. 

2. Femra e punësuar sipas paragrafit 1. të këtij neni, mund të kërkojë nga punëdhënësi 
që të kthehet në punë para skadimit të pushimit të lehonisë. 

3. Në raste të fillimit të punës sipas paragrafit 2. të këtij neni, të punësuarës nuk i 
lejohet të shfrytëzojë pushimin e lehonisë sipas paragrafit 1., 2. dhe 3. të nenit 49 të 
këtij ligji.  

 
Neni 52 

Mungesa nga puna për përkujdesje të veçantë të fëmijës 
 
1. Fëmija i cili domosdo ka nevojë për përkujdesje të veçantë për shkak të gjendjes së 

rëndë shëndetësore, respektivisht fëmija i cili është me aftësi të kufizuara të 
përhershme, njëri prej prindërve me skadimin e pushimit të lehonisë ka të drejtë, që 
të punojë me gjysmë orari të punës derisa fëmija t’i mbushë dy (2) vjeç.  

2. Mbrojtjen dhe të drejtat nga paragrafi 1. i këtij nenin, mund t’i shfrytëzojë 
adoptuesi, përkatësisht kujdestari i fëmijës, në rast të vdekjes së të dy (2) prindërve 
ose nëse prindërit e braktisin fëmijën.  

3. Mënyra dhe procedura e realizimit të të drejtave nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij 
neni, bëhet sipas dispozitave të Ligjit për Përkujdesje Materiale për Familjet me 
Fëmijë me Aftësi të Kufizuara.  

 
Neni 53 

Ndalimi i shkëputjes së kontratës 
 
Gjatë kohës së shtatzënisë, pushimit të lehonisë dhe mungesës në punë për shkak të 
përkujdesjes së veçantë ndaj fëmijës, punëdhënësi nuk mund t’ia shkëpusë kontratën të 
punësuarit dhe t’ia ndërrojë vendin e punës, përveç në rastet e shkëputjes së kontratës 
sipas nenit 76 të këtij ligji. 
 

Neni 54 
Lajmërimi për paaftësinë e përkohshme për punë 

 
1. Në rast të sëmundjes ose paaftësisë së përkohshme për punë, i punësuari është i 

obliguar të informojë punëdhënësin menjëherë ose më së largu gjatë ditës së 
mungesës nga puna;  

2. Në rast të sëmundjes ose lëndimit serioz që parandalon të punësuarin për ta 
informuar punëdhënësin sipas paragrafit 1. të këtij neni i punësuari duhet të bëjë 
përpjekje për të informuar punëdhënësin sa më shpejt që është e mundur;  

3. Nëse i punësuari nuk mund të dëshmojë se ka bërë përpjekje të arsyeshme për të 
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informuar punëdhënësin për mungesën e tij për vonesa të paarsyeshme, 
punëdhënësi mund të thirret në shkelje të kontratës; 

4. Nëse mungesa e lajmëruar nga puna zgjat më shumë se tri (3) ditë, punëdhënësi ka të 
drejtë të kërkojë nga i punësuari certifikatën mjekësore që arsyeton mungesën nga puna.  

 
KREU VII 

PAGA DHE BENEFICIONET E TË PUNËSUARVE 
 

Neni 55 
Paga, kompensimi i pagës dhe të ardhurat e tjera 

 
1. I punësuari ka të drejtë në pagë, e cila përcaktohet me Kontratën e Punës, në pajtim 

me këtë ligj, Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit.  
2. Të drejtën për pagë, pagën shtesë, kompensimin në pagë dhe të ardhurat e tjera, i 

punësuari i realizon sipas marrëveshjes së arritur me punëdhënësin për punën e 
kryer dhe kohën e kaluar në punë, të përcaktuar me Kontratën e Punës.  

3. Punëdhënësi duhet t’i paguajë femrave dhe meshkujve kompensimin e njëjtë për 
punën e vlerës së njëjtë, kompensim i cili mbulon pagën bazë dhe shtesat e tjera.  

4. Punëdhënësi duhet të nxjerrë një deklaratë për çdo pagesë dhe çdo shtesë tjetër të 
paguar të të punësuarve. Pagat mund të paguhen përmes transferit bankar ose me 
para të gatshme me ç’rast punëdhënësi duhet të mbajë regjistrin për pagesat e bëra.  

5. Pagat në Kosovë paguhen sipas valutës zyrtare në Euro (€).  
6. Paga, paguhet në afatet e përcaktuara me Kontratë Kolektive, Aktin e Brendshëm të 

Punëdhënësit ose Kontratën e Punës, më së paku një (1) herë në muaj. 
 

Neni 56 
Paga shtesë 

 
1. Për punën më të gjatë se orari i plotë i punës, si dhe për punë në ditët e festave 

shtetërore dhe për punën e natës, i punësuari ka të drejtë në pagë shtesë, në pajtim 
me këtë ligj, Kontratën Kolektive dhe Kontratën e Punës.  

2. Të punësuarit i takon paga shtesë në përqindje të pagës bazë, si më poshtë:  
2.1. 20 % në orë për kujdestari;  
2.2. 30 % në orë për punë gjatë natës;  
2.3. 30 % në orë për punë jashtë orarit;  
2.4. 50 % në orë për punë gjatë ditëve të festave; dhe  
2.5. 50 % përqind në orë për punë gjatë fundjavës.  

3. Pagesa shtesë për punë gjatë fundjavës, festave dhe ditëve të lira sipas ligjit e 
përjashtojnë njëra-tjetrën. 

4. I punësuari mund të kërkojë nga punëdhënësi që në vend të pagës shtesë nga 
paragrafi 2. i këtij neni, kompensimi t’i bëhet me ditë pushimi; 

5. Punëdhënësi mund të vendosë që një pjesë të punës jashtë orarit të kompensohet me 
ditë pushimi, në përputhje me përqindjet e parapara në paragrafin 2. të këtij neni. 
Kjo formë e kompensimit duhet të parashihet në Kontratën e Punës ose në Aktin e 
Brendshëm të kompanisë.  
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Neni 57 
Paga minimale 

 
1. Qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalanderik përcakton pagën minimale sipas 

propozimit të Këshilli Ekonomiko-Social.  
2. Gjatë përcaktimit të pagës minimale duhet të merren parasysh këto faktorë:  

2.1. kostoja e shpenzimeve jetësore;  
2.2. përqindja e shkallës së papunësisë;  
2.3. gjendja e përgjithshme në tregun e punës;dhe  
2.4. shkalla e konkurrencës dhe produktivitetit në vend.  

3. Paga minimale përcaktohet në bazë të orëve të punës, për periudhën një (1) vjeçare, 
e cila publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.  

4. Paga minimale mund të përcaktohet me marrëveshje në nivel kombëtar, në nivel 
dege dhe në nivel të ndërmarrjes, por që nuk duhet të jetë më e ulët se paga 
minimale e paraparë në paragrafin 1. të këtij neni.  

 
Neni 58 

Kompensimi i pagës 
 
1. I punësuari ka të drejtë për kompensim në pagë, në rastet si në vijim:  

1.1. gjatë ditëve të festave në të cilat nuk punohet;  
1.2. gjatë kohës së shfrytëzimit të pushimit vjetor;  
1.3. gjatë aftësimit dhe përsosjes profesionale për të cilën është dërguar, dhe  
1.4. gjatë ushtrimit të funksioneve publike për të cilat nuk paguhet.  

 
Neni 59 

Kompensimi i pushimit mjekësor 
 
1. I punësuari në rast të sëmundjes ka të drejtë në pushim mjekësor të rregullt mbi 

bazën, deri në njëzet (20) ditë pune brenda një (1) viti me kompensim prej 100 % të 
pagës. 

2. I punësuari ka të drejtë në pushim mjekësor pa pagesë sipas nenit 40 të këtij ligji. 
3. I punësuari ka të drejtë në kompensim të pushimit mjekësor që është si pasojë e 

lëndimit ose sëmundjes profesionale në punë e cila ndërlidhet me kryerjen e punëve 
dhe të shërbimeve për punëdhënësin me kompensim prej 70 % të pagës së tij. 

4. I punësuari ka të drejtë në kompensim të pushimit mjekësor sipas paragrafit 3. të 
këtij neni në kohëzgjatje prej dhjetë (10) deri në nëntëdhjetë (90) ditë pune. 

5. Pagesa për kompensimin e pushimit mjekësor bie mbi punëdhënësin. 
6. Të drejtat e përcaktuara sipas këtij neni mund të parashihen edhe me Kontratën 

Kolektive, Aktin e Brendshëm, por në asnjë rast nuk duhet të jenë më të ulëta se sa 
të drejtat e parapara me këtë ligj. 

7. Dispozitat e këtij neni do të jenë të aplikueshme deri në kohën e hyrjes në fuqi të 
legjislacionit për mbrojtjen dhe kujdesin shëndetësor.  
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Neni 60 
Kompensimi i lëndimit në punë 

 
1. Punëdhënësi është i obliguar që në rast të lëndimeve dhe sëmundjeve profesionale 

të të punësuarit, të marra gjatë kryerjes së punës, t’ju ofrojë sigurimin për 
kompensimin e shpenzimeve sipas këtij ligji dhe ligjeve tjera të aplikueshme.  

2. Ministria nxjerrë akt nënligjor për të përcaktuar shtrirjen e sigurimit dhe për të 
klasifikuar lëndimet dhe shkallën e kompensimit për lëndimet e shkaktuara në punë. 

 
Neni 61 

Mungesa në punë për shkak të pasigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit 
 
1. Me vendim të organit të autorizuar shtetëror ose organit të autorizuar të 

punëdhënësit, për shkak të pasigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, i 
punësuari ka të drejtën e mungesës me arsye nga puna.  

2. Gjatë mungesës së përkohshme në punë për shkak të pasigurisë në vendin e punës, 
të punësuarit i takon e drejta e kompensimit të pagës të cilën do ta kishte realizuar 
sikur të kishte punuar, por jo më gjatë se dyzetepesë (45) ditë në vitin kalendarik.  

 
Neni 62 

Kompensimi i shpenzimeve për udhëtim zyrtar 
 
I punësuari gjatë kohës së kaluar në udhëtim zyrtar jashtë vendit, ka të drejtë në 
kompensimin e shpenzimeve sipas kushteve, mënyrës dhe lartësisë së përcaktuar me 
Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit. 
 

Neni 63 
Kompensimi i dëmit nga i punësuari 

 
1. Nëse i punësuari në punë ose lidhur me punën, me qëllim ose me pakujdesi të plotë 

i ka shkaktuar dëm punëdhënësit, ai është i obliguar ta kompensojë dëmin. 
2. Nëse dëmi është shkaktuar nga ana e më shumë të punësuarve, secili i punësuar 

është përgjegjës për pjesën e dëmit të cilin e ka shkaktuar. 
3. Në qoftë se për secilin të punësuar nga paragrafi 2. i këtij neni, nuk mund të 

vërtetohet pjesa e dëmit të cilit ai e ka shkaktuar, konsiderohet se të njëjtit kanë 
përgjegjësi të barabartë dhe dëmin e shkaktuar e kompensojnë në pjesë ekuivalente.  

 
Neni 64 

Kompensimi proporcional i dëmit 
 
1. Nëse disa të punësuar, me dashje ose me paramendim i kanë shkaktuar dëme 

punëdhënësit, për dëmin e shkaktuar do të përgjigjen në mënyrë të barabartë;  
2. Ekzistimi i dëmit, lartësia e tij, rrethanat në të cilat është shkaktuar, kush e ka 

shkaktuar dhe si bëhet kompensimi i dëmit, përcaktohet në pajtim me këtë ligj, 
Kontratën Kolektive dhe Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit.  
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Neni 65 
Kompensimi i dëmit për punëdhënësin 

 
1. I punësuari i cili në punë ose lidhur me punën, me qëllim ose nga pakujdesia e plotë 

i ka shkaktuar dëm personit të tretë, të cilin e ka kompensuar punëdhënësi, është i 
obliguar që punëdhënësit t’i kompensojë shumën e dëmit të paguar;  

2. Me Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit, mund të përcaktohen kushtet dhe mënyrat 
e zvogëlimit ose të lirimit të të punësuarit nga obligimi i kompensimit të dëmit.  

 
Neni 66 

Kompensimi sipas dispozitave tjera te aplikueshme 
 
Për realizimin e të drejtave kur është në pyetje kompensimi i dëmit sipas dispozitave të 
neneve 63, 64 dhe 65 të këtij ligji do të zbatohen përshtatshmërisht dispozitat e Ligjit 
për Detyrimet. 
 

KREU VIII 
NDËRPRERJA E MARRËDHËNIES SË PUNËS 

 
Neni 67 

Ndërprerja e Kontratës së Punës sipas fuqisë ligjore 
 
1. Kontrata e Punës sipas fuqisë ligjore, ndërpritet:  

1.1. me vdekjen e të punësuarit;  
1.2. me vdekjen e punëdhënësit, kur puna e kryer apo shërbimet e ofruara nga 

punëtori janë të natyrës personale, atëherë kur kontrata nuk mund të 
vazhdohet me pasardhësit e punëdhënësit;  

1.3. me skadimin e kohëzgjatjes së kontratës; 
1.4. kur i punësuari e mbush moshën e pensionimit, prej gjashtëdhjetë e pesë (65) 

vjeç; 
1.5. në ditën e dorëzimit të aktvendimit të plotfuqishëm për vërtetimin e humbjes 

së aftësive për punë; 
1.6. nëse i punësuari shkon në vuajtje të dënimit i cili do të zgjasë më tepër se 

gjashtë (6) muaj; 
1.7. me vendimin e gjykatës kompetente, vendim që pason ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës; 
1.8. me falimentimin dhe likuidimin e ndërmarrjes; 
1.9. rastet e tjera të përcaktuar sipas ligjeve në fuqi.  

 
Neni 68 

Ndërprerja e Kontratës së Punës me marrëveshje 
 
1. Kontrata e Punës mund të ndërpritet me marrëveshje ndërmjet punëdhënësit dhe të 

punësuarit. 
2. Marrëveshja nga paragrafi 1. i këtij neni bëhet në formë të shkruar. 
3. Në rast të ndërprerjes së Kontratës së Punës me marrëveshje, punëdhënësi është i 

obliguar t’i paguajë të punësuarit pagën, për ditët e punës deri në ndërprerje.  
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Neni 69 
Ndërprerja e marrëdhënies së punës nga i punësuari 

 
1. I punësuari ka të drejtën e ndërprerjes së Kontratës së Punës në mënyrë të njëanshme;  
2. I punësuari me kontratë në kohë të caktuar për ndërprerjen e kontratës së punës, 

duhet ta informojë punëdhënësin paraprakisht në formë të shkruar në afatin prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh, ndërsa i punësuari me kontratë në kohë të pacaktuar në 
afatin prej tridhjetë (30) ditësh.  

3. I punësuari mund ta ndërpresë kontratën e punës pa njoftim paraprak në formë të 
shkruar të përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni, në rastet kur është fajtor për mos 
përmbushje të detyrimeve të cilat rrjedhin nga kontrata e punës.  

 
Neni 70 

Ndërprerja e Kontratës së Punës nga ana e punëdhënësit 
 
1. Punëdhënësi mund t’ia ndërpresë kontratën e punës të punësuarit me një periudhë 

paralajmërimi, atëherë kur:  
1.1. ndërprerja e tillë arsyetohet për arsye ekonomike, teknike ose organizative;  
1.2. i punësuari nuk është më i aftë t’i kryejë detyrat e punës;  
1.3. punëdhënësi mund ta ndërpresë kontratën e punës në rrethanat e përcaktuara 

në nën-paragrafin 1.1. dhe 1.2., të këtij paragrafi nëse është e papërshtatshme 
për punëdhënësin që ta transferojë të punësuarin në një vend pune tjetër, ta 
trajnojë a ta kualifikojë atë për ta kryer punën ose ndonjë punë tjetër; 

1.4. punëdhënësi mund t’ia ndërpresë kontratën e punës të punësuarit në 
periudhën e kërkuar të paralajmërimit të ndërprerjes në:  
1.4.1. rastet e rënda të sjelljes së keqe të punonjësit; dhe  
1.4.2. për shkak të përmbushjes së pakënaqshme të detyrave të punës.  

1.5. punëdhënësi duhet ta njoftojë të punësuarin për largimin e tij/saj menjëherë 
pas rastit që shpie në largim, ose sapo punëdhënësi të jetë vënë në dijeni të 
atij rasti;  

1.6. punëdhënësi mund t’ia ndërpresë kontratën e punës të punësuarit pa 
periudhën e kërkuar të paralajmërimit të ndërprerjes, atëherë kur:  
1.6.1. i punësuari është fajtor për përsëritjen e një keq sjelljeje më pak serioze 

ose të shkeljes së detyrimeve;  
1.6.2. performanca e të punësuarit mbetet e pakënaqshme përkundër 

paralajmërimit me shkrim.  
2. Punëdhënësi mund ta ndërpresë kontratën e punës në bazë të nën-paragrafit 1.6. të 

paragrafit 1. të këtij neni vetëm atëherë kur i punësuari ka marrë përshkrimin në 
formë të shkruar të performancës së pakënaqshme, një afat të përcaktuar kohor 
brenda të cilit i punësuari duhet ta përmirësojë performancën e vet, si dhe një 
deklaratë se dështimi për përmirësimin e performancës do të rezultojë me largim 
nga puna pa asnjë paralajmërim të mëtejmë me shkrim.  

3. Punëdhënësi duhet që të mbajë takim me të punësuarin për t’ia shpjeguar atij/asaj 
ndërprerjen e kontratës së punës ose me qëllim që t’ia dorëzojë paralajmërimin, i 
punësuari ka të drejtë që të shoqërohet nga një përfaqësues sipas dëshirës së vet.  

4. Marrëveshjet Kolektive ose Aktet e Brendshme të Punëdhënësit mund t’i 
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specifikojnë llojet e keq sjelljeve ose të shkeljeve të detyrimeve të cilat bëjnë që i 
punësuari t’i nënshtrohet ndërprerjes të kontratës së punës pa periudhë 
paralajmërimi, qoftë pas një rasti të vetëm dhe qoftë pas shkeljeve të përsëritura.  

 
Neni 71 

Koha e njoftimit për ndërprerjen e kontratës së punës 
 
1. Punëdhënësi mund të ndërpresë kontratën e punës në kohë të pacaktuar në bazë të 

nenit 70, të këtij ligji ne këto intervale kohore të njoftimit:  
1.1. prej gjashtë (6) muaj deri në dy (2) vite punësim, tridhjetë (30) ditë 

kalendarike;  
1.2. prej dy (2) deri në dhjetë (10) vite punësimi, dyzetepesë (45) ditë kalendarike; 
1.3. mbi dhjetë (10) vite punësim, gjashtëdhjetë (60) ditë kalendarike.  

2. Punëdhënësi mund të ndërpresë kontratën e punës për kohë të caktuar me njoftim 
prej tridhjetë (30) ditësh kalendarike. Punëdhënësi i cili nuk ka për qëllim të 
ripërtërijë kontratën me periudhë të caktuar duhet të informojë punësuarin së paku 
tridhjetë (30) ditë para skadimit të kontratës. Dështimi për ta njoftuar nga 
punëdhënësi, do t’i japë të drejtën të punësuarit për zgjatjen e tridhjetë (30) ditëve 
kalendarike shtesë me pagë të plotë.  

 
Neni 72 

Procedura para ndërprerjes së Kontratës 
 
1. Vendimi për të ndërprerë kontratën e punës duhet të bëhet me shkrim dhe duhet të 

përfshijë arsyetimin për ndërprerje.  
2. Vendimi nga paragrafi 1. i këtij neni është përfundimtar ditën kur i dorëzohet të 

punësuarit.  
3. Punëdhënësi është i obliguar të bëjë pagesën e pagës dhe të ardhurave të tjera, deri 

në ditën e ndërprerjes së marrëdhënies së punës. 
4. Punëdhënësi mund t’i ndalojë qasjen punonjësit në objektin e ndërmarrjes gjatë 

periudhës së njoftimit, përkatësisht para ndërprerjes së kontratës së punës. 
 

Neni 73 
Largimi i përkohshëm nga puna 

 
1. I punësuari mund të largohet përkohësisht nga puna, kur: 

1.1. ndaj tij kanë filluar procedurat penale për shkak të dyshimit të bazuar të 
veprës penale;  

1.2. i punësuari është në vuajtje të paraburgimit;  
1.3. kryen shkelje të obligimit të punës të përcaktuara me këtë ligj.  

 
Neni 74 

Kompensimi i pagës gjatë largimit të përkohshëm 
 
Gjatë kohës së largimit të përkohshëm nga puna, sipas nenit 73 të këtij ligji, të 
punësuarit i takon e drejta e kompensimit në pagë në lartësi prej 50%. 
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Neni 75 
Kohëzgjatja e largimit të përkohshëm 

 
Largimi i përkohshëm nga puna sipas nenit 73 të këtij ligji, mund të zgjasë më së 
shumti gjashtë (6) muaj, periudhë në të cilën punëdhënësi është i obliguar që të 
punësuarin ta kthejë në punë ose t’ia shkëpusë Kontratën e Punës. 
 

Neni 76 
Largimet kolektive nga puna 

 
1. Ndërprerja e Kontratës së Punës sipas nën-paragrafit 1.1. të paragrafit 1 të nenit 70, 

të këtij ligji ku përfshihen së paku 10% të të punësuarave por jo me pak se njëzet 
(20) të punësuar, të larguar brenda intervalit kohor prej gjashtë (6) muajsh, 
konsiderohet si largim kolektiv nga puna; 

2. Në rastet e largimit të shkallës së gjerë nga puna, zbatohen dispozitat nga paragrafi 
3. i këtij neni. 

3. Para se t’i zbatojë ndryshimet e tilla, punëdhënësi i njofton paraprakisht me shkrim 
një (1) muaj më parë të punësuarit dhe sindikatën e të punësuarve, nëse janë të 
anëtarësuar në sindikatë, lidhur me ndryshimet e planifikuara dhe me pasojat e tyre, 
duke përfshirë:  
3.1. numrin dhe kategorinë e të punësuarve që duhet të largohen nga puna;  
3.2. masat që duhet të ndërmarrë punëdhënësi, nëse ka të tilla, për ti zbutur pasojat 

e largimit kolektiv, përfshin:  
3.2.1. kufizimin ose ndërprerjen e punësimit të punëtorëve të rinj;  
3.2.2. risistemimin e brendshëm të të punësuarve;  
3.2.3. kufizimin e punës jashtë orari;  
3.2.4. zvogëlimin e orëve të punës;  
3.2.5. ofrimin e riaftësimit profesional;  
3.2.6. të drejtat e të punësuarve të parashikuara me Kontratën Kolektive, 

Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit ose me Kontratën e Punës.  
4. Me njoftimin e bërë sipas paragrafit 3. të këtij neni, punëdhënësi mund t’ia 

ndërpresë kontratën e punës të punësuarve me një periudhë të paralajmërimit sipas 
nenit 71 të këtij ligji.  

5. Punëdhënësi e njofton me shkrim Zyrën për Punësim, lidhur me largimin e të 
punësuarve nga puna, në mënyrë që ZP-ja të ketë mundësi t’u ofrojë ndihmë atyre 
për të gjetur punësim tjetër.  

6. I punësuari nuk mund të largohet nga puna, derisa punëdhënësi mos t’i ketë paguar 
atij një kompensim të menjëhershëm në para.  

7. Kompensimi i menjëhershëm në para, u paguhet të punësuarve me kontratë me 
periudhë të pacaktuar në ditën e ndërprerjes së kontratës, sipas kësaj shkalle:  
7.1. nga dy (2) deri në katër (4) vite të shërbimit, një (1) pagë mujore;  
7.2. nga pesë (5) deri në nëntë (9) vite të shërbimit, dy (2) paga mujore;  
7.3. nga dhjetë (10) deri në nëntëmbëdhjetë (19) vite të shërbimit, tri (3) paga 

mujore; 
7.4. nga njëzet (20) deri në njëzetenëntë (29) vite të shërbimit, gjashtë (6) paga 

mujore; dhe 
7.5. nga tridhjetë (30) vite të shërbimit ose më shumë, shtatë (7) paga mujore.  
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8. Nëse, brenda një periudhe prej një (1) viti nga ndërprerja e kontratës së punës të të 
punësuarve në bazë të këtij neni, punëdhënësi ka nevojë për angazhimin e 
punësuarve me kualifikime ose trajnime të njëjta, punëdhënësi nuk duhet të 
angazhojë persona të tjerë para se të ofrojë punën punonjësve të cilëve iu janë 
ndërprerë kontratat.  

9. Rastet kur të punësuarit e larguar nga puna për shkak të falimentimit dhe riorganizimit 
të administruar nga gjykata, nuk i nënshtrohen dispozitave të këtij ligji.  

 
Neni 77 

Pensionimi 
 
Pensioni i vjetërsisë dhe i parakohshëm rregullohen me ligj të veçantë. 
 

KREU IX 
PROCEDUARAT PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE NGA 

MARRËDHËNIA E PUNËS 
 

Neni 78 
Mbrojtja e të drejtave për të punësuarit 

 
1. I punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi ka shkelur të drejtën e marrëdhënies së 

punës, mund të paraqesë kërkesë te punëdhënësi apo organi përkatës i punëdhënësit 
nëse ekziston, për realizimin e të drejtave të shkelura.  

2. Punëdhënësi është i obliguar për të vendosur sipas kërkesës së të punësuarit, në 
afatin brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e pranimit të kërkesës.  

3. Vendimi nga paragrafi 2. i këtij neni, i dorëzohet të punësuarit në formë të shkruar 
brenda afatit prej tetë (8) ditësh.  

 
Neni 79 

Mbrojtja e të punësuarit në Gjykatë 
 
Çdo i punësuar i cili nuk është i kënaqur me vendimin me të cilin mendon se i janë 
shkelur të drejtat e tij, ose nuk merr përgjigje brenda afatit nga neni 78 paragrafi 2. të 
këtij ligji, në afatin vijues prej tridhjetë (30) ditësh, mund të inicioj kontest pune në 
Gjykatën Kompetente. 
 

Neni 80 
Vendosja gjyqësore lidhur me ndërprerjen e kontratës së punës 

 
1. Nëse gjykata konstaton se ndërprerja e kontratës së punës nga ana e punëdhënësit 

është joligjore, në bazë të dispozitave të këtij ligji, Kontratës Kolektive ose 
Kontratës së Punës, atëherë do të urdhërojë punëdhënësin që të ekzekutoj njërën 
prej këtyre dëmshpërblimeve:  
1.1. t’i paguajë të punësuarve kompensimin, përveç shtesave dhe shumave tjera të 

cilat i takojnë punonjësit në bazë të këtij ligji, Kontratës së Punës, Kontratës 
Kolektive ose Aktit të Brendshëm, në shuma të tilla që gjykata i konsideron të 
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drejta dhe adekuate, por të cilat nuk duhet të jenë më pak se dyfishi i vlerës së 
çdo dëmshpërblimi që i takon punonjësit në kohën e shkarkimit; ose 

1.2. nëse largimi nga puna vlerësohet si i paligjshëm sipas nenit 5 të këtij ligji, 
Gjykata mund ta rikthej të punësuarin në vendin e tij të punës dhe urdhëron 
kompensimin e të gjitha pagave dhe përfitimeve tjera të humbura gjatë gjithë 
kohës së largimit të paligjshëm nga puna.  

2. Punëdhënësi është i obliguar që në afatin e caktuar të zbatoj vendimin e gjykatës 
kompetente.  

 
Neni 81 

Mbrojtja e të drejtave përmes ndërmjetësimit 
 
1. I punësuari dhe punëdhënësi mund ti zgjidhin mosmarrëveshjet nga puna dhe në 

bazë të punës përmes ndërmjetësimit.  
2. Rregullat dhe procedurat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve nga puna përmes 

ndërmjetësimit përcaktohen me dispozitat e ligjit për ndërmjetësim si dhe me 
dispozitat tjera ligjore të aplikueshme.  

 
Neni 82 

Mbrojtja e të punësuarit nga Inspektorati i Punës 
 
1. I punësuari në çdo kohë mund t’ia dorëzojë ankesën Inspektoratit të Punës për 

çështje të cilat bien nën kompetencat e këtij organi.  
2. Inspektorati i Punës duhet të nxjerrë vendime lidhur me ankesën brenda tridhjetë 

(30) ditëve ose ta informojë parashtruesin e ankesës lidhur me zgjatjen e afatit 
brenda të cilit duhet të merret vendimi.  

 
Neni 83 

Masat ndëshkuese 
 
Për shkeljen e dispozitave të këtij ligji nga ana e punëdhënësit, Inspektorati i Punës do 
t’i shqiptojë masat ndëshkuese bazuar në Ligjin për Inspektoratin e Punës. 
 

Neni 84 
Përgjegjësia e të punësuarit 

 
1. I punësuari është i detyruar që në vendin e punës t’iu përmbahet detyrimeve të 

parapara me ligj, Kontratën Kolektive dhe Kontratën e Punës;  
2. Nëse i punësuari me fajin e tij nuk i përmbush detyrat e punës apo nuk e respekton 

vendimin të cilin e ka nxjerrë punëdhënësi, mban përgjegjësi për shkeljen e 
detyrave të punës, në pajtim me ligjin, Kontratën Kolektive dhe Kontratën e Punës;  

3. Përgjegjësia Penale nuk e përjashton përgjegjësinë e të punësuarit për të kryer 
obligimet e punës, në qoftë se veprimi përbën shkeljen e detyrave të punës.  
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Neni 85 
Masat disiplinore për shkeljen e detyrave të punës 

 
1. Për shkeljen e detyrave të punës, të punësuarit do t’i shqiptohet njëra nga këto masa 

ndëshkuese:  
1.1. vërejte me gojë;  
1.2. vërejtje me shkrim;  
1.3. ulje në pozitë;  
1.4. suspendim të përkohshëm;  
1.5. ndërprerje të marrëdhënies së punës.  

2. Masat ndëshkuese, vërejtje me gojë, vërejtje me shkrim dhe ulje, degradim të 
pozitës, do të shqiptohen për shkelje të lehta të detyrave të punës në pajtim me 
Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit dhe Kontratën e Punës.  

3. Masat ndëshkuese, suspendimi i përkohshëm dhe ndërprerja e marrëdhënies së 
punës, do të shqiptohen për shkelje të rënda të detyrave të punës në pajtim me 
Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit dhe Kontratën e Punës.  

 
Neni 86 

Shqiptimin e masave 
 
1. Vendimin për shqiptimin e masave ndëshkuese për shkeljen e detyrave të punës, e 

nxjerr:  
1.1. organi kompetent i punëdhënësit apo punëdhënësi,  
1.2. punëdhënësi i cili nuk e ka statusin e personit juridik ose personi të cilin ai e 

autorizon;  
2. Autorizimi nga paragrafi 1. i këtij neni jepet me shkrim;  
3. Vendimi i punëdhënësit duhet të bëhet me shkrim duke theksuar arsyetimin dhe 

këshillën për mjetet juridike ndaj masave të shqiptuara.  
 

Neni 87 
Afati i parashkrimit 

 
Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit prej tri 
(3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës. 
 

KREU X 
ORGANIZATAT E TË PUNËSUARVE DHE TË PUNËDHËNËSVE 

 
Neni 88 

Liria e organizimit sindikal 
 
1. Të punësuarve dhe punëdhënësve u garantohet liria e asocimit dhe veprimit pa 

ndërhyrje nga asnjë organizatë ose organ publik; 
2. Të drejtat dhe liritë e organizimit sindikal në Republikën e Kosovës rregullohen me 

ligj të veçantë.  
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Neni 89 
E drejta e grevës 

 
1. Për mbrojtjen e të drejtave të të punësuarve, organizatat e të punësuarve (sindikatat) 

kanë të drejtën e organizimit të grevës;  
2. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë për organizimin dhe pjesëmarrjen në grevë 

rregullohen me ligj të veçantë.  
 

DIALOGU SOCIAL 
 

Neni 90 
Marrëveshja Kolektive 

 
1. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet ndërmjet:  

1.1. organizatës së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe  
1.2. organizatës së të punësuarve ose kur nuk ekzistojnë organizata, marrëveshjen 

mund ta lidhin edhe përfaqësuesit e të punësuarve;  
2. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet në:  

2.1. nivel të vendit,  
2.2. nivel të degës,  
2.3. nivel të ndërmarrjes.  

3. Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në formë të shkruar, në gjuhët zyrtare të 
Republikës së Kosovës.  

4. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet për një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo 
më shumë se tri (3) vjet.  

5. Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin 
përsipër detyrimet e përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive. 

6. Marrëveshja Kolektive nuk mund të përfshijë dispozita të tilla që kufizojnë të 
drejtat e të punësuarve që kanë si pasojë kushte më pak të favorshme të punës sesa 
ato të përcaktuar në këtë ligj.  

7. Punëdhënësi u’a vë në dispozicion të punësuarve një kopje të Marrëveshjes 
Kolektive.  

8. Marrëveshja Kolektive regjistrohet në Ministri, në pajtim me kushtet dhe kriteret e 
paracaktuar me aktin nënligjor.  

9. Për zgjidhjen e kontesteve të ndryshme në mënyrë paqësore dhe zhvillimin e 
konsultave nga fusha e punësimit, mirëqenies sociale dhe politikave ekonomike të 
punës nga përfaqësuesit punëdhënësve, punëmarrësve dhe Qeverisë në cilësi të 
partnerëve social me akt te veçantë ligjor-nënligjor themelohet Këshilli Ekonomiko 
Social.  

10. Çështjet e tjera të dialogut social rregullohen me akt ligjor ose nënligjor, varësisht 
nga marrëveshja e arritur nga partnerët social.  

 
Neni 91 

Libreza e Punës 
 
1. Libreza e punës është dokument publik identifikues i të punësuarit, e cila shërben 

për paraqitjen e të dhënave personale dhe stazhit të punës.  
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2. Librezën e punës e lëshon Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. 
3. I punësuari duhet ta ketë librezën e punës, të cilën ia dorëzon punëdhënësit me 

rastin e themelimit të marrëdhënies së punës.  
4. Në ditën e përfundimit të marrëdhënies së punës apo të ndërprerjes së kontratës së 

punës, punëdhënësi është i obliguar që të punësuarit t’ia kthejë librezën e punës, të 
plotësuar me të dhënat personale dhe të stazhit të punës.  

5. Në librezën e punës është e ndaluar të shkruhen të dhënat negative për të 
punësuarin.  

6. Ministria nxjerr akt nënligjor për përmbajtjen dhe formën e librezës së punës për 
procedurën e nxjerrjes, mënyrën e regjistrimit të të dhënave, procedurën për 
ndërrimin e librezës dhe për mbajtjen e numrit të saktë të librezës.  

 
KREU XI 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 92 
Gjobat 

 
1. Personi fizik ose personi juridik që nuk i përfill dispozitat e këtij ligji, në procedurë 

ligjore, do të dënohej me të holla pre njëqind (100) deri në dhjetëmijë (10.000) 
Euro.  

2. Kur shkelja është bërë kundër të punësuarit nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç, 
punëdhënësi apo personit tjetër përgjegjës, do të gjobitet me gjobë në lartësinë e 
dyfishit të përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni.  

3. Cilido person që bën diskriminim, kundër personit i cili kërkon punë apo kundër të 
punësuarit, sipas nenit 5 të këtij ligji, do të gjobitet në lartësinë e trefishit të 
përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni.  

4. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, nxjerr akt nënligjor për përcaktimin e 
gjobave dhe shumave konkrete në rastet e shkeljes së dispozitave të këtij ligji.  

 
Neni 93 

Mjetet e grumbulluara nga gjobat 
 
Të gjitha mjetet e grumbulluara nga gjobat e shqiptuara, barten në Buxhetin e 
Republikës së Kosovës. 
 

KREU XII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDMTARE 

 
Neni 94 

Mbikëqyrja 
 
Mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji të cilat e rregullojnë marrëdhënien e 
punës, sigurinë dhe mbrojtjen në punë, e bën Inspektorati i Punës në bazë të Ligjit për 
Inspektoratin e Punës dhe Ligji Nr. 2003/19 për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të 
punësuarve dhe mbrojtjen e ambientit të punës. 
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Neni 95 
Harmonizimi i akteve të punëdhënësit 

 
1. Punëdhënësit janë të obliguar që aktet e brendshme me të cilat rregullohen 

marrëdhëniet e punës, t’i harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji, jo më vonë se 
gjashtë (6) muaj pas hyrjes në fuqi të tij;  

2. Deri në nxjerrjen e akteve të brendshme nga paragrafi 1. i këtij neni, drejtpërsëdrejti 
aplikohen dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 96 

Realizimi i të drejtave sipas dispozitave në fuqi 
 
Deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të punësuarit i realizojnë të drejtat dhe 
detyrat nga marrëdhënia e punës në bazë të dispozitave që kanë qenë në fuqi. 
 

Neni 97 
Shërbimet Publike të Punësimit 

 
1. Për zbatimin e politikave aktive dhe pasive të punësimit në Republikën e Kosovës, 

në kuadër të MPMS-së themelohen Shërbimet Publike të Punësimit.  
2. Përveç shërbimeve publike të punësimit, personat fizik dhe juridik për punët e 

ndërmjetësimit në punësim mund të themelojnë edhe Agjencinë Private të 
Punësimit.  

3. Themelimi, funksionimi, fushëveprimi dhe çështje tjera të rëndësishme të Shërbimeve 
Publike të Punësimit dhe Agjencive Private të Punësimit rregullohen dhe përcaktohen 
me ligj të veçantë.  

 
Neni 98 

Nxjerrja e akteve nënligjore 
 
Ministria në koordinim me ministritë e tjera të Qeverisë të Republikës së Kosovës, në 
afat prej një (1) viti pas 
hyrjes në fuqi të këtij ligji, nxjerr aktet nënligjore për zbatimin e drejt dhe efikas të 
këtij ligji. 
 

Neni 99 
Shfuqizimi i akteve ligjore 

 
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Rregullorja e UNMIK-ut, Nr. 2001/27 

për Ligjin Themelor të punës në Kosovë, të datës 8 tetor 2001, Ligji për 
marrëdhënien e punës i KSA të Kosovës i vitit 1989 dhe Ligji i Punës i Jugosllavisë 
të vitit 1977 me amendamentet përkatëse. 

2. Aktet nënligjore të aplikueshme nga fusha e punës dhe punësimit, vazhdojnë të 
zbatohen deri në nxjerrjen e akteve nënligjore të parapara sipas nenit 98 të këtij 
ligji, deri në masën që nuk janë në kundërshtim me këtë ligj. 
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Neni 100 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/ L-212 
1 nëntor 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-077-2010, datë 18.11.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 90 / 1 DHJETOR 2010 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i Ligjit 
 
1. Ky ligj rregullon:  

1.1. të drejtat e autorit që, në bazë të pronës intelektuale, u takojnë autorëve 
përkitazi me veprat e tyre në lëmin e letërsisë, shkencës dhe artit, në vijim e 
drejta e autorit;  

1.2. të drejtat që, në bazë të pronës intelektuale, janë të përafërta me të drejtat e 
autorit, në vijim të drejtat e përafërta, u takojnë:  
1.2.1. interpretuesve përkitazi me interpretimet e tyre;  
1.2.2. prodhuesve të fonogrameve përkitazi me fonogramet e tyre; 
1.2.3. producentëve të filmit përkitazi me videogramet e tyre; 
1.2.4. shërbyesit medial Audiovizuel përkitazi me transmetimet e tyre; 
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1.2.5. prodhuesve të bazave të të dhënave përkitazi me bazat e tyre të të 
dhënave; 

1.2.6. botuesve përkitazi me botimet e tyre;  
1.3. administrimin e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta;  
1.4. mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta;  
1.5. zbatimin e këtij ligji ndaj personave të huaj.  

 
Neni 2 

Parimet e zbatimit 
 
Masat administrative, inspektimi, mbrojtja juridiko-civile dhe penale, të përcaktuara 
me këtë ligj, zbatohen në përputhje me rregullat e përgjithshme të procedurës 
administrative dhe gjyqësore.  
 

Neni 3 
Marrëdhënia midis të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta 

 
1. Mbrojtja e parashikuar me këtë ligj për të drejtat e përafërta nuk prek dhe nuk 

ndikon në asnjë mënyrë në mbrojtjen e të drejtës së autorit. 
2. Dispozitat e këtij ligji lidhur me:  

2.1. elementet e të drejtës së autorit, me supozimin e autorësisë;  
2.2. me bashkautorët dhe autorët e veprës së gërshetuar;  
2.3. me përmbajtjen e të drejtave pasurore të autorit dhe të drejtën në kompensim 

të veçantë për riprodhim privat ose tjetër vetanak;  
2.4. me marrëdhënien midis të drejtës së autorit dhe të drejtës së pronësisë mbi 

ekzemplarin e veprës;  
2.5. me kufizimet e të drejtës së autorit, përfshirë dhe përfshirjen e kufizimeve;  
2.6. me llogaritjen e fillimit dhe efektin e mbarimit të kohëzgjatjes së mbrojtjes të 

së drejtës së autorit, si dhe kalimin e të drejtës së autorit; 
3. Zbatohen ngjashëm dhe sa u takon mutatis mutandis edhe ndaj të drejtave të 

përafërta. 
 

Neni 4 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Shërbimi medial audiovizual - shërbimi i cili është nën përgjegjësinë 
editoriale të ofruesit të shërbimeve programore dhe parim kryesor i së cilës 
është ofrimi i programeve me qëllim që të informojnë, argëtojnë apo të 
edukojnë gjithë publikun përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike.  

1.2. Shoqata kolektive - ka kuptimin e asociacionit të formuar në pajtim me 
dispozitat e kreut III të këtij Ligji, në mënyrë që të zbatojë detyrat dhe 
aktivitetet e administrimit kolektiv të së drejtës së autorit apo të drejtave të 
përafërta;  

1.3. Shkalla komerciale - veprimet e një personi, që zbatohen për përfitim 
pasuror të drejtpërdrejtë apo jo të drejtpërdrejtë, duke mënjanuar veprimet e 
zbatuara nga shfrytëzuesit e fundit që veprojnë në mirëbesim;  
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1.4. Publikim - kur një vepër e mbrojtur me të drejta të autorit apo me të drejta të 
përafërta i është vënë në dispozicion publikut me pëlqimin e bartësit të të 
drejtës;  

1.5. Të drejtat morale - të drejtat ekskluzive të cilat mbrojnë integritetin e veprës 
së mbrojtur të autorit dhe personalitetin e autorit të saj;  

1.6. Zyrë - Zyra për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, e cila 
funksionon në pajtim me dispozitat e këtij ligji;  

1.7. Posedues - personi fizik apo personi juridik i cili posedon një vepër origjinale 
apo kopjen e veprës;  

1.8. Publik - një numër më i madh njerëzish të cilët janë jashtë rrethit të 
zakonshëm të familjes apo jashtë rrethit të njerëzve që njihen personalisht;  

1.9. Botim - kur një numër i mjaftueshëm i kopjeve të një vepre të mbrojtur me të 
drejtën e autorit, apo një objekt të të drejtave të përafërta, i është ofruar 
publikut, ose është vënë në qarkullim me pëlqimin e bartësit të të drejtës.  

1.10. Videogram - incizim i veprës audiovizuele apo i sekuencave të fotografive 
me apo pa zë shoqërues dhe fiksimi i tyre, në bartës të fotografisë ose të 
fotografisë dhe zërit.  

1.11. Vepër audiovizuele - janë: filmat kinematografikë, televizivë dhe vizatimorë, 
filmat e shkurtër videomuzikorë, filmat reklamues, filmat dokumentarë si dhe 
veprat tjera audiovizuele, të shprehura në formë të vargut të pamjeve lëvizëse 
të ndërlidhura, të shoqëruara me zë apo pa të, pavarësisht nga lloji i mbajtësit 
lëndor ku janë të fiksuara.  

1.12. Programet kompjuterike - janë programet e shprehura në çfarëdo forme 
kompjuterike, duke përfshirë edhe materialin e disejnuar të përgatitur për 
krijimin e tyre.  

1.13. Interpretues - janë aktorët, këngëtarët, muzikantët, vallëzuesit dhe personat e 
tjerë, që me anë të aktrimit, këndimit, gjuhës së gjesteve apo të lëvizjeve, 
recitimit apo ndonjë mënyre tjetër interpretojnë vepra të autorit ose shprehje 
të folklorit, pastaj regjisori i shfaqjes teatrore, dirigjenti i orkestrës, dirigjenti i 
korit, mjeshtri i tonit dhe artistët e cirkut e të varietesë.  

1.14. Prodhues i fonogramit - personi fizik apo juridik i cili me iniciativën dhe 
përgjegjësinë e vet bën i pari fiksimin e tingujve të ndonjë interpretimi ose të 
tingujve të tjerë si dhe shprehjeve tjera zanore. Konsiderohet se është prodhues 
i fonogramit të caktuar personi, emri i të cilit, firma, pseudonimi apo marka 
është e shënuar në mënyrë të zakonshme si e tillë në fonogram ose është treguar 
me rastin e publikimit të fonogramit, derisa nuk provohet ndryshe.  

1.15. Fonogrami - fiksim i tingujve të ndonjë interpretimi ose të tingujve apo 
shprehjeve të tjera zanore, përveç në formën e fiksimit që është inkorporuar 
në veprën audiovizuele. 

1.16. Fiksimi - vendosja e tingujve ose e shprehjeve zanore në bartës nga i cili 
mund të dëgjohen, reprodukohen ose komunikohen përmes ndonjë pajisjeje.  

1.17. Producent i filmit - personi fizik apo juridik i cili, me iniciativën dhe nën 
përgjegjësinë e vet, e fikson i pari një vepër audiovizuele në videogram. 
Konsiderohet se producent i filmit është personi emri i të cilit, firma ose 
marka në mënyrë të zakonshme është shënuar në videogram si i tillë ose është 
treguar me rastin e publikimit të videogramit, derisa nuk provohet ndryshe.  
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1.18. Baza e të dhënave - koleksion i veprave të mëvetësishme, të të dhënave dhe 
materialeve tjera të çfarëdo forme, të rregulluara në mënyrë sistematike ose 
metodike që kanë qasje veç e veç nëpërmjet mjeteve elektronike apo mjeteve tjera, 
me ç’rast marrja, verifikimi apo paraqitja e përmbajtjeve të saj nga ana kualitative 
dhe kuantitative si dhe kualitative ose kuantitative kërkon investim thelbësor.  

1.19. Prodhues i bazës së të dhënave - personi fizik apo juridik i cili me 
iniciativën dhe nën përgjegjësinë e vet bën i pari investim thelbësor në kuptim 
të nën-paragrafit 1. të këtij paragrafi. Konsiderohet se prodhues i bazës së 
caktuar të të dhënave është personi, emri i të cilit, firma, pseudonimi apo 
marka është shënuar në mënyrë të zakonshme në atë bazë të dhënash ose 
është treguar me rastin e publikimit të asaj baze, derisa nuk provohet ndryshe.  

 
KREU II 

 
NËNKREU A 

E DREJTA E AUTORIT 
 

Neni 5 
 
Autorët e veprave në lëmin e letërsisë, shkencës dhe të artit gëzojnë mbrojtjen lidhur 
me veprat e veta dhe shfrytëzimin e tyre, në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 6 
 
1. E drejta e autorit është e drejtë e pandashme e një vepre, e cila i takon autorit si 

subjekt i pronës intelektuale për veprën e mbrojtur.  
2. E drejta e autorit përmban:  

2.1. autorizimet ekskluzive personale për të mbrojtur pacenueshmërinë e veprës së 
autorit dhe personalitetin e autorit, në vijim: të drejtat morale të autorit;  

2.2. autorizimet ekskluzive pasurore për të mbrojtur interesat pasurore të autorit, 
në vijim: të drejtat pasurore të autorit;  

2.3. autorizimet tjera të autorit, në vijim: të drejtat tjera të autorit.  
 

Neni 7 
 
1. E drejta e autorit i takon autorit me vetë faktin e krijimit të veprës.  
2. Për të gëzuar mbrojtjen e të drejtës së autorit nuk kërkohet plotësim paraprak i 

çfarëdo formaliteti administrativ.  
 

NËNKREU B 
VEPRAT E AUTORIT DHE KUSHTET E MBROJTJES 

 
Neni 8 

Veprat e mbrojtura 
 
1. Vepra të autorit janë krijimet intelektuale origjinale në lëmin e letërsisë, të shkencës dhe 

artit, që janë të shprehura në çfarëdo mënyre, nëse me këtë ligj nuk parashihet ndryshe.  
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2. Vepra të autorit konsiderohen në veçanti:  
2.1. veprat gojore, siç janë fjalimet, leksionet, tregimet dhe vepra të ngjashme të 

shprehura gojarisht;  
2.2. veprat e shkruara, siç janë tekstet në libra, broshurat, gazetat ditore dhe tekste 

të tjera në lëmin e letërsisë, literaturës shkencore e profesionale, si dhe 
programe kompjuterike;  

2.3. veprat muzikore, me ose pa tekst, pavarësisht a janë të shprehura përmes 
notave apo në ndonjë formë tjetër;  

2.4. veprat teatrore teatrore-muzikore dhe të kukullave, përfshirë dhe radiodramat;  
2.5. veprat koreografike dhe të pantomimës; 
2.6. veprat filmike dhe veprat e tjera audiovizuele; 
2.7. veprat fotografike dhe veprat e bëra me një proces të ngjashëm si ai i 

fotografisë, siç janë fotografitë artistike, fotomontazhet, fotoafishet, 
fotografitë e reporterëve; 

2.8. veprat e artit figurativ në lëmin e pikturës, skulpturës, grafikës, vizatimit; 
2.9. veprat e arkitekturës, siç janë skicat, planet, maketat dhe objektet e ndërtuara 

të veprave arkitekturore dhe të inxhinierisë nga fusha e arkitekturës, 
urbanizmit, arkitekturës së peizazhit dhe rregullimit të enterierit; 

2.10. veprat skenografike; 
2.11. veprat e artit aplikativ si dhe të dizajnit industrial e grafik; 
2.12. veprat kartografike në lëmin e gjeografisë dhe topografisë; 
2.13. prezantimet shkencore, edukative ose teknike siç janë vizatimet teknike, 

grafikonet, tabelat, ekspertizat, demonstrimet tredimensionale. 
 

Neni 9 
Elementet e veprës së autorit 

 
1. Vepra e pambaruar e autorit, pjesët përbërëse të veprës si dhe titulli i veprës së 

autorit, që janë vetvetiu krijime intelektuale origjinale, gëzojnë mbrojtje si edhe 
vetë vepra.  

2. Nuk është e lejuar të shfrytëzohet si titull i veprës një titull i cili është shfrytëzuar 
më parë për llojin e njëjtë të veprës, nëse një titull i tillë shkakton konfuzion në 
lidhje me autorësinë e veprës.  

 
Neni 10 

Veprat e prejardhura 
 
1. Vepër e autorit konsiderohet edhe vepra e prejardhur e përpunuar ose e formësuar, 

nëse i plotëson kushtet nga paragrafi 1. i nenit 8 të këtij ligji.  
2. Vepra të prejardhura janë përkthimet, përshtatjet, aranzhmanet, orkestrimet 

muzikore dhe përpunimet tjera të një vepre ekzistuese apo materiali tjetër.  
3. Mbrojtje gëzojnë edhe përkthimet e teksteve ligjore, vendimeve të gjykatave dhe 

akteve administrative, nëse ato nuk janë bërë për botim zyrtar. 
4. Të drejtat e autorëve të veprave tashmë ekzistuese nuk shkelen me rastin e 

përpunimit të këtyre veprave ekzistuese. 
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Neni 11 
Koleksionet e veprave 

 
1. Vepër e autorit konsiderohet koleksioni i veprave ekzistuese të autorit ose 

materialeve të tjera që për nga përzgjedhja, përshtatja dhe bashkërenditja e 
përmbajtjeve të tyre paraqet krijim origjinal intelektual, përkatësisht vepër të 
mëvetësishme siç janë: enciklopeditë, antologjitë, koleksionet e kuotimeve, e 
poezive apo veprave në prozë, përmbledhja e shprehjeve folklorike, e dokumenteve 
dhe vendimeve gjyqësore.  

2. Koleksion konsiderohet edhe baza e të dhënave të veprave të mëvetësishme, të 
dhënave ose materialeve tjera të rregulluara, të sistematizuara në mënyrë metodike 
e që qasen veç e veç me mjete elektronike apo me mjete të tjera. 

3. Mbrojtja sipas këtij neni nuk zbatohet ndaj programeve kompjuterike të përdorura 
për bërjen apo funksionimin e bazës elektronike të të dhënave përveç nëse janë 
krijime origjinale.  

4. Me ngërthimin e veprave ekzistuese në koleksion nuk mund të shkelen të drejtat e 
autorëve të këtyre veprave autoriale. Me ngërthimin në koleksion, materiali 
ekzistues nuk bëhet vepër e mbrojtur.  

 
Neni 12 

Krijimet pa mbrojtje 
 
1. Mbrojtja juridike e të drejtave të autorit nuk përfshin:  

1.1. idetë, parimet, udhëzimet, procedurat, zbulimet ose konceptet matematikore 
si të tilla.  

1.2. ligjet, aktet nënligjore dhe rregullativat tjera.  
1.3. materialet zyrtare dhe botimet e organeve parlamentare, qeveritare dhe të 

organizatave tjera që kryejnë funksione publike.  
1.4. përkthimet zyrtare të rregullativave dhe materialeve tjera zyrtare, si dhe të 

marrëveshjeve ndërkombëtare dhe instrumenteve tjera.  
1.5. parashtresat dhe aktet tjera në procedurat administrative ose gjyqësore.  
1.6. materialet zyrtare të botuara për informim të publikut.  
1.7. shprehjet folklorike.  
1.8. lajmet e ditës dhe informacionet e ndryshme që kanë karakter të raportimeve 

të rëndomta të mediave.  
 

NËNKREU C 
AUTORI 

 
Neni 13 

Personi fizik 
 
Autor është personi fizik i cili e ka krijuar veprën. 
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Neni 14 
Supozimi i autorësisë 

 
1. Personi, emri, përkatësisht firma, pseudonimi apo shenja e të cilit është shënuar në 

ekzemplarin e veprës ose është theksuar me rastin e publikimit të veprës, supozohet që 
është autor i veprës, respektivisht bartës i të drejtës, përderisa nuk provohet e kundërta.  

2. Të drejtat e autorit në veprat e publikuara me pseudonim apo shenjë, autori i të 
cilave është anonim, supozohet se është i autorizuar t’i realizojë botuesi, përderisa 
nuk zbulohet identiteti i autorit. Nëse edhe botuesi mbetet anonim supozohet se të 
drejtat e njëjta është i autorizuar t’i realizojë personi që ka bërë publikimin e veprës.  

3. Paragrafi 2. i këtij neni pushon së zbatuari, nëse provohet identiteti i autorit.  
4. Bartësi i të drejtës sipas paragrafit 2. të këtij neni, duhet t’ia përcjellë autorit 

përfitimet e dala nga të drejtat e autorit, nëse nuk është paraparë ndryshe me 
kontratë. Të drejtat e fituara nga personat e tretë mbesin në fuqi. 

 
Neni 15 

Bashkautorët 
 
1. Nëse vepra përbën tërësi të pandashme është krijuar në bashkëpunim të dy apo më 

shumë personave ata konsiderohen bashkautorë të veprës.  
2. E drejta e autorit mbi veprën e bashkautorëve u takon të gjithë bashkautorëve dhe 

administrohet me pëlqimin e tyre, nëse nuk parashihet ndryshe me këtë ligj ose me 
kontratë.  

3. Bashkautori nuk mund të kundërshtojë pa ndonjë arsye dhënien e pëlqimit të vet, 
për publikim ose shfrytëzim të veprës. 

4. Bashkautorët nuk mund t’i administrojnë të drejtat në mënyrë të ndarë, nëse nuk 
është arritur ndonjë marrëveshje në mes tyre.  

5. Marrëdhëniet e bashkautorëve përkitazi me pjesët e tyre të përfitimit pasuror nga 
shfrytëzimi i veprës përcaktohen në përpjesëtim me kontributet e secilit prej tyre në 
krijimin e veprës, përveç nëse nuk është paraparë ndryshe me kontratë.  

6. Nëse ndonjëri nga bashkautorët heq dorë nga pjesa e tij në përfitimet pasurore 
shtohen pjesët e koautorëve të tjerë në përpjesëtim me madhësitë fillestare.  

 
Neni 16 

Autorët e veprave të gërshetuara 
 
1. Kur dy a më shumë autorë i bashkojnë veprat e tyre me qëllim të shfrytëzimit të 

përbashkët ose për disa forma të shfrytëzimit, secili prej tyre gëzon të drejtën e 
autorit lidhur me kontributin e vet.  

2. Marrëdhëniet midis autorëve të veprave të gërshetuara rregullohen me kontratë.  
3. Dispozitat e nenit 15, paragrafëve 3. deri në 6. të këtij ligji, zbatohen në mënyrë 

analoge mutatis mutandis, edhe ndaj autorëve të veprave të gërshetuara.  
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NËNKREU D 
TË DREJTAT MORALE 

 
Neni 17 

E drejta e publikimit të parë 
 
1. Autori ka të drejtë ekskluzive për të vendosur nëse, kur dhe në çfarë mënyre do të 

publikohet për herë të parë vepra e tij.  
2. Autori ka të drejtën ekskluzive për t’ia komunikuar publikut apo për t’ia përshkruar 

përmbajtjen e veprës së tij përderisa vepra nuk është bërë e ditur me autorizimin e tij.  
 

Neni 18 
E drejta e njohjes së autorësisë 

 
1. Autori ka të drejtën ekskluzive të njihet dhe të shënohet si autor i veprës.  
2. Autori ka të drejtë të vendosë nëse autorësia e tij duhet të tregohet me emër, 

pseudonim apo shenjë. 
 

Neni 19 
E drejta në integritet të veprës 

 
Autori ka të drejtë ekskluzive ta kundërshtojë çfarëdo deformimi, apo intervenimi tjetër 
në veprën e tij, si dhe çfarëdo shfrytëzimi të veprës së tij, nëse një ndërhyrje e tillë do 
të mund ta paragjykonte reputacionin e tij kreativ dhe respektin. 
 

Neni 20 
E drejta e pendimit 

 
1. Autori mund ta revokojë të drejtën pasurore që ia ka kaluar tjetrit, nëse për këtë ka 

arsye serioze morale, me kusht që bartësit të së drejtës t’ia kompensojë dëmin real 
të shkaktuar nga revokimi i tillë i të drejtës.  

2. Me rastin e zbatimit të të drejtës së pendimit e drejta pasurore e bartësit të të drejtës 
shuhet. Ky zbatim ndodh me pagesën e kompensimit.  

3. Bartësi i të drejtës duhet që brenda tre (3) muajve nga dita e paralajmërimit për 
revokimin e të drejtës ta njoftojë autorin për masën e dëmit të pësuar nga revokimi i 
të drejtës. Nëse bartësi i të drejtës nuk vepron kështu e drejta e pendimit zbatohet 
me mbarim të afatit.  

4. Nëse autori më vonë dëshiron që përsëri të bëjë kalimin e të drejtave lidhur me 
shfrytëzimin e veprës së tij, dhe nëse nuk kanë kaluar dhjetë (10) vjet nga përdorimi 
i të drejtës së pendimit, duhet së pari dhe në kushte të mëparshme t’ia ofrojë këto të 
drejta së pari bartësit të mëparshëm të të drejtave.  

5. Dispozitat e këtij neni nuk zbatohen për programet kompjuterike, veprat 
audiovizuele dhe për baza të të dhënave.  
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NËNKREU E 
TË DREJTAT PASURORE 

 
Neni 21 

E drejta e shfrytëzimit dhe format e saj 
 
1. Autori ka të drejtë ekskluzive për shfrytëzimin pasuror të veprës së tij në çfarëdo 

forme, si dhe t’ia lejojë apo ndalojë personave të tjerë shfrytëzimin e veprës së tij, 
nëse me këtë ligj nuk parashihet ndryshe.  

2. Personat tjerë mund të shfrytëzojnë veprën e autorit vetëm në bazë të autorizimit të 
autorit për kalimin e të drejtave ekskluzive dhe me kushtet e vendosura prej tij, nëse 
me këtë ligj nuk parashihet ndryshe.  

3. Për çdo kalim të të drejtës për shfrytëzimin e veprës, autorit i takon kompensimi, 
nëse me këtë ligj ose me kontratë nuk parashihet ndryshe.  

 
Neni 22 

Shfrytëzimi i veprës 
 
1. Vepra e autorit mund të shfrytëzohet në formë lëndore, jolëndore dhe të modifikuar.  
2. Shfrytëzimi i veprës në formën lëndore përfshin në veçanti të drejtat ekskluzive të 

autorit si në vijim:  
2.1. të drejtën e riprodhimit;  
2.2. të drejtën e shpërndarjes;  
2.3. të drejtën e qiradhënies;  

3. Shfrytëzimi i veprës në formë jolëndore përfshin në veçanti të drejtat ekskluzive të 
autorit si në vijim:  
3.1. të drejtën e interpretimit publik;  
3.2. të drejtën e shfrytëzimit nga “Shërbyesit medial audiovizual”;  
3.3. të drejtën e komunikimit publik me anë të fonogrameve dhe videogrameve;  
3.4. të drejtën e shfaqjes publike;  
3.5. të drejtën e vënies së veprës në dispozicion të publikut.  

4. Shfrytëzimi i veprës në formën e modifikuar përfshin në veçanti të drejtat 
ekskluzive si në vijim:  
4.1. të drejtën e përpunimit;  
4.2. të drejtën e përshtatjes audiovizuele.  

 
NËNKREU F 

SHFRYTËZIMI I VEPRËS NË FORMËN LËNDORE 
 

Neni 23 
E drejta e riprodhimit 

 
1. E drejta e riprodhimit është e drejtë ekskluzive e autorit që të lejojë apo ndalojë 

fiksimin e veprës së tij ose të ekzemplarit të veprës në mbajtës lëndor, të bërë 
drejtpërdrejt apo tërthorazi, përkohshëm apo përhershëm, në çfarëdo mënyrë apo 
formë, në tërësi apo pjesërisht dhe pavarësisht nga numri i ekzemplarëve.  
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2. Vepra është e reprodukuar kur bëhet përmes shumëzimit grafik, riprodhimit 
tredimensional, shkrirjes, fotografimit, fiksimit audio ose video, regjistrimit 
elektronik.  

3. Ndërtimi i objektit arkitekturor sipas projektit konsiderohet akt reprodukimi.  
 

Neni 24 
E drejta e shpërndarjes 

 
1. E drejta e shpërndarjes është e drejtë ekskluzive e autorit për ta autorizuar apo 

ndaluar vënien në qarkullim të veprës origjinale apo kopjet e veprës së tij përmes 
shitjes apo ndonjë forme tjetër të bartjes së pronësisë, përfshirë ofrimin e tyre 
publikut për qëllim të tillë.  

2. Me shitjen e parë ose bartjen në formë tjetër të pronësisë për origjinalin apo kopjen 
e veprës, të bërë nga autori ose me pëlqimin e tij, e drejta e shpërndarjes për atë 
origjinal apo kopje të veprës shteret për territorin e Republikës së Kosovës.  

 
Neni 25 

E drejta e qiradhënies 
 
1. E drejta e qiradhënies është e drejtë ekskluzive e autorit ta lejojë apo ta ndalojë që 

origjinali apo ekzemplarët e veprës së tij të jepen në shfrytëzim për afat të caktuar, 
përmes përfitimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pasuror. 

2. Dispozitat nga paragrafi 1. i këtij neni nuk zbatohen për shfrytëzimin e:  
2.1. veprës së ndërtuar arkitekturore;  
2.2. origjinalit ose të ekzemplarëve të Veprave të arteve aplikative dhe të dizajnit 

industrial;  
2.3. veprës në rast të shikimit të atypëratyshëm, origjinalit ose të kopjeve të saj në 

hapësira të institucionit.  
3. Autori i cili të drejtën e vet të qiradhënies ia ka kaluar prodhuesit të fonogrameve 

apo producentit të filmit mban të drejtën e kompensimit të drejtë nga qiradhënia.  
 

NËNKREU G 
SHFRYTËZIMI I VEPRËS NË FORMËN JOLËNDORE 

 
Neni 26 

E drejta e interpretimit publik 
 
1. E drejta e interpretimit publik është e drejtë ekskluzive e autorit për ta lejuar ose 

ndaluar recitimin publik, ekzekutimin muzikor publik ose shfaqjen publike të 
veprës së vet.  

2. E drejta e recitimit publik është e drejta e komunikimit të veprave të shkruara apo 
gojore përmes recitimit apo leximit drejtpërdrejtë para publikut.  

3. E drejta e ekzekutimit muzikor publik është e drejta e komunikimit të veprës 
muzikore përmes ekzekutimit të drejtpërdrejt para publikut.  

4. E drejta e shfaqjes publike është e drejta e komunikimit të veprave skenike 
drejtpërdrejt para publikut.  
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Neni 27 
E drejta e transmetimit publik 

 
E drejta e transmetimit publik është e drejtë ekskluzive e autorit të lejojë apo të ndalojë që 
recitimet, interpretimet ose shfaqjet e veprës së tij t’i transmetohen përmes altoparlantit, 
ekranit ose një mjeti tjetër, publikut që gjendet jashtë vendit ose hapësirës burimore. 
 

Neni 28 
E drejta e komunikimit publik me fonogramet ose videogramet 

 
E drejta e komunikimit publik me anë të fonogrameve ose videogrameve është e drejtë 
ekskluzive e autorit të lejojë apo ndalojë që vepra e tij, e cila është fiksuar në fonogram 
apo videogram, t’i komunikohet publikut me anë të mjeteve teknike për riprodhim 
audiovizuel. 
 

Neni 29 
E drejta e paraqitjes publike 

 
E drejta e paraqitjes publike është e drejtë ekskluzive e autorit të lejojë apo ndalojë që 
me anë të mjeteve teknike t’i komunikohet publikut vepra e tij audiovizuele, vepra 
fotografike, vepra figurative, vepra e arteve aplikative dhe dizajnit industrial, vepra 
koreografike dhe prezantimet shkencore apo teknike. 
 

Neni 30 
Transmetimi dhe ritransmetimi i përmbajtjeve programore audiovizuale 

 
1. Shërbimet mediale audivizuale të licencuara nga Komisioni i Pavarur për Media - 

KPM si edhe operatorët kabllorë dhe operatorët tjerë që pavarësisht teknologjisë së 
përdorur ofrojnë përmbajtje audiovizuale, obligohen të bëjnë transmetimin dhe 
ritransmetimin e programeve bazuar në marrëveshjet valide për të drejtën e autorit.  

2. Marrëveshjet mbi të drejtën e autorit që kanë të bëjnë me transmetimin dhe 
ritransmetimin e programeve audiovizuale do të jenë të vlefshme vetëm pasi ato të 
jenë regjistruar nga shoqatat për administrim kolektiv të të drejtave të cilat 
licencohen nga Zyra për të drejtën e autorit pranë Ministrisë së Kulturës, në pajtim 
me nenin 171 të këtij ligji.  

3. Të gjitha ankesat që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtës së autorit gjatë 
transmetimit dhe ritransmetimit të programeve nga ana e shërbimeve me përmbajtje 
audiovizuale do të procedohen tek Komisioni i Pavarur për Media (KPM).  

4. Mos përmbushja e obligimeve dhe përgjegjësive nga ana e shërbimeve mediale 
audiovizuale për transmetimin dhe ritransmetimin e programeve, siç përcaktohen 
me këtë ligj, do të shqyrtohet nga KPM-ja në pajtim me dispozitat e Ligjit për 
Komisionin e Pavarur të Mediave.  

 
Neni 31 

Programet e koduara 
 
Nëse sinjalet që bartin programin janë të koduara, komunikimi për publikun me anë të 
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satelitit, apo platformave tjera, bëhet me kusht që mjetet për dekodim të transmetimit 
sigurohen për publikun nga shërbimi medial audiovizual apo me pëlqimin e tij. 
 

Neni 32 
E drejta në emetim sekondar 

 
E drejta e emetimit sekondar është e drejtë ekskluzive e autorit ta lejojë apo ta ndalojë 
komunikimin për publikun të një vepre emetuese apo veprës që i është vënë në 
dispozicion publikut përmes altoparlantit, ekranit ose një mjeti të ngjashëm. 
 

Neni 33 
E drejta e vënies së veprës në dispozicion të publikut 

 
E drejta e vënies së veprës në dispozicion të publikut është e drejtë ekskluzive e autorit 
ta lejojë apo ta ndalojë që vepra e tij t’i vihet në dispozicion publikut përmes përcjelljes 
lineare dhe jolineare, në mënyrën e cila i mundëson individit që veprës t’i qaset nga 
vendi dhe në kohën që ai e zgjedhë. 
 

Neni 34 
Shfrytëzimi i veprës në formën e ndryshuar 

 
1. Shfrytëzimi i veprës në formën e ndryshuar përfshin: 

1.1. të drejtën e përpunimit 
1.1.1. e drejta e përpunimit është e drejtë e autorit të lejojë apo të ndalojë 

përkthimin, përshtatjen skenike, përshtatjen muzikore apo përpunimin 
e veprës së tij në mënyrë tjetër, me qëllim të krijimit të një vepre të 
prejardhur; 

1.1.2. e drejta e parashikuar në paragrafin 1. të këtij neni zbatohet edhe në 
rastet kur vepra e autorit, në formë të pandryshuar, përfshihet apo 
ngërthehet në një vepër të re.  

1.1.3. autori i veprës burimore mban të drejtën ekskluzive për shfrytëzimin e 
veprës së tij në versionin e përpunuar, nëse nuk parashihet ndryshe me 
këtë ligj ose me kontratë. 

1.2. të drejtën e përshtatjes audiovizuele  
2. E drejta e përshtatjes audiovizuele është e drejtë ekskluzive e autorit ta lejojë apo ta 

ndalojë që vepra e tij të përshtatet apo të shfrytëzohet për t’u fiksuar në vepër 
audiovizuele.  

 
KREU III 

TË DREJTAT E TJERA TË AUTORIT 
 

Neni 35 
E drejta e qasjes dhe e ekspozimit 

 
1. Autori ka të drejtë t’i qaset origjinalit apo ekzemplarit të veprës së tij që është në 

zotërim të personit tjetër, kur kjo i nevojitet për ta riprodhuar apo përpunuar veprën, 
nëse nuk preken thelbësisht interesat e arsyeshme të zotëruesit.  
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2. Autori ka të drejtë të kërkojë nga zotëruesi i origjinalit të veprës së tij figurative ose 
fotografike që t’ia dorëzojë atë përkohësisht, me qëllim të ekspozimit.  

3. Dhënien përkohësisht të origjinalit, në përputhje me paragrafin 2. të këtij neni, 
zotëruesi mund ta kushtëzojë me dhënien e garancionit monetar të mjaftueshëm, ose 
me lidhje të kontratës për sigurim në lartësi të vlerës në treg të origjinalit.  

4. Autori është i detyruar të kujdeset që mënyra e qasjes së veprës ose ekspozimi i saj 
të rezultojë në sa më pak shqetësime për zotëruesin. Ne rast se dëmtohet origjinali 
ose ekzemplari i veprës, autori mban përgjegjësi objektive edhe pa qenë i fajshëm 
për dëmtimin.  

 
Neni 36 

E drejta në rishitje-droit de suit 
 
1. Në rast të rishitjes së origjinalit të veprës artistike pas tjetërsimit të parë të saj nga 

ana e autorit autori ka të drejtë të jetë i njoftuar për rishitje, si dhe të drejtë në 
kompensim në shumën e përcaktuar me këtë nen.  

2. Detyrimin e kompensimit sipas paragrafit paraprak e përmbushin në mënyrë 
solidare: shitësi, blerësi dhe ndërmjetësuesi që merret me shitjen e veprave artistike.  

3. Vepra artistike origjinale, sipas paragrafit 1. të këtij neni, konsiderohen: pikturat, 
kolazhet, vizatimet, tapiceritë, skulpturat, krijimet nga qeramika dhe qelqi, 
fotografitë si edhe vepra të tjera artistike. Kopjet e veprave të këtilla konsiderohen 
origjinale nëse janë të krijuara ose të autorizuara nga vetë autori si dhe të bëra në 
numër të kufizuar dhe sipas rregullit të numëruara dhe të firmosura nga autori.  

4. Kompensimi për të drejtën e rishitjes paguhet në përqindje të çmimit shitës të 
origjinalit në treg, duke mos llogaritur tatimin, por me kusht që çmimi shitës të 
kalojë dymijë (2.000) Euro.  

5. Përqindja nga paragrafi 4. i këtij neni përcaktohet sipas njësive pasuese të çmimit, 
me atë që shuma e përgjithshme e kompensimit nuk mund të jetë më e lartë se 
dymbëdhjetëmijë e pesëqind (12.500) Euro:  
5.1. 4% nga pjesa e çmimit shitës mbi dymijë (2.000) deri në pesëdhjetëmijë 

(50.000) Euro;  
5.2. 3% nga pjesa e çmimit shitës mbi pesëdhjetëmijë (50.000) deri në dyqind 

mijë (200.000) Euro; 
5.3. 1% nga pjesa e çmimit shitës mbi dyqind mijë (200.000) deri në treqind e 

pesëdhjetëmijë (350.000) Euro; 
5.4. 0.5% nga pjesa e çmimit shitës mbi treqind e pesëdhjetëmijë (350.000) deri 

në pesëqind mijë (500.000) Euro; 
5.5. 0.25% nga pjesa e çmimit shitës mbi pesëqind mijë (500.000) Euro  

6. E drejta e rishitjes nuk mund të jetë lëndë e braktisjes ose e kalimit, gjatë jetës së 
autorit, e as lëndë e përmbarimit të detyrueshëm.  

 
Neni 37 

E drejta e huazimit publik 
 
1. E drejta e huazimit publik është e drejtë e autorit në kompensim të arsyeshëm, kur 

origjinali ose ekzemplari i veprës së tij vihet në dispozicion përmes institucionit 
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publik, për t’u përdorur për kohë të caktuar dhe pa përfitim të drejtpërdrejtë apo të 
tërthortë pasuror.  

2. Paragrafi 1. i këtij neni nuk zbatohet për përdorim të:  
2.1. origjinalit ose të ekzemplarëve të Veprës në bibliotekat e shkollave të të 

gjitha niveleve;  
2.2. veprave të ndërtuara arkitekturore;  
2.3. origjinalit ose ekzemplarëve të Veprës së arteve aplikative dhe dizajnit 

industrial;  
2.4. origjinalit ose ekzemplarëve të Veprës në hapësirat e institucionit publik për 

qëllim të shikimit të atypëratyshëm; 
2.5. qëllimit të huazimit ndërmjet institucioneve publike.  

3. Huazimi publik i origjinalit ose i ekzemplarëve të programeve kompjuterike dhe 
bazave të të dhënave është e drejtë ekskluzive e autorit të tyre.  

 
Neni 38 

E drejta për kompensim të veçantë 
 
1. Në rastet kur vepra e autorit, varësisht nga natyra e saj, mund të riprodhohet edhe 

për përdorim privat në kuptim të nenit 44 të këtij ligji në formë të realizimit të 
fiksimit audiovizuel, autori ka të drejtë në një pjesë të kompensimit të veçantë për 
një riprodhim të tillë të veprës së tij.  

2. Kompensimi i veçantë nga paragrafi 1. i këtij neni për fiksim audiovizuel paguhet 
me rastin e shitjes së parë ose importimit të bartësve të rinj të zbrazët të tingullit ose 
të pamjes.  

3. Kompensimi i veçantë nga paragrafi 1. i këtij neni për fotokopjim duhet të paguhet: 
4. me rastin e shitjes së parë ose Importimit të aparateve të reja për fotokopjim; 
5. për secilën fotokopje, nëse është bërë me pagesë, duke marrë parasysh numrin e 

mundshëm të tyre gjatë një viti. 
6. Me termat audio ose videofiksim, si dhe fotokopjim, nga ky nen, nënkuptohen edhe 

teknikat e tjera të ngjashme të riprodhimit.  
7. E drejta në kompensim të veçantë nuk mund të braktiset apo të tjetërsohet gjatë 

jetës së autorit, dhe nuk mund të jetë as objekt i përmbarimit të detyrueshëm. 
 

Neni 39 
Pagesa e kompensimit të veçantë 

 
1. Kompensimin e veçantë në kuptim të nenit paraprak 38 të këtij ligji e paguajnë: 

prodhuesit e pajisjeve për fotokopjim, prodhuesit e bartësve të zbrazët të zërit ose të 
pamjes, si dhe zotëruesit e aparateve fotokopjuese që ofrojnë ose bëjnë shërbime 
fotokopjimi me pagesë. Krahas prodhuesve debitorë solidarë janë shitësit dhe 
importuesit e pajisjeve të tilla dhe të mbartësve të zbrazët të tingullit ose pamjes, 
përveç kur importimi i tyre bëhet për përdorim privat ose jokomercial, si pjesë e 
bagazhit personal, de minimis imports.  

2. Prodhuesit nga paragrafi paraprak 1. i këtij neni nuk janë të detyruar të paguajnë 
kompensim të veçantë për ato aparate ose bartës të zbrazët të tingullit apo të pamjes 
të cilat prodhohen për eksport. E njëjta vlen edhe për importuesit e pajisjeve apo 
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bartësve të zbrazët të tingullit apo të pamjes të cilat janë të importuara në 
Republikën e Kosovës, dhe eksportohen pa i ofruar së pari për shitje në territorin e 
Republikës së Kosovës.  

3. Personat nga paragrafi 1. i këtij neni duhet, sipas kërkesës së Shoqatës për 
administrim kolektiv të këtyre të drejtave, të dorëzojnë të dhëna në lidhje me llojin 
dhe numrin e aparateve dhe të bartësve të zërit ose të pamjeve që i kanë shitur ose 
importuar, si dhe të dhënat për numrin e fotokopjeve të shitura, të cilat nevojiten për 
të llogaritur kompensimin e veçantë.  

 
Neni 40 

Shumat e kompensimit të veçantë 
 
1. Shumat e përgjithshme të kompensimeve të veçanta sipas nenit 38 të këtij ligji, që u 

takojnë të gjithë bartësve të të drejtave, sipas këtij ligji, i miraton Qeveria e 
Kosovës. Me kontratë të posaçme në mes të Shoqatës për administrim kolektiv të 
këtyre të drejtave dhe shfrytëzuesve, mund të caktohen tarifat e veçanta të këtyre 
kompensimeve.  

2. Shumat e kompensimeve të veçanta nga paragrafi paraprak caktohen ndaras: për 
çdo lloj të bartësve të fiksimit të tingullit ose pamjeve në varësi me kapacitetin e 
mundshëm dhe qëndrueshmërinë e fiksimit përfshirë CD-ROM, DVD dhe bartësit e 
ngjashëm, për çdo aparat fotokopjimi përfshirë faks-aparatet, skanerët etj., në varësi 
me kapacitetin e tyre, numrin e kopjeve në minutë dhe mundësinë e fotokopjimit 
me ngjyra në shumën e dyfishuar nga kopjimi bardh e zi, si dhe për çdo faqe të 
kopjuar.  

3. Shumat nga paragrafi 1. i këtij neni caktohen në vlera nominale të parasë. Me rastin 
e caktimit të lartësisë së tyre merret parasysh shtrirja e mundshme e pranisë së 
masave mbrojtëse efektive teknologjike në treg.  

 
KREU IV 

KUFIZIMET E TË DREJTËS SË AUTORIT 
 

Neni 41 
Kufizimet e të drejtës së autorit 

 
1. Kufizimet e të drejtës së autorit nënkuptojnë se një vepër mund të shfrytëzohet:  

1.1. pa leje të autorit dhe pa pagesë të Kompensimit përkatës, në vijim: shfrytëzim 
i lirshëm;  

1.2. pa leje të autorit, por me pagesë të kompensimit përkatës.  
2. Kufizimet e të drejtës së autorit vlejnë vetëm në rastet e parapara shprehimisht në 

këtë nen, ndërkaq vëllimi dhe mënyra e shfrytëzimit kufizohet me synimin të cilit i 
shërben, me kusht që të mos jetë në kundërshtim me shfrytëzimin normal të veprës 
dhe të mos shkelen në mënyrë të paarsyeshme interesat e ligjshme të autorit. 

3. Në rastet kur shfrytëzimi i veprave lejohet sipas dispozitave të këtij neni, duhet 
patjetër të shënohet emri i autorit dhe burimi, përveç kur kjo është objektivisht e 
pamundur ose kur shprehimisht e përjashton ky ligj. 
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Neni 42 
Shfrytëzimi i lirshëm dhe zbatimi i procedurave zyrtare 

 
Është i lirshëm shfrytëzimi i veprës për nevoja të sigurimit publik ose për rrjedhat e 
rregullta të veprimit apo raportimit në procedurat administrative, parlamentare ose 
gjyqësore, pa qenë e domosdoshme të shënohet emri i autorit dhe burimi prej nga është 
marrë vepra. 
 

Neni 43 
Mësimdhënia 

 
1. Vetëm për qëllim të ilustrimit të mësimdhënies nëpër shkollat e të gjitha niveleve, 

ndërsa në suazë të synimit jokomercional, është i lirshëm: 
1.1. interpretimi publik i veprave të publikuara nëse kjo është formë e 

drejtpërdrejtë e mësimdhënies në shkollë;  
1.2. interpretimi publik i veprave të publikuara në kremtimet shkollore pa pagesë, 

me kusht që interpretuesit nuk kompensohen për këtë.  
1.3. komunikimi i veprave nga fonogramet dhe videogramet për qëllime të 

mësimdhënies;  
1.4. riprodhimi i pjesëve të shkurta të veprave të publikuara, për qëllime të 

mësimdhënies së drejtpërdrejtë ose për provime;  
1.5. emetimi i mëtejmë audiovizuel i emisioneve shkollore;  
1.6. riprodhimi i emisioneve shkollore audiovizuele në fonograme ose 

videograme, vetëm për qëllime të mësimdhënies së drejtpërdrejtë në hapësirat 
e institucionit shkollor.  

 
Neni 44 

Riprodhimi privat dhe vetanak 
 
1. Në kuptim të nenit 38 të këtij ligji, riprodhimi i veprave të publikuara është i 

lirshëm nëse bëhet deri në tre ekzemplarë dhe nëse janë përmbushur kushtet sipas 
paragrafit 2. dhe 3. të këtij neni.  

2. Personi fizik mund të riprodhojë lirshëm një vepër:  
2.1. në çfarëdo bartësi, nëse këtë e bën për përdorim privat dhe pa interes të 

drejtpërdrejtë apo të tërthortë komercial, si dhe nëse ekzemplarët e tillë nuk 
do t’i shpërndahen apo komunikohen publikut;  

2.2. në letër apo në bartës tjetër të ngjashëm, me përdorim të fotokopjimit ose të 
një teknike të ngjashme fotografike;  

3. Bibliotekat publike, arkivat publike, muzetë dhe institucionet arsimore apo 
shkencore, mund të riprodhojnë lirshëm veprën në çfarëdo bartësi lëndor, nëse 
riprodhimin e bëjnë nga ekzemplari që zotërojnë dhe pa interes komercial të 
drejtpërdrejtë apo të tërthortë; 

4. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafëve 1., 2. dhe 3. të këtij neni, nuk lejohet 
riprodhimi i veprës së shkruar në vëllim të plotë të librit, partiturave muzikore, 
bazës elektronike të të dhënave, programeve kompjuterike dhe në formë të veprave 
të ndërtuara arkitektonike, nëse nuk parashihet ndryshe në këtë ligj ose me kontratë. 
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5. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 4. të këtij neni, por në përputhje me kushtet 
nga paragrafi 1. i këtij neni, lejohet: 
5.1. riprodhimi i plotë i një libri, nëse ekzemplarët e shtypur janë të shitur të 

paktën dy (2) vjet më parë;  
5.2. transkriptimi i partiturave muzikore me shkrim dore.  

 
Neni 45 

Incizimet kalimtare 
 
1. Shërbyesi medial audiovizual i cili ka leje për të transmetuar një vepër mund të bëjë 

incizimin e kësaj vepre lirshëm, me mjete vetanake dhe për nevoja të veta. 
2. Shërbyesi medial audiovizual mund të transmetojë incizimin e referuar sipas 

paragrafit 1. të këtij neni vetëm një herë, dhe duhet ta fshijë atë jo më vonë se 
brenda një (1) muaji pas transmetimit.  

3. Incizimi, i referuar në paragrafin 1. të këtij neni, mund të dorëzohet në një arkiv 
zyrtar, me kusht që ai të ketë karakter të jashtëzakonshëm dokumentues. Shërbyesi 
medial audiovizual duhet të njoftojë menjëherë bartësin e të drejtës në lidhje me 
dorëzimin e tillë.  

 
Neni 46 

Personat me nevoja të veçanta 
 
Është i lejueshëm riprodhimi, shpërndarja dhe komunikimi i veprës së publikuar në 
dobi të personave me nevoja të veçanta, por në masën që dikton nevoja e veçantë. 
Shfrytëzimi i këtillë është i lejueshëm me kusht që të jetë në lidhje të drejtpërdrejtë me 
personat me nevoja të veçanta, si dhe që të mos bëhet për interes të drejtpërdrejtë apo 
të tërthortë komercial. 

Neni 47 
Ceremonitë dhe festimet 

 
Është i lirshëm shfrytëzimi i veprës gjatë ceremonive fetare dhe në festimet zyrtare që 
organizohen nga autoriteti publik. 
 

Neni 48 
Rastet e veçanta të shfrytëzimit të lirshëm 

 
1. Janë të lirshme aktet e riprodhimit të përkohshëm të një vepre të cilat janë kalimtare 

ose përcjellëse, që janë pjesë përbërëse dhe thelbësore e ndonjë procesi teknologjik, 
që nuk kanë rëndësi të pavarur ekonomike dhe kanë të vetmin qëllim të mundësojnë 
që vepra:  
1.1. të transmetohet në rrjet midis palëve të treta nëpërmjet ndërmjetësuesit; ose  
1.2. të shfrytëzohet ligjshëm.  

2. Është i lirshëm shfrytëzimi i veprës së publikuar në material tjetër, nëse aty 
përfshihet rastësisht dhe nuk paraqet element thelbësor të atij shfrytëzimi.  
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Neni 49 
E drejta e informimit publik 

 
1. Për të pasur qasje të lirë në informim të karakterit publik është i lirshëm: 

1.1. riprodhimi, shpërndarja dhe komunikimi për publikun i veprës audiovizuele 
që paraqet pjesë përbërëse të ngjarjes për të cilën raportohet, por pa kaluar 
masën e raportimit për ngjarjen e ditës; 

1.2. riprodhimi dhe komunikimi për publikun, në mënyrë të shkurtër, në formë 
recensioni apo ndonjë referim tjetër i përmbajtjes së veprave të publikuara të 
autorit.  

2. Shfrytëzimi i pjesëve të shkurtra të shkëputura nga komente të ndryshme dhe artikuj 
të tjerë të publikuar në media publike, në formë të pasqyrimit të temave të ditës;  

3. Shfrytëzimi i fjalimeve politike dhe i fjalimeve të tjera të mbajtura në debate 
publike, në masën e qëllimit informativ.  

 
Neni 50 
Citimet 

 
Është i lejueshëm shfrytëzimi në veprën vetanake i pjesëve të shkëputura nga një vepër 
e huaj e publikuar, ose vepra e plotë e huaj e publikuar në lëmin e fotografisë, të arteve 
figurative, dizajnit industrial, arkitekturës, arteve aplikative dhe kartografisë, nëse kjo 
ka të bëjë me kritikën apo shtjellimet në veprën e vetë autorit, me kusht që kjo të jetë 
në përputhje me parimet e vetëdijes dhe ndershmërisë. 
 

Neni 51 
Përpunimet e lirshme 

 
1. Përpunimi i veprës është i lejueshëm:  

1.1. nëse ka të bëjë me përpunim privat apo tjetër vetanak, i cili nuk është në 
dispozicion të publikut;  

1.2. për përpunim në parodi apo karikaturë, nëse kjo nuk krijon apo nuk mund të 
krijojë huti në lidhje me burimin; 

1.3. nëse përpunimi përkon me shfrytëzim të lejueshëm dhe me qëllimin e ligjshëm. 
 

Neni 52 
Katalogët 

 
Është i lirshëm riprodhimi dhe shpërndarja në katalogë i veprave të ekspozuara të 
arteve figurative, arteve aplikative dhe dizajnit industrial, si dhe i veprave fotografike 
që botohen nga organizatori për të promovuar ekspozitën ose ankandin, duke 
përjashtuar çfarëdo interesi komercial të drejtpërdrejtë apo të tërthortë. 
 

Neni 53 
Veprat e vendosura në vende publike 

 
1. Veprat e vendosura në hapësira publike dhe në vende të tjera ku është e lejuar qasja 

e përgjithshme publike shfrytëzohen lirshëm.  
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2. Shfrytëzimi i veprave nga paragrafi 1. të këtij neni nuk është i lejueshëm të bëhet në 
formë tredimensionale ose për qëllim të njëjtë si vepra burimore, e as për interes 
komercial të drejtpërdrejtë apo të tërthortë.  

 
Neni 54 

Demonstrimi i pajisjeve 
 
Në punëtori, shitore, panaire dhe ofiçina të riparimit është i lejueshëm riprodhimi i 
veprës në fonogram apo video, si dhe komunikimi i veprave për publikun, por vetëm 
në masën e domosdoshme për demonstrimin e punës së pajisjeve që prodhohen, shiten 
ose riparohen në hapësira të tilla. 
 

Neni 55 
Bazat e të dhënave 

 
1. Shfrytëzuesi i ligjshëm i bazës së publikuar të të dhënave ose i ekzemplarit të saj 

mundet lirshëm ta riprodhojë ose të bëjë ndryshime në atë bazë të të dhënave, me 
kusht që kjo të jetë e nevojshme për t’iu qasur përmbajtjes së saj dhe shfrytëzimit 
normal të kësaj përmbajtjeje. Kur shfrytëzuesi është i autorizuar që të shfrytëzojë 
vetëm një pjesë të bazës së të dhënave, kjo dispozitë zbatohet vetëm në lidhje me 
atë pjesë.  

2. Çdo dispozitë kontraktuale në kundërshtim me paragrafin 1. i këtij neni është i 
pavlefshëm.  

 
Neni 56 

Librat e leximit dhe tekstet shkollore 
 
Me pagesë të kompensimit përkatës është i lejueshëm riprodhimi dhe marrja e pjesëve 
të shkëputura të veprës së publikuar të autorit, respektivisht i veprave të publikuara veç 
e veç nga lëmi i arteve figurative, fotografisë, arkitekturës, arteve aplikative dhe 
dizajnit industrial, si dhe i kartografisë, në libra leximi dhe tekste shkollore që 
përmbajnë vepra të më shumë autorëve dhe që i dedikohen mësimdhënies në shkolla të 
të gjitha niveleve. 
 

Neni 57 
Komentet e Shërbyesve medial audiovizual dhe artikujt e shtypit 

 
Pas pagesës përkatëse, duhet të jetë e lejueshme riprodhimi nga ana e shtypit, 
komunikimi publikut apo vënia në dispozicion të publikut e artikujve të publikuar mbi 
temat aktuale ekonomike, politike apo fetare, apo të veprave të transmetuara, ose 
temave të tjera të karakterit të njëjtë, përveç nëse përdorimi i tillë është shprehimisht i 
rezervuar nga bartësi i të drejtës. 
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Neni 58 
Emetimi i veprës nga fonogramet e botuara 

 
I lejohet transmetuesit emetimi i veprave nga fonogramet e botuara, me kusht që, para 
emetimit, me Shoqatën kolektive të ketë lidhur kontratë për lartësinë, mënyrën dhe 
afatin e pagesës së kompensimit. 
 

Neni 59 
Institucionet sociale 

 
Me pagesë të kompensimit përkatës, është i lejueshëm riprodhimi dhe emetimi i 
mëtejmë i emisioneve të Shërbyesve medial audiovizual në shtëpitë e pleqve, në 
spitale, burgje dhe institucione të ngjashme sociale. 
 

Neni 60 
Sigurimi i kufizimeve të të drejtave 

 
1. Nëse bartësi i të drejtave zbaton masa teknologjike në kuptim të dispozitave të këtij 

ligji ai është i detyruar që përfituesit e kufizimeve të të drejtave nga nenet 42 deri 
46 dhe nenit 59 të këtij ligji, me kërkesën e tij, por jo më vonë se katërmbëdhjetë 
(14) ditë nga dita e paraqitjes së saj, t’i vërë në dispozicion mjetet për shfrytëzim të 
këtyre kufizimeve, por me kusht që ato të përdoren vetëm në masën e 
domosdoshme dhe që përfituesi të këtë qasje të ligjshme në veprën e mbrojtur apo 
në objekt të të drejtave të përafërta.  

2. Nëse bartësi i të drejtave nuk e përmbush detyrimin sipas paragrafit 1. të këtij neni 
shfrytëzuesi ose shoqatat e shfrytëzuesve mund t’i drejtohen gjykatës kompetente. 

3. Paragrafët e mësipërm të këtij neni nuk zbatohen: 
3.1. nëse bartësi i të drejtës, vullnetarisht ose sipas kontratës, i ka vënë 

shfrytëzuesit në dispozicion mjetet për të shfrytëzuar kufizimet e të drejtave 
të këtilla, në masë të kënaqshme dhe të domosdoshme; 

3.2. ndaj masave teknologjike të zbatuara gjatë përmbushjes së detyrimeve të 
titullarëve të të drejtave nga paragrafët e mësipërm të këtij neni; 

3.3. ndaj veprave të vëna në dispozicion të publikut sipas kushteve të 
kontraktuara, në mënyrën që pjesëtarëve të publikut u është bërë e mundur 
qasja nga vendi dhe në kohën që ata e zgjedhin individualisht. 

 
KREU V 

KUFIZIMET E KOHËZGJATJES TË SË DREJTËS SË AUTORIT 
 

Neni 61 
Afati i kohëzgjatjes 

 
1. E drejta e autorit zgjat gjatë gjithë jetës së autorit dhe shtatëdhjetë (70) vjet pas 

vdekjes së tij.  
2. E drejta e autorit në veprat anonime dhe me pseudonim do të vazhdojë për 

shtatëdhjetë (70) vjet pas zbulimit të ligjshëm të veprës. Kur pseudonimi nuk lë 
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dyshim në lidhje me identitetin e autorit, ose nëse autori zbulon identitetin e tij gjatë 
periudhës shtatëdhjetë (70) vjeçare pas zbulimit të ligjshëm të veprës, e drejta e 
autorit do të vazhdojë në përputhje me dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni.  

3. E drejta e autorit në veprën e bashkautorëve do të zgjasë për shtatëdhjetë (70) vjet 
nga data e vdekjes së bashkautorit të fundit që ka jetuar.  

4. E drejta e autorit në veprat kolektive zgjat për shtatëdhjetë (70) vjet pas zbulimit të 
ligjshëm të veprës, përveç nëse personat fizikë që kanë krijuar veprën janë 
identifikuar si të tillë në versione të veprës të cilat i janë zbuluar publikut.  

5. Në rast të identifikimit të autorëve që përfshihen në vepra të tilla, aplikohen 
dispozitat e paragrafit 1. dhe 3. të këtij neni.  

6. Kur afati nuk rrjedh që nga vdekja e autorit, ndërsa vepra nuk ka qenë ligjshëm e 
publikuar, e drejta e autorit zgjat shtatëdhjetë (70) vjet nga vdekja e tij.  

7. Kur afati i mbrojtjes llogaritet nga dita e zbulimit ose publikimit të ligjshëm të 
veprës, dhe kur vepra publikohet në vëllime, pjesë, kapituj, numra apo episode, afati 
i mbrojtjes vazhdon për secilën artikull, si të ndarë.  

8. Ndryshimet jo qenësore gjatë përzgjedhjes, korrigjimit apo renditjes së përmbajtjes 
së koleksionit të veprave nuk e zgjasin afatin e mbrojtjes të së drejtës në koleksion.  

9. Afatet nga ky nen llogariten që nga 1 janari i vitit që pason vitin në të cilin ndodh 
ngjarja e cila është relevante për fillimin e afatit.  

 
Neni 62 

Efekti i mbarimit të afateve 
 
Me mbarimin e afateve të kohëzgjatjes së mbrojtjes, siç përcaktohet në këtë kapitull, 
vepra e mbrojtur me të drejtën e autorit kalon në domenin publik dhe është e lirë për t’u 
shfrytëzuar. 
 

Neni 63 
E drejta e publikimit dhe e drejta e tërheqjes 

 
E drejta e publikimit dhe e drejta e tërheqjes, që i referohet nenit 17 dhe nenit 20 të 
këtij ligji, zgjasin derisa autori të jetë gjallë. 
 

Neni 64 
E drejta e autorësisë dhe e integritetit të veprës 

 
Pavarësisht nga dispozitat e neneve 61 dhe 62 të këtij ligji, detyrimi për respektimin e 
të drejtës së autorit, neni 18, dhe të drejtës së integritetit të veprës, neni 19, zgjat pa 
kufizim kohor. 
 

KREU VI 
KALIMI I TË DREJTAVE TË AUTORIT 

 
Neni 65 

 
Autori nuk mund t’ia kalojë të drejtat morale të tij personit tjetër. 
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Neni 66 
Trashëgimi i të drejtës së autorit 

 
Të drejtat ekonomike dhe të drejtat tjera, si dhe zbatimi i të drejtave morale që zgjasin 
pas vdekjes së autorit, kalohen në përputhje me dispozitat për trashëgimi. 
 

Neni 67 
Kalimi i të drejtave pasurore të autorit 

 
Të drejtat pasurore dhe të drejtat e tjera të autorit janë pjesë përbërëse e pasurisë së 
bartësit të tyre dhe mund të jenë objekt i kalimit juridik. 
 

Neni 68 
Bartësi i të drejtave pasurore 

 
1. Autori është bartësi i parë i të gjitha të drejtave pasurore dhe të drejtave tjera mbi 

veprën e vet.  
2. Përveç autorit, bartësi i të drejtave nga paragrafi 1. i këtij neni mund të jetë edhe 

personi fizik apo juridik të cilit i kalohen këto të drejta mbi bazë ligjore ose me 
veprim juridik.  

 
Neni 69 

Zotërimi juridik 
 
Të drejtat të cilat autorit i njihen me ligj, përfshirë këtu edhe mbrojtjen e tyre 
gjyqësore, i takojnë bartësit tjetër të të drejtave, në masën dhe sipas llojit që i barten me 
ligj apo me veprim juridik, përveç nëse me këtë ligj nuk parashihet ndryshe. 

 
Neni 70 

Përmbarimi 
 
1. E drejta e autorit, vepra e pakryer, origjinalet e pa publikuara dhe dorëshkrimi i 

veprës nuk mund të jenë objekt i përmbarimit.  
2. Lëndë e përmbarimit mund të jenë vetëm përfitimet pasurore nga e drejta e autorit.  
 

Neni 71 
Marrëdhënia e të drejtës së autorit me të drejtën e pronësisë 

 
1. E drejta e autorit është e pavarur nga e drejta e pronësisë mbi sendin ku është e 

përfshirë vepra e autorit, nëse me këtë ligj nuk parashihet ndryshe.  
2. Kalimi veç e veç i të drejtave pasurore të autorit dhe të drejtave tjera mbi veprën e 

autorit nuk ndikon në të drejtën e pronësisë mbi sendin ku është përfshirë vepra e 
autorit, nëse në këtë ligj apo me kontratë nuk parashikohet ndryshe.  

3. Kalimi juridik i sendit ku është e përfshirë vepra e autorit nuk ndikon në të drejtat e 
veçanta pasurore dhe të drejtat e tjera të autorit mbi atë vepër, nëse me këtë ligj apo 
me kontratë nuk parashikohet ndryshe.  
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Neni 72 
 
Në pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve bien vetëm përfitimet pasurore që dalin 
nga shfrytëzimi i të drejtës së autorit. 
 

Neni 73 
 
Pronari i veprës së ndërtuar arkitekturore mund ta përpunojë lirshëm atë vepër. 
 

Neni 74 
 
1. Pronari që synon ta asgjësojë origjinalin e veprës së autorit dhe kur ka bazë të 

supozojë se autori ka interes të arsyeshëm në ruajtjen e origjinalit nuk mund ta 
asgjësojë origjinalin e këtillë para se t’ia ketë ofruar atë autorit. Pronari nuk mund të 
kërkojë më tepër se që është vlera reale e materialit.  

2. Nëse është e pamundur të kthehet origjinali, pronari mund ta asgjësojë atë, por 
duhet t’ia mundësojë autorit bërjen e kopjes së veprës në shpenzime të autorit.  

3. Pronari i veprës së ndërtuar arkitekturore mund ta asgjësojë atë vepër, por autori ka të 
drejtën ta fotografojë dhe të kërkojë t’i dorëzohen kopjet e planeve në shpenzime të veta.  

4. Dispozitat e këtij neni nuk ndikojnë në mbrojtjen e veprës sipas dispozitave të Ligjit 
për Trashëgiminë Kulturore.  

 
Neni 75 

Kontrata për të drejtat e autorit 
 
1. Autori mund t’ia kalojë personit tjetër të drejtat pasurore për shfrytëzim të veprës së 

tij, përmes lidhjes së kontratës apo veprimit tjetër juridik, përveç nëse nuk parashihet 
ndryshe me këtë ligj.  

2. Kontrata e të drejtës së autorit përmban në veçanti: emrat e palëve kontraktuese, 
titullin, përkatësisht identifikimin e veprës që është si objekt i kontratës, të drejtat, 
përkatësisht format e shfrytëzimit që janë objekt i kalimit, format e kompensimit të 
autorit, kufizimet eventuale të përmbajtjes, kufizimet e mundshme në shtrirje 
territoriale, kohëzgjatjen.  

3. Ndaj kontratës së të drejtës së autorit zbatohen dispozitat e të drejtës së detyrimeve, 
përveç nëse nuk është paraparë ndryshe me këtë ligj.  

 
Neni 76 

Vëllimi i kalimit të të drejtave 
 
1. Kalimi i disa të drejtave pasurore apo të drejtave tjera vetanake të autorit mund të 

bëhet me kufizime në përmbajtje, territor dhe kohëzgjatje.  
2. Kalimi i të drejtave pasurore mund të jetë ekskluziv ose joekskluziv:  

2.1. kalimi ekskluziv e autorizon vetëm marrësin e të drejtës që, në mënyrën e 
përcaktuar me kontratë, të shfrytëzojë veprën e autorit, duke përjashtuar të 
gjithë personat tjerë, përfshirë edhe autorin; 

2.2. kalimi joekskluziv e autorizon marrësin e të drejtës që, në mënyrën e 
përcaktuar me kontratë, të shfrytëzojë veprën e autorit, krahas autorit dhe cilit 
do person tjetër që është titullar i të drejtës së autorit. 
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3. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafëve të këtij neni, kalimi ekskluziv i të drejtave 
të shfrytëzimit të veprës së caktuar nuk e ndalon autorin ta shfrytëzojë atë vepër në 
koleksion të veprave të zgjedhura të tij, apo në koleksion të të gjitha veprave të tij.  

4. Kalimi joekskluziv, të cilin autori e ka lejuar para se të ketë bërë kontratë për kalim 
joekskluziv, mbetet i vlefshëm ndaj marrësit të së drejtës ekskluzive, nëse me 
kontratë midis autorit dhe marrësit të së drejtës ekskluzive nuk është parashikuar 
ndryshe.  

 
Neni 77 

Supozimi i masës së kalimit të të drejtave 
 
1. Nëse me ligj apo me kontratë nuk është specifikuar se kalimi i të drejtave është 

ekskluziv ose joekskluziv konsiderohet se kalimi është joekskluziv.  
2. Nëse me ligj apo me kontratë nuk është specifikuar shtrirja territoriale, konsiderohet 

se kalimi vlen vetëm për territorin e Republikës së Kosovës.  
3. Nëse me ligj apo me kontratë nuk është specifikuar se cilat të drejta veç e veç 

kalohen, ose në çfarë mase kalohet një e drejtë, konsiderohet se janë kaluar ato të 
drejta dhe vetëm deri në atë masë që është thelbësore për t’i arritur synimet e 
kontratës.  

 
Neni 78 

Kalimi i mëtejmë i të drejtave 
 
1. Personi që me anë të kalimit ka fituar të drejtën pasurore ose një të drejtë tjetër të 

autorit nuk mundet pa leje të autorit të bëjë kalim të mëtejmë të të drejtave të tilla 
në një person të tretë, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe.  

2. Leja sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk është e nevojshme, në rast se kalimi i 
mëtejmë është pasojë e shitjes, bankrotit ose likuidimit të rregullt të personit juridik 
i cili është bartës i të drejtës.  

3. Kalimi i të drejtës së caktuar për të shfrytëzuar veprën nuk nënkupton edhe kalimin 
e të drejtës në kompensim të autorit, në rastet kur shfrytëzimi i veprës së autorit 
mund të bëhet pa leje të autorit, por me detyrim të pagesës së kompensimit të 
autorit.  

4. Nëse kalimi i mëtejmë, pa pajtim të autorit, është i lejueshëm me ligj apo me 
kontratë marrësi i parë i të drejtës dhe bartësi i ri i të drejtës mbajnë përgjegjësi 
solidare ndaj autorit për përmbushjen e detyrimeve nga kontrata për kalim.  

 
Neni 79 

Rregulla e kalimeve të veçuara 
 
1. Kalimi i një të drejte pasurore ose i një të drejte tjetër të autorit nuk ndikon në 

kalimin e të drejtave të tjera, nëse me ligj apo me kontratë nuk parashihet ndryshe.  
2. Me rastin e kalimit të të drejtës për riprodhim të veprës nuk kalohet edhe e drejta e 

regjistrimit të saj në formën elektronike si dhe e drejta për fiksim të zërit apo të 
pamjeve, nëse me këtë ligj apo me kontratë nuk parashihet ndryshe.  

3. Me rastin e kalimit të të drejtës për qiradhënie të fonogramit, përkatësisht 
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videogramit të veprës së autorit, autori mban të drejtën në kompensim për çdo 
qiradhënie të veprës. Autori nuk mund të heqë dorë nga kjo e drejtë.  

 
Neni 80 

Supozimi i kalimit të bashkëlidhur 
 
Me rastin e kalimit të të drejtës për riprodhimit të veprës, konsiderohet se është kaluar 
edhe e drejta për shpërndarjen e ekzemplarëve të saj, përveç nëse me kontratë nuk 
parashihet ndryshe. 
 

Neni 81 
Kalimi i të drejtës për botime periodike 

 
1. Nëse autori i kalon të drejtat e veta në formë të përfshirjes së veprës së tij në 

koleksionin që botohet periodikisht, konsiderohet se botuesi ka fituar të drejtën 
ekskluzive të riprodhimit dhe shpërndarjes së veprës.  

2. Në rastin nga paragrafi 1. i këtij neni kalimi bëhet ekskluziv pas një viti nga dita e 
botimit të koleksionit periodik.  

 
Neni 82 

Pavlefshmëria 
 
1. Konsiderohen të pavlefshme përcaktimet kontraktuese me të cilat autori bën 

kalimin e të drejtave të mëposhtme: 
1.1. të drejtën e autorit si tërësi;  
1.2. të drejtat morale;  
1.3. të drejtat pasurore mbi të gjitha veprat e ardhshme të tij;  
1.4. të drejtat pasurore për forma ende të panjohura të shfrytëzimit të veprës së tij.  

 
Neni 83 

Formaliteti 
 
1. Të gjitha kontratat dhe veprimet tjera juridike me anë të të cilave bëhet kalimi i të 

drejtave pasurore dhe të drejtave tjera të autorit, ose jepen autorizime për shfrytëzim 
të veprës, bëhen në formë të shkruar, nëse me ligj nuk parashihet ndryshe.  

2. Në rast të mospajtimit me paragrafin 1. të këtij neni, të gjitha definimet e 
diskutueshme apo të paqarta të marrëveshjes gojore interpretohen në favor të autorit.  

 
Neni 84 

Kompensimi i autorit 
 
1. Kompensimi i autorit mund të caktohet: në shumë të njëhershme, në varësi me 

masën e shfrytëzimit të veprës, në varësi me efektet ekonomike të shfrytëzimit të 
veprës, në varësi me madhësinë apo cilësinë e veprës ose me kombinimin e këtyre 
metodave, si dhe duke marrë parasysh edhe kushtet tjera që mund të ndikojnë në 
lartësinë e tij. 
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2. Nëse kompensimi i autorit nuk është caktuar me kontratë duhet të caktohet sipas 
pagesave të zakonshme për llojin e veprës, sipas masës dhe kohëzgjatjes së 
shfrytëzimit të veprës si dhe rrethanave tjera. 

 
Neni 85 

E drejta në revizionin e kompensimit të shpërpjesëtuar 
 
1. Në rast se fitimprurja nga shfrytëzimi i veprës është në shpërpjesëtim të dukshëm 

me kompensimin e kontraktuar në shumë të njëhershme autori ka të drejtë të 
kërkojë ndryshimin e kontratës, në kuptim të caktimit më të drejtë të hises në fitim.  

2. E drejta nga paragrafi 1. i këtij neni parashkruhet në afat prej dy (2) vjetësh nga dita 
e marrjes së njohurisë për ekzistimin e kompensimit të shpërpjesëtuar, por më së 
largu në afat prej dhjetë (10) vjetësh pas kalimit të të drejtës së shfrytëzimit të 
veprës së autorit.  

3. Autori nuk mund të heqë dorë nga e drejta e tij sipas paragrafit 1. të këtij neni.  
 

Neni 86 
Detyrimi për mbajtjen e evidencës 

 
1. Në rast kur kompensimi është përcaktuar në varësi me fitimin e realizuar nga 

shfrytëzimi i veprës shfrytëzuesi i të drejtës së autorit duhet patjetër të mbajë librin 
përkatës dhe evidencat tjera të kontabilitetit, prej ku është e mundur të konstatohen 
të ardhurat e realizuara.  

2. Shfrytëzuesi i veprës është i detyruar që autorit apo përfaqësuesit të tij t’ia 
mundësojë kontrollin e evidencave nga paragrafi 1. i këtij neni, ndërsa në afatet e 
caktuara dhe të paktën një herë në vit t’i dërgojë edhe raporte të sakta lidhur me 
realizimin e të ardhurave.  

 
Neni 87 

Revokimi i të drejtës pasurore 
 
1. Autori mund ta revokojë të drejtën pasurore të dhënë për shfrytëzim, nëse bartësi i 

të drejtës e ka shfrytëzuar atë të drejtë në masë të pamjaftueshme ose nuk e ka 
shfrytëzuar fare, me çka janë dëmtuar dukshëm interesat e arsyeshme të autorit, 
nëse me këtë ligj nuk parashihet ndryshe.  

2. Autori nuk mund të vë në veprim të drejtën e revokimit para se të kenë kaluar dy (2) 
vite nga dita kur ka bërë kalimin e të drejtës së shfrytëzimit ose ka dorëzuar 
ekzemplarin e veprës, nëse ky dorëzim është bërë pas lidhjes së kontratës. Nëse ka 
të bëjë me artikull për shtypin ditor ky afat është tre (3) muaj, ndërsa për shtypin 
periodik është një (1) vit.  

3. Autori mund të vë në veprim të drejtën e revokimit, vetëm pasi ta ketë 
paralajmëruar marrësin e të drejtës për revokim pasues dhe t’i ketë lënë një afat 
shtesë dhe të arsyeshëm për të shfrytëzuar të drejtën e dhënë.  

4. Me rastin e bërjes së revokimit e drejta e dhënë për shfrytëzim të veprës shuhet.  
5. Autori duhet që marrësit të të drejtës t’ia kompensojë në mënyrë të drejtë dëmin e 

shkaktuar me revokimin e të drejtës.  
6. Autori nuk mund të heqë dorë nga e drejta e revokimit sipas këtij neni.  
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KREU VII 
KONTRATAT E VEÇANTA PËR TË DREJTËN E AUTORIT 

 
Neni 88 

Objekti i kontratës së botimit 
 
1. Me kontratë botimi autori ia kalon të drejtën botuesit për të riprodhuar veprën e tij 

me anë të shtypshkrimit dhe të drejtën për shpërndarje të ekzemplarëve të veprës, 
ndërkaq botuesi merr për detyrim të bëjë riprodhimin dhe shpërndarjen e veprës si 
dhe për këtë t’i paguajë autorit kompensimin.  

2. Në rastin kur vepra nuk është e publikuar me kontratë për botim të veprës 
konsiderohet se është dhënë pëlqimi edhe për publikimin e saj.  

3. Me kontratë për botim botuesi mund të autorizohet edhe për përkthim të veprës në 
një gjuhë tjetër, si dhe për riprodhim dhe shpërndarje të saj.  

4. Kontrata për botimin, objekt i së cilës është botimi i artikujve, vizatimeve, 
karikaturave dhe kontributeve tjera të autorit në shtypin ditor dhe atë periodik, nuk 
është e domosdoshme të bëhet në formë të shkruar.  

5. Përfaqësuesi i autorit mund të lidhë kontratë për botim vetëm për ato vepra që janë 
caktuar shprehimisht në autorizimin e autorit.  

 
Neni 89 

Përmbajtja e kontratës 
 
1. Kontrata për botim të veprës përmban, në veçanti:  

1.1. afatin brenda të cilit autori detyrohet t’ia dorëzojë botuesit dorëshkrimin ose 
një ekzemplar tjetër të veprës, në mënyrë që botuesit t’ia mundësojë botimin e 
veprës. Nëse me kontratë nuk është përcaktuar ndryshe, ky afat është një (1) 
vit nga dita e lidhjes së kontratës;  

1.2. afatin brenda të cilit botuesi detyrohet të nisë nxjerrjen në treg të 
ekzemplarëve të veprës. Nëse me kontratë nuk është përcaktuar ndryshe, ky 
afat është një (1) vit që nga dita e pranimit të dorëshkrimit a të një ekzemplari 
tjetër të rregullt të veprës;  

1.3. numrin e botimeve të cilat botuesi është i autorizuar t’i nxjerrë. Nëse me 
kontratë nuk është përcaktuar ndryshe, botuesi ka të drejtë në një botim;  

1.4. afatin brenda të cilit botuesi, pas shterjes së botimit të parë, është i detyruar të 
nisë nxjerrjen në treg të ekzemplarëve të botimit të ardhshëm, nëse kjo është 
paraparë në kontratë. Nëse në kontratë nuk është përcaktuar ndryshe, ky afat 
është një (1) vit që nga dita kur autori ka kërkuar një gjë të tillë; 

1.5. dukjen dhe faqosjen teknike të ekzemplarëve të veprës.  
2. Nëse kompensimi është i caktuar në përqindje nga çmimi me pakicë i ekzemplarëve 

të shitur, në kontratën për botim të veprës duhet të caktohet tirazhi i botimit të parë. 
Nëse kjo nuk është caktuar, supozohet se vepra është botuar në të paktën pesëmijë 
(5.000) ekzemplarë.  

3. Nëse kompensimi është caktuar në shumë të njëhershme, në kontratë duhet patjetër 
të caktohet tirazhi i përgjithshëm i ekzemplarëve që do të shtypen. Nëse kjo nuk 
është caktuar apo nuk rezulton nga qëllimi i kontratës doket profesionale apo 
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rrethanat tjera botuesi mund t’i riprodhojë dhe t’i shpërndajë deri në pesëqind (500) 
ekzemplarë. 

 
Neni 90 

Detyrimet e botuesit 
 
1. Botuesi ka për detyrë:  

1.1. të kujdeset për shitjen e ekzemplarëve dhe për këtë ta informojë herë pas here 
autorin, me kërkesën e tij;  

1.2. që autorit, me kërkesën e tij, në fazën përkatëse të procesit teknik të 
shumëzimit t’ia mundësojë korrekturën;  

1.3. që, me rastin e përgatitjes së çdo botimi të ardhshëm të veprës, t’i mundësojë 
autorit futjen e ndryshimeve përkatëse, me kusht që kjo të mos e ndryshojë 
karakterin e veprës dhe që, duke pasur parasysh tërësinë e kontratës për botim 
të veprës, të mos paraqet shpërpjesëtim në pikëpamje të detyrimeve të botuesit.  

 
Neni 91 

Detyrimi për kthimin e dorëshkrimit 
 
Dorëshkrimi ose ekzemplari tjetër origjinal që i është dorëzuar botuesit duhet patjetër 
t’i kthehet autorit, përveç artikujve, vizatimeve dhe kontributeve tjera në shtypin ditor 
dhe në atë periodik, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe. 
 

Neni 92 
E drejta e përparësisë së botuesit 

 
1. Botuesi i cili ka marrë të drejtën për botimin e veprës në formë të librit, ka të 

drejtën e përparësisë që, krahas ofertuesve tjerë të barabartë, ta botojë atë vepër në 
formë elektronike.  

2. E drejta e përparësisë nga paragrafi 1. i këtij neni zgjat tre vjet që nga dita e 
kontraktimit të datës së botimit të veprës. Botuesi duhet të deklarohet në formë të 
shkruar brenda tridhjetë (30) ditësh që nga dita e marrjes së ofertës me shkrim nga 
autori.  

 
Neni 93 

Shkatërrimi i ekzemplarëve të pa shitur 
 
Nëse botuesi synon që ekzemplarët e pa shitur të veprës t’i shesë si letër të vjetër, është 
i detyruar që blerjen paraprakisht t’ia ofrojë autorit, nëse rëndom është i arritshëm, 
sipas çmimit për letër të thjeshtë. 
 

Neni 94 
Shkatërrimi i veprës nga fuqia madhore 

 
1. Nëse i vetmi ekzemplar ekzistues i veprës shkatërrohet nga shkaku i fuqisë madhore 

pasi t’i jetë dorëzuar botuesit, autori ka të drejtë në kompensim, siç do t’i takonte po 
të ishte botuar vepra.  
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2. Nëse nga shkaku i fuqisë madhore është shkatërruar i tërë tirazhi i përgatitur i 
veprës, para se të jetë nxjerrë në treg, botuesi ka të drejtë të përgatisë botimin e ri, 
ndërsa autorit i takon kompensimi vetëm për botimin e shkatërruar. 

3. Nëse nga shkaku i fuqisë madhore është shkatërruar një pjesë e tirazhit të veprës, 
para se të jetë nxjerrë në treg, botuesi ka të drejtë pa pagesë shtesë të kompensimit 
të shumëzojë po aq ekzemplarë sa janë shkatërruar. 

 
Neni 95 

Përfundimi i kontratës 
 
1. Kontrata e botimit përfundon:  

1.1. nëse autori vdes para përfundimit të veprës;  
1.2. nëse ekzemplarët e të gjitha tirazheve të kontraktuara janë shitur;  
1.3. me skadimin e afatit të kohëzgjatjes së kontratës;  
1.4. me zgjidhjen e kontratës në përputhje me Ligjin mbi detyrimet.  

 
Neni 96 

Zgjidhja e kontratës 
 
1. Nëse botuesi nuk e boton veprën brenda afatit të kontraktuar ose brenda afatit nga 

paragrafi 1. i nenit 89 të këtij ligji, autori ka të drejtë ta zgjidhë kontratën e botimit, 
të mbajë, përkatësisht të kërkojë pagesën e kompensimit të caktuar, si dhe të 
kërkojë dëmshpërblimin.  

2. Autori mund ta zgjidhë kontratën e botimit në rast se botuesi, pasi të jetë shitur 
tirazhi i botimit paraprak ndërkaq kontrata përmban detyrimin për ribotime, nuk 
fillon të nxjerrë në treg ekzemplarët e botimit të ardhshëm brenda afatit nga 
paragrafi 1. të nenit 89 të këtij ligji.  

3. Botuesi mund të zgjidhë kontratën e botimit nëse autori nuk ia dorëzon 
dorëshkrimin ose një ekzemplar tjetër të veprës brenda afatit nga paragrafi 1. të 
nenit 89 të këtij ligji.  

4. Konsiderohet se tirazhi i botimit është shitur nëse numri i ekzemplarëve të pa shitur 
është më i vogël se njëqind (100).  

 
Neni 97 

Kontrata e shfaqjes dhe kontrata e interpretimit 
 
Me kontratën për shfaqjen, përkatësisht kontratën për interpretimin e veprës, autori ia 
kalon shfrytëzuesit të drejtën për të shfaqur, përkatësisht për të interpretuar publikisht 
veprën e tij, ndërsa shfrytëzuesi merr detyrimin që atë vepër ta shfaqë, përkatësisht ta 
interpretojë publikisht në afatin e caktuar, në mënyrën dhe nën kushtet e përcaktuara 
me kontratë, dhe për këtë t’i paguajë autorit kompensimin. 
 

Neni 98 
 
Të drejtën e shfaqjes, përkatësisht të drejtën e interpretimit publik të veprës, autori 
mund ta kalojë njëkohësisht në disa persona, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe. 



 
Ligji Nr. 04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta 

 529 

Neni 99 
 
Bartësi i të drejtës në shfaqjen apo interpretimin publik të veprës teatrore, teatrore-
muzikore dhe koreografike lidhë edhe kontratë për regjinë teatrore, koreografinë, 
skenografinë dhe kostumografinë. 
 

Neni 100 
 
Nëse autori nuk ia dorëzon shfrytëzuesit veprën, brenda afatit të kontraktuar, 
shfrytëzuesi mund të zgjidhë kontratën dhe të kërkojë dëmshpërblim. 
 

Neni 101 
 
Dorëshkrimi, partitura ose origjinali tjetër i veprës që është objekt i kontratës i kthehen 
autorit, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe. 

 
Neni 102 

 
Shfrytëzuesi detyrohet t’ia mundësojë autorit përcjelljen dhe ecurinë e përgatitjeve për 
shfaqjen, përkatësisht interpretimin e veprës, të kujdeset për kushtet përkatëse teknike 
për shfaqjen, përkatësisht interpretimin e veprës, si dhe t’i dërgojë autorit ose 
përfaqësuesit të tij programin dhe herë pas here ta informojë për të ardhurat nga 
shfaqja, përkatësisht interpretimi i veprës. 
 

Neni 103 
 
Nëse shfrytëzuesi nuk e shfaq, përkatësisht nuk e interpreton veprën në afatin e 
kontraktuar, autori mund ta zgjidhë kontratën dhe të kërkojë dëmshpërblim, e pos kësaj 
mund të mbajë kompensimin e paguar, respektivisht të kërkojë pagesën e kompensimit 
të kontraktuar. 
 

Neni 104 
Kontrata e përpunimit të veprës 

 
Me kontratën për përpunimin e veprës së autorit, autori e kalon të drejtën për t’u 
përpunuar vepra e tij në formën e përshtatjes skenike, përshtatjes audiovizuele ose për 
mënyra të tjera të shfrytëzimit të veprës në formë të ndryshuar. 
 

Neni 105 
Kontrata e porosisë së veprës së autorit 

 
1. Me kontratën për porosi të veprës së autorit, autori merr detyrimin që për 

porositësin të krijojë veprën e autorit dhe t’ia dorëzojë origjinalin ose ekzemplarin e 
veprës, ndërsa porositësi merr detyrimin që autorit t’ia paguajë kompensimin.  

2. Porositësi mund të mbikëqyrë procesin e krijimit të veprës dhe të japë udhëzime, 
por duke mos ndërhyrë në lirinë e shprehjes artistike apo shkencore të autorit.  
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3. Porositësi gëzon të drejtën e publikimit dhe të shpërndarjes së veprës, ndërsa autori 
ruan të drejtat tjera, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe.  

4. Dispozitat e këtij neni zbatohen ngjashëm dhe aq sa i takon mutatis mutandis edhe 
ndaj veprës që autori e ka krijuar si fitues i konkursit publik.  

5. Ndaj kontratës për porosi të veprës së autorit zbatohen dispozitat e përgjithshme të 
të drejtës së detyrimeve, në mënyrë analoge, që kanë të bëjnë për kontratë për 
vepër, nëse me këtë ligj nuk parashihet ndryshe.  

 
Neni 106 

Kontrata e veprës kolektive të autorit 
 
1. Vepra kolektive e autorit është vepër e krijuar në bashkëpunim të disa autorëve, 

duke gërshetuar kontributet e tyre veç e veç në një tërësi siç janë: enciklopeditë, 
leksikonet, bazat e të dhënave, programet kompjuterike, koleksionet dhe veprat tjera 
të ngjashme me iniciativën dhe nën drejtimin e një personi fizik apo juridik si 
porositës i veprës.  

2. Për krijimin e një vepre kolektive lidhet kontratë e veçantë. Nëse nuk janë plotësuar 
kushtet nga paragrafi 1. i këtij neni kontrata e tillë është e pavlefshme. 

3. Konsiderohet se porositësit i është bërë kalimi i pakufizuar dhe ekskluziv i të gjitha 
të drejtave pasurore dhe i të drejtave tjera të autorit në veprën kolektive, nëse me 
kontratë nuk parashihet ndryshe.  

4. Porositësi i veprës kolektive të autorit gëzon të drejtën për ta publikuar dhe 
shfrytëzuar veprën në emrin e vet, por në çdo ekzemplar të veprës duhet patjetër të 
jetë vënë lista e autorëve pjesëmarrës në krijimin e veprës kolektive.  

 
KREU VIII 

DISPOZITA TË VEÇANTA PËR DISA VEPRA TË AUTORIT 
 

Neni 107 
E drejta e përshtatjes audiovizuele 

 
1. Me kontratë të përshtatjes audiovizuele të veprës së autorit, autori ia kalon 

producentit të filmit të drejtën ekskluzive të përpunimit të veprës së tij burimore, 
për ta xhiruar dhe shfrytëzuar si vepër audiovizuele.  

2. Konsiderohet se autori i veprës burimore ia kalon ekskluzivisht dhe pa kufizime 
producentit të filmit të drejtën e përshtatjes së veprës burimore në vepër 
audiovizuele, të gjitha të drejtat pasurore dhe të drejtat e tjera të autorit në atë vepër 
audiovizuele, përkthimet si dhe përshtatjet audiovizuele të saj, nëse me kontratë nuk 
parashihet ndryshe.  

3. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 2. të këtij neni autori i veprës burimore ruan:  
3.1. të drejtën ekskluzive për përpunim të mëtejmë të veprës audiovizuele në një 

formë tjetër artistike.  
3.2. të drejtën ekskluzive për të lejuar një përshtatje të re audiovizuele të veprës 

burimore të tij, por pasi të kenë kaluar dhjetë (10) vjet që nga dita e lidhjes së 
kontratës nga paragrafi 2. i këtij neni.  

3.3. të drejtën e kompensimit përkatës nga producenti i filmit, për çdo qiradhënie 
të videogrameve të veprës audiovizuele.  
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4. Autori i veprës burimore nuk mund të heqë dorë nga e drejta e tij sipas paragrafit 3. 
të këtij neni.  

 
Neni 108 

Supozimi i kalimit 
 
Nëse një vepër burimore është krijuar nga dy apo më shumë bashkautorë, dhe vetëm 
njëri prej tyre e ka dhënë të drejtën e përshtatjes audiovizuele, ndërsa bashkautori tjetër 
vetëm ka marrë pjesën e vet të pagesës së kompensimit, konsiderohet se edhe 
bashkautori tjetër e ka dhënë në heshtje të drejtën e tij. 
 

Neni 109 
 
Për kalimin e mëtejmë të të drejtës së fituar për përshtatje nuk nevojitet autorizimi i 
autorit në rastet kur producenti i filmit nuk është në gjendje ta përfundojë me sukses 
veprën. 

 
Neni 110 

 
1. Nëse me kontratë nuk është parashikuar ndryshe, konsiderohet se producenti i filmit 

ka të drejtë që titullin e veprës së përshtatur ta përdorë për titull të veprës 
audiovizuele. 

2. Autori i veprës burimore, nëse kërkon, ka të drejtë që emri i tij dhe njoftimi se 
vepra audiovizuele është bërë sipas veprës së tij, të shënohen në afishe, programe të 
kinemasë dhe mjete të tjera reklamuese. 

 
Neni 111 

 
Kontrata e përshtatjes audiovizuele mund të përmbajë klauzolën mbi atë se autori i 
veprës burimore ka të drejtë ta shikojë skenarin para fillimit të produksionit. 
 

Neni 112 
Bashkautorët e veprës audiovizuele 

 
1. Vepra audiovizuele është tërësi e mëvetësishme e kontributeve krijuese të 

bashkautorëve që kanë bashkëpunuar në bërjen e saj, si dhe vepër në të cilën 
mishërohen kontributet e autorëve të tjerë, por që nuk konsiderohen si bashkautorë.  

2. Bashkautorë të veprës audiovizuele konsiderohen: autori i përshtatjes, autori i 
skenarit, autori i dialogjeve, drejtori i fotografisë dhe regjisori kryesor.  

3. Nëse muzika është kompozuar enkas për atë vepër bashkautor i veprës është edhe 
kompozitori.  

4. Nëse animacioni përbën element thelbësor të veprës audiovizuele bashkautor i kësaj 
vepre konsiderohet edhe animatori kryesor.  

5. Kompozitori i muzikës dhe animatori, përkatësisht vizatuesi që nuk konsiderohen 
bashkautorë të veprës sipas paragrafit 3. dhe 4. të këtij neni, si dhe skenografi, 
kostumografi, piktori i grimit dhe montazheri, konsiderohen autorë të kontributeve 
përkatëse në veprën e autorit.  
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Neni 113 
Kontrata e prodhimit të filmit 

 
1. Marrëdhëniet e ndërsjella të producentit të filmit me autorët e veprës audiovizuele 

dhe autorët e kontributeve, si dhe marrëdhëniet midis vetë bashkautorëve 
rregullohen me anë të kontratës për prodhim të filmit.  

2. Me kontratën e prodhimit të filmit autorët e veprës audiovizuele dhe autorët e 
kontributeve marrin përsipër detyrimin ndaj producentit të filmit për të 
bashkëpunuar në mënyrë krijuese në krijimin e veprës audiovizuele, dhe ia kalojnë 
të gjitha të drejtat e tyre pasurore mbi atë vepër, ndërkaq producenti i filmit merr 
përsipër detyrimin për t’iu paguar kompensimin e autorit.  

3. Me lidhjen e kontratës për prodhimin e filmit, konsiderohet se bashkautorët dhe 
autorët e kontributeve, në mënyrë ekskluzive dhe pa kufizime, ia kalojnë 
producentit të filmit të gjitha të drejtat pasurore dhe të drejtat tjera të autorit mbi 
veprën audiovizuele, përkthimet e saj në gjuhë të tjera dhe përpunimet tjera 
audiovizuele si dhe fotografitë që kanë të bëjnë me veprën, nëse me kontratë nuk 
parashihet ndryshe.  

4. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 3. të këtij neni:  
4.1. bashkautorët ruajnë të drejtën ekskluzive deri në përpunimin e mëtejmë të 

veprës audiovizuele në një formë tjetër artistike; 
4.2. autorët e kontributeve e ruajnë të Drejtën ekskluzive që kontributet e tyre në 

veprën audiovizuele, pas përfundimit të veprës, t’i shfrytëzojnë ndaras nga 
vepra audiovizuele, nëse me këtë nuk do të shkelen të drejtat e producentit të 
filmit; 

4.3. bashkautorët dhe autorët e kontributeve ruajnë të drejtën e kompensimit 
përkatës nga Producenti i filmit, për çdo qiradhënie të videogrameve të veprës 
audiovizuele.  

5. Bashkautorët dhe autorët e kontributeve nuk mund të heqin dorë nga të drejtat sipas 
paragrafit 4. të këtij neni. 

 
Neni 114 

Kompensimi i autorit 
 
1. Bashkautorëve të veprës audiovizuele u takon kompensimi i autorit ndaras për 

secilën të drejtë pasurore, apo të drejtë tjetër të autorit që ia kanë kaluar producentit 
të filmit.  

2. Producenti i filmit detyrohet që, të paktën një herë në vit, t’i informojë bashkautorët 
e veprës audiovizuele lidhur me të ardhurat e realizuara për secilën formë të 
autorizuar të shfrytëzimit të veprës, si dhe t’u mundësojë të njihen me të dhënat që 
u referohen të ardhurave.  

 
Neni 115 

Përfundimi i veprës audiovizuele 
 
1. Vepra audiovizuele konsiderohet e përfunduar kur mes regjisorit kryesor dhe 

producentit të filmit arrihet pëlqimi se kopja e parë standarde është e përfunduar.  
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2. Çfarëdo ndryshimi i kopjes së parë standarde nga paragrafi 1. i këtij neni nuk lejohet 
të bëhet pa pëlqimin e arritur ndërmjet regjisorit kryesor dhe producentit të filmit.  

3. Nuk lejohet shkatërrimi i kopjes së parë standarde të veprës audiovizuele.  
4. Po qe se një nga bashkautorët apo autorët e kontributeve nuk dëshiron përfundimin 

e plotë të kontributit të vet në veprën audiovizuele ose kur nuk ka mundësi për të 
vazhduar bashkëpunimin nuk mund ta kundërshtojë shfrytëzimin e kontributit të tij 
të deriatëhershëm për qëllim të përfundimit të plotë të veprës. Në rast të këtillë 
autori gëzon të drejtat lidhur me kontributin e tij të deriatëhershëm.  

 
Neni 116 

Zgjidhja e kontratës 
 
1. Nëse producenti i filmit nuk ka arritur ta përfundojë veprën audiovizuele për tri (3) 

vite, që nga dita e lidhjes së kontratës për veprën filmike, bashkautorët kanë të 
drejtë të zgjidhin kontratën, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe.  

2. Përveç të drejtës për zgjidhjen e kontratës, bashkautorët e veprës audiovizuele kanë 
të drejtë në dëmshpërblim, nëse producenti i filmit nuk fillon shfrytëzimin e veprës 
së përfunduar audiovizuele brenda një (1) viti që nga dita e përfundimit të kopjes së 
parë standarde, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe.  

3. Në rastet nga paragrafët 1. dhe 2. tё këtij neni, bashkautorët dhe autorët e 
kontributeve mbajnë të drejtën e pagesës së kompensimit.  

 
Neni 117 

Të drejtat mbi fotografitë 
 
Me lidhjen e kontratës për prodhimin e filmit konsiderohet se drejtori i fotografisë ia ka 
kaluar producentit të filmit të gjitha të drejtat e shfrytëzimit të fotografive që janë bërë 
gjatë prodhimit të veprës audiovizuele. 
 

Neni 118 
Kufizimi i të drejtave 

 
Autori i veprës burimore, i cili ka kaluar të drejtën për përshtatje audiovizuele, si dhe 
bashkautorët e veprës audiovizuele dhe autorët e kontributeve në veprën audiovizuele 
nuk gëzojnë të drejtën e pendimit neni 20 si dhe të drejtën e revokimit të të drejtave 
ekonomike neni 87 të këtij ligji. 
 

Neni 119 
Programet kompjuterike 

 
Nuk gëzojnë mbrojtje idetë dhe parimet që përbëjnë bazën e cilitdo element të 
programit, duke përfshirë edhe ato që përbëjnë bazën e ndërfaqes. 
 

Neni 120 
 
Nëse autori ka bërë program kompjuterik duke përmbushur detyrat e tij të punës ose 
sipas udhëzimeve të punëdhënësit të tij, përkatësisht nëse autori ka bërë program 
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kompjuterik në bazë të kontratës për porosi të veprës, konsiderohet se të gjitha të 
drejtat pasurore dhe të drejtat tjera të autorit mbi atë program kompjuteri i janë kaluar 
ekskluzivisht dhe pa kufizime punëdhënësit, përkatësisht porositësit të programit, nëse 
me kontratë nuk parashihet ndryshe. 
 

Neni 121 
Të drejtat e autorit 

 
1. Autori i programit kompjuterik ka të drejtë ekskluzive të lejojë apo të ndalojë, në 

veçanti:  
1.1. riprodhimin e pjesëve përbërëse apo të programit kompjuterik në tërësi, me 

çfarëdo mjeti apo në çfarëdo forme, pa marrë parasysh a është i përkohshëm 
apo përhershëm. Në rast se vendosja, ekspozimi, vënia në punë, transmetimi 
ose deponimi i programit kërkon riprodhimin e tij, për të kryer këto veprime 
duhet patjetër leja e autorit;  

1.2. përkthimin, përshtatjen, rregullimin ose ndonjë përpunim tjetër të programit 
kompjuterik, si dhe riprodhimin e rezultateve të ndryshimeve të tilla, por pa 
prekur të drejtat e personit i cili ka bërë ato ndryshime;  

1.3. shpërndarjen e origjinalit të programit kompjuterik ose të ekzemplarëve të tij 
në çfarëdo forme, duke përfshirë edhe qiradhënien.  

1.4. autori mundet, gjithashtu, të kalojë të drejtat nga nën-paragrafi 1.3. i këtij 
paragrafi në personat e tretë edhe me kontratë për dhënien e licencës.  

 
Neni 122 

Kufizimet e të drejtave të autorit 
 
1. Nëse me kontratë nuk përcaktohet ndryshe, zotëruesi i ligjshëm i programit 

kompjuterik pa autorizimin e autorit mund t’i kryejë veprimet sipas nën-paragrafëve 
1.1. dhe 1.2., të paragrafit 1. të nenit 121 të këtij ligji, duke përfshirë edhe 
korrigjimin e gabimeve, por në masën që është e domosdoshme për shfrytëzimin e 
programit kompjuterik në përputhje me qëllimin e tij. 

2. Personi që gëzon të drejtën për të shfrytëzuar programin kompjuterik, pa 
autorizimin e autorit, mund të bëjë një kopje rezervë të programit kompjuterik, nëse 
kjo është e nevojshme për shfrytëzimin e tij. 

3. Personi që gëzon të drejtën për të shfrytëzuar kopjen e programit kompjuterik, pa 
autorizimin e autorit, mund të vëzhgojë, studiojë ose të provojë funksionimin e 
programit kompjuterik, për të forcuar idetë dhe parimet që janë themel i cilitdo 
element të programit kompjuterik, nëse këtë e bën gjatë veprimit të vendosjes, 
ekspozimit, vënies në punë, transmetimit ose deponimit të programit për të cilin ka 
autorizim. 

4. Ndaj programeve kompjuterike nuk zbatohen dispozitat lidhur me të drejtën e 
pendimit sipas nenit 20, të drejtën e kompensimit të veçantë sipas nenit 38 dhe të 
drejtën për reprodukim privat ose tjetër vetanak sipas neni 44 të këtij ligji. 

5. Përcaktimet kontraktore që janë në kundërshtim me dispozitat nga paragrafi 2. dhe 
3. të këtij neni janë të pavlefshme. 
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Neni 123 
Zbërthimi 

 
1. Nuk është e domosdoshme leja e autorit, në kuptim të nën-paragrafit 1.1. dhe 1.2. të 

paragrafit 1. të nenit 121 të këtij ligji, për të bërë riprodhimin e kodit apo 
përkthimin e formave të tij, kur riprodhimi apo përkthimi i tillë është i 
domosdoshëm për të nxjerrë të dhënat për arritjen e ndërveprimit të programit 
kompjuterik të krijuar në mënyrë të pavarur, me programet tjera ose mekanizmin e 
kompjuterit, nëse plotësohen kushtet në vijim:  
1.1. që këto veprime të bëhen nga zotëruesi i licencës ose shfrytëzuesi tjetër i 

autorizuar ose në emër të tyre, nga një person tjetër;  
1.2. që informacioni i nevojshëm për ndërveprim nuk ka qenë më parë i kapshëm 

në mënyrë të lehtë për personat nga nën-paragrafi 1.1. i këtij paragrafi;  
1.3. që këto veprime të kufizohen vetëm në ato pjesë të programit ekzistues që 

janë të domosdoshme për arritjen e ndërveprimit.  
2. Është e ndaluar që informacionet e nxjerra me veprimet nga paragrafi 1. i këtij neni:  

2.1. të përdoren për qëllime të tjera, përveç për arritjen e ndërveprimit të 
programit kompjuterik të krijuar në mënyrë të pavarur; 

2.2. t’iu jepen personave të tjerë, përveç kur kjo është e domosdoshme për arritjen 
e ndërveprimit të programit kompjuterik të krijuar në mënyrë të pavarur; 

2.3. të përdoren për krijimin, prodhimin ose nxjerrjen në treg të programit tjetër 
kompjuterik, i cili për nga shprehja e tij është thelbësisht i ngjashëm, ose për 
çfarëdo veprimi me të cilin shkelet e drejta e autorit. 

3. Dispozitat nga paragrafi 1. i këtij neni nuk mund të interpretohen në atë mënyrë që 
do të lejojë zbatimin e tyre në kundërshtim me përdorimin normal të programit 
kompjuterik ose duke cenuar të drejtat e ligjshme të autorit.  

4. Përcaktimet kontraktore që janë në kundërshtim me dispozitat e këtij neni janë të 
pavlefshme.  

 
Neni 124 

Masat e veçanta të mbrojtjes 
 
1. Cenim i të drejtës së autorit mbi programin kompjuterik konsiderohet:  

1.1. çdo shpërndarje, duke përfshirë edhe ofertën për shfrytëzimin e një a më 
shumë ekzemplarëve të programit kompjuterik, për të cilin dihet ose do të 
mund të dihej se është ekzemplar i paligjshëm.  

1.2. zotërimi për qëllime komerciale i ekzemplarit të programit kompjuterik, për 
të cilin dihet ose do të mund të dihej se është ekzemplar i paligjshëm.  

 
Neni 125 

Zbatimi i dispozitave të tjera ligjore 
 
Dispozitat e këtij ligji lidhur me programet kompjuterike nuk prekin dispozitat tjera 
ligjore lidhur me programet kompjuterike, siç janë ato për patentën, markën e 
prodhimit, mbrojtjen e gjysmëpërçuesve, mbrojtjen nga konkurrenca jolojale, sekretin 
zyrtar, si dhe të drejtës së detyrimeve. 
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Neni 126 
Vepra e autorit nga marrëdhënia e punës 

 
1. Kur vepra e autorit krijohet nga i punësuari gjatë marrëdhënies së punës, duke 

përmbushur detyrat e veta të punës ose sipas udhëzimeve të punëdhënësit, 
konsiderohet se të drejtat pasurore dhe të drejtat tjera të autorit i janë kaluar 
ekskluzivisht dhe pakufizime punëdhënësit, për një periudhë dhjetëvjeçare që nga 
përfundimi i veprës, nëse me kontratën e punësimit apo me një akt tjetër të shkruar 
me punëdhënësin nuk është parashikuar ndryshe.  

2. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, të drejtat do t’i kthehen 
autorit të punësuar para mbarimit të afatit të tillë, në rast të vdekjes së punëdhënësit, 
përkatësisht në rast të likuidimit të punëdhënësit si person juridik.  

3. Nëse punëdhënësi fare nuk i shfrytëzon të drejtat pasurore mbi atë vepër, ose i 
shfrytëzon në masë të papërfillshme, autori i punësuar ka të drejtë të kërkojë nga 
punëdhënësi që ky t’ia kalojë ato të drejta kundrejt kompensimit të shpenzimeve.  

4. Nëse nuk është kontraktuar ndryshe në mes autorit dhe punëdhënësit, i punësuari si 
autor i veprës gëzon të drejtën të kërkojë nga punëdhënësi kompensim shtesë, nëse 
paga e tij është në shpërpjesëtim të dukshëm me fitimet apo kursimet e realizuara në 
saje të shfrytëzimit të veprës.  

 
Neni 127 

 
Pavarësisht nga dispozitat tjera të këtij ligji autori i veprës ruan të drejtën ekskluzive 
për të përfshirë veprën e vet në koleksion të veprave të zgjedhura të tij ose në koleksion 
të të gjitha veprave të tij. 
 

Neni 128 
 
Të drejtat pasurore dhe të drejtat tjera të autorit që kanë të bëjnë me bazën e të dhënave 
ose me veprën kolektive të krijuar gjatë marrëdhënies së punës konsiderohen se i janë 
kaluar punëdhënësit ekskluzivisht dhe pa kufizime, nëse me kontratë nuk parashihet 
ndryshe 
 

Neni 129 
Veprat e krijuara gjatë shkollimit 

 
Institucionet arsimore kanë të drejtë që vepra të plota të autorëve ose pjesë të veprave 
të nxënësve apo studentëve të vet t’i përfshijnë në koleksione veprash shkollore të 
nxënësve apo studentëve të vet, si dhe këto koleksione t’i reprodukojnë dhe 
shpërndajnë. 
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KREU IX 
TË DREJTAT E PËRAFËRTA ME TË DREJTËN E AUTORIT 

 
NËNKREU A 

TË DREJTAT E INTERPRETUESVE 
 

Neni 130 
Të drejtat morale të interpretuesve 

 
1. Interpretuesit kanë të drejtë ekskluzive:  

1.1. që emri, pseudonimi apo shenja e tyre të tregohet me rastin e shfrytëzimit të 
interpretimit të tyre; 

1.2. të kundërshtojnë çdo deformim, shëmtim apo shfrytëzim të interpretimit që 
mund të cenojnë nderin dhe namin e tyre. 

2. Nëse interpretimin e bën ansambli i interpretuesve të drejtën nga nën-paragrafi 1.1. 
i paragrafit 1. të këtij neni e mban ansambli si tërësi, solistët dhe udhëheqësi 
artistik.  

3. Me rastin e vlerësimit nëse me një formë konkrete të shfrytëzimit cenohen nderi dhe 
respekti i interpretuesit merret parasysh masa e arsyeshme e ndjeshmërisë së 
interpretuesit.  

 
Neni 131 

Të drejtat pasurore të interpretuesve 
 
1. Interpretuesi ka të drejtë të lejojë apo të ndalojë:  

1.1. fiksimin e interpretimit të tij drejtpërdrejt;  
1.2. riprodhimin e interpretimit të tij në fonograme dhe videograme;  
1.3. shpërndarjen e fonogrameve dhe të videogrameve që përmbajnë interpretimin 

e tij;  
1.4. qiradhënien e fonogramit ose të videogramit që përmban interpretimin e tij;  
1.5. emetimin radioteleviziv të interpretimit të tij në të gjallë;  
1.6. transmetimin publik të interpretimit të tij në të gjallë;  
1.7. përpunimin e interpretimit të tij tashmë të fiksuar;  
1.8. vënien e interpretimit të tij në dispozicion publikut.  

 
Neni 132 

E drejta e kompensimit 
 
1. Interpretuesit kanë të drejtën e hises në kompensimin që merr prodhuesi i 

fonogramit, për komunikimin publik të interpretimit të tyre nga fonogrami i botuar 
për qëllime komerciale.  

2. Interpretuesit që ia kalojnë të drejtën e qiradhënies prodhuesit të fonogramit ose 
producentit të filmit ruajnë të drejtën e kompensimit përkatës nga qiradhënia. 
Interpretuesit nuk mund të heqin dorë nga kjo e drejtë.  

3. Interpretuesi ka të drejtën e hises në kompensim të veçantë nga paragrafi 2. i nenit 
38 të këtij ligji.  



 
Ligjet civile 

 538 

Neni 133 
Supozimi i kalimit 

 
1. Me lidhjen e kontratës për prodhimin e filmit supozohet se interpretuesi 

ekskluzivisht dhe pa kufizime ia ka kaluar producentit të filmit të gjitha të drejtat e 
veta pasurore lidhur me interpretimin, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe, 
përjashtimisht siç është përcaktuar në paragrafin 3. të këtij neni.  

2. Për secilën të drejtë pasurore që do ta ketë kaluar sipas paragrafit 1. të këtij neni, 
interpretuesi ka të drejtë të kompensimit përkatës nga ana e producentit të filmit.  

3. Interpretuesi nuk mund të heq dorë nga e drejta e referuar në paragrafin 2. të këtij 
neni.  

 
Neni 134 

Përfundimi i veprës audiovizuele 
 
Nëse interpretuesi refuzon përfundimin e kontributit të vet për veprën audiovizuele ose 
nuk ka mundësi ta përfundojë atë, nuk mund të kundërshtojë që kontributi i tij tashmë i 
dhënë të shfrytëzohet për përfundimin e plotë të veprës. Interpretuesi gëzon të drejtat 
përkatëse për kontributin e deriatëhershëm. 
 

Neni 135 
Përfaqësuesi i ansamblit të interpretuesve 

 
1. Lidhur me administrimin e të drejtave të interpretuesve ansamblin e përfaqëson 

personi që është i autorizuar me shkrim nga shumica e anëtarëve të ansamblit.  
2. Nëse në interpretim të veprës pos ansamblit marrin pjesë dirigjenti, solistë dhe 

bartësit e roleve kryesore, të cilët nuk janë njëkohësisht anëtarë të ansamblit, për 
administrimin e të drejtave nga ky ligj është i domosdoshëm pajtimi i të gjithë 
këtyre personave, nëse në kontratë midis tyre dhe ansamblit nuk parashihet ndryshe.  

3. Dispozitat e paragrafëve 1. dhe 2. të këtij neni nuk kanë të bëjnë me dirigjentët, 
solistët dhe regjisorët e shfaqjeve teatrore.  

 
Neni 136 

Interpretimi nga marrëdhënia e punës 
 
Në lidhje me interpretimet që janë rezultat i përmbushjes së detyrave të punës ose 
udhëzimeve të punëdhënësit gjatë kohëzgjatjes së punësimit, ngjashëm dhe sa u takon 
mutatis mutandis zbatohen dispozitat e këtij ligji, që u referohen veprave të autorit të 
krijuara gjatë marrëdhënies së punës. 
 

Neni 137 
Kohëzgjatja e mbrojtjes 

 
1. Të drejtat pasurore të interpretuesit zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga interpretimi i 

bërë. Nëse interpretimi i fiksuar brenda kësaj periudhe është botuar në mënyrë të 
ligjshme ose i është komunikuar publikut, të drejtat e interpretuesit zgjasin 
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pesëdhjetë (50) vjet që nga dita e botimit të parë ose e komunikimit të parë të tillë, 
varësisht se cili veprim është bërë më përpara.  

2. Të drejtat morale të interpretuesit zgjasin pa kufizime kohore.  
 

NËNKREU B 
TË DREJTAT E PRODHUESVE TË FONOGRAMEVE 

 
Neni 138 

Të drejtat e prodhuesve të fonogrameve 
 
1. Prodhuesit e fonogrameve kanë të drejtë ekskluzive të lejojnë apo të ndalojnë:  

1.1. riprodhimin e fonogrameve të veta;  
1.2. shpërndarjen e fonogrameve të veta;  
1.3. qiradhënien e fonogrameve të veta;  
1.4. vënien e fonogrameve të veta në dispozicion të publikut;  
1.5. përpunimin e fonogrameve të veta.  

 
Neni 139 

E drejta e kompensimit për komunikimin e fonogrameve publikut 
 
1. Prodhuesi i fonogramit ka të drejtën e kompensimit për komunikim të publikut të 

fonogramit të tij të botuar për qëllime komerciale. 
2. Nëse me kontratë mes prodhuesit të fonogramit dhe interpretuesve nuk është 

parashikuar ndryshe, prodhuesi i fonogramit është i detyruar që gjysmën e 
kompensimit nga paragrafi 1. i këtij neni t’ua përcjellë interpretuesve, interpretimet 
e të cilëve gjenden në fonogramin e tij. 

3. Në kuptim të këtij neni, fonogramet të botuara për qëllime komerciale konsiderohen 
fonogramet e vëna në dispozicion të publikut.  

 
Neni 140 

E drejta në kompensim të veçantë 
 
Prodhuesit e fonogrameve kanë të drejtën e hises në kompensimin e veçantë nga 
paragrafi 1. i nenit 38 të këtij ligji. 
 

Neni 141 
Kohëzgjatja e të drejtave 

 
Të drejtat e prodhuesit të fonogrameve zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga koha e 
fiksimit. Nëse brenda kësaj kohe fonogrami është botuar ligjshëm, të drejtat zgjasin 
pesëdhjetë (50) vjet që nga botimi i tij i parë. Nëse gjatë kësaj periudhe fonogrami nuk 
është botuar ligjshëm, por i është komunikuar ligjshëm publikut, të drejtat zgjasin 
pesëdhjetë (50) vjet që nga dita e komunikimit të parë të ligjshëm për publikun. 
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NËNKREU C 
TË DREJTAT E PRODUCENTËVE TË FILMIT 

 
Neni 142 

Të drejtat e producentëve të filmit 
 
1. Producentët e filmit kanë të drejtë ekskluzive të lejojnë apo të ndalojnë:  

1.1. riprodhimin e videogrameve të veta;  
1.2. shpërndarjen e videogrameve të veta;  
1.3. qiradhënien e videogrameve të veta;  
1.4. shfaqjen publike të videogrameve të tyre;  
1.5. vënien e videogrameve të veta në dispozicion të publikut.  

 
Neni 143 

E drejta në kompensim të veçantë 
 
Producentët e filmit gëzojnë të drejtën e hises në kompensim të veçantë nga paragrafi 
2. i nenit 38 të këtij ligji. 
 

Neni 144 
Kohëzgjatja e të drejtave 

 
Të drejtat e producentëve të filmit zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga fiksimi i parë i 
videogramit. Nëse gjatë kësaj periudhe videogrami është botuar ose i është komunikuar 
ligjshëm publikut, të drejtat e producentit të filmit zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga 
dita e botimit të parë ose e komunikimit të parë publikut, varësisht se cili veprim është 
bërë më përpara.  
 

NËNKREU D 
TË DREJTAT E SHËRBYESVE MEDIAL AUDIOVIZUEL 

 
Neni 145 

Të drejtat e shërbyesve medial audiovizuel 
 
1. Shërbyesi medial audiovizuel ka të drejtë ekskluzive të lejojë apo të ndalojë:  

1.1. fiksimin e emisioneve të veta;  
1.2. riprodhimin e emisioneve të veta të fiksuara;  
1.3. shpërndarjen e fiksimeve të emisioneve të veta;  
1.4. riemetimin radioteleviziv të emisioneve të veta;  
1.5. emetimin e mëtejmë të emisioneve të veta, kur kjo bëhet në ato vende ku 

hyrja e publikut është me pagesë;  
1.6. vënien në dispozicion publikut të emisioneve të veta të fiksuara.  
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Neni 146 
Kohëzgjatja e të drejtave 

 
Të drejtat e shërbyesve medial audiovizuel zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga dita e 
emetimit të parë radioteleviziv të emisionit të tyre. 
 

NËNKREU E 
TË DREJTAT E PRODHUESVE TË BAZAVE TË TË DHËNAVE 

 
Neni 147 

Mbrojtja e bazës së të dhënave 
 
Mbrojtja e bazës së të dhënave apo e përmbajtjeve të saj zbatohet pavarësisht nga mbrojtja 
autor-juridike ose mbrojtja tjetër juridike. Të drejtat që ekzistojnë lidhur me materialin e 
ngërthyer në bazën e të dhënave dhe të shfrytëzimit të tij mbeten të paprekshme. 
 

Neni 148 
Objekti i mbrojtjes 

 
1. Mbrojtja e bazës së të dhënave në kuptim të këtij kapitulli zbatohet:  

1.1. ndaj tërë përmbajtjes të bazës së të dhënave;  
1.2. ndaj çdo pjese thelbësore kualitative dhe kuantitative, si dhe kualitative ose 

kuantitative të përmbajtjes së saj;  
1.3. ndaj pjesëve jothelbësore kualitative dhe kuantitative, si dhe kualitative ose 

kuantitative të përmbajtjes së saj, kur ato përdoren në mënyrë të përsëritur 
dhe sistematike, për çka bie ndesh me shfrytëzimin normal të kësaj baze të të 
dhënave ose me këtë preken së tepërmi interesat ekzistuese të ligjshme të 
prodhuesit të bazës së të dhënave.  

2. Në kuptim të këtij kapitulli, mbrojtja nuk përfshin programet kompjuterike të 
përdoruara për bërjen ose funksionimin e bazës elektronike të të dhënave. 

 
Neni 149 

Të drejtat e prodhuesve të bazave të të dhënave 
 
1. Prodhuesi i bazës së të dhënave ka të drejtë ekskluzive të lejojë apo ndalojë:  

1.1. riprodhimin e bazës së tij të të dhënave;  
1.2. shpërndarjen e bazës së tij të të dhënave;  
1.3. qiradhënien e bazës së tij të të dhënave;  
1.4. vënien e bazës së tij të të dhënave në dispozicion të publikut;  
1.5. çfarëdo formë tjetër të komunikimit të bazës së vet të të dhënave për publikun.  

 
Neni 150 

Të drejtat dhe detyrimet e shfrytëzuesve të ligjshëm 
 
1. Shfrytëzuesi i ligjshëm i bazës së publikuar të të dhënave ose të ekzemplarit të saj 

mund të shfrytëzojë lirshëm në mënyrë kualitative dhe kuantitative, si dhe 
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kualitative ose kuantitative, pjesët jothelbësore të përmbajtjeve të saj, për çfarëdo 
qëllimi. Në rast se shfrytëzuesi është i autorizuar të përdorë vetëm një pjesë të 
caktuar të bazës së të dhënave dispozitat e këtij neni do të zbatohen vetëm për atë 
pjesë.  

2. Shfrytëzuesi i ligjshëm i bazës së publikuar të të dhënave ose i ekzemplarit të saj 
nuk mund të bëjë veprime që janë në kundërshtim me shfrytëzimin normal të asaj 
baze të të dhënave ose me çka pa arsye do të prekeshin të drejtat e prodhuesit të asaj 
baze të të dhënave.  

3. Shfrytëzuesi i ligjshëm i bazës së publikuar të të dhënave ose i ekzemplarit të saj 
nuk mund të shkelë të drejtën e autorit ose të drejtat e përafërta për veprat ose 
lëndët e ngërthyera në atë bazë të dhënash.  

4. Çdo përcaktim kontraktor në kundërshtim me këtë nen është i pavlefshëm.  
 

Neni 151 
Punësimi dhe kontrata e porosisë 

 
Kur baza e të dhënave është bërë nga personi i punësuar duke përmbushur detyrat e tij 
të punës ose sipas udhëzimeve të punëdhënësit, ose kur është bërë në bazë kontratës së 
porosisë, supozohet se të gjitha të drejtat për atë bazë të të dhënave i janë kaluar 
ekskluzivisht dhe pa kufizime punëdhënësit, përkatësisht porositësit, nëse me këtë ligj 
apo me kontratë nuk parashihet ndryshe. 

 
Neni 152 

Kufizimet e të drejtave 
 
1. Shfrytëzuesi i ligjshëm i bazës së publikuar të të dhënave mund të përdorë lirshëm 

pjesë thelbësore të përmbajtjes së saj: 
1.1. për përdorim privat ose përdorim tjetër të brendshëm, nëse ka të bëjë me bazë 

jo elektronike të të dhënave;  
1.2. për nevojat e ilustrimit të mësimdhënies ose hulumtimeve shkencore, me 

kusht që të përmendet burimi, për qëllim jokomercial deri në masën e lejuar 
me ligj; 

1.3. për nevojat e sigurimit publik ose për të siguruar ecurinë e drejtë të veprimeve 
dhe raportimeve në procedurat administrative, parlamentare dhe gjyqësore. 

 
Neni 153 

Kohëzgjatja e mbrojtjes 
 
1. Të drejtat e prodhuesit të bazës së të dhënave zgjasin pesëmbëdhjetë (15) vjet që 

nga bërja e plotë e saj. Nëse baza e të dhënave është publikuar në mënyrë të 
ligjshme gjatë kësaj periudhe, të drejtat zgjasin pesëmbëdhjetë (15) vjet që nga 
publikimi i parë i saj.  

2. Çdo ndryshim thelbësor kualitativ dhe kuantitativ si dhe kualitativ ose kuantitativ i 
përmbajtjes së bazës së të dhënave që rezulton me investim të ri thelbësor kualitativ 
dhe kuantitativ si dhe kualitativ ose kuantitativ do ta kualifikojë atë bazë të dhënash 
me kohëzgjatje të re të mbrojtjes. Si ndryshim thelbësor i përmbajtjes konsiderohen 
edhe shtojcat e njëpasnjëshme, fshirjet ose ndryshimet e tjera të bazës së të dhënave.  
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NËNKREU F 
TË DREJTAT E BOTUESVE 

 
Neni 154 

E drejta e hises për kompensim të veçantë 
 
1. Botuesit kanë të drejtën e hises në kompensim të veçantë nga neni 38 paragrafi 3. i 

këtij ligji.  
2. E drejta nga paragrafi 1. i këtij neni zgjatë pesëdhjetë (50) vjet që nga botimi i 

ligjshëm i veprës.  
 

Neni 155 
Veprat e papublikuara në domenin publik 

 
1. Personi që për herë të parë boton në mënyrë të ligjshme ose i komunikon publikut 

veprën ende të pa publikuar dhe e cila bie në domenin publik gëzon mbrojtje të 
njëjtë siç është për të drejtat pasurore dhe të drejtat tjera të autorit.  

2. Të drejtat në kuptimin e paragrafit 1. të këtij neni zgjasin njëzetepesë (25) vjet që 
nga botimi i parë i ligjshëm, përkatësisht komunikimi i veprës për publikun.  

 
Neni 156 

Botimet shkencore 
 
1. Botimet që përbëhen nga vepra dhe tekste për të cilat ka mbaruar mbrojtja gëzojnë 

mbrojtje të njëjtë siç është për të drejtat pasurore dhe të drejtat tjera të autorit, nëse janë 
rezultat i përpjekjeve shkencore dhe dallohen dukshëm nga botimet e njohura paraprake 
të këtyre veprave, përmes rimës, thyerjes dhe karakteristikave tjera redaktuese.  

2. Të drejtat në kuptimin e paragrafit 1. të këtij neni zgjasin tridhjetë (30) vjet që nga 
botimi i parë i ligjshëm i veprës.  

 
KREU X 

 
NËNKREU A 

ADMINISTRIMI I TË DREJTAVE 
 

Neni 157 
 
1. Bartësi i të drejtës së autorit ose i të drejtave të përafërta mund t’i administrojë të 

drejtat e tij në mënyrë individuale ose kolektive. 
2. E drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta administrohen në mënyrë individuale, kur 

për çdo vepër të autorit ose lëndë nga të drejtat e përafërta administrimi bëhet veç e 
veç. 

3. E drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta administrohen në mënyrë kolektive, kur 
administrimi mbulon një sërë veprash të autorit ose lëndësh nga të drejtat e 
përafërta dhe njëkohësisht një sërë bartësish të të drejtave të lidhura me to.  
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NËNKREU B 
ADMINISTRIMI INDIVIDUAL I TË DREJTAVE 

 
Neni 158 

 
1. Administrimin individual të të drejtave bartësi i të drejtave e ushtron personalisht 

apo nëpërmjet përfaqësuesit të tij në bazë të autorizimit përkatës.  
2. Punët e përfaqësuesit të autorizuar mund t’i kryej personi fizik apo juridik.  
 

NËNKREU C 
ADMINISTRIMI KOLEKTIV I TË DREJTAVE 

 
Neni 159 

Suazat e administrimit kolektiv të të drejtave 
 
1. Administrimi kolektiv i të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta përfshin: 

1.1. kalimin joeksluziv të të drejtave për kategoritë e caktuara të të drejtave të 
autorit dhe të lëndëve të të drejtave të përafërta;  

1.2. parashtrimin e kërkesave dhe mbledhjen e kompensimeve për shfrytëzimin e 
kategorisë së caktuar të veprave të autorit ose lëndëve nga të drejtat e përafërta;  

1.3. shpërndarjen e kompensimeve të mbledhura bartësve të të drejtave;  
1.4. ushtrimin e kontrollit lidhur me përmbushjen e detyrimeve kontraktore e 

ligjore nga ana e shfrytëzuesve;  
1.5. përfaqësimi në realizimin e mbrojtjes së të drejtave para gjykatave dhe 

organeve të tjera.  
 

Neni 160 
Sfera e administrimit kolektiv të të drejtave 

 
1. Administrimi kolektiv i të drejtave lejohet vetëm lidhur me lëndët e mbrojtura 

tashmë të publikuara dhe në rastet që kanë të bëjnë me: 
1.1. komunikimin publikut të veprave muzikore joskenike dhe të veprave të 

shkruara, të drejtave të vogla; 
1.2. rishitjen e origjinalit të veprave të arteve figurative, droits de suite;  
1.3. huadhënien publike të origjinaleve ose kopjeve të veprave;  
1.4. kompensimin për shfrytëzim privat apo tjetër vetanak dhe fotokopjimin jashtë 

masës siç përcaktohet në dispozitat e këtij ligji; 
1.5. ritransmetimin kabllovik të lëndëve të mbrojtura, përveç emisioneve vetanake 

të shërbyesve medial audiovizuel, pa marrë parasysh nëse ka të bëjë me të 
drejtat e tyre vetanake apo të drejtat e kaluara nga bartësit e tjerë të të 
drejtave. 

1.6. riprodhimin e lëndëve të mbrojtura në fonogram dhe videograme, të drejtat 
mekanike;  

1.7. qiradhënien e fonogrameve dhe videogrameve;  
1.8. riprodhimin e lëndëve të mbrojtura nëpër libra leximi dhe Tekste shkollore 

për qëllime të mësimdhënies; 
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1.9. rishtypjen e artikujve aktual në botimet ditore dhe periodike; 
1.10. riprodhimin e veprave të arteve të bukura figurative, fotografive, vizatimeve 

dhe skicave në botimet ditore dhe periodike; 
1.11. rishtypjen e pjesëve të veprave apo veprave të shkurtra letrare në botimet 

ditore dhe periodike; 
1.12. riprodhimin dhe komunikimin publikut të lëndëve të mbrojtura, në kuadër të 

reklamave që nuk zgjasin më shumë se gjashtëdhjetë (60) sekonda; 
1.13. riprodhimin për qëllime komerciale të veprave që ndodhen në vende ku 

publiku ka qasje.  
2. Të drejtat nga ritransmetimi kabllor të lëndëve të mbrojtura ushtrohet vetëm përmes 

shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave, përveç transmetimeve vetanake të 
shërbyesve medial audiovizuel, pavarësisht nëse ka të bëjë me të drejtat e tyre 
vetanake apo të drejtat e kaluara nga bartësit e tjerë të të drejtave.  

 
Neni 161 

Shoqatat për administrim kolektiv të të drejtave 
 
1. Administrimi kolektiv i të drejtave mund të bëhet përmes shoqatave të bartësve të të 

drejtave të cilat, për kryerjen e veprimtarisë së këtillë, kanë leje nga Zyra për të 
Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta. 

2. Për realizimin e të drejtave të caktuara të autorit dhe bartësve të të drejtave nga 
shoqatat për administrim kolektiv të të drejtave nga paragrafi 1. i këtij neni, 
nevojitet autorizimi nga autori apo nga bartësi tjetër i të drejtave. 

3. Të drejtat e autorit në shfaqjet publike të veprave muzikore apo letrare joperformuese të 
njohura si të drejta të vogla, mund të administrohen nga shoqatat për administrim 
kolektiv të të drejtave edhe pa autorizimin e autorit dhe bartësit të së drejtës.  

4. Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, në tekstin e mëtejmë Zyra, 
do t’i lëshojë leje shoqatave për administrim kolektiv të të drejtave, të cilat i 
përmbushin kriteret profesionale dhe ligjore të përcaktuara nga Zyra.  

5. Nëse shoqatat për administrim kolektiv të të drejtave nuk i përmbushin kriteret e 
përcaktuara për kryerjen e aktiviteteve të këtilla Zyra e anulon lejen e dhënë.  

 
Neni 162 

Veprimtaria dhe statusi 
 
1. Në kuadër të veprimtarisë dhe të autorizimeve, shoqata për administrim kolektiv të 

të drejtave, kujdeset për administrimin dhe mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të 
drejtave të përafërta, të bartësve vendorë dhe të huaj të të drejtave në Kosovë, si dhe 
bartësve vendorë të këtyre të drejtave jashtë Kosovës.  

2. Administrimi kolektiv i të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta është 
veprimtari e vetme e shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave.  

 
Neni 163 

 
1. Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave është subjekt juridik, i regjistruar 

për të administruar në mënyrë kolektive të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta 
në Kosovë dhe qeveriset nga anëtarët e saj.  
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2. Shoqata për administrimin kolektiv të të drejtave ka statusin e organizatës 
joqeveritare dhe jo për përfitim.  

3. Shoqata për administrimin kolektiv të të drejtave vepron në emër të vet dhe për 
llogari të bartësve të të drejtave.  

4. Selia e Shoqatës për administrimin kolektiv të të drejtave duhet të jetë në Kosovë.  
 

Neni 164 
 
1. Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave është e pavarur në ushtrimin e 

veprimtarisë së vet dhe ndërmarrjen e masave organizative e të masave të tjera të 
nevojshme për funksionimin e saj dhe përmbushjen e detyrimeve kontraktore e 
ligjore.  

2. Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave është e detyruar të sigurojë kushtet 
për një administrim efektiv e pasuror të të drejtave dhe të interesave të bartësve të të 
drejtave, duke përfshirë këtu personelin, pajisjet teknike dhe skemat e organizimit.  

 
Neni 165 
Qeverisja 

 
1. Shoqata për administrimin kolektiv të të drejtave qeveriset nga anëtarët, nëpërmjet 

organeve të saj dhe në përputhje me statutin.  
2. Organet e shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave janë: Kuvendi, Këshilli 

Drejtues, Drejtori dhe Këshilli Mbikëqyrës.  
3. Kuvendin e shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave e përbëjnë të gjithë 

anëtarët e saj.  
4. Kuvendi i shoqatës për administrimin kolektiv të të drejtave i miraton vendimet në 

seancë të përgjithshme të anëtarëve me shumicën e thjeshtë të votave.  
5. Forma dhe mënyra e vendimmarrjes në Kuvend, përcaktohet me statutin e shoqatës 

për administrim kolektiv të të drejtave.  
 

Neni 166 
Statuti 

 
1. Statuti është akti juridik më i lartë dhe themeltar që rregullon organizimin dhe 

funksionimin e shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave.  
2. Të gjitha aktet tjera juridike duhet të jenë në përputhje me statutin e shoqatës sipas 

paragrafit 1. të këtij neni. 
3. Statuti i Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave përmban dispozitat të cilat 

rregullojnë sidomos: 
3.1. objektivat dhe detyrat e Shoqatës për administrimin kolektiv të të drejtave; 
3.2. llojin e të drejtave që administrohen në mënyrë kolektive; 
3.3. marrëdhëniet me bartësit e të drejtave dhe me shfrytëzuesit e të drejtave;  
3.4. marrjen dhe humbjen e cilësisë së autorit;  
3.5. kategoritë identike të bartësve të të drejtave dhe kategoritë e anëtarësisë;  
3.6. të drejtat e anëtarëve dhe mënyrën e votimit sipas kategorisë së anëtarësisë;  
3.7. detyrimet e anëtarëve dhe rregullat e mirësjelljes;  
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3.8. sistemin e qeverisjes së Shoqatës;  
3.9. parimet themelore për shpërndarjen e të ardhurave, bartësve të të drejtave;  
3.10. sistemin e mbikëqyrjes së administrimit financiar dhe ekonomik;  
3.11. detyrimin e llogaridhënies ndaj bartësve të të drejtave dhe ndaj Zyrës;  
3.12. informimin e anëtarëve dhe të publikut.  

4. Statutin e miraton Kuvendi i Shoqatës për administrim të të drejtave në seancë të 
përgjithshme.  

5. Statuti i nënshtrohet pëlqimit të Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta.  
 

Neni 167 
Tarifat e përgjithshme dhe marrëveshjet tarifore 

 
1. Shumat e kompensimit që duhet të paguajnë shfrytëzuesit për format e ndryshme të 

shfrytëzimit të lëndëve të mbrojtura caktohen me tarifa të përgjithshme.  
2. Tarifat e përgjithshme i propozon bordi drejtues i Shoqatës dhe i miraton Kuvendi i 

Shoqatës.  
3. Tarifat e përgjithshme të propozuara nga paragrafi 2. i këtij neni i nënshtrohen 

negociatave me organizatat e shfrytëzuesve të llojit të njëjtë të lëndëve të mbrojtura.  
4. Nëse nuk arrihet marrëveshja gjatë negociatave të parapara në paragrafin 3. të këtij 

neni, palët e përfshira në negociata janë të obliguara të propozojnë ndërmjetësuesin.  
5. Në rast se ndërmjetësimi i paraparë në paragrafin 4. të këtij neni nuk rezulton me 

arritje të marrëveshjes, tarifat e përgjithshme sipas këtij neni i nënshtrohen 
miratimit nga Qeveria e Republikës së Kosovës.  

6. Në rast se nuk ekziston organizata e shfrytëzuesve të llojit të njëjtë të lëndëve të 
mbrojtura, shfrytëzuesi individual i nënshtrohet tarifave të përgjithshme të 
miratuara.  

7. Tarifat e përgjithshme të aprovuara botohen në Gazetën Zyrtare të Kosovës. 
 

Neni 168 
Rregullorja për shpërndarjen e të ardhurave 

 
1. Kriteret dhe mënyra e shpërndarjes së kompensimeve që mblidhen nga shfrytëzuesit e 

lëndëve të mbrojtura parashikohen me rregulloren për shpërndarjen e kompensimeve.  
2. Kompensimet e mbledhura u shpërndahen bartësve të të drejtave, në përpjesëtim me 

hisen reale nga shfrytëzimi i lëndëve të tyre të mbrojtura në kompensimet gjithsej 
që shoqatat i kanë mbledhur nga shfrytëzimet e lëndëve të mbrojtura.  

3. Me rastin e përcaktimit të hises së bartësve të të drejtave në kompensimet e 
mbledhura gjithsej merret parasysh kategoria e lëndëve të mbrojtura, rëndësia e tyre 
për zhvillimin kulturor e historik të shoqërisë, format dhe masat e shfrytëzimit të 
lëndës së mbrojtur si dhe faktorët e tjerë që do të pasqyronin në mënyrë sa më të 
përpiktë madhësinë e saj.  

4. Rregulloren për shpërndarjen e kompensimeve e aprovon Kuvendi i Shoqatës për 
administrim kolektiv të të drejtave.  

5. Shpërndarjen e kompensimeve të mbledhura nga shfrytëzuesit e lëndëve të 
mbrojtura Shoqata e realizon së paku një herë në vit.  

6. Shpërndarja duhet të mbështetet në të dhënat e sakta. Në mungesë të tyre, ose kur 
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sigurimi i tyre do të ishte barrë e tepërt organizative dhe financiare, është e 
lejueshme mbështetja në vlerësimet e bazuara që rezultojnë në faktet e besueshme 
relevante.  

 
Neni 169 

Kostoja e Shoqatës për administrimin kolektiv të së drejtës 
 
1. Në përputhje me statutin dhe në bazë të vendimit të bordit drejtues veçohet një 

pjesë e të ardhurave të grumbulluara për mbulimin e shpenzimeve të Shoqatës 
kolektive për administrim të të drejtave.  

2. Shoqata në përputhje me statutin dhe vendimet e Kuvendit të Shoqatës themelon 
fondin për qëllime të aktiviteteve kulturore të rëndësisë së veçantë, kujdesit për 
shëndetin dhe statusin social të anëtarëve të vet. 

3. Për fondin e paraparë në paragrafin 2. të këtij neni Shoqata për administrim kolektiv 
të të drejtave ndan 10% nga shuma e tërësishme e mjeteve të grumbulluara, brenda 
një viti, nga shfrytëzuesit e lëndëve të mbrojtura. 

 
Neni 170 

Evidenca dhe llogaria 
 
1. Shoqata për administrimin kolektiv të të drejtave obligohet të mbajë dhe të ruaj 

evidencat dhe dokumentet shoqëruese për të gjitha faktet relevante lidhur me 
mbledhjen e kompensimeve si dhe llogaritjen e hyrjeve dhe daljeve.  

2. Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave i mban llogaritë sipas standardeve 
përkatëse.  

3. Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave është e obliguar që për çdo vit të 
mëparshëm të hartojë raport vjetor të punës me të dhëna të sakta dhe 
gjithëpërfshirëse si dhe pasqyrimin e fakteve relevante. Ky raport iu vihet në 
dispozicion anëtarëve.  

4. Të paktën tridhjetë (30) anëtarë të Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave 
mund të kërkojnë që një apo me shumë auditorë të pavarur të bëjnë auditimin 
financiar të punës së Shoqatës.  

 
Neni 171 

Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta 
 
1. Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta është organ administrativ i 

cili është themeluar dhe funksionon në kuadër të Ministrisë përkatëse për Kulturë.  
2. Veprimtaria themelore e Zyrës përfshin:  

2.1. dhënien e lejes shoqatave për administrim kolektiv të të drejtave;  
2.2. marrjen e lejes së dhënë Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave në 

rast të mos përmbushjes së kritereve të parapara me ligj; 
2.3. mbikëqyrjen e veprimtarisë dhe aktiviteteve të shoqatave për administrim 

kolektiv të të drejtave; 
2.4. promovimin dhe ndërmarrjen e aktiviteteve për dhënien e informatave të 

duhura autorëve, bartësve të të drejtave dhe opinionit të gjerë lidhur me të 
drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta; 
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2.5. përcjelljen e legjislacionit ndërkombëtar dhe dhënien e rekomandimeve 
përkitazi me fushën e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta. 

 
Neni 172 

Dhënia e lejes për administrim kolektiv të të drejtave 
 
1. Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta i lëshon leje për 

administrimin e të drejtave kolektive shoqatës e cila: 
1.1. ka selinë në Republikën e Kosovës; 
1.2. posedon hapësirën përkatëse të punës si dhe shërbimin profesional më së 

paku një të punësuar me fakultet juridik të kryer; 
1.3. administrimin kolektiv të të drejtave e ushtron si veprimtari të vetme;  
1.4. administron të drejtat në emër të vet dhe për llogari të bartësve të të drejtave;  

2. Kundër vendimit për mosdhënien e lejes nga ana e Zyrës, shoqata nuk ka të drejtë 
ankese, mirëpo në gjykatën kompetente mund të ngritët padi sipas dispozitave të 
procedurës administrative. 

 
Neni 173 

Marrja e lejes 
 
1. Marrjen e lejes së dhënë shoqatave për administrimin kolektiv të të drejtave Zyra e 

bën nëse paraqiten rrethanat të cilat mund të jenë shkak për shkelje të rëndë të 
dispozitave të këtij ligji. Para marrjes së lejes Zyra e njofton Shoqatën për 
administrim kolektiv të të drejtave për arsyet dhe i jep afat kohor jo më pak se 
tridhjetë (30) ditë për të eliminuar shkakun për marrje të lejes.  

2. Kundër vendimit për marrjen e lejes nga ana e Zyrës, Shoqata nuk ka të drejtë 
ankese, mirëpo në gjykatën kompetente mund të ngritët padi sipas dispozitave të 
procedurës administrative. 

 
Neni 174 

Detyrimi i shfrytëzimit për dhënien e informative 
 
1. Shfrytëzuesit e lëndëve të mbrojtura si dhe detyruesit e pagesës së kompensimit të 

veçantë janë të detyruar t’i mundësojnë Shoqatës për administrimin kolektiv të të 
drejtave dhe të kontrollojë përmbushjen e përpiktë dhe me kohë të kontratave të 
lidhura për administrim kolektiv.  

2. Shfrytëzuesit e lëndëve të mbrojtura janë të detyruar ta njoftojnë Shoqatën për 
administrim kolektiv të të drejtave për titullin e lëndës së mbrojtur, shpeshtësinë 
dhe vëllimin e shfrytëzimit të saj si dhe për rrethanat tjera ndikuese në llogaritjen e 
detyrimit të kompensimit që paguhet sipas tarifës, pavarësisht se lënda e mbrojtur 
shfrytëzohet në bazë të lejes së marrë apo në bazë të këtij ligji.  

3. Në rastet kur nevojitet leja sipas këtij ligji, organizatorët e shfaqjeve publike, kulturore, 
artistike apo zbavitëse si dhe shfrytëzuesit e tjerë të lëndëve të mbrojtura, detyrohen të 
marrin leje paraprake nga Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave.  

4. Nëse organizatori i shfaqjeve publike, kulturore, artistike apo zbavitëse si dhe 
shfrytëzuesit e tjerë të lëndëve të mbrojtura nuk posedon leje në kuptimin e 
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paragrafit 3. të këtij neni organi kompetent i policisë së Republikës së Kosovës, me 
kërkesë të bartësit të së drejtës ose Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave, 
do të ndalojë shfaqjen publike, respektivisht shfrytëzimin e lëndës së mbrojtur.  

5. Shfrytëzuesit e lëndëve të mbrojtura, kur ato mund të shfrytëzohen pa qenë e 
nevojshme të bëhet kalimi i të drejtës, janë të detyruar që një herë në muaj t’i 
dërgojnë Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave të dhënat për çdo formë 
dhe për çdo shpeshtësi të shfrytëzimit.  

6. Shërbyesit medial audiovizuel janë të detyruara t’i dërgojnë Shoqatës për 
administrim kolektiv të të drejtave, një herë në muaj, raporte lidhur me emetimin e 
lëndëve të mbrojtura gjatë muajit të mëparshëm, duke paraqitur njëkohësisht listën 
e autorëve, të interpretuesve dhe të prodhuesve, titujt e lëndëve të mbrojtura si dhe 
shpeshtësinë e shfrytëzimit të tyre.  

7. Nëse organizatori i shfaqjeve publike, kulturore, artistike apo zbavitëse si dhe 
shfrytëzuesit tjerë të lëndëve të mbrojtura, përkatësisht shërbyesve medial 
audiovizuel, nuk i dorëzon informacionet në kuptim të paragrafit 5. dhe 6. të këtij 
neni, konsiderohet se ka shkelur të drejtat të cilat i administron Shoqata për 
administrim kolektiv të të drejtave.  

8. Pronari i veprës origjinale të arteve figurative, shtëpia aksionare, galeria ose agjenti 
tjetër detyrohet t’ia dërgojë Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave të dhënat 
për origjinalin e tjetërsuar, autorin e veprës, shitësin dhe pronarin e ri të veprës si dhe 
çmimin e shitjes së origjinalit, brenda tridhjetë (30) ditëve që nga dita e rishitjes.  

 
Neni 175 

Mbikëqyrja administrative e punës së Shoqatës për administrim kolektiv 
të të drejtave 

 
1. Zyra do të mbikëqyrë nëse Shoqata kolektive kryen funksionet e veta në pajtim me 

dispozitat e ligjit.  
2. Zyra në çdo kohë mund të kërkojë nga Shoqata kolektive çfarëdo lloj informatash 

ose dokumentesh lidhur me Shoqatën kolektive apo administrimin kolektiv të të 
drejtave, në përgjithësi apo në lidhje me një autor të caktuar, një vepër të caktuar 
ose përdorues, dhe mund të inspektojë librat ose çfarëdo dokumenti tjetër lidhur me 
Shoqatën kolektive ose administrimin kolektiv të të drejtave, përfshirë funksionimin 
dhe shpenzimin e fondeve speciale nëse ekzistojnë.  

3. Zyra mund të urdhërojë Shoqatën kolektive të sigurojë raportin e kompanisë së 
auditimit lidhur me ndonjë çështje specifike dhe brenda një fushëveprimi të përcaktuar 
nga Zyra, por jo më shumë se një herë në vit, me shpenzime të Shoqatës kolektive.  

4. Zyra mund të emërojë një ose më shumë përfaqësues të vet, të cilët marrin pjesë në 
takimet e asamblesë dhe organeve tjera të shoqatave kolektive me të drejtën për të 
folur, por pa pasur të drejtë të votojnë. 

5. Zyra mund t’i lëshojë shoqatave kolektive udhëzime obligative. 
 

Neni 176 
Ndërmjetësimi 

 
1. Shoqatat kolektive dhe përfaqësuesit e përdoruesve në bazë të një marrëveshjeje 

ndërmjetësuese mund të propozojnë ndërmjetësim në një kontest:  
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1.1. lidhur me konkludimet e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse;  
1.2. lidhur me konkludimet e një marrëveshjeje për ritransmetimin kabllor të 

transmetimeve;  
1.3. lidhur me:  

1.3.1. përdorimin për të mirë të personave me të meta;  
1.3.2. përdorimin me qëllim të mësimit;  
1.3.3. riprodhimin privat apo të brendshëm;  
1.3.4. performancën e punimeve zyrtare; dhe  
1.3.5. incizimet kalimtare të bëra nga organizatat transmetuese;  
1.3.6. marrëveshjen lidhur me përcaktimin e tarifave të përgjithshme.  

2. Ndërmjetësuesi duhet të jetë i pavarur, i paanshëm dhe jo i obliguar me instruksione.  
3. Ndërmjetësuesi duhet të sigurojë se të gjitha palët kryejnë negociata me qëllim të 

mirë dhe nuk i pengojnë ato pa justifikime valide.  
4. Ndërmjetësuesi palëve mund t’iu paraqesë propozime lidhur me zgjedhjen e 

konfliktit. Propozimi për zgjedhje duhet të synojë të jetë i pranuar nëse palët arrijnë 
një marrëveshje gjithëpërfshirëse ose marrëveshje për ritransmetim, brenda tre 
muajve pas pranimit të propozimit.  

5. Konfidencialiteti duhet të sigurohet gjatë procedurave të ndërmjetësimit.  
6. Palët bashkërisht do të zgjedhin ndërmjetësuesin nga lista e ndërmjetësuesve të 

caktuar nga Zyra.  
7. Zyra duhet të ofrojë ndihmë administrative për ndërmjetësuesin.  
8. Palët duhet ta kompensojnë ndërmjetësuesin për punën e tij.  
9. Zyra duhet të definojë në hollësi procedurat e ndërmjetësimit, nivelin e kompetencës 

profesionale të ndërmjetësuesit si dhe kushtet tjera që duhet të përmbushë.  
 

KREU XI 
MBROJTJA E TË DREJTAVE 

 
NËNKREU A 

PERSONAT QË GËZOJNË MBROJTJE 
 

Neni 177 
 
1. Personi, të cilit i janë shkelur të drejtat që mbrohen me këtë ligj, mund të kërkojë 

mbrojtjen e të drejtave të tij dhe zhdëmtim përkatës në varësi me shkeljen. 
2. Mbrojtje e njëjtë e të drejtave mund të kërkohet edhe kur është i dukshëm rreziku i 

shkeljes së të drejtave të mbrojtura me këtë ligj.  
3. Mbrojtja e parashikuar nga dispozitat tjera ligjore mbetet e paprekur.  
 

Neni 178 
Solidarësia e palëve 

 
1. Kur janë më shumë se një bartës i një të drejte që u është shkelur e që njihet nga ky 

ligj secili prej tyre mund të kërkojë mbrojtjen e të drejtës së tillë në tërësinë e saj.  
2. Kur ekzistojnë më shumë se një shkelës të një të drejte të bartësit të të drejtës që 

njihet nga ky ligj secili prej tyre përgjigjet për dëmin e tërësishëm.  
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Neni 179 
Mbrojtja e masave teknologjike 

 
1. Konsiderohet se një person ka shkelur të drejtat ekskluzive që njihen nga ky Ligj 

nëse ka bërë çfarëdo veprimi për t’i shmangur masat teknologjike efektive.  
2. Konsiderohet se një person ka shkelur të drejtat ekskluzive që njihen nga ky ligj, në 

rast se i punon, importon për shpërndarje, shet, jep me qira, reklamon për shitje a 
qiradhënie ose mban për qëllime komerciale teknologji, mjete ose programe 
kompjuterike, ose pa autorizim kryen shërbime, të cilat:  
2.1. reklamohen a tregtohen enkas për shmangien e masave teknologjike efektive;  
2.2. kanë qëllim të dukshëm komercial ose përdorim vetëm në aspektin e 

shmangies së masave teknologjike efektive; 
2.3. janë dizajnuar, prodhuar, përshtatur apo punuar para së gjithash për 

shmangien e masave teknologjike efektive. 
3. Në kuptim të paragrafit 2. të këtij neni, masë teknologjike është çdo teknologji, 

program kompjuteri a një mjet tjetër i cili është parashikuar që gjatë veprimit të vet 
normal të parandalojnë ose të pengojnë shkeljen e të drejtave të mbrojtura. Këto 
masa do të konsiderohen efektive aty ku hyrja ose përdorimi i veprës së autorit ose i 
lëndës nga të drejtat e afërta kontrollohet nëpërmjet proceseve të mbrojtjes me të 
cilat, në mënyrë operative dhe të besueshme dhe me autorizimin e bartësve të të 
drejtave, arrihen qëllimet e mbrojtjes.  

4. Ky nen do të aplikohet ngjashëm dhe aq sa i takon mutatis mutandis edhe ndaj çdo 
teknologjie, mjeti apo programi kompjuterik, me të cilin informacionet elektronike 
të administrimit të të drejtave hiqen ose ndryshohen.  

 
Neni 180 

Mbrojtja e informacioneve të realizimit të të drejtave 
 
1. Konsiderohet se një person ka shkelur të drejtat ekskluzive që mbrohet nga ky ligj 

kur bën një nga veprimet e mëposhtme, me të cilin nxit, mundëson, lehtëson ose 
fsheh shkeljet e të drejtave nga ky ligj siç janë: 
1.1. heqja ose ndryshimi i cilit do informacion elektronik lidhur me administrimin 

e të drejtave;  
1.2. riprodhimi, importi për shpërndarje, qiradhënia ose komunikimi publikut të 

një lënde të mbrojtur, në të cilën informacioni elektronik i administrimit të të 
drejtave është hequr apo ndryshuar pa autorizim përkatës. 

2. Informacion i administrimit të të drejtave në kuptimin e paragrafit 1. të këtij neni 
konsiderohet çdo informacion i futur nga ana e bartësit të të drejtës, me të cilin 
identifikohet lënda që është objekt i të drejtave, autori, bartësi i të drejtës, 
kohëzgjatja dhe kushtet e përdorimit, si dhe numrat dhe kodet e tyre përkatëse që 
shënohen në ekzemplarin e lëndës së mbrojtur ose që shfaqen me rastin e 
komunikimit të lëndës së mbrojtur. 
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NËNKREU B 
MBROJTJA GJYQËSORE 

 
Neni 181 

Kërkesëpaditë 
 
1. Në rast të shkeljes së të drejtave ekskluzive të përcaktuara me këtë ligj, bartësi i të 

drejtës mund të kërkojë: 
1.1. gjetjen e ekzistimit të shkeljes së të drejtave; 
1.2. lëshimin e një vendimi, që ndalon vazhdimin e shkeljes dhe të shkeljeve të 

përsëritura në të ardhmen, si edhe disa akte përgatitore për shkeljet e tilla periodike; 
1.3. mallrat që krijohen si rezultat i shkeljes së të drejtave, materialet dhe mjetet 

kryesisht të përdorura në krijimin apo fabrikimin e mallrave që shkelin të 
drejtat do të kërkohet që definitivisht të largohen nga tregu dhe të 
shkatërrohen, me shpenzime të shkelësit;  

1.4. kompensim të dëmit material që nënkupton dëmin aktual dhe fitimin e 
humbur, ose zhdëmtim të posaçëm.  

1.5. kompensim të dëmit jomaterial të shkaktuar si rezultat i shkeljes të të drejtave 
morale;  

1.6. të bëhet shpallja e plotë apo pjesërisht e aktgjykimit nga gjykata, në masmedia, 
me shpenzime të shkelësit. 

2. Dispozitat e nën-paragrafit 1.3. të paragrafit 1. të këtij neni, për aq sa ndërlidhen me 
shkatërrimin, nuk aplikohen për objekte arkitekturore, përveç kur shkatërrimi i 
objektit arsyetohet nga rrethanat e rastit. 

 
Neni 182 

Zhdëmtimi i posaçëm 
 
1. Në vend të kompensimit të dëmit material, bartësi i të drejtës mund të kërkojë që 

shkelësi t’ia dorëzojë gjithë fitimin e arritur me shkeljen e të drejtës.  
2. Kur e drejta ekskluzive e paraparë me këtë ligj është shkelur me dashje apo nga 

pakujdesia e rëndë, bartësi i të drejtës mund të kërkojë pagesë të një shume apo 
shpërblim të caktuar për këtë lloj përdorimi, dhe atë në vlerë të dyfishtë nga kjo 
shumë, pa marrë parasysh, nga dëmi aktual i shkaktuar nga ai si pasojë e kësaj 
shkeljeje. Nëse një shkelje e tillë është kryer për qëllim të përfitimit pasuror, bartësi 
i të drejtës mund të kërkojë pagë apo shpërblim në vlerë të trefishtë nga shuma e 
tillë.  

3. Nëse dëmi material është më i madh se zhdëmtimi në kuptimin e paragrafëve 
paraprak titullari i të drejtës ka të drejtë të kërkojë diferencën deri në kompensim të 
plotë të dëmit.  

 
Neni 183 

Zhdëmtimi monetar i dëmit jomaterial 
 
Pa marrë parasysh zhdëmtimin material nga ana e shkelësit, autori apo interpretuesi ka 
të drejtë të kërkojë zhdëmtim të duhur monetar për shkak të shkeljeve të të drejtave 
morale të tij. 
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Neni 184 
Masat paraprake 

 
1. Në rast se bartësi i të drejtës paraqet provat e bazuara se e drejta e tij ekskluzive 

sipas këtij ligji është shkelur dhe se zhdëmtimi ka gjasa të rrezikohet gjykata 
mundet, me kërkesë të bartësit të së drejtës, të urdhërojë konfiskimin e përkohshëm 
të pronës së luajtshme dhe të paluajtshme të shkelësit të pandehur, duke përfshirë 
edhe bllokimin e llogarive të tij bankare dhe pasuritë tjera.  

2. Kjo masë përfshin edhe mundësinë e gjykatës që të urdhërojë dhe sekuestrojë 
dokumentet bankare financiare apo dokumentet komerciale të shkelësit, apo qasje të 
duhur në informatë përkatëse.  

3. Në rast se bartësi i të drejtës ka prova të bazuara se vonesa në marrjen e masave të 
përkohshme nga paragrafi 1. dhe 2. mund t’i shkaktojë dëm të pariparueshëm, apo 
nëse këto masa mund të mos jenë efektive më vonë, gjykata mund të urdhërojë dhe 
të ekzekutojë masa të tilla pa njoftim paraprak dhe dëgjim të palës tjetër inaudita 
altera parte.  

4. Procedura lidhur me masat paraprake zbatohet brenda tri (3) ditëve pas parashtrimit 
të kërkesës.  

 
Neni 185 

Masat e përkohshme 
 
1. Në rast se bartësi i të drejtës paraqet prova te bazuara së i është shkelur e drejta e tij në 

përputhje me këtë ligj, apo nëse ekziston rreziku i pashmangshëm nga shkelja, gjykata 
mundet, me kërkesë të bartësit të të drejtës, të urdhërojë ndonjë masë të përkohshme e 
cila është e pranueshme për të siguruar kërkesën e bartësit të të drejtës: 
1.1. ndalesën e shkeljeve të pritura apo ndalesën e vazhdimit të kryerjes së 

shkeljes së supozuar;  
1.2. konfiskimin ose heqjen nga qarkullimi të mallrave, të dyshuar për shkeljen e 

një të drejte sipas këtij ligji, për të parandaluar hyrjen e tyre në treg;  
1.3. konfiskimin ose heqjen nga qarkullimi të materialeve dhe mjeteve që 

kryesisht përdoren  
1.4. në punimin apo fabrikimin e mallrave të dyshimta që shkelin të drejtën sipas 

këtij ligji. 
2. Në rast se bartësi i të drejtës paraqet prova të bazuara se vonesa në marrjen e 

masave të përkohshme nga paragrafi 1. i këtij neni ka gjasa që atij t’i shkaktojë dëm 
të pariparueshëm, apo nëse këto masa mund të mos jenë efektive më vonë, gjykata 
mund të urdhërojë dhe të ekzekutojë ato masa pa njoftim paraprak dhe dëgjim të 
palës së tretë inaudita altera parte.  

3. Procedurat për urdhëresën e masave parandaluese janë të përshpejtuara. Gjykata 
urdhëron ndërmarrjen e masave të përkohshme brenda shtatë (7) ditësh nga dita e 
parashtrimit të kërkesës.  

4. Në rast të kërkesëpadisë për shkak të mos pagesës së kompensimit, gjykata mund të 
nxjerrë si masë të përkohshme ndalesën e shfrytëzimit të mëtutjeshëm të lëndës së 
mbrojtur.  
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Neni 186 
Sigurimi i provave 

 
1. Me kërkesë të bartësit të së drejtës, i cili ka prova të bazuara se i është shkelur e 

drejta ekskluzive që njihet nga ky ligj dhe që ekziston rreziku i mundshëm që 
provat për shkeljen e të drejtës të shkatërrohen ose që më vonë të jetë e pamundur të 
sigurohen, gjykata mund të urdhërojë ruajtjen dhe sigurimin e provave. 

2. Masat për ruajtjen e provave mund të përfshijnë përshkrimin e hollësishëm të mallrave 
që shkelin të drejtat, marrjen e mostrave, ose konfiskimin fizik të mallrave që shkelin të 
drejtat, inspektimin e vendeve, inspektim ose konfiskimin e dokumenteve, inventarit, 
bazat e të dhënave ose artikuj të tjerë që kanë vlerë dëshmuese në lidhje me shkeljen, 
ekzaminimin e dëshmitarëve, emërimin dhe ekzaminimin e ekspertëve.  

3. Nëse bartësi i të drejtës ka prova të bazuara për vonesë të marrjes së masave nga 
paragrafi 2. i këtij neni dhe ka gjasa që atij t’i shkaktohet dëm i pariparueshëm, apo 
se ekziston rreziku evident për shkatërrim të provës, gjykata mund të urdhërojë dhe 
të ekzekutojë masat e tilla pa njoftim paraprak dhe dëgjim të palës tjetër inaudita 
altera parte.  

4. Urdhri i gjykatës për caktimin e masave për ruajtjen e provave pa njoftim paraprak 
dhe dëgjim të palës së tretë i dorëzohet palës tjetër në kohën kur këto masa të 
ekzekutohen apo, nëse kjo do të jetë e mundur, sa më parë pas ekzekutimit të masave.  

5. Procedurat lidhur me sigurimin e provave zbatohet brenda shtatë (7) ditësh pas 
parashtrimit të kërkesës.  

6. Në rastet kur konstatohet se kërkesa e bartësit të të drejtës për ruajtjen e provës ka 
qenë e pa bazuar, apo se bartësi i të drejtës nuk e ka arsyetuar atë, pala tjetër ka të 
drejtë të kërkojë:  
6.1. kthimin e sendeve të sekuestruara;  
6.2. ndalimin e përdorimit të informatës të marrë përmes ekzekutimit të masave 

sipas këtij neni; 
6.3. kompensimin për çfarëdo lëndimi të shkaktuar nga ato masa.  

7. Në procedurat për ruajtjen e provës sipas këtij neni, gjykata do të kujdeset që 
informata konfidenciale e palëve të mbrohet, dhe se procedurat e tilla të mos 
përdoren për qëllime të këqija, me të vetmin qëllim që të merret informata 
konfidenciale nga pala tjetër.  

 
Neni 187 

Shpejtimi i procedurës 
 
Procedura lidhur me shkeljen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta është e 
shpejtë. Gjykata do të caktojë seancën e parë të dëgjimit jo më vonë se brenda tre (3) 
muajve që nga dita e pranimit të kërkesëpadisë. 
 

Neni 188 
Kompetenca 

 
Për proceset lidhur me shkeljen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta 
vendos gjykata kompetente. 
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NËNKREU C 
MASAT PËR ZBATIMIN E MBROJTJES 

 
Neni 189 

Detyrimi për dhënie informacioni 
 
1. Gjatë procedurave përkitazi me shkeljet e të drejtave të njohura me këtë ligj, dhe në 

përgjigje të kërkesës së arsyetuar nga parashtruesi i kërkesës, gjykata mund të 
urdhërojë që shkelësi të jep informacion të plotë mbi origjinën dhe rrjetet e 
shpërndarjes së mallrave ose shërbimeve ndëshkuese. 

2. Gjykata mund të urdhërojë që informacioni, që i referohet paragrafit 1. të këtij neni, 
të sigurohet edhe nga ndonjë person tjetër i cili: 
2.1. posedon mallrat që shkelin të drejtat në shkallë komerciale; 
2.2. shfrytëzon shërbime që shkelin të drejtat në shkallë komerciale; 
2.3. ofron shërbime në shkallë komerciale në shfrytëzim të aktiviteteve që shkelin 

të drejtat; 
2.4. paraqitet nga ana e cilitdo person nga nën-paragrafët 2.1., 2.2. dhe 2.3. të këtij 

paragrafi, që është i përfshirë në prodhimin, shpërndarjen e mallrave apo 
dhënien e shërbimeve që shkelin të drejtat. 

3. Secili person që nuk plotëson obligimin në ofrimin e informacionit sipas 
dispozitave të këtij neni do të jetë përgjegjës për dëmet që do të mund të shkaktohen 
nga dështimi për të përmbushur detyrimin. 

 
KREU XII 

DISPOZITAT NDËSHKUESE 
 

Neni 190 
 
1. Me gjobë prej dymijë (2.000) deri në dhjetëmijë (10.000) Euro dënohet personi 

juridik, nëse në kuadër të veprimtarisë së vet ose në biznes me të tjerët, shfrytëzon 
pa leje veprën e autorit ose lëndën nga të drejtat e përafërta.  

2. Me gjobë prej pesëqind (500) deri në dymijë (2.000) Euro dënohet personi 
përgjegjës i personit juridik kur kryen kundërvajtjen e përmendur në paragrafin 1. të 
këtij neni.  

 
Neni 191 

 
1. Me gjobë prej pesëmijë (5.000) deri në njëzetepesëmijë (25.000) Euro dënohet për 

kundërvajtje çdo person juridik, nëse në kuadër të veprimtarisë ose bashkëpunimin 
të biznesit:  
1.1. kryen cilindo veprim të shmangies të masave efektive teknologjike të 

mbrojtjes;  
1.2. kryen veprimin e heqjes apo të ndryshimit të informacionit elektronik të 

realizimit të të drejtave.  
2. Me gjobë prej njëmijë (1.000) deri pesëmijë (5.000) Euro dënohet personi i cili 

kryen kundërvajtjen e përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni.  
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Neni 192 
 
1. Me gjobë prej jo më pak se pesëqind (500) deri njëzetepesëmijë (25.000) Euro 

dënohet për kundërvajtje çdo person juridik: 
1.1. që nuk i dorëzon shoqatës kolektive kompetente informacionin lidhur me 

llojet dhe numrin e pajisjeve të shitura ose të importuara për fiksime vizuele 
ose të zërit, pajisjet fotokopjuese, transmetuesit bosh të zërit apo të imazhit, si 
dhe informacionin mbi fotokopjet e shitura të cilat janë të nevojshme për 
llogaritjen e kompensimit të veçantë;  

1.2. që nuk i dorëzon shoqatës kolektive kompetente raporte ose informacione apo 
programe në mënyrën dhe afatet, siç është përcaktuar nga ky ligj, të 
rëndësishme për llogaritjen e kompensimit të veçantë; 

2. Me gjobë prej jo më së paku se njëmijë (1.000) deri në pesëmijë (5.000) Euro 
dënohet personi që kryen kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni. 

 
Neni 193 

 
1. Me gjobë prej së paku katërmijë (4.000) deri në njëzetmijë (20.000) Euro, dënohet 

për kundërvajtje Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave, nëse:  
1.1. nuk mban apo në mënyrë neglizhente operon me të dhënat dhe kontabilitetin;  
1.2. nuk ia përcjellë bartësit të të drejtës të ardhurat që i takojnë nga kompensimet 

e mbledhura prej shfrytëzuesve të lëndëve të mbrojtura;  
1.3. nuk e zbaton kërkesën për auditimin e veprimtarisë financiare nga ana 

auditorëve të pavarur;  
1.4. nuk i kryen detyrimet ndaj Zyrës ose nuk i zbaton masat që kjo Zyrë i ka 

urdhëruar për mënjanimin e parregullsive në punë.  
2. Me gjobë prej jo më pak se njëmijë (1.000) deri pesëmijë (5.000) Euro, dënohet për 

kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni edhe personi përgjegjës i Shoqatës për 
administrim kolektiv të të drejtave.  

 
Neni 194 

 
Gjësendet e përfituara me kryerjen e kundërvajtjeve nga nenet e lartcekura konfiskohen. 
 

Neni 195 
 
Procedura për kundërvajtje fillon me kërkesën e organit të inspektimit, policisë, palës 
së dëmtuar, Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave ose të Zyrës. 
 

KREU XIII 
MBROJTJA E PERSONAVE TË HUAJ 

 
Neni 196 

 
1. Personat e huaj fizikë ose juridikë gëzojnë mbrojtjen e njëjtë të të drejtës së autorit dhe 

të drejtave të përafërta sikurse edhe personat vendas, nëse kështu parashihet me 
marrëveshje ndërkombëtare apo më këtë ligj, ose në rast se ekziston reciprociteti faktik.  
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2. Autorët dhe interpretuesit e huaj gëzojnë mbrojtje të njëjtë të të drejtave morale që 
njihen nga ky ligj.  

3. Autorët e huaj të veprave të artit gëzojnë mbrojtjen e këtij ligji sa i përket rishitjes 
të të drejtës vetëm në rast se ekziston reciprociteti faktik.  

 
Neni 197 
Autorët 

 
1. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzojnë autorët e huaj: 

1.1. të cilët kanë vendbanim të përhershëm në Kosovë;  
1.2. përkitazi me veprat e tyre të publikuara për herë të parë në Kosovë apo brenda 

tridhjetë (30) ditëve pasi të jenë publikuar në ndonjë vend tjetër; 
1.3. përkitazi me veprat e publikuara për herë të parë në Kosovë;  
1.4. përkitazi me veprat e arkitekturës dhe të arteve figurative, të cilat në territorin 

e Republikës së Kosovës janë patundshmëri ose janë pjesë integrale e një 
patundshmërie.  

2. Nëse vepra e autorit është krijuar nga disa autorë, ata të gjithë gëzojnë mbrojtje 
sipas këtij ligji edhe kur vetëm njëri prej tyre i plotëson kushtet nga paragrafi 1. i 
këtij neni.  

 
Neni 198 

Interpretuesit 
 
1. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzojnë interpretuesit e huaj:  

1.1. që kanë vendbanim të përhershëm në Kosovë;  
1.2. interpretimi i tyre bëhet në territorin e Republikës së Kosovës;  
1.3. interpretimi i të cilëve është i fiksuar në fonograme, i cili gëzon mbrojtje me 

këtë ligj;  
1.4. interpretimi i tyre i pafiksuar në fonogram është përfshirë në emision 

radioteleviziv që gëzon mbrojtje sipas këtij ligji; 
2. Nëse interpretimi është krijuar nga disa interpretues ata të gjithë gëzojnë mbrojtje 

sipas këtij ligji, edhe kur vetëm njëri prej tyre i plotëson kushtet nga paragrafi 1. i 
këtij neni. 

 
Neni 199 

Bartësit tjerë të huaj të të drejtave të përafërta 
 
1. Mbrojtjen me këtë ligj e gëzojnë bartësit e tjerë të huaj të të drejtave të përafërta që 

kanë vendbanim të përhershëm apo seli të korporatës të regjistruar në Republikën e 
Kosovës. 

2. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzon prodhuesi i fonogramit, përkatësisht producenti i 
filmit nëse fonogrami ose filmi i tyre është bërë së pari në Republikën e Kosovës.  

3. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzon botuesi sa i përket të drejtave të tyre të përafërta, 
nëse edicioni i tij është publikuar së pari në Republikën e Kosovës ose brenda 
tridhjetë (30) ditëve pas publikimit në një vend tjetër.  

4. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzon transmetuesi emisionet e të cilit transmetohen 
nëpërmjet rrjetit transmetues që është në territorin e Republikës së Kosovës.  
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5. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzon prodhuesi i bazës së të dhënave nëse kjo bazë 
është bërë për herë të parë në Republikën e Kosovës.  

 
Neni 200 

Komunikimi me publikun përmes satelitit 
 
1. Mbrojtje sipas këtij ligji gëzojnë autorët dhe bartësit e të drejtave të përafërta kur 

vepra e tyre ose lënda nga të drejtat e përafërta i komunikohet publikut me anë të 
satelitit nga territori i Republikës së Kosovës dhe nën kontrollin dhe përgjegjësinë e 
shërbyesit medial audiovizuel dërgohen sinjalet përkatëse të programit në një 
zinxhir të pashkëputur komunikimi që shpie deri te sateliti dhe prapa në tokë. 

2. Mbrojtja sipas këtij ligji ekziston edhe kur nuk përmbushet kushti nga paragrafi 1. i 
këtij neni, me kusht që: 
2.1. në Kosovë gjendet pika e lidhjes marrëse nga e cila drejtohet transmetimi i 

sinjaleve të programit; ose 
2.2. shërbyesve medial audiovizuel që e kryen komunikimin me publikun përmes 

satelitit e ka selinë e korporatës të regjistruar në Kosovë.  
  

Neni 201 
Krahasimi i afateve të mbrojtjes 

 
Për bartësit e huaj të të drejtave të përafërta që gëzojnë mbrojtje sipas këtij ligji vlejnë 
afatet e mbrojtjes të caktuara me këtë ligj, por skadojnë më së voni në ditën kur skadon 
mbrojtja në shtetin që i përkasin si shtetas ose ku kanë vendbanimin apo selinë dhe nuk 
mund të zgjasin më shumë se afatet e parapara sipas këtij ligji. 
 

Neni 202 
Personat pa shtetësi dhe refugjatët 

 
1. Autorët dhe bartësit e të drejtave të përafërta që nuk kanë shtetësi ose kur ajo nuk 

mund të verifikohet, gëzojnë mbrojtje të njëjtë sikurse bartësit vendorë të të 
drejtave, nëse kanë vendbanim të përhershëm në Kosovë.  

2. Nëse nuk kanë vendbanim të përhershëm apo vendbanimi nuk mund të verifikohet 
gëzojnë mbrojtje të njëjtë sikurse bartësit vendorë të të drejtave, nëse kanë 
vendbanim të përkohshëm në Kosovë.  

3. Nëse në Kosovë nuk kanë as vendbanim të përhershëm dhe as vendbanim të 
përkohshëm gëzojnë mbrojtje në Kosovë sikurse qytetarët e shtetit në të cilin e kanë 
vendbanimin e përhershëm apo të përkohshëm të tyre.  

4. Dispozitat e këtij neni vlejnë njëjtë si për autorët ashtu edhe për bartësit e të 
drejtave të përafërta, të cilët në përputhje me traktatet ndërkombëtare ose me Ligjin 
e Kosovës gëzojnë statusin e refugjatit.  

 
Neni 203 

Reciprociteti faktik 
 
Reciprocitetin duhet ta dëshmojë ai i cili thirret në të. 
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KREU XIV 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 204 

 
1. Ky ligj zbatohet ndaj të gjitha veprave të autorit, ndaj të gjitha interpretimeve të 

interpretuesve si dhe të gjitha emitimeve të të gjithë shërbyesit medial audiovizuel 
që, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, kanë gëzuar mbrojtje në bazë të Ligjit 
për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të Përafërta nr.2004/45.  

2. Ky ligj zbatohet ndaj fonogrameve dhe incizimeve të fiksuara mbi të, nëse nga 
fiksimi, përkatësisht botimi ligjor si dhe nga vënia në dispozicion publikut, nuk 
kanë kaluar pesëdhjetë (50) vite, duke llogaritur nga fillimi i vitit kalendarik në të 
cilin ka hyrë në fuqi ky ligj.  

3. Ky ligj zbatohet ndaj videogrameve, emisioneve të shërbyesve medial audiovizuel 
dhe botimeve të botuesve, nëse për herë të parë janë fiksuar, transmetuar ose botuar 
në mënyrë të ligjshme pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

4. Procedurat e filluara por të papërfunduara lidhur me mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe 
të drejtave të përafërta do të vazhdojnë sipas dispozitave procedurale të këtij ligji. 

5. Kontratat për kalimin e të drejtave, të lidhura para hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk 
mund të ndryshohen me justifikim se duhet të jenë në përputhje me këtë ligj. 

6. Të gjitha të drejtat e fituara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, mbeten të paprekshme, 
kurse aktet normative të shoqatave për administrimin kolektiv të të drejtave 
zbatohen edhe pas hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe harmonizohen me dispozitat e të 
njëjtit në afat prej gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi. 

7. Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me programet kompjuterike dhe bazat e të 
dhënave zbatohen edhe në programet kompjuterike dhe në bazat e të dhënave që 
janë krijuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, nëse me këtë nuk preken kontratat e 
lidhura dhe të drejtat e fituara para kësaj dite. 

8. Me pranimin e Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, shfrytëzimi i të 
drejtës për shpërndarje, e referuar në paragrafin 2. të nenit 24 të këtij ligji, do të 
aplikohet për çfarëdo shitje të parë ose transfer tjetër të pronësisë në një kopje 
origjinale ose kopje të punës, të bërë kudo në Bashkimin Evropian ose në Zonën 
Ekonomike Evropiane.  

 
Neni 205 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha dispozitat ligjore të Ligjit për të 
drejtat e Autorit dhe të drejtat tjera të përafërta Nr. 2004/45 si dhe aktet nënligjore që 
burojnë nga ky ligj. 
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Neni 206 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/ L-065 
21 tetor 2011 
 
Ligji shpallet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në 
nenin 80 paragrafi 5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 27 / 30 NËNTOR 
2011, PRISHTINË 
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Kuvendi i Kosovës, 
 
Në mbështetje të Kreut 5.4 (a) dhe 9.1.26 (a) të Kornizës Kushtetuese për 
Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2001/9 e dt. 15 
maj 2001), 
 
Me qëllim të promovimit të një shoqërie tolerante dhe demokratike në Kosovë përmes 
respektimit të standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut si dhe të lirisë së 
shprehjes dhe për parandalimin e gjuhës së shpifjes dhe fyerjes, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN CIVIL KUNDËR SHPIFJES DHE FYERJES 
 

Kapitulli I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i Ligjit 
 
Ky Ligj ka për qëllim të rregullojë përgjegjësinë civile për shpifje dhe fyerje duke 
siguruar: 

a) Të drejtën e lirisë së shprehjes siç garantohet me Kornizën Kushtetuese për 
Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 
2001/9 të dt. 15 maj 2001) dhe me Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut.  

b) Rregullat që kanë të bëjnë me shpifjen dhe fyerjen të mos vënë kufij të 
paarsyeshëm mbi lirinë e shprehjes duke përfshirë edhe publikimin dhe 
diskutimin e çështjeve me interes të rëndësishëm për publikun.  
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c) Kompensime efektive dhe të përshtatshme për personat të cilëve u është 
dëmtuar reputacioni nga shpifja dhe fyerja.  

d) Që mjetet e informimit publik të kenë rol të rëndësishëm në procesin 
demokratik si vëzhgues publik dhe transmetues i informatave te publiku. 

 
Neni 2 

Interpretimi i Ligjit 
 
2.1. Ky Ligj do të interpretohet në mënyrën e cila siguron se aplikimi i dispozitave të 

tij e maksimalizon parimin e lirisë së shprehjes dhe do të jetë në pajtim me 
Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut, siç zbatohet në praktikat ligjore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut.  

2.2. Në rast të ndonjë konflikti në mes të këtij ligji dhe Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, do të zbatohet 
Konventa dhe praktika ligjore e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  

 
Neni 3 

Përkufizimet 
 
Shprehjet e përdorura në këtë Ligj kanë kuptimet që vijojnë: 

a) Shpifja nënkupton publikimin e një fakti ose deklarate të pavërtetë të cilën 
publikuesi e din ose është dashur ta dijë se fakti dhe deklarata është e 
pavërtetë, kuptimi i së cilës dëmton reputacionin e një personi tjetër.  

b) Fyerja nënkupton deklarimin, sjelljen, publikimin e deklaratës të drejtuar 
ndaj një personi tjetër e cila është nënçmuese.  

c) Publikimi nënkupton përhapjen e shprehjes me shkrim ose gojarisht, përmes 
mediave të shkruara ose transmetuese apo përmes mjeteve tjera, shprehje të 
cilën e ka lexuar ose dëgjuar së paku një person i tretë.  

d) Publikues nënkupton personin i cili bënë publikimin.  
e) Autor nënkupton personin i cili kryen shprehjen në kuptim të pikës a dhe b të 

këtij neni.  
f) Redaktor nënkupton personin e emëruar nga botuesi i cili është përgjegjës 

për ushtrimin e kontrollit mbi përmbajtjen e publikimit.  
g) Fëmijë nënkupton personin i cili nuk i ka mbushur 18 vjet.  
h) Person nënkupton personat fizik dhe personat juridik.  
i) Autoritet publik nënkupton personin juridik që ushtron pushtetin publik.  
j) Zyrtar publik nënkupton ç’do person i cili ushtron autorizime publike për 

një autoritet publik.  
k) Çështje e interesit publik nënkupton çdo çështje e cila është në interes të 

publikut të publikohet duke përfshirë por duke mos u kufizuar në çështjet që 
kanë të bëjnë me të gjitha degët e pushtetit, politikë, shëndetësi dhe siguri 
publike, zbatim të ligjit, administrim të drejtësisë, interes të konsumatorëve 
dhe interes shoqëror, ambient, çështje ekonomike, ushtrim të pushtetit, 
shkencë, art dhe kulturë. 

 

 563 



 
Ligjet civile 

Kapitulli II 
MASAT PËR MBROJTJEN NGA SHPIFJA DHE FYERJA 

 
Neni 4 

Veprimi kundër shpifjes dhe fyerjes 
 
4.1. Një person ka të drejtë të kërkojë përmes procedurës gjyqësore të ndalë shpifjen 

dhe fyerjen dhe premtimin se shpifja apo fyerja nuk do të përsëritet në të 
ardhmen, tërheqjen e informacionit shpifës apo fyes ndaj personalitetit të tij/saj 
dhe kompensimin për dëmin moral dhe material të shkaktuar nga shpifja dhe 
fyerja, përveç nëse është konstatuar njëra nga përjashtimet e përgjegjësisë në 
pajtim me këtë Ligj.  

4.2. Në qoftë se shpifja dhe fyerja është kryer përmes një mediumi masiv, patjetër 
duhet të demantohet në të njëjtin medium masiv dhe ti ipet rëndësia e njëjtë. 
Përgënjeshtrimi do të publikohet brenda tetë (8) ditëve pas pranimit të kërkesës 
relevante në rastin e gazetave ditore dhe në të njëjtën faqe ku është publikuar 
shpifja dhe fyerja, në botimin e ardhshëm të një botimi periodik apo një agjencie 
telegrafike dhe brenda tetë (8) ditëve në të njëjtën mënyrë ose në të njëjtën kohë 
të ditës në rastin e informacionit të transmetuar.  

4.3. Në rastin kur informacioni shpifës ose fyes është i drejtuar ndaj një fëmije, 
prindi ose kujdestari i tij ligjorë mund tё inicojë procedurën kundër shpifjes dhe 
fyerjes para gjykatës kompetente sipas këtij Ligji.  

4.4. Në rastin kur informacioni shpifës ose fyes është i drejtuar ndaj një të vdekuri, 
trashëgimtari i shkallës së parë të tij mund të inicojë procedurën kundër shpifjes 
dhe fyerjes para gjykatës kompetente sipas këtij Ligji, me kusht që shpifja dhe 
fyerja i ka shkaktuar dëm reputacionit të trashëgimtarit.  

 
Kapitulli III 

PËRGJEGJËSIA 
 

Neni 5 
Përgjegjësia për shpifje dhe fyerje 

 
5.1. Një person është përgjegjës për shpifje ose fyerje në qoftë se ai/ajo ka kryer ose 

përhapur shprehjen e shpifjes ose fyerjes përveç nëse është konstatuar njëra nga 
përjashtimet e përgjegjësisë në pajtim me këtë Ligj.  

5.2. Për shpifjen ose fyerjen e kryer përmes subjekteve mediale, personat që vijojnë 
janë bashkëpërgjegjës ose përgjegjës individual: autori, redaktori, ose publikuesi 
apo dikush që ndryshe nga ata ushtrojnë kontroll mbi përmbajtjen e saj.  

5.3. Kur shpifja ose fyerja ka të bëjë me një çështje të interesit publik ose kur personi 
i shpifur ose fyer është ose ka qenë zyrtar publik ose është kandidat për një 
pozitë publike, mund të ketë përgjegjësi për shpifje ose fyerje vetëm nëse autori 
ka ditur se informacioni ka qenë i rrejshëm ose ka vepruar me mospërfillje të 
pamatur për vërtetësinë e tij.  

5.4. Autoritetet publike ndalohen nga paraqitja e kërkesës për kompensim për dëmin 
e shkaktuar nga shpifja ose fyerja. Zyrtarët publikë mund të paraqesin kërkesë 
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për kompensim e dëmit nga shpifja apo fyerja privatisht dhe ekskluzivisht në 
kapacitetin e tyre personal. 

 
Kapitulli IV 

RASTET E PËRJASHTIMIT NGA PËRGJEGJËSIA 
DHE KUFIJTË E PËRGJEGJËSISË 

 
Neni 6 

Prova e të vërtetës 
 
6.1. Në të gjitha veprat për shpifje dhe fyerje, me përjashtim të atyre që kanë të bëjnë 

me çështje të interesit publik, i padituri do të ketë barrën e provave për të 
dëshmuar vërtetësinë e deklaratës së tij dhe konstatimi nga gjykata se një nga 
deklaratat e fakteve që vihen në dyshim është në thelb e vërtetë e përjashton të 
paditurin nga çdo përgjegjësi.  

6.2. Nё veprat e shpifjes dhe fyerjes që përfshijnë deklarata të një interesi publik, i 
padituri do të mbajë barrën e provave se ai/ajo ka vepruar me përgjegjësi në 
publikimin e deklaratës. Konstatimi nga gjykata se i padituri ka vepruar me 
përgjegjësi në publikimin e deklaratës, do të përjashtojë të paditurin nga çdo 
përgjegjësi, përveç nëse i padituri ka ditur se deklarata ka qenë e rrejshme apo 
ka vepruar me mospërfillje të pamatur për vërtetësinë e deklaratës. 

 
Neni 7 

Publikimet e arsyeshme 
 
Askush nuk do të jetë përgjegjës për shpifje dhe fyerje për një deklaratë të një çështjeje 
me interes publik, nëse ata dëshmojnë se ishte e arsyeshme në të gjitha rrethanat për një 
person në pozitën e tyre të përhapte materialin me qëllim të mire, duke marrë parasysh 
rëndësinë e lirisë së shprehjes në lidhje me çështje të interesit publik që ai të marrë në 
kohë informacion për çështje të tilla. 
 

Neni 8 
Opinionet 

 
Askush nuk do të jetë përgjegjës për shpifje dhe fyerje për një deklaratë të cilën gjykata 
e ka vlerësuar të jetë një deklarim i opinionit, me kusht që opinioni të jetë shprehur me 
qëllim të mirë dhe të jetë bazuar në ndonjë fakt. 
 

Neni 9 
Imuniteti 

 
Deklaratat e dhëna nuk bartin përgjegjësi në bazë të këtij Ligji nëse i padituri dëshmon 
se ato janë bërë në cilën do nga rrethanat në vijim: 

a) çdo deklaratë e bërë gjatë punimeve të organeve legjislative, duke përfshirë 
anëtarët e zgjedhur, si në debatet e hapura ashtu edhe në komisione, dhe nga 
dëshmitarët e thirrur për tu dhënë dëshmi komisioneve parlamentare;  
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b) çdo deklaratë e bërë gjatë punimeve në organet e pushtetit lokal nga anëtarët e 
këtyre organeve;  

c) çdo deklaratë e bërë gjatë çdo faze të procedurave paragjyqësore, gjyqësore 
ose administrative, nga cilido që është përfshirë direkt në këtë procedurë, 
përveç rasteve kur provohet se deklarata në fjalë nuk lidhet fare me procesin 
gjyqësor; 

d) çdo deklaratë e bërë para Avokatit të Popullit; 
e) çdo dokument që urdhërohet të publikohet nga një organ legjislativ; 
f) çdo njoftim ose material i dhënë për informimin e publikut nga një organizatë 

ndërkombëtare ose konferencë ndërkombëtare; 
g) çdo njoftim ose material i dhënë për informimin e publikut nga çdo organ që 

kryen funksione qeveritare ose statutare, duke përfshirë dhe policinë; 
h) një raportim i drejtë dhe i saktë nga çdo material që përmbahet në paragrafët 

(a) - (g) të këtij neni; 
i) një raportim i drejtë dhe i saktë i çdo materiali që përbën një dokument zyrtar, 

ku statusi i këtij dokumenti arsyeton përhapjen e materialit, siç janë 
dokumentet zyrtarë të dala nga një hetim publik, ose nga një gjykatë ose 
legjislacion i huaj; 

j) një raportim i drejtë dhe i saktë i procesit të çdo tubimi publik të ligjshëm në 
Kosovë;  

k) një raportim i drejtë dhe i saktë i punës ose dokumenteve zyrtare të punëve të 
pushtetit publik; ose 

l) një raportim i drejtë dhe saktë mbi konstatimet ose vendimet e një shoqate që 
ka formalisht kompetencën e të gjykuarit ose të kontrollit me qëllimin për të 
ndihmuar artin, shkencën, fenë, arsimin, tregtinë, biznesin, industrinë, sportet, 
argëtimin ose çështjet e bamirësisë si dhe profesionet e tjera.  

 
Neni 10 

Imuniteti i kushtëzuar 
 
Askush nuk do të jetë përgjegjës për shpifje dhe fyerje për deklaratën e bërë në 
kryerjen e detyrës ligjore, morale ose shoqërore në lidhje me çështjen të cilën i padituri 
dhe atyre të cilëve i padituri ua ka publikuar deklaratën kanë pasur interesin e 
përbashkët korrespondues, përveç nëse paditësi mund të dëshmojë se deklarata është 
bërë me keqdashje. 
 

Neni 11 
Kufijtë e përgjegjësisë 

 
11.1. Askush nuk do të jetë përgjegjës për shpifje dhe fyerje për një deklaratë për të 

cilën ai ose ajo nuk kanë qenë autor, redaktor ose botues dhe ai ose ajo nuk 
kishte dijeni, dhe nuk ekziston arsye të besohet, se ai ose ajo kontribuan në 
përhapjen e shpifjes dhe fyerjes. 

11.2. Në lidhje me një deklaratë të posaçme, personat, funksioni i veçantë i të cilëve 
është i kufizuar për sa i përket sigurimit të mundësisë teknike për tu lidhur në 
Internet dhe të transmetojnë të dhëna me anë të Internetit, ose për të ruajtur 
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plotësisht ose pjesërisht një websajt, nuk do të jenë përgjegjës për shpifje dhe 
fyerje në lidhje me këtë deklaratë, me kusht që gjykata të ketë vendosur se ata 
persona kanë ndërmarrë masat e arsyeshme për të shmangur publikimin e 
materialit. 

11.3. Një person nuk do të mendohet se ka dhënë një deklaratë për qëllimet e 
paragrafit 2 të këtij neni, vetëm sepse dikush ka pretenduar se deklarata përbën 
shpifje dhe fyerje. 

11.4. Paragrafi 2 i këtij neni nuk do të zbatohet, në kontekstin e një vepre shpifëse apo 
fyese, tek cilado shkallë gjyqësore që përfshin personin në fjalë dhe kërkon nga 
ai që të ndërmarrë veprime për të parandaluar publikimin e mëtejshëm të një 
deklarate. 

11.5. Për publikimet e medias për të cilat mund të thuhet se publikohen me baza të 
vazhdueshme, siç janë websajtet në Internet, publikimi në një vend, në një 
formë, do të konsiderohen se janë një publikim i vetëm. 

 
Kapitulli V 

DETYRIMI PËR TË ZBUTUR DËMIN DHE E DREJTA PËR REAGIM 
 

Neni 12 
Detyrimi për të zbutur dëmin 

 
Para parashtrimit të një padie sipas këtij Ligji, një person që pretendohet të jetë i 
dëmtuar do të ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme për të zbutur çdo dëm të 
shkaktuar nga shprehja. Në veçanti, paditësi do të kërkojë përmirësimin e asaj shprehje 
nga personi i cili pretendohet të ketë shkaktuar dëmin. Veprimet e tilla mund të 
përfshijnë kërkesën e përmirësimit të shprehjes së supozuar shpifëse apo fyese nga 
publikuesi dhe paraqitjen e kërkesës para organit kompetent rregullativ sikurse 
(Komisioni i Pavarur për Media) ose Organi vetërregullativ sikurse (Këshilli për 
Mediat e Shtypura). 
 
 

Neni 13 
E drejta për reagim 

 
13.1. Çdo person, pa dallim shtetësie ose vendbanimi, që përmendet në një gazetë, 

botim periodik, transmetim radioje ose televizioni, ose në çdo media tjetër të një 
natyre periodike, për të cilin ose për cilat fakte janë bërë të disponueshme për 
publikun të cilat ai i deklaron që janë të pasakta, mund të ushtrojë të drejtën e 
reagimit për të korrigjuar faktet që shqetësojnë atë person.  

13.2. Me kërkesën e parashtruesit, media në fjalë është e detyruar të publikojë 
përgjigjen që parashtruesi i ka dërguar asaj.  

13.3. Si përjashtim, publikimi i përgjigjes mund të refuzohet ose redaktohet nga media 
në rastet që vijojnë:  
a) nëse kërkesa për publikimin e përgjigjes nuk i dërgohet medias brenda 

shtatë (7) ditësh nga dita kur ka kuptuar për publikimin;  
b) nëse gjatësia e përgjigjes e tejkalon atë që është e nevojshme për të 
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korrigjuar informacionin që përmbante faktet që pretendohet të jenë të 
pasakta;  

c) nëse përgjigja nuk kufizohet në korrigjimin e fakteve të vëna në dyshim;  
d) nëse ajo përbën një ofendim të dënueshëm;  
e) nëse ajo konsiderohet në kundërshtim me interesat e mbrojtura me ligj të 

një pale të tretë;  
f) nëse individi i prekur nuk mund të provojë ekzistencën e një interesi të 

ligjshëm.  
13.4. Publikimi i përgjigjes duhet të bëhet pa vonesë në kohë dhe ti jepet e njëjta 

rëndësi që i është dhënë informacionit që përmbante faktet që pretendohet se 
janë të pasakta.  

13.5. Interpretimi i dispozitave në këtë nen për të drejtën e reagimit do të bëhen në 
pajtueshmëri me rekomandimet e adoptuara nga Këshilli i Evropës.  

13.6. Me rastin e vlerësimit të lartësisë së dëmit të shkaktuar, Gjykata do të vendosë 
nëse ofrimi apo zbatimi nga pala përgjegjëse i të drejtës për reagim, përmirësim, 
tërheqje apo kërkim falje, ka qenë përmirësim i mjaftueshëm për të përmbushur 
ankesën apo nëse përmirësimi i tillë mund të konsiderohet rrethanë lehtësuese.  

 
Kapitulli VI 

KOMPENSIMI PËR SHPIFJEN DHE FYERJEN 
 

Neni 14 
Kompensimi për shpifjen 

 
14.1. Kompensimi do të jetë proporcional me dëmin e shkaktuar dhe do të caktohet 

vetëm me qëllim të korrigjimit të dëmit të shkaktuar ndaj reputacionit të personit 
në fjalë, ose për të kompensuar çfarëdo humbje të provueshme aktuale 
financiare apo dëmi material. Gjatë përcaktimit të kompensimit, gjykata është e 
detyruar të marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit, në veçanti çfarëdo mase të 
ndërmarrë për të zbutur dëmin nga personat e përmendur në nenin 5.2 të këtij 
Ligji.  

14.2. Kompensimi për humbjet reale financiare, ose dëme materiale, të shkaktuara nga 
një shpifje do të caktohet nga gjykata vetëm kur humbja është konstatuar në 
mënyrë të veçantë.  

14.3. Lartësia e kompensimit për dëmin jo material ose dëmin që nuk mund ti 
përcaktohet lartësia në vlera monetare, të shkaktuar nga shpifja, do të caktohet 
nga gjykata duke marrë parasysh peshën e dëmit të shkaktuar nga shpifja dhe 
gjendjen materiale të personit i cili ka shkaktuar shpifjen.  

14.4. Në rastet kur gjykatat caktojnë lartësinë e kompensimit në të holla në bazë të 
paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni, duhet të marrin parasysh çdo kompensim 
vullnetar ose që nuk është në të holla, si dhe të pasojave të mundshme cenuese të 
vendimit gjyqësor ndaj lirisë së shprehjes. 

14.5. Personat e përmendur në nenin 5.2 të këtij Ligji munden në përmirësimin e 
dëmit, të vërtetojnë se ata kanë bërë ose kanë ofruar të bëjnë kërkim falje, apo 
përmirësim për çfarëdo shpifje para fillimit të veprimit për dëmtim, ose sa më 
shpejtë pas kësaj sapo ata të ketë pasur mundësi. Zbatueshmëria e urdhrave ose 
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udhëzimeve nga Këshilli për Shtyp ose ndonjë organi relevant rregullativ, do të 
konsiderohet si një rrethanë lehtësuese në caktimin e kompensimit të dëmit 
jomaterial.  

 
Neni 15 

Kompensimi për fyerjen 
 
15.1. Kompensimi për fyerje mund të caktohet vetëm në rast se personat në kuptim të 

nenit 5.2 të këtij Ligji nuk e përmbushin obligimin për të hedhur poshtë 
informacionin, ose në rast se e përsërisin informacionin fyes pas një urdhërese 
gjyqësore që ndalon përsëritjen e tillë.  

15.2. Me qëllim të zvogëlimin e dëmit, personat në kuptim të nenit 5.2 të këtij Ligji 
munden të vërtetojnë se kanë kërkuar faljeje ose ka ofruar të kërkojë falje për 
çfarëdo fyerje para fillimit të veprimit për dëmtim ose sa më shpejtë pas kësaj 
sapo ata të kenë pasur mundësi. Zbatueshmëria e urdhrave ose udhëzimeve nga 
Këshilli për shtyp ose ndonjë organi relevant rregullativ, do të konsiderohet si 
një rrethanë lehtësuese në caktimin e kompensimit të dëmit jo material.  

 
Neni 16 

Urdhëresat Gjyqësore 
 
16.1. Një person ka të drejtë të kërkojë në procedurën gjyqësore të ndalet shpifja dhe 

fyerja dhe tërheqjen e informacionit shpifës dhe fyes lidhur me personalitetin e 
tij/saj si dhe premtimin se shpifja dhe fyerja nuk do të përsëritet në të ardhmen 
përveç nëse është konstatuar njëra nga përjashtimet e përgjegjësisë në pajtim me 
këtë Ligj.  

16.2. Urdhëresat gjyqësore paraprake për të ndaluar përhapjen apo përhapjen e 
mëtejshme të informacionit, mund të lëshohen vetëm kur publikimi tanimë është 
kryer dhe kur personi që pretendohet të jetë i dëmtuar mund të sigurojë se 
informacioni i ka shkaktuar dëm reputacionit të tij apo të saj, dhe se individi që 
pretendohet të jetë i dëmtuar do të pësojë dëmtim të pazëvendësueshëm si 
rezultat i përhapjes së mëtejshme. 

16.3. Urdhëresat gjyqësore të përhershme për ndalimin e përhapjes apo përhapjes së 
mëtejshme, mund të aplikohen vetëm ndaj shprehjeve specifike që konstatohet 
se janë shpifëse apo fyese dhe ndaj autorëve ose mediumeve masive specifike të 
cilat kryejnë ose përhapin shprehjen.  

 
Kapitulli VII 

AFATET, MBROJTJA E BURIMEVE DHE GJYKATA KOMPETENTE 
 

Neni 17 
Afatet 

 
17.1. Afati për paraqitjen e një kërkese për kompensim në bazë të këtij Ligji është tre 

(3) muaj, nga dita kur personi që pretendohet të jetë i dëmtuar është vënë në 
dijeni ose duhet të jetë vënë në dijeni për shprehjen e faktit të pavërtetë dhe 
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identitetin e autorit, dhe në asnjë rast nuk duhet të kalojë një (1) vit, nga dita kur 
shprehja është bërë publike.  

17.2. Nëse personi që pretendon se është dëmtuar vdes pas fillimit, por përpara 
përfundimit të procedurës gjyqësore, trashëgimtari i tij ose i saj i shkallës së parë 
mund ta vazhdojë procedurën në emër të të ndjerit, nëse trashëgimtari i bën padi 
Gjykatës brenda tre (3) muajve, nga data e vdekjes së personit që pretendohet se 
është dëmtuar.  

 
Neni 18 

Mbrojtja e burimeve 
 
18.1. Asnjë të padituri për një vepër të shpifjes apo fyerjes sipas këtij Ligji, nuk do ti 

kërkohet që të zbulojë një burim të fshehtë informacioni.  
18.2. Nuk do të nxirret asnjë konkluzion i pafavorshëm nga fakti që një i paditur për 

një vepër të shpifjes apo fyerjes sipas këtij Ligji, refuzon të zbulojë një burim të 
fshehtë informacioni.  

18.3. Gjykata mund të kërkojë nga i padituri për një veprim shpifës apo fyes sipas 
këtij Ligji, të zbulojë informacionin relevant në përcaktimin e vërtetësisë së 
materialit të publikuar, por pa e identifikuar burimin.  

 
Neni 19 

Gjykata kompetente 
 
Për paditë për shpifjet dhe fyerjet në kuptim të këtij Ligji, vendosë gjykata kompetente. 
 

Kapitulli VIII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 20 

 
Nëse procedura lidhur me lëndët që rregullohen nga ky Ligj, është filluar por nuk është 
përfunduar me vendim të plotfuqishëm të gjykatës kompetente deri në ditën e hyrjes në 
fuqi të këtij Ligji, do të vazhdohet në pajtim me Ligjin që ishte në fuqi kur është filluar 
procedura. 
 

Neni 21 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga 
Pёrfaqёsuesi Special i Sekretarit tё Pёrgjithshёm. 
 
UNMIK/REG/2007/13 
28.02.2007 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 24 / 1 MAJ 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR SHITJEN E BANESAVE PËR TË CILAT EKZISTON 
E DREJTA BANESORE 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj rregullohen kushtet dhe mënyra e shitjes së banesave në pronësi shoqërore 
dhe publike për të cilat ekziston e drejta banesore apo e drejta e shfrytëzimit me qira 
për kohë të pacaktuar, së bashku me pjesët e përbashkëta dhe pajisjet e ndërtesës si dhe 
mënyra e përcaktimit të çmimit shitës të banesës dhe shuarja e së drejtës banesore. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

 
Ky ligj zbatohet për banesat në pronësi shoqërore dhe publike për të cilat ekziston e 
drejta banesore. 
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Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Ndërtesë banimi - tërësia ose pjesa më e madhe e saj, është e destinuar dhe 
shfrytëzohet për banim;  

1.2. Banesë - një ose më tepër hapësira, të destinuara dhe të përshtatshme për 
banim së bashku me hapësirat ndihmëse, të cilat sipas rregullit përbëjnë një 
tërësi dhe kanë hyrje të veçantë;  

1.3. Hapësira ndihmëse - hapësirat ose hapësirat e përbashkëta të cilat qëndrojnë 
ndaras nga ndërtesa banesore, por janë në funksion të ndërtesës banesore, 
përpos garazheve;  

1.4. Shitje e banesës - shitja e banesës në pronësi shoqërore, respektivisht në 
pronësi publike për të cilën ekziston e drejta banesore e bartësit të së drejtës 
banesore dhe personave të tjerë të autorizuar, që përcaktohen me këtë ligj;  

1.5. Pjesët e përbashkëta dhe pajisjet e ndërtesës së banimit - pjesët dhe 
pajisjet të cilat i shërbejnë ndërtesës si tërësi, përfshirë themelet, muret 
kryesore, kulmi, shkallët, oxhaqet, ashensorët, fasada, bodrumi, tavani, 
korridori, ndriçimi, vendi për larjen dhe tharjen e rrobave, hapësirat për 
mbeturina, hapësirat për këshillin e ndërtesës, pajisjet elektrike, rrufepritësi, 
kanalizimi, ujësjellësi, rrjeti telefonik, pajisjet e ngrohjes qendrore, kazanet, 
gazi dhe uji i ngrohtë dhe instalimi i antenës telefonike; 

1.6. Bartës i së drejtës banesore - personi fizik të cilit i është ndarë banesa - i 
është dhënë në shfrytëzim dhe i cili ka lidh kontratë mbi shfrytëzimin e 
banesës;  

1.7. Anëtarë të ngushtë të bashkësisë familjare të bartësit të së drejtës 
banesore - bashkëshorti, fëmijët e lindur në martesë dhe jashtë martese, të 
adaptuarit, thjeshtrit, njerka, adaptuesi, si dhe personat e tjerë të cilët bartësi i 
së drejtës banesore ka për detyrë t'i mbajë sipas ligjit, apo këta persona sipas 
ligjit, kanë për detyrë të ushqejnë bartësin e së drejtës banesore, e të cilët 
bashkëjetojnë; 

1.8. Blerës - personi që sipas kushteve të këtij ligji, mund të blejë banesën për të 
cilën ekziston e drejta banesore, e që përfshinë bartësin e të drejtës banesore 
si dhe anëtarët e ngushtë të bashkësisë familjare të bartësit të së drejtës 
banesore, me pëlqimin e tij të dhënë gjatë jetës ose pas vdekjes së tij, me 
aktvendim të trashëgimisë;  

1.9. Shitës - person juridik, bartësi i të drejtës së disponimit për banesat në 
pronësi publike, Agjencia Kosovare e Privatizimit për banesat në pronësi 
shoqërore, respektivisht komunat, për banesat të cilave pronari është i 
panjohur;  

1.10. Kontratë - kontrata për shitjen e banesës për të cilën ekziston e drejta 
banesore e lidhur në pajtim me dispozitat e këtij ligji;  

1.11. Koficienti i lirimit - zbritja nga çmimi shitës i banesës i caktuar në kuptim të 
nenit 17, 18, 19, 20 dhe 21 të këtij ligji;  

1.12. Ministria - Ministria përkatëse e mjedisit dhe planifikimit hapësinor.  
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Neni 4 
 
1. Banesa shitet me pjesët e përbashkëta dhe pajisjet e ndërtesës të cilat i shërbejnë 

ndërtesës si tërësi.  
2. Objekt i shitjes është edhe garazhi, nëse ajo është pjesë e ndërtesës së banimit, apo 

nëse bartësit të së drejtës banesore i është ndarë për përdorimin e tij/saj si pjesë e 
banesës.  

 
Neni 5 

 
1. Nuk konsiderohen si banesa në kuptimin e këtij ligji:  

1.1. hapësirat në ndërtesa që shërbejnë për vendosje të përkohshme; dhe  
1.2. hapësirat afariste dhe administrative në ndërtesa.  

 
Neni 6 

 
1. Banesat në pronësinë e personave juridikë, selia e të cilëve është në territorin e 

shtetit tonë, të cilat gjinden në territorin e ndonjë shteti të dalë nga ish Jugosllavia, 
do të shiten në përputhje me dispozitat e marrëveshjeve ndërmjet shteteve dhe nën 
kushtet e reciprocitetit, në qoftë se ndryshe nuk është rregulluar me marrëveshjet 
bilaterale.  

2. Shtetasit e huaj mund të blejnë banesë sipas kushteve të përcaktuara me këtë ligj, 
vetëm nëse është e mundur që edhe shtetasit e Republikës së Kosovës të blejnë 
banesë me kushte të njëjta në shtetin përkatës.  

 
KREU II 

E DREJTA PËR BLERJEN E BANESËS 
 

Neni 7 
 
1. Çdo bartës i së drejtës banesore, përkatësisht shfrytëzues i banesës në pronësi 

shoqërore apo publike, përveç në rastet nga neni 11 i këtij ligji, duhet të paraqesë 
kërkesë me shkrim për blerjen e banesës.  

2. Kërkesa për blerjen e banesës i paraqitet:  
2.1. Agjencisë Kosovare për Privatizim, për banesat që bartës i të drejtës së 

disponimit është në pronësi shoqërore;  
2.2. Institucionit publik i cili e ka ndarë banesën, përkatësisht i cili është bartës i të 

drejtës së disponimit të banesës, për banesat që bartës i të drejtës së 
disponimit është në pronësi publike.  

3. Kërkesa nga paragrafi 1. i këtij neni, duhet të dorëzohet në afat prej dy (2) vitesh, 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, kurse kontrata e shitjes së banesës duhet të 
lidhet në afat prej tre (3) muajsh, nga dita e paraqitjes së kërkesës për blerjen e 
banesës. 

4. Nëse shitësi, përkundër kërkesës së bartësit të së drejtës banesore, respektivisht 
blerësit të autorizuar i cili ka të drejtë të blej banesë, refuzon ose nuk lidhë kontratë 
brenda afatit të paraparë në paragrafin 3. të këtij neni, blerësi fiton të drejtën që në 
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procedurën jashtëkontestimore të kërkojë nga gjykata kompetente që të nxjerr 
aktvendim i cili e zëvendëson kontratën. 

5. Përjashtimisht, afati për lidhjen e kontratës për blerjen e banesës për të cilën në 
kohën e paraqitjes së kërkesës për blerje nuk dihen të gjitha faktet relevante që janë 
thelbësore për shitjen e saj, afati i ri do të fillojë prej ditës kur këto fakte bëhen të 
njohura. 

6. Faktet e njohura për shitblerjen e banesës vlerësohen në kohën e lidhjes së 
kontratës. 

7. Shitësi është i detyruar që në afat prej tre (3) muajsh, nga hyrja në fuqi e këtij ligji, 
të informojë bartësin e së drejtës banesore, përkatësisht shfrytëzuesin e banesës për 
të drejtat e tij të përcaktuara me këtë nen.  

 
Neni 8 

 
Anëtarët e ngushtë të bashkësisë familjare të bartësit të së drejtës banesore kanë të 
drejtë banimi në banesën e cila shitet sipas dispozitave të këtij ligji. 
 

Neni 9 
 
1. Kur të drejtën banesore e ka fituar njeri nga bashkëshortët të cilët jetojnë në 

familjen e përbashkët, bartës i së drejtës banesore është edhe bashkëshorti tjetër.  
2. Bashkëshortët mund ta blejnë bashkërisht banesën, kurse njëri nga ata vetëm me 

pajtim të tjetrit.  
3. Në rastet kur bashkëbanuesit janë bartës të së drejtës banesore, ata e blejnë banesën 

bashkërisht, secili për pjesën në të cilën është bartës i së drejtës banesore, në qoftë 
se ata nuk arrijnë marrëveshje tjetër.  

4. Përjashtimisht nga paragrafi 3. i këtij neni, vlen rasti kur një ose më shumë 
bashkëbanues nuk dorëzojnë kërkesë për blerjen e pjesës së tij/saj të banesës brenda 
afatit të paraparë në dispozitat e paragrafit 3. të nenit 7 të këtij ligji, në ato raste 
bashkëbanuesit tjerë fitojnë të drejtën të blejnë banesën në tërësi.  

5. Marrëveshja, nga paragrafi 2. dhe 3. i këtij neni, bëhet në formë të kontratës me 
shkrim dhe vërtetohet në Institucionin kompetent.  

6. Në rast të mosmarrëveshjeve, vendoset në procedurë gjyqësore.  
 

Neni 10 
 
1. Banesat, për të cilat është vërtetuar se shitësi i tyre është i panjohur, të drejtën e 

shitjes e bartë komuna në territorin e së cilës ndodhet banesa.  
2. Në kuptim të këtij ligji, banesat me shitës të panjohur konsiderohen ato banesa në 

lidhje me të cilat bartësi i së drejtës së disponimit është personi juridik i cili nuk e 
ka regjistruar veprimtarinë, ose ka ndërprerë aktivitetet e tij dhe sukcesori i tij është 
i pa njohur, ose selia e tij nuk dihet dhe bartësi i të drejtës banesore nuk është në 
gjendje të bëjë kërkesë për blerjen e banesës brenda afatit të përcaktuar me 
paragrafin 3. të nenit 7 të këtij ligji.  

3. Në rastet nga paragrafi 1. i këtij neni, bartësi i së drejtës banesore, i parashtron 
kërkesë për blerjen e banesës organit të autorizuar të administratës komunale në 
territorin e së cilës gjendet banesa.  
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4. Organi komunal i autorizuar, pas përfundimit të procedurës së caktuar, aprovon 
kërkesën për blerjen e banesës së bartësit të së drejtës banesore i cili i ka plotësuar 
kushtet e parapara me këtë ligj dhe nënshkruan kontratën brenda afatit të përcaktuar 
me nenin 7 të këtij ligji. 

 
KREU III 

PËRJASHTIMI NGA E DREJTA PËR BLERJEN E BANESËS 
 

Neni 11 
 
1. Nga shitja, sipas dispozitave të këtij ligji, përjashtohet:  

1.1. banesa e cila gjendet në ndërtesat ndaj të cilave është iniciuar procedura e 
rrënimit;  

1.2. banesa e cila gjendet në ndërtesat administrative të cilat shfrytëzohen për 
ushtrimin e veprimtarisë së administratës shtetërore, gjyqësisë, shëndetësisë, 
si dhe ndërtesat tjera reprezentative të cilat shfrytëzohen për nevojat e 
institucioneve lokale dhe qendrore;  

1.3. banesa e cila gjendet në institucionet bamirëse, respektivisht që i ka takuar 
institucionit bamirës dhe e cila mund ta vazhdojë edhe më tutje realizimin e 
qëllimeve për të cilat është themeluar, ndërtesës së ngritur ose të blerë nga 
mjetet e dhëna ose të mbledhura për bamirësi dhe qëllime tjera për interes 
publik;  

1.4. banesa e cila shfrytëzohet për banim të pensionistëve dhe personave tjerë, në 
kuptim të mbrojtjes sociale.  

2. Bartësit të së drejtës banesore duhet ti kompensohet në mënyrë ekuivalente.  
 

KREU IV 
KOMPETENCAT PËR CAKTIMIN E STATUSIT TË BANESËS 

 
Neni 12 

 
1. Komuna përcakton se cilat banesa bëjnë pjesë në ndërtesat administrative ose 

reprezentative, sipas nenit 11 të këtij ligji.  
2. Komuna, me kërkesën e personit të interesuar, vërteton se cilat banesa janë ngritë 

ose blerë nga mjetet e dhëna ose të mbledhura për qëllime bamirësie ose qëllime 
tjera me interes publik, sipas nenit 11 të këtij ligji.  

 
Neni 13 

 
1. Para nënshkrimit të kontratës për shitjen e banesës, shitësi është i detyruar që të 

kërkojë nga Agjencia Kosovare për Prona, që të vërtetojë se a është ushtruar ndonjë 
kërkesë për atë banesë në Drejtorinë për Çështje Pronësore Banesore e themeluar 
me rregulloren e UNMIK-ut 1999/23, dhe 2000/60, apo në Agjencinë Kosovare për 
Prona e themeluar me rregullore të UNMIK-ut 2006/50 e ndryshuar dhe e plotësuar 
me Ligjin Nr. 03/L-079.  

2. Nëse Agjencia Kosovare për Prona apo trashëgimtari i saj vërteton se për banesën 

 575 



 
Ligjet civile 

që është objekt i shitjes, është ushtruar kërkesë në institucione nga paragrafi 1. i 
këtij neni, detyrohet që shitësit t'ia dërgojë kopjen e certifikuar të vendimit të 
Komisionit për Kërkesa Pronësore Banesore, përkatësisht të Komisionit të Kosovës 
për Kërkesa Pronësore, që shitësi duhet ta respektojë.  

3. Banesat të cilat janë objekt i konfliktit të së drejtës banesore nuk mund të shiten deri 
në marrjen e vendimit të plotfuqishëm të gjykatës apo institucionit tjetër kompetent.  

 
Neni 14 

Përmbajtja e Kontratës për Shitjen e Banesës 
 
1. Shitja e banesës realizohet në bazë të kontratës e cila përpilohet me shkrim dhe 

përmban:  
1.1. palët kontraktuese;  
1.2. kohën dhe vendin e lidhjes së kontratës;  
1.3. të dhënat e banesës e cila është lëndë e kësaj kontrate; 
1.4. çmimin; 
1.5. deklaratën e shitësit që pranon bartjen e të drejtës pronësore në blerësin dhe 

regjistrimin e saj në regjistrin mbi pronën e paluajtshme; 
1.6. deklaratën e blerësit që pranon regjistrimin e hipotekës mbi banesë, në rastet e 

pagesës së çmimit me këste; 
1.7. kushtet, mënyrën dhe afatin e përmbushjes së kontratës; dhe  
1.8. shkaqet për shkëputjen e kontratës.  

 
Neni 15 

 
1. Kontrata e lidhur nga palët kontraktuese duhet të respektojnë afatin e përcaktuar me 

paragrafin 3. të nenit 7 të këtij ligji.  
2. Kontrata e nënshkruar nga palët kontraktuese vërtetohet në institucionin kompetent.  
 

Neni 16 
Caktimi i Çmimit të Shitjes 

 
1. Çmimi bazë për përllogaritjen e çmimit të shitjes për banesa është njëqind (100) 

Euro për m2.  
2. Koeficienti i lirimit është Kl=0.03 për çdo vit vjetërsie.  
 

Neni 17 
 
1. Çmimi i shitjes së banesës llogaritet sipas formulës: 

 
Çsh = Vl - (Vl x Vj x Kl) 

Ku: 
Çsh - çmimi i shitjes; 
Vl - vlera e banesës; 
Vj - vjetëria e banesës; 
Kl - koeficienti i lirimeve. 
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Neni 18 
 
1. Koeficienti i lirimit gjatë procesit të përllogaritjes së çmimit të shitjes së banesës 

zbatohet për periudhën e vjetërsisë së banesës prej pesëmbëdhjetë (15) deri tridhjetë 
(30) vite.  

2. Për banesat që janë më të vjetra se tridhjetë (30) vite, aplikohet koeficienti i lirimit 
sikurse te ato me vjetërsi me tridhjetë (30) vite.  

 
Neni 19 

 
Çmimi i garazhit caktohet në mënyrën e përcaktuar sipas paragrafit 1. të nenit 16 të 
këtij ligji, por blerësi nuk ka të drejtë në lirime dhe duhet të paguaj shumën e çmimit të 
garazhit sipas nenit 20 të këtij ligji. 
 

Neni 20 
Mënyra e Pagesës së Çmimit të Shitjes së Banesës 

 
1. Pagesa e çmimit të shitjes së banesës dhe garazhit mund të bëhet me mjete të 

gatshme me ç'rast përfitohet zbritja prej 20% nga çmimi i shitjes. Afati i pagesës me 
mjete të gatshme nuk mund të jetë më i gjatë se pesëmbëdhjetë (15) ditë, pas ditës 
së nënshkrimit të kontratës. 

2. Pagesa e çmimit të shitjes së banesës mund të bëhet edhe me këste mujore për një 
periudhë jo më të gjatë se dhjetë (10) vjet. 

 
Neni 21 

 
Nëse blerësi i banesës nuk i përmbahet kontratës mbi mënyrën e pagesës, për vonesat e 
konstatuara do të zbatohen kamatat ndëshkuese sipas ligjit në fuqi. 
 

Neni 22 
Pamundësia e Pagesës së Çmimit të Banesës 

 
1. Nëse blerësi i banesës nuk mund ta paguajë borxhin për shkak të humbjes së të 

ardhurave të rregullta që i ka pasur ai dhe anëtarët e bashkësisë familjare të tij/saj të 
cilët banojnë me të, shkëputet kontrata mbi shitjen e banesës dhe krijohet 
bashkëpronësia në pjesën e banesës në përpjesëtueshmëri me numrin e kësteve të 
paguara në raport me numrin e përgjithshëm të kësteve të kontraktuara.  

2. Në rastin nga paragrafi 1. i këtij neni, blerësi i banesës vazhdon ta shfrytëzojë 
banesën në cilësinë e qiramarrësit të banesës për pjesën e banesës në të cilën nuk e 
ka fituar pronësinë.  

 
KREU V 

REGJISTRIMI I TË DREJTËS SË PRONËSISË NË BANESË 
 

Neni 23 
 
1. Blerësi fiton të drejtën e pronësisë mbi banesën, me rastin e regjistrimit të banesës 

në regjistrin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme.  
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2. Nëse blerësi ka kontraktuar mënyrën e pagesës së çmimit blerës me këste, e drejta e 
regjistrimit të pronësisë në regjistrin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme fitohet 
me pagesën e këstit të fundit.  

3. Nëse prona e paluajtshme nuk është e regjistruar në regjistrin e të drejtave mbi 
pronën e paluajtshme, e drejta e pronësisë mbi banesë për të cilën është kryer 
pagesa fitohet me vërtetimin dhe regjistrimin e kontratës në organin kompetent në 
territorin e së cilës gjendet banesa.  

4. Zyra e kadastrës së komunës i regjistron të drejtat e pronave të paluajtshme në 
regjistër sipas autorizimit të Agjensionit të Kadastrës të Kosovës dhe në pajtim me 
ligjin në fuqi.  

 
Neni 24 

 
Në rastin e kontraktimit të pagesës së çmimit në këste, kontrata për shitjen e banesës 
duhet të përmbajë deklaratën e blerësit me të cilën atij/asaj i mundësohet regjistrimi i të 
drejtës së hipotekës në llogari të shitësit mbi banesën e blerë, për lartësinë e çmimit dhe 
interesit. 
 

Neni 25 
 
1. E drejta e hipotekës fitohet me regjistrimin e saj në regjistrin e të drejtave mbi 

pronën e paluajtshme.  
2. Në komunat ku nuk është themeluar regjistri i të drejtave mbi pronën e paluajtshme, 

e drejta e hipotekës fitohet me regjistrimin e kësaj të drejte në një regjistër tjetër 
adekuat për regjistrimin e të drejtës së pengut mbi pronën e paluajtshme.  

3. Në rastet kur organi kompetent pranon kërkesën për regjistrimin ose njohjen e të 
drejtës së pronësisë mbi banesë, ajo duhet, sipas detyrës zyrtare, ta regjistrojë edhe 
të drejtën e hipotekës në llogari të shitësit për lartësinë e çmimit shitës dhe interesit.  

 
Neni 26 

 
E drejta banesore do të shuhet në ditën në të cilën bartësi i të drejtës banesore ose i 
autorizuari i tij, nënshkruan kontratën mbi shitblerjen e banesës. 
 

Neni 27 
 
Për kontratat e shitjes së banesave, sipas dispozitave të këtij ligji, nuk paguhet tatim-
qarkullimi për pronë të paluajtshme. 
 

KREU VI 
MËNYRA E SHPËRNDARJES SË MJETEVE TË REALIZUARA 

NGA SHITJA E BANESAVE 
 

Neni 28 
 
1. Mjetet e realizuara nga shitja e banesave, që bartës të së drejtës së disponimit janë 

ndërmarrjet shoqërore, paguhen në llogarinë e ndërmarrjes shoqërore dhe 

 578 



 
Ligji Nr. 04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore 

shfrytëzohen sipas legjislacionit në fuqi për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore.  
2. Mjetet e realizuara nga shitja e banesave paguhen në:  

2.1. në buxhetin e komunës kur bartës i të drejtës së disponimit janë komunat;  
2.2. në buxhetin e Kosovës kur bartësi i të drejtës së disponimit janë institucionet 

publike qendrore.  
3. Mjetet e realizuara sipas paragrafit 2. të këtij neni shfrytëzohen për zgjidhjen e 

nevojave të banimit sipas nenit 11 të Ligjit nr. 03/L-164 për financimin e 
programeve të veçanta të banimit.  

 
KREU VII 

DISPOZITAT E VEÇANTA 
 

Neni 29 
 
1. Statusi ligjor i banesave të papërfunduara dhe mënyra e privatizimit të tyre do të 

rregullohet me ligj të veçantë.  
2. Banesë e papërfunduar, në kuptim të këtij ligji, konsiderohet çdo banesë e ndërtuar 

e cila nuk i është nënshtruar kontrollit teknik dhe për të cilën nuk është lëshuar leja 
e përdorimit.  

 
Neni 30 

 
Organi i autorizuar për udhëheqje me të dhënat - regjistrat e banesave, është i detyruar 
që me kërkesën e shitësit ose blerësit, të mundësojë qasjen në ato të dhëna që janë të 
rëndësishme për shitjen e banesave. 
 

KREU VIII 
DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 31 

 
Me dënim në të holla në lartësinë prej pesëqind (500) deri në njëmijë (1000) Euro, do 
të gjobitet personi përgjegjës i organit të autorizuar në qoftë se ai nuk vepron në 
përputhje me dispozitat e nenit 30 të këtij ligji. 

 
KREU IX 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 32 
 
Kontratat mbi shfrytëzimin e banesës të cilat janë arritur në pajtim me dispozitat e 
Ligjit mbi Marrëdhëniet Banesore (“Gazeta Zyrtare e KSAK”-së, Nr. 11/83, 29/86 dhe 
42/86), që formalisht janë lidhur deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të jenë të 
vlefshme deri në dy (2) vite, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
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Neni 33 
 
1. Nëse bartësi i të drejtës banesore nuk lidh kontratë të shitblerjes para skadimit të 

afatit të përcaktuar me nenin 32 të këtij ligji, vazhdon ta shfrytëzojë banesën si 
qiramarrës.  

2. Shuma e qirasë dhe raportet e qiramarrësit dhe qiradhënësit përcaktohen nga 
Komuna sipas Ligjit për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit.  

 
Neni 34 

Dispozitat shfuqizuese 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen të gjitha dispozitat ligjore, aktet dhe 
rregulloret të cilat janë në kundërshtim me këtë ligj. 
 

Neni 35 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/ L-061 
21 dhjetor 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-053-2011, datë 30.12.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.1 / 12 JANAR 2012, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,  
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR NDËRTESAT E BANIMIT NЁ BASHKËPRONËSI 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Me këtë ligj rregullohen të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e pronarëve të njësive të 
ndërtesës në lidhje me shfrytëzimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve, 
hapësirave dhe pajisjeve të përbashkëta të ndërtesës - bashkëpronësinë në ndërtesë. 
 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Ky ligj zbatohet për të gjitha ndërtesat për banim, ndërtesat për banim që kanë njësi 
afariste që janë në pronësi të më shumë së një pronari, si dhe për komplekse të njësive 
individuale të banimit dhe afariste të cilat kanë në pronësi të përbashkët një territor, në 
funksion dhe në përdorim, ekskluzivisht të pronarëve të njësive. 
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Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim: 

1.1. Ndërtesë banimi në bashkëpronësi- ndërtesë e pavarur me dy apo më 
shumë njësi të përshtatshme dhe e parashikuar për banim, respektivisht për 
banim dhe ushtrim të aktiviteteve afariste e që është në pronësi të më shumë 
së një pronari. 

1.2. Njësitë individuale në ndërtesë - njësitë e banimit, njësitë afariste, apo 
hapësirat tjera të pavarura në ndërtesë në pronësi individuale madhësia e të 
cilës është përcaktuar me anë të kufinjve horizontal dhe vertikal të saj, të 
evidentuara në Marrëveshjen në Bashkëpronësi. 

1.3. Pronarë - personi fizik dhe juridik i cili është bartës i të drejtës së pronësisë 
në njësinë e ndërtesës. 

1.4. Krijuesi i bashkëpronësisë - institucioni shtetëror, personi juridik, personi 
ose grup personash fizikë që veprojnë së bashku, të cilët investojnë për 
krijimin e pronës, në emër të të cilëve regjistrohet për herë të pare. 

1.5. Marrëveshja e bashkëpronësisë - dokumenti i nënshkruar nga të gjithë 
pronarët e njësive që regjistrohet në Kadastër e që shërben si Akt për 
themelimin e ndërtesës në bashkëpronësi. Dokumenti duhet të reflektoj çdo 
ndryshim në ndërtesë me amendamentim, duke përfshirë çdo amendamentim 
të atyre dokumenteve dhe planet e lokacionit e planimetrinë. Kjo Marrëveshje 
përshkruan të drejtat dhe përgjegjësitë, kufizimet dhe kushtet për mënyrën e 
shfrytëzimit të elementeve të përbashkëta dhe njësive. Kjo zakonisht përfshinë 
rregulloret e një ndërtese në bashkëpronësi. Marrëveshja është dokumenti 
kryesor për udhëheqjen e një ndërtese në bashkëpronësi 

1.6. Plani i Lokacionit - plani që përfshinë tërë ndërtesën në bashkëpronësi ose 
një pjesë të saj në dy dimensione që tregon lokacionin e ndërtesës në 
bashkëpronësi dhe hapësirave, pjesëve dhe elementeve të përbashkëta. 

1.7. Planimetria -përshkrimi grafik i njësive individuale dhe bashkëpronësisë në 
ndërtesë. 

1.8. Kufinjtë Horizontal -kufij të përcaktuar në marrëveshjen e bashkëpronësisë 
dhe nënkuptojnë hapësirën ndërmjet dy pllakave konstruktive respektivisht 
lartësinë e pastër dysheme-tavan të njësisë asisoj që prona e paluajtshme që 
është nën respektivisht mbi këto pllaka konstruktive nuk është pjesë e asaj 
njësie. 

1.9. Kufinjtë Vertikal - kufiri i përcaktuar të njësisë që nuk është një kufi 
horizontal i asaj njësie. Është definuar në marrëveshjen për bashkëpronësi e 
që nënkupton anët e brendshme të mureve që e kufizojnë njësinë. 

1.10. Bashkëpronësia - pjesë e pronës që nuk janë në pronësi individuale dhe 
nuk janë pronë publike, por në të cilat mbahet një interes i pandashëm nga 
pronarët e njësive. 

1.11. Elementet e bashkëpronësisë -pjesët, hapësirat dhe pajisjet e përbashkëta 
të ndërtesës në bashkëpronësi të cilat i shërbejnë njësive të ndërtesës dhe 
ndërtesës si tërësi, si dhe toka ndërtimore në të cilën është ndërtuar ndërtesa, 
zona e parkimit, objektet rekreative, e të ngjashme. 
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1.12. Elementet e bashkëpronësisë për përdorim të veçantë - elementet për 
përdorim ekskluziv të një ose më shumë njësive individuale por nuk u 
shërbejnë njësive tjera në ndërtesë e që zakonisht janë hapësira ose elemente 
të përbashkëta të një kati.  

1.13. Elementet e bashkëpronësisë për përdorim të përgjithshëm -të gjitha 
elementet e bashkëpronësisë përveç elementeve e përbashkëta të veçanta. 

1.14. Shoqata e Pronarëve - autoriteti ligjor që funksionon si organizatë 
joqeveritare ose person juridik ku obligohen të anëtarësohen të gjithë 
pronarët e njësive individuale të ndërtesës në bashkëpronësi 

1.15. Kryesia e Shoqatës - grupi kryesues i pronarëve të njësive, të përfshirë në 
marrëveshje të bashkëpronësisë ose në rregulloren për funksionim dhe 
vepron në emër të Shoqatës. 

1.16. Rregulloret - çfarëdo marrëveshje që është adoptuar nga Shoqata për 
funksionimin, rregullimin dhe menaxhimin e Shoqatës. 

1.17. Rendi Shtëpiak - marrëveshja e adoptuar nga Shoqata për mënyrën e 
shfrytëzimit, administrimit dhe mirëmbajtjes së elementeve të 
bashkëpronësisë. 

1.18. Kuota e pjesëmarrjes në bashkëpronësi - pjesa e pronësisë së pandashme 
në bashkëpronësinë në ndërtesë e cila shërben për përcaktimin e masës së 
pjesëmarrjes në shpenzimet e përbashkëta dhe në votim për pronarët e çdo 
njësie. 

1.19. Sipërfaqe e shfrytëzueshme - sipërfaqja e përgjithshme e dyshemesë së 
njësisë në ndërtesë, duke mos përfshirë sipërfaqen që zënë nga muret e 
njësisë në ndërtesë. 

1.20. Administratori - shoqëri tregtare e regjistruar pranë organit kompetent për 
regjistrimin e bizneseve që është e kontraktuar nga Shoqata e Pronarëve për 
ushtrimin e menaxhimit, mirëmbajtjes apo shërbimeve tjera për të mirën e 
ndërtesës në bashkëpronësi.  

1.21. Sipërfaqja e përgjithshme e shfrytëzueshme - matje e sipërfaqes së 
shfrytëzueshme e të gjitha njësive, në metra katror. 

1.22. Administrimi - zbatimi i vendimeve të marra nga Kryesia e Shoqatës 
bazuar në rregulloret e aprovuara nga Shoqata me qëllim të realizimit të 
administrimit duke përfshirë mirëmbajtjen dhe operimin e sigurte të 
ndërtesës në bashkëpronësi. 

1.23. Banor - çdo person me qëndrim të përhershëm në ndërtesën në bashkëpro-
nësi, dhe qiramarrësit me familjarët e tyre.  

1.24. Transaksion me konflikt interesi - kontratë, transaksion ose marrëdhënie 
tjetër financiare ndërmjet: Shoqatës së Pronarëve dhe një anëtari të Kryesisë 
së Shoqatës; administratorit dhe një anëtari të Kryesisë së Shoqatës (përveç 
kontratës së Shoqatës së Pronarëve me Administratorin); Shoqatës së 
Pronarëve dhe një pale të lidhur me një anëtar të Kryesisë së Shoqatës; 
Administratorit dhe një pale të lidhur me një anëtar të Kryesisë së Shoqatës. 

1.25. Palë e lidhur - bashkëshort, pasardhës, paraardhës, vëlla ose motër, 
bashkëshort /e i vëllait ose motrës, një pasuri apo trust në të cilën drejtori 
apo pala e lidhur me drejtorin ka interes përfitimi. 

1.26. Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
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KREU II 
PRONËSIA INDIVIDUALE DHE BASHKËPRONËSIA NË NDËRTESËN 

NË BASHKËPRONËSI 
 

Neni 4 
E drejta e pronësisë në elemente të përbashkëta 

 
1. Të gjithë pronarët e njësive kanë të drejtë të pandarë pronësie në elementet e 

bashkëpronësisë të ndërtesës në bashkëpronësi. 
2. Kuota e pjesëmarrjes në bashkëpronësi e pronarit të njësisë individuale caktohet 

nga raporti i sipërfaqes së shfrytëzueshme të njësisë individuale ndaj sipërfaqes së 
përgjithshme të shfrytëzueshme. 

 
Neni 5 

Elementet e bashkëpronësisë në ndërtesë dhe njësitë individuale 
 

1. Përveç siç është rregulluar në marrëveshjen për bashkëpronësi: 
1.1. pjesë të njësisë individuale konsiderohet edhe gjithë rrjeti përforcues, 

përforcuesit e murit, paneli i brendshëm, suvatimi, panelimi, pllakat, 
tapiceritë, ngjyra dhe dyshemeja e fundme dhe cilido material tjetër që 
përbën pjesë të sipërfaqes të fundme të njësisë, nëse muret, dyshemetë apo 
tavanet janë përcaktuar si kufijtë e një njësie; 

1.2. cila do pjesë e bashkëpronësisë që destinohet ti shërbej vetëm një njësie 
është element i bashkëpronësisë për përdorim të veçantë si: gypi, 
vrima,oxhaku, teli ose kanali që kalon përmes mureve, përmes shtyllave ose 
pjesërisht mbështetet jashtë kufijve të planifikuar të njësisë, ndërsa çfarëdo 
pjese që i shërben më shumë se një njësie, është një element i 
bashkëpronësisë për përdorim të përgjithshëm.  

1.3. pjesë të njësisë konsiderohen të gjitha hapësirat, pjesët e brendshme të 
ndërtesës si dhe renovimet dhe përmirësimet e bëra përbrenda kufijve të 
njësisë;  

1.4. grilat, roletet, kutitë e dritareve, shkallët e hyrjes, shtyllat, verandat, 
ballkonet dhe terasat si dhe dyert e jashtme dhe dritaret ose ndonjë pjesë 
aksesore që i shërben njësisë individuale, por që ndodhet jashtë kufijve të 
asaj njësie, janë elemente të bashkëpronësisë për përdorim të veçantë që 
përdoren ekskluzivisht për atë njësi. 

2. Elementet e bashkëpronësisë të ndërtesës në bashkëpronësi janë të gjitha elementet 
përveç njësive individuale dhe përfshijnë: 
2.1. konstruksionin mbajtës të ndërtesës (themelet, muret masive, shtyllat, 

konstruksionin mes katesh, të kulmit kulmet e pjerrëta dhe të rrafshëta); 
2.2. mbulesën e kulmit (izolimin, tjegullat, dhe të ngjashme); 
2.3. kulmet e rrafshëta, të shfrytëzueshme dhe të pashfrytëzueshme; 
2.4. fasadat e ndërtesës, dera hyrëse dhe dritaret e hapësirave të përbashkëta; 
2.5. punimet e llamarinës së kulmit dhe punimet tjera; 
2.6. oxhaqet, kanalet e ventilimit, hidranti, pajisjet për fikjen e zjarrit, gypat e 

ujit, kanali për mbeturina dhe të ngjashme; 
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2.7. shkallët e përbashkëta, korridoret, rrethojat, daljet emergjente, ballkonet ose 
lozhat e përbashkëta dhe të ngjashme; 

2.8. ashensorët për bartjen e banorëve dhe gjësendeve, me instalimet komplete të 
tyre; 

2.9. instalimet elektrike prej siguresës kryesore deri te pllaka shpërndarëse e 
ndërtesës; 

2.10. instalimet e ujësjellësit prej matësit kryesor të ujit deri te konsumatori si dhe 
sanimi pas intervenimeve; 

2.11. Pajisjet sanitare të instalimit të ujësjellësit dhe kanalizimit në hapësirat e 
përbashkëta; 

2.12. instalimet vertikale të kanalizimit nga gypat dalës të banesës deri te puset 
kryesore; 

2.13. instalimet elektrike të ndriçimit të shkallëve: automatet, vendi i llambave 
dhe armaturave, pllaka shpërndarëse njehsori dhe ora e montuar; 

2.14. pjesët e përbashkëta të instalimeve të ngrohjes qendrore nga lidhja me 
kallkan dhe trupat ngrohës në hapësirat e përbashkëta; 

2.15. instalimi i telefonit deri te shpërndarësi në njësi të ndërtesës, instalimi i 
dyerve me dorëza elektrike, interfon zilja, instalimet e rrufepritësit dhe të 
ngjashme; 

2.16. pajisjet për furnizim me ujë (hidrofori dhe hidroflekset); 
2.17. hapësirat dhe instalimet për largimin e mbeturinave, hapësirat për larjen e 

rrobave, bodrumet dhe hapësirat e nën kulmit; 
2.18. gropën septike të përbashkët, 
2.19. çfarëdo pjese tjetër, hapësire, ose ndonjë ndërtesë dhe pajisje që nuk është 

pjesë e njësive individuale duke përfshirë tokën e parcelës në të cilën është 
ndërtuar ndërtesa. 

3. Me përjashtim të elementeve të bashkëpronësisë për përdorim të veçantë të 
përcaktuara sipas nënparagrafit 1.2. dhe 1.4. të paragrafit 1. të këtij neni, 
marrëveshja duhet të specifikojë njësinë apo njësitë te cilave u dedikohen 
elementet e bashkëpronësisë për përdorim të veçantë.  

 
Neni 6 

Elementet e Bashkëpronësisë në ndërtesë të cilat u shërbejnë 
më shumë ndërtesave 

 
1. Elementet e bashkëpronësisë në ndërtesë të cilat u shërbejnë pronarëve të disa 

ndërtesave janë bashkëpronësitë në ndërtesë të cilat janë ndërtuar për këtë qëllim 
dhe nëse për ndërtimin e tyre kanë kontribuar pronarët e më shumë ndërtesave. 

2. Elementet e bashkëpronësisë në ndërtesë nga paragrafi 1. i këtij neni janë elemente 
të bashkëpronësisë për përdorim të përgjithshëm të të gjithë pronarëve të njësive në 
ato ndërtesa. 

3. Për shfrytëzimin dhe administrimin e elementeve të bashkëpronësisë në ndërtesë 
proporcionalisht zbatohen dispozitat e këtij ligji. 
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Neni 7 
Rregullore teknike 

 
Ministria, për ndërtesat në bashkëpronësi, do të përcaktojë normat minimale teknike të 
ndërtesës në bashkëpronësi dhe normat minimale hapësinore për hapësirat në funksion 
të këtyre ndërtesave me Rregullore teknike. 
 

KREU III 
KRIJIMI, NDRYSHIMI DHE SHUARJA E BASHKËPRONËSISË 

 
Neni 8 

Krijimi i bashkëpronësisë 
 
1. Bashkëpronësia në ndërtesë tek ndërtesat e vjetra krijohet me regjistrimin e 

marrëveshjes së bashkëpronësisë, të nënshkruar nga të gjithë pronarët e njësive e 
që përfshinë planin e lokacionit the planimetritë e ndërtesës në bashkëpronësi në 
Regjistrin e Pronësisë së paluajtshme dhe në Kadastër. 

2. Bashkëpronësia në ndërtesat e reja krijohet me regjistrimin e ndërtesës në 
Regjistrin e Pronësisë së paluajtshme dhe në Kadastër në emër të krijuesit i cili e 
kalon pronësinë e njësive individuale së bashku me kuotën e pjesëmarrjes në 
bashkëpronësi, të definuar sipas marrëveshjes së bashkëpronësisë, tek blerësit e ri- 
pronarët.  

 
Neni 9 

Emërtimi i ndërtesave në bashkëpronësi dhe njësive individuale në ndërtesë 
 
Ndërtesat në bashkëpronësi dhe njësitë individuale emërtohen sipas dispozitave të 
Ligjit Nr.04/L-071 për Sistemin e Adresave. 
 

Neni 10 
Përmbajtja e marrëveshjes 

 
1. Marrëveshja duhet të përmbajë:  

1.1. emrat e pronarëve të ndërtesës dhe të anëtarëve të shoqatës; 
1.2. ndërtesën ose ndërtesat e përfshira, emrin e rrugës si dhe numrin e 

ndërtesës, të definuara nga komuna; 
1.3. përshkrimin e përgjithshëm të ndërtesës, duke përfshirë madhësinë, llojin e 

ndërtimit dhe qëllimin e përgjithshëm; 
1.4. përshkrimin e secilës njësi, pozicionin e saj përbrenda ndërtesës, qëllimin e 

saj, madhësinë, numrin identifikues, dhe çfarëdo karakteristike tjetër; 
1.5. kuotën e pjesëmarrjes për çdonjërin pronarë; 
1.6. përshkrimin e qartë të të gjitha elementeve të përbashkëta të përgjithshme 

dhe për përdorim të veçantë, duke përfshirë pajisjet  
1.7. të drejtat dhe përgjegjësitë që i takojnë të gjithë pronarëve; 
1.8. çfarëdo kufizimi të përdorimit, posedimit dhe bartjes së pronësisë së njësive; 
1.9. përshkrim të mjaftueshëm ligjor të pronësisë në të cilën pronarët e njësisë 
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do të zotojnë vetëm një pjesë të patundshmërisë për disa vite, të quajtur si 
“pronë e afatizuar”, nëse ka; 

1.10. të gjitha skicat, planimetritë dhe certifikatat teknike që i takojnë ndërtesës 
në bashkëpronësi. 

2. Marrëveshja mund të përmbaj çfarëdo çështje tjetër për të cilën nënshkruesit 
konsiderojnë se është e rëndësishme të përfshihem siç janë rregulloret në një 
ndërtesë në bashkëpronësi.  

3. Marrëveshja mund të përmbaj edhe Planin e lokacionit dhe planimetrinë që mund 
të përmbaj informacione specifike që kërkohen të përfshihen në marrëveshje. 

4. Marrëveshja mund të amendamentohet duke paraqitur ndryshimet në planin e 
lokacionit ose planimetritë për të përmirësuar gabimet tipografike ose teknike. 

5. Marrëveshja mund të amendamentohet për të arritur pajtueshmërinë me kërkesat, 
standardet ose udhëzimet e ndonjë agjencion relevant qeveritar. 

6. Në rastet kur krijohet ose shtohet njësi banimi në një ndërtesë në bashkëpronësi 
marrëveshja që amendamentohet duhet të përfshijë certifikatën nga arkitekti ose 
inxhinieri që dëshmon se: 
6.1. të gjitha komponentët strukturale të ndërtesës janë përfunduar tërësisht; dhe 
6.2. konstruksioni struktural i ndërtesës dhe infrastruktura është e mjaftueshme 

për krijimin e njësive të reja. 
7. Përmbajtja e Planit të lokacionit dhe planimetrive përcaktohen me akt nënligjor. 
 

Neni 11 
Amendamentimi i marrëveshjes së bashkëpronësisë 

 
1. Marrëveshja përfshinë planimetritë dhe mund të amendamentohet vetëm me një 

shumicë votash të njësive të pronarëve të cilët kanë më shumë se pesëdhjetë 
përqind (50%) të sipërfaqes së shfrytëzueshme të ndërtesës në bashkëpronësi. 

2. Amendamentimi i marrëveshjes bëhet kur: 
2.1. bëhet ndryshim në madhësinë e ndërtesës, me rritjen e numrit të njësive, ose 

me ndryshimin e hapësirave të përbashkëta, 
2.2. bëhet ndryshimi i destinimit të njësisë, 

3. Nëse nga amendamentet përfitojnë të gjitha njësitë, përgjegjësitë dhe shpenzimet 
mbulohen nga Shoqata e Pronarëve; 

4. Pajtimi i pronarëve i përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni verifikohet nga 
autoritetet kompetente. 

5. Amendamentet duhet të regjistrohen në Kadastër. 
6. Amendamentimet duhet të pasqyrojnë ndryshimin në kuotën e pjesëmarrjes në 

elementet e përbashkëta të bashkëpronësisë dhe elementet e bashkëpronësisë për 
përdorim të veçantë. 

 
Neni 12 

Shuarja e bashkëpronësisë 
 
1. Me përjashtim të rasteve kur të gjitha njësitë merren përmes shpronësimit, 

bashkëpronësia mund të shuhet me marrëveshjen e të gjithë pronarëve të njësive 
duke respektuar dispozitat e Ligji Nr. 03/L-154 mbi të drejtën pronësore dhe të 
drejtat tjera sendore.  
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2. Për më tepër marrëveshja për shuarje duhet të ekzekutohet në të njëjtën mënyrë 
sikurse kontrata për bartjen e pronësisë mbi pronën e paluajtshme, duke pasur 
parasysh numrin e njësive të pronarëve të paraparë me paragrafin 1. të këtij neni. 

3. Shoqata e Pronarëve në emër të njësive të pronarëve, mund të kontraktoj për 
shitjen e pronës së paluajtshme të ndërtesës në bashkëpronësi përgjatë procesit të 
shuarjes, por kontrata nuk është e obligueshme për njësitë e pronarëve pa 
miratimin paraprak.  

4. Nëse prona shitet gjatë fazës së shuarjes së bashkëpronësisë, titulli i pronës kalon 
tek Shoqata e Pronarëve si mbrojtës të interesave të njësive, e cila ka fuqinë e 
nevojshme për të lehtësuar shitjen. 

5. Përderisa shitja të kryhet Shoqata e Pronarëve vazhdon të jetë në fuqi dhe ka të 
gjitha kompetencat sikurse para fillimit të procesit të shuarjes.  

6. Vlera e shitjes duhet t’u shpërndahet të gjithë pronarëve të njësive dhe 
pengmarrësve si garant për pagesë pasi që interesat e tyre mund të shfaqen po 
ashtu, në pajtim me këtë nen, duke marrë parasysh vlerën e pronës që nuk shitet në 
pronësi ose të shpërndarë me qëllim të ruajtjes së balancit të interesave të secilës 
njësi në kuadër të gjithë pronës në mënyrë kumulative. 

7. Marrëdhëniet pronësore për pronarët që nuk duan të shesin pronën e tyre rregullohen 
me Ligji Nr. 03/L-154 mbi të drejtën pronësore dhe të drejtat tjera sendore. 

8. Pas shuarjes së bashkëpronësisë, procedurat për shitje, së bashku me asetet e 
Shoqatës së Pronarëve mbahen nga Shoqata e Pronarëve si peng për të siguruar 
kryerjen e obligimeve financiare të njësive; 

 
Neni 13 

Informatat e nevojshme për publikim 
 
1. Shoqata e Pronarëve duhet t’i bëjë publike pronarëve të njësive informacionet në 

vijim: 
1.1. emrin e Shoqatës së Pronarëve;  
1.2. emrin e administratorit të caktuar nga Shoqata e Pronarëve nëse ka të tillë; 
1.3. adresën valide dhe një numër të telefonit si për Shoqatën e Pronarëve ashtu 

edhe për administratorin nëse ka; 
1.4. emrin e ndërtesës në bashkëpronësi; 
1.5. datën e regjistrimit të marrëveshjes së bashkëpronësisë; dhe  
1.6. numrin kadastral të regjistrimit të marrëveshjes së bashkëpronësisë. 

2. Brenda nëntëdhjetë (90) ditësh pas përfundimit të çdo viti, Shoqata e Pronarëve 
duhet të vëjë në gatishmëri informacionet e mëposhtme: 
2.1. buxhetin për veprimtari për vitin e tanishëm fiskal; 
2.2. një listë të shpenzimeve sipas llojit duke përfshirë ndarjen e shpenzimeve të 

rregullta dhe shpenzimet e jashtëzakonshme; 
2.3. deklaratën financiare vjetore, duke përfshirë çfarëdo shumë që është rezervë 

gjatë vitit para se të shpallet; 
2.4. rezultatet e auditimit të raportit të fundit të Auditorit; 
2.5. listën e të gjitha polisave të sigurimit të Shoqatës së Pronarëve. 
2.6. marrëveshjen e bashkëpronësisë së Shoqatës së Pronarëve dhe çdo amanda-

ment tjetër, rregulloret e funksionimit të shoqatës dhe rendin shtëpiak; dhe  
2.7. procesverbalin e takimeve të anëtarëve;  

 588 



 
Ligji Nr. 04/L-134 për ndërtesat e banimit në bashkëpronësi 

3. Shoqata e Pronarëve mund të bëjë publike informacionet sipas paragrafit 1. dhe 2. 
të këtij neni duke: 
3.1. postuar një njoftim në portalin e krijuar për këtë qëllim dhe duke i informuar 

të gjithë pronarët me adresën e portalit; 
3.2. i vënë në dispozicion në Zyrën e Shoqatës së Pronarëve; ose 
3.3. shpërndarë secilit pronarë personalisht; 

4. Kosto e shpërndarjes e kërkuar sipas nënparagrafit 3.3. të paragrafit 3. të këtij neni, 
duhet të llogaritet si shpenzim i përbashkët. 

5. Nëse adresa e Shoqatës së Pronarëve ose administratori ndryshojnë, Shoqata duhet 
të azhurnojë informacionet brenda nëntëdhjetë 90 ditësh pas realizimit dhe të 
njëjtat t’i ri publikoj. 

 
KREU IV 

SHFRYTËZIMI I BASHKËPRONËSISË DHE NJËSIVE NË NDËRTESË 
 

Neni 14 
Shfrytëzimi i Bashkëpronësisë 

 
1. Pronari është i detyruar të shfrytëzoj bashkëpronësinë në pajtim me destinimin dhe 

në masë e cila i përgjigjet të drejtave të pronarëve të tjerë. 
2. Pronarët vendosin për të gjitha punët në bashkëpronësi të cilat kanë për qëllim 

përmirësimin e kushteve për përdorimin e saj. 
 

Neni 15 
Kryerja e Veprimtarive të lejuara në bashkëpronësinë në ndërtesë 

 
1. Ndërtesa e banimit mund të ndërroj etazhitetin ose pjesët e përbashkëta të 

ndërtesës mund të ri-destinohen vetëm kur është në harmoni me planin rregullues 
urban dhe kërkesat themelore të ndërtimit. 

2. Relacioni në mes përfituesit të së drejtës për ri-destinim të bashkëpronësisë dhe 
pronarëve të ndërtesës në bashkëpronësi rregullohet përmes marrëveshjes. 

3. Pëlqimi i pronarëve duhet të jetë i verifikuar tek organet kompetente. 
4. Përfituesi i të drejtës sipas paragrafit 2. të këtij neni është i detyruar që të marrë 

pëlqimin e të gjithë pronarëve tjerë dhe t’i kompensoj për vlerën e sipërfaqes së 
ridestinuar në bashkëpronësi nëse me marrëveshje nuk vendoset ndryshe. 

 
Neni 16 

Shfrytëzimi i njësive në ndërtesë 
 
Çdo pronarë të drejtën e vet pronësore në njësitë e ndërtesës e realizon në atë mënyrë 
që mos t’i pengojë pronarët tjerë në shfrytëzimin e njësive në pronësi të tyre, 
respektivisht shfrytëzimin dhe përdorimin e pjesëve dhe pajisjeve të përbashkëta në 
ndërtesë. 
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Neni 17 
Kryerja e Veprimtarive të lejuara në njësitë e ndërtesës 

 
1. Si subjekt i dispozitave të marrëveshjes së bashkëpronësisë dhe dispozitave ligjore, 

një pronar i njësisë mund: 
1.1. të realizojë ndonjë përmirësim ose ndryshim të njësisë së tij nëse nuk 

ndikon në integritetin struktural, sistemin elektrik, sistemin mekanik,si dhe 
në zvogëlimin e kuotës së pjesëmarrjes së pronarëve tjerë në elementet e 
përbashkëta pa lejen e Shoqatës së Pronarëve;  

1.2. të eliminoj ose ndryshoj ndonjë pjesë ose të krijoj dalje, nëse ndarja në 
tërësi ose pjesërisht është element i përbashkët, nëse këto veprime nuk 
ndikojnë në integritetin struktural, sistemin elektrik ose sistemin mekanik 
ose nuk ndikojnë në zvogëlimin e stabilitetit të ndërtesës pas blerjes së një 
njësie fqinje ose të një pjese të njësisë fqinje, 

2. Në pajtim me dispozitat e këtij ligji, pronari mund t’ia ndërrojë destinimin e njësisë 
së ndërtesës nëse i plotëson kushtet dhe procedurat e specifikuara me legjislacionin 
në fuqi. 

3. Në pajtim me paragrafin 2. të këtij neni, për ndryshimin e destinimit të njësisë së 
ndërtesës pronari duhet të siguroj paraprakisht pëlqimin e pronarëve të tjerë, ku 
shuma e sipërfaqes së shfrytëzueshme të njësive të tyre të veçanta, përbënë mbi 
pesëdhjetë përqind (50%) të sipërfaqes së përgjithshme të shfrytëzueshme të 
ndërtesës. 

4. Pëlqimi i pronarëve duhet të jetë i verifikuar tek organet kompetente. 
 

Neni 18 
Ndërprerja e punimeve 

 
Kryesia e Shoqatës, administratori, ose cilido pronarë tjetër mund të kërkojë që të 
ndërpriten punimet rreth ndryshimeve, nëse ndryshimet në njësinë e ndërtesës apo në 
bashkëpronësi janë duke u kryer pa pajtimin e Shoqatës së Pronarëve ose kanë devijuar 
nga marrëveshja me shoqatën e Pronarëve. 
 

Neni 19 
Përgjegjësitë për dëmet 

 
1. Pronari është përgjegjës për dëmin i cili është shkaktuar gjatë shfrytëzimit të 

njësisë së tij, dhe ndikon në njësitë tjera të ndërtesës ose në bashkëpronësinë në 
ndërtesë, në pajtim me dispozitat e përgjithshme ligjore. 

2. Pronari, respektivisht qiramarrësi i njësisë së ndërtesës, është përgjegjës solidar me 
shkaktuesin e dëmit në njësi të ndërtesës, gjegjësisht në bashkëpronësi të ndërtesë 
kur atë e shkakton personi i tretë, si vizitor i ftuar i pronarit/qiramarrësit. Nëse 
dëmi shkaktohet nga kushtet e papërshtatshme ose mungesa e sigurisë së 
elementeve të përbashkëta, atëherë përgjegjëse është Shoqata. 
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Neni 20 
Raportet e Qiramarrësit ndaj Bashkëpronësisë në ndërtesë 

 
1. Pronarët bartin të drejtën dhe përgjegjësinë ndaj ndërtesës në bashkëpronësi të 

siguruar nga marrëveshja e bashkëpronësisë dhe rregulloret e aplikueshme, edhe 
nëse njësitë janë dhënë me qera ose jo tek një palë e tretë. Një pronar njësie është 
përgjegjës për pagesën e të gjitha obligimeve financiare duke përfshirë tatimin në 
pronë.  

2. Pronari duhet të siguroj se cilido qiramarrës i njësisë i respekton rregulloret, 
deklaratën dhe rendin shtëpiak të ndërtesës në bashkëpronësi.  

3. Pronarët mund të japin me qëra njësitë e tyre një pale të tretë subjekt me 
marrëveshjen, rregulloret dhe rendin shtëpiak të një ndërtese në bashkëpronësi.  

4. Qiramarrësit kanë të drejtën e përdorimit dhe shfrytëzimit të njësisë dhe të 
elementeve të përbashkëta sikurse përcaktohen nga kontrata e qiradhënies. 

5. Në varësi të marrëveshjes së bashkëpronësisë, akteve nënligjore dhe rendit 
shtëpiak të një ndërtese në bashkëpronësi, pronari që e lëshon me qera një njësi tek 
një palë e tretë duhet të ofroj menjëherë njoftimin për dhënie me qera tek Kryesia e 
Shoqatës ose administratori, si agjent i Kryesisë së Shoqatës. Njoftimi duhet të 
përfshijë informacionet kontaktuese për të dyja palët pronarin dhe qiramarrësin. 

 
  KREU V  

ORGANET VENDIMMARRËSE NË NDËRTESAT E BANIMIT 
DHE NDARJA E PËRGJEGJËSIVE 

 
Neni 21 

Organet e vendimmarrjes 
 
Organet përgjegjëse për marrjen e vendimeve dhe administrim në ndërtesën në 
bashkëpronësi janë Shoqata e Pronarëve, Kryesia e Shoqatës që kanë fuqinë të 
delegojnë funksionet tek një administrator. 
 

Neni 22 
Shoqata e Pronarëve 

 
1. Për ndërtesat e reja në bashkëpronësi, Shoqata e Pronarëve të ndërtesës në 

bashkëpronësi duhet të organizohet jo më vonë se dita kur njësia e parë e 
bashkëpronësisë i dorëzohet blerësit. 

2. Për ndërtesat ekzistuese, që kanë më shumë se dy (2) pronar njësish që janë 
themelues të bashkëpronësisë, pronarët e njësive duhet të formojnë Shoqatën e 
Pronarëve të ndërtesës në bashkëpronësi në kohën kur marrëveshja për 
bashkëpronësi nënshkruhet e që shërben si akt themelues i ndërtesës në 
bashkëpronësi. 

3. Në kohën kur themelohet Shoqata e Pronarëve, pronarët e njësive duhet të nxjerrin 
rregulloret e aplikueshme nëse nuk janë përfshirë në Marrëveshjen e 
Bashkëpronësisë 

4. Anëtarësia përbëhet ekskluzivisht nga të gjithë pronarët e njësive. 
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5. Nëse bashkëpronësia shuhet sipas nenit 12 të këtij ligji, Shoqata e Pronarëve duhet 
të përbëhet nga të gjithë pronarët e mëparshëm të njësive që janë titullar të 
ekzekutimit të procedurave të bartjes së pronës. 

 
Neni 23 

Rregulloret e shoqatës së pronarëve 
 
1. Mënyra e funksionimit të Shoqatës së Pronarëve definohet me rregullore. 
2. Në pajtim me këtë ligj, rregulloret e nxjerra nga Shoqata e Pronarëve duhet të 

përfshijnë: 
2.1. numrin e anëtarëve të Kryesisë së Shoqatës dhe titujt e zyrtarëve të Shoqatës 

së Pronarëve; 
2.2. zgjedhjet e Kryesisë së Shoqatës, të presidentit, zyrtarit të thesarit, sekretarit 

dhe të gjithë zyrtarëve të tjerë të Shoqatës së Pronarëve që specifikohen 
përmes rregulloreve; 

2.3. kualifikimet, kompetencat, detyrat dhe kushtet për pranimin e titullit, 
mënyrën e zgjedhjes dhe largimit nga detyra, anëtarët e Kryesisë së 
Shoqatës dhe zyrtarët si dhe mënyrën e plotësimit të vendit vakant; 

2.4. kompetencat e Kryesisë së Shoqatës ose zyrtarëve, që mund të delegohen 
tek personat të tjerë ose tek Administratori, nëse ka të tillë;  

2.5. zyrtarët që mund të përgatisin, ekzekutojnë, certifikojnë, regjistrojnë dhe 
amendamentojnë Marrëveshjen e Bashkëpronësisë në emër të Shoqatës së 
Pronarëve; dhe  

2.6. metodën për amendamentimin e rregulloreve. 
3. Subjekt të dispozitave të marrëveshjes së bashkëpronësisë dhe rregulloreve mund 

të jenë çfarëdo çështje tjetër që Shoqata e Pronarëve e konsideron të arsyeshme 
dhe të nevojshme. 

 
Neni 24 

Statusi ligjor dhe regjistrimi i Shoqatës së Pronarëve 
 
1. Shoqata e Pronarëve vendos nëse do të jetë Organizatë Joprofitabile (këtu e tutje 

OJQ), që fiton statusin e tillë juridik me rastin e regjistrimit në Ministrinë 
përkatëse për Administratën Publike ose personit juridik i regjistruar në Ministrinë 
e Tregtisë dhe Industrisë. 

2. Çdo ndryshim në anëtarësi duhet të përfshihet në statutin e Shoqatës së pronarëve 
dhe t’i përcillet organit kompetent për regjistrim. 

 
Neni 25 

Emërtimi i Shoqatës së Pronarëve 
 

Emri i Shoqatës së Pronarëve si OJQ ose person juridik duhet të përmbajë fjalët 
“shoqatë e pronarëve”, së cilës i bashkëngjitet edhe adresa e ndërtesës në 
bashkëpronësi. 
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Neni 26 
Te drejtat ligjore të Shoqatës së Pronareve 

 
1. Në pajtim me paragrafët 2. dhe 3. të këtij neni, dhe bazuar në Marrëveshjen për 

Bashkëpronësi, Shoqata e Pronarëve, pa autorizim specifik në marrëveshje mund 
të: 
1.1. adaptoj dhe amendamentoj rregulloret; 
1.2. adaptoj dhe amendamentoj të ardhurat, shpenzimet, rezervat dhe pagesën e 

obligimeve financiare si pjesë e shpenzimeve të përbashkëta të pronarëve të 
njësive; 

1.3. punësoi dhe largoi nga puna administratorin, punonjësit tjerë, nëpunësit dhe 
kontraktorët tjerë të pavarur; 

1.4. mbroj dhe marr pjesë në procedurat gjyqësore ose administrative si 
përfaqësues të një, dy a më shumë pronarëve të njësive në ndonjë çështje që 
ndërlidhet me bashkëpronësinë; 

1.5. hyjë në marrëdhënie kontraktuese dhe marrë përsipër detyrime; 
1.6. rregulloj përdorimin, mirëmbajtjen, riparimin, ndërrimin e vendit dhe 

ndryshimin e elementeve të përbashkëta; 
1.7. bëjë përmirësimet shtesë të elementeve të përbashkëta; 
1.8. marrë, mbajë, siguroj dhe bartë të drejtën e pronësisë ose interesit, të 

pronësisë së luajtshme ose paluajtshme në emër të vetë duke u bazuar në 
nenin 10 nënparagrafin 1.8. të këtij ligji; 

1.9. ndajë shpenzimet e përbashkëta, të ardhurave të qerasë, licencave dhe 
koncesionimeve në lidhje me elementet e përbashkëta; 

1.10. inkasojë dhe pranoj pagesa dhe tarifa për përdorimin, qiradhënien dhe 
shfrytëzimin e elementeve të përbashkëta të përshkruara në nenin 5 të këtij 
ligji; 

1.11. inkasojë tarifa shtesë për kryerjen me vonesë të obligimeve financiare të 
pronarëve, mbulimin e arsyeshëm të shpenzimeve për angazhimin e avokatit 
dhe shpenzimeve të tjera ligjore për mbledhjen e pagesave dhe kryerjen e 
veprimeve të tjera për të realizuar kompetencat e Shoqatës së Pronarëve pa 
marrë parasysh nëse padia është ngritur ose jo, dhe pas kumtimit të njoftimit 
dhe ofrimit të mundësisë që pala të dëgjohet, shqiptimi i dënimit për shkelje 
të marrëveshjes së bashkëpronësisë, rregulloreve dhe rregullave të Shoqatës 
së Pronarëve; 

1.12. inkasojë tarifa të arsyeshme për përgatitjen dhe regjistrimin e 
amendamenteve të marrëveshjes së bashkëpronësisë ose raportit për 
obligimet financiare që nuk janë kryer nga ana e pronarëve; 

1.13. sigurojë dëmshpërblimin për zyrtarët e vetë dhe Kryesinë e Shoqatës dhe 
për pagesën e polisës së sigurimit të ndërtesës nëse është e mundur; 

1.14. përcaktojë të drejtën për të pasur të hyra në të ardhmen, duke përfshirë të 
drejtën për të inkasuar pagesën e shpenzimeve të përbashkëta, por vetëm në 
atë shkallë që në mënyrë ekspresive e mundëson marrëveshja e 
bashkëpronësisë; 

1.15. ushtrojë kompetenca të tjera konform marrëveshjes së bashkëpronësisë ose 
rregulloreve; 
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1.16. ushtrojë kompetenca të tjera që mund të ushtrohen në Kosovë nga OJQ-të 
ose personat juridik të llojit të njëjtë sikurse Shoqata e Pronarëve; dhe 

1.17. ushtroj kompetenca të nevojshme dhe në pajtim me udhëheqjen dhe 
funksionimin e Shoqatës së Pronarëve; 

2. Shoqata e Pronarëve mund të ushtroj kompetencat e veta në mënyrë të drejtë, të 
arsyeshme dhe jodiskriminuese, dhe marrëveshja e bashkëpronësisë nuk duhet të 
kërkoj ndryshe; 

3. Administratori, punonjësi, kontraktori i pavarur ose ndonjë person që përfaqëson 
Shoqatën e Pronarëve duhet të jetë subjekt i këtij neni njësoj sikurse do të ishte e 
tërë Shoqata e Pronarëve; 

 
Neni 27 
Takimet 

 
1. Takimet e pronarëve të njësive si anëtar të Shoqatës së Pronarëve, duhet të mbahen 

së paku një herë në vit. 
2. Pronarët mund të marrin pjesë personalisht apo të autorizojnë një përfaqësues të 

autorizuar sipas nenit 28 të këtij ligji. 
3. Takimet e jashtëzakonshme thirren nga Kryetari, shumica e anëtarëve të Kryesisë 

së Shoqatës, ose nga pronarët e njësive që kanë një të pestën (1/5) e votave të 
Shoqatës së Pronarëve. 

4. Kryesia e Shoqatës ose Administratori mund të ofroj një njoftim së paku dy (2) 
javë para mbajtjes së mbledhjes dhe njoftimi duhet t’u dorëzohet pronarëve të 
njësive personalisht, ose nëse pronari nuk jeton në bashkëpronësi, duke ja dërguar 
ftesën përmes postës, faksimilit, ose emalit në adresën e pronarit. Njoftimi po ashtu 
duhet të postohet në një vend të dukshëm në ndërtesë. 

5. Njoftimi duhet të përmbajë kohën dhe vendin e takimit dhe pikat e agjendës, duke 
përfshirë arsyen e takimit për çfarëdo amendamentimi të marrëveshjes ose 
rregulloreve, propozim-ndryshimin e buxhetit, dhe propozimet për largimin nga 
detyra të zyrtarëve ose anëtarëve të kryesisë së shoqatës. 

6. Të gjitha takimet e rregullta dhe jashtëzakonshme të Shoqatës së Pronarëve janë të 
hapura për diskutim për anëtarët e Shoqatës së Pronarëve ose përfaqësuesit e tyre. 
Agjenda e takimit duhet të jetë në dispozicion për ndryshime. 

7. Marrëveshja e Bashkëpronësisë nuk mund të kufizoj të drejtat e pronarëve të 
njësive për t’u njoftuar dhe për të marrë pjesë në takime. 

8. Mbledhjet e Shoqatës së Pronarëve udhëhiqen nga Kryesia e Shoqatës.  
9. Përveç siç ceket në nenin 15, paragrafi 4 të këtij ligji, çështjet që hidhen në votim 

nga Shoqata e Pronarëve kalojnë nëse për to vendos shumica e pronarëve që 
përbën më shumë se pesëdhjetë (50) përqind të votave. 

10. Përderisa rregulloret nuk e parashohin ndryshe, kuorumi konsiderohet se është 
arritur për mbajtjen e mbledhjes së Shoqatës së Pronarëve, nëse pesëdhjetë (50%) 
përqind e pjesëmarrësve janë të pranishëm personalisht ose të përfaqësuar nga i 
autorizuari në fillim të takimit. 

11. Përderisa rregulloret nuk e parashohin ndryshe, kuorumi konsiderohet se është 
arritur për mbajtjen e mbledhjes së Kryesisë së Shoqatës, nëse pesëdhjetë (50%) 
përqind e pjesëmarrësve janë të pranishëm personalisht ose të përfaqësuar nga i 
autorizuari në fillim të takimit. 
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12. Në rast se ka mungesë të kuorumit Kryesia e Shoqatës ose Administratori do të 
caktojnë një mbledhje të re. 

13. Në takimin e Shoqatës së Pronarëve, çështjet që mund të hedhen në votim janë ato 
pika që janë prezantuar në agjendë për të cilat është shpërndarë edhe njoftimi për 
mbajtjen e mbledhjes. 

14. Në takimin e Shoqatës së Pronarëve, sekretari i Kryesisë së Shoqatës ose 
administratori do të regjistrojnë dhe evidentojnë të gjitha vendimet e marra në 
mbledhje. Kopja e procesverbalit do t’u shpërndahet të gjithë pronarëve. 

15. Pavarësisht nga paragrafi 6. i këtij neni, anëtarët e Kryesisë së Shoqatës mund të 
mbajnë takim me dyer të mbyllura gjatë një mbledhje të rregullt ose të 
jashtëzakonshme.  

16. Shoqata e Pronarëve definon në rregullore kur mbahen takimet me dyer të 
mbyllura. 

17. Nëse mbahet një takim me dyer të mbyllura, procesverbali duhet të njoftoj se 
takimi me dyer të mbyllura është mbajtur dhe të ofroj në përgjithësi informacione 
rreth çështjes së diskutuar me dyer të mbyllura.  

 
Neni 28 

Votimi dhe delegimi i së drejtës së votës 
 
1. Fuqia e votës përcaktohet me kuotën e pjesëmarrjes. 
2. Pronarët e njësive mund të delegojnë të drejtën e votës.  
3. Një pronar njësie nuk mund të anulojë një delegim të së drejtës së votës të dhënë 

sipas këtij Neni përveç me njoftim faktik për revokim bërë personit që kryeson 
takimin e Shoqatës së Pronarëve. Delegimi i të drejtës së votës është i pavlefshëm 
nëse nuk është i datuar ose ka qëllim të jetë i revokueshëm pa paralajmërim. 
Delegimi i të drejtës së votës përfundon pas njëmbëdhjetë (11) muajve pas datës së 
tij, përveç nëse parashihet ndryshe në të. 

4. Mënyra e votimit dhe detajet tjera të funksionimit dhe vendimmarrjes gjatë 
takimeve rregullohet në rregulloret e Shoqatës së Pronarëve. 

5. Çdo veprim i Shoqatës së Pronarëve i bazuar në pranimin ose refuzimin e një vote, 
pëlqimi, fletëvotimi me shkrim, heqje dorë, emërimin e të deleguarit, ose 
revokimin të emërimit të të deleguarit është i vlefshëm përveç nëse një gjykatë e 
jurisdiksionit kompetent vendos ndryshe. 

 
Neni 29 

Kryesia e Shoqatës 
 
1. Kryesia e Shoqatës është organi kryesor udhëheqës i Shoqatës së Pronarëve.  
2. Kryesia e Shoqatës ngarkohet me administrimin e ndërtesës në bashkëpronësi 

përveç nëse shumica e pronarëve të njësive votojnë për të punësuar një 
Administrator.  

3. Përveç siç parashihet në marrëveshjen për bashkëpronësi, rregullore, ose cilëndo 
dispozitë tjetër të këtij neni, Kryesia e Shoqatës mund të veprojë në të gjitha 
instancat në emër të Shoqatës së Pronarëve. 

4. Përgjegjësitë e Kryesisë së Shoqatës më detajisht rregullohen me rregullore. 
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Neni 30 
Administratori 

 
1. Shoqata e Pronarëve mund të punësojë një administrator për të administruar 

funksionet e përditshme të ndërtesës në bashkëpronësi. 
2. Çdo administrator i punësuar duhet të ofrojë: 

2.1. dëshmi për sigurimin e mirëbesimit ose bono sigurimi me shkrim për të 
mbrojtur dhe rimbursuar shoqatën në rast të veprimit ilegal të administratorit; 

2.2. certifikatë që dëshmon përfundimin e trajnimit të së paku një anëtari të 
Administratorit siç përcaktohet me Udhëzim Administrativ nga Ministria; dhe 

2.3. certifikatën e biznesit nga organi kompetent për biznes.  
3. Detyrat e administratorit do të përcaktohen në kontratën ndërmjet administratorit 

dhe Shoqatës së Pronarëve. 
3.1. kontrata nuk do ti jep administratorit ndonjë kompetencë më të madhe se ato 

të Kryesisë së Shoqatës dhe mund të përfshijë ato çështje të përcaktuara në 
nenet 29 dhe 30 të këtij ligji.  

3.2. kontrata do të përfshijë: 
3.2.1. emrin e ndërtesës në bashkëpronësi; 
3.2.2. emrat dhe informatat kontaktuese të të dy palëve dhe pikave 

kryesore të kontaktit të tyre, përfshirë edhe jashtë orarit në rast të 
ndonjë emergjence në ndërtesën në bashkëpronësi; 

3.2.3. kompetencat dhe përgjegjësitë specifike të administratorit; 
3.2.4. shumën dhe kushtet e kompensimit;  
3.2.5. shumën e sigurimit të mirëbesimit apo garancionit; dhe 
3.2.6. periudhën e kontratës. 

4. Kontrata mund të lidhet nga Kryesia e Shoqatës por duhet të miratohet me shumicë 
votash nga Shoqata e Pronarëve në takimin vjetor të radhës ose në një takim të 
veçantë të thirrur me qëllim të ratifikimit të kontratës së administratorit. 

5. Administratori është përgjegjës për raportim në Kryesinë e Shoqatës çdo muaj, 
përfshirë edhe ofrimin e një kontabiliteti të plotë të të gjitha mjeteve të mbledhura 
dhe shpenzimeve. Administratori gjithashtu do të ndihmojë Kryesinë e Shoqatës 
për të raportuar në takimin vjetor me Shoqatën e Pronarëve. 

6. Administratori duhet të mbajë të dhëna të sakta dhe të hollësishme lidhur me 
financat dhe administrimin e ndërtesës në bashkëpronësi dhe duhet ti bëjë këto të 
dhëna të disponueshme për çdo pronar të njësisë në rast kërkese.  

7. Kontrata me administratorin mund të ndërpritet me vullnet të cilësdo palë. 
8. Pas përfundimit të kontratës me skadim apo me ndërprerje, administratori do ti 

kthejë menjëherë Kryesisë së Shoqatës të gjithë dokumentacionin në lidhje me 
ndërtesën në bashkëpronësi. 

 
Neni 31 

Konflikti i Interesit 
 

1. Përveç transaksioneve të përkufizuara me konflikt interesi, Shoqata e Pronarëve 
nuk mund t’i japë hua ndonjë anëtari të Kryesisë së Shoqatës ose Administratorit. 
Çdo anëtar i Kryesisë së Shoqatës ose administrator që aprovon ose merr pjesë në 
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dhënien e një huaje të tillë do t’i detyrohet Shoqatës së Pronarëve shumën e huas 
së tillë deri në shlyerjen e saj.  

2. Një transaksion me konflikt interesi nuk ndalohet nëse: 
2.1. faktet materiale sa i përket marrëdhënies ose transaksionit me interes të 

anëtarit apo administratorit i shpalosen plotësisht Kryesisë së Shoqatës; 
2.2. kryesia e Shoqatës në mirëbesim aprovon transaksionin me konflikt interesi 

me shumicën e votave së anëtarëve të Kryesisë; 
 

Neni 32 
Përgjegjësia ligjore 

 
1. Krijuesi i bashkëpronësisë është përgjegjës për realizimin e plotë të marrëveshjes me 

pronarët e njësive të ndërtesës në bashkëpronësi dhe hapësirave në funksion të tyre, 
si dhe për pasojat e veprimit ose mosveprimit në cilëndo pjesë të bashkëpronësisë.  

2. Çdo akt që pretendon një veprim ose mosveprim nga shoqata duhet të ngritët ndaj 
shoqatës dhe jo ndaj ndonjë pronari njësie. 

3. Kurdo që krijuesi i detyrohet shoqatës sipas këtij neni, ai gjithashtu është 
përgjegjës për shpenzimet e procesit gjyqësor, përfshirë tarifat e arsyeshme të 
avokatit, që i dalin shoqatës.  

4. Krijuesi i bashkëpronësisë i detyrohet shoqatës për të gjitha fondet e shoqatës të 
mbledhura gjatë periudhës së kontrollit nga ai e të cilat nuk janë shpenzuar si duhet. 

 
Neni 33 
Sigurimi 

 
1. Shoqata e pronarëve duhet të mbajë në dispozicion, në masë të arsyeshme:  

1.1. sigurim të pronës në elementet e përbashkëta për të mbuluar humbjen nga 
shkaqe të ndryshme në shumën e riparimit të pronës së siguruar;  

1.2. sigurim të përgjegjësisë së përgjithshme komerciale që del në lidhje me 
administrimin e elementeve të përbashkëta, në një shumë të specifikuar nga 
rregulloret e Shoqatës së Pronarëve.  

2. Nëse sigurimi i përshkruar në paragrafin 1. të këtij neni nuk është në dispozicion 
ose nëse ndonjë polisë e sigurimit të tillë anulohet ose nuk rinovohet pa u marrë 
polisa zëvendësuese, shoqata do të njoftojë menjëherë pronarët e njësive.  

3. Me marrëveshjen e bashkëpronësisë përcaktohen çfarëdo lloj sigurimi tjetër që 
pronarët e njësive e konsiderojnë të duhur për të mbrojtur ndërtesën në 
bashkëpronësi dhe organet administruese. 

4. Kostoja për sigurim është shpenzim i përbashkët i shoqatës ku çdo pronar njësie 
është i obliguar të mbulojë shpenzimet në masë të kuotës së tij të pjesëmarrjes.  

5. Kostoja e riparimit ose zëvendësimit që i tejkalon të ardhurat nga sigurimi dhe 
rezervave është shpenzim i përbashkët.  

6. Çdo administrator i kontraktuar nga një shoqatë për administrimin e tridhjetë (30) 
apo më shumë njësive të një ndërtese në bashkëpronësi duhet të marrë dhe mbajë 
sigurimin në një shumë jo më të vogël se shuma e nevojshme për mbulimin e 
shpenzimeve për dy (2) muajt e fundit, plus rezervat, sipas kalkulimeve nga 
buxheti aktual i shoqatës. 

7. Secili pronar njësie duhet të bëjë sigurimin e njësisë së banimit. 
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Neni 34 
Autorizimet e Administratorit 

 
1. Administratori krahas autorizimeve të caktuara me ligjet në fuqi ka edhe 

autorizime tjera si vijon: 
1.1. harton planin e mirëmbajtjes së ndërtesës, kohën e realizimit dhe 

ekzekutimin e këtij plani;  
1.2. mban llogarinë e shpenzimeve të administrimit; 
1.3. informon pronarët për punën e tij/saj dhe ua cakton llogaritë mujore dhe 

vjetore; 
1.4. përgatit faturat e pronarëve në bazë të llogarisë mujore dhe paguan 

detyrimet për kontratat me personat e tretë; 
1.5. paraqet raportin vjetor për administrimin e objektit; 
1.6. përfaqëson pronarët para organeve përkatëse për dhënien e lejeve dhe 

shfrytëzimin e shërbimeve komunale; 
1.7. Administratori kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj, me ligjet 

tjera në fuqi ose me marrëveshjen e pronarëve. 
 

Neni 35 
E drejta e administratorit për zgjedhjen e personit të tretë 

 
1. Administratori për kryerjen e detyrave të veçanta, të cilat janë pjesë e kornizës së 

menaxhimit, mund të autorizojë një person të tretë për të kryer të gjithë punën ose 
një pjesë të saj. Administratori mbetet përgjegjës për të gjithë punën e kryer nga 
pala e tretë. 

2. Administratori duhet të këshillojë dhe t’i përgjigjet Kryesisë së Shoqatës në lidhje 
me çdo kontratë të bërë me palët e treta. 

3. Procedura e përzgjedhjes së personave të tretë për kryerjen e punëve të veçanta do 
të definohet nga pronarët në Marrëveshjen e bashkëpronësisë ose rregullore. 

 
Neni 36 

Përgjegjësitë e komunës ndaj ndërtesave në bashkëpronësi 
 
1. Komuna me anë të planeve rregulluese urbane përcakton tokën e përbashkët dhe 

hapësirat publike në funksion të ndërtesave në bashkëpronësi, instalimet e 
përbashkëta elektrike, ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe ngrohjes qendrore duke 
respektuar normat minimale për hapësirat në funksion të ndërtesës në 
bashkëpronësi 

2. Nëse ndërtesa në bashkëpronësi, parcela në të cilën është ndërtuar është pjesërisht 
ose tërësisht pronë komunale, Komuna duhet të pajtohet, gjatë procesit të 
regjistrimit të bashkëpronësisë, në dhënien e titullit pronarëve të njësive ndaj 
hapësirave të përbashkëta në funksion të ndërtesës të rregulluara sipas paragrafit 1. 
të këtij neni. 

3. Komuna, përkatësisht Organi kompetent komunal e mban regjistrin e ndërtesave 
në bashkëpronësi dhe administratorëve që ushtrojnë këtë veprimtari në territorin që 
ajo e administron. 

 598 



 
Ligji Nr. 04/L-134 për ndërtesat e banimit në bashkëpronësi 

4. Forma, përmbajtja dhe mënyra e mbajtjes së regjistrit sipas paragrafit 2. të këtij 
neni përcaktohet me akt nënligjor nga Ministria. 

5. Komuna inicion krijimin e Shoqatës të Pronarëve me anë të projekteve varësisht 
prej mundësive buxhetore 

6. Ministria në bashkëpunim me Komunën do të siguron edukim dhe trajnim 
pronarëve të ndërtesave dhe Kryesinë e Shoqatës rreth qeverisjes dhe funksionimit 
të ndërtesës në bashkëpronësi. 

 
KREU VI 

ADMINISTRIMI DHE MIRËMBAJTJA E BASHKËPRONËSISË 
NË NDËRTESË 

 
Neni 37 

Shpenzimet e përbashkëta 
 
1. Derisa Shoqata e Pronarëve të bëjë një vlerësim të shpenzimeve të përbashkëta, 

krijuesi do të paguajë të gjitha shpenzimet e përbashkëta. Pasi të jetë bërë një 
vlerësim nga Shoqata e Pronarëve, vlerësimet do të bëhen së paku një (1) herë në 
vit, buxheti miratohet po ashtu së paku një (1) herë në vit nga Shoqata e Pronarëve.  

2. Përveç për vlerësimet sipas paragrafëve 3. dhe 4. të këtij neni, të gjitha shpenzimet 
e përbashkëta do të taksohen ndaj të gjitha njësive në pajtim me kuotën e 
pjesëmarrjes të definuar në marrëveshjen e bashkëpronësisë në pajtim me nenin 10 
të këtij ligji. Çdo shpenzim i përbashkët i vendosur nga Shoqata e Pronarëve do të 
bartë interes në normën e përcaktuar nga shoqata që nuk tejkalon normën e 
lejueshme me ligj.  

3. Ashtu siç është përcaktuar me marrëveshje:  
3.1. çdo shpenzim i përbashkët lidhur me mirëmbajtjen, riparimin, ose 

zëvendësimin e një elementi të bashkëpronësisë për përdorim të veçantë do 
të taksohet ndaj njësive të cilave ai element i përbashkët i shërben, në 
mënyrë të barabartë, ose në çfarëdo proporcioni tjetër të cilin e parasheh 
marrëveshja;  

3.2. çdo shpenzim i përbashkët ose pjesë e tij që përfiton më pak se të gjitha 
njësitë do të taksohet ekskluzivisht ndaj njësive të përfituara; dhe  

3.3. kostot e shërbimeve komunale do të taksohen në bazë të politikave të 
definuara nga operatorët.  

4. Nëse ndonjë shpenzim i përbashkët është shkaktuar nga sjellja e ndonjërit nga 
pronarët e njësive, shoqata mund të taksojë atë shpenzim ekskluzivisht ndaj njësisë 
së atij pronari.  

5. Çdo pronar njësie është përgjegjës për taksimet e bëra ndaj njësisë së tij.  
5.1. pronarët e njësive do të paguajnë taksën pavarësisht nëse kanë shfrytëzuar 

ose jo elementet e përbashkëta ose kanë përdorur njësinë ndaj së cilës janë 
bërë taksimet. 

5.2. pronarët e njësive duhet të paguajnë taksat për të mbuluar kostot që janë 
aprovuar nga shoqata, pavarësisht nëse pronari i njësisë ka votuar kundër 
ose në favor të vendimit të aprovuar.  

 

 599 



 
Ligjet civile 

Neni 38 
Menaxhimi i të hyrave të mbledhura nga Shoqata e Pronarëve 

 
1. Kryesia e Shoqatës dhe administratori, nëse ka, do të sigurojnë se të gjitha fondet e 

Shoqatës së Pronarëve mbahen në një llogari bankare të veçantë.  
2. Nëse administratori menaxhon më shumë ndërtesa, fondet e secilës ndërtesë në 

bashkëpronësi duhet të mbahen në llogari të veçanta. 
3. Përveç kur parashihet ndryshe në marrëveshjen e bashkëpronësisë, të gjitha fondet 

tepricë të shoqatës që mbesin pas pagesës ose ndarjes mënjanë të parave për 
shpenzime të përbashkëta dhe parapagimin ose ndarjes mënjanë të fondeve rezervë 
do t’iu kreditohen pronarëve të njësive proporcionalisht me kuotën e pjesëmarrjes 
për të ulur vlerësimet e e tyre të ardhshme për shpenzime të përbashkëta. 

 
Neni 39 

Shfrytëzimi i të hyrave të Shoqatës së Pronarëve 
 
1. Të hyrat e mbledhura nga Shoqata e Pronarëve përmes taksave ose burimeve tjera 

mund të përdoren vetëm për të mbuluar shpenzimet për: 
1.1. kthimin e huave, përfshirë kapitalin dhe interesin; 
1.2. riparimet emergjente të bashkëpronësisë; 
1.3. riparimet e nevojshme të bashkëpronësisë; 
1.4. punët e administrimit të rregullt të bashkëpronësisë; 
1.5. sigurimin e ndërtesave nga një kompani e sigurimit; 
1.6. mbrojtjen nga zjarri. 

 
Neni 40 

Administrimi i rregullt 
 
1. Punë të administrimit të rregullt, të cilat janë me interes të të gjithë pronarëve të 

një njësie të ndërtesës janë: 
1.1. mbajtja e higjienës në sipërfaqen e hapësirës së përbashkët; 
1.2. mirëmbajtja e rregullt e instalimeve elektrike në pjesët e përbashkëta të 

ndërtesës; 
1.3. mirëmbajtja e ndriçimit dhe pajisjeve tjera elektrike brenda dhe jashtë 

ndërtesës 
1.4. pagesa e shpenzimeve të energjisë elektrike në pjesët e përbashkëta dhe 

pajisjet e ndërtesës; 
1.5. ngjyrosja e mureve brenda dhe jashtë ndërtesës; 
1.6. servisimi i rregullt i ashensorit; 
1.7. servisimi i rregullt i instalimeve kundër zjarrit dhe aparatet kundër zjarrit në 

ndërtesë; 
1.8. servisimi i rregullt i instalimit të ujësjellësit, kanalizimit, instalimeve 

elektrike dhe instalimeve të makinerisë; 
1.9. dezinsektimi dhe deratizimi i hapësirës së përbashkët të ndërtesës dhe 

pjesëve të veçanta në tërë ndërtesën; 
1.10. pastrimi i ulluqeve, horizontale dhe vertikal, të ujit, si dhe rrjetave 

ujëmbledhësve; 
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1.11. pastrimi i gropës septike; 
1.12. mirëmbajtja dhe pastrimi i oxhaqeve; 
1.13. riparimet e nevojshme si: 

1.13.1. riparimi i kulmeve, mureve mbajtëse, shtyllave, konstruksioneve 
mes-katshe dhe themeleve; 

1.13.2. riparimi i oxhaqeve dhe kanaleve të ventilimit të dëmtuara; 
1.13.3. riparimi i fasadës së ndërtesës së dëmtuar; 
1.13.4. izolimi i mureve, dyshemeve dhe themelet të ndërtesave; 

1.14. të gjitha punë tjera të nevojshme për të mbajtur ndërtesën në gjendje të 
rregullt dhe për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e banorëve në ndërtesë për 
të cilat vendoset nga Shoqata e Pronarëve.  

 
Neni 41 

Riparimet emergjente të ndërtesës në bashkëpronësi 
 
1. Riparime emergjente konsiderohen punët e ndërmarra në bashkëpronësi me rastin e: 

1.1. dëmtimit në sistemin e ngrohjes qendrore; 
1.2. çarjeve, dëmtimeve dhe bllokimin në sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimit, 

për të parandaluar efektet negative të mëtejshme; 
1.3. problemeve të paraqitura në instalime elektrike; 
1.4. dëmeve të mëdha në oxhaqe dhe kanalet e ventilimit; 
1.5. depërtimit të ujit të shiut në ndërtesë, rehabilitimit të pasojave dhe 

dëmtimeve të mëdha në çati; 
1.6. kërcënimit të stabilitetit statik të ndërtesës ose të pjesëve të caktuara të 

ndërtesës; 
1.7. dëmtimeve në ashensorë; 
1.8. rënies së pjesëve të fasadës; 
1.9. rehabilitimit të pasojave nga zjarri, 
1.10. çdo ndërtimi tjetër, riparimi apo rehabilitimi urgjentisht i nevojshëm për të 

mbrojtur ndërtesën në bashkëpronësi ose përdoruesit e saj nga dëmi i afërt 
ose dëmtimet shtesë. 

 
Neni 42 

Mirëmbajtja e rregullt të ndërtesave 
 
1. Kryesia e Shoqatës, ose drejtpërdrejt përmes administratorit ose shoqatës së 

pronarëve, do të përgatisë një plan për mirëmbajtjen e rregullt të ndërtesave. Plani 
do të zgjasë së paku një (1) vit. 

2. Në planin e mirëmbajtjes, Kryesia e Shoqatës do të përcaktojë elementet që do të 
mirëmbahen ose riparohen dhe do ti përfshijë në buxhetin e kërkuar nga neni 37 i 
këtij ligji.  

3. Nëse ndonjë pronar beson se plani i mirëmbajtjes nuk siguron ruajtjen e ndërtesës 
në bashkëpronësi, ai mund të sfidojë planin dhe buxhetin duke dorëzuar një 
kundërshtim te Kryesia e Shoqatës. Nëse Kryesia e Shoqatës refuzon këtë 
kundërshtim, pronari i njësisë mund të ndërmerr hapa në dispozicion në bazë të 
këtij ligji, duke përfshirë thirrjen e një takimi të jashtëzakonshëm të Shoqatës së 
Pronarëve.  
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4. Në rastet kur ndonjë apo më shumë pronarë nuk respektojnë planin e mirëmbajtjes, 
secili pronar tjetër mund të lajmëroj inspektorin komunal që të marrë vendim ndaj 
tyre që të zbatojnë planin e mirëmbajtjes. 

 
Neni 43 

Shpenzimet tjera 
 
1. Shpenzime tjera mund të aprovohen nga shumica e pronarëve ose siç përcaktohet 

ndryshe nga ky ligj. 
2. Shpenzimet tjera janë shpenzimet që tejkalojnë kostot e menaxhimit të rregullt 

përfshijnë ndryshimet në pronësinë e përbashkët, ndryshimin e shfrytëzimit në 
ndërtesë dhe përmirësimet që nuk përfshihen në mirëmbajtjen e rregullt të 
ndërtesës, angazhimi i profesionistëve siç janë avokatët apo kontabilistët dhe 
aktivitetet për përmirësimin e shoqërisë dhe komunitetit. 

3. Nëse një Shoqatë e Pronarëve nuk e aprovon një shpenzim të propozuar, cilido 
pronar njësie apo një kombinim i pronarëve të njësive mund të financojnë 
shpenzimin vetë, nëse aktiviteti ose shërbimi që rrit shpenzimet është në përputhje 
me Marrëveshjen e Bashkëpronësisë, rregulloret, rendit shtëpiak me këtë ligj dhe 
ka marrë aprovimin e nevojshëm të pronarit, nëse aprovimi i tij/saj është i/e 
nevojshëm. 

4. Pronarët, të cilët e kanë më shumë se gjysmën e pjesëve në bashkëpronësi në 
ndërtesë, aprovojnë rendin shtëpiak, në të cilin vendosen rregullat themelore të 
mirëkuptimit fqinjësor në ndërtesë. 

 
KREU VII 

MBIKËQYRJA 
 

Neni 44 
Mbikëqyrja administrative 

 
1. Përgjegjës për zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra 

në bazë të këtij ligji është Ministria përkatëse për mjedisin dhe planifikimin 
hapësinor. 

2. Mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës së administratës komunale rreth zbatimit të 
dispozitave të këtij ligji e bënë Ministria përkatëse për mjedisin dhe planifikimin 
hapësinor. 

 
Neni 45 

Mbikëqyrja inspektuese 
 
1. Mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra 

në bazë të këtij ligji, e kryen inspektori komunal i autorizuar për banim në kuadër 
të organit kompetent për inspektim. 

2. Në territoret që janë nën kompetencën e Ministrisë, mbikëqyrjen inspektuese e 
bënë Inspektorati i Ministrisë. 

3. Gjatë kryerjes së punës inspektuese, inspektorët nga paragrafi 1. i këtij neni kanë të 
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drejtë të kryejnë mbikëqyrje në të gjitha ndërtesat për banim dhe ndërtesat për 
banim që kanë njësi afariste që janë në pronësi të më shumë së një pronari, si dhe, 
në komplekse të njësive individuale të banimit dhe afariste të cilat kanë në pronësi 
të përbashkët një territor, në funksion dhe në përdorim, ekskluzivisht, të pronarëve 
të njësive nëse administrimi i të njëjtave kryhet në përputhje me dispozitat e këtij 
ligji dhe akteve nënligjore në bazë të këtij ligji.  

4. Shoqata e pronarëve ose Administratori si dhe pronarët e njësive individuale në 
ndërtesën në bashkëpronësi ose përfaqësuesve të tyre janë të detyruar t’i 
mundësojnë inspektorëve qasje në dokumentet e nevojshme lidhur me 
administrimin e ndërtesës në bashkëpronësi. 

5. Për gjendjen e konstatuar inspektori mban procesverbal në bazë të cilit nxjerr 
aktvendim dhe në bazë të cilit konkluzion lejohet ekzekutimi. 

6. Kundër aktvendimit të inspektorit të autorizuar për banim mund të bëhet ankesë në 
Ministri. 

7. Ankesa kundër aktvendimit nuk e shtynë ekzekutimin. 
 

KREU VIII 
MASAT NDËSHKIMORE 

 
Neni 46 

 
1. Shoqata e Pronarëve mund të regjistrojë një barrë pagese ndaj një njësie për çdo 

pagesë të vonuar ndaj saj ose gjoba të vendosura ndaj pronarit të asaj njësie.  
2. Shuma e barrës së pagesës rritet varësisht me vonesën e pagesës. 
3. Barra e pagesës do të mbetet mbi njësinë dhe duhet të përmbushet para se njësia të 

mund të shitet, transferohet ose bartet në ndonjë mënyrë tjetër. 
4. Një barrë pagese sipas këtij neni është me përparësi ndaj të gjitha barrë pagesave 

tjera mbi një njësi, përveç:  
4.1. barrës së pagesave të regjistruara para regjistrimit të marrëveshjes së 

bashkëpronësisë;  
4.2. interesit të sigurimit në njësinë që ka prioritet ndaj të gjitha interesave tjera 

të sigurimit dhe që është regjistruar para datës në të cilën evidentohet se 
taksa e kërkuar nuk është paguar; dhe  

4.3. barrës tatimore për patundshmëri dhe taksat apo ngarkesat tjera qeveritare 
ndaj njësisë.  

5. Barra e pagesës regjistrohet në marrëveshjen e bashkëpronësisë dhe përbën njoftim 
dhe për kryerje të saj. 

6. Shoqata do t’i ofrojë pronarit të njësisë apo përfaqësuesit të caktuar të pronarit të 
njësisë një njoftim me shkrim për natyrën dhe shumën e papaguar të taksave, 
gjobave ose shumave tjera që aktualisht ngarkohen ndaj njësisë së pronarit. Nëse 
nuk jepet njoftim, shoqata nuk do të ketë të drejtë të shpall barrë pagese mbi 
njësinë. 

7. Barra e pagesës e shoqatës mund të ekzekutohet në mënyrë të njëjtë si hipoteka në 
patundshmëri. 

8. Shoqata do të ketë të drejtë në shpenzimet dhe tarifat e arsyeshme të avokatit që i 
dalin shoqatës për të zbatuar barrën e pagesës. 
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9. Anëtarët e Kryesisë së Shoqatës ose Administratorët i nënshtrohen detyrimeve 
ligjore ndaj Shoqatës së Pronarëve siç parashihet me këtë ligj dhe gjithashtu mund 
të ballafaqohen me ndjekje penale nëse përfshihen në veprimtari kriminale gjatë 
kryerjes së përgjegjësive të tyre. 

 
KREU IX 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 47 
 
1. Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj i nxjerr Ministria në afat prej gjashtë (6) 

muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 
2. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji Nr. 03/L-091 për Shfrytëzimin, 

administrimin, mirëmbajtjen e ndërtesës në bashkëpronësi. 
3. Bashkësitë e pronarëve të organizuar sipas Ligjit Nr. 03/L-091 për Shfrytëzimin, 

administrimin, mirëmbajtjen e ndërtesës në bashkëpronësi, brenda gjashtë (6) 
muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet të organizohen në përputhje me 
këtë ligj. 

 
Neni 48 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji nr. 04/L-134 
29 korrik 2013 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-033-2013, datë 16.08.2013 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 29 / 22 GUSHT 2013, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Me qëllim të hartimit të kornizës ligjore për shfrytëzimin, administrimin dhe 
mirëmbajtjen e ndërtesës në bashkëpronësi, dhe krijimit të mekanizmave dhe kushteve 
të banimit sipas standardeve të Bashkimit Evropian, 
 
Miraton 
 

LIGJIN PËR SHFRYTËZIMIN, ADMINISTRIMIN DHE MIRËMBAJTJEN 
E NDËRTESËS NË BASHKËPRONËSI 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi dhe fusha e veprimit 

 
1. Me këtë ligj rregullohen të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e pronarëve të 

njësive të ndërtesës në lidhje me shfrytëzimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e 
pjesëve të përbashkëta dhe pajisjeve të ndërtesës - bashkëpronësinë në ndërtesë.  

2. Ky ligj zbatohet për të gjitha ndërtesat, të cilat kanë disa njësi dhe shërbejnë për 
banim ose ushtrim të aktiviteteve afariste si dhe që janë në pronësi të më shumë së 
një pronari (bashkëpronësi).  
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Neni 2 
Përkufizimet 

 
“Ndërtesë banimi në bashkëpronësi” është ndërtesa e pavarur me dy apo më shumë 
njësi të përshtatshme dhe e parashikuar për banim, respektivisht për banim dhe ushtrim 
të aktiviteteve afariste e që është në pronësi të më shumë së një pronari. 
“Bashkëpronësi” janë pjesët e përbashkëta dhe pajisjet e ndërtesës të cilat i shërbejnë 
njësive të ndërtesës dhe ndërtesës si tërësi, si dhe toka në të cilën është ndërtuar 
ndërtesa. 
“Njësitë individuale në ndërtesë” janë njësitë e banimit, njësitë afariste, apo hapësirat 
tjera të pavarura në ndërtesë në pronësi individuale. 
“Pronarë” janë personat fizikë dhe juridikë të cilët janë bartës të së drejtës së 
pronësisë në njësinë e ndërtesës. 
“Sipërfaqe e shfrytëzueshme” është sipërfaqja e përgjithshme e dyshemesë së njësisë 
në ndërtesë, duke mos përfshirë sipërfaqen që zënë muret e njësisë në ndërtesë. 
 

Neni 3 
Të Drejtat në Bashkëpronësinë e Ndërtesës 

 
Pronarët e kanë të drejtën e bashkëpronësisë në pjesët e përbashkëta dhe pajisjet e 
ndërtesës të cilat i shërbejnë njësive të ndërtesës dhe ndërtesës si tërësi. 
 

Neni 4 
Pjesët e Përbashkëta dhe Pajisjet e Ndërtesës 

 
1. Në kuptim të këtij ligji, në pjesët e përbashkëta dhe pajisjet e ndërtesës, hyjnë:  

1.1. konstruksioni mbajtës i ndërtesës (themelet, muret masive, shtyllat, 
konstruksioni mes katesh, i kulmit/ kulmet e pjerrëta dhe të rrafshëta);  

1.2. mbulesa e kulmit (izolimi, tjegullat, sallonit dhe të ngjashme);  
1.3. kulmet e rrafshëta, të shfrytëzueshëm dhe të pashfrytëzueshëm;  
1.4. fasadat e ndërtesës, dera hyrëse dhe dritaret e hapësirave të përbashkëta;  
1.5. punimet e llamarinës së kulmit dhe punimet tjera (kanalet e ujit, vertikale 

dhe horizontale, skajet/anësorët dhe të tjera);  
1.6. oxhaqet, kanalet e ventilimit, hidranti, pajisjet për fikjen e zjarrit, gypat e 

ujit, kanali për mbeturina dhe të ngjashme;  
1.7. shkallët e përbashkëta, koridoret, rrethojat, daljet emergjente, ballkonet ose 

lozhat e përbashkëta dhe të ngjashme;  
1.8. ashensorët për bartjen e banorëve dhe gjësendeve, me instalimet komplete të 

tyre;  
1.9. instalimet elektrike prej siguresës kryesore deri te pllaka shpërndarëse e 

njësisë së ndërtesës;  
1.10. instalimet e ujësjellësit prej matësit kryesor të ujit deri te konsumatori (të 

gjitha instalimet në mure dhe në dysheme deri te kyçja me instalimet brenda 
njësisë së ndërtesës) si dhe sanimi (riparimet) pas intervenimeve;  

1.11. pajisjet sanitare të instalimit të ujësjellësit dhe kanalizimit në hapësirat e 
përbashkëta;  
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1.12. instalimet vertikale të kanalizimit nga gypat dalës të banesës deri te puset 
kryesore;  

1.13. instalimet elektrike të ndriçimit të shkallëve (automatet, vendi i llambave 
dhe armaturave, pllaka shpërndarëse, njehsori dhe ora e montuar);  

1.14. pjesët e përbashkëta të instalimeve të ngrohjes qendrore nga lidhja me 
kallkan si dhe trupat ngrohës në hapësirat e përbashkëta;  

1.15. instalimi i telefonit deri te shpërndarësi në njësi të ndërtesës, instalimi i 
dyerve me dorëza elektrike, interfon zilja, instalimet e rrufepritësit dhe të 
ngjashme;  

1.16. pajisjet për furnizim me ujë (hidrofori dhe hidroflekset);  
1.17. hapësirat dhe instalimet për largimin e mbeturinave, hapësirat për larjen e 

rrobave, bodrumet dhe hapësirat e nën kulmit;  
1.18. pastrimi i gropës septike të përbashkët dhe;  
1.19. pjesët dhe pajisjet tjera të cilat i shërbejnë qëllimeve të përbashkëta.  

 
Neni 5 

Bashkëpronësitë në Ndërtesë të cilat u shërbejnë më shumë ndërtesave 
 
1. Bashkëpronësitë në ndërtesë të cilat u shërbejnë pronarëve të disa ndërtesave janë 

bashkëpronësitë në ndërtesë të cilat janë ndërtuar për këtë qëllim dhe nëse për 
ndërtimin e tyre kanë kontribuar pronarët e më shumë ndërtesave.  

2. Bashkëpronësitë në ndërtesë nga paragrafi 1, i këtij neni, përbëjnë bashkëpronësinë 
e të gjithë pronarëve të njësive në ato ndërtesa. Për shfrytëzimin dhe administrimin 
e tyre proporcionalisht zbatohen dispozitat e këtij ligji.  

 
KREU II 

SHFRYTËZIMI I BASHKËPRONËSISË DHE NJËSIVE NË NDËRTESË 
 

Neni 6 
Shfrytëzimi i Bashkëpronësisë dhe njësive në ndërtesë 

 
1. Pronari është i detyruar të shfrytëzoj bashkëpronësinë në pajtim me destinimin dhe 

në masë e cila i përgjigjet të drejtave të pronareve të tjerë.  
2. Pronarët mund të marrin vendim për të gjitha punët në bashkëpronësi të cilat kanë 

për qëllim përmirësimin e kushteve për përdorimin e saj.  
 

Neni 7 
Shfrytëzimi i njësive në ndërtesë 

 
Çdo pronarë të drejtën e vet pronësore në njësitë e ndërtesës e realizon në atë mënyrë 
që mos t’i pengojë pronarët tjerë në shfrytëzimin e njësive në pronësi të tyre, 
respektivisht shfrytëzimin dhe përdorimin e pjesëve dhe pajisjeve të përbashkëta në 
ndërtesë. 
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Neni 8 
Kryerja e Veprimtarive të lejuara në njësitë e ndërtesës 

 
1. Në pajtim me dispozitat e këtij ligji, pronari nuk mund t’ia ndërrojë destinimin e 

njësisë së ndërtesës nëse paraprakisht nuk i plotëson kushtet nga paragrafi 2 dhe 3 i 
këtij neni si dhe procedurat e kushtet tjera të përcaktuara me akte të veçanta.  

2. Në pajtim me paragrafin 1, të këtij neni, për ndryshimin e destinimit të njësisë së 
ndërtesës pronari duhet të siguroj paraprakisht pëlqimin e pronarëve të tjerë, ku 
shuma e sipërfaqes së shfrytëzueshme të njësive të tyre të veçanta, përbënë mbi 
pesëdhjetë (50) % të sipërfaqes së përgjithshme të shfrytëzueshme të ndërtesës.  

3. Pëlqimi i pronarëve duhet të jetë i verifikuar tek organet kompetente.  
4. Administratori, respektivisht cilido pronarë tjetër mund të kërkojë që të ndërpriten 

punimet rreth ndryshimeve, nëse ndryshimet në njësinë e ndërtesës apo të pjesëve 
janë në kundërshtim me paragrafin 1, 2 dhe 3 të këtij neni.  

 
Neni 9 

Përgjegjësitë për Dëmet 
 
1. Pronari është përgjegjës për dëmin i cili është shkaktuar gjatë shfrytëzimit të 

njësisë së tij, dhe ndikon në njësitë tjera të ndërtesës ose në bashkëpronësinë në 
ndërtesë, në pajtim me dispozitat e përgjithshme ligjore.  

2. Pronari, respektivisht qiramarrësi i njësisë së ndërtesës, është përgjegjës solidar me 
shkaktuesin e dëmit kur atë e shkakton personi i tretë, si vizitor i ftuar i 
pronarit/qiramarrësit, në njësi të ndërtesës, gjegjësisht në bashkëpronësi të 
ndërtesës.  

 
Neni 10 

Raportet e Qiramarrësit ndaj Bashkëpronësisë në ndërtesë 
 
1. Nëse pronari e lëshon me qira njësinë në ndërtesë, atëherë me kontratën për qiranë, 

të gjitha të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë kalojnë në qiramarrësin, përveç të 
taksës në pronë.  

2. Nëse kontrata për qiranë nuk rregullohet ndryshe, shpenzimet e zakonshme 
mbulohen nga qiramarrësi, kurse shpenzimet tjera mbulohen nga pronari.  

3. Në kuptim të paragrafit 2, të këtij neni, në shpenzime të zakonshme hyjnë të gjitha 
shpenzimet rrjedhëse të cilat krijohen si pasojë e shfrytëzimit të rregullt të njësisë 
në ndërtesë, ku mund të hyjnë: rryma, uji, ngrohja qendrore, shpenzimet e 
mirëmbajtjes, administrimit të bashkëpronësisë në ndërtesë.  

4. Në rast të lidhjes së kontratës së qirasë, respektivisht ndryshimit të saj, pronari 
duhet menjëherë të lajmërojë administratorin. Deri në momentin e lajmërimit, 
bartës i të gjitha detyrimeve në adresë të administrimit të ndërtesës është pronari në 
njësinë e ndërtesës.  
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KREU III 
ORGANET VENDIMMARRËSE NË NDËRTESAT E BANIMIT 

DHE NDARJA E PËRGJEGJËSIVE 
 

Neni 11 
Organet e vendimmarrjes 

 
Për vendimmarrje dhe administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesë përgjegjës është 
Bashkësia e pronarëve ose përfaqësuesit e pronarëve dhe organet e zgjedhura 
administruese si këshilli administrues dhe administratori. 
 

Neni 12 
Kontrata për bashkëpronësi 

 
Marrëdhëniet, të drejtat, detyrimet si dhe përqindjet në bashkëpronësi, pronarët i 
rregullojnë me Kontratën për Bashkëpronësi që lidhet në mes të gjithë pronarëve. 
 

Neni 13 
Bashkësia e Pronarëve 

 
1. Takimi i Bashkësisë së Pronarëve duhet të thirret nga pronarët të cilët së bashku e 

përbëjnë më së paku 1/5 e pronareve të bashkëpronësisë, administratori ose 
Këshilli Administrues. 

2. Administratori është i detyruar ta thërrasë mbledhjen e Bashkësisë së Pronarëve së 
paku një herë në vit me ftesë të veçantë së paku dy javë para ditës së mbledhjes. 

 
Neni 14 

Udhëheqja dhe marrja e vendimeve në Bashkësinë e Pronarëve 
 
1. Bashkësinë e Pronarëve zakonisht e udhëheq administratori, personi i cili 

përcaktohet me shumicë votash nga pjesëmarrësit në Bashkësi ose ai i cili e ka 
ftuar Bashkësinë.  

2. Në Bashkësinë e Pronarëve vendoset me shumicë votash të pronarëve, pjesa e të 
cilëve përbënë më shumë se pesëdhjetë (50) %,së pjesëve të bashkëpronësisë në 
ndërtesa.  

3. Për funksionimin e Bashkësisë së Pronarëve kërkohet kuorumi të cilin e përbëjnë 
pronarët, pjesët e bashkëpronësisë së të cilëve përbëjnë më shumë se pesëdhjetë 
(50) % të bashkëpronësisë në ndërtesë. Në rast të mungesës së kuorumit, 
administratori cakton mbledhje të re.  

4. Në mbledhjen e përsëritur të pronarëve mund të votohen propozim vendimet që 
kanë qenë të paraqitura në ftesë dhe që përfshihen në administrimin e rregullt me 
shumicën e pronarëve të pranishëm, sipas pjesëve në bashkëpronësi të ndërtesës.  

5. Në Bashkësinë e Pronarëve administratori harton procesverbal, në të cilin 
evidentohen të gjitha vendimet e mbledhjes dhe nga një kopje e të njëjtit u 
shpërndahet të gjithë pronarëve.  
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Neni 15 
Këshilli Administrues 

 
Nëse pronarët nuk vendosin ndryshe, Këshilli Administrues përbëhet prej tre anëtarëve 
të cilët e mbikëqyrin punën e administratorit që rrjedh nga kontrata për kryerjen e 
punëve të administrimit, paraqet propozim vendimet të cilat votohen me anë të 
nënshkrimit të listës si dhe i jep kompetenca administratorit. 
 

Neni 16 
Administratori 

 
1. Nëse ndërtesa i ka dy ose më shumë pronarë me më shumë se gjashtë njësi në 

ndërtesë, pronarët duhet ta caktojnë administratorin.  
2. Administratori është i autorizuar dhe i përfaqëson pronarët, si dhe kujdeset për 

përmbushjen e të drejtave dhe detyrimeve të përcaktuara me ligjin në fuqi, 
respektivisht marrëdhëniet kontraktuese me personat e tretë.  

 
Neni 17 

E drejta për të ushtruar veprimtarinë e administratorit 
 
1. Administratori kryen punët e administrimit të rregullt.  
2. Të drejtën për të ushtruar veprimtarinë e Administrimit kanë personat juridik të 

cilët duhen të licencohen në MMPH.  
3. Kriteret, normat dhe procedurat për Licencim do të detajohen me Udhëzimin 

Administrativ për Licencimin e Administratorëve që do ta hartoj MMPH.  
4. Nëse administratori nuk është i zgjedhur, çdo pronarë mund të propozojë që atë ta 

zgjedh gjykata në procedurë gjyqësore.  
 

Neni 18 
Autorizimet e Administratorit 

 
1. Administratori krahas autorizimeve të caktuara me ligjet ne fuqi ka edhe 

autorizime tjera si vijon:  
1.1. harton planin e mirëmbajtjes së ndërtesës, kohën e realizimit dhe 

ekzekutimin e këtij plani;  
1.2. mban llogarinë e shpenzimeve të administrimit;  
1.3. informon pronarët për punën e tij/saj dhe ua cakton llogaritë mujore dhe 

vjetore;  
1.4. përgatit faturat e pronarëve në bazë të llogarisë mujore dhe paguan 

detyrimet për kontratat me personat e tretë;  
1.5. paraqet raportin vjetor për administrimin e objektit;  
1.6. përfaqëson pronarët para organeve përkatëse për dhënien e lejeve dhe 

shfrytëzimin e shërbimeve komunale;  
1.7. administratori kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj, me ligjet 

tjera ne fuqi ose me marrëveshjen e pronarëve.  
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Neni 19 
Kontrata për kryerjen e punëve të administrimit 

 
1. Për kryerjen e punëve të administrimit, përveç autorizimeve nga neni 18 i këtij 

ligji, raportet në mes të pronarëve dhe administratorit rregullohen me kontratë të 
veçantë.  

2. Kontrata për kryerjen e punëve të administrimit është e vlefshme kur atë e 
nënshkruajnë administratori dhe pronarët, numri i nevojshëm i të cilëve është i 
domosdoshëm për pranimin e vendimit për zgjedhjen e administratorit.  

3. Pronarët, krahas zgjedhjes së administratorit, mund të autorizojnë edhe një apo më 
shumë pronarë për asistim në punët e administrimit. Në këtë rast, kontrata është e 
vlefshme kur atë e nënshkruajnë administratori dhe të autorizuarit për realizimin e 
kontratës.  

4. Në pajtim me paragrafin 2, të këtij neni, kontrata për kryerjen e punëve të 
administrimit është e obligueshme edhe për pronarët të cilët nuk e kanë 
nënshkruar, gjegjësisht pronarët të cilët kanë votuar kundër nënshkrimit të së 
njëjtës.  

 
Neni 20 

Përmbajtja e Kontratës për kryerjen e punëve të administrimit 
 
1. Kontrata për kryerjen e punëve të administrimit përmban veçmas:  

1.1. autorizimet, detyrimet dhe përgjegjësit e administratorit;  
1.2. kompensimin për kryerjen e punëve të administratorit;  
1.3. kohën për të cilën kontrata është e vlefshme.  

 
Neni 21 

E drejta e administratorit për zgjedhjen e personit të tretë 
 
1. Administratori për kryerjen e punëve të veçanta, që bëjnë pjesë në kornizën e 

punëve të administrimit, mund të autorizojë personat e tretë i cili duhet të jetë i 
licencuar sipas nenit 17 të këtij ligji. Për punët e kryera nga personat e tretë 
përgjigjet administratori.  

2. Kur administratori në kuadër të kryerjes së punëve të administrimit, kontrakton 
punët më personat e tretë, për zgjedhjen e bërë u përgjigjet pronarëve.  

3. Me kontratën për kryerjen e punëve të administrimit mund të vendoset që 
administratori para lidhjes së kontratës me personin e tretë, propozimin e kontratës 
t’ia dërgoj pronarëve ose këshillit administrues për marrjen e pëlqimit.  

4. Procedura e përzgjedhjes së personave të tretë për kryerjen e punëve të veçanta 
përcaktohet nga pronarët.  

 
Neni 22 

Shkëputja e kontratës për kryerjen e punëve të administrimit 
 
1. Secila palë në kontratën për kryerjen e punëve të administrimit mund njëanshëm të 

heqë dorë nga kontrata, me detyrimin e njoftimit të palës tjetër në afat prej më së 
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paku tre (3) muaj, nga dita e parashtrimit të njoftimit. Brenda këtij afati pronarët 
zgjedhin administratorin e ri.  

2. Nëse administratori shkel autorizimet e ligjit ose detyrimet sipas kontratës për 
kryerjen e punëve të administrimit, pronarët mund të mos e respektojnë afatin e 
dorëheqjes sipas paragrafit 1, të këtij neni.  

3. Për heqje dorë nga kontrata, pronarët zbatojnë mënyrën e caktuar si për zgjedhjen e 
administratorit.  

 
Neni 23 

Detyrimet e Administratorit rreth dorëzimit të administrimit 
 
1. Pas përfundimit të kontratës për kryerjen e punëve të administrimit, administratori 

duhet që tërë dokumentacionin relevant rreth administrimit të ndërtesës t’ia 
dorëzojë administratorit të ri, si dhe t’i njoftojë palët e treta për zëvendësimin e 
administratorit.  

2. Pronarët caktojnë administrator të përkohshëm, në rastet e nevojshme, përderisa të 
mos caktohet administratori i ri.  

 
Neni 24 

Mos përmbushja e Detyrimeve të Administratorit 
 
1. Administratori duhet patjetër t’i përmbushë detyrimet financiare me personat e 

tretë nga kontratat e administrimit të ndërtesës, sipas pagesave të pranuara nga çdo 
pronarë veç e veç.  

2. Nëse ndonjë nga pronarët dështon në përmbushjen e detyrimeve të tij/saj ndaj 
personit të tretë, administratori në afat prej tetë (8) ditësh, nga dita e pranimit të 
njoftimit nga personi i tretë, dorëzon të dhënat e nevojshme për pronarin me qëllim 
të paraqitjes së kërkesë-padisë ndaj tij/saj.  

 
Neni 25 

Raportimi i Administratorit 
 
1. Administratori së paku një herë në vit iu raporton pronarëve për punën e tij.  
2. Pa marrë parasysh dispozitat e paragrafit 1, të këtij neni, administratori raporton 

sipas kërkesës së shumicës së pronarëve ose vlerësimit të tij/saj.  
 

Neni 26 
 
1. Administratori duhet t’i mundësojë çdo pronari qasje në shikimin e kontratës së 

lidhur me personat e tretë, librave të kontabilitetit që janë të evidentuara në bazë të 
kontratave dhe raporteve afariste të administratorit me personat e tretë dhe të 
gjendjes së fondit rezervë nëse kërkesa është e arsyeshme.  

2. Administratori, çdo pronari një herë në gjashtë (6) muaj, duhet t’ia paraqes 
llogarinë e shpenzimeve.  

3. Në llogarinë e shpenzimeve administratori duhet ta paraqes ndaras çdo shpenzim të 
qarkullimit, mirëmbajtjes, punëve të administrimit në përgjithësi, si dhe listën e 
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çdo pronari, në të cilën është e evidentuar llogaria, lartësia e parapagimit mujor në 
fondin rezervë, pagesat e tjera si dhe gjendjen e fondit rezervë.  

4. Administratori, çdo pronari me kërkesën e tij/saj i paraqet dëshminë e gjendjes së 
detyrimeve të papaguara në ditën e caktuar.  

5. Shpenzimi i nxjerrjes së dëshmive nga paragrafi 4, i këtij neni, nuk hyn në 
shpenzimet e kryerjes së punëve të administrimit.  

 
Neni 27 

Kryerja e Veprimtarive në kundërshtim me lejen apo pa lejen e Organit 
kompetent 

 
1. Nëse në banesë kanë filluar te kryhen veprimtari në kundërshtim me lejen e organit 

ose pa lejen e tij, atëherë organi kompetent i Komunës me urdhëresë ndalon 
kryerjen e veprimtarisë deri në marrjen e lejes për një veprim të tillë. 

2. Nëse sipas paragrafit 1, të këtij neni, këtë veprimtari e kryen qiramarrësi i banesës, 
atëherë administratori duhet ta njoftojë pronarin e banesës. 

 
KREU IV 

ADMINISTRIMI DHE MIRËMBAJTJA E BASHKËPRONËSISË 
NË NDËRTESË 

 
Neni 28 

Administrimi i Rregullt 
 
1. Punë të administrimit të rregullt, të cilat janë me interes të të gjithë pronarëve të 

një njësie të ndërtesës janë: 
1.1. mirëmbajtja e higjienës në sipërfaqen e hapësirës së përbashkët;  
1.2. mirëmbajtja e rregullt e instalimeve elektrike në pjesët e përbashkëta të 

ndërtesë;  
1.3. mirëmbajtja e ndriçimit dhe pajisjeve tjera elektrike brenda dhe jashtë 

ndërtesës;  
1.4. pagesa e shpenzimeve të energjisë elektrike në pjesët e përbashkëta dhe 

pajisjet e ndërtesës;  
1.5. ngjyrosja e mureve brenda dhe jashtë ndërtesës;  
1.6. servisimi i rregullt i ashensorit;  
1.7. servisimi i rregullt i instalimeve kundër zjarrit dhe aparatet kundër zjarrit në 

ndërtesë;  
1.8. servisimi i rregullt i instalimit të ujësjellësit, kanalizimit, instalimeve 

elektrike dhe instalimeve të makinerisë;  
1.9. dezinsektimi dhe deratizimi i hapësirës së përbashkët të ndërtesës dhe 

pjesëve të veçanta në tërë ndërtesën;  
1.10. pastrimi i olluqeve, horizontal dhe vertikal, të ujit, si dhe rrjetave 

ujëmbledhsëve;  
1.11. pastrimi i gropës septike;  
1.12. mirëmbajtja dhe pastrimi i oxhaqeve;  
1.13. mirëmbajtje dhe shërbime tjera për të cilat vendoset nga Bashkësia e 

Pronarëve.  
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Neni 29 
Plani për mirëmbajtjen e rregullt te Ndërtesave 

 
1. Planin për sigurimin e mirëmbajtjes së rregullt te ndërtesave e përgatit 

administratori për një kohë të caktuar prej një (1), deri në pesë (5) vjet, të cilin e 
miratojnë pronarët.  

2. Në planin për mirëmbajtje, pronarët caktojnë pjesët të cilat mirëmbahen dhe që do 
të administrohen me mjetet financiare që sigurohen me parapagim në fondin 
rezerve.  

3. Nëse cilido pronar mendon që plani i mirëmbajtjes nuk siguron ruajtjen e kushteve 
për banim, respektivisht shfrytëzimin e njësisë në ndërtesë ose të ndërtesës si 
tërësi, mund të kërkojë që gjykata për kundërvajtje me procedurë gjyqësore, të 
urdhërojë revidimin e përshtatshmërisë së planit të mirëmbajtjes.  

 
Neni 30 

Rendi Shtëpiak 
 

Pronarët, të cilët e kanë më shumë se gjysmën e pjesëve në bashkëpronësi në ndërtesë, 
aprovojnë rendin shtëpiak, në të cilin vendosen rregullat themelore të mirëkuptimit 
fqinjësor në ndërtesë. 
 

Neni 31 
Bartja e shpenzimeve të Administrimit 

 
1. Pronarët detyrohen të mbulojnë të gjitha shpenzimet e administrimit sipas 

përqindjes në bashkëpronësi të ndërtesës, nëse pronarët me kontratën me shkrim 
nuk pajtohen ndryshe.  

2. Për mbulimin e shpenzimeve, që janë si pasojë e vendimeve të aprovuara, 
përgjigjen pronarët, pa marrë parasysh faktin se kanë votuar për ose kundër 
vendimeve të aprovuara.  

 
Neni 32 

Punët të cilat e tejkalojnë kornizën e Administrimit të rregullt 
 
1. Pronarët caktojnë punët të cilat tejkalojnë kornizat e administrimit të rregullt të 

ndërtesave, me pëlqimin e të gjithë pronarëve.  
2. Punët të cilat tejkalojnë kornizën e administrimit të rregullt, përfshijnë ndryshimet 

në bashkëpronësi të ndërtesës, ndryshimet e përdorimit të bashkëpronësisë në 
ndërtesë dhe përmirësimet të cilat nuk hyjnë në mirëmbajtjen e rregullt të 
ndërtesave.  

3. Nëse pronarët nuk arrijnë marrëveshje lidhur me financimin e punëve nga 
paragrafi 2, i këtij neni, atëherë pronarët të cilët i propozojnë këto punë mund t’i 
financojnë të njëjtat më shpenzime të veta, nëse këto veprime nuk e cenojnë të 
drejtën e pronësisë së të tjerëve, respektivisht nuk cenojnë interesat e pronarëve 
tjerë. 
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Neni 33 
Parapagimi 

 
Pronarët në planin e mirëmbajtjes caktojnë shumën e parapagimit mujor për fondin 
rezervë, ku pjesëmarrja e gjithsecilit caktohet varësisht nga pjesa e tij/saj proporcionale 
në bashkëpronësinë e ndërtesës, nëse palët me marrëveshje nuk merren vesh ndryshe. 
 

Neni 34 
Administrimi i mjeteve të fondit rezervë 

 
1. Administratori duhet të sigurojë që të gjitha parapagimet e pronarëve të 

administrohen në llogari të veçantë.  
2. Nëse administratori administron më shumë se një ndërtesë, mjetet e fondit rezervë 

për ndërtesa të ndryshme administrohen në llogari të veçanta.  
3. Me mjetet financiare të fondit rezervë administron administratori.  
4. Pronarët me kontratë i rregullojnë punët e administrimit.  
 

Neni 35 
Përdorimi i mjeteve nga Fondi rezervë 

 
1. Mjetet e fondit rezervë lejohen të përdorën vetëm për mbulimin e shpenzimeve për 

mirëmbajtje të ndërtesës në bashkëpronësi, riparimet e parapara në planin e 
miratuar të mirëmbajtjes dhe për mbulimin e shpenzimeve për punët e detyruara të 
mirëmbajtjes.  

2. Nëse pronari nuk paguan kontributin e vetë në fondin rezervë, atëherë 
administratori fton me shkrim për pagimin e kontributit. Ftesa e administratorit 
është akt juridik sipas kuptimit të ligjit në fuqi.  

 
KREU V 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 
 

Neni 36 
 
1. Me gjobë prej pesëqind (500) deri tremijë (3000) Euro, dënohet për kundërvajtje 

pronari, nëse i cenon dispozitat e nenit 31 të këtij ligji.  
2. Me gjobë prej njëmijë (1000) deri pesëmijë (5000) Euro, dënohen për kundërvajtje 

personi juridik, nëse i cenon dispozitat e nenit 34 të këtij ligji.  
3. Me gjobë prej njëqind (100) deri pesëqind (500) Euro dënohet për kundërvajtje 

pronari nëse i cenon dispozitat e nën-paragrafit 1.4. paragrafi 1 i nenit 11 të këtij 
ligji.  

4. Me gjobë prej pesëqind (500) deri tremijë (3000) Euro dënohet për kundërvajtje 
Administratori, nëse i cenon dispozitat e paragrafit 3. të nenit 26 dhe paragrafit 1. 
të nenit 35 të këtij ligji.  
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KREU VI 
 

Neni 37 
Zbatimi 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohen dispozitat që e rregullojnë këtë fushë. 
 

Neni 38 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/ L-091 
12 mars 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-008-2009, datë 03.04.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 51 / 15 PRILL 2009 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 pika (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Me qëllim të krijimit të dispozitave ligjore për zgjedhjen e kontesteve nga marrëdhëniet 
juridiko civile të personave fizik dhe juridik nga ana e gjykatave civile, si dhe 
 
Me qëllim të ndërtimit të një sistemi ligjor të zgjedhjes së kontesteve civile në 
përputhje me standardet ndërkombëtare, 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ PËR PROCEDURËN KONTESTIMORE 
 

PJESA E PARË 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
KREU I 
Neni l 

 
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, po që se me ligj të posaçëm nuk është përcaktuar 
ndryshe. 
 

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.  
 

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.  
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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.  

 
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.  
 

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.  

 
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 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.  

 
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.  
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Neni 9 
 
Palët ndërgjyqëse, 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. 
 

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 Po që 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.  

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. 

 
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.  

 
Neni 12 

 
Procedura e shkallës së parë, si rregull, përbëhet prej dy seancave gjyqësore: 

a) seancës përgatitore;  
b) seancës për shqyrtim kryesor të çështjes.  

 
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.  
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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. 
 

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. 
 

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. 
 

KREU II 
KOMPETENCA E GJYKATËS 

 
1. 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.  

 
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 



 
Ligjet civile 

 624 

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. 

 
Neni 19 

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

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 përgjigjjes ne padi.  

 
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.  

 
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 përgjigjjes në padi. 

 
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 
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dërgoj lëndën gjykatës e cila sipas mendimit te saj është kompetente.  
23.2 Gjykata të cilës i është dërguar lënda do ta procedoj 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.  

 
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 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.  

 
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.  
 

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.  
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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. 
 

2. 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.  

 
3. Kompetenca lëndore 

 
Neni 29 

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

4. Përcaktimi i vlerës së objektit të kontestit 
 

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

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.  

 
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. 
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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.  

 
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. 
 

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. 
 

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.  

 
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. 
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5. Kompetenca territoriale 
a) 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.  

 
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.  

 
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.  

 
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. 
 

b) Kompetenca e veçantë territoriale 
b.1. 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 posedimit mbi sendin e 
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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.  

 
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.  

 
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. 
 

b.2. 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.  
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Kompetenca ne kontestet për vërtetimin apo kundërshtimin e atësisë apo amësisë 
 

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. 
 

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. 
 

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.  

 
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. 
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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. 

 
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. 
 

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. 
 
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. 
 

Kompetenca në kontestet nga marrë dhëniet 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. 
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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 procedure trashëgimore. 
 

c). Kompetenca territoriale ndihmëse 
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 competence 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. 
 

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. 
 

Kompetenca në raportet pasurore-juridike te 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 kompetencës territoriale është gjykata në territorin e 
të cilës paditësi e ka vendbanimin apo vendqëndrimin në kohën e paraqitjes së padisë. 
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Kompetenca në kontestet për vërtetimin apo kundërshtimin e amësisë apo atësisë 
 

Neni 58 
 
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. 
 

c). Kompetenca territoriale ndihmëse 
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. 
 

Kompetenca në kontestet martesore 
 
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. 
 

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. 

 
Kompetenca për personat për te cilët ne Kosovë nuk ekziston gjykate 

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 
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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.  

 
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. 
 

6. Caktimi i kompetencës territoriale për paditë kundër shtetasve te 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. 
 

7. Caktimi i kompetencës territoriale nga gjykata e larte 
 

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. 
 

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. 
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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. 
 

8. 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.  

 
KREU III 

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;  
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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 ndërmjetësimit;  

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;  

g) në qoftë se ekzistojnë rrethana të tjera që e vejnë në dyshim paanësinë e tij.  
 

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 përjashtimin e gjyqtarit.  

 
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.  
 

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.  
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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. 

 
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. 

 
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.  
 

KREU IV 
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. 

 
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.  
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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.  

 
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.  
 

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. 
 

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. 

 
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 
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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.  

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.  

 
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 mundshme.  

 
Neni 80 

 
Gjykata ia cakton përfaqësuesin e përkohshëm edhe personit juridik duke i zbatuar në 
mënyre adekuate dispozitat e nenit 79 të këtij ligji. 
 

Neni 81 
 
81.1 Gjykata e cakton përfaqësuesin e përkohshëm nga radha e avokatëve.  
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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.  

 
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.  

 
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. 
 

Neni 84 
 
Zotësia procedurale e palëve ndërgjyqëse në gjykatat tona vlerësohet sipas dispozitave 
ligjore të vendit tonë. 
 

KREU V 
PËRFAQESUESIT 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.  

 
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.  
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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. 

 
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. 

 
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. 
 

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.  
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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 procedural 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 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.  

 
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.  

 
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. 
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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.  

 
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.  

 
KREU VI 

GJUHA NE 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.  
 

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. 
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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. 
 

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.  

 
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. 
 

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.  
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101.4 Kundër aktvendimeve të nxjerra në bazë të paragrafëve të mësipërme të këtij 
neni nuk lejohet ankimi.  

 
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.  

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.  

 
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.  

 
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 
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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.  

 
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.  

 
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. 
 

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.  
 

Neni 108 
 
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.  
 

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.  

 
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 
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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. 

 
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 që se as këta nuk 
gjendën në banesë, shkresa do t’i jepet fqinjit, po që 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. 

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. 

 
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 të marrjes si dhe vendi ku është lënë shkresa. Komunikimi i 
kryer në këtë mënyrë quhet i ligjshëm. 
 

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 
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mundësi që shkresën t’ia dorëzojnë me kohë, shkresa do të kthehet në gjykatë me një 
shënim në fletë dorëzimin se ku ndodhet adresati. 
 

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. 
 

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 që 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. 

 
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.  
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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. 

 
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. 
 

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 që 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 që 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.  
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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 që se paditësi nuk e 
bënë deponimin e duhur, padia do të hedhet poshtë. 

118.6 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. 

 
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 që 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. 

 
Dërgimi i shkresave nga vete 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 palës 

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. 
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Fletë dërgesa 
 

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. 

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. 

 
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. 

 
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.  
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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. 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.  

 
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.  

 
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.  
 

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 
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ndonjë ditë tjetër kur nuk punon gjykata, afati mbaron në ditën e punës, që vjen 
pas asaj të pushimit.  

 
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.  

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.  

 
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. 

 
KTHIMI NE 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 
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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. 

 
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. 

 
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. 
 

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 procedures së shkallës së dytë, gjykata e shkallës së parë 
duhet ta njoftojë për propozimin e paraqitur gjykatën e shkallës së dytë. 

 
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. 
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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. 

 
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.  
 

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.  

 
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. 
 

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.  

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 
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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.  

 
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.  

 
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 procure 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. 

 
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. 
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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. 

 
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 Gjykatës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut me të cilin është konstatuar shkelja e të drejtave dhe lirive 
themelore 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. 
 

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.  
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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. 

 
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. 

 
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. 
 

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.  

 
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). 
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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 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.  

 
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. 

 
c) aktgjykimi ne baze te heqjes dore 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 



 
Ligjet civile 

 660 

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.  

 
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 kërkesë-padia 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. 

 
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;  
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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.  

 
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 kërkesë-padisë, 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. 
 

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.  

 
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. 
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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.  

 
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. 
 

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. 
 

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. 
 

Neni 159 
 
Aktgjykimin burimor e nënshkruan gjyqtari. 
 

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. 
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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 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.  

 
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. 
 

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.  

 
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.  
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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.  

 
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.  

 
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 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.  
 

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 
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padisë, atëherë vendimi për ekzistimin apo mosekzistimin e kërkesës së tillë të 
të paditurit bëhet i formës së prerë.  

 
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.  

 
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. 
 

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.  
 

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.  

 
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.  
 

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 
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paraprak të palës kundërshtare, atëherë kësaj të dytës nuk i dërgohet aktvendimi 
i tillë.  

 
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. 
 

Neni 174 
 
Aktvendimet e formës së prerë gjobat e shqiptuar sipas dispozitave të këtij ligji 
përmbarohen sipas detyrës zyrtare.  
 

Neni 175 
 
Dispozitat e neneve 146, 153, 160 dhe 169 paragrafi 2 të këtij ligji në mënyrë të 
përshtatshme aplikohen edhe kur kem të bëjmë me aktvendimet. 
 

PROCEDURA SIPAS MJETEVE TË GODITJES 
 

KREU XIII 
MJETET E ZAKONSHME TË GODITJES 

 
ANKESA KUNDEËR 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.  
 

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.  
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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.  

 
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.  

 
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. 

 
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 
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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.  

 
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 prapsmit 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); 

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;  
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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 kërkesë-padia.  
 

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.  

 
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. 
 

Procedura sipas ankesës 
 

Neni 185 
 
Ankesa i paraqitet gjykatës e cila e ka dhënë aktgjykimin e shkallës së parë, në një 
numër të mjaftueshem ekzemplarësh për gjykatën dhe palën kundërshtare. 
 

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 
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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.  

 
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.  

 
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.  

 
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.  

 
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.  
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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. 

 
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.  

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.  

 
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.  

 
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. 
 

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 
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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. 
 

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.  

 
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). 
 

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 qe 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 marre pjese në shqyrtimin e çështjes, kurse veprimi i tille ka pasur 
ndikim në dhënien e vendimit të ligjshëm dhe të drejtë;  

c) po qe 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. 

 
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, 
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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.  

 
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. 
 

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. 
 

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;  
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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.  

 
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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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.  
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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.  
 

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. 
 

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.  
 

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. 
 

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 
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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 kërkesë-padinë nga paragrafët 2 dhe 3 të 
këtij neni, revizioni gjithmonë është i lejuar:  
a) në kontestet për ushqim;  
b) në kontestet për shpërblimin 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. 
 

Neni 212 
 
Për revizionin vendos Gjykata Supreme e Kosovës. 
 

Neni 213 
 
Revizioni i paraqitur nuk është pengesë për përmbarimin e aktgjykimit të formës së 
prerë të goditur. 
 

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.  
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.  

 



 
Ligji Nr. 03/L-006 për procedurën kontestimore 

 677 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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.  

219.2 Pala kundërshtare ka të drejtë që, brenda afatit shtatë ditor, nga dita në të cilën i 
është dorëzuar revizioni, 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.  

 
Neni 220 

 
Gjykata Supreme vendosë mbi revizionin, vetëm në bazë të shkresave në dosjen e 
lëndës, në seancë të trupit gjykues. 
 

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). 
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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. 
 

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 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.  

 
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.  
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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. 
 

Neni 226 
 
Vendimi i gjykatës së revizionit u dërgohet palëve nëpërmjet gjykatës së shkallës së 
dytë brenda afatit tridhjetë (30) ditor. 
 

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. 
 

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.  
 

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.  
 

Neni 230 
 
Në procedurën sipas revizionit kundër aktvendimit në mënyrë adekuate aplikohen 
dispozitat e këtij ligji mbi revizionin kundër aktgjykimit. 
 

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. 
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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;  

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.  

 
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.  
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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;  

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.  

 
Neni 235 

 
Mbi propozimin për përsëritjen e procedurës vendosë gjykata e shkallës së dytë, dhe 
atë gjyqtari individual i cili nuk ka marrë pjesë në dhënien e vendimit të shkallës së 
dytë në procedurën e mëparshme. 
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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. 

 
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.  

 
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. 
 

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.  
 

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. 
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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.  

 
RAPORTI MIDIS REVIZIONIT DHE PROPOZIMIT 

PËR PËRSËRITJEN 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.  

 
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.  
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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 procedures 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 procedures 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. 
 

KЁRKESA PЁR MBROJTJEN E LIGJSHMЁRISЁ 
 

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”. 

  
Neni 246 

 
Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër vendimit nga neni 245 i këtij ligji ngritët 
nga prokurori publik, në pajtim me ligjin. 
 

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 
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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 kërkesëpadisë dhe as për shkak të vërtetimit të gabueshëm 
apo jo të plotë të gjendjes faktike.  

 
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. 
 

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. 
 

Neni 250 
 
Për seancën në të cilën gjykata do të vendose lidhur me kërkesën për mbrojtjen e 
ligjshmërisë do të njoftohet prokurori publik kompetent. 
 

Neni 251 
 
Kur vendos për kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjykata do të kufi zohet vetëm 
në ekzaminimin e shkeljeve që i thekson prokurori publik në kërkesën e vet. 
 

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). 
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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 konditat për lirim 
nga detyrimi i pagimit të taksës gjyqësore, do të konsiderohet se padia është 
tërhequr.  

 
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.  
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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 kërkesë-padive 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 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.  

 
Kundërpadia 

 
Neni 256 

 
256.1 I padituri ka të drejtë të paraqesë kundërpadi derisa nuk ka përfunduar seanca 

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.  
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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.  

 
Neni 258 

 
258.1 Paditësi mund ta ndryshojë padinë më së voni deri në përfundimin e seancës 

përgatitore apo deri në fillimin e seancës për shqyrtim kryesor të çështjes, po që 
se seanca 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.  
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.  

 
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. 
 

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.  
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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.  

 
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 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.  

 
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.  

 
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.  
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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 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.  

 
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.  

 
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.  
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Neni 267 
 
Debitori kryesor dhe dorëzani mund të paditen bashkërisht, në qoftë se kjo nuk është në 
kundërshtim me përmbajtjen e kontratës mbi dorëzaninë 
 

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. 
 

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. 

 
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. 

 
KREU XVII 

PJESËMARRJA E PERSONAVE TË TRETË NË 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. 
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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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 

 
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; 
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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 fi llimin 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. 

 
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. 

 
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. 

 
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 
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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. 

 
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. 

 
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. 

 
KREU XIX 

NDIHMA JURIDIKE 
 

Neni 283 
 

283.1 Gjykatat kanë për detyrë t’i japin njëra tjetrës ndihmë juridike në proceset 
kontestimore. 
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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. 

 
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. 

 
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. 
 

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. 
 

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. 
 

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 
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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. 

 
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. 

 
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. 
 

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. 
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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 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. 

 
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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 

 
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. 



 
Ligjet civile 

 700 

297.4 Bashkësitë e pushtetit lokal janë të përjashtuara nga detyrimi i paragrafit 3 të 
këtij neni. 

 
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. 
 

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. 

 
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; 
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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 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. 

 
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. 
 

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. 

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. 

 
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. 
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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, 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. 

 
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. 

 
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. 
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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. 
 

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. 

 
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. 

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. 
 

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. 
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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. 
 

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 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. 

 
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. 

 
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. 
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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. 

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. 

 
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. 

 
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. 
 

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. 
 

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. 
 

Neni 318 
 
Masat e sigurimit të kërkesëpadisë i zbaton gjykata që do të ishte kompetente për 
ekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë. 
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KREU XXII 
MJETET PROVUESE DHE MARRJA E PROVAVE 

 
Dispozita të përgjithshme 

 
Neni 319 

 
319.1 Secila nga palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provoje faktet mbi të cilat i bazon 

kërkimet dhe pretendimet e veta. 
319.2 Të provuarit përfshihen në 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. 
 

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). 
 

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 vlerësoje, 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 shtuar 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. 

 
Neni 322 

 
322.1 Në qoftë se gjykata në bazë të provave të marra (neni 8 i këtij ligji) nuk mund të 

konstatojë 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 se ekzistuari, po që se ligji nuk parasheh diç tjetër. 
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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 tille do të mund të bëhej me vështirësi shumë të 
mëdha, gjykata për këtë do të vendosë sipas çmuarjes së lirë. 
 

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 gjykatë 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 vendosë 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. 

 
Neni 325 

 
Po që se sipas rrethanave të rastit mund të supozohet se një provë nuk do të 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 ta 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. 
 

KËQYRJA NE VEND 
 

Neni 326 
 
326.1 Këqyrja në vend ndërmerret sa herë që çmohet e nevojshme që për vërtetimin e 

ndonjë 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 drejtpërdrejt mund të bëhet edhe me 
bashkëveprimin e ekspertit. 
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Neni 327 
 
Po që se sendi që duhet këqyrë nuk mund të sjellët në gjykatë apo në qoftë se sjellja e 
tij do të shkaktonte shpenzime të mëdha, gjykata e bënë këqyrjen e sendit në vendin ku 
ai ndodhet dhe me atë rast hartohet procesverbali. 
 

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 mënyre adekuate do të aplikohen dispozitat e 
këtij ligji me të cilat parashihet mënyra e marrjes së shkresave prej palëve apo 
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. 
 

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 me 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. 

 
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. 
 

Neni 331 
 
331.1 Çdo palë ndërgjyqëse detyrohet kryesisht të paraqesë shkresat që ka përdorur 

për të provuar thëniet e veta. 
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331.2 Së bashku me shkresën e hartuar në gjuhë të huaj paraqitet edhe përkthimi i 
legalizuar nga ana e përkthyesit gjyqësor të përhershëm. 

 
Neni 332 

 
Po që se dokumenti ndodhet tek organi shtetëror, ose personi juridik, të cilit i është 
besuar ushtrimi i autorizimeve publike, kurse pala vetë nuk është në gjendje ta dorëzojë 
apo tregojë atë, atëherë gjykata sipas propozimit të palës do ta marrë sipas detyrës 
zyrtare këtë dokument. 
 

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. 
 

Neni 334 
 

Pala nuk mund të refuzojë 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. 
 

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 marrë prova. 

 
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 saj. 
 

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. 
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337.2 Personi i tretë mund të refuzojë dorëzimin e shkresës vetëm në pajtim me nenin 
342 dhe 349 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. 

 
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, të marrë prova. 
338.3 Aktvendimi i formës së prerë për detyrimin e personit të tretë që ta dorëzoj 

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. 

 
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 dëshmojë. 
339.2 Si dëshmitar mund të pyetën 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 zgjidhjen e çështjes. 
 

Neni 340 
 
Pala e cila propozon që personi i caktuar të pyetet si dëshmitar duhet më parë të tregojë 
se për çfarë duhet të dëshmoj ai, si dhe ta tregojë emrin, mbiemrin dhe vendbanimin e 
tij. 
 

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. 
 

Neni 342 
 
342.1 Dëshmitari mund të refuzojë të dëshmojë: 

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; 
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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 vet. 

342.2 Personat e këtillë gjykata i njofton me të drejtën e refuzimit të dhënies së 
deklaratës së dëshmitarit. 

 
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 përgjegjësisë penale vetës, 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 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 njoftojë dëshmitarin me të drejtën e refuzimit të 
përgjigjes në pyetjet e natyrës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni. 

 
Neni 344 

 
Dëshmitari nuk ka të drejtë që, për shkak të rrezikut nga pësimi i dëmit pasuror, të 
refuzojë 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 ndërgjyqësore, 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 jep deklaratë apo të bëjë njoftime. 
 

Neni 345 
 
345.1 Justifikueshmërinë e arsyeve për refuzimin e dëshmisë, apo të përgjigjes në 

pyetjet konkrete, e çmon gjykata në të cilën dëshmitari duhet të dëgjohet. Kur 
është nevoja lidhur me këtë me parë mund të dëgjohen palët ndërgjyqëse. 

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 dëshmojë ose të japë përgjigje në 
pyetjet konkrete (neni 292 paragrafi 2 i këtij ligji). 

 
Neni 346 

 
346.1 Thirrja e dëshmitarit bëhet me anë të letërthirrjes në të cilën tregohet emri, 

mbiemri, profesioni, vendi dhe koha e ardhjes, lënda lidhur me të cilën thirret, 
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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 nën katërmbëdhjetë vjeç behet nëpërmjet 
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. 

 
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 japë gojarisht. 
347.2 Dëshmitari më parë njoftohet me detyrën që të flasë të vërtetën dh se asgjë nuk 

guxon ta 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 me palët ndërgjyqëse. 

 
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. 
 

Neni 349 
 
Kur ndërmjet thënieve të dëshmitarëve ka mospërputhje të tilla që krijojnë vështirësi 
lidhur me konstatimin e fakteve të rëndësishme, gjykata vetë, ose me kërkesën e 
palëve, bënë ballafaqimin e dëshmitarëve të pyetur më parë. Te ballafaquarit do të 
pyeten për secilën rrethanë për të cilën nuk kanë dhënë deklarata të njëjta, dhe 
përgjigjet e dhëna futën në procesverbal. 
 

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. 
 

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. 
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Neni 352 
 
Kur gjatë gjykimit të çështjes rezultojnë të sqaruara faktet dhe pretendimet e palëve, 
gjykata vetë ose me kërkesën e tyre, mund të heqë dorë nga pyetja e dëshmitarëve të 
tjerë të thirrur për këtë qëllim. 
 

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 mend. 
 

Neni 354 
 
354.1 Dëshmitari që nuk e dinë gjuhën në të cilën zhvillohet procedura pyetet me anë 

të përkthyesit. 
354.2 Në qoftë se dëshmitari është i shurdhër, pyetjet i bëhen me shkrim, e në qoftë se 

është memec, do te ftohet që përgjigjet t’i japë me shkrim. Po që se pyetja e 
dëshmitarit nuk mund të bëhet në këtë mënyre, do të ftohet interpreti i cili mund 
të merret vesh me dëshmitarin. 

354.3 Gjykata e njofton interpretin për detyrën e transmetimit të saktë të pyetjeve që i 
bëhen dëshmitarit dhe të përgjigjeve që do t’i japë dëshmitari. 

 
Neni 355 

 
355.1 Dëshmitari ka të drejtë kompensimi të shpenzimeve të udhëtimit, ushqimit e të 

fjetjes, si dhe për kompensimin e fitimit të humbur. 
355.2 Dëshmitari duhet ta kërkojë 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 paguajë shumën e 
caktuar brenda afatit prej shtatë (7) ditësh. 

355.4 Ankesa kundër aktvendimit nga paragrafi 3 e këtij neni nuk e shtyn ekzekutimin 
e tij. 

 
EKSPERTËT 

 
Neni 356 

 
Gjykata, me propozimin e palëve mundë 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. 
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Neni 357 
 
357.1 Pala e cila e propozon ekspertizën ka për detyrë që në propozimin e saj 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. 

 
Neni 358 

 
358.1 Ekspertizën e kryen një ekspert. 
358.2 Gjykata, me propozimin e palës, mund t’i 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. 

 
Neni 359 

 
359.1 Eksperti i caktuar ka për detyrë t’i përgjigjet thirrjes së gjykatës dhe të 

parashtrojnë 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 japë 
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 ekspertimit mund ta kërkojë edhe personi i autorizuar i 
organit apo organizatës në të cilin është i punësuar eksperti. 

 
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 paraqesë kërkesën për përjashtimin e ekspertit posa 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. 
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360.4 Mbi kërkesën për përjashtimin 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. 

 
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. 

 
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 seancë kryesore. 
362.3 Në letërthirrje gjykata i kujton ekspertit se mendimin e tij duhet ta paraqesë 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 me ekspertizën. 

 
Neni 363 

 
363.1 Eksperti ka të drejtë të njihet me materialet e çështjes, të marrë pjesë në seancë 

gjyqësore, të bëjë pyetje, të japë shpjegime dhe të kërkojë nga palët të marrë të 
dhëna si dhe nga të tretët 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 të tjera, palët mund të 
jenë të pranishme dhe mund t’i paraqesin ekspertit me shkrim mendime, vërejtje 
të specialistëve të tyre, të cilët mund të pyetën me cilësinë e dëshmitarit, ose 
kërkesa që lidhën me plotësimin e detyrës, por gjithnjë brenda kompetencave të 
caktuara në aktvendimin e gjykatës. 

 
Neni 364 

 
364.1 Konstatimin dhe mendimin e tij me shkrim eksperti duhet t’ia dorëzojë gjykatës 

para së të filloj seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes, po që se gjykata nuk 
vendosë ndryshe. 

364.2 Mendimi i ekspertit gjithmonë duhet të jete i arsyetuar. 
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Neni 365 
 
Po që se eksperti nuk e paraqet konstatimin dhe mendimin brenda afatit të caktuar, 
gjykata, pasi të skadojë afati të cilin ua lenë palëve për deklarim lidhur me moskryerjen 
e ekspertimit, e cakton ekspertin tjetër. 
 

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. 

 
Neni 367 

 
Gjykata ua dërgon palëve konstatimin dhe mendimin e shkruar së paku tetë (8) ditë 
para se të filloj seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes. 
 

Neni 368 
 
Seanca për shqyrtimin kryesor mbahet edhe po që se eksperti nuk vjen në të. 
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 që se konstaton se prania e tij është e domosdoshme për sqarimin apo plotësimin e 
konstatimit dhe mendimit të tij. 
 

Neni 369 
 
369.1 Kur janë caktuar më tepër se një ekspert, të gjithë ata mund ta 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 te 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 vete 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 ekspertë të njëjtë apo me ekspertë të tjerë. 

 
Neni 370 

 
Kundër aktvendimeve nga neni 356, 360 dhe 364 të këtij ligji nuk lejohet ankimi. 
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Neni 371 
 
Lidhur me 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. 
 

Neni 372 
 
Dispozitat ligjore lidhur me ekspertimin në mënyrë të përshtatshme zbatohen edhe për 
interpretët gjyqësor. 
 

DËGJIMI I PALËVE 
 

Neni 373 
 
Me propozimin e palës, gjykata mund të vendosë që të merret prova me anë të dëgjimit 
të palëve. 
 

Neni 374 
 
Gjykata vendos që të pyetet vetëm njëra palë ndërgjyqëse, po që se pala tjetër refuzon 
të pyetet apo nuk vepron sipas thirrjes së gjykatës. 
 

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 në vend, apo krahas përfaqësuesit ligjor të palës, të 

pyetet vetë 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 me ligj ose me aktin e përgjithshëm të tij. 
375.4 Po që se si palë ndërgjyqëse në njërën anë marrin pjesë disa persona, gjykata do 

të vendos se a do të pyetën të gjithë ata apo vetëm disa sosh. 
 

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. 
 

Neni 377 
 
Nuk mund të përdoret kurrfarë mase shtrëngimi ndaj palës që nuk i përgjigjet thirrjes 
së gjykatës për tu pyetur, e as të detyrohet ajo për të dhënë deklaratë. 
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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. 
 

SIGURIMI I PROVËS (PARAPROVA) 
 

Neni 379 
 
379.1 Kur një provë, nga e cila varët zgjidhja e kontestit ose që ndikon në sqarimin e 

tij, ka rrezik të zhduket ose të vështirësohet marrja e saj, me kërkesën e palës se 
interesuar mund të urdhërohet marrja para kohë e saj, qoftë gjatë zhvillimit të 
procesit gjyqësor qoftë para fillimit te tij. 

379.2 Sigurimi i provës mund të kërkohet para dhe gjatë procedurës së iniciuar për 
përsëritjen e gjykimit të përfunduar me vendim të formës së prerë. 

 
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 qe do te 
pyetet ose ku ndodhet sendi që duhet te këqyret. Ne rastet e ngutshme kërkesa për sigurimin 
e provës mund të 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. 
 

Neni 381 
 
Në kërkesën për sigurimin e provës duhet të tregohen prova që do të merret, rrethanat 
dhe faktet për vërtetimin e të cilave shërben ajo dhe arsyet që e justifikojnë marrjen e 
saj përpara se të vijë koha normale për marrjen e provave. Në kërkesë duhet të tregohet 
emri dhe mbiemri i palës kundërshtare, përveç kur ajo është e panjohur. 
 

Neni 382 
 
382.1 Kopja e kërkesës i komunikohet palës kundërshtare, përveç kur ajo nuk dihet 

ose kur marrja e provës nuk lejon shtytje. 
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. 

 
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 provës. 
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383.2 Palës kundërshtare të panjohur, apo 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. 

 
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. 

 
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. 
 

KREU XXIII 
PËRGATITJA E SHQYRTIMIT KRYESOR 

Dispozita të përgjithshme 
 

Neni 386 
 
386.1 Gjykata menjëherë pasi t’i arrij padia i fillon përgatitjet për shqyrtim 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 shqyrtim 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 ti propozojnë për marrje. 

 
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 e deri në momentin e caktimit të 
seancës për shqyrtim kryesor të çështjes me aktvendim vendosë për: 
a) dhënien e përgjigjes në padi nga pala e paditur; 
b) sigurimin e provës; 
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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 proceseve 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) deponimin e 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) mos kompetencën 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. 
 

Neni 388 
 
Gjatë fazës së përgatitjes së shqyrtimit kryesor gjykata mund të japë aktgjykimin 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. 
 

SHQYRTIMI 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, përveçse 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. 
 

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 inicioj procedurën kontestimore, kur autorizimi i tillë kërkohet 
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me ligj, gjykata me qëllim të heqjes së mungesave të tilla i ndërmerr masat e 
nevojshme të përcaktuara me këtë ligj (neni 79 dhe 102 i këtij ligji). 
 

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 lidhë kontratë për zgjidhjen e kontestit të tyre nga arbitrazhi; 
c) për çështjen e ngritur me padi ekziston gjyqëvarësia (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; 

g) paditësi brenda afatit të caktuar nga gjykata nuk i ka hequr mungesat nga 
neni 79 dhe 102 të këtij ligji. 

 
Neni 392 

 
Pas shqyrtimit paraprak të padisë gjykata me aktvendim shpallët jokompetente dhe 
lëndën ia dërgon gjykatës për të cilën mendon se është kompetente për gjykimin e 
çështjes së ngritur me padi, po që se konstaton: 

a) se nuk është e kompetencës territoriale për gjykimin e çështjes; 
b) se nuk është e kompetencës lëndore për gjykimin e çështjes. 

 
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 shqyrtim kryesor të çështjes, po që se nuk 
është mbajtur seanca përgatitore. 
 

PËRGJIGJA NË PADI 
 

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. 
 

Neni 395 
 

395.1 I padituri, pasi t’i dorëzohet padia, me shkresat e bashkangjitura eventualisht, ka 
për detyrë, që brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, të përgjigjet me 
shkrim në padi. 
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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 nuk e paraqet në gjykatë, brenda afatit të 
duhur, përgjigjen në padi. 

 
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. 

 
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. 
 

Neni 398 
 
Kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në padi, 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 jep 
aktgjykimin me të cilën e pranon si të themeltë kërkesëpadinë. 
 

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 te 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 mbështetët kërkesëpadia qartazi janë në kundërthënie me 
provat të cilat i ka propozuar paditësi, apo me faktet që janë botërisht të ditura. 

 
SEANCA PËRGATITORE 
a) Dispozita të përgjithshme 

 
Neni 400 

 
400.1 Pasi të arrijë 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. 
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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 së voni brenda afatit prej tridhjetë (30) 
ditësh nga dita në të cilën gjykatës i ka arritur përgjigja në padi e të paditurit. 

 
Neni 401 

 
Seanca përgatitore është e detyrueshme, përveçse në rastet në të cilat gjykata, pasi t’i 
këtë 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. 
 

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 së 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. 

 
Neni 403 

 
403.1 Seanca përgatitore fillon me shtjellimin e padisë në mënyre 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. 
 

Neni 404 
 
404.1 Pas parashtrimit të pretendimeve të padisë dhe përgjegjës 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. 
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Neni 405 
 
Gjatë procedimit të mëtejmë në seancën përgatitore bisedohet për propozimet e palëve 
dhe për faktet mbi të cilat mbështesin propozimet e tyre. 
 

Neni 406 
 
406.1 Varësisht nga rezultati i shqyrtimit në seancën përgatitore gjykata do të vendos 

se çka do të jetë objekt shqyrtimi 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 aktvendimeve nga paragrafi 2 e 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 dispozitave të këtij neni. 
 

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. 

 
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 zvogëloheshin shpenzimet dhe do të përshpejtohej shqyrtimi i çështjeve. Për 
të gjitha gjykimet e bashkuara jepet një aktgjykim i përbashkët. 

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 së 

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. 
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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. 

 
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. 
 

b) Ndërmjetësimi dhe pajtimi gjyqësor 
 

Neni 411 
 
411.1 Po që se gjykata e gjen të nevojshme një gjë të tillë, atëherë ajo më së 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 me marrëveshjen e tyre. Propozimin e këtillë palët mund ta bëjnë deri në 
përfundimin e seancës për shqyrtimin kryesor të çështjes. 

 
Neni 412 

 
Palët mund ta zgjedhin kontestin e tyre me anë të pajtimit gjyqësor gjatë gjithë 
gjykimit (pajtimi gjyqësor). 
 

Neni 413 
 
413.1 Gjykata gjatë gjithë procedurës, e sidomos në seancën përgatitore, bënë të gjitha 

përpjekjet, por në mënyrën që nuk e rrezikon paanësinë e saj, për të zgjidhur 
kontestin me pajtim, kur e lejon natyra e çështjes. 

413.2 Me qëllim që të kontribuojë 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. 

 
Neni 414 

 
414.1 Me anë të pajtimit gjyqësor mund të përfshihet e gjithë kërkesëpadia apo vetëm 

një pjesë e saj. 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). 
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414.3 Kur gjykata merr vendim me të cilin nuk lejon pajtimin gjyqësor të palëve, 
atëherë ajo ndalet së proceduari derisa 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. 
 

Neni 415 
 
415.1 Pajtimi gjyqësor bëhet, si rregull, përpara 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. 
 

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. 

 
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. 
 

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 pa autorizuar, ose personi që nuk ka pasur 
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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 së voni brenda afatit prej një (1) viti nga dita e 
përfundimit të pajtimit gjyqësor. 

 
Neni 419 

 
419.1 Personi që ka ndërmend të ngrejë padi mundet, nëpërmjet gjykatës së shkallës së 

parë në territorin e së cilës pala kundërshtare e ka vendbanimin, të përpiqet që të 
bëjë pajtimin gjyqësor. 

419.2 Gjykata të cilës i është paraqitur propozimi i tillë do të thërras palën 
kundërshtare dhe do ta njoftojë me propozimin për pajtimin gjyqësor. 

419.3 Shpenzimet e kësaj procedure i bartë paraqitësi i propozimit. 
 

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 shqyrtim 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 seanca përgatitore. 

420.3 Gjykata mund të vendosë që seanca për shqyrtim 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 me radhë sa është e domosdoshme që 
shqyrtimi të bëhet në vazhdimësi. 

 
Neni 421 

 
421.1 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. 

421.2 Gjykata i njofton palët e pranishme në seancë përgatitore edhe për pasojat 
procedurale të mosardhjes në seancën për shqyrtim kryesor të çështjes. 

 
Neni 422 

 
422.1 Për në seancë kryesorë me letërthirrje thirren 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. 
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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. 

 
KREU XXIV 

SHQYRTIMI KRYESOR 
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 deklaron 
se kërkon që të zhvillohet shqyrtimi kryesor i çështjes në mungesë të paditësit. 

423.4 Po që se në seancën për shqyrtim kryesor nuk vjen i padituri që është thirrur 
rregullisht, atëherë shqyrtimi kryesor i çështjes bëhet pa praninë e tij. 

 
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. 

 
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 parashtruar në padi; 
b) i padituri në mënyrë të thukt e paraqet përgjigjen në padi; 
c) po që se është propozuar marrja e provës me anë të dëgjimit të palëve, së 

pari pyetet paditësi e mandej i padituri; 
d) merren në pyetje dëshmitarët, së pari ata të propozuar nga pala paditëse e 

mandej ata të propozuar nga pala e paditur; 
e) merren provat e tjera, përfshirë edhe ekspertimin; 
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f) pas marrjes së të gjitha provave, të dy palët, por së pari paditësi e mandej i 
padituri, i drejtohen gjykatës me shpjegimet përfundimtare, me të cilat i 
përmbledhin aspektet faktike dhe juridike të çështjes kryesore; 

g) gjykata mund t’i lejoj 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 shqyrtim kryesor të çështjes. 

425.3 Kundër aktvendimeve nga paragrafi 2 i këtij neni palët ndërgjyqëse nuk kanë të 
drejtë 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. 

 
Neni 427 

 
Procedura në shqyrtimin kryesor zhvillohet gojarisht, kurse provat merren drejtpërdrejtë 
përpara gjykatës, po që se me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe. 
 

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 rrethanën se pa fajin e 
tyre nuk kanë mundur t’i paraqesin, respektivisht propozojnë në seancën përgatitore. 

 
Neni 429 

 
Palët mund t’i paraqesin edhe pikëpamjet juridike të tyre që kanë të bëjnë me objektin 
e gjykimit. 
 

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. 
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430.2 Po që se pala që dëgjohet nuk ka përfaqësues me prokurë, së pari e pyet gjykata. 
 

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. 

 
Neni 432 

 
Gjyqtari mund t’u bëjë pyetje palëve, dëshmitarëve apo ekspertëve në të gjitha fazat e 
marrjes në pyetje. 
 

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 përgjigjja 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 

gjyqtari. 
433.5 Gjyqtari nuk lejon fyerjen dhe shqetësimin e palëve, dëshmitarëve dhe 

ekspertëve me rastin e marrjes në pyetje. 
 

Neni 434 
 
434.1 Në qoftë se gjyqtari e urdhëron një gjë të tillë, në sallën e gjykimit mbeten të 

qëndrojnë dëshmitarët dhe ekspertët 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. 

 
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. 
 

Neni 436 
 
436.1 Pasi të përfundojnë të gjitha fazat e shqyrtimit kryesor dhe pasi të jetë i gatshëm 

për zgjidhje kontesti, gjykata e shpallë të mbyllur shqyrtimin kryesor. 
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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. 

 
2) Shtyrja dhe vazhdimi i seancës gjyqësore për shqyrtim 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 së 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 seancës së shtyrë 
menjëherë i njofton të gjithë personat e thirrur më parë. 

 
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 te 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. 

 
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 me vonë, në seancë të re, 
të merret vetëm prova e tillë si dhe të bisedohet rreth saj. 
 

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. 



 
Ligjet civile 

 732 

Neni 441 
 
441.1 Seanca për shqyrtimin kryesor të çështjes nuk mund të shtyhet për kohë të pa 

caktuar. 
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 mbanë evidencë për shtyrjet e seancave për secilin gjyqtar. 
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 ankim i posaçëm. 

 
Neni 442 

 
Po që se seanca e filluar nuk mund të përfundoj brenda të njëjtës ditë, gjyqtari do ta 
caktojë vazhdimin e seancës për ditën e ardhshme të punës (vazhdimi i seancës). 
 

Neni 443 
 
Dispozitat e neneve 437-442 të këtij ligji, aplikohen në mënyre të përshtatshme edhe 
për seancën përgatitore. 
 

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 madhorë. 
444.3 Personat që janë të pranishëm në seancë nuk guxojnë të mbajnë armë apo mjete 

të rrezikshme. 
444.4 Dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni nuk kanë të bëjnë me rojtarët e personave 

që marrin pjesë në procesin gjyqësor. 
 

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; 
b) përmendën 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. 
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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 e kanë për detyrë ta ruajnë si fshehtësi çdo gjë që 
mësojnë në seancën e këtillë, si dhe për pasojat e zbulimit të 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. 
 

Neni 448 
 
Dispozitat për zhvillimin e gjykimit me dyer të hapura në mënyrë adekuate do të 
zbatohen për seancën përgatitore dhe atë përpara gjykatës së porositur. 
 

KREU XXV 
SHPENZIMET PROCEDURALE 

1) 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 të tjerë të cilëve ligji u jep të drejtën e shpërblimit. 
 

Neni 450 
 
Secila palë paraprakisht vetë i bartë harxhimet që i ka shkaktuar me veprimet 
procedurale të veta. 
 

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 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. 
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451.3 Gjykata do të heqë 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 dispozitat 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. 

 
Neni 452 

 
452.1 Pala e cila e humbë 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 pa 
rëndësishme 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 t’i bartë njëra apo të dy palët, ose 
shpenzimet e tilla do të mbetën në ngarkim të mjeteve financiare të gjykatës. 

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. 

 
Neni 453 

 
453.1 Me rastin e vendosjes se cilat shpenzime do t’i shpërblehen palës, gjykata do të 

marrë 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. 

 
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. 
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454.3 Për kërkesat për shpërblimin e shpenzimeve nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni 
gjykata duhet të vendos me aktvendim pavarësisht nga vendimi mbi çështjen 
kryesore. 

 
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. 
 

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. 

 
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. 

 
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 konsiderojë 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. 
 

Neni 459 
 
459.1 Bashkëndërgjyqësit i bartin shpenzimet gjyqësore në pjesë të barabarta. 
459.2 Po që 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. 

459.3 Bashkëndërgjyqësit që janë përgjegjës solidar në pikëpamje të çështjes kryesore, 
përgjigjen solidarishtë edhe për shpenzimet që duhet paguar palës kundërshtarë 
gjyqfituese. 

459.4 Për shpenzimet e shkaktuara me veprimet procedurale të veçanta të një 
bashkëndërgjyqësi, bashkëndërgjyqësit e tjerë nuk janë përgjegjës. 



 
Ligjet civile 

 736 

Neni 460 
 
Kur prokurori publik apo Ombudspersoni marrin pjesë në procesin kontestimor si palë 
ndërgjyqëse, atyre u takon e drejta në shpenzimet procedural sipas dispozitave të këtij 
ligji, por jo edhe e drejta e shpërblimit për punën e kryer. 
 

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 njihej palës në emër të shpërblimit për avokatin si përfaqësues me prokurë. 
 

Neni 462 
 
462.1 Në qoftë se paraardhësi juridik i emëruar e merr përsipër rolin e të paditurit, i 

padituri paraprak nuk mund ta paraqesë kërkesën 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 edhe 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. 

 
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 së 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 shqyrtim paraprakisht, atëherë pala 
ka për detyrë që kërkesën për shpenzimet e procedurës ta parashtrojë 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 përpara 
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 
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(15) ditësh pas marrjes së njoftimit për tërheqjen e padisë, përkatësisht mjetit të 
goditjes. 

 
Neni 464 

 
Me rastin e dhënies së aktgjykimit të pjesshëm gjykata mund të vendose që vendosjen 
mbi shpenzimet procedurale ta lejë për vendimin përfundimtar. 
 

Neni 465 
 
465.1 Kur gjykata e hedhë poshtë ose e refuzon mjetin e goditjes së vendimit, atëherë 

ajo duhet të vendos edhe për shpenzimet e krijuara në procedurën sipas mjetit 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 vendimin 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. 

 
Neni 466 

 
466.1 Vendimi mbi shpenzimet i përmbajtur 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 
vendosë me të njëjtin vendim mbi të dy mjetet e goditjes. 

 
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. 
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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 përballojë 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 lirimin nga deponimi i paradhënies për shpenzimet e 
dëshmitarëve, të ekspertëve të këqyrjes në vend si dhe të shpalljeve gjyqësore. 

468.3 Gjykata mund ta lirojë 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 ta 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 Vendimin mbi lirimin nga shpenzimet gjyqësore gjykata e jep brenda afatit prej 
shtatë (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 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. 
 

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 zgjedhë kryetari i gjykatës. 
470.4 Përfaqësuesi i emëruar mund të kërkojë, për shkaqe të arsyeshme, që të 

shkarkohet nga detyra e përfaqësimit të palës. Mbi kërkesën e avokatit vendosë 
gjyqtari i çështjes. 

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. 
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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. 
 

Neni 472 
 
472.1 Aktvendimi mbi lirimin nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore dhe mbi emërimin 

e përfaqësuesit mund të anulohet 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 me parë, si dhe harxhimet faktike dhe 
shpërblimin për përfaqësuesin e emëruar nga gjykata. 

472.2 Në rastin nga paragrafët e sipërme, së pari duhet kompensuar shumat e paguara 
nga mjetet financiare të gjykatës. 

 
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 pagimin e shpenzimeve të tilla nga pala kundërshtare, që e humb procesin 
gjyqësor, vendosë gjykata në bazë të dispozitave ligjore mbi detyrimin me 
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 prekët e drejta e saj që t’i paguhen nga pala 
kundërshtare gjyqhumbëse të gjitha shpenzimet gjyqësore sipas rregullave të 
përgjithshme. 
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PJESA E TRETЁ 
PROCEDURAT E POSAÇME KONTESTIMORE 

 
KREU XXVI 

PROCEDURA NE 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. 
 

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 ketë parasysh nevojën e 
zgjidhjes së ngutshme të kontesteve nga marrëdhënia e punës. 
 

Neni 476 
 
Në aktgjykimin me të cilin urdhërohet përmbushja e ndonjë detyrimi gjykata cakton 
afat shtatë (7) ditor (afati paritiv). 
 

Neni 477 
 
Afati për paraqitjen e ankesës kundër aktgjykimit apo kundër aktvendimit është shtatë 
(7) ditor. 
 

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. 
 

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. 
 

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 
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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. 
 

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 aktvendimeve të dhëna në kontestet për shkak të pengimit të posedimit 

revizioni nuk është i lejuar. 
 

Neni 482 
 
Paditësi e humbe 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 iniciuar procedurën përmbaruese brenda afatit prej 30 ditësh pas 
skadimit të afatit paritiv. 
 

Neni 483 
 
Përsëritja e procedurës së përfunduar me vendim të formës së prerë në kon-testet 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. 
 

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. 
 

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 Euro. 

485.2 Si konteste të vlerës së vogël konsiderohen edhe kontestet në të cilat 
kërkesëpadia nuk ka të bëjë me kërkesë në të holla, por në të cilat paditësi në 
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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 Euro. 

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 Euro. 

 
Neni 486 

 
Nuk konsiderohen konteste të vlerës së vogël, në kuptimin e dispozitave të këtij kreu, 
kontestet lidhur me sendet e paluajtshme, kontestet nga marrëdhëniet e punës dhe 
kontestet për shkak të pengimit të posedimit. 
 

Neni 487 
 
487.1 Në procedurën sipas padisë për zgjidhjen e kontestit më 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 e këtij neni nuk u dërgohen palëve posaçërisht, por 
shpallën në seancë gjyqësorë dhe inkorporohen në vendimin përfundimtar. 

 
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; 
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. 

 
Neni 489 

 
489.1 Po që se pala paditëse e ndryshon kërkesëpadinë me anë të zmadhimit të saj 

duke kapërcyer kështu kufirin prej 500 Euro, 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 
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përgjithshme kontestimore e zvogëlon kërkesëpadinë nën shumën prej 500 Euro, 
procedura e mëtejme do të zhvillohet sipas rregullave të këtij ligji për 
procedurën për zgjidhjen e kontesteve me vlerë të vogël. 

 
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, 
përveçse 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. 

 
Neni 491 

 
491.1 Aktgjykimi ose aktvendimi me të cilin përfundohet procedura e zgjidhjes së 

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 bëhet 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. 

 
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. 
 

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 verifi kuar 

organi kompetent për verifi kime; 
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c) kambialet dhe çeqet me protestë dhe faturë kthyese, po që se janë të 
nevojshme për themelimin e kërkesës; 

d) ekstraktet e verifi kuara 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 jep urdhërpagesën, edhe kur paditësi nuk e kërkon një gjë të tillë, po 

që se i gjen të plotësuara kushtet për dhënien e saj. 
 

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 besueshëm 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 të cilave mund të provohet vërtetësia e pretendimeve të paditësit. 

494.4 Urdhërpagesa nga paragrafi l e këtij neni mund të jepet vetëm kundër debitorit 
kryesor. 

 
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 ta 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. 
 

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. 
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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. 

 
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 shqyrtim 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. 

 
Neni 499 

 
Në aktgjykimin mbi çështjen kryesore gjykata do të vendosë nëse urdhërpagesa mbahet 
në fuqi tërësisht apo pjesërisht ose anulohet. 
 

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. 

500.2 Në qoftë se gjykata nuk e aprovon pretendimin e tillë, do të kalojë në shqyrtimin 
e çështjes kryesore, kurse aktvendimi i gjykatës do të inkorporohet ne vendimin 
mbi çështjen kryesore. 

 
Neni 501 

 
Po që se lidhur me prapësimin, me të cilin pretendohet se kërkesëpadia ende nuk është 
bërë e realizueshme, gjykata konstaton se ajo 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. 
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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 se 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 që e ka dhënë urdhërpagesën është 
jokompetente në pikëpamje territoriale vetëm në prapësimin e paraqitur kundër 
urdhërpagesës. 

 
Neni 503 

 
503.1 Gjykata mund të shpallet inkompetente në pikëpamje territoriale vetëm deri në 

momentin e dhënies së urdhërpagesës. 
503.2 I padituri mund të pretendojë se gjykata që e ka dhënë urdhërpagesën është 

jokompetente në pikëpamje territoriale vetëm në prapësimin e paraqitur kundër 
urdhërpagesës. 

 
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 që se i padituri deri në momentin e mbylljes së seancës për shqyrtim kryesor 
të çështjes heqë dorë nga të gjitha prapësimet e bëra, urdhërpagesa mbetet në 
fuqi. 

 
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. 
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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. 
 

Neni 507 
 
Gjyqtari është i autorizuar që në rastet e ngutshme të konvokojë seanca me anë të 
telefonit apo telegramit. 
 

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. 
 

Neni 509 
 
Në procedurën e zgjidhjes 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. 

 
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 kërkesë në të 
holla e cila nuk e kalon shumën prej 3.000 Euro. 

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 se pranon që, 
në vend të premtimit jo në të holla, t’i paguhet shuma e të hollave që nuk e kalon 
atë prej 3.000 Euro. 

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 3.000 Euro. 
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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 kontratave 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. 

 
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. 
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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 së: 
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 vete marrëveshjen për arbitrazh është emëruar arbitër nuk 
dëshiron apo nuk mund ta ushtrojë misionin e besuar. 

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. 
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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 
përmbushë 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 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 që se arbitrazhi e quan vendin kompetent për zgjidhjen e kontestit, secila nga 
palët mund të kërkojë nga gjykata shtetërore e përmendur ne nenin 516 paragrafi 
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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 aktgjykimin në mbështetje të parimit të ndershmërisë (ex aequo 
et bono) vetëm po që se palët e kane autorizuar për një gjë të tillë. 
 

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. 
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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. 
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) në 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 fi rmosur në mënyrën e caktuar në nenin 525 paragrafi t 
2 të këtij ligji; 

d) në qoftë se gjykata e arbitrazhit e ka tejkaluar kufi rin e detyrës së vet; 
e) në qoftë se dispozitivi i aktgjykimit është i pakuptueshëm apo kontradiktor 

me vetveten; 
f) ne qofte se gjykata konstaton se, edhe pse pala ndoshta nuk e përmend këtë 

shkak anulimi; aktgjykimi i arbitrazhit është në kundërshtim me rendin 
juridik te vendit tone; 

g) ne qofte 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. 
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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. 

 
Neni 531 

 
Palët me marrëveshje te tyre nuk mund te heqin dore nga zbatimi i nenit 519 paragrafi 
1 dhe 2, nenit 525 paragrafi 2 dhe 3, dhe neneve 528 – 531 të këtij ligji. 
 

KREU XXXII 
DISPOZITAT TRANZITORE DHE TË FUNDIT 

 
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 e 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 ta 
ftojë palën e paditur që ta paraqes me shkrim përgjigjen në padi sipas këtij ligji. 

532.3 Ne çështjet nga paragrafi 1 e këtij neni, në të cilat ka filluar shqyrtimi kryesor 
lidhur me to, gjykata ka për detyrë që në seancën e ardhshme t’i kryeje 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. 

 
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 deritanishme. 533.2 Ne qoftë se pas fillimit të zbatimit të këtij 
ligji anulohet vendimi i shkallës së parë nga paragrafi 1 e këtij neni, atëherë 
procedura e mëtejme do të zhvillohet sipas këtij ligji. 

533.2 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, 
vendosët sipas rregullave të procedurës kontestimore që kanë qenë në fuqi deri 
në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji. 
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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 padëgjueshmërisë, do të vlerësohen sipas dispozitave të 
gjertanishme. 
 

Neni 535 
 
Prej ditës në të cilën ky ligj hyn në fuqi, procedura e pezulluar do të vazhdojë së 
zhvilluari sipas dispozitave të këtij ligji. 
 

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. 
 

Neni 537 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen: Ligji mbi Procedurën kontestimore 
(“Gazeta zyrtare e RSFJ”, Nr. 4/76, si dhe Ligjet mbi ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit mbi procedurën kontestimore të publikuara në “Gazetën zyrtare të SFRJ”, Nr. 
36/77, 36/80, 69/82, 58/84 dhe 74/87) si dhe dispozitat tjera të mëvonshme. 
 

Neni 538 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/ L-006 
30 qershor 2008 
 
Shpallur me dekretin nr. DL-045-2008, datë 29.07.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 38 / 20 SHTATOR 2008 



 
Ligji Nr. 04/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-006 për procedurën… 

LIGJI Nr. 04/L-118 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-006 

PËR PROCEDURËN KONTESTIMORE 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-006 
PËR PROCEDURËN KONTESTIMORE 

 
Neni 1 

 
Në tërë tekstin e ligjit togfjalëshi “Prokurori Publik” zëvendësohen me togfjalëshin 
“Prokurori Shtetëror”. 
 

Neni 2 
 
Neni 6 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 6 
 
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 

 
Neni 12 i ligjit bazik, pas fjalës “rregull” shtohet fjalia: “nëse nuk është paraparë 
ndryshe me këtë ligj”. 
 

Neni 4 
 
Neni 118 i ligjit bazik, paragrafi 2, fjala “paditësi” zëvendësohet me fjalën, “i padituri”. 
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Neni 5 
 
Neni 144 i ligjit bazik, paragrafi 3, fjala “refuzohet” zëvendësohet me fjalën “hudhet 
poshtë”. 
 

Neni 6 
 
Neni 150 i ligjit bazik, dhe në tekstin në vijim fjala “kontumacional” zëvendësohet 
me fjalët “për shkak të mosbindjes”. 
 

Neni 7 
 
Neni153 i ligjit bazik, pas paragrafit 2, shtohet paragrafi i ri 3 me tekstin si në vijim: 

3. Në rastet kur kalohet koha e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, gjyqtari 
obligohet që në pjesën hyrëse të aktgjykimit të përfshijë edhe datën e marrjes 
së aktgjykimit. 

 
Neni 8 

 
1. Neni 190 i ligjit bazik, në paragrafin 2 fjala “e cakton” zëvendësohet me fjalët 

“duhet të caktoj”. 
2. Neni 190 i ligjit bazik, në paragrafin.3 fjalët “do ta caktoj” zëvendësohen me fjalët 

“duhet të caktoj”. 
 

Neni 9 
 
Neni 214 i ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 214 
 
1. revizioni mund të paraqitet:  

a) për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga 
neni 182. paragrafi 2 të këtij ligji, me përjashtim të shkeljeve të parapara në 
nenin 182 paragrafi 2 pikat (f, h, i dhe m). 

b) për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga 
neni 182 paragrafi 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. 
2. Revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të plotë të 

gjendjes faktike. 
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. 

4. Kundër aktgjykimit të shkallës së dytë me të cilin vërtetohet aktgjykimi i shkallës së 
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parë revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të shkeljeve thelbësore të 
dispozitave të procedurës kontestimore 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 bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 216 
 
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 bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 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. 
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 12 
 
Neni 245 i ligjit bazik, paragrafi 3, fjalia “Gjykata me kompetencë për të vendosur 
për këto mjete juridike” zëvendësohet me togfjalëshin “Gjykata Supreme”. 
 

Neni 13 
 
Neni 254 i ligjit bazik, paragrafi 1 pas fjalës “ekzistimin” shtohet fjalia “në të 
kaluarën apo tani”. 
 

Neni 14 
 
Neni 255 i ligjit bazik, paragrafi 5, togfjalëshi “në numrin 2” zëvendësohet me fjalën 
“eventuale”. 
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Neni 15 
 
1. Neni 256 i ligjit bazik, paragrafi 3, pas fjalës “tjetër” shtohet fjalia “ose procedura 

për vendosje është e llojit tjetër”. 
2. Neni 256 i ligjit bazik, paragrafi 4, togfjalëshi “ekonomisë së gjykimit” 

zëvendësohet me togfjalëshin “ekonomizimit të procedurës gjyqësore”.  
 

Neni 16 
 
Neni 262 i ligjit bazik, paragrafi. 3, pas fjalës “padinë” shtohet togfjalëshi “të 
paraqitur më vonë”. 
 

Neni 17 
 
Neni 269 i ligjit bazik paragrafi 1, 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 
 
Neni 277 i ligjit bazik, pika a) pas fjalës “procedurale” fjalia “nuk ka të caktuar 
përfaqësues me prokurë në gjykim” fshihet nga teksti i ligjit 
 

Neni 19 
 
Neni 280 i ligjit bazik, paragrafi 4, togfjalëshi “e propozimin e palës” fshihet nga 
teksti i ligjit. 
 

Neni 20 
 
Neni 290 i ligjit bazik, referenca “118” zëvendësohet me referencën “116.7”. 
 

Neni 21 
 
Neni 356 i ligjit bazik, pas fjalës “Gjykata” shtohet shprehja “ex officio ose”. 
 

Neni 22 
 
Neni 357 i ligjit bazik, paragrafi 3 fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 23 
 
Neni 364 i ligjit bazik, paragrafi 1 riformulohet me tekstin si në vijim: 

1. Eksperti konstatimin dhe mendimin e tij ia dërgon me shkrim Gjykatës. 
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Neni 24 
 
Neni 367 i ligjit bazik, fjala “tetë (8) ditë” zëvendësohet me fjalën “shtatë (7) ditë”. 
 

Neni 25 
 
Neni 465 i ligjit bazik, paragrafi 4 referenca, “neni 3” zëvendësohet me referencën 
“paragrafin 3”. 
 

Neni 26 
 
Pas nenit 510 të ligjit bazik shtohet neni i ri 511: 
 

Neni 511 
Procedura e arbitrazhit 

 
1. Procedura e Arbitrazhit rregullohet me ligj të veçantë. 
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 dhe nenet 511 deri 531 të ligjit bazik fshihen nga teksti i ligjit. 
2. Kreu XXXII i ligjit bazik 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 
Republikë së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/L-118 
13 shtator 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-045-2012, datë 28.09.2012 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.28 / 16 TETOR 2012, 
PRISHTINË 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE 
 

PJESA E PARË 
 

KREU I 
DISPOZITAT THEMELORE 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi i ligjit 
 
1. Ky ligj rregullon procedurën përmes së cilës Gjykatat dhe përmbaruesit privat 

përcaktojnë dhe zbatojnë përmbarimin në bazë të dokumenteve përmbarues dhe 
dokumenteve të besueshme, përveç nëse me ligj të veçantë parashihet ndryshe.  

2. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për përmbarimin e vendimit të marrë në 
procedurën administrative dhe për kundërvajtje me të cilin është caktuar detyrimi në 
të holla, përveçse kur për përmbarimin e tillë është paraparë me ligj kompetenca e 
organit tjetër.  

3. Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe në përmbarimin në anije dhe në mjet fluturues 
përveç nëse kjo çështje rregullohet me ligj të veçantë.  

4. Ky ligj rregullon edhe kryerjen e veprimtarisë së përmbaruesve privat.  
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Procedura e përmbarimit - i referohet çfarëdo veprimi të ndërmarrë bazuar 
në vendimin përmbarues gjatë zbatimit të atij vendimi;  

1.2. Kredia - e drejta për realizimin e shumës së të hollave apo të ndonjë 
dhënieje, veprimi, mosveprimi apo pësimi;  

1.3. Kreditor - personi, kredia e të cilit realizohet në procedurë të përmbarimit të 
detyrueshëm;  

1.4. Debitor - personi kundër të cilit realizohet kredia;  
1.5. Pjesëmarrës - personi që në procedurën e përmbarimit e realizon ndonjë të 

drejtë apo interes juridik, e që nuk është palë në procedurën e përmbarimit;  
1.6. Palë - kreditori apo debitori në procedurën përmbaruese;  
1.7. Person i tretë - një person tjetër që nuk është kreditori apo debitori, i cili ka 

të drejta apo detyrime e mbi të cilin ngarkohen të drejtat apo obligimet nga 
procedura përmbaruese, apo të drejtat apo obligimet e së cilit janë të prekura 
direkt nga procedura përmbaruese; 

1.8. Dokument Përmbarues - dokument në bazë të cilit fillohet procedura e 
përmbarimit;  
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1.9. Organi përmbarues - Gjykata apo përmbaruesi privat që vepron në pajtim 
me dispozitat e këtij ligji;  

1.10. Përmbaruesi i Gjykatës - i punësuari në sistemin gjyqësor i cili drejtpërdrejt 
kryen veprime përmbaruese të caktuara;  

1.11. Përmbaruesi privat - personi fizik i emëruar nga Ministri i Drejtësisë në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji, i cili në kryerjen e autorizimeve publike të 
besuara sipas këtij ligji, vendos për veprimet nga kompetenca e tij në 
zbatimin e përmbarimit të lejuar dhe ndërmerr veprime për përmbarim.  

1.12. Urdhri për përmbarim - vendimi i përmbaruesit privat me të cilin pranohet 
plotësisht apo pjesërisht propozimi për kryerjen e përmbarimit;  

1.13. Aktvendimi për përmbarim - vendimi i Gjykatës përmes së cilit propozimi 
për përmbarim pranohet plotësisht apo pjesërisht apo përmbarimi urdhërohet 
sipas detyrës zyrtare;  

1.14. Regjistri publik i paluajtshmërive - të gjitha librat publike në të cilat 
regjistrohen të drejtat për sendet e paluajtshme;  

1.15. Letra me vlerë - dokument i shkruar ose elektronik në bazë të cilit ekziston 
një e drejtë ose përmban një të drejtë mbi të cilin kërkohet përmbarimi;  

1.16. Aksione - letër me vlerë e cila është regjistruar në regjistrin e letrave me vlerë 
në të cilën zbatohet përmbarimi;  

1.17. Banka - banka apo organizata financiare e cila kryen punët e qarkullimit të 
pagesave; 

1.18. Parashënimi - lloj regjistrimi në librat publike me të cilin kushtimisht 
fitohen, barten apo shuhen të drejtat për sendet e paluajtshme dhe sendet tjera 
që janë objekt përmbarimi;  

1.19. Bujku - personi që si burim kryesor ka të ardhura nga bujqësia;  
2. Të shprehurit në një gjini gramatikore, femërore apo mashkullore në këtë ligj, 

përfshinë të dyja gjinitë e personave fizik. 
 

Neni 3 
Organi përmbarues dhe vendimet 

 
1. Procedurën e përmbarimit në shkallë të parë e udhëheq dhe për te vendosë 

përmbaruesi privat, ndërsa përjashtimisht gjyqtari individual kur me këtë ligj është 
caktuar se përmbarimin e cakton dhe zbaton Gjykata (organi i shkallës së parë). 
Organi përmbarues vendos për propozimin e përmbarimit brenda afatit prej shtatë 
(7) ditëve pas pranimit të propozimit.  

2. Në shkallën e dytë vendimet i nxjerrë gjyqtari individual.  
3. Nëse vendimi për realizimin e detyrueshëm të kredisë merret në ndonjë procedurë 

tjetër gjyqësore, ai vendim merret nga Gjykata në përbërjen sipas të cilës udhëhiqet 
ajo procedurë gjyqësore  

4. Vendimet në procedurën e përmbarimit organi përmbarues i nxjerrë në formë të 
aktvendimit ose urdhrit për përmbarim.  

5. Konkluzioni nxirret për zbatimin e disa veprimeve dhe për drejtimin e procedurës.  
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Neni 4 
Fillimi i procedurës 

 
1. Procedura e përmbarimit fillohet me propozimin e kreditorit. 
2. Procedura e përmbarimit fillohet nga Gjykata sipas detyrës zyrtare kur me ligj 

parashihet një gjë e tillë.  
 

Neni 5 
Kompetenca 

 
1. Përmbarimin e cakton dhe zbaton organi përmbarues i paraparë me këtë ligj, po qe 

se me ligj tjetër nuk është paraparë ndryshe.  
2. Gjykata kompetente ka kompetencë lëndore për të urdhëruar dhe për të kryer 

përmbarimin si dhe për të vendosur për çështjet gjatë procedurës në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji përveç nëse Gjykatat dhe autoritetet tjera përmbaruese kanë 
juridiksionin për të urdhëruar dhe për të kryer përmbarimin si dhe për të vendosur 
për çështjet gjatë procedurës.  

3. Përmbaruesi privat nxjerr urdhër në bazë të propozimit për kryerje të përmbarimit 
dhe kryen përmbarimin me qëllim të plotësimit të kërkesës së debitorit në bazë të 
dokumentit përmbarues, përveç nëse ndryshe parashikohet me ligj që urdhëron që 
përmbarimi dhe kryerja e përmbarimit të bëhet brenda juridiksionit të Gjykatës.  

4. Kompetenca territoriale për të vendosur për çështjet lidhur me aplikimin e 
procedurave përmbarimore caktohet me dispozitat e këtij ligji, varësisht nga mjetet 
dhe objekti i përmbarimit, si dhe në bazë të statusit të organit përmbarues.  

5. Për të vendosur çështjet që kanë të bëjnë me çdo prapësim, ankesë, parregullsi në 
procedurën përmbaruese sipas nenit 52 dhe 67 të këtij ligji, ose çfarëdo lloj procedure 
kundër veprimeve të ndërmarra nga Përmbaruesi privat, kompetencë ka Gjykata 
kompetente në territorin e së cilës debitori ka vendbanimin apo nëse nuk ka 
vendbanim ne Kosovë, atëherë në territorin në të cilin ka vendqëndrimin nëse është 
person fizik. Nëse debitori është person juridik, kompetencë territoriale ka Gjykata 
kompetente ku gjendet selia e debitorit. Nëse debitori nuk ka vendbanim të 
përkohshëm ose seli në Kosovë, kompetencë ka Gjykata kompetente në territorin e se 
cilës gjinden sendet e luajtshme dhe të paluajtshme e të cilat janë objekt përmbarimi.  

6. Gjykata është kompetente të vendos në procedurën e përmbarimit dhe të zbatoj 
përmbarimin e vendimeve gjyqësore lidhur me:  
6.1. të gjitha çështjet nga e drejta familjare dhe  
6.2. kthimin e punëtorëve dhe shërbyesve civil në punë dhe kompensimet tjera.  

 
Neni 6 

Urgjenca dhe rendi i veprimit 
 
1. Në procedurën e përmbarimit organi përmbarues ka për detyrë të veprojë me 

ngutshmëri.  
2. Organi përmbarues ka për detyrë që lëndët t'i marrë në punë sipas radhës që i ka 

pranuar, përpos kur natyra e kredisë ose rrethanat e posaçme kërkojnë që organi 
përmbarues të veprojë ndryshe.  
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3. Organi përmbarues mund të konkludojë se natyra e kredisë kërkon trajtim të 
përshpejtuar të rastit nëse ka rrezik legjitim që pasuritë e debitorit në atë rast të mos 
jenë në dispozicion për konfiskim apo do t'i bie vlera shumë në rast të vonesës. 
Gjyqtari mund të pranojë ekzistimin e rrethanave të veçanta, dhe të veprojë shpejt, 
në rastet që kanë të bëjnë me punësimin, çështjet familjare, alimentacionin apo 
pagesat për fëmijë nëse interesat e palës mund të ndikohen negativisht si rezultat i 
vonesës.  

 
Neni 7 

Mjetet dhe objekti i përmbarimit 
 
1. Mjete të përmbarimit janë veprimet përmbarimore ose sistemi i veprimeve të tilla, 

me të cilat sipas ligjit kërkesa realizohet me detyrim.  
2. Objektet e përmbarimit janë pasuria dhe të drejtat tjera që mund t'i nënshtrohen 

përmbarimit, përveç atyre që përjashtohen nga përmbarimi me ligj dhe aktet 
ndërkombëtare të zbatueshme në Kosovë.  

3. Veprimet përmbarimore mund të kryhen drejtpërdrejtë kundër debitorëve dhe 
personave tjerë, në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 8 

Objektet që nuk i nënshtrohen përmbarimit 
 
1. Objekt përmbarimi nuk mund të bëhen sendet jashtë qarkullimit juridik, pasuritë 

nëntokësore dhe pasuritë tjera natyrore.  
2. Objekt përmbarimi nuk mund të bëhen objektet, armatimi dhe pajisjet e forcave të 

armatosura dhe të policisë, e as mjetet financiare të siguruara për dedikime të këtilla.  
 

Neni 9 
Mbrojtja e dinjitetit të debitorit 

 
1. Gjatë zbatimit të procedurës së përmbarimit, duhet kushtuar vëmendje mbrojtjes së 

dinjitetit të debitorit, dhe përmbarimi të jetë sa më pak i dëmshëm që është e 
mundshme për debitorët.  

2. Organi përmbarues ka për detyrë që me rastin e ekzekutimit të vendimit dhe të 
identifikimit të sendeve të veprojë me respektin e duhur të personalitetit të debitorit 
dhe të anëtarëve të familjes së tij.  

3. Nëse ekziston ndonjë arsye legjitime dhe nëse organi përmbarues ka miratimin për 
të kryer përmbarimin gjatë ditëve të pushimit dhe gjatë orëve të natës, organi 
përmbarues gjithashtu mund të kryej përmbarimin në shtëpinë e debitorit gjatë 
ditëve të pushimit apo orëve të natës.  

 
Neni 10 

Përcaktimi i mjeteve dhe objekteve të përmbarimit 
 
1. Gjykata me aktvendim, ose përmbaruesi privat me urdhër për përmbarim, e cakton 

përmbarimin ndaj atyre mjeteve dhe në ato objekte të përmbarimit që janë 
specifikuar në propozimin për përmbarimin.  
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2. Përmbarimi përfshinë një apo të gjitha mjetet dhe objektet e përmbarimit të 
paraqitura në propozimin për përmbarim gjersa kërkesa të realizohet plotësisht.  

3. Me propozim të kreditorit apo sipas detyrës zyrtare, organi përmbarues mund të 
vendosë, përmes urdhrit për përmbarim që përmbarimi të zbatohet ndaj pasurisë së 
debitorit që mund të jetë subjekt i përmbarimit, pa deklaruar mjetet dhe objektet e 
përmbarimit deri në limitin që mjafton për realizimin e kredisë së kreditorit.  

4. Nëse organi përmbarues sekuestron më shumë mjete sesa nevojiten për të realizuar 
kredinë, pjesa tjetër i kthehet debitorit në afat prej tridhjetë (30) ditësh.  

5. Kreditori mund të kërkojë nga organi përmbarues që të ndihmojë në identifikimin e 
pasurisë siç është paraparë në këtë ligj:  
5.1. në qoftë se janë propozuar më shumë mjete apo objekte përmbarimi sesa që 

nevojiten për të plotësuar vendimin, organi përmbarues mund ta kufizojë 
përmbarimin, sipas propozimit të debitorit, të kufizojë përmbarimin vetëm në 
disa nga mjetet dhe objektet e tilla, po qe se ato mjaftojnë për realizimin e 
kredisë.  

5.2. debitori mund t'i propozojë organit përmbarues pasuritë që ai preferon të 
përmbarojë, dhe jep arsyet për kufizim të përmbarimit.  

5.3. debitori i bashkangjet propozimit nga nënparagrafi 5.2. i këtij paragrafi 
dëshmitë e shkruara, siç janë deklaratat bankare, duke dëshmuar se ato mjete 
dhe objekte mjaftojnë për të mbuluar kredinë. Debitori gjithashtu do të ofrojë 
informata të sakta organit përmbarues se ku gjenden ato mjete apo objekte 
dhe si ato të sekuestrohen.  

5.4. propozimi i debitorit, si dhe të gjitha informatat shoqëruese, i jepen kreditorit, 
dhe kreditori i përgjigjet propozimit brenda pesë (5) ditëve nga pranimi i 
propozimit. 

5.5. nëse kreditori nuk pranon propozimin, organi përmbarues sigurohet nga 
dëshmitë e siguruara se pasuritë e dhëna në listë mjaftojnë për të mbuluar 
kredinë para se të vendosë në favor të propozimit të debitorit. Nëse organi 
përmbarues nuk arrin që të sigurohet, në bazë të dëshmive të ofruara, se 
pasuritë e dhëna në listë mjaftojnë për të mbuluar kredinë, organi përmbarues 
refuzon propozimin.  

6. Nëse pranohet propozimi i debitorit për të kufizuar mjetet dhe objektet e 
përmbarimit, dhe nëse pasuritë e dhëna në listë të propozimit nuk mund të gjenden 
apo ato pasuri janë të pamjaftueshme në shumën për të mbuluar kredinë, atëherë 
kreditori njofton organin përmbarues i cili menjëherë urdhëron zbatimin e 
propozimit fillestar të kreditorit për përmbarim. Nën këto rrethana, debitori që ka 
bërë propozimin mund t'i nënshtrohet gjobave sipas dispozitave nga neni 15 dhe 16 
të këtij ligji.  

7. Kreditori mund të pajtohet që të kufizojë kërkesën e tij në pajtim me propozimin e 
debitorit nëse konsideron propozimin adekuat për të mbuluar kredinë.  

8. Po qe se aktvendimi apo urdhri i përmbarimit nuk mund të zbatohet në objektin apo 
mjetin e përmbarimit, atëherë propozuesi i përmbarimit me qëllim të realizimit të 
kërkesës së njëjtë, mund të propozojë ndonjë mjet ose objekt tjetër përmbarimi.  
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Neni 11 
Përmbarimi i dokumenteve përmbarimore të huaja 

 
Përmbarimi i dokumentit të huaj përmbarimor do të caktohet dhe zbatohet sipas këtij 
ligji, nëse dokumenti përmbarimor i huaj i plotëson kushtet e parapara me ligj apo 
marrveshje ndërkombëtare për pranim dhe përmbarim. 
 

Neni 12 
Përmbarimi ndaj pronës në shtetin e huaj 

 
1. Në pasurinë e shtetit të huaj në Republikën e Kosovës ose të organizatës 

ndërkombëtare, e cila gjendet në territorin e Republikës së Kosovës, nuk mund të 
caktohet përmbarimi pa pëlqimin paraprak të Ministrit të Drejtësisë dhe mendimit të 
Ministrit të Punëve të Jashtëm, përveç kur shteti i huaj apo organizata 
ndërkombëtare është pajtuar me përmbarimin.  

2. Nëse propozimi për fillimin e procedurës mbi pronën e shtetit të huaj në Republikën 
e Kosovës nuk është paraqitur pëlqimi nga paragrafi 1. i këtij neni përkatësisht 
pajtimit të shtetit të huaj, propozimin do ta hedhë poshtë përmbaruesi privat 
përkatësisht Gjykata.  

 
Neni 13 

Shpenzimet e përmbarimit 
 
1. Shpenzimet e procedurës lidhur me caktimin dhe kryerjen e përmbarimit 

paraprakisht i paguan kreditori.  
2. Shpenzimet nga paragrafi 1. i këtij neni, propozuesi i përmbarimit ka për detyrë t'i 

parapaguaj brenda afatit të caktuar nga organi përmbarues. Organi përmbarues do ta 
pezulloj përmbarimin po qe se nuk parapaguhen shpenzimet brenda afatit të tillë. Po 
qe se brenda afatit të dhënë nga organi përmbarues nuk parapaguhen shpenzimet 
për kryerjen e një veprimi konkret, atëherë nuk do të kryhet vetëm veprimi i tillë.  

3. Shpenzimet e procedurës së filluar nga Gjykata sipas detyrës zyrtare, paraprakisht i 
përballon vetë Gjykata nga mjetet financiare të buxhetit të saj.  

4. Debitori ka për detyrë që kreditorit t'ia paguaj shpenzimet procedurale dhe të gjitha 
shpenzimet tjera të shkaktuara gjatë procedurës së përmbarimit.  

5. Kreditori duhet t'ia kompensojë debitorit shpenzimet e shkaktuara pa nevojë të 
justifikueshme.  

6. Për kërkesën për pagimin e shpenzimeve procedurale organi përmbarues vendos 
njëkohësisht me vendimin për përmbarim po në këtë procedurë sipas propozimit të 
palës, duke e caktuar përmbarimin me qëllim të realizimit të tij.  

 
Neni 14 

Garancia 
 
1. Organi përmbarues urdhëron për dhënien e garancisë me aktvendim apo me urdhër. 

Në rastet në të cilat ky ligj e parasheh dhënien e garancisë atëherë ai jepet në para të 
gatshme. Organi përmbarues mund të lejojë dhënien e garancisë edhe në formë të 
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garancisë bankare, letrave me vlerë si dhe në sende të çmueshme vlera e të cilave 
lehtë caktohet në treg dhe që mund të shndërrohet në të holla shpejt dhe në mënyrë 
të thjeshtë. 

2. Institucionet e Republikës së Kosovës dhe organet ose shërbimet e tyre nuk janë të 
detyruara të deponojnë garancinë kur në procedurën përmbarimore paraqiten si palë. 

3. Në garancinë e deponuar pala kundërshtare e fiton të drejtën e pengut ligjor.  
4. Nëse organi përmbarues në procedurën përmbarimore vendos për të drejtën e palës 

kundërshtare që t'i paguhen shpenzimet procedurale dhe dëmet e shkaktuara lidhur 
me veprimin për të cilin është dhënë garancia, atëherë me propozimin e palës, 
Gjykata me të njëjtin aktvendim do të vendos edhe për pagimin e kërkesës nga 
garancia e dhënë.  

5. Garancitë nuk mund të kërkohen, nëse ofrimi i saj shkakton dëmë të pariparueshëm 
për debitorin.  

 
Neni 15 

Gjobat në procedurën përmbarimore 
 
1. Gjobat e parapara nga ky nen mund të shqiptohen, me vendim të Gjykatës, për çdo 

veprim apo mosveprim me të cilat shkelen dispozitat e këtij ligji apo të vendimit të 
organit përmbarues në pajtim me këtë ligj. Këto gjoba mund të shqiptohen nga 
Gjykata sipas detyrës zyrtare, si dhe në bazë të propozimit të arsyetuar të 
përmbaruesit privat nëse në procedurën që zhvillohet pranë përmbaruesit privat janë 
plotësuar kushtet për shqiptimin e gjobës.  

2. Gjobat mund të shqiptohen kundër personave fizik në procedurën përmbarimore në 
shumë prej njëqind (100) gjer në njëmijë (1.000) Euro, përderisa për personat 
juridik në shumë prej njëmijë (1.000) gjer në dhjetë mijë (10.000) Euro.  

3. Gjoba në të holla në shumë prej pesqind (500) deri dymijë e pesqind (2.500) Euro 
mund t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës të personit juridik.  

4. Gjoba në të holla nga paragrafi 2. i këtij neni, mund të shqiptohet në mënyrë të 
përsëritur, po qe se debitori nuk vepron sipas urdhrit të përsëritur të Gjykatës apo 
përmbaruesit privat apo vazhdon të veprojë në kundërshtim me këtë urdhër.  

5. Para shqiptimit të gjobës në të holla, Gjykata ia mundëson palës ndaj së cilës është 
shqiptuar gjoba që të deklarohet, dhe kur konsiderohet e nevojshme nga Gjykata, 
ajo mund të caktojë seancë me qëllim të marrjes së provave.  

6. Gjobën në të holla e shqipton Gjykata duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat e 
rastit konkret, e sidomos mjetet ekonomike të palës dhe rëndësinë e veprimit që 
konsiderohet se ka pasur për detyre ta kryej pala. Me aktvendimin për gjobitjen, 
caktohet edhe afati për pagimin e shumës së të hollave që e përbënë gjobën.  

7. Personi i gjobitur mund të ankohet kundër aktvendimit brenda afatit prej shtatë (7) 
ditësh, nga dita kur i është dorëzuar.  

8. Personi i gjobitur duhet t'i paguaj shpenzimet e krijuara me shqiptimin dhe 
përmbarimin e kësaj gjobe.  

9. Pas përmbarimit të aktvendimit, gjobën në të holla e realizon organi përmbarues 
sipas detyrës zyrtare, në dobi të llogarisë rrjedhëse nga e cila financohet Gjykata. 
Shpenzimet e përmbarimit e ngarkojnë buxhetin e Gjykatës, kurse pagimi i këtyre 
shpenzimeve që caktohet me anë të konkluzionit, zbatohet në procedurën e 
realizimit të dhunshëm të gjobës në të holla.  
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10. Gjoba në të holla mund të shqiptohet dhe zbatohet edhe kundër debitorit dhe 
personave të tjerë fizik, si dhe kundër personave përgjegjës të personit juridik edhe 
kur refuzojnë të japin të dhëna për pasurinë e debitorit, si dhe kur me veprimet dhe 
sjelljet e tyre në kundërshtim me urdhrin e autoritetit përmbarues, ose kur e 
dëmtojnë apo zvogëlojnë pasurinë e debitorit, apo e pengojnë organin përmbarues 
në kryerjen e veprimeve përmbarimore.  

11. Gjoba në të holla e shqiptuar sipas dispozitave të këtij neni nuk mund të 
shndërrohet në dënim me burgim.  

 
Neni 16 

Gjobat për vonesë të përmbarimit 
 
1. Kur debitori nuk përmbushë brenda afatit të caktuar çfarëdo obligimi monetar apo 

jo monetar të përcaktuar nga dokumenti përmbarues, sipas detyrës zyrtare, apo me 
propozim të kreditorit, do të përcaktojë një datë jo më pak se tri (3) ditë pas 
skadimit të afatit për përmbushje vullnetare nga data, me të cilën fillon llogaritja e 
gjobës nëse pagesa nuk është realizuar gjer në datën e caktuar. 

2. Gjobat për çdo ditë të vonesës do të jenë mbi pesë (5) euro por jo më lartë se 
pesdhjetë (50) euro për personat fizik, dhe mbi pesdhjetë (50) euro por jo më tepër 
se pesqind (500) euro për personat juridik. Gjobat do të shtohen për çdo ditë apo 
periudhë tjetër të vonesës, në pajtim me rregullat e Ligjit për Detyrimet, që nga dita 
e skadimit të afatit për përmbushjen e obligimeve e gjer sa të arrihet kjo 
përmbushje. 

 
Neni 17 

Zbatimi i dispozitave të ligjeve tjera 
 
Në procedurën përmbarimore përshtatshmërish zbatohen dispozitat e Ligjit për 
Procedurën kontestimore, po qe se me këtë ligj ose me ndonjë ligj tjetër nuk parashihet 
diçka tjetër. 
 

KREU II 
PROCEDURA E PERMBARIMIT 

 
Neni 18 

Dërgimi i parashtresave dhe i dokumenteve 
 
Dispozitat e Ligjit për Procedurën Kontestimore, të parapara për dërgimin e shkresave, 
vlejnë edhe për aktvendimin për përmbarimin, urdhrin për përmbarim, aktvendimin 
lidhur me prapësimin kundër aktvendimit për përmbarim dhe aktvendimit për gjobën 
me të holla. 
 

Neni 19 
Detyra për të dhënë informata rreth debitorit 

 
1. Me kërkesë të organit përmbarues, personat juridik apo organet që kanë autoritetin 

për regjistrat e pronës dhe të drejtat mbi pronën e debitorit përmbarues, dhe personi 
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që thuhet nga kreditori përmbarues se është debitori, apo është në posedim të 
çfarëdo prone të debitorit jep informata për pronën e debitorit brenda tetë (8) ditëve.  

2. Personat dhe organet nga paragrafi 1. i këtij neni nuk do të njoftojnë debitorin se 
këto informata janë kërkuar nga ta.  

 
Neni 20 

Parashtresat, seancat dhe dosjet 
 
1. Në procedurën përmbarimore organi përmbarues vepron në bazë të parashtresave të 

palëve dhe dëshmive tjera të dokumentuara.  
2. Organi përmbarues cakton seancë dëgjimore atëherë kur një gjë e tillë është 

paraparë me këtë ligj, ose kur mendon se një gjë e tillë është e dobishme.  
3. Për punën e kryer në seancë, në vend të procesverbalit organi përmbarues mund të 

përpilojë shënim zyrtar.  
4. Jashtë seancës dëgjimore organi përmbarues e dëgjon palën apo pjesëmarrësin tjetër 

në procedurë, po qe se një gjë e tillë është paraparë me këtë ligj, apo kur vlerëson se 
një gjë e tillë është e nevojshme për sqarimin e ndonjë çështjeje, apo për deklarimin 
lidhur me ndonjë propozim të palës.  

5. Mungesa e njërës apo e të dy palëve, ose e pjesëmarrësit tjetër në procedurë nga 
seanca dëgjimore, apo mosveprimi sipas letërthirrjes së organit përmbarues me qëllim 
të dëgjimit të tyre, nuk e pengon organin përmbarues që të veprojë në seancë. 

6. Parashtresat në procedurën përmbarimore paraqiten në numër të mjaftueshëm për 
organin përmbarues dhe për palën kundërshtare.  

 
KREU III 

DOKUMENTI PERMBARUES (TITULLI EKZEKUTIV) 
DHE DOKUMENTI I BESUESHËM 

 
Neni 21 

Bazat juridike për caktimin e përmbarimit 
 
Organi përmbarues e cakton, përkatësisht e zbaton përmbarimin vetëm në bazë të 
dokumentit përmbarues (titulus executionis) dhe dokumentit të besueshëm, po qe se me 
këtë ligj nuk është parashikuar diçka tjetër. 
 

Neni 22 
Dokumenti përmbarues 

 
1. Dokumente përmbaruese janë:  

1.1. vendimi përmbarues i Gjykatës dhe ujdia (pajtimi) gjyqësore përmbaruese;  
1.2. vendimi përmbarues i dhënë në procedurë administrative dhe aktpajtimi (më 

tej: ujdia);  
1.3. dokumenti noterial i përmbarueshëm në pajtim me ligjin për noterinë;  
1.4. marrëveshja e lidhur në procedurën e ndërmjetësimit ne pajtim me Ligjin mbi 

ndërmjetësimin pas aprovimit të Gjykatës;  
1.5. aktvendimet, aktet dhe memorandumet për ujditë gjyqësore të Gjykatave të 
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huaja si dhe vendimet e Gjykatave të huaja të arbitrazhit dhe ujditë e arritura 
para Gjykatave të tilla në raste të arbitrazhit, të cilat janë pranuar për 
përmbarim brenda territorit të Republikës së Kosovës;  

1.6. vendimet dhe marrëveshjet përmbaruese të arbitrazhit në Republikën e 
Kosovës të shpallura të ekzekutueshme nga Gjykata;  

1.7. kontrata për hipotekën e vërtetuar nga organi kompetent dhe regjistruar në 
regjistrin publik sipas ligjit;  

1.8. vendimi gjyqësor i vërtetuar si urdhër përmbarues evropian;  
1.9. dokumenti tjetër që me ligj është quajtur dokument përmbarues.  

 
Neni 23 

Vendimi dhe ujdia 
 
1. Sipas këtij ligji, vendim gjyqësor konsiderohet aktgjykimi, aktvendimi, si dhe 

vendimi tjetër i dhënë në procedurën gjyqësore ose të arbitrazhit, kurse ujdi 
gjyqësore konsiderohet ujdia e arritur përpara Gjykatës dhe arbitrazhit si dhe 
marrëveshja e arritur në procedurën e ndërmjetësimit.  

2. Vendim i organit administrativ, sipas këtij ligji konsiderohet vendimi dhe 
konkluzioni i dhënë në procedurë administrative nga organi ose shërbimi 
administrativ apo nga personi juridik i ngarkuar me autorizime publike, kurse 
aktpajtim administrative konsiderohet ujdia e arritur në procedurën administrative 
përpara organit ose shërbimit, përkatësisht personit juridik të tillë, po qe se ka të 
bëjë me detyrimin në të holla dhe po qe se me ligj nuk është paraparë diçka tjetër.  

 
Neni 24 

Përmbarueshmeria e vendimit 
 
1. Vendimi gjyqësor me të cilin është urdhëruar përmbushja e kredisë për ndonjë 

dhënie apo bërje, është i përmbarueshem po që se ka marrë formë të prerë, si dhe po 
qe se ka skaduar afati për përmbushje vullnetare.  

2. Vendimi gjyqësor me të cilin është urdhëruar përmbushja e kredisë për mosveprim ose 
veprim, është i përmbarueshëm po qe se është bërë i formës së prerë. Organi përmbarues 
kompetent mund të lejoj një afat shtesë për përmbushjen e obligimeve të debitorit. 

3. Vendimi i dhënë në procedurë administrative është përmbarimor, po qe se i tillë 
është bërë sipas rregullave me të cilat është rregulluar procedura e tillë. 

4. Në bazë të vendimit i cili është bërë i përmbarueshëm vetëm në një pjesë të tij, 
përmbarimi mund të lejohet vetëm për sa i përket pjesës së tillë.  

5. Përmbarimi caktohet në bazë të vendimit gjyqësor që ende nuk është bërë i formës 
së prerë, ose në bazë të vendimit të dhënë në procedurën administrative që nuk 
është bërë përfundimtar, vetëm po qe se me ligj është paraparë se ankesa apo mjetet 
tjera juridike, nuk e ndalojn përmbarimin.  

 
Neni 25 

Përmbarueshmëria e ujdisë 
 
1. Ujdia gjyqësore, aktpajtimi e lidhur në procedurën administrative, marrëveshja 

përmbaruese e arbitrazhit, marrëveshja e lidhur ne procedurën e ndërmjetësimit apo 
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marrëveshja e lidhur ne procedurë tjetër është e përmbarueshme në qoftë se kredia 
të cilën duhet përmbushur sipas saj është bërë e arritshme.  

2. Arritshmëria e kredisë provohet me anë të procesverbalit për ujdinë, me anë të 
dokumentit publik, ose me anë të dokumentit të vërtetuar sipas ligjit.  

3. Arritshmëria që nuk mund të provohet në mënyrën e caktuar në paragrafin 2. të këtij 
neni, provohet me anë të vendimit të formës së prerë të dhënë në procedurën 
kontestimore me të cilin konstatohet bazueshmëria e kredisë (kërkesës).  

4. Në bazë të ujdisë që është bërë e përmbarueshme vetëm në një pjesë të saj, 
përmbarimi mund të caktohet vetëm sa i përket pjesës së tillë.  

 
Neni 26 

Përmbarueshmëria e dokumentit të noterisë 
 
1. Dokumenti i noterizuar është i përmbarueshëm nëse është bërë i përmbarueshëm 

sipas rregullave të veçanta që rregullojnë përmbarueshmërin e atij dokumenti.  
2. Përmbarimi në bazë të dokumentit të noterizuar që është bërë i përmbarueshëm për 

ndonjë pjesë, mund të urdhërohet vetëm për atë pjesë.  
 

Neni 27 
Përshtatshmëria e dokumentit përmbarimor 

 
1. Dokumenti përmbarimor është i përshtatshëm për përmbarim në qoftë se në të është 

treguar kreditori dhe debitori, si dhe objekti, mjetet, shuma dhe koha e përmbushjes 
së detyrimit.  

2. Në qoftë se me anë të dokumentit përmbarues nuk është caktuar afati për 
përmbushje vullnetare të detyrimit, afati i tillë do të caktohet me anë të aktvendimit 
për përmbarimin, dhe urdhrit për përmbarim, për shtatë (7) ditë.  

3. Në rastin nga paragrafi 2. i këtij neni, organi përmbarues e cakton përmbarimin e 
propozuar nëse debitori brenda afatit që i është caktuar për përmbushje vullnetare 
nuk e përmbushë detyrimin e tij.  

 
Neni 28 

Kamatëvonesa 
 
Në qoftë se kamat vonesa ka ndryshuar pas nxjerrjes të dokumentit përmbarimor, 
organi përmbarues sipas detyrës zyrtare do të aplikoj kamatën sipas shkallës së 
ndryshuar gjatë kohës në pajtim me Ligjin për marrëdhëniet detyrimore. 
 

Neni 29 
Dokumentet e besueshme 

 
1. Përmbarimi me qëllim të realizimit të kërkesës në të holla caktohet edhe në bazë të 

dokumentit të besueshëm. Dokument i besueshëm, sipas këtij ligji është: 
1.1. kambialet dhe çeqet me potest dhe faturë kthyese, po që se janë të nevojshme 

për themelimin e kërkesës; 
1.2. ekstraktet e verifikuara nga librat afariste për pagesat e shërbimeve komunale 

të furnizimit me ujë, energji elektrike dhe bartjen e mbeturinave;  
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1.3. faturat;  
1.4. dokumentet që sipas dispozitave ligjore të posaçme kanë rëndësinë e 

dokumenteve publike;  
2. Llogaritja e kamatës konsiderohet si pjesë e dokumentit të besueshëm.  
3. Dokumenti i besueshëm është i përshtatshëm për përmbarim po qe se në të është 

treguar kreditori dhe debitori, si dhe objekti, lloji, shuma dhe koha e përmbushjes së 
detyrimit monetar.  

 
Neni 30 

Kërkueshmëria e kredisë 
 
Kur nga dokumenti i besueshëm nuk shihet se a është bërë e kërkueshme kredia, 
atëherë përmbarimi caktohet vetëm në qoftë se kreditori paraqet deklaratë me shkrim se 
kredia e tij është bërë e kërkueshme duke u treguar edhe dita për një gjë të tillë. 
 

Neni 31 
Kalimi i kredisë apo i debisë 

 
1. Përmbarimi caktohet edhe sipas kërkesës së personit dhe në dobi të tij i cili në 

dokumentin përmbarues nuk është shënuar si kreditor, po qe se ai (me anë të 
dokumentit publik apo me dokument privat por të vërtetuar sipas ligjit) provon se 
kredia i është kaluar atij, apo se në ndonjë mënyrë tjetër ka kaluar tek ai. Debitori 
njoftohet përmes organit përmbarues për ndryshim të kreditorit përmes dërgesës 
standarde me postë në adresën e fundit të regjistruar të debitorit. Po qe se kalimi ose 
mënyra tjetër se si është bërë kalimi i kredisë nuk mund të provohet, atëherë një gjë 
e tillë mund të provohet me anë të vendimit të formës së prerë të dhënë në 
procedurën kontestimore.  

2. Përmbarimi caktohet edhe kundër personit të tretë i cili në dokumentin përmbarimor 
nuk përmendet si debitor, po qe se kreditori me anë të dokumentit publik apo privat, 
por të vërtetuar sipas ligjit provon se personi i tillë në mënyrë të ligjshme e ka 
marrë përsipër borxhin (debinë) nga dokumenti përmbarues, apo se ai borxhin e tillë 
sipas ligjit është i detyruar ta shlyejë. Po qe se kontestohet detyrimi i personit të 
tretë për marrjen përsipër të borxhit, atëherë palët para se të lejohet përmbarimi, 
kontestin duhet ta zgjidhin në procedurë kontestimore.  

 
Neni 32 

Detyrimi i kushtëzuar dhe detyrimi reciprok 
 
1. Përmbarimi që varet nga përmbushja paraprake e ndonjë detyrimi nga ana e 

kreditorit, ose nga plotësimi i ndonjë kushti, caktohet në qoftë se propozuesi i 
përmbarimit me dokument publik apo privat, por të vërtetuar provon se e ka 
përmbushur detyrimin e vet, apo se e ka siguruar përmbushjen e tij, përkatësisht se 
kushti është plotësuar.  

2. Përmbushja e detyrimit, respektivisht plotësimi i kushtit provohet me anë të 
aktgjykimit të formës së prerë të dhënë në procedurën kontestimore, po qe se 
kreditori nuk ka mundësi që një gjë të tillë ta provojë në mënyrën e shënuar në 
paragrafin 1. të këtij neni.  
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3. Në qoftë se debitori sipas titullit përmbarues është i detyruar që ta përmbushë 
detyrimin e tij me kusht që në të njëjtën kohë të përmbushet ndonjë detyrim në dobi 
të tij, atëherë Gjykata do ta caktoj përmbarimin vetëm po qe se kreditori paraqet 
provë se e ka siguruar përmbushjen e detyrimit të vet.  

4. Konsiderohet se kreditori e ka siguruar mjaftueshëm përmbushjen e detyrimit të vet 
në vështrim të paragrafit 3. të këtij neni, në qoftë se objektin e detyrimit e ka 
depozituar te Gjykata apo përmbaruesi privat.  

 
Neni 33 

Detyrimi alternativ sipas zgjedhjes së debitorit 
 
1. Në qoftë se debitori sipas dokumentit përmbarues ka të drejtë zgjedhjeje midis disa 

objekteve të detyrimit të vet, kreditori ka për detyrë që në kërkesën për përmbarim 
ta caktojë objektin me të cilin duhet të përmbushet detyrimi. 

2. Debitori ka të drejtë zgjedhjeje në mesin e objekteve të përmbarimit deri sa 
kreditori pranon një apo më shumë objekte që e ka përmendur në propozimin për 
përmbarim në përmbushjen e plotë apo të pjesshme të detyrimit. 

 
Neni 34 

Autorizimi alternativ i debitorit 
 
1. Debitori ndaj të cilit me anë të titullit përmbarues është shqiptuar detyrimi jo në të 

holla, në të njëjtën kohë krahas të drejtës së lirimit nga detyrimi i përmbushjes së tij 
duke paguar shumën në para të caktuar në titullin përmbarues, mund ta paguaj 
shumën e tillë derisa kreditori as pjesërisht nuk ka filluar ta pranojë objektin e 
detyrimit.  

2. Kreditori gëzon të drejtën që t'i paguhen shpenzimet e procedurës së përfunduar e 
cila është ndaluar nga shkaku se debitori pas fillimit të saj në vend të detyrimit 
primar e ka përmbushur detyrimin tjetër të caktuar me titullin përmbarues.  

 
Neni 35 

Ndërprerja e procedurës 
 
1. Organi përmbarues nuk mund ta ndërpres procedurën përmbarimore me qëllim që të 

presë vendimin e Gjykatës kompetente, apo të ndonjë organi tjetër për çështjen 
paraprake.  

2. Në rastet tjera të ndërprerjes së procedurës, të parapara me Ligjin për Procedurën 
Kontestimore, Gjykata mundet, po qe se e lejojnë rrethanat e rastit një gjë të tillë, 
sipas propozimit të palës apo sipas detyrës zyrtare që të caktojë vazhdimin e 
procedurës duke ia emëruar përfaqësuesin e përkohshëm palës për të cilën ka të bëjë 
shkaku nga i cili vjen gjerë te ndërprerja e procedurës.  

3. Në rast të vdekjes së kreditori që nuk ka përfaqësues me prokurë apo përfaqësues 
ligjor, secili nga trashëgimtarët apo personat e interesuar mund të propozojë që deri 
sa të zgjasë bashkësia trashëgimore, Gjykata me shpenzime të propozuesit t'ua 
emërojë përfaqësuesin e përkohshëm dhe ta vazhdojë procedurën. Gjykata mund të 
emërojë vetëm një person që nuk ka interes personal në konflikt me interesat e 
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kreditorit, dhe përfaqësuesi i përkohshëm ka për detyrë të lënë në mirëbesim që të 
veprojë në interes të kreditorit. Personi i emëruar ka të drejtën që të refuzojë 
emërimin, dhe përmbaruesi në atë rast kanë të drejtën që të emërojë një 
zëvendësues. Gjykata do ta emërojë përfaqësuesin e përkohshëm brenda afatit prej 
shtatë (7) ditësh, nga dita e parashtrimit të propozimit. Në rast se propozimi i këtillë 
i trashëgimtarit, apo personave të interesuar nuk parashtrohet brenda afatit prej 
tridhjetë (30) ditësh, nga dita e vdekjes së kreditorit, Gjykata e pezullon procedurën 
përmbarimore.  

4. Në rast të vdekjes së debitorit që nuk ka përfaqësues ligjor apo me prokurë, 
Gjykata, brenda afatit prej pesëmbdhjetë (15) ditësh nga dita në të cilën është 
njoftuar për vdekjen e debitorit, emëron përfaqësuesin e përkohshëm në emër të 
trashëguesve të debitorit në ngarkim të shpenzimeve të kreditorit, si rregull nga 
radha e personave që e kanë në posedim pasurinë që është objekt përmbarimi, dhe 
vazhdon procedurën. Gjykata e emëron përfaqësuesin e përkohshëm brenda afatit 
prej shtatë (7) ditësh, nga dita e parashtrimit të kërkesës. Po qe se personat e 
autorizuar nuk e propozojnë vazhdimin e procedurës brenda afatit që u është 
caktuar, Gjykata e pezullon procedurën përmbarimore. Gjykata mund të emërojë 
vetëm një person që nuk ka interes personal në konflikt me interesat e debitorit, dhe 
përfaqësuesi i përkohshëm ka për detyrë që të veprojë në interes të debitorit. 
Personi i emëruar ka të drejtën që të refuzojë emërimin, dhe Gjykata në atë rast ka 
të drejtën që të emërojë një zëvendësues.  

5. Shpenzimet definitive të kreditorit të përmbarimit nga paragrafi 4. i këtij neni, 
realizohen nga pasuria e debitorit.  

6. Pas mbarimit të bashkësisë trashëgimore, secili nga trashëgimtarët mund ta marrë 
përsipër procedurën përmbarimore duke iu paraqitur organit përmbarues.  

7. Për marrjen përsipër të procedurës dhe shkarkimin e përfaqësuesit të përkohshëm, 
organi përmbarues vendosë me vendim të dhënë në formë të konkluzionit.  

 
Neni 36 

Vërtetimi për përmbarueshmërinë 
 
1. Së bashku me propozimin për përmbarim, organit përmbarues i dorëzohet edhe 

dokumenti përmbarues, origjinal apo kopje e vërtetuar, me klauzolën e 
përmbarueshmëris për përmbarueshmëri. 

2. Vërtetimin për përmbarueshmërin e jep Gjykata, respektivisht organi shtetëror që ka 
vendosur për kërkesën në procedurën e shkallës së parë. 

3. Përjashtimisht nga dispozitat e paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni, dokumenti 
përmbarimorë i noterit, në bazë të cilit është paraqitur propozimi për përmbarim, 
nuk ka nevojë të jetë i pajisur me vërtetimin për përmbarueshmërin, por 
përmbarueshmëria e tij përcaktohet sipas dispozitave të ligjit për noterinë. 

4. Vërtetimin për përmbarueshmërin të dhënë pa qenë të plotësuara kushtet e parapara 
me ligj e anulon me aktvendim e njëjta Gjykatë, respektivisht i njëjti organ i 
pushtetit sipas propozimit të debitorit. Propozimi për anulim duhet të paraqitet 
brenda afatit prej shtatë (7) ditë nga dita e dorëzimit të aktvendimit përmbarues tek 
debitori. Organi përmbarues ose organi kompetent shtetëror po ashtu mund ta 
inicojn anulimin në çdo kohë.  
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Neni 37 
Përmbarimi në bazë të dokumentit të besueshëm 

 
Kur propozimi për përmbarim paraqitet në bazë të dokumentit të besueshëm, mjafton 
që propozimit t'i bashkëngjitet dokumenti i tillë origjinal apo kopja e tij e vërtetuar 
sipas ligjit. 
 

KREU IV 
PROPOZIMI DHE CAKTIMI I PËRMBARIMIT 

 
Neni 38 

Propozimi për përmbarim 
 
1. Propozimi për përmbarim duhet ta përmbajë kërkesën për përmbarim në të cilën do 

të tregohet dokumenti përmbarimor origjinal apo kopje e vërtetuar, apo dokumenti i 
besueshëm në bazë të cilit kërkohet përmbarimi, kërkuesi i përmbarimit dhe 
debitori, adresa e vendbanimit – vendqëndrimit apo selisë afariste të kreditorit dhe 
të debitorit, kredia që kërkohet të realizohet, si dhe mjeti nëpërmjet cilit duhet kryer 
përmbarimi, objekti i përmbarimit po qe se është i njohur, si dhe të dhënat e tjera që 
janë të nevojshme për zbatimin e përmbarimit.  

2. Në rast se propozimi për përmbarim nga paragrafin 1. i këtij neni nuk përmban 
shënimet e kërkuara dhe numrin personal identifikues apo numrin e regjistrimit të 
biznesit të debitorit, organi përmbarues do të veprojë sipas dispozitave të nenit 102 
të Ligjit të Procedurës Kontestimore.  

3. Po qe se bashkë me propozimin për përmbarim është bërë edhe kërkesa për 
konstatimin e pasurisë së debitorit, për rezultatin e konstatimit të tillë organi 
përmbarues do ta njoftojë kreditorin duke i lënë afat që ta rregullojë propozimin e 
paraqitur, respektivisht që ta ndryshoj apo plotësoj atë. Propozimi i ndryshuar 
dorëzohet brenda dhjetë ditëve pasi që organi përmbarues të ia dërgojë kreditorit 
deklaratën e pasurive të debitorit. Megjithatë nëse kreditori kërkon aneks të 
deklaratës, siç përshkruhet në paragrafin 9 nenin 45 të këtij ligji, brenda afatit kohor 
të lejuar, koha e lejuar për përmbarim të propozimit të ndryshuar për përmbarim 
llogaritet nga data në të cilën shtojca e dorëzuar nga debitori i dërgohet kreditorit.  

 
Neni 39 

Përmbarimi ndaj debitorit me përgjegjësi solidare 
 
1. Në qoftë se në bazë të dokumentit përmbarimorë dy apo më tepër debitor janë 

përgjegjës solidar, organi përmbarues, kundër tyre do të nxjerrë vetëm një 
aktvendim për përmbarimin, me të cilin bëhet sekuestrimi i llogarisë së debitorëve 
në shumat e caktuara me anë të aktvendimit apo urdhrit për përmbarimin.  

2. Propozuesi mund ta caktojë në propozimin për përmbarimin radhën e debitorëve 
sipas të cilës do të bëhet marrja e mjeteve nga debitorët, e në qoftë se ai nuk e ka 
bërë këtë, marrja e mjeteve do të bëhet sipas asaj radhe që janë përmendur debitorët 
në propozimin për përmbarim.  

3. Nëse në rastin nga paragrafi 2. i këtij neni nuk ka mjete të mjaftueshme në 
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xhirollogarinë e debitorit për përmbushjen e detyrimit, organi përmbarues do të 
aplikojë vendimin përmbarues kundër pasurisë së debitorit tjetër solidar. Nëse është 
e nevojshme për arsye të juridiksionit që të dërgohet rasti në organin përmbarues 
tjetër, organi përmbarues do ta bëj këtë me shpejtësi me një raport për nivelin e 
përmbarimit të përfunduar gjer në atë moment.  

 
Neni 40 

Propozimi në bazë të dokumentit të besueshëm 
 
1. Propozimi për përmbarim në bazë të dokumentit të besueshëm duhet të përmbajë:  

1.1. kërkesën përmbarimore nga paragrafi 1. i nenit 38 të këtij ligji;  
1.2. kërkesën që organi përmbarues ta detyrojë debitorin e përmbarimit që brenda 

afatit prej shtatë (7) ditësh, kurse në kontestet nga raportet ku ekziston 
kambiali dhe çeku brenda afatit prej tre (3) ditësh, nga dita në të cilën i 
dorëzohet aktvendimi ta përmbushë detyrimin bashkë me shpenzimet e 
caktuara;  

1.3. origjinali apo kopja e vërtetuar e dokumentit të besueshëm.  
2. Nëse propozimi për përmbarim dorëzohet pa dokumentet nga paragrafi 1. i këtij 

neni, ato hidhen poshtë nga Gjykata apo përmbaruesi privat.  
 

Neni 41 
Përmbarimi në sendet e luajtshme 

 
Kur propozohet përmbarimi në sendet e luajtshme, në propozimin për përmbarim nuk 
ka nevojë që më për së afërmi të tregohen sendet e tilla. 
 

Neni 42 
Tërheqja dhe kufizimi i propozimit 

 
1. Propozimi për përmbarim mund të tërhiqet tërësisht apo pjesërisht nga kreditori 

gjatë zhvillimit të procedurës përmbarimore pa pëlqimin e debitorit.  
2. Në rast të tërheqjes së propozimit për përmbarim organi përmbarues e përfundon 

përmbarimin në tërësi apo pjesërisht, varësisht nga ajo se a është tërhequr ai në 
tërësi apo vetëm pjesërisht.  

3. Propozimi për përmbarim i tërhequr plotësisht apo pjesërisht mund të paraqitet 
përsëri në organin përmbarimor.  

4. Nëse kreditori deklaron se kërkesa është zgjidhur me ujdi plotësisht apo pjesërisht, 
konsiderohet se propozimi për kryerjen e përmbarimit është tërhequr për atë pjesë.  

 
Neni 43 

Aktvendimi për përmbarim dhe urdhri për përmbarim 
 
1. Në aktvendimin për përmbarimin dhe urdhrin për përmbarim në bazë të titullit 

përmbarues duhet të tregohet dokumenti përmbarues, kreditori dhe debitori i 
përmbarimit, kredia që duhet të realizohet, mjeti dhe objekti i përmbarimit, si dhe të 
dhënat tjera të nevojshme për zbatimin e përmbarimit.  
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2. Në aktvendimin për përmbarim dhe urdhrin për përmbarim në bazë të dokumentit të 
besueshëm, duhet të tregohet dokumenti i besueshëm në bazë të së cilit urdhërohet 
përmbarimi, kreditori dhe debitori, kredia që duhet të realizohet, mjeti dhe objekti i 
përmbarimit, urdhri për debitorin për të zgjidhur kredinë dhe kostot tjera brenda 
afatit shtatë (7) ditor dhe në kontestet në lidhje me kambialin apo çekun, brenda 
afatit tre (3) ditor, dhe të dhënat tjera të nevojshme për zbatimin e përmbarimit. 
Vendimi për përmbarim apo urdhri për përmbarim urdhërojnë përmbarimin në 
pronën e debitorit që është e përshtatshme për objektin e përmbarimit, dhe të dhënat 
tjera të nevojshme për zbatimin e përmbarimit.  

3. Në qoftë se me anë të aktvendimit për përmbarim apo urdhrit për përmbarim është 
caktuar pagimi i kamatave, atëherë llogaritjen e tyre, me shpenzime të kreditorit të 
përmbarimit, e bënë organi përmbarues, përpos kur realizimi i kamatave duhet të 
bëhet nga paratë e depozituara në llogarinë bankare.  

4. Përmbaruesit privat nxjerrin urdhrin për përmbarueshmëri në rastet që ligjërisht 
prezantohen para tyre të cilat përmbushin kushtet për përmbarueshmëri. Në lidhje 
me ankesën që ngrehë kundërshtimin ndaj urdhrit të përmbarueshmërisë së nxjerrë 
nga përmbaruesi privat, Gjykata që kryen rishikimin e procedurës së përmbarimit 
rishikon nëse janë plotësuar kushtet për nxjerrjen e atij urdhri nga përmbaruesi 
privat. Nëse Gjykata përcakton se nuk janë plotësuar kushtet për nxjerrjen e urdhrit 
për përmbarim nga përmbaruesi privat, Gjykata shfuqizon urdhrin me vendim.  

 
Neni 44 

Pjesët përbërëse të aktvendimit për përmbarimin dhe urdhrit për përmbarim 
 
1. Aktvendimi për përmbarimin apo urdhri për përmbarim nuk duhet ta ketë domosdo 

pjesën arsyetuese. Ky aktvendim apo urdhër mund të nxjerrët edhe duke u vënë 
vula katrore në propozimin për përmbarim. 

2. Aktvendimi për përmbarimin apo urdhri për përmbarim duhet ta përmbajë 
udhëzimin për mjetin e goditjes të cilin palët kanë të drejtë ta përdorin kundër tij.  

3. Aktvendimi me të cilin propozimi për përmbarim tërësisht ose pjesërisht refuzohet 
apo hedhet poshtë, domosdo duhet ta ketë arsyetimin.  

 
Neni 45 

Deklarimi i pasurisë 
 
1. Kreditori në propozimin e tij që bazohet në dokumentin përmbarues mund të 

kërkojë nga organi përmbarues që të urdhërojë debitorin dhe çdo person tjetër të 
rëndësishëm për procesin e përmbarimit të përmendur në propozim, përfshirë 
organet apo shërbimet administrative, apo institucionet tjera që të sigurojnë të 
dhëna rreth pasurisë apo të ardhurave të debitorit, në pajtim me këto dispozita.  

2. Kërkesa mund të parashtrohet në çdo kohë gjatë tërë përmbarimit gjer në 
përfundimin e tij.  

3. Organi përmbarues lidhur me kërkesën nga paragrafi 1. i këtij neni vepron si vijon:  
3.1. brenda pesë (5) ditëve pas kërkesës nga paragrafi 1. apo 2. i këtij neni, nxjerrë 

aktvendim që detyron debitorin, apo përfaqësuesin e caktuar të debitorit, nëse 
është emëruar ai, për të treguar të gjitha të dhënat për pronën e luajtshme dhe 
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të paluajtshme të debitorit, dhe në veçanti në lidhje me llojin dhe nivelin e të 
hyrave dhe depozitave në të holla, si dhe vendin ku ndodhet pasuria e këtillë. 
Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë e veçantë;  

3.2. organi përmbarues i dërgon një kopje të kësaj kërkese debitorit së bashku me 
aktvendimin, brenda afatit prej tre (3) ditësh nga dita e marrjes së vendimit. 
Organi përmbarues gjithashtu i dërgon debitorit njoftimin se çfarë duhet të 
përmbajë deklarata e pasurisë dhe të ardhurave, si dhe e paralajmëron 
debitorin se ai do të sillet me dhunë për të dhënë deklaratën para Gjykatës. 
Debitori mund të gjobitet nëse refuzon të sigurojë deklaratën siç është 
urdhëruar nga autoriteti përmbarues, si dhe i tërhiqet vërejtja për pasojat e të 
dhënave false dhe jo të plota në deklaratë;  

3.3. kur debitori është person juridik, veprimet e referuara në nënparagrafët 3.1. 
dhe 3.2. të këtij paragrafi ndërmerren kundër personit të autorizuar që 
përfaqëson atë entitet sipas ligjit. Kur debitori ka mungesë të aftësisë për 
veprim, këto veprime ndërmerren kundër përfaqësuesit të tij ligjor. Nëse 
autoriteti përmbarues konsideron se përfaqësuesi është duke vepruar kundër 
interesave të debitorit, ai njofton organin e kujdestarisë.  

4. Organi përmbarues mund të urdhërojë dorëzimin e formularit të plotësuar dhe të 
nënshkruar te organi përmbarues brenda afatit të caktuar kohor, dhe ky formular 
bëhet pjesë zyrtare e shkresave të lëndës. Organi përmbarues mund të urdhërojë 
debitorin që të paraqitet para organit përmbarues që të jep deklaratën e pasurive, e 
cila deklarate bëhet pjesë zyrtare e shkresave të lëndës.  

5. Personat që nuk veprojnë sipas urdhëresës së organit përmbarues mund të gjobiten 
në mënyrën e paraparë në nenin 15 dhe 16 të këtij ligji. Këto dispozita zbatohen 
edhe për personat përgjegjës të personit juridik apo organit administrativ, shërbimit 
administrativ dhe në institucionin tjetër.  

6. Personi fizik apo personi përgjegjës i përmendur në paragrafi 5. të këtij neni, 
përgjigjet edhe penalisht për dhënien e deklaratës së rreme, po qe se jep të dhëna jo 
të plota ose të pasakta lidhur me pasurinë e debitorit. Për këtë pasojë autoriteti 
përmbarues duhet ta paralajmërojë subjektin përkatës me anë të konkluzionit me të 
cilin nga ai kërkohen të dhënat në fjalë.  

7. Organi përmbarues mundet të kërkojë plotësimin e formularit përkatës nga debitori 
që është person fizik, apo nga personi tjetër fizik, apo mund të kërkojë deklaratën 
verbale në seancë gjyqësore. Po qe se personi i ftuar nuk vjen në seancë apo refuzon 
të jep deklaratë verbale, organi përmbarues i zbaton dispozitat e paragrafit 5. të këtij 
neni. Një kopje e vërtetuar e deklaratës së pasurisë apo regjistrave të organit 
përmbarues që përmbajnë atë deklaratë i dërgohet nga organi përmbarues kreditorit 
menjëherë. Një deklaratë që tregon datën kur ajo kopje është dërguar kreditorit i 
bashkëngjitet aktvendimit të Gjykatës nën paragrafin 3.3 të paragrafit 3. këtij neni, 
së bashku me deklaratën e pasurisë, dhe futet në dosje të organit përmbarues për atë 
rast për të cilin është kërkuar deklarata e pasurisë. 

8. Organi përmbarues sipas detyrës zyrtare apo me propozim të kreditorit brenda pesë 
(5) ditëve nga pranimi i deklaratës së pasurisë mund të kërkojë një shtojcë të 
deklaratës, nëse ajo deklaratë nuk përmban të dhënat e mjaftueshme për të 
identifikuar pasuritë e dhëna aty, apo nëse një titull publik apo statusor i vërtetuar 
mund të përdoret për të dëshmuar se debitori ka komunikuar të dhëna jo komplete 
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dhe të pasakta dhe dëshmon se pasuritë e njohura të debitorit nuk mund të përdoren 
për të përmbushur plotësisht këtë kërkesë. Nëse debitori nuk i paraqet dokumentet 
në afatin e caktuar në këtë paragraf, i nënshtrohet gjobave sipas neneve 15 dhe 16 të 
këtij ligji.  

9. Nga kreditori që nuk ka kërkuar shtojcën e deklaratës që përmendet në paragrafin 8. 
të këtij neni më sipër kërkohet që të propozojë mjetet dhe objektet e përmbarimit 
brenda dhjetë (10) ditëve pas marrjes së deklaratës së pasurisë apo përmbarimi 
mund të pezullohet sipas detyrës zyrtare nga Gjykata.  

 
Neni 46 

Përmbajtja e deklarimit të pasurisë 
 
1. Deklarata për pasurinë e debitorit përmban:  

1.1. të dhënat për pasuritë dhe të drejtat e debitorit që mund të përmbarohen, në 
veçanti:  
1.1.1. pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme pronë të debitorit;  
1.1.2. të hollat në posedim të debitorit në kohën e dhënies së deklaratës;  
1.1.3. depozitat e të hollave të debitorit përmbarues në cilindo bankë apo 

institucion tjetër financiar, në Republikën e Kosovës apo ndonjë vend 
tjetër;  

1.1.4. xhirollogaritë e tjera të parave të gatshme, ose ato të cilat nuk kanë të 
bëjnë me para të gatshme të debitorit përmbarues;  

1.1.5. të drejtat për letra me vlerë dhe të drejtat që rrjedhin nga letrat me 
vlerë;  

1.1.6. të drejtat e themeluesit në kompani dhe të hyrat që kanë rrjedhur nga 
ato të drejta gjatë viteve të fundit;  

1.1.7. paga mesatare mujore e debitorit gjatë gjashtë (6) muajve të fundit, 
emri i punëdhënësit dhe kohëzgjatja dhe lloji i punësimit;  

1.1.8. të hyrat e debitorit, baza për të hyrat e tilla, afatet e këtyre të hyrave;  
1.1.9. kamata e letrave me vlerë që mbahen nga debitori dhe kamatat e 

letrave me vlerë që mbahen nga të tjerët nga pasuritë e debitorit;  
1.2. të dhënat për kërkesat kundër debitorit të cilave i ka kaluar afati apo që do t'i 

vjen afati gjatë vitit të ardhshëm dhe të dhënat për letrat me vlerë të kërkesave 
të tilla;  

1.3. të dhënat për procedurën e përmbarimit në vazhdim e sipër kundër debitorit, 
përfshirë kërkesat që kanë të bëjnë me mbledhjen e taksave dhe tatimeve që 
duhet paguar ndonjë autoriteti qeveritar brenda Republikës së Kosovës apo 
ndonjë qeverie të huaj;  

1.4. të dhënat për transaksionet ligjore të ndërmarra nga debitori dhe përfshirja e 
pasurisë së debitorit pas vendosjes së përgjegjësisë se përmbarimi është duke 
u vendosur (transferimet e të drejtave të pronës me apo pa kompensim, 
pengjet, sigurimi i sigurisë për vete apo në emër të personave të tjerë);  

1.5. adresa e tashme e debitorit apo vendi i afarizmit;  
1.6. adresat ku gjenden pasuritë e luajtshme të debitorit;  
1.7. të dhënat nga librat kadastral dhe librat tjerë publik për pronën e paluajtshme 

të debitorit, apo të dhënat në bazën dhe mënyrën e përvetësimit nëse prona e 
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paluajtshme nuk është futur në librat kadastral apo librat tjerë publik;  
1.8. të dhënat për llogaritë rrjedhëse apo të kursimeve, depozitat bankare dhe 

bankat ku mbahen ato llogari, përfshirë numrat e llogarive dhe depozitave; 
1.9. të dhënat për palët e treta që janë përfitues të transaksioneve ligjore që 

përfshijnë pasuritë e debitorit dhe llojin e transaksionit të kryer;  
1.10. nënshkrimi i debitorit i vërtetuar nga noteri përveç nëse deklarata jepet para 

Gjykatës dhe futet në regjistrat e Gjykatës.  
2. Kur debitori nuk ka në pronësi kurrfarë prone që mund të përmbarohet, nga ai 

kërkohet që këtë ta deklarojë shprehimisht në deklaratën e tij.  
3. Nëse të dhënat nga deklarata e pasurive apo dokumentet e specifikuara në 

paragrafin 8 nenin 45. të këtij ligji janë të pamjaftueshme për të përcaktuar pasurinë 
e debitorit, atëherë organi përmbarues sipas detyrës zyrtare apo me propozim të 
kreditorit mund të kërkojë që të jepet dëshmia e familjarëve të debitorit apo 
partnerëve të tij afarist lidhur me vendndodhjen dhe llojin e këtyre pasurive.  

4. Organi përmbarues mund të kontestojë të dhënat për pasurinë e debitorit nëse ka 
arsye dyshimi se përmes veprimeve të tij, debitori ka mashtruar apo ka tentuar të 
mashtrojë kreditorin në lidhje me përmbushjen e detyrimit të tij. Organi përmbarues 
duhet të njoftojë prokurorinë përkatëse lidhur me këtë çështje.  

5. Të gjitha institucionet qeverisëse si dhe agjencitë e qeverisë së Kosovës do të 
sigurojnë informatat e kërkuara nga organi përmbarues, me kërkesë të saj, përveç 
nëse agjencia e ka të ndaluar në mënyrë të veçantë dërgimin e atyre informatave 
sipas dispozitave të ndonjë ligji tjetër. Informatat e tilla i sigurohen organit 
përmbarues pa pagesë.  

6. Kreditori mund të kërkojë nga organi përmbarues që të ndihmojë në identifikimin e 
pasurive të përshkruara nën këtë nen.  

 
Neni 47 

Dorëzimi i aktvendimit për përmbarimin dhe urdhri për përmbarim 
 
1. Për dorëzimin e aktvendimit për përmbarim apo urdhrit për përmbarim zbatohet 

neni 18 i këtij ligji.  
2. Aktvendimi për përmbarimin apo urdhri për përmbarim i dërgohet kreditorit dhe 

debitorit apo përfaqësuesve të tyre. Aktvendimi me të cilin hedhet poshtë apo 
refuzohet propozimi për përmbarim i dërgohet vetëm kreditorit.  

3. Në qoftë se kreditori për realizimin e kredisë së tij e propozon përmbarimin për 
pasurinë në të cilën debitori e ka të drejtën e bashkëpronësisë ose të pronësisë së 
përbashkët, organi përmbarues për aktvendimin e dhënë i njofton të gjithë 
bashkëpronarët, respektivisht titullarët e së drejtës së pronësisë së përbashkët.  

4. Aktvendimi për përmbarimin apo urdhri për përmbarim mbi kredinë në të holla të 
debitorit i dërgohet edhe debitorit të debitorit, kurse aktvendimi për përmbarimin 
apo urdhri për përmbarim për mjetet në llogarinë rrjedhëse të debitorit i dërgohet 
edhe bankës.  

5. Aktvendimi për përmbarimin apo urdhri për përmbarim në llogari bankare i 
dërgohet bankës pasi që të bëhet i formës së prerë, përveçse kur përmbarimi është 
caktuar në bazë të kambialit dhe çekut me protestë dhe faturë kthyese, po qe se janë 
të nevojshme për themelimin e kredisë.  
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6. Aktvendimi për përmbarimin apo urdhri për përmbarim i dhënë në bazë të kambialit 
dhe çekut u dërgohet palëve menjëherë pas nxjerrjes, me qëllim të sekuestrimit të 
mjeteve në llogarinë rrjedhëse të debitorit.  

7. Aktvendimi për përmbarimin apo urdhri për përmbarim për sendet e luajtshme i 
dorëzohet debitorit me rastin e kryerjes së veprimit të parë përmbarimorë. Po qe se 
sendi i luajtshëm nuk ndodhet në posedimin e debitorit, atëherë vendimi apo urdhri 
i dorëzohet edhe personit te i cili ndodhet sendi i tillë. 

8. Aktvendimi për përmbarim apo urdhri për përmbarim për sendet e paluajtshme i 
dërgohet debitorit dhe kadastrës në territorin ku gjendet prona për regjistrimin e të 
drejtave në paluajtshmëri. Po qe se prona e paluajtshme nuk ndodhet në posedimin 
e debitorit, atëherë aktvendimi i dorëzohet edhe personit në posedim të pronës së 
paluajtshme 

 
KREU V 

ZBATIMI I PËRMBARIMIT 
 

Neni 48 
Përmbarimi në bazë të aktvendimit të formës jo të prerë 

 
1. Përmbarimi zbatohet edhe para se aktvendimi për përmbarimin apo urdhri për 

përmbarim të bëhet i formës së prerë, në qoftë se për veprimet e caktuara 
përmbarimore nuk është paraparë diçka tjetër.  

2. Përmbarimi i caktuar në bazë të dokumentit të besueshëm nuk mund të kryhet para 
se të ketë marrë formë të prerë aktvendimi për përmbarimin apo urdhri për 
përmbarim.  

 
Neni 49 

Kufijtë e përmbarimit 
 
Përmbarimi kryhet brenda kufijve të caktuar në aktvendimin për përmbarimin apo 
urdhrin për përmbarim. 
 

Neni 50 
Koha e përmbarimit 

 
1. Përmbarimi kryhet në ditët në të cilat punohet dhe atë gjatë ditës në kohën midis 

orës 07 - 20.  
2. Organi përmbarues mund të vendosë me anë të konkluzionit që përmbarimi të bëhet 

në ditët kur nuk punohet apo gjatë natës, vetëm kur për një gjë të tillë ekzistojnë 
shkaqe të justifikueshme.  

 
Neni 51 

Veprimet e organit përmbarues 
 
1. Me rastin e kryerjes së veprimeve përmbarimore në banesën e debitorit, në të cilën 

nuk është i pranishëm debitori, përfaqësuesi ligjor apo me prokurë i tij, apo personi 
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i moshës madhore i familjes së tij, domosdo duhet të jenë të pranishëm së paku dy 
(2) qytetar të moshës madhore.  

2. Përmbarimi në lokalin afarist apo në lokalin tjetër të personit juridik bëhet gjatë 
orarit të punës dhe në prani të personit të cilin e cakton organi kompetent i personit 
juridik, e kur ky i fundit nuk e cakton personin e tillë, veprimet përmbarimore 
kryhen në praninë e së paku dy (2) qytetarë të moshës madhore.  

3. Kur veprimi përmbarimor duhet të kryhet në lokalin që është i mbyllur, kurse 
debitori nuk është i pranishëm ose nuk pajtohet që ta hapë lokalin vet, atëherë 
organi përmbarues do ta hapë lokalin në praninë e një (1) qytetari të moshës 
madhore dhe policisë.  

4. Gjatë kryerjes së veprimeve përmbarimore sipas dispozitave të paragrafit 1., 2., dhe 
3. të këtij neni, organi përmbarues duhet të përpilojë procesverbal të posaçëm të 
cilin do ta në nënshkruajnë qytetarët e pranishëm, kurse një kopje e tij ose njoftimi 
për veprimin përmbarimor të kryer, do të afishohet në derën e banesës apo të lokalit 
afarist.  

 
Neni 52 

Parregullsitë me rastin e kryerjes së përmbarimit 
 
1. Pala ose pjesëmarrësi tjetër i procedurës mund të kërkojë nga Gjykata me anë të 

parashtresës që t'i eliminoj parregullsitë e bëra nga organi përmbarues gjatë kryerjes 
së veprimeve përmbarimore. Kjo kërkese i bëhet Gjykatës brenda shtatë (7) ditëve 
nga dita e ndodhjes së parregullsisë së pretenduar.  

2. Sipas kërkesës nga paragrafi 1. i këtij neni, po qe se parashtruesi e ka propozuar 
këtë, Gjykata nxjerrë aktvendim brenda tre (3) ditësh nga dita e dorëzimit të 
parashtresës.  

 
Neni 53 

Pengimi i organit përmbarues në kryerjen e punës së tij 
 
1. Organi përmbarues është i autorizuar ta largoj personin nga vendi në të cilin kryhen 

veprimet e përmbarimore, po qe se ai e pengon kryerjen e tyre. 
2. Me rastin e kryerjes së veprimeve të dhunshme të parapara me këtë ligj, dhuna dhe 

forca e përdorur duhet të jenë në proporcion me rrethanat e rastit konkret.  
3. Gjatë procedurës së përmbarimit organet e policisë kanë për detyrë që organit 

përmbarues t'i japin ndihmën e duhur për kryerjen e veprimeve të përmbarimit. 
Organi përmbarues, në rast nevoje mund ta urdhërojë marrjen e masave përkatëse 
ndaj personit që e pengon kryerjen e veprimeve të përmbarimit.  

4. Me rastin e veprimit të organeve të policisë sipas urdhrit të organit përmbarues, 
përshtatshmërish zbatohen dispozitat e ligjit për punët e brendshme respektivisht të 
policisë.  

5. Në rast se policia nuk i zbaton urdhrat e organit përmbarues për dhënien e ndihmës 
gjatë kryerjes së përmbarimit, organi përmbarues ka për detyrë që menjëherë ta 
njoftojë për një gjë të tillë organin kompetent.  
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KREU VI 
PROCEDURA E KUNDËRPËRMBARIMIT 

 
Neni 54 

Shkaqet për kundër përmbarim 
 
1. Debitori ka të drejtë që në të njëjtën procedurë përmbarimore edhe pasi të ketë 

përfunduar përmbarimi, të kërkojë nga Gjykata nxjerrjen e aktvendimit me të cilin i 
urdhërohet kreditorit që t'ia kthejë atë që e ka marrë në bazë të procedurës së 
përmbarimit, në qoftë se:  
1.1. dokumenti përmbarues me anë të vendimit të formës së prerë është prishur, 

ndryshuar, anuluar, shfuqizuar, ose në ndonjë mënyrë tjetër është konstatuar 
se është i pa efekt juridik;  

1.2. aktvendimi apo urdhri për përmbarim me anë të vendimit të formës së prerë 
është anuluar apo ndryshuar;  

1.3. gjatë kryerjes së procedurave përmbaruese, kreditori ka marrë më shumë sesa 
vlera e kredisë, përfshirë kostot e përmbarimit dhe kamatat;  

1.4. përmbarimi i kryer në një objekt specifik të përmbarimit është i palejuar.  
2. Në qoftë se kreditori me anë të përmbarimit e ka realizuar një shumë të hollash, 

debitori në propozimin për kundër përmbarim mund të kërkojë pagimin e 
kamatëvonesës që nga dita e pagimit të shumës së tillë.  

3. Propozimi për kundër përmbarim nga paragrafi 1. i këtij neni mund të paraqitet 
brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita në të cilën debitori ka marrë 
dijeni për shkakun e kundër përmbarimit por jo më vonë se një (1) vit nga dita e 
përfundimit të procedurës përmbarimore.  

4. Pas skadimit të afatit nga paragrafi 3. i këtij neni, debitori nuk mund të fillojë 
kundër përmbarimin, por duhet të fillojë procedurën kontestimore për kërkesën e tij.  

 
Neni 55 

Procedura sipas propozimit për kundër përmbarim 
 
1. Propozimin për kundër përmbarim Gjykata ia dërgon kreditorit dhe kërkon nga ai 

që brenda afatit prej tre (3) ditësh nga dita e dorëzimit të deklarohet lidhur me 
propozimin e tillë.  

2. Nëse procedura e përmbarimit kryhet para përmbaruesit privat, përmbaruesi privat, pa 
vonesë dërgon një kopje të dosjes te Gjykata kompetente dhe njofton palët se procedura 
sa i përket propozimit për kundër përmbarim vazhdon para Gjykatës kompetente.  

3. Po qe se brenda afatit nga paragrafi 1. i këtij neni, kreditori e kundërshton 
propozimin për kundër përmbarim, atëherë Gjykata për të vendosë pas mbajtjes së 
seancës gjyqësore.  

4. Me aktvendimin me të cilin miratohet propozimi për kundër përmbarim Gjykata e 
urdhëron kreditorin që brenda afatit prej shtatë (7) ditësh t'ia kthejë debitorit, 
respektivisht personit të tretë atë që e ka marrë me anë të përmbarimit. 

5. Aktvendim të këtillë Gjykata nxjerrë edhe po qe se kreditori i përmbarimit nuk 
deklarohet fare brenda afatit të caktuar, ose kur deklaron se nuk e kundërshton 
propozimin për kundër përmbarim. 
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Neni 56 
Aktvendimi për kundër përmbarimin 

 
1. Në bazë të aktvendimit të formës së prerë me të cilin aprovohet propozimi për 

kundër përmbarim, Gjykata sipas propozimit të debitorit do të caktojë me 
aktvendim të posaçëm mjetet dhe objektet për zbatimin e kundër përmbarimit.  

2. Në procedurën e mëtejme të kundër përmbarimit në mënyrë të përshtatur do të 
zbatohen dispozitat e këtij ligji sipas të cilave kryhet përmbarimi.  

 
Neni 57 

Pamundësia e kundër përmbarimit 
 
Propozimi për kundër përmbarim nuk do të pranohet po qe se me të kërkohet kthimi i 
sendit lidhur me të cilin kanë ndodhur ndryshime të atilla materiale apo juridike të cilat 
e bëjnë të pamundur kthimin e tij. 
 

Neni 58 
Kundër përmbarimi sipas propozimit të personit të tretë 

 
1. Personi nga pasuria e të cilit është realizuar kredia e kreditorit, e i cili nuk ka qenë i 

cilësuar si debitor në aktvendimin për përmbarimin, ka të drejtë që brenda afateve të 
përmendura në paragrafin 3. të nenit 54 të këtij ligji, të kërkojë nga Gjykata që ta 
urdhërojë kreditorin që t'ia kthejë gjithë atë që i është dhënë me anë të përmbarimit 
të përfunduar.  

2. Në bazë të propozimit të personit të tretë nga paragrafi 1. i këtij neni zhvillohet 
procedura e kundër përmbarimit sipas dispozitave të këtij ligji.  

3. Në këtë procedurë të kundër përmbarimit propozuesi quhet kreditori i përmbarimit, 
kurse kundërshtari i propozuesit quhet debitor.  

 
Neni 59 

Kundër përmbarimi sipas propozimit të pjesëmarrësit në përmbarim 
 
1. Pjesëmarrësi në procedurën përmbarimore ka të drejtë që brenda afateve të 

përmendura në këtë pjesë të ligjit, pasi të ndryshohet me anë të vendimit të formës 
së prerë aktvendimi për përmbarimin të kërkojë nga Gjykata që ta urdhërojë 
personin të cilit i është paguar shuma e caktuar e të hollave, që shuma e tillë t'i 
kthehet atij.  

2. Në bazë të propozimit nga paragrafi 1. i këtij neni, zbatohet procedura e kundër 
përmbarimit sipas dispozitave të këtij ligji.  

3. Në procedurën e kundër përmbarimit të këtillë propozuesi quhet kreditor, kurse 
kundërshtari i propozuesit quhet debitor.  
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KREU VII 
SHTYERJA, PEZULLIMI DHE PËRFUNDIMI I PËRMBARIMIT 

 
Neni 60 

Shtyrja e përmbarimit sipas kërkesës së kreditorit 
 
1. Po qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe, organi përmbarues mund të shtyjë 

pjesërisht apo tërësisht përmbarimin sipas kërkesës së kreditorit, por vetëm në qoftë se 
ende nuk ka filluar të zbatohet aktvendimi për përmbarimin apo urdhri për përmbarim.  

2. Po qe se në procedurën e përmbarimit marrin pjesë më tepër kreditor e vetëm 
ndonjëri nga ta e kërkon shtyrjen, atëherë organi përmbarues e shtyn përmbarimin 
vetëm për aq sa i përket kreditorit të tillë. 

3. Organi përmbarues vendos për kërkesën për shtyrje me konkluzë.  
 

Neni 61 
Shtyrja e përmbarimit sipas kërkesës së debitorit 

 
1. Në qoftë se debitori argumenton se zbatimi do t'i shkaktojë atij dëm të pariparueshëm, 

organi përmbarues plotësisht ose pjesërisht do të shtyjë përmbarimin kur:  
1.1. është parashtruar ankesë kundër dokumenti përmbarues dhe pala ankuese i 

demonstron Gjykatës së shkallës së parë se ka mundësi bindëse për të qenë e 
suksesshme në ankesë, apo  

1.2. Gjykatës i është parashtruar kërkesa për të anuluar një vendim të arbitrazhit 
në pajtim me Ligjin për Arbitrazhin.  

2. Dorëzimi i kërkesës për shtyrje të përmbarimit nuk shtyn zbatimin e përmbarimit.  
3. Para lejimit të shtyrjes së përmbarimit, organi përmbarues do t'i sigurojë kreditorit 

të drejtën që të deklarohet në lidhje me të dhe të jep dëshmi në kundërshtim të 
shtyrjes.  

4. Organi përmbarues mund plotësisht ose pjesërisht ta shtyjë përmbarimin në situata 
ku debitori dëshmon përmes dokumenteve publike ose të vërtetuara se përmbarimi 
do t'i shkaktojë dëm të pariparueshëm dhe jep si garanci shumën e cila së paku 
korrespondon me shumën e kërkesës.  

5. Në rrethana të tjera përveç atyre të përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni, organi 
përmbarues mundet të kushtëzojë shtyrjen pasi që debitorit të jep si garanci shumën 
e cila së paku korrespondon me shumën e kërkesës dhe kamatës.  

6. Në qoftë se organi përmbarues ka shtyrë përmbarimin e një kërkese jomonetare me 
kusht të pagesës së një garancie, ajo përcakton shumën e garancisë në lidhje me të 
gjitha rrethanat e rastit.  

7. Përveç nëse debitori deponon garancionin sipas paragrafit 4.dhe 5. të këtij neni 
brenda afatit kohor të përcaktuar nga organi përmbarues që kryen përmbarimin, ku 
afati që nuk tejkalon pesëmbëdhjetë (15) ditë, përndryshe konsiderohet se debitori 
ka hequr dorë nga kërkesa e tij për shtyrje.  

8. Organi përmbarues vendos mbi një kërkesë për shtyrjen e përmbarimit brenda pesë 
(5) ditëve nga marrja e saj.  

9. Rregulla për mbështetjen e kërkesës së debitorit për shtyrjen e përmbarimit 
dërgohet nga organi përmbarues për debitorit dhe kreditorit.  
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10. Kundër vendimit lidhur me kërkesën e debitorit nuk lejohet ankesa.  
11. Gjykata e shkallës së parë që ka juridiksionin për të vendosur për ankesë kundër 

urdhrit për përmbarim, dhe Gjykata që kryen përmbarimin, mund të shtyjnë 
përmbarimin me kërkesë të debitorit që mund të mos obligohet që të deponojë 
pengun kur debitori merr pjesë në procedurë si palë, nëse përcakton gjasën se 
përmbarimi do t'i shkaktonte dëmtim të pariparueshëm apo gati të pariparueshëm, 
apo nëse përcakton gjasën se shtyrja është e domosdoshme me qëllim të 
parandalimit të dhunës. Gjykata vendos për kërkesën për shtyrje të përmbarimit 
brenda pesë (5)ditëve nga pranimi i kërkesës.  

12. Nëse vendimi për shtyrje të përmbarimit është brenda juridiksioni të Gjykatës e cila 
nuk e kryen përmbarimin, Gjykata sipas detyrës zyrtare dërgon vendimin për 
vazhdimin e përmbarimit te përmbaruesi privat.  

 
Neni 62 

Shtyrja e përmbarimit në bazë të kërkesës së palës së tretë 
 
1. Personi i tretë mund të parashtrojë kërkesë për shtyrjen e përmbarimit nën kushtet e 

parapara me dispozitat e paragrafit 2. neni 61 të këtij ligji.  
2. Vendimi i organit përmbarues për të shtyrë përmbarimin ne baze të kërkesës së 

personit të tretë do ti dërgohet kreditorit dhe debitorit.  
 

Neni 63 
Koha për të cilën shtyhet përmbarimi 

 
1. Organi përmbarues mund të shtyjë përmbarimin në bazë të nenit 61 dhe 62 të këtij 

ligji për kohën të cilën e vlerëson të arsyeshme duke i marrë parasysh rrethanat e 
rastit konkret, por jo më gjatë se gjashtë (6) muaj, përveç në rastet kur vlen 
paragrafi 3. i këtij neni.  

2. Në qoftë se me ligj është paraparë afati brenda të cilit mund të propozohet 
përmbarimi, atëherë shtyrja e tij nuk mund të bëhet përtej afatit të tillë.  

3. Në rast se palët merren vesh për pagesën e kredisë në këste, atëherë kreditori 
njofton organin përmbarues për këtë marrëveshje. Ky njoftim shtynë përmbarimin 
gjer në atë kohë kur kreditori njofton organin përmbarues se debitori nuk respekton 
kushtet e marrëveshjes së tyre.  

 
Neni 64 

Vazhdimi i procedurës së shtyrë 
 
Përmbarimi i shtyrë mund të rifillojë me kërkesë të palës që ka kërkuar shtyrjen para 
skadimit të periudhës së shtyrjes. Në ato raste, pala tjetër njoftohet për rifillimin e 
procedurës përmbarimore përmes dërgesës standarde me postë në adresën e fundit të 
regjistruar të asaj pale. Po qe se kreditori nuk e kërkon vazhdimin e procedurës as pas 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e skadimit të afatit për të cilin është shtyrë 
përmbarimi, atëherë organi përmbarues do ta ndërpres procedurën e rastit të 
përmbarimit me vendim. 
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Neni 65 
Pezullimi i procedurës së përmbarimit 

 
1. Përveç nëse parashihet ndryshe me këtë ligj, përmbarimi pezullohet sipas detyrës 

zyrtare në këto rrethana:  
1.1. kur debitori apo pasuritë e tij nuk mund të gjenden për qëllime të njoftimit dhe 

sekuestrimit të pasurisë brenda tre (3) muajve nga fillimi i rastit të përmbarimit, 
përkundër faktit se janë bërë së paku dy (2) tentime nga organin përmbarues që të 
gjej atë person për qëllime të njoftimit apo sekuestrimit të pasurisë;  

1.2. kur është tentuar nga organi përmbarues që të zbatohet përmbarimi i vendimit 
së paku dy (2) herë pa arritur asnjë rezultat të synuar nga këto veprime;  

1.3. kur adresa e debitorit e dhënë në propozimin për përmbarim vërtetohet se 
është e pasaktë ndërsa kreditori nuk mund të argumentojë para organit 
përmbarues saktësinë e adresës.  

2. Procedura e pezulluar me konkluzion nga paragrafi 1. i këtij neni mund të vazhdojë 
nëse kreditori në afatin prej gjashtë (6) muajsh paraqet informata të reja lidhur me 
çështjen e pezulluar, në të kundërtën procedura konsiderohet e përfunduar.  

 
Neni 66 

Përfundimi i procedurës përmbarimore 
 
1. Në qoftë se me këtë ligj nuk është paraparë ndryshe, përmbarimi do të përfundojë 

sipas detyrës zyrtare në qoftë se dokumenti përmbarimor është anuluar, ndryshuar, 
shfuqizuar, apo në ndonjë mënyrë tjetër është bërë i pa efekt, apo në qoftë se 
vërtetimi për përmbarueshmërin e tij anulohet me vendim të formës së prerë. 
Përmbarimi do të mbarojë gjithashtu sipas detyrës zyrtare nëse një rast është 
pezulluar dy (2) herë dhe për herë i plotëson kriteret për pezullim siç përcaktohet në 
paragrafin 1. neni 65. të këtij ligji.  

2. Përmbarimi do të përfundohet sipas detyrës zyrtare edhe kur në pajtim me 
dispozitat ligjore me të cilat rregullohen marrëdhëniet detyrimore, personi i tretë e 
përmbushë obligimin në dobi të kreditorit në vend të debitorit.  

3. Përmbarimi do të përfundohet edhe kur ai është bërë i pamundshëm apo kur nga 
shkaqe të tjera nuk mund të zbatohet, si dhe pas kalimit të afatit absolut të 
parashkrimit për përmbarim. 

4. Pas përmbushjes se kredisë se kreditorit nxirret vendimi për përfundimin e 
procedurës përmbarimore.  

 
KREU VIII 

MJETET JURIDIKE 
 

Neni 67 
Mjetet e rregullta juridike 

 
1. Në procedurën përmbarimore, mjetet e rregullta të goditjes janë:  

1.1. Prapësimi dhe  
1.2. Ankesa.  
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Neni 68 
Mjetet e jashtëzakonshme juridike 

 
1. Nuk është i lejuar revizioni dhe përsëritja e procedurës në procedurën 

përmbarimore.  
2. Kthimi në gjendjen e mëparshme është i lejuar vetëm në rastet e mos ruajtjes së 

afateve për paraqitjen e prapësimit dhe ankesës kundër vendimeve të 
përmbarueshëm për përmbarimin me dhunë.  

 
Neni 69 

Prapësimi kundër vendimeve për përmbarim 
 
1. Prapësimi mund të paraqitet vetëm kundër vendimeve të organit përmbarues me të 

cilin përmbarimi është i lejuar.  
2. Prapësimi duhet të paraqitet me shkrim, në Gjykatën themelore e cila ka lëshuar 

vendimin përmbarues kundër të cilit prapësimi është paraqitur kur organi 
përmbarues është Gjykata.  

3. Prapësimi duhet të paraqitet me shkrim në Gjykatën themelore, siç është përcaktuar 
me paragrafin 5. të nenit 5 të këtij ligji kur organin përmbarues është përmbaruesi 
privat.  

4. Baza për prapësim duhet të mbështetet me prova të duhura. Provat për prapësimin 
duhet të dorëzohen me shkrim, përndryshe prapësimi do të refuzohet.  

5. Prapësimi kundër vendimit përmbarues ose urdhrit përmbarues mund të paraqitet 
ekskluzivisht sipas dispozitave të nenit 71 të këtij ligji.  

6. Prapësimi do të përmbaj të dhënat e vendimit përmbarimor kundër të cilit është bërë 
ankesa, arsyet e prapësimit dhe nënshkrimin e debitorit.  

7. Vendimi me të cilin refuzohet propozimi për përmbarim mund të goditet vetëm me 
ankesë të kreditorit të përmbarimit në pajtim me nenin 77 të këtij ligji.  

 
Neni 70 

Afatet ligjore për paraqitjen e prapësimit 
 
Prapësimi duhet t'i paraqitet Gjykatës brenda shtatë (7) ditëve pas pranimit të vendimit 
përmbarues ose urdhrit përmbarues. 
 

Neni 71 
Shkaqet e prapësimit 

 
1. Sipas nenit 69 të këtij ligji, prapësimi mund të bazohen vetëm nëse:  

1.1. dokumenti, në bazë të cilit është marr vendimi përmbarues ose urdhri 
përmbarues, nuk ka titull ekzekutiv ose nuk ka tipare të përmbarueshmerisë; 

1.2. dokumenti në bazë të cilit është marr vendimi përmbarues ose urdhri 
përmbarues është prishur, anuluar, ndryshuar ose shfuqizuar në një mënyrë 
tjetër, gjegjësisht nëse në ndonjë mënyrë e ka humbur efektin e tij ose është 
konkluduar se është pa efekt juridik; 

1.3. palët, përmes dokumentit publik ose dokumentit të certifikuar në pajtim me 
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ligjin, të hartuar pas krijimit të dokumentit përmbarues, janë pajtuar që të mos 
e kërkojë përmbarimin në bazë të dokumentit përmbarues për një periudhë 
kohore të kufizuar ose përgjithmonë;  

1.4. ka skaduar afati kohor brenda të cilit, sipas ligjit, mund të kërkohet 
përmbarimi;  

1.5. përmbarimi është caktuar për sendet të cilat janë të përjashtuara nga 
përmbarimi i detyrueshëm dhe, si rezultat i këtij përjashtimi, mundësit për 
kryerjen e përmbarimit janë të kufizuara;  

1.6. kreditori nuk është i autorizuar të kërkojë përmbarimin në bazë të dokumentit 
përmbarues, gjegjësisht ai nuk është i autorizuar të kërkojë përmbarimin 
kundër debitorit;  

1.7. kushti i përcaktuar në dokumentin përmbarues nuk është përmbushur, përveç 
nëse parashikohet ndryshe me ligj;  

1.8. kredia është shuar si rezultat i ndonjë fakti të shfaqur në kohen kur debitori 
me nuk ka mundur të paraqes faktin e tillë gjatë procedurës nga e cila ka 
derivuar vendimi, pas përmbylljes së një ujdie gjyqësore ose një ujdie 
administrative ose në ndonjë mënyrë tjetër;  

1.9. realizimi i kredisë është shtyrë, ndaluar, ndryshuar ose parandaluar në ndonjë 
mënyrë tjetër, në mënyrë të përhershme ose për një periudhe të kufizuar 
kohore, si rezultat i ndonjë ngjarje që ka ndodhur në kohen kur debitori më 
nuk mund ta bënte të njohur në procedurë në të cilën është nxjerr vendimi, 
respektivisht kredia është shuar pas lidhjes së një ujdie në Gjykatë ose në 
organin administrativ;  

1.10. kërkesa nga dokumenti përmbarues është e mbrojtur me ndonjë statut të 
kufizimeve;  

1.11. Gjykata që ka marr vendimin për përmbarim nuk është kompetente;  
1.12. përmbaruesi që ka lëshuar urdhrin për përmbarim nuk është kompetent.  

 
Neni 72 

Përgjigjja lidhur me prapësimin 
 
1. Prapësimin kundër vendimit për përmbarim Gjykata ia dërgon palës kundërshtare 

në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e dorëzimit të prapësimit.  
2. Gjykata u dërgon deklaratën e prapësimit dhe provat mbështetëse palës 

kundërshtare dhe të gjitha palëve tjera në procedurën e përmbarimit në një afat prej 
tre (3) ditësh, nga dita e pranimit të prapësimit. Në rastet kur prapësimi bëhet 
kundër veprimit të përmbaruesit privat, Gjykata gjithashtu i dërgon deklaratën e 
prapësimit dhe provat mbështetëse përmbaruesit privat.  

3. Përgjigjet lidhur me prapësimin duhet të paraqiten me shkrim brenda afatit prej tre 
(3) ditësh, nga dita e pranimit të prapësimit nga palët.  

 
Neni 73 

Vendosja sipas prapësimit 
 
1. Gjykata mund të vendosë lidhur me prapësimin jashtë seancës gjyqësore. 

Përjashtimisht Gjykata mund të caktojë seancë publike nëse vlerëson se kjo është e 
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domosdoshme për të kuptuar plotësisht validitetin e prapësimit. Gjykata do të 
njoftojë të gjitha palët për dëgjimin publik. Nëse Gjykata vendos të mbajë seancë 
dëgjimore publike, seanca dëgjimore do të mbahet brenda pes (5) ditëve, kur 
kërkohet që përgjigjet ndaj prapësimit të pranohet nga Gjykata.  

2. Vendimi për prapësim nxirret nga një gjyqtar i vetëm.  
3. Me vendim prapësimi mund të pranohet, refuzohet ose hidhet poshtë si i pa 

afatshëm, si jo komplet dhe i palejuar.  
 

Neni 74 
Forma e prerë dhe përmbarueshmeria e vendimeve në procedurën e përmbarimit 
 
1. Vendimi kundër të cilit nuk është paraqitur brenda afatit ligjor prapësimi, bëhet i 

formës së prerë dhe i përmbarueshem. 
2. Vendimi kundër të cilit është refuzuar prapësimi bëhet i përmbarueshem, e po që se 

kundër tij nuk lejohet ankesa, ai bëhet i formës së prerë.  
3. Vendimi me të cilin refuzohet prapësimi bëhet i formës së prerë, po që se kundër tij 

nuk paraqitet ankesë brenda afatit ligjor, ose në qoftë se ankesa refuzohet si e 
pathemeltë.  

 
Neni 75 

Prezumimi për paraqitjen e prapësimit nga pala e tretë 
 
1. Një person tjetër nga debitori që pretendon se ka të drejtën lidhur me objektin e 

përmbarimit që nuk është në pajtim me përmbarimin e atij objekti mund ta paraqes 
prapësimin kundër përmbarimit, me kërkesë që përmbarimi për objektin e 
përmbarimit të shpallet i palejueshëm në pjesën me të cilën është përfshirë e drejta e 
tij.  

2. Prapësimi mund të paraqitet deri në përfundimin e procedurës përmbarimore.  
3. Prapësimi i paraqitur nga pala e tretë nuk e pengon kryerjen e përmbarimit dhe 

realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit, përveçse kur me këtë ligj është 
parashikuar ndryshe.  

4. Prapësimin e personit të tretë Gjykata ia dërgon propozuesit të përmbarimit dhe 
debitorit, me kërkesë që brenda afatit prej shtatë (7) ditësh të deklarohen lidhur me 
të.  

 
Neni 76 

Vendimet e Gjykatës lidhur me prapësimin e personit të tretë 
 
1. Për prapësimin e personit të tretë Gjykata që ka caktuar përmbarimin do të vendosë 

në procedurë përmbarimore, ose parashtruesin e prapësimit me anë të konkluzionit 
do ta udhëzojë që të drejtën e pretenduar ta realizojë me anë të padis në procedurë 
kontestimore.  

2. Kur përmbarimi është zbatuar nëpërmjet Gjykatës, Gjykata që ka lëshuar titullin 
ekzekutiv ose aktgjykimin do të vendosë për prapësimin nëse përmbarimi i tyre 
atakohet.  

3. Ku përmbarimi është zbatuar nga përmbaruesi privat, Gjykata me juridiksionin 
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përkatës siç është përcaktuar në paragrafin 5. neni 5 të këtij ligji do të vendosë për 
prapësimin.  

4. Gjykata do të vendosë për prapësimin e personit të tretë në procedurë të 
përmbarimit sa herë që një gjë të tillë e lejojnë rrethanat e rastit konkret, e sidomos 
kur parashtruesi i prapësimit e provon themelësinë e prapësimit të tij me anë të 
aktgjykimit të formës së prerë, me anë të dokumentit publik, ose me anë të 
dokumentit jo-publik të certifikuar sipas ligjit.  

5. Prapësimi nuk do ta shtyj procedurën përmbarimore në rastin konkret.  
6. Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e shkallës së 

dytë në afat prej shtatë (7) ditësh nga dita e pranimit të vendimit, përmes Gjykatës 
së shkallës së parë.  

7. Ankesa e paraqitur i dërgohet për përgjigje palës kundërshtuese, e cila në afat prej 
tre (3) ditësh mund të paraqes po në këtë Gjykatë përgjigje në ankesë.  

8. Pala që ka paraqitur prapësimin gjithashtu mund të nisë procedurë kontestimore pas 
skadimit të afatit të caktuar nga Gjykata deri në momentin e përfundimit të 
procedurës përmbarimore sidoqoftë, në këtë rast pala që ka parashtruar prapësimin 
do i bartë shpenzimet për tejkalim të afatit kohor.  

9. Personi i tretë në procedurë kontestimore sipas paragrafit 1. të këtij neni mund të 
kërkojë nga Gjykata rivendosjen e të drejtave të tij, nëse ndonjëra palë konteston 
këto të drejta.  

 
Neni 77 

Ankesa kundër vendimit lidhur me prapësimin 
 
1. Palët kanë të drejtë ankese kundër vendimit mbi prapësimin.  
2. Ankesa kundër vendimit mbi prapësimin parashtrohet përmes Gjykatës së shkallës 

së parë për Gjykatën e shkallës së dytë, në afat prej shtatë (7) ditëve nga dita e 
pranimit. 

3. Një kopje e ankesës u dorëzohet palës kundërshtare dhe pjesëmarrësve tjerë të cilët 
mund të paraqesin përgjigje në ankesë në afat prej tre (3) ditëve.  

4. Pas pranimit të përgjigjes në ankesë ose pas kalimit të afatit për përgjigje, lënda së 
bashku me të gjitha shkresat tjera i dërgohet Gjykatës së shkallës së dytë në afat 
prej tre (3) ditësh. Lidhur me ankesën, Gjykata e shkallës së dytë do të vendosë në 
afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve.  

5. Ankesa kundër vendimit nuk e ndalon procedurën përmbarimore përveç nëse janë 
dhënë garancitë për shumën e plotë të kredisë sipas nenit 78 të këtij ligji.  

6. Në rast se debitori si palë ankuese është i suksesshëm në ankesën e tij dhe nëse 
pasuria e tij është përmbaruar në pajtim me vendimin përmbarimore, ai mund të 
kërkoj kundër përmbarim sipas dispozitave të këtij ligji për kundër përmbarimin.  

 
Neni 78 

Garancitë për ankesa kundër vendimit lidhur me prapësimin për një kredi 
në bazë të dokumentit të besueshëm. 

 
1. Gjykata e shkallës së parë, në rastet kur debitori dëshiron të parashtrojë ankesë 

kundër vendimit me të cilin është refuzuar prapësimi i tij në lidhje me propozimin 
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për përmbarim në bazë të dokumentit të besueshëm, urdhëron palën ankuese që të 
paguajnë garancinë në të holla, si parakusht për parashtrimin e ankesës, përveç nëse 
pagesa e garancisë i shkakton dëm të pariparueshëm palës ankuese dhe nëse dëmi 
është i ndryshëm ose nuk është i lidhur me humbjen që do të shkaktohej me rastin e 
pagesës së kredisë.  

2. Gjykata cakton shumën e pagesës së garancisë duke marrë parasysh interesin e të 
dyja palëve në lidhje me qeshtjen. Gjykata urdhëron pagesën e garancisë në shumën 
e plotë të kredisë në çdo ankesë në të cilën titulli ekzekutiv bazohet në dokumentin 
e besueshëm, përveç nëse pala ankuese demonstron se ka të drejtë për trajtim social 
ose që pagesa e garancisë asaj i shkakton dëme të pariparueshme që janë të 
ndryshme dhe nuk kanë lidhje me pagesën e kredisë.  

3. Pasi që Gjykata të nxjerrë vendimin e saj për shumën e garancisë dhe nëse pala 
ankuese dëshmon se nuk mund ta paguajë shumën e garancisë të caktuar nga 
Gjykata, gjendja financiare e palës ankuese përcaktohet në pajtim me procedurat e 
përmendura në nenin 45 dhe 46 të këtij ligji. Posedimi i pasurisë së përmbarueshm 
në të holla që tejkalon shumën e garancisë do të konsiderohen si disponueshmeri e 
pasurisë për të plotësuar shumën e garancisë. Nëse përcaktohet se pala ankuese nuk 
mund të paguajë shumën e garancisë, Gjykata cakton një shumë me të vogël.  

4. Nëse pala ankuese dështon të paguajë shumën e garancisë të caktuar nga Gjykata, 
ankesa konsiderohet se nuk është dorëzuar fare nga pala ankuese.  

5. Ankesa në Gjykatën e shkallës së dytë mund të shqyrtohet pasi që të paguhet shuma 
e garancisë në Gjykatën e shkallës së parë.  

6. Gjykata e shkallës së parë vendos fondet e garancisë në një llogari të veçantë të 
Gjykatës.  

7. Nëse Gjykata e shkallës së dytë vendos se çështjet e ngritura në ankesë duhet të 
rishqyrtohen serish nga Gjykata e shkallës së parë, fondet e garancisë qëndrojnë në 
llogarinë e posaçme deri sa të merret vendimi i formës së prerë për atë rast, përveç 
rasteve kur Gjykata vendos ndryshe.  

8. Nëse ankesa pranohet dhe debitori fiton çështjen, Gjykata ia kthen garancinë palës 
ankuese dhe e ndërprenë përmbarimin. Nëse refuzohet ankesa, vendimi i Gjykatës 
së apelit konsiderohet titull ekzekutiv sipas paragrafit 1. të nenit 22 të këtij ligji dhe 
fondet e garancisë sekuestrohen për të mbuluar shpenzimet procedurale të ankesës 
dhe kërkesën e kreditorit sipas propozimit për përmbarimin. Shumat që duhet të 
paguhen por që nuk mund të mbulohen me fondet e sekuestruara, duke përfshirë 
shpenzimet procedurale të ankesës, përbejnë kredi që duhet të mblidhet nga 
kreditori gjatë një procedure përmbarimore pasuese.  

 
Neni 79 

Ankesat kundër parregullsive me rastin e kryerjes së përmbarimit 
 
1. Pala ose pjesëmarrësi tjetër në procedurë mund të parashtrojë një ankesë në 

Gjykatë, lidhur me parregullsitë që janë kryer nga organi përmbarues gjatë kryerjes 
së procedurës së përmbarimit. Kjo kërkesë i bëhet Gjykatës me një parashtresë me 
shkrim në afat prej shtatë (7) ditësh nda dita e ndodhjes së parregullsisë së 
pretenduar. 

2. Sipas kërkesës nga paragrafi 1. i këtij neni, nëse parashtruesi e ka propozuar këtë, 
Gjykata nxjerr vendimin brenda tre (3) ditësh nga dita e dorëzimit të parashtresës.  
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3. Palët ose pjesëmarrësit tjerë në procedurë kanë të drejtë ankese kundër vendimit të 
përmendur në paragrafin 2. të këtij neni në pajtim me dispozitat e nenit 77 të këtij 
ligji.  

 
PJESA E DYTË 

MJETET DHE OBJEKTET E PËRMBARIMIT 
 

KREU I 
PËRMBARIMI PËR REALIZIMIN E KREDISË NË TË HOLLA 

DHE PËRMBARIMI PËR SENDET E LUAJTSHME 
 

Neni 80 
Radha e realizimit të kredive kur janë më shumë kreditor 

 
1. Në qoftë se janë më shumë se një propozues të përmbarimit që duhet t'i realizojnë 

kreditë e tyre ndaj debitorit të njëjtë dhe nga i njëjti objekt i përmbarimit, atëherë 
ata i realizojnë ato sipas radhës me të cilën e kanë fituar të drejtën që nga objekti i 
tillë ta realizojnë kredinë, përveçse kur me ligj parashihet ndryshe. 

 
Neni 81 

Shtrirja e përmbarimit në rast kredish në të holla 
 
Përmbarimi për realizimin e kredive në të holla caktohet dhe zbatohet në vëllimin që 
është i domosdoshëm për realizimin e kërkesave të tilla. 
 

Neni 82 
Kompetenca territoriale në rast të përmbarimit gjyqësor 

 
1. Për të vendosur mbi propozimin për përmbarim për sendet e luajtshme, si dhe për 

zbatimin e përmbarimit të tillë, kompetente në pikëpamje territoriale është Gjykata 
në territorin e së cilës ndodhen ato sende sipas të dhënave te shkruara në 
propozimin për përmbarim.  

2. Dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, zbatohen në mënyrë të përshtatur edhe në 
rastet në të cilat përmbarimi fillohet sipas detyrës zyrtare.  

3. Kreditori mund të kërkojë që organi përmbarimor të nxjerrë aktvendimin për 
përmbarimin për sendet e luajtshme, duke mos e përmendur vendin e ndodhjes së tyre.  

4. Për vendosje për propozimin nga paragrafi 3. i këtij neni, e kompetencës territoriale 
është Gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i debitorit, e nëse nuk ka 
vendbanim në Kosovë, atëherë në territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i tij, 
kur kemi të bëjmë me personin fizik. Kur debitori është person juridik e 
kompetencës territoriale është Gjykata në territorin e së cilës ai e ka selinë e tij.  

5. Në rastin nga paragrafi 3. i këtij neni, kreditori i përmbarimit aktvendimin për 
permbarim mund t'ia parashtrojë secilës Gjykatë me kompetencë lëndore në 
territorin e së cilës ndodhen sendet e luajtshme të debitorit, me propozim që kjo 
Gjykatë ta zbatojë përmbarimin.  
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Neni 83 
Kompetenca në rast të përmbarimit nga përmbaruesi privat 

 
Për të vendosur mbi propozimin për përmbarim për sendet e luajtshme, si dhe për 
zbatimin e përmbarimit të tillë, përmbaruesi privat ka kompetencë për të vendosur për 
propozimin përmbarimor dhe të zbatojë përmbarimin për sendet e luajtshme duke 
përfshirë edhe sendet e luajtshme që nuk i dihet vendi.  
 

Neni 84 
Dërgimi i aktvendimit për përmbarimin në Gjykatën tjetër 

 
Në qoftë se Gjykata e ka caktuar përmbarimin për sendet e luajtshme që ndodhen në 
territorin e saj dhe të Gjykatës tjetër, atëherë pas kryerjes së përmbarimit për sendet e 
luajtshme në territorin e saj, aktvendimin për përmbarimin do t'ia dërgojë Gjykatës 
tjetër për përmbarim të mëtejmë deri në realizimin e plotë të kredisë së kreditorit të 
përmbarimit. Gjykata nga e cila është larguar rasti, me përfundimin e largimit, nuk ka 
më kompetencë në lidhje me rastin. 
 

Neni 85 
Përjashtimi nga përmbarimi 

 
1. Përjashtohen nga përmbarimi sendet si në vijim:  

1.1. veshjet, këpucët, ndërresat dhe gjësendet tjera personale, çarçafët, veglat e 
kuzhinës, orenditë, stufa, frigoriferi dhe objektet tjera me vlerë të zakonshme 
që shërbejnë për përmbushjen e nevojave themelore të familjes, nëse janë të 
nevojshme nga debitori dhe familjarët e tij;  

1.2. furnizimi me ushqim për tre (3) muaj dhe materialet për nxehje që 
shfrytëzohen nga debitori dhe familjarët e tij;  

1.3. kafshët e punës dhe mbarështimit, pajisjet bujqësore dhe mjetet tjera, farërat, 
ushqimi për kafshë, mjetet, makinat dhe objektet tjera që i duhen debitorit, 
bujkut apo zanatliut për vazhdimin e punës në bujqësi, respektivisht në 
kryerjen e aktivitetit të zanatit, të nevojshme për të fituar të ardhurat minimale 
të nevojshme për të mbajtur veten dhe familjarët e tij;  

1.4. librat dhe objektet tjera që janë të nevojshme nga debitori që në mënyrë të 
pavarur dhe me punë personale të kryej një aktivitet shkencor, artistik apo 
aktivitet tjetër profesional;  

1.5. të hollat e gatshme të debitorit i cili ka të hyra mujore të përhershme deri në 
shumën mujore që sipas ligjit përjashtohet nga përmbarimi e proporcionalisht 
me afatin kohor deri në pagesën e ardhshme;  

1.6. dekorimet, medaljet, certifikatat ushtarake të nderit apo dekoratat tjera të 
debitorit për vlerësimin e nderit, unazën e martesës, letrat personale, 
manuskriptet apo dokumentet tjera personale që i përkasin debitorit si dhe 
fotografit e familjes; dhe  

1.7. mjetet mjekësore që i jepen personave me aftësi të kufizuara apo personave 
tjerë me paaftësi fizike në pajtim me rregulloret, apo që ai ka përvetësuar 
personalisht dhe që janë të domosdoshme për kryerjen e funksioneve jetësore.  



 
Ligji Nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore 

 795 

2. Dispozitat nga nënparagrafi 1.3. paragrafi 1. i këtij neni nuk vlejnë për përmbarim 
të realizimit të kërkesave monetare të bankave, në bazë të huave specifike për 
qëllime të zhvillimit të bujqësisë, respektivisht zanatit, me kusht që ky qëllim është 
deklaruar në mënyrë të veçantë në kontratën për hua.  

3. Pakot postare apo transferimet monetare përmes postës që i janë adresuar debitorit 
nuk mund të jenë objekt i përmbarimit para se t'i dërgohen debitorit.  

 
Neni 86 

Veprimet përmbarimore 
 
Përmbarimi për sendet e luajtshme zbatohet me anë të regjistrimit, dhe vlerësimit të 
tyre, sekuestrimit, shitjes së sendeve dhe përmbushjen e kredisë së kreditorit nga 
shuma e fituar nga shitja e atyre sendeve. 
 

Neni 87 
Njoftimi për sekuestrimin 

 
1. Organi përmbarues në parim para se të filloj sekuestrimin, debitorit ia dorëzon 

aktvendimin për përmbarimin dhe e urdhëron që ta paguaj menjëherë shumën e të 
hollave bashkë me kamatat dhe shpenzimet procedurale, për të cilën është lejuar 
përmbarimi.  

2. Nëse është e pamundshme që t'i dorëzohet debitorit aktvendimi apo urdhri 
përmbarimor në rastin e sekuestrimit, atëherë lejohet kryerja e njoftimit duke 
vendosur një njoftim për datën e sekuestrimit në tabelën e shpalljeve të organit 
përmbarimor dhe të lihet një kopje e vendimit përmbarues në lokalet ku bëhet 
sekuestrimi. 

3. Për kohën dhe vendin e sekuestrimit të sendeve të luajtshme, kreditori do të 
njoftohet nga organi përmbarimor.  

4. Mos prania e palëve nuk e pengon kryerjen e sekuestrimit.  
5. Për sekuestrimin e kryer njoftohet pala e cila nuk ka qenë e pranishme në vendin e 

sekuestrimit të kryer.  
 

Neni 88 
Objekti i sekuestrimit 

 
1. Sekuestrimi bëhet me anë të përpilimit të regjistrit të inventarizimit.  
2. Inventarizohen sendet e luajtshme që ndodhen në posedim të debitorit, si dhe sendet 

e debitorit që ndodhen në posedim të kreditorit.  
3. Në qoftë se personat e tretë nuk e njoftojnë organin përmbarimor për të drejtat e 

tyre për sendet në posedim të debitorit, e as nuk i provojnë të drejtat e tyre për to në 
afat prej tridhjetë (30) ditëve nga data e njoftimit dhe më së voni tre (3) muaj nga 
data e sekuestrimit, merret se të drejtat e tilla të personave të tretë nuk ekzistojnë 
dhe se debitori është pronar i sendeve që ndodhen në posedimin e tij.  

4. Supozohet se bashkëshortët martesor dhe jashtëmartesor janë bashkëpronar në pjesë 
të barabarta të gjitha sendeve të luajtshme që gjenden në shtëpinë, banesën ose 
lokalin afarist të tyre.  
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5. Sendet e debitorit që ndodhen në posedim të personit të tretë mund të 
inventarizohen vetëm me pëlqimin e këtij të fundit.  

6. Në qoftë se personi i tretë nuk e jep pëlqimin për inventarizim, organi përmbarues 
me propozimin e kreditorit, këtij të fundit ia kalon të drejtën e debitorit që t'i 
dorëzohen sendet nga i treti.  

 
Neni 89 

Vëllimi i inventarizimit sekuestrues 
 
1. Me anë të inventarizimit sekuestrues përfshihen aq sende të luajtshme, sa mjaftojnë 

për përmbushjen e kredisë në të holla të kreditorit të përmbarimit dhe për pagimin e 
shpenzimeve procedurale.  

2. Së pari inventarizohen sendet për të cilat nuk ka vërejtje lidhur me ekzistimin e të 
drejtës që do ta pengonin përmbarimin dhe sendet që mund të shiten më lehtë.  

3. Me rastin e inventarizimit merren në konsiderim deklaratat dhe provat e palëve dhe 
të personave të tretë lidhur me ekzistimin e të drejtave nga paragrafi 2. i këtij neni.  

 
Neni 90 

Ruajtja e sendeve të inventarizuara 
 
1. Sendet e inventarizuara organi përmbarues ia lenë për ruajtje debitorit. Me 

propozimin e kreditorit organi përmbarues mund të vendosë që ato t'i dorëzohen për 
ruajtje atij.  

2. Rrezikun e asgjësimit apo të dëmtimit të sendeve të inventarizuara të dhëna për 
ruajtje kreditorit e bartë ky i fundit, përveçse kur asgjësimi ose dëmtimi është 
pasojë e fuqisë madhore.  

3. Paratë e gatshme, letrat me vlerë dhe sendet e çmueshme të inventarizuara 
dorëzohen në depozitën e organit përmbarues.  

4. Në depozitën e autoritetit përmbarues mund të dorëzohen edhe sendet tjera me vlerë 
më të madhe, po qe se janë të përshtatshme për këtë lloj ruajtje.  

 
Neni 91 

Ndalimi i disponimit me sendet e inventarizuara 
 
1. Secili person që i posedon apo mbikëqyrë sendet e inventarizuara, i ndalohet që të 

disponojë me sendet e tilla pa urdhrin e organit përmbarues. Dispozitat e nenit 15 të 
këtij ligji vlejnë në rastet e tilla përveç nëse posedimi i tillë nuk është vepër penale. 

2. Në aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim theksohet ndalimi nga 
paragrafi 1. i këtij neni dhe njoftimi që i bëhet debitorit për pasojat juridiko-penale 
të veprimit të kundërt me ndalimin në fjalë. 

 
Neni 92 

Fitimi i të drejtës së pengut 
 
1. Kreditori e fiton të drejtën e pengut për sendet e luajtshme të inventarizuara.  
2. Në qoftë se inventarizimi është bërë në dobi të më tepër kreditorëve, radha e 
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përparësisë së të drejtës së pengut nga paragrafi 1. i këtij neni, e fituar me anë të 
inventarizimit apo shënimit në regjistrin e inventarizimit sekuestrues, caktohet sipas 
ditës në të cilën ka arritur tek organi përmbarues propozimi për përmbarim. Po qe se 
propozimet e tilla kanë arritur tek organi përmbarues në të njëjtën ditë, atëherë të 
drejtat e pengut konsiderohen se janë të radhës së njëjtë.  

3. Propozimi për përmbarim i dërguar tek organi përmbarues me anë të letrës 
rekomande, konsiderohet se është dorëzuar tek organi përmbarues ne ditën kur ajo i 
është dorëzuar postës. Propozimi për përmbarim i dorëzuar organi përmbarues 
përmes komunikimit elektronik, nëse lejohet nga organi përmbarues, konsiderohet 
se i është dorëzuar organi përmbarues në datën kur është dërguar komunikimi 
elektronik, në pajtim me ligjin për procedurën kontestimore.  

 
Neni 93 

Tentimi i pasuksesshëm për sekuestrim 
 
1. Po që se me rastin e sekuestrimit në pasurinë e debitorit nuk gjenden sende të 

luajtshme që mund të bëhen objekt përmbarimi, organi përmbarues për një gjë të tillë 
do ta njoftoj kërkuesin e përmbarimit nëse nuk ka qenë i pranishëm gjatë sekuestrimit.  

2. Me kërkesën e kreditorit i cili përcakton mundësinë se debitori dinë se ku mund të 
gjenden pasuritë e padeklaruara të luajtshme, organi përmbarues urdhëron debitorin 
që në afat prej re (3) ditësh nga dita e dorëzimit të jep informatat për vendndodhjen 
e pasurive të luajtshme. Nëse debitori nuk respekton këtë detyrim aplikohen 
dispozitat e neneve 15 dhe 16 të këtij ligji.  

3. Kërkuesi i sekuestrimit, brenda afatit prej tre (3) muajsh nga dita në të cilën i është 
dërguar njoftimi, respektivisht nga dita e tentimit të sekuestrimit me rastin e të cilit 
ka qenë i pranishëm, mund të propozoj që sekuestrimi përsëri të kryhet.  

4. Nëse kërkuesi i përmbarimit brenda afatit nga paragrafi 3. i këtij neni, nuk e 
propozon kryerjen e serishme të sekuestrimit, apo nëse as me rastin e sekuestrimit 
të serishëm nuk gjenden sende që mund të bëhen objekt përmbarimi, autoriteti 
përmbarues do ta pezulloj procedurën e përmbarimit. Pezullimi në këtë rast 
rregullohet nga dispozitat e paragrafit 1. neni 65, të këtij ligji.  

 
Neni 94 

Vlerësimi i sendeve të sekuestruara 
 
1. Ne rastin e sekuestrimit të sendeve, organi përmbarues e bënë edhe vlerësimin e 

vlerës së sendeve të luajtshme.  
2. Vlerësimin e bënë organi përmbarues, po qe se Gjykata nuk e ka caktuar për një gjë 

të tillë vlerësuesin gjyqësor apo ekspertin e posaçëm, ose përmbaruesi privat ka 
caktuar një ekspert te posaçëm.  

3. Pala mund të propozojë që vlerësimin ta bëjë eksperti edhe kur një gjë të tillë nuk e 
ka paraparë organi përmbarues. Nëse organi përmbarues e miraton propozimin e 
tillë, shpenzimet e ekspertimit është i detyruar ti parapaguaj propozuesi brenda 
afatit të caktuar nga organi përmbarues. Nëse parapagimi nuk bëhet brenda afatit të 
caktuar, nga organi përmbarues, konsiderohet se propozuesi ka hequr dorë nga 
propozimi i tij.  
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4. Për propozimin nga paragrafi 3. i këtij neni organi përmbarues vendosë me anë të 
vendimit që ka formë të konkluzionit. 

5. Shpenzimet e ekspertizës nga paragrafi 3. i këtij neni mbetet barrë e propozuesit, 
pavarësisht se çfarë mund të jetë përfundimi i procedurës përmbarimore. 

 
Neni 95 

Rivlerësimi i sendeve të sekuestruara 
 
1. Secila palë ka të drejtë që brenda afatit prej tre (3) ditësh, nga dita e vlerësimit të 

bërë të sendeve të sekuestruara, që t'i propozojë organi përmbarues caktim të vlerës 
më të vogël apo më të madhe të sendeve të sekuestruara nga ajo e caktuar më parë, 
apo caktim të vlerësimit të ri. Një gjë e tillë nuk lejohet po që se vlerësimin e parë e 
ka bërë eksperti.  

2. Për propozimin nga paragrafi 1. i këtij neni, organi përmbarues vendosë me anë të 
konkluzionit.  

 
Neni 96 

Procesverbali për regjistrimin dhe vlerësimin 
 
1. Për regjistrimin dhe vlerësimin sekuestrues Gjykata përpilon procesverbal.  
2. Në procesverbal veç e veç tregohen sendet e sekuestruara dhe vlera e tyre e caktuar, 

si dhe shënohen deklaratat e palëve dhe të pjesëmarrësve të tjerë të procedurës, e 
edhe ato të personave të tretë për ekzistimin eventual të të drejtave të tyre që mund 
ta pengojnë përmbarimin për sendet e sekuestruara.  

3. Në sendet e sekuestruara vihet shenja e caktuar nga e cila shihet se janë të sekuestruara.  
4. Kreditori ka të drejtë që në procesverbalin e organit përmbarues të përpiluar me 

rastin e sekuestrimit të sendeve të debitorit ta publikojë në mjetet e informimit 
publik.  

 
Neni 97 

Shënimi në procesverbal i të dhënave nga përmbarimi tjetër 
 
Në qoftë se pas sekuestrimit të bërë caktohet përmbarimi tjetër për sendet e 
sekuestruara me qëllim të realizimit të kërkesës tjetër të njëjtit kreditor, apo të kërkesës 
së kreditorit tjetër, nuk do të bëhet regjistrimi dhe vlerësimi i serishëm i sendeve të 
sekuestruara, veçse në vazhdimin e procesverbalit do të bëhet vetëm shënimi i të 
dhënave nga aktvendimi i mëvonshëm për përmbarimin. 
 

Neni 98 
Koha e shitjes së sendeve të sekuestruara 

 
1. Shitja e sendeve të sekuestruara kryhet jo më herët se pesëmbëdhjetë (15) ditë dhe 

jo më vonë se tridhjetë (30) ditë nga data e sekuestrim.  
2. Shitja mund të bëhet edhe para skadimit të afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga 

paragrafi 1. i këtij neni po që se debitori propozon, apo pajtohet me propozimin e 
kreditorit që shitja e sendeve të sekuestruara të bëhet më herët.  
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3. Shitja e sendeve të sekuestruara mund të bëhet para skadimit të afatit prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga paragrafi 1 i këtij neni, po që se sendet e këtilla 
prishen shpejtë, apo kur ekziston mundësia që të bie dukshëm çmimi i tyre pas një 
kohe të shkurtër.  

4. Në qoftë se kreditori jep garancinë për dëmin eventual që do të duhej kompensuar 
debitorit në rast të anulimit të vendimit për përmbarimin, shitja e sendeve të 
sekuestruara mund të bëhet edhe para skadimit të afatit prej pesëmbëdhjetë (15) 
ditësh nga paragrafi 1. i këtij neni.  

 
Neni 99 

Mënyra e shitjes së sendeve të sekuestruara 
 
1. Shitja e sendeve të sekuestruara bëhet me anë të ankandit verbal publik ose me 

ujdinë e drejtpërdrejtë midis blerësit, nga njëra anë dhe organi përmbarues, apo 
subjektit tjetër të autorizuar, nga ana tjetër.  

2. Mënyra e shitjes së sendeve caktohet me anë të konkluzionit të organit përmbarues, 
duke pasur parasysh faktin që të arrihet çmimi më i volitshëm për debitorin.  

3. Ankandin publik të shitjes e administron organi përmbarues, apo personi tjetër i 
caktuar nga organi përmbarues. 

4. Shitja me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë bëhet midis blerësit, nga njëra anë dhe 
organit përmbarues, apo personit që kryen veprime komisioni, nga ana tjetër. 
Organi përmbarues sendet e sekuestruara i shet në emër dhe llogari të debitorit, 
kurse personi që merret me veprime komisioni, në emër të vet, por për llogari të 
debitorit.  

5. Shitja me anë të ankandit do të caktohet në qoftë se është fjala për sendet e 
sekuestruara që kanë vlerë të madhe, ndërkaq mund të pritet se ato do të shiten sipas 
çmimit më të lartë nga sa është shuma e vlerësuar.  

6. Shitja e sendeve do të publikohet në tabelën e shpalljeve të organit përmbarues së 
paku pesëmbëdhjetë (15) ditë para se të mbahet seanca për shitjen e tyre. Publikimi 
i shitjes mund të bëhet edhe në mënyrën e paraparë për publikimin e shitjes së 
sendeve të paluajtshme. Pala mund të përcaktojë se, përveç këtyre mjeteve të 
shpalljes së shitjes publike, mund të përdoren mjetet tjera të shpalljes, në shpenzim 
të asaj pale, dhe organi përmbarues do të ndihmojnë që shpallja të bëhet edhe me 
këto mjete shtesë.  

7. Kreditori dhe debitori do të informohen për vendin, ditën dhe orën e shitjes së 
sendeve të sekuestruara.  

 
Neni 100 

Seanca e parë e shitjes publike 
 
1. Sendet e sekuestruara mund të shiten në ankandin e parë me çmim më të vogël se ai 

i caktuar, por jo me çmimin më të vogël se tetëdhjetë përqind (80%) e vlerës së 
caktuar me rastin e regjistrimit dhe vlerësimit të sendeve të luajtshme të debitorit, 
respektivisht në afatin që e ka caktuar organi përmbarues për shitjen e tyre me anë 
të ujdisë së drejtpërdrejtë.  

2. Ankandi i parë mbahet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e sekuestrimit.  
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3. Nëse sendet e sekuestruara nuk shiten me çmimin minimal të lejuar nga paragrafi 1. 
i këtij neni, organi përmbarues konstaton dështimin e shitjes dhe fton kreditorin që 
të propozojë ankandin e dytë brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.  

 
Neni 101 

Seanca e dytë e shitjes publike 
 
1. Me propozimin nga palët, organi përmbarues e cakton ankandin e ri në të cilin 

sendet e sekuestruara mund të shiten me çmim jo më të vogël se sa pesëdhjetë 
përqind (50%) e çmimit të përcaktuar gjatë vlerësimit të tyre.  

2. Propozimin për ankandin tjetër, ose për shitjen me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë, 
pala mund ta paraqesë brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e 
ankandit të parë, respektivisht nga dita e skadimit të afatit të caktuar nga organi 
përmbarues për shitje me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë. Ankandi i dytë mbahet 
brenda tridhjetë (30) ditëve të propozimit për ankandin e dytë. 

3. Dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe kur 
sendet e sekuestruara nuk kanë mundur të shiten në vlerën e çmuar me anë të ujdisë 
së drejtpërdrejtë në afatin e caktuar nga organi përmbarues.  

4. Në qoftë se pasuritë nga paragrafi 1. i këtij neni nuk shiten brenda afatit prej 
gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e ofertës së parë për shitje apo në rast të tentimit 
të pasuksesshëm për shitje nga paragrafi 2., atëherë kreditori mund të kërkojë 
transferimin e sendeve në pronësi të tij, për mbulim të pjesshëm apo të plotë të 
kredisë në çmim të vlerësuar të atyre sendeve.  

5. Dispozitat e lartë përmendura të këtij neni do të aplikohen përshtatshmërish edhe 
për shitjen e sendeve të sekuestruara përmes marrëveshjes së drejtpërdrejt.  

 
Neni 102 

Pezullimi i procedurës 
 
1. Organi përmbarues e pezullon përmbarimin në qoftë se asnjëra nga palët nuk 

paraqet propozim për ankandin e dytë, apo për shitjen me anë të ujdisë së 
drejtpërdrejtë, sipas paragrafit 2. nenit 101 të këtij ligji respektivisht nëse kreditori 
nuk paraqet propozim për transferin e sendeve në pronësi të kreditorit, brenda afatit 
të paraparë në paragrafin 4. neni 101 të këtij ligji. 

2. Dispozitat e sipërme të këtij neni zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe për 
shitjen e sendeve të sekuestruara me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë.  

 
Neni 103 

Të drejtat dhe detyrimet e blerësit 
 
1. Blerësi ka për detyrë ta depozitojë çmimin blerës dhe sendet t'i marrë përsipër 

menjëherë pas përfundimit të ankandit, apo të shitjes me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë.  
2. Organi përmbarues t'ia dorëzojë blerësit sendet edhe para se do ta ketë depozituar 

shumën e të hollave në emër të çmimit blerës, në qoftë se për këtë gjë në rrezik të 
vet e jep pëlqimin kreditori brenda suazave të shumës që do t'i takonte nga çmimi i 
realizuar i shitjes.  
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3. Në qoftë se blerësi nuk e depoziton shumën e të hollave në emër të çmimit blerës, 
personat nga paragrafi 2. i këtij neni, mund të kërkojnë nga organi përmbarues në të 
njëjtën procedurë që me aktvendim të urdhërohet blerësi ta bëjë depozitimin e saj 
dhe pasi të bëhet i formës së prerë, të propozohet përmbarimi i sajë.  

 
Neni 104 

Momenti në të cilin blerësi bëhet pronar 
 
1. Në momentin në të cilin blerësi merr sendet e sekuestruara në posedim, ai bëhet 

edhe pronar i tyre pasi ta ketë depozituar çmimin e plotë.  
2. Blerësi nuk ka të drejtë ankese për të metat fizike dhe juridike të sendi.  
 

Neni 105 
Pagimi i kreditorit të përmbarimit 

 
1. Në qoftë se nga të hollat e fituara me anë të shitjes së sendeve, e realizon kërkesën e 

tij vetëm një kreditor, atëherë organi përmbarues pa caktuar seancë gjyqësore, me 
anë të aktvendimit urdhëron që nga shuma e të hollave të fituara me anë të shitjes së 
sendeve, të paguhen me radhë: shpenzimet procedurale, shpenzimet e caktuara në 
dokumentin përmbarues, kamatat deri në ditën e shitjes së sendeve dhe kërkesa 
kryesore për realizimin e të cilës është filluar procedura përmbarimore.  

2. Të hollat që teprojnë pas përmbushjes së kërkesës kryesore i dorëzohen debitorit, po 
qe se për një gjë të tillë nuk ka pengesa.  

 
Neni 106 

Pagimi kur janë më shumë kreditore 
 
1. Po qe se në procedurën përmbarimore i realizojnë kërkesat e tyre më tepër 

kreditorë, gjegjësisht nëse përpos kreditorit i realizojnë kërkesat e tyre edhe 
personat të drejtat e të cilëve shuhen në momentin e shitjes së sendeve të luajtshme, 
atëherë ata i realizojnë të drejtat e tyre sipas radhës me të cilën e kanë fituar të 
drejtën e pengut, apo të drejtën tjetër që shuhet në momentin e shitjes për sendet e 
sekuestruara dhe të shitura.  

2. Realizimi i kërkesave në mënyrën e caktuar në paragrafin 1. të këtij neni, bëhet 
vetëm po qe se me ligj për kërkesat e caktuara nuk është paraparë e drejta e 
realizimit me përparësi.  

 
Neni 107 

Realizimi proporcionalisht i kredive 
 
1. Kreditorët të radhës së njëjtë të cilët nga shuma e të hollave të fituara me anë të 

shitjes së sendeve nuk mund të paguhen plotësisht, paguhen përpjesëtimisht me 
madhësinë e kërkesave të tyre.  

2. Me rastin e nxjerrjes së aktvendimit për pagimin, organi përmbarues do të marrë 
parasysh vetëm ato kërkesa në bazë të cilave aktvendimi për përmbarimin ose urdhri 
përmbarues ka marrë formë të prerë në ditën e shitjes së sendeve të sekuestruara.  
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3. Shpenzimet e procedurës së përmbarimit, shpenzimet e caktuara në dokumentin 
përmbarues dhe kamatat kanë të njëjtën radhë të pagimit, sikurse kërkesa kryesore 
për të cilën janë të lidhura.  

4. Të hollat që teprojnë pas përmbushjes së kërkesave i dorëzohen debitorit në 
procedurën e përmbarimit, po qe se për një gjë të tillë nuk ka pengesa juridike.  

 
Neni 108 

Zbatimi i dispozitave për përmbarimin për sendet e paluajtshme 
 
Dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për sendet e paluajtshme që kanë të bëjnë me 
çështjen se kush nuk mund të jetë blerës, mandej ato që kanë të bëjnë me çështjen e 
kontestimit të kredive, me udhëzimin për në procedurë kontestimore, si dhe me 
aktvendimin për përmbushjen e detyrimeve të debitorit në procedurën përmbarimore, 
zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe në pikëpamje të përmbarimit për sendet e 
luajtshme me qëllim të realizimit të kredive në të holla. 
 

KREU II 
PËRMBARIMI PËR KREDITË E DEBITORIT 

 
Neni 109 

Kompetenca territoriale në rastet e përmbarimit të kredive të debitorit 
 
1. Vendosja për propozimin për përmbarimin lidhur me kredinë në të holla të debitorit 

dhe për aplikimin e këtij lloji të përmbarimit, kompetencë territoriale ka Gjykata në 
territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i debitorit. Në qoftë se debitori nuk ka 
vendbanim në Kosovë, atëherë është kompetente Gjykata në territorin e së cilës 
ndodhet vendqëndrimi i debitorit  

2. Në qoftë se debitori nuk ka në Kosovë as vendbanim e as vendqëndrim, 
kompetencë ka Gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i debitorit të 
debitorit në procedurën përmbarimore. Në qoftë se debitori i debitorit nuk ka në 
Kosovë vendbanim, atëherë është kompetente Gjykata në territorin e së cilës 
ndodhet vendqëndrimi i debitorit të debitorit.  

3. Për debitorin si person juridik kompetente territorial është Gjykata ku gjendet selia 
e personit juridik ose selia e njësisë organizative të tij, si dhe Gjykata në territorin 
që ka nxjerrë dokumentin përmbarues.  

4. Vendosja për propozimin për përmbarimin lidhur me kredinë në të holla të debitorit 
dhe për aplikimin e këtij lloji të përmbarimit, përmbaruesi privat ka kompetencë 
territoriale për të vendosur mbi propozimin përmbarimor dhe të zbatojë 
përmbarimin për kreditë e debitorit.  

 
Neni 110 

Kompetenca territoriale në rast të ushqimit ligjor 
 
Përjashtimisht nga neni 109 i këtij Ligji, kreditori i përmbarimit të kredisë për 
ushqimin ligjor, ka të drejtë që propozimin e tij ta paraqesë në Gjykatën në territorin e 
së cilës ndodhet vendbanimi apo vendqëndrimi i tij. 
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Neni 111 
Përjashtimi nga përmbarimi 

 
1. Përjashtohen nga përmbarimi të ardhurave nga ushqimi ligjor, po qe se nuk kemi të 

bëjmë me kreditë e llojit të njëjtë.  
2. Objekt përmbarimi nuk mund të bëhen kreditë në bazë të tatimeve dhe të 

kontributeve të caktuara me anë të ligjit.  
 

Neni 112 
Kufizimi i përmbarimit 

 
1. Përmbarimi në të ardhurat personale, për shpërblimin në vend të pagës dhe për 

pensionin, mund të caktohet dhe zbatohet deri në gjysmën e lartësisë së tyre. Shuma 
që sekuestrohet do të kufizohet në pjesën që tejkalon shumën e ndihmës më të lartë 
sociale që paguhet brenda territorit ku debitori ka vendbanimin.  

2. Përmbarimi për fitimin e garantuar i cili i takon debitorit në procedurën e 
përmbarimit, në bazë të kontratës kolektive dhe ligjit, mund të caktohet dhe 
zbatohet vetëm deri në një të tretën (1/3) e sasisë së tij. 

3. Dispozitat e paragrafit 2. të këtij neni zbatohen edhe në rast të përmbarimit për të 
ardhurat në bazë të shpërblimit për shkak të dëmtimit të trupit sipas dispozitave për 
sigurimin invalidor, për të ardhurat në bazë të ndihmës sociale, për të ardhurat në 
bazë papunësisë së përkohshme, për të ardhurat në bazë të shtesave për fëmijë, për 
të ardhurat në bazë të bursës studentore dhe ndihmës studentëve dhe nxënësve, si 
dhe për të ardhurat nga puna e personave të dënuar me burgim. 

4. Përmbarimi për të ardhurat në bazë të kontratës për ushqimin e përjetshëm dhe për 
rentën e përjetshme, si dhe për të ardhurat në bazë të kontratës për sigurimin e jetës, 
mund të zbatohet vetëm në atë pjesë që e tejkalon shumën e ndihmës më të lartë të 
përhershme sociale që paguhet në territorin ku debitori ka vendbanimin e vet.  

5. Përmbarimi për të ardhurat e invalidëve të luftës, dhe ato në bazë të shtesës 
invalidore, mund të zbatohet vetëm për përmbushjen e kredive në bazë të ushqimit 
ligjor, shpërblimit të dëmit të krijuar për shkak të humbjes së aftësisë për punë dhe 
shpërblimit të dëmit për humbjen e ushqimit për shkak të vdekjes së dhënësit të 
ushqimit, deri në shumën e gjysmës së këtyre të ardhurave.  

 
Neni 113 

Veprimet përmbaruese 
 
Përmbarimi për kredinë në të holla të debitorit në procedurën përmbarimore zbatohet 
me anë të sekuestrimit dhe kalimit (transferimit) të tij, po qe se me këtë ligj për rastet e 
veçanta nuk është paraparë ndryshe. 
 

Neni 114 
Vëllimi i përmbarimit 

 
1. Sekuestrimi dhe kalimi i kredisë në të holla, mund të caktohen vetëm në shumën që 

nevojitet për realizimin e kredisë së kreditorit, përveç në qoftë se është fjala për 
kredinë e papjesëtueshme.  
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2. Në qoftë se më tepër kreditorë e kërkojnë përmbarimin për të njëjtën kredi të 
debitorit që është e ndashme, sekuestrimi dhe kalimi caktohen në shumat përkatëse 
veç e veç në dobi të secilit propozues.  

 
Neni 115 

Sekuestrimi i kredisë së debitorit 
 
1. Me aktvendimin me të cilin caktohet sekuestrimi i kredisë në të holla të debitorit, i 

ndalohet debitorit të debitorit që t'ia paguajë borxhin debitorit, kurse këtij të fundit i 
ndalohet që kredinë e këtillë ta realizojë, apo që me të disponojë në ndonjë mënyrë 
tjetër.  

2. Ndalimi e përfshinë edhe disponimin me pengun e kontraktuar për sigurimin e 
kredisë së sekuestruar.  

 
Neni 116 

Efekti i sekuestrimit të kredisë 
 
1. Sekuestrimi i kredisë në të holla të debitorit quhet i kryer në ditën në të cilën 

debitorit të debitorit i është dorëzuar aktvendimi për sekuestrimin.  
2. Kreditori me anë të sekuestrimit të kryer e fiton të drejtën e pengut për kredinë e 

debitorit.  
3. Debitori i debitorit nuk ka as të drejtë prapësimi, e as të drejtë ankimi kundër 

vendimit për sekuestrimin e kredisë së kreditorit të tij.  
 

Neni 117 
Sekuestrimi i kredisë së bazuar në letrën me vlerë 

 
1. Sekuestrimin e kredisë të bazuar në letrën me vlerë e cila kalohet me anë të vërtetimit, 

apo për realizimin e së cilës është e nevojshme letra e tillë, e kryen organi përmbarues, 
duke ia marrë letrën me vlerë debitorit dhe duke ia dorëzuar atë Gjykatës.  

2. Sekuestrimi quhet i kryer në momentin kur i merret letra me vlerë debitorit në 
procedurën e përmbarimit.  

3. Veprimet juridike të nevojshme për ruajtjen apo realizimin e të drejtës nga letra me 
vlerë, i kryen në emër të debitorit organi përmbarues në mbështetje të konkluzionit 
të nxjerrë nga organi përmbarues. 

 
Neni 118 

Sekuestrimi i kredisë në bazë të depozitës së kursimit 
 
1. Përjashtimisht nga dispozitat e nenit 115 të këtij ligji, sekuestrimi i kredisë të 

bazuar në depozitën e kursimit të banka, apo të ndonjë organizatë financiare tjetër, 
mund të bëhet edhe pa iu marrë paraprakisht libreza e kursimit debitorit.  

2. Në qoftë se kreditori i përmbarimit në propozimin e tij nuk i ka treguar të dhënat 
lidhur me depozitën e kursimit të debitorit, atëherë organi përmbarues të dhënat e 
tilla do t'i kërkojë nga banka në të cilën ndodhet depozita e kursimit, të cilën bankë 
kreditori duhet ta tregojë në propozimin e tij.  
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3. Banka te e cila ndodhet depozita e kursimit, ka detyrë që brenda një (1) dite pune 
t'ia dërgoj organi përmbarues të dhënat e kërkuara dhe i ndalohet ta njoftojë 
debitorin e përmbarimit lidhur me kërkesën e të dhënave në fjalë nga autoriteti 
përmbarues.  

 
Neni 119 

Kryerja e sekuestrimit 
 
1. Sekuestrimi kryhet duke iu dërguar aktvendimi apo urdhri për sekuestrim, bankës të 

e cila ndodhet depozita e kursimit.  
2. Organi përmbarues ia dërgon aktvendimin apo urdhrin për sekuestrimin e depozitës 

së kursimit debitorit të përmbarimit, vetëm pas njoftimit, nga banka te e cila 
ndodhet depozita e kursimit, se është kryer sekuestrimi.  

 
Neni 120 

E drejta e pengut për kamatat 
 
E drejta e pengut e fituar për kredinë e debitorit nga e cila rrjedhin kamatat, i përket 
edhe kamatave që bëhen të kërkueshme pas sekuestrimit të bërë. 
 

Neni 121 
Radha e përparësisë 

 
1. Radha e përparësisë së të drejtave të pengut të më tepër kreditorëve të përmbarimit, 

caktohet sipas datës së arritjes së propozimeve për përmbarim tek organi 
përmbarues.  

2. Në qoftë se propozimi për përmbarimin i është dërguar organi përmbarues 
nëpërmjet postës me letër rekomande, dita e dorëzimit të saj në postë konsiderohet 
ditë e dorëzimit të saj te organi përmbarues.  

3. Në qoftë se propozimet për përmbarim të më tepër kreditorëve kanë arritur në 
organi përmbarues në të njëjtën ditë, atëherë të drejtat e pengut e kanë të njëjtën 
radhë përparësie.  

4. Kreditë me të njëjtën radhë të prioritetit realizohen proporcionalisht, po qe se nuk 
mund të realizohen në tërësi për shkak të mos mjaftësisë së kredisë së debitorit që e 
ka ndaj personit të tretë.  

 
Neni 122 

Radha e përparësisë për të drejtën e pengut 
 
Në qoftë se nga shkaku i zbatimit të përmbarimit për kredinë në të holla të debitorit, 
shuhen të drejtat e pengut, dhe të drejtat tjera që janë fituar para fillimit të procedurës 
përmbarimore, radha e prioritetit të realizimit të drejtave të tilla caktohet sipas 
dispozitave me të cilat rregullohet fitimi i radhës së prioritetit të tyre jashtë procedurës 
përmbarimore. 
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Neni 123 
Sekuestrimi i kredisë së siguruar me të drejtën e pengut të regjistruar në 

regjistrin publik 
 
1. Sekuestrimi i kredisë së siguruar me anë të së drejtës së pengut të regjistruar në 

regjistrin publik, kryhet duke u shënuar sekuestrimi në regjistrin e tillë.  
2. Regjistrimin e bënë sipas detyrës zyrtare organi përmbarues, duke u theksuar se 

sekuestrimi në bazë të cilit është fituar e drejta e pengut për kredinë, është bërë me 
qëllim që të realizohet kredia e kreditorit. 

3. Po qe se ekzistojnë më tepër kreditorë, radha e prioritetit të kredive të tyre caktohet 
sipas kohës së regjistrimit. 

 
Neni 124 

Deklarimi i debitorit të debitorit 
 

1. Organi përmbarues me propozimin e kreditorit, do të kërkojë nga debitori i debitorit 
që brenda dhjetë (10) ditëve nga dorëzimi i urdhrit nga organi përmbarues të 
deklarohet për faktin nëse dhe në çfarë shume e pranon kredinë e sekuestruar dhe se 
a është i gatshëm ta shlyej borxhin, si dhe nëse detyrimi i tij për ta shlyer borxhin 
është i kushtëzuar nga përmbushja e ndonjë detyrimi tjetër.  

2. Propozimin për deklarimin e debitorit të debitorit, kreditori mund ta bashkojë me 
propozimin për përmbarim, ose ta japë me parashtresë të veçantë pas këtij 
propozimi, por jo më vonë se deri në kalimin e kredisë.  

3. Deklarimi i debitorit të debitorit do të dërgohet me postë në adresat e regjistruara të 
kreditorit dhe debitorit brenda pesë (5) ditëve nga dita e pranimit nga organi 
përmbarues.  

 
Neni 125 

Përgjegjësia e debitorit të debitorit 
 
1. Debitori i debitorit i përgjigjet kreditorit për dëmin që i ka shkaktuar duke mos u 

deklaruar fare, apo duke u deklaruar në mënyrë të pasaktë, apo jo të plotë. Kreditori 
mund të kërkojë kompensim përmes procedurës kontestimore për të mbuluar dëmet 
nga debitori i debitorit. Dëmet e vlerësuara përbëhen nga kërkesa e plotë e debitorit, 
si dhe kompensimi për çfarëdo pagese nëse ka dëme shtesë.  

2. Organi përmbarues do ta paralajmërojë debitorin e debitorit për këtë përgjegjësi të 
tij.  

 
KREU III 

KALIMI (TRANSFERI) I KREDISË 
 

Neni 126 
Llojet e kalimit të kredisë 

 
1. Kredia e sekuestruar i kalohet kreditorit në pajtim me propozimin e tij për arkëtim 

ose në vend të pagesës.  
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2. Në qoftë se kreditori nuk e cakton në mënyrë decidive llojin e kalimit të kredisë, 
konsiderohet se e propozon kalimin me qëllim arkëtimi.  

 
Neni 127 

Aktvendimi për kalimin e kredisë 
 
1. Aktvendimi apo urdhri për kalimin e kredisë nxirret vetëm pasi të bëhet i formës së 

prerë aktvendimi apo urdhri për sekuestrimin.  
2. Në qoftë se kreditori ka propozuar që debitori i debitorit të deklarohet për kredinë 

për të cilën propozohet përmbarimi, organi përmbarues do të nxjerrë aktvendimin 
apo urdhrin për propozimin për kalimin, pas skadimit të afatit prej tre (3) ditësh, 
nga dita kur kreditorit i është dërguar njoftimi për deklarimin e debitorit të debitorit.  

 
Neni 128 

Pagimi i shumës në llogarinë e organit përmbarues 
 
Në aktvendimin për përmbarimin, urdhrin për përmbarim apo në aktvendimin e 
posaçëm për kalimin e kredisë, do të ftohet debitori i debitorit që shumën e detyruar të 
hollave t'ia deponojë organit përmbarues duke paguar në llogarinë e caktuar dhe për një 
gjë të tillë ta njoftojë organin përmbarues 
 

Neni 129 
Kushtet e posaçme për kalimin e kredisë së papjesëtueshme 

 
1. Kredia që bazohet në letrën me vlerë, që kalohet me nënshkrim, ose për realizimin e 

së cilës nevojitet parashtrimi i kësaj letre, ose që për shkaqe tjera nuk mund të 
pjesëtohet lidhur me kalimin ose realizimin, mund të kalohet vetëm në shumën e saj 
të plotë. 

2. Në qoftë se kjo shumë e tejkalon shumën e kërkesës së kreditorit të ekzekutimit, 
kredia e sekuestruar do të kalohet vetëm pasi kreditori të depozitoj garancion se 
këtë tepricë do t'ia dorëzojë organi përmbarues. 

 
Neni 130 

Kalimi i kredisë pjesërisht të përjashtuar nga përmbarimi 
 
1. Kredia që pjesërisht është e përjashtuar nga përmbarimi i detyrueshëm, apo e cila 

është sekuestruar në dobi të personave të tjerë, kalohet vetëm pasi që kreditori të 
depozitoj garancion se organi përmbarues do t'ia dorëzojë pjesën që është 
përjashtuar nga përmbarimi i detyrueshëm.  

2. Po qe se më tepër kreditorë kanë paraqitur propozime për kalim të kredisë jo në ditë 
të njëjtë, organi përmbarues do ta bëjë kalimin e kredisë në kreditorin e përmbarimit 
që e ka paraqitur propozimin i pari. Në qoftë se më tepër propozues të përmbarimit 
kanë paraqitur propozimin në të njëjtën ditë, kredia do të kalohet në propozuesin e 
përmbarimit kërkesa e të cilit është më e madhe.  
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Neni 131 
Kryerja e kalimit (transferit) 

 
1. Kalimi i kredisë së bazuar në letrën me vlerë, e cila pas sekuestrimit të bërë i merret 

debitorit të debitorit, quhet e kryer në momentin kur organi përmbarues letrën në të 
cilën shënohet vendimi për kalimin i dorëzohet kreditorit.  

2. Kalimin e kredisë së bazuar në letrën me vlerë që kalohet me nënshkrim, apo për 
realizimin e së cilës nevojitet parashtrimi i saj, quhet e kryer në momentin kur 
organi përmbarues në letrën e tillë e venë vendimin për kalimin dhe letrën e pajisur 
me vendimin e tillë ia dorëzon kreditorit.  

 
Neni 132 

Detyrimet e debitorit dhe të kreditorit 
 
1. Debitori ka për detyrë që në afatin e caktuar nga organi përmbarues, e me kërkesën 

e kreditorit në të cilin është bartur kredia, t'i jep shpjegime kreditorit që i janë të 
nevojshme për realizimin e kredisë së tillë dhe t'ia dorëzojë dokumentet që kanë të 
bëjnë me këtë kredi.  

2. Kreditori në të cilin është bartur vetëm një pjesë nga kredia, ka për detyrë që në 
qoftë se debitori e kërkon këtë, brenda afatit të cilin e cakton organi përmbarues të 
jep garancion se pas realizimit të kredisë së tillë, do t'i kthejë dokumentet që kanë të 
bëjnë me kredinë.  

3. Organi përmbarues, me propozimin e kreditorit, do ta zbatojë përmbarimin e 
detyrueshëm kundër debitorit për dorëzimin e dokumenteve, po qe se ai vetë nuk i 
dorëzon.  

4. Dorëzimin e dokumenteve që ndodhen të personi i tretë, kreditori mund ta kërkojë 
me anë të padisë, po qe se këtë të drejtë e ka debitori.  

5. Në dokumentin që i dorëzohet kreditorit, organi përmbarues do të shënoj se është 
kryer kalimi i kredisë për të cilën është caktuar përmbarimi.  

 
Neni 133 

Depozitimi i të hollave te organi përmbarues 
 
1. Debitori i debitorit të cilit i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin, apo urdhri 

për përmbarim, ose aktvendimi i posaçëm për kalimin, e përmbushë obligimin e vet 
duke depozituar shumën e të hollave, apo letrat me vlerë, te organi përmbarues.  

2. Në qoftë se me qëllim të realizimit të kredisë në të holla të kaluara, kreditori është 
dashur të fillojë procedurë gjyqësore apo procedurë tjetër, atëherë Gjykata apo 
organi tjetër që zhvillon procedurën, në vendimin me të cilin e miraton kërkesën e 
kreditorit të përmbarimit do ta urdhërojë debitorin e debitorit që shumën e detyruar 
ta depozitoj te organi përmbarues.  

3. Në bazë të vendimit me të cilin debitori i debitorit është urdhëruar që shumën e 
detyruar ta depozitoj te organi përmbarues, sipas kreditorit të propozuesit të 
përmbarimit në të cilin është bartur kredia, do të zbatohet përmbarimi kundër 
debitorit të debitorit dhe të hollat e realizuar me këtë përmbarim pas pagimit të 
shpenzimeve procedurale sipas detyrës zyrtare, do t'i dërgohen organit përmbarues. 
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Neni 134 
Autorizimet e kreditorit të përmbarimit 

 
1. Me kalimin e kredisë me qëllim arkëtimi, dhe për qëllim të njoftimit të debitorit të 

debitorit për transferimin, autorizohet kreditori që të kërkojë nga debitori i debitorit 
përmbarimor pagimin e shumës së shënuar në aktvendimin apo urdhrin e 
përmbarimit, apo në aktvendimin e posaçëm për kalimin, në qoftë se kjo shumë 
është bërë e kërkueshme, t'i kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për ruajtjen dhe 
realizimin e kredisë së kaluar, si dhe t'i shfrytëzojë të gjitha të drejtat lidhur me 
pengun të dhënë për sigurimin e kredisë së këtillë.  

2. Me kalimin e kredisë me qëllim arkëtimi, kreditori nuk ka të drejtë që në barrë të 
debitorit të lidhë ujdi, apo që debitorit të debitorit t'ia falë borxhin, ose që të 
disponoj me kredinë e kaluar, si dhe që me debitorin e debitorit të merret vesh që 
vendimin për kredinë, po qe se është kontestuese ajo ta nxjerrë arbitrazhi.  

3. Kreditorit në të cilin është bartur kredia për arkëtim, debitori i debitorit mund t'ia 
bëjë vetëm ato prapësime që do të mund t'ia bënte debitorit.  

4. Cedimi i kredisë së bartur i bërë nga debitori pas kalimit të saj, nuk ka efekt juridik 
kundrejt të drejtave që i ka fituar kreditori në momentin e kalimit të saj.  

 
Neni 135 

Kalimi për arkëtim të kredisë së regjistruar në librin publik 
 
Kalimi me qëllim arkëtimi të kredisë së regjistruar në librin publik, shënohet në të sipas 
detyrës zyrtare. 
 

Neni 136 
Kushtëzimi i debisë së debitorit të debitorit me dorëzimin e sendit 

 
1. Në qoftë se debia e debitorit të debitorit për pagimin e borxhit varet nga detyrimi i 

debitorit që t'ia dorëzojë sendin e caktuar i cili ndodhet në posedimin e debitorit, e 
ky detyrim është vërtetuar se ekziston me vendim të formës së prerë, organi 
përmbarues me propozimin e kreditorit të cilit i është kaluar kredia me qëllim të 
arkëtimit, do ta urdhërojë debitorin e përmbarimit që t'ia dorëzoj sendin organit 
përmbarues me qëllim që kjo t'ia dorëzojë atë debitorit të debitorit.  

2. Me kërkesën e kreditorit, organi përmbarues, ndaj debitorit që nuk e ka dorëzuar 
sendin brenda afatit të caktuar, do të zbatojë përmbarimin me qëllim të dorëzimit të 
sendit.  

 
Neni 137 

Njoftimi i debitorit për padinë me qëllim arkëtimi të kredisë së kaluar 
 
Kreditori që e ka ngritur padinë me qëllim të arkëtimit të kredisë që i është kaluar, ka 
për detyrë që brenda pesë ditësh ta njoftojë debitorin për procesin kontestimor të 
filluar, sepse në të kundërtën i përgjigjet debitorit për dëmin që i është shkaktuar nga 
mos njoftimi. 
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Neni 138 
Vonesa në arkëtimin e kredisë së kaluar 

 
1. Kreditori që nuk kujdeset si duhet për arkëtimin e kredisë së bartur, përgjigjet për 

dëmin që me këtë gjë i është shkaktuar kreditorit tjetër të përmbarimit që e ka të 
drejtën e pengut, apo të drejtën tjetër që shlyhet nga kredia.  

2. Në rastin nga paragrafi 1. i këtij neni, organi përmbarues me propozim të kreditorit 
tjetër, mund ta prishë aktvendimin apo urdhrin për kalimin e kredisë në kreditorin e 
parë dhe kredinë t'ia kalojë kreditorit tjetër.  

 
Neni 139 

Pagimi i kreditorit 
 
Kreditori në të cilin është kaluar kredia për arkëtim, konsiderohet i përmbushur në 
lartësinë në të cilën e ka arkëtuar kredinë e këtillë. 
 

Neni 140 
Arkëtimi i shumës më të madhe se që i takon kreditorit 

 
1. Kreditori i cili nga kredia që i është kaluar e ka arkëtuar shumën ma të madhe se që 

është kërkesa e tij, ka për detyrë që atë pjesë të kredisë ta depozitojë te organi 
përmbarues.  

2. Tepricën e tillë organi përmbarues ua dorëzon kreditorëve të tjerë të siguruar me 
anë të pengut, si dhe debitorit, po qe se u takon e drejta për një gjë të tillë.  

3. Kreditorit që e ka depozituar tepricën e shumës së arkëtuar, organi përmbarues ia 
kthen garancionin e depozituar.  

 
Neni 141 

Kalimi i kredisë së sekuestruar 
 
1. Kredia e sekuestruar kalon me bartjen në vend të pagesës te kreditori, deri në 

shumën e bartur me efekt të cedimit të kredisë me shpërblim.  
2. Në qoftë se kredia e bartur është e siguruar me të drejtën e pengut të regjistruar në 

librin publik, organi përmbarues sipas detyrës zyrtare, do t'i kalojë të drejtat e 
debitorit të kreditori dhe do ta fshijë të drejtën e pengut të regjistruar në dobi të 
debitorit.  

3. Kreditori në të cilin është bërë kalimi i kredisë në vend të pagimit, konsiderohet i 
përmbushur edhe me vetë faktin e kalimit, në lartësinë e kësaj kredie të bartur.  

4. Me dispozitat e paragrafit 3. të këtij neni, nuk preken rregullat për përgjegjësinë e 
debitorit për vërtetësinë dhe realizueshmërinë e kredisë së bartur.  
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KREU IV 
PËRMBARIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE DHE NË TË ARDHURAT 

TJERA TË PËRHERSHME NË TË HOLLA 
 

Neni 142 
Aplikimi i dispozitave lidhur me Përmbarimin për Kreditë të Debitorit 

 
Lidhur me përmbarimin për të ardhurat personale dhe për të ardhurat tjera të 
përhershme në të holla, aplikohen dispozitat e nenit 109 deri 141 të këtij ligji, po që se 
me dispozitat e nenit 143 deri në nenin 151 të këtij ligji, nuk është paraparë diç tjetër. 
 

Neni 143 
Aktvendimi për përmbarimin ose Urdhri për përmbarim 

 
1. Me aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim në të ardhurat 

personale caktohet sekuestrimi i pjesës së caktuar i të ardhurave personale dhe 
urdhërohet punëdhënësi i cili debitorit, ia paguan ato që shuma e të hollave për të 
cilën është caktuar përmbarimi t'i paguhet kreditorit të përmbarimit që nga momenti 
në të cilin bëhet i formës së prerë aktvendimi për përmbarimin ose urdhri për 
përmbarim, po qe se me këtë ligj nuk parashihet ndonjë mënyrë tjetër e veprimit.  

2. Punëdhënës sipas këtij ligji quhet organi shtetëror, personi juridik, apo personi tjetër 
i cili debitorit të përmbarimit i paguan të ardhura personale.  

3. Aktvendimi për përmbarimin i përket edhe rritjes së të ardhurave që mund të bëhet 
pas dorëzimit të aktvendimit për përmbarimin ose urdhrit për përmbarim, si dhe të 
gjitha të ardhurave të tjera të debitorit në bazë të punës.  

4. Të ardhura personale në kuptimin e këtij ligji quhen të ardhurat e caktuara me anë të 
dispozitave për punën.  

 
Neni 144 

Informatat nga punëdhënësi 
 
Punëdhënësi është i obliguar të informojë organin përmbarues nëse debitori është 
punonjës i tij, dhe për lartësinë e pagës së debitorit tek ky punëdhënës. Ky informacion 
duhet të sigurohet brenda pesë (5) ditëve prej ditës së kërkesës nga organi përmbarues. 
 

Neni 145 
Përmbarimi kur të drejtën e ushqimit ligjor e kanë më tepër persona 

 
1. Në qoftë se të drejtën e ushqimit ligjor, respektivisht të drejtën e rentës për 

ushqimin e humbur për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit ndaj të njëjtit 
debitor e kanë disa persona, ndërsa shuma e gjithëmbarshme e kërkesave të tyre e 
tejkalon pjesën e të ardhurave personale që mund të jetë objekt përmbarimi të 
detyrueshëm, atëherë përmbarimi caktohet dhe zbatohet në dobi të secilit nga ta, në 
përpjesëtim me madhësinë e kërkesave të tyre.  

2. Në qoftë se pas fillimit të zbatimit të përmbarimit për të ardhurat personale, 
respektivisht për të ardhurat e tjera të përhershme në të holla, paraqitet propozimi i 
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ri për përmbarim për kredinë nga paragrafi 1. i këtij neni, organi përmbarues do ta 
ndryshojë sipas detyrës zyrtare aktvendimin apo urdhrin e nxjerrë më parë për 
përmbarimin në kuptimin e paragrafit 1. të këtij neni dhe do ta caktojë shumën e 
cila në të ardhmen do t'i paguhet secilit nga kreditorët.  

3. Në rastin nga paragrafi 2. i këtij neni, aktvendimi për përmbarimin ose urdhri për 
përmbarim duhet t'i dorëzohet edhe kreditorit të mëhershëm, i cili kundër këtij 
aktvendimi apo urdhri ka të drejtë prapësimi.  

 
Neni 146 

Vendi i pagesës 
 
1. Kreditë për të cilat nuk është parashikuar pagesa në para jo të gatshme, kreditori i 

arkëton drejtpërdrejt në arkën në të cilën debitorit i paguhen të ardhurat personale.  
2. Kreditori ka të drejtë të kërkojë që shuma e ndalur t'i paguhet me anë të postës në 

adresën që e tregon, apo në llogarinë e caktuar bankare, pas zbritjes së shpenzimeve 
të postës.  

 
Neni 147 

Pushimi i marrëdhënies së punës 
 
1. Në qoftë se debitorit i pushon marrëdhënia e punës, aktvendimi për përmbarimin 

ose urdhri për përmbarim prodhon efekt juridik edhe ndaj punëdhënësit tjetër të i 
cili debitori krijon marrëdhënie pune, dhe atë prej ditës në të cilën punëdhënësit të 
këtillë i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim.  

2. Punëdhënësi i mëparshëm i debitorit, ka për detyrë që pa vonesë me anë të letrës 
rekomande t'ia dërgojë aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim 
punëdhënësit të ri dhe për një gjë të tillë ta njoftojë organin përmbarues.  

3. Punëdhënësi i mëparshëm ka për detyrë që ta njoftojë organin përmbarues pa 
vonesë për pushimin e marrëdhënies së punës me debitorin, po qe se nuk i është i 
njohur punëdhënësi i ri, për të cilën gjë organi përmbarues do ta njoftojë kreditorin, 
duke ia caktuar një afat brenda të cilit ky i fundit duhet të mbledhë të dhëna për 
punëdhënësin e ri të debitorit.  

4. Po qe se kreditori nuk e njofton organin përmbarues për punëdhënësin e dytë brenda 
afatit që ia ka caktuar, atëherë organin përmbarues e pezullon procedurën e 
përmbarimit.  

 
Neni 148 

Përgjegjësia e punëdhënësit për mospagimin e kësteve të kërkueshme 
 
1. Kreditori mund t'i propozojë organin përmbarues në procedurën e ekzekutimit që 

me anë të aktvendimit apo urdhrit, ta urdhërojë punëdhënësin e debitorit të 
përmbarimit që t'ia paguajë të gjitha këstet të cilat nuk ia ka ndalur debitorit sipas 
aktvendimit apo urdhrit për përmbarim.  

2. Kërkesën nga paragrafi 1. të këtij neni, kreditori mund ta paraqesë deri në 
përfundimin e procedurës përmbarimore.  

3. Aktvendimi apo urdhri me të cilin miratohet kërkesa e kreditorit të përmbarimit e ka 
efektin juridik të aktvendimit për përmbarimin ose urdhrit për përmbarim.  
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Neni 149 
Përgjegjësia e punëdhënësit për mos ndalimin e kësteve 

 
Punëdhënësi i cili nuk ka vepruar sipas aktvendimit apo urdhrit për përmbarimin, ose 
që nuk ka vepruar sipas paragrafit 2.dhe 3. të nenit 147 të këtij ligji, përgjigjet për 
dëmin që e ka pësuar kreditori nga mosveprimi i tillë i tij. 
 

Neni 150 
Sekuestrimi me pëlqimin e debitorit 

 
1. Debitori ka të drejtë që me anë të dokumentit të vërtetuar ta jep pëlqimin që me 

qëllim të realizimit të kërkesës së kreditorit të tij, të sekuestrohet një pjesë e të 
ardhurave personale të tij dhe t'i paguhet drejtpërdrejt kreditorit në mënyrën e 
caktuar në dokumentin e tillë.  

2. Dokumenti nga paragrafi 1. i këtij neni e ka efektin juridik të aktvendimit për 
përmbarim ose urdhrit për përmbarim.  

3. Dokumentin nga paragrafi 1. të këtij neni, me efekte të dorëzimit të aktvendimit për 
përmbarimin ose urdhrit për përmbarim, punëdhënësit të debitorit ia dërgon 
kreditori me anë të letrës rekomande. Përjashtimisht nga dispozitat e paragrafit 1. të 
këtij neni, sekuestrimi në bazë të pëlqimit të debitorit nuk prodhon efekte juridike 
në zbatimin e përmbarimit për të ardhurat personale për përmbushjen e kredisë në 
bazë të ushqimit ligjor, shpërblimit të dëmit të shkaktuar, cenimit të shëndetit, ose 
zvogëlimit, respektivisht humbjes së aftësisë punuese dhe të shpërblimit të dëmit 
për bazën e humbjes së ushqimit për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit.  

 
Neni 151 

Zbatimi i dispozitave të këtij kreu 
 
Dispozitat e këtij ligji për përmbarimin në të ardhura personale dhe mjete tjera 
monetare të përhershme zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe në procedurën e 
përmbarimit për të ardhurat tjera të përhershme në të holla të debitorit. 
 

KREU V 
PËRMBARIMI PËR KREDINË SIPAS LLOGARISË NË BANKË 

 
Neni 152 

Përmbarimi i detyrueshëm 
 
1. Përmbarimi për realizimin e kredisë në të holla kundër debitorit, mundë të zbatohet 

për të gjitha mjetet monetare që i ka në llogaritë e tija në bankë, përveç rasteve kur 
me ligj parashikohet ndryshe.  

2. Me aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim në mjetet monetare që 
evidentohen në llogarinë e transaksionit të debitorit, urdhërohet banka që shumën e 
të hollave për të cilën është caktuar përmbarimi, ta kaloj nga llogaria e 
transaksioneve të debitorit në llogarinë e transaksioneve të kreditorit, kurse për 
kreditë për të cilat nuk është paraparë pagimi nëpërmjet llogarisë në bankë, që t'ia 
paguajë shumën e tillë kreditorit me para të gatshme.  
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3. Përmbarimi për kredinë në të holla, e cila sipas kursimit të depozituar, llogarisë 
rrjedhëse, llogarisë devizore, apo llogarisë tjetër në bankë, duke përjashtuar 
llogarinë e transaksionit të debitorit, i takon debitorit dhe caktohet ashtu që me anë 
të aktvendimit apo urdhri për përmbarimin, urdhërohet banka që shumën e të 
hollave për të cilën është caktuar përmbarimi, t'ia paguaj kreditorit shumën e 
përcaktuar për përmbarim.  

4. Aktvendimi apo urdhri nga paragrafi 3. i këtij neni, i ka efektet e aktvendimit apo 
urdhrit për përmbarimin me të cilin caktohet sekuestrimi i kredisë në të holla dhe 
kalimi për arkëtim.  

5. Në aktvendimin apo urdhrin për përmbarimin nga paragrafi l., 2. dhe 3. të këtij neni, 
shënohet numri i llogarisë së debitorit nga i cili duhet bërë pagesa dhe numri i 
llogarisë së propozuesit të përmbarimit në të cilin duhet bërë pagesa, apo mënyra 
tjetër e kryerjes së pagesës.  

 
Neni 153 

Kompetenca territorial në rast të përmbarimit gjyqësor 
 
Kërkesa për përmbarim në para të gatshme në xhirollogarinë e debitorit futet në 
juridiksionit të Gjykatës ku gjendet selia e bankës apo në territorin ku gjendet njësia 
organizative e bankës në të cilën debitori mban xhirollogarinë e tij. 
 

Neni 154 
Kompetenca ne rast të përmbarimit nga përmbaruesi privat 

 
Per të vendosur për propozimin përmbarimor për përmbarim në para të gatshme në 
xhirollogarinë, përmbaruesi privat ka kompetencë për të vendosur mbi propozimin 
përmbarimor dhe ta zbatojë përmbarimin. 
 

Neni 155 
Detyrimi i dërgimit të dhënave për llogarinë 

 
1. Organi përmbarues do t'ia dorëzojë drejtpërdrejt bankës vendimin për përmbarim 

ose urdhrit për përmbarim. Personi zyrtar i bankës do të regjistron datën dhe kohën 
kur i është dorëzuar bankës aktvendimi apo urdhri për përmbarim. Një kopje e këtij 
aktvendimit apo urdhrit për përmbarim i dërgohet edhe Bankës Qendrore të 
Kosovës.  

2. Me aktvendimin për përmbarim ose urdhrin për përmbarim, organi përmbarues e 
obligon bankën që të informojë me kohë organin përmbarues se a ka debitori llogari 
në bankë dhe që t'ia zbulojë asaj të gjithë numrat e llogarive që i ka debitori në 
bankë. Nëse debitori i cili është borxhli vërtetohet që është klient apo ka qenë 
klient, se ka ndonjë llogari në atë bankë, banka është e obliguar që t'ia dërgojë 
organit përmbarues të gjithë historinë e transaksioneve në të gjitha llogaritë e 
debitorit në atë bankë së paku për periudhën që fillon tridhjetë (30) ditë para ditës së 
nxjerrjes së aktvendimit apo urdhrit për përmbarim nga ana e organit përmbarues e 
që përfundon me përfundimin e orarit të punës një ditë para ditës kur i dërgohet 
organit përmbarues historia e transaksioneve. Kjo histori e transaksioneve do të jetë 
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transkript i saktë i shënimeve normale të bankës për llogaritë, e përpiluar nga banka 
gjatë aktiviteteve të tyre të rregullta të punës, dhe do të përmbajë çdo transaksion në 
ato llogari, duke përfshirë edhe tërheqjen e parave të gatshme, shumat e zbritura ose 
tërheqjet nga llogaritë e debitorit, e po ashtu edhe transferet brenda bankës dhe 
ndërmjet bankave.  

3. Banka është e obliguar të përgjigjet në kërkesën e organit përmbarues për 
informacione, sipas paragrafi 2. të këtij neni, për ekzistencën e llogarive në bankë 
që janë në pronësi të debitorit, jo më larg se njëzet e katër (24) orë pas pranimit të 
kërkesës nga organi përmbarues. Banka është e obliguar të paraqes historinë e 
transaksioneve për secilën llogari, sipas paragrafit 2. të këtij neni brenda tre (3) 
ditësh nga pranimi i kërkesës. Banka do të mbajë shënime ku tregohet data dhe 
koha kur janë pranuar të gjitha urdhrat e organit përmbarues.  

4. Banka do ti dërgoj organit përmbarues njoftimin për të gjitha ndryshimet e bëra pas 
datës në të cilën historia e transaksioneve, sipas paragrafit 2. të këtij neni, i është 
dërguar bankës. Këto njoftime do ti dërgohen organi përmbarues brenda një dite 
pune për secilin transaksion në llogari, përfshirë edhe depozitat ose tërheqjet e 
parave të gatshme, shumat e zbritura apo tërheqjet nga llogaritë e debitorit, si dhe 
transferet e tyre brenda bankës apo ndërmjet bankave.  

5. Pasi banka të ketë marrë nga organi përmbarues urdhrin për transferet, sipas nenit 
152 të këtij ligji, agjenti i bankës që pranon urdhrin e regjistron kohën dhe datën e 
saktë në të cilën është pranuar urdhri për transferet, dhe ai informacion do të 
regjistrohet në shënimet normale të punës së bankës.  

6. Nëse ka fonde të mjaftueshme në ndonjërin apo në të gjitha llogaritë e debitorit për 
të paguar kredinë në kohën kur merret urdhri për transferet, banka, brenda 
gjashtëdhjetë (60)minutash nga koha e pranimit të urdhrit për transferet, do t'i 
transferojë fondet nga llogaria e debitorit në llogarinë e organit përmbarues në emër 
të kreditorit të shënuar në urdhrin për transferet; koha e saktë e transferit 
regjistrohet në shënimet e zakonshme të punës së bankës, dhe i raportohet organit 
përmbarues si pjesë e raportit që banka ia dërgon organit përmbarues duke shënuar 
kohën e marrjes së urdhrit të organit përmbarues, kohën dhe shumën e transferit, 
numrin ose numrat e llogarive nga të cilat janë tërhequr fondet dhe pala ose numri i 
llogarisë që e pranon transferin.  

7. Nëse fondet në llogari janë të pamjaftueshme për të përmbushur urdhrin për 
transfer, banka do të bëj menjëherë bllokimin e të gjitha llogarive të debitorit në 
fjalë, duke parandaluar çdo tërheqje të fondeve, për çfarëdo qëllimi apo në çfarëdo 
forme, derisa banka të ketë përmbushur shumën e cekur në urdhrin e organit 
përmbarues ose derisa të hiqet urdhri i organit përmbarues. Ky bllokim i llogarive 
nuk do të parandalojë deponimin fondeve në llogari. Banka e informon organin 
përmbarues për vendosjen e bllokimit, do të theksojë numrin e llogarisë apo 
llogarive që janë bllokuar, kohën dhe datën kur është bërë bllokimi i atyre llogarive, 
dhe për shumën që gjendet në secilën llogari. Pas marrjes së urdhrit për transfer, 
debitori i përmendur në urdhër nuk do të lejohet të hap llogari të tjera në bankë 
derisa të jetë përmbushur urdhri, ose derisa të hiqen urdhrat e organit përmbarues 
për bllokimin e llogarisë. Banka nuk mund të përmbush asnjë urdhër të debitorit 
deri sa ai t'ia ketë paguar organit përmbarues shumën e plotë të kredisë ose deri sa 
të informohet nga organi përmbarues se është hequr urdhri. 
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8. Organi përmbarues e njofton bankën për lirimin e llogarive të debitorit pas pagesës 
së plotë të kredisë, ose pas përfundimit të procesit përmbarimit. 

9. Më kërkesën e organit përmbarues, banka është e obliguar që të ofrojë sqarime dhe 
dokumente Gjykatës që demonstrojnë se ajo ka respektuar urdhrin e transferit dhe të 
gjithë urdhrat e tjerë të organit përmbarues.  

10. Të dhënat që banka ia dërgon organit përmbarues dhe që kanë të bëjnë me 
transferin e mjeteve monetare ndërmjet bankave duhet të përmbajnë, mes tjerash, 
edhe emrin e marrësit dhe numrin e llogarisë së tij në bankën që ka pranuar 
transferin.  

11. Nëse banka dhe personat zyrtarë të saj nuk veprojn në përputhje me këto dispozita 
do ti nënshtrohen ndëshkimeve sipas nenit 15 të këtij ligji.  

 
Neni 156 

Radha e pagesave 
 
1. Banka e bënë pagesën me radhë sipas kohës së dorëzimit të aktvendimeve apo 

urdhrave për përmbarimin, përveç se kur me ligj parashikohet ndryshe.  
2. Banka mbanë evidencë të veçantë për radhitjen e aktvendimeve apo urdhrave për 

përmbarimin, sipas ditës dhe kohës së pranimit dhe kreditorit sipas kërkesës së tij, i 
jep vërtetim për vendin e kredisë së tij në radhitjen e tillë.  

3. Banka nuk mund ta zbatojë urdhrin e debitorit para se ta përmbushë kredinë e 
caktuar me aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim, po qe se me 
ligj nuk është paraparë ndryshe  

4. Me aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim barazohet dokumenti 
publik, për të cilin një gjë e tillë parashihet me ligj të veçantë.  

 
Neni 157 

Pagesat periodike 
 
1. Në qoftë se me anë të aktvendimit për përmbarimin ose urdhrit për përmbarim, 

banka është urdhëruar që të bëjë pagesa të shumave të caktuara në periudha kohore 
të caktuara, atëherë debitori duhet bërë pagesat në pajtim me urdhëresën nga 
aktvendimi për përmbarimin ose urdhri për përmbarim. Llogaritë e debitorit duhet 
të mbesin të bllokuara derisa nuk është transferuar shuma e plotë e borxhit apo 
derisa organi përmbarues nuk ka urdhëruar zhbllokimin e llogarive.  

2. Në rastet nga paragrafi 1. të këtij neni, radha e pagesave të kësteve të ardhshme 
llogaritet sipas kohës së dorëzimit të aktvendimit për përmbarimin ose urdhrin për 
përmbarim.  

3. Banka e mbanë evidencën e posaçme të aktvendimeve për përmbarimin dhe urdhrin 
për përmbarim me të cilat janë urdhëruar pagesat e ardhshme periodike.  

4. Banka duhet të informojë organin përmbarues apo personin zyrtar të Gjykatës për 
çfarëdo pengesash në lidhje me pagesën, veçanërisht me mos vazhdimësinë e 
depozitimit periodik të pagesave në llogarinë e debitorit  
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Neni 158 
Veprimi në rastet kur nuk ka mjete në llogari 

 
1. Në qoftë se në llogarinë e shënuar në aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për 

përmbarim nuk ka mjete, banka në llogarinë e tillë do t'i bartë mjetet monetare të 
debitorit nga llogaritë tjera që ai i ka të kjo bankë. Një gjë të tillë banka e bënë sipas 
radhës që e cakton kreditori dhe në shumat e caktuara me aktvendimin për 
përmbarimin ose urdhrin për përmbarim.  

2. Po qe se banka nuk arrin që në tërësi ta përmbushë kredinë përmbarimore nga 
shkaku i mosekzistimit të mjeteve të mjaftueshme në llogarinë e debitorit, atëherë 
ajo do ta mbajë në evidencë të posaçme dhe sipas tij do ta bëjë bartjen posa të 
arrijnë mjete në llogari,përveç se kur me aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin 
për përmbarim parashihet ndryshe.  

3. Për faktin e mosekzistimit të mjeteve në llogarinë e debitorit, banka pa vonesë 
duhet ta njoftojë organin për përmbarim. Bashkë me njoftimin banka ia dërgon 
organit për përmbarim edhe njoftimin për ndryshimet në gjendjen e llogarisë së 
debitorit.  

 
Neni 159 

Veprimi në rast të pengesave për kryerjen e përmbarimit 
 
1. Nëse banka konsideron se ekzistojnë pengesa ligjore, për përmbarimin sipas dispozitave 

të këtij kreu të këtij ligji, atëherë ajo do ta mbajë aktvendimin për përmbarimin ose 
urdhrin për përmbarim, do ta kryejë sekuestrimin e mjeteve të debitorit dhe do ta 
njoftojë organin përmbarues për ekzistimin e pengesave për përmbarim.  

2. Po qe se është fjala për pengesa të natyrës afatgjata, organi për përmbarim do ta 
pezullojë procedurën përmbarimore, kurse në rastet e shkaqeve të tjera ajo e njofton 
kreditorin dhe bankën për veprimet e mëtutjeshme.  

 
Neni 160 

Përmbarimi ndaj debitorit me përgjegjësi solidare 
 
1. Në qoftë se në bazë të dokumentit përmbarimorë dy apo më tepër debitor janë 

përgjegjës solidar, atëherë organi për përmbarim sipas kërkesës së kreditorit, kundër 
tyre e nxjerrë vetëm një aktvendim për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim, me 
të cilin bëhet sekuestrimi i llogarisë së debitorëve në shumat e caktuara me anë të 
aktvendimit për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim.  

2. Propozuesi mund ta caktojë në propozimin për përmbarimin radhën e debitorëve 
sipas të cilës do të bëhet marrja e mjeteve nga debitorët, e në qoftë se ai nuk e ka 
bërë këtë, marrja e mjeteve do të bëhet sipas asaj radhe që janë përmendur debitorët 
në propozimin për përmbarim.  

3. Në qoftë se në rastin nga paragrafi 2. i këtij neni, në llogarinë e debitorit solidar nuk 
ka mjete të mjaftueshme për përmbushjen e detyrimit, banka ia dërgon aktvendimin 
për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim për zbatim bankës së debitorit tjetër 
solidar, bashkë me raportin për përmbarimin e kryer deri në atë moment, dhe për 
këtë ajo duhet ta njoftojë pa vonesë edhe organin përmbarues.  
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Neni 161 
Përmbarimi në disa llogari 

 
1. Në qoftë se debitori ka mjete monetare në disa llogari të një banke apo më tepër 

sosh, atëherë propozuesi mund të caktojë në propozimin e tij për përmbarim radhën 
sipas së cilës duhet të ngarkohen llogaritë dhe në rast se propozuesi nuk e bën këtë 
atëherë llogaritë ngarkohen me radhë siç janë përmendur në propozimin për 
përmbarim.  

2. Në qoftë se propozimi për përmbarim identifikon më shumë se një bankë në të cilën 
debitori ka llogari, propozuesi mund të caktojë në propozimin për përmbarim 
mënyrë në të cilën bankat do të ngarkohen dhe po qe se propozuesi nuk e bën këtë, 
llogaritë duhet të ngarkohen në bazë të mënyrës në të cilat janë përmendur në 
propozimin për përmbarim. Në qoftë se llogaritë e debitorit në bankën e parë nuk 
përmbajnë mjete të mjaftueshme për të përmbushur detyrimin, banka do të njoftojë 
organin përmbarues dhe organin përmbarues do të dërgojë aktvendimin apo urdhrin 
për përmbarimin në bankën tjetër të përcaktuar nga propozuesi ose bankën e radhës 
të përmendur në aktvendimin apo urdhrin për përmbarimin.  

3. Propozuesi i përmbarimit mund të propozojë pagesën e llogarive në bankat e 
shumta në të njëjtën kohë dhe organin përmbarues mund të akordojë të drejtën për 
ta bërë këtë. organi për përmbarim mundet të zgjedhe që llogaritë në bankat e 
ndryshme të ngarkohet proporcionalisht me vlerën totale të llogarive të debitorit që 
mbahet në ato banka  

 
Neni 162 

Përmbarimi për mjetet në llogarinë devizore 
 
Nëse përmbarimi është i një kredie ne vlerë të valutës së huaj, mjetet në llogarinë 
bankare të debitorit duhet të konvertohen sipas kursit të këmbimit referues të bankës 
qendrore Evropiane siç është në ditën e transferit në llogarinë e kreditorit. 
 

Neni 163 
Përmbarimi për realizimin e kredisë në valutë të huaj 

 
1. Në qoftë se kredia e konstatuar në dokumentin përmbarues përbëhet nga të hollat në 

valutë të huajë dhe po qe se debitori e ka llogarinë devizore në valutë të tillë, me 
aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim urdhërohet banka të e cila 
ndodhet llogaria devizore e debitorit, që ta bartë shumën përkatëse në valutë të 
huajë, nga llogaria e debitorit në llogarinë e kreditorit, ose që pagesën në valutë të 
huaj ta bëjë në ndonjë mënyrë tjetër të lejueshme me ligj. 

2. Kreditori mund të kërkojë që përmbarimi për përmbushjen e kredisë së tij në 
valutën e huajë të caktuar, të lejohet dhe zbatohet në llogaritë tjera, apo në sendet 
tjera të debitorit, si përmbarim për realizimin e kredisë së tij në shumën që është e 
nevojshme për blerjen e mjeteve devizore të detyruara nga personi i autorizuar.  

3. Dispozitat e paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni, zbatohen edhe në rastet në të cilat 
përmbarimi caktohet kundër debitorëve që nuk janë persona juridik.  
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Neni 164 
Sekuestrimi i llogarisë me pëlqimin e debitorit 

 
1. Debitori ka të drejtë që me anë të dokumentit të vërtetuar ta jep pëlqimin që me 

qëllim të përmbushjes së kërkesës së kreditorit, të sekuestrohet llogaria e caktuar e 
tij te banka dhe që mjetet në të holla nga llogaria e tillë, në pajtim me deklaratën e 
tij të përmbajtur në dokumentin e vërtetuar, drejtpërdrejtë nga llogaria t'i paguhen 
kreditorit. Dokumenti i verifikuar i prodhon efektet juridike që i prodhon 
aktvendimi i formës së prerë për përmbarimin ose urdhrit të prerë për përmbarim 
me të cilin sekuestrohet kredia sipas llogarisë dhe bartet te kreditori për arkëtim.  

2. Dokumentin nga paragrafi 1. të këtij neni, bankës ia dorëzon kreditori me efekt të 
dorëzimit të aktvendimit gjyqësor të përmbarimit ose urdhrit përmbarimor, 
drejtpërdrejtë në administratën e saj, apo me anë të letrës rekomande.  

3. Në përmbarimin nga paragrafi 1. të këtij neni, në mënyrë të përshtatshme aplikohen 
dispozitat e nenit 150 të këtij ligji.  

 
Neni 165 

Përgjegjësia e bankës për dëmin e shkaktuar 
 
Banka e cila nuk vepron në pajtim me aktvendimin apo urdhrin për përmbarimin dhe 
urdhëresat tjera të organit përmbarues, përgjigjet për dëmin që i shkaktohet kreditorit të 
përmbarimit sipas rregullave të përgjithshme të së drejtës civile për shpërblimin e 
dëmit. 
 

Neni 166 
Zbatimi i dispozitave të Përmbarimit për kredinë në të holla të debitorit të 

përmbarimit 
 
Në procedurën e përmbarimit për kredinë sipas llogarisë në bankë, në mënyrë të 
përshtatshme zbatohen dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për kredinë në të holla të 
debitorit nga nenet 109 – 141 të këtij ligji. 
 

KREU VI 
PËRMBARIMI MBI LETRAT ME VLERË DHE PJESËT 

NË SHOQËRITË TREGTARE 
 

Neni 167 
Kompetenca territorial në rast të përmbarimit gjyqësor 

 
1. Për vendosje mbi propozimin për përmbarim kundër aksioneve në pronësi dhe 

letrave tjera me vlerë të regjistruara (në testin e mëposhtëm: letrat me vlerë), si dhe 
për kapitalin themelues ose kapitalin shtesë në një kompani aksionare apo çfarëdo 
forme tjetër ligjore të biznesit (në tekstin e mëtejmë “shoqëritë tregtare”), 
kompetencë territoriale ka Gjykata në rajonin e të cilës ndodhet vendbanimi apo 
selia e debitorit si pronar i letrave me vlerë apo pjesëve të shoqërisë tregtare.  

2. Në rast se debitori nuk e ka vendbanimin, vendqëndrimin, apo selinë në territorin e 
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Kosovës, kompetencën territoriale e ka Gjykata në rajonin ku është selia e lëshuesit 
të letrave me vlerë apo selia e personit juridik në të cilin debitori e ka pjesën e 
pronësisë.  

 
Neni 168 

Kompetenca në rast të përmbarimit nga përmbaruesi privat 
 
Për të vendosur për propozimin përmbarimor ndaj aksioneve në pronësi dhe letrave 
tjera me vlerë të regjistruara (në testin e mëposhtëm: letrat me vlerë), si dhe për 
kapitalin themelues ose kapitalin shtesë në një kompani aksionare apo çfarëdo forme 
tjetër ligjore të biznesit (në tekstin e mëtejmë “shoqëritë tregtare”), përmbaruesi privat 
ka kompetencë për të vendosur mbi propozimin përmbarimore dhe te zbatojë 
përmbarimin. 
 

Neni 169 
Veprimet përmbarimore 

 
1. Kundër letrave me vlerë, përmbarimi zbatohet me anë të sekuestrimit të letrave me 

vlerë, me vlerësimin e tyre dhe me përmbushjen e kredisë së propozuesit të 
përmbarimit. Përjashtimisht, letra me vlerë me kërkesë të propozuesit të 
përmbarimit dhe me pëlqimin e debitorit mund të kalohet te propozuesi i 
përmbarimit në vlerën e saj të tregut, në datën e sekuestrimit, në vend të pagesës.  

2. Për pjesën e pasurisë së debitorit në shoqërinë tregtare, përmbarimi zbatohet me anë 
sekuestrimit të pjesës, me vlerësimin dhe shitjen e saj, si dhe me përmbushjen e 
kredisë së kreditorit.  

3. Veprimet përmbarimore të parapara në këtë nen, kryhen edhe po qe se me anë të 
kontratës, apo me anë të rregullave të tjera juridike të personit juridik është 
kufizuar, apo ndaluar tjetërsimi i letrave me vlerë, apo pjesëve në shoqërinë 
tregtare.  

 
Neni 170 

Sekuestrimi i letrave me vlerë 
 
1. Sekuestrimi i letrave me vlerë bëhet me dorëzim të aktvendimit për përmbarimin 

ose urdhrit për përmbarim, institucionit që mbanë regjistrin e letrave me vlerë. Në të 
njëjtën kohë aktvendimi për përmbarimin i dërgohet edhe depozitarit dhe emetuesit 
të letrave me vlerë.  

2. Aktvendimi përmbarues ose urdhri për përmbarim për kryerjen e përmbarimin 
kundër letrave me vlerë i dërgohet kreditorit dhe debitorit.  

3. Në momentin e kryerjes së sekuestrimit, propozuesi i përmbarimit e fiton të drejtën 
e pengut mbi letrave me vlerë të sekuestruara.  

4. Regjistri i letrave me vlerë, ka për detyrë që në Regjistër të konstatoj se është 
krijuar e drejta e pengut në dobi të propozuesit të përmbarimit në momentin kur i 
është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin ose urdhri për përmbarim. Regjistri i 
letrave me vlerë ka për detyrë që pa vonesë ta njoftojë organin s përmbarues për 
pengesat ligjore për themelimin e të drejtës së pengut.  
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5. Pas regjistrimit të sekuestrimit në regjistrin e letrave me vlerë, Regjistruesi nuk 
guxon që në lidhje me letrat e sekuestruara me vlerë të bëjë në të kurrfarë 
regjistrimi në bazë të tjetërsimit të tyre nga ana e debitorit.  

6. Regjistruesi ka për detyrë që pa vonesë, ta njoftojë organin përmbarues për cilindo 
ndryshim lidhur me letrat e sekuestruara me vlerë, posaçërisht për përmbarimin e 
detyrueshëm me qëllim të përmbushjes së ndonjë kredie tjetër, apo për sigurimin e 
kredisë së tillë.  

7. Debitorit nuk i lejohet disponimi me letrat e sekuestruara me vlerë pas momentit të 
marrjes së aktvendimit apo urdhrit për përmbarim me vërejtjen për ndalimin e tillë 
dhe për pasojat juridike ndëshkuese. Në rast të mosrespektimit të vërejtjes së tillë 
do të shënohet në aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim.  

 
Neni 171 

Vlerësimi dhe shitja e letrave të sekuestruara me vlerë 
 
1. Letrat me vlerë të cilat sipas ligjit dhe akteve tjera juridike për letrat me vlerë duhet 

të vihen në qarkullim në bursë e aksioneve, apo në ndonjë treg publik tjetër, shiten 
ashtu siç është paraparë me Ligjin për letrat me vlerë, me ndërmjetësimin tregtar të 
një ndërmjetësi që e zgjedhë organi përmbarues pasi të bëhet i përmbarueshëm 
aktvendimi për përmbarimin ose urdhri për përmbarim.  

2. Letrat me vlerë të cilat sipas ligjit dhe akteve tjera juridike për letrat me vlerë nuk 
mund të vihen në qarkullim në bursë apo në tregun tjetër publik, shiten në ankand 
publik apo me anë ujdisë së drejtpërdrejt. Me anë të ujdisë së drejtpërdrejt letrat me 
vlerë i shet organi përmbarues ose personi i autorizuar për shitjen e letrave me vlerë 
të cilit Gjykata ia ka besuar shitjen.  

3. Organi përmbarues apo personi i autorizuar për shitjen e letrave me vlerë, lidhin 
kontratën për shitjen e letrave me vlerë në emër të debitorit në mbështetje të 
konkluzionit të organit përmbarues i cili i autorizon për një gjë të tillë.  

4. Nëse letrat me vlerë shiten përmes bursës apo tregut tjetër publik për letrat me 
vlerë, atëherë letrat me vlerë shiten në mesataren e çmimeve të tregut në hapje dhe 
në mbyllje për ato letra me vlerë në ditën e shitjes në bursë apo treg në të cilën ato 
zakonisht shiten. 

5. Po qe se letrat me vlerë shiten në ankand publik, apo me anë të ujdisë së 
drejtpërdrejt, atëherë vlerësimi, caktimi i çmimit të shitjes dhe shitja e letrave me 
vlerë, bëhet duke u zbatuar në mënyrë të përshtatshme dispozitat e Kreut 1 Pjesa 2, 
të këtij ligji për përmbarimin në sendet e luajtshme të debitorit. Vlerësimi i 
aksioneve që kërkohet nga Kreu 1 Pjesa 2 e këtij ligji bëhet nga një ekspert me 
njohuri në vlerësim të afarizmit. Eksperti emërohet nga organi përmbarues me 
miratim nga të dyja palët.  

6. Në qoftë se letrat me vlerë nga paragrafi 1. i këtij neni nuk shiten brenda afatit tre 
(3) mujor nga dita e ofertës së parë për shitje në bursë, apo në rast të tentimit të 
pasuksesshëm për shitje nga paragrafi 2. i këtij neni, atëherë propozuesi i 
përmbarimit mund ta kërkojë përmbarimin me anë të kalimit të letrave me vlerë në 
pronësi të tij, në vend të pagesës.  

7. Aktvendimi apo urdhër për kalimin e letrave me vlerë në pronësi të propozuesit të 
përmbarimit i bashkëngjitet regjistrit të letrave me vlerë.  
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8. Organi përmbarues ka për detyrë që ta njoftojë propozuesin e përmbarimit për të 
drejtën që ta propozoj kalimin e letrave me vlerë në pronësi të tij, po qe se ato nuk 
shiten brenda afatit të paraparë në paragrafin 6. të këtij neni. Me atë rast organi 
përmbarues e thërret propozuesin e përmbarimit që brenda afatit të cilin ia cakton ta 
paraqesë kërkesën për kalimin e letrave me vlerë në pronësi të tij në çmimin e 
dhënë për to nga eksperti.  

9. Në qoftë se propozuesi i përmbarimit nuk e paraqet kërkesën nga paragrafi 7. i këtij 
neni, organi përmbarues e pezullon procedurën e përmbarimit, nën nenin 102 të 
këtij ligji.  

 
Neni 172 

Përmbushja e kredisë së propozuesit të përmbarimit 
 
1. Përmbushja e kredive në procedurën e sekuestrimit dhe shitjes së letrave me vlerë të 

debitorit bëhet me anë të zbatimit të përshtatshëm të dispozitave të Kreut 1 Pjesa 2 
të këtij ligji, të parapara për përmbarimin për sendet e luajtshme të debitorit.  

2. Në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat e Kreut 1, Pjesa 2 e këtij ligji, të 
parapara për përmbarimin për sendet e luajtshme edhe kur vendoset kalimi i letrave 
me vlerë të debitorit, që nuk kanë mundur të shiten në pronësi të propozuesit të 
përmbarimit.  

 
Neni 173 

Përmbarimi për pjesën e pasurisë së debitorit në shoqërinë tregtare 
 
1. Sekuestrimi i pjesës së pasurisë në shoqërinë tregtare pronë e debitorit, bëhet me 

anë të dorëzimit të aktvendimit apo urdhrit për përmbarimin në Agjencinë për 
Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (Regjistrin e pengjeve) dhe në organin 
kompetent tjetër regjistrues si dhe shoqërive përkatëse tregtare, me qëllim të 
shënimit të së drejtës së pengut. 

2. Aktvendimi apo urdhri përmbarues për kryerjen e përmbarimin kundër pronësisë së 
pjesës në shoqërisë tregtare i dërgohet kreditorit dhe debitorit.  

3. Debitori nuk ka të drejtë të disponoj me pjesën e sekuestruar të pasurisë së tij në 
shoqërinë tregtare. 

4. Vlerësimi dhe shitja e pjesës së pasurisë në shoqërinë tregtare bëhet duke u zbatuar 
në mënyrë të përshtatshme me dispozitat e këtij ligji që vlejnë për vlerësimin dhe 
shitjen e sendeve të debitorit, por më parë organi përmbarues duhet t'i njoftojë 
pjesëtarët e shoqërisë tregtare për caktimin e shitjes së pjesës së pasurisë, duke i 
thirrur njëherit që brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e njoftimit, 
që të deklarohen për ekzistimin e interesit për blerjen e pjesës së pasurisë së 
debitorit.  
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KREU VII 
PËRMBARIMI NË KREDINË PËR DORËZIMIN E SENDEVE 

 
Neni 174 

Kompetenca territorial në rast të përmbarimit gjyqësor 
 
Për të vendosur për propozimin për përmbarimin për kredinë e debitorit që t'i dorëzohet 
sendi i caktuar i luajtshëm ose i paluajtshëm, apo sasia e caktuar e sendeve të luajtshme 
dhe për zbatimin e këtij përmbarimi, e kompetencës tokësore është Gjykata në 
territorin e së cilës ndodhen këto sende. 
 

Neni 175 
Kompetenca në rast të përmbarimit nga përmbaruesi privat 

 
Për të vendosur për propozimin për përmbarimin për kredinë e debitorit që t'i dorëzohet 
sendi i caktuar i luajtshëm ose i paluajtshëm, apo sasia e caktuar e sendeve të luajtshme 
dhe për zbatimin e këtij përmbarimi, përmbaruesi privat ka kompetencë për të vendosur 
mbi propozimin përmbarimor dhe të zbatojë përmbarimin. 
 

Neni 176 
Aplikimi i dispozitave për përmbarimin për kredinë në të holla 

 
Dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për kredinë në të holla zbatohen përshtatshmërish 
edhe në rastin e përmbarimit për kredinë që të dorëzohen sendet e luajtshme ose 
paluajtshmëria, po qe se me dispozitat e këtij kreu nuk është caktuar ndryshe. 
 

Neni 177 
Mënyra e zbatimit të përmbarimit 

 
1. Përmbarimi në kredinë e debitorit për dorëzimin e sendeve, zbatohet me 

sekuestrimin e kësaj kredie, me kalimin e saj në kreditorin e përmbarimit dhe me 
shitjen e sendeve të tilla.  

2. Nëse kërkohen sendet e luajtshme dhe ato nuk gjenden në posedim të debitorit apo 
të personit të tretë, kreditori në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh pas ditës së 
tentimit të parë të sekuestrimit, në atë rast zgjedh nëse dëshiron të kërkojë tentimin 
e dytë për të gjetur sendet në fjalë, apo në vend të tyre të pranojë kompensim 
monetar në shumën e vlerës së sendeve në fjalë. Nëse kreditori përmbarues zgjedh 
kompensimin monetar, organi përmbarues cakton një ekspert i cili do të përcaktojë 
vlerën e sendeve në fjalë.  

3. Nëse njëra palë nuk është e kënaqur me vlerësimin, ajo palë mundet brenda tri (3) 
ditëve nga data e pranimit të vlerësimit të parë, me shpenzime të veta, të kërkojë 
nga organi përmbarues, një vlerësim nga një ekspert tjetër.  

 
Neni 178 

Efekti i kalimit 
 
Kalimi i kredisë së sekuestruar të debitorit për dorëzimin e sendeve ka efekt juridik të 
kalimit të kredisë në të holla të debitorit për arsye të arkëtimit. 
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Neni 179 
Pa arritshmeria e kredisë 

 
Në qoftë se kredia e debitorit ende nuk është bërë e arritshme, atëherë organi 
përmbarues do të urdhërojë debitorin që sendet t'i dorëzojë pasi të bëhet e arritshme 
kredia. 
 

Neni 180 
Padia kundër debitorit të debitorit 

 
Kundër debitorit të debitorit i cili nuk tregohet i gatshëm qe sendet të ia dorëzojë 
kreditorit, atëherë ky i fundit ka të drejtë që pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi 
apo urdhri për kalimin e kredisë, me padi ta kërkojë dorëzimin e sendeve, po qe se për 
detyrimin e dorëzimit nuk ka dokument përmbarimorë. 
 

Neni 181 
Dorëzimi i sendeve të luajtshme për ruajtje 

 
Me aktvendimin me të cilin caktohet kalimi i kredisë së debitorit, organi përmbarues 
do ta urdhërojë debitorin e debitorit me kërkesën e kreditorit, që sendet e luajtshme me 
të cilat ka të bëjë kredia t'i ruajë vetë po qe se dëshiron, respektivisht t'ia dorëzojë ato 
personit zyrtar ose personit tjetër për ruajtje. 
 

Neni 182 
Zbatimi i dispozitave për ruajtjen e sendeve të inventarizuara 

 
Për ruajtjen e sendeve të luajtshme nga neni 181 i këtij ligji, në mënyrë të përshtatshme 
zbatohen dispozitat e nenit 90 të këtij ligji, të parapara për ruajtjen e sendeve të 
luajtshme të debitorit të inventarizuara. 
 

Neni 183 
Shitja e sendeve dhe realizimi i kredisë së kreditorit 

 
Shitja e sendeve të luajtshme që i janë dorëzuar organit përmbarues, ose personit tjetër 
nga neni 182 i këtij ligji, si dhe realizimi i kredisë së kreditorit, bëhet sipas dispozitave 
të parapara në Kreun 1, Pjesa 2 e këtij ligji. 
 

Neni 184 
Dorëzimi i sendit të paluajtshëm kreditorit 

 
1. Me aktvendimin apo urdhrin me të cilin caktohet kalimi i kredisë së debitorit, 

organi përmbarues e urdhëron debitorin e debitorit që paluajtshmërinë me të cilën 
ka të bëjë kredia e këtillë, t'ia dorëzojë kreditorit.  

2. Kreditori ka për detyrë që me paluajtshmërinë të administrojë në emër dhe për 
llogari të debitorit si ekonomist i mirë, respektivisht si nikoqir i mirë dhe që organi 
përmbarues me kërkesën e saj, t'i japë llogari për administrimin.  
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Neni 185 
Shitja e paluajtshmërisë 

 
1. Kreditori ka të drejtë që me qëllim të realizimit të kredisë së tij, brenda afatit që nuk 

mund të jetë më i gjatë se tridhjetë (30) ditë nga dita në të cilën i është dorëzuar 
paluajtshmëria, t'i propozojë organit përmbarues shitjen e kësaj paluajtshmërie.  

2. Në qoftë se kreditori nuk e kërkon shitjen e paluajtshmërisë brenda afatit të 
paraparë në paragrafin 1. të këtij neni, organi përmbarues do ta pezulloj 
përmbarimin dhe do t'i anulojë të gjitha veprimet përmbarimore të kryera.  

 
Neni 186 

Aplikimi i dispozitave për përmbarimin për paluajtshmëritë 
 
Shitja e sendit të paluajtshëm dhe realizimi i kredisë së kreditorit të përmbarimit bëhet 
sipas dispozitave të këtij ligji, të parapara për përmbarimin për paluajtshmëritë. 
 

KREU VIII 
PËRMBARIMI PËR TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE 

DHE TË DREJTAT TJERA PRONËSORE 
 

Neni 187 
Kompetenca territoriale 

 
1. Për të vendosur për propozimin për përmbarim për të drejtën e autorit dhe të drejtat tjera 

pronësore patentat, perfeksionimin, ose përmbarimin teknik, uzufruktin, ose për ndonjë 
të drejtë tjetër të ngjashme pasurore të debitorit dhe për zbatimin e këtij përmbarimi, e 
kompetencës tokësore është Gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i 
debitorit të përmbarimit, e nëse debitori i përmbarimit nuk ka vendbanim në Kosovë, 
është kompetente Gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i tij. 

2. Dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, që kanë të bëjnë me vendbanimin dhe 
vendqëndrimin, në mënyrë të përshtatshme zbatohen edhe lidhur me selinë e 
personit juridik.  

 
Neni 188 

Kompetenca në rast të përmbarimit nga përmbaruesi privat 
 
Për të vendosur për propozimin për përmbarim për të drejtën e patentat, perfeksionimin, ose 
përmbarimin teknik, uzufruktin, ose për ndonjë të drejtë tjetër të ngjashme pasurore të 
debitorit dhe për zbatimin e këtij përmbarimi, përmbaruesi privat ka kompetencë për të 
vendosur mbi propozimin përmbarimor dhe për të zbatuar përmbarimin. 
 

Neni 189 
Mënyra e zbatimit të përmbarimit 

 
Përmbarimi për të drejtat pasurore nga neni 187 i këtij ligji zbatohet me anë të 
sekuestrimit të tyre, si dhe me shndërrimin e tyre në para, konform dispozitave nga 
Kreu 1, Pjesa 2, e këtij ligji. 
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KREU IX 
PËRMBARIMI PËR SENDET E PALUAJTSHME 

 
Neni 190 

Kompetenca territorial në rast të përmbarimit gjyqësor 
 
Për të vendosur për propozimin për përmbarimin për sendin e paluajtshëm dhe për 
zbatimin e aktvendimit për përmbarimin, e kompetencës tokësore është Gjykata në 
territorin e së cilës ndodhet paluajtshmëria. 
 

Neni 191 
Kompetenca në rast të përmbarimit nga përmbaruesi privat 

 
Për të vendosur për propozimin për përmbarimin për sendet e paluajtshme dhe për 
zbatimin e aktvendimit për përmbarimin, përmbaruesi privat ka kompetencë për të 
vendosur mbi propozimin përmbarimor dhe të zbatojë përmbarimin. 
 

Neni 192 
Veprimet ekzekutive 

 
Përmbarimi për paluajtshmërinë zbatohet me shënimin e përmbarimit në librin publik 
të palujtshmërive, me përcaktimin e vlerës së paluajtshmërisë, me shitjen e 
paluajtshmërisë dhe me pagimin e kreditorit të përmbarimit nga shuma e të hollave e 
fituar nga shitja. 
 

Neni 193 
Paluajtshmëria si objekt i përmbarimit 

 
1. Po qe se me dispozita ligjore nuk është paraparë ndryshe, objekt përmbarimi mund 

të bëhet vetëm paluajtshmëria si tërësi e caktuar me anë të dispozitave të cilat e 
rregullojnë pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore, si dhe librat publik të 
paluajtshmërive.  

2. Pjesa në bashkëpronësi e paluajtshmërisë mund të bëhet objekt i posaçëm i 
përmbarimit (pjesa ideale e bashkëpronësisë në paluajtshmërinë) lidhur me të cilën 
në mënyrë të përshtatshme aplikohen rregullat e këtij ligji për përmbarimin për 
sendet e paluajtshme.  

 
Neni 194 

Paluajtshmëria në bashkëpronësi të debitorit 
 
1. Në rast të procedurës përmbarimore për pjesën e bashkëpronësisë, e me kërkesë të 

kreditorit, debitorit apo të bashkëpronarit tjetër, organi përmbarues në aktvendimin 
për përmbarimin ose urdhërit për përmbarim do të caktojë që për shitje të ofrohet 
sikurse sendi i paluajtshëm në tërësi, ashtu edhe pjesa e bashkëpronësisë që është 
objekt përmbarimi.  

2. Në aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për përmbarim, organi përmbarues 



 
Ligji Nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore 

 827 

duhet të theksojë se do të vendosë varësisht nga përmbushja e kushteve nga 
paragrafi 3. i këtij neni, me anë të konkluzionit se a do të shitet e gjithë 
paluajtshmëria, apo vetëm pjesa në bashkëpronësi e tij. 

3. Po qe se çmimi i shitjes së pjesës në bashkëpronësi të paluajtshmërisë, do të ishte 
dukshëm më i lartë në rast të shitjes së gjithë sendit të paluajtshëm, atëherë organ i 
përmbarues do ta caktojë shitjen e gjithë sendit të paluajtshëm, duke vepruar sikur 
të ishte fjala për kërkesën e bashkëpronarit për ndarjen e sendit të pandashëm 
fizikisht, ashtu siç është paraparë me rregullat me të cilat janë të rregulluara 
marrëdhëniet bashkëpronësore. Në aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për 
përmbarim, organi përmbarues do të theksojë se shënimi i përmbarimit i përket 
paluajtshmërisë si tërësi.  

4. Në rastin nga paragrafi 3. i këtij neni, bashkëpronari që nuk është debitor i 
përmbarimit ka të drejtë që t'i paguhet vlera e pjesës së tij nga shuma e të hollave të 
fituara me shitjen e paluajtshmërisë para se t'i përmbushet kredia kreditorit të 
përmbarimit dhe personave të tjerë të cilët realizojnë kërkesa në procedurën e 
përmbarimit, si dhe para se të paguhen shpenzimet e procedurës përmbarimore.  

5. Bashkëpronarët që nuk janë debitor në procedurën e përmbarimit kanë të drejtë që 
të kërkojnë që paluajtshmëria që është objekt përmbarimi t'u jepet atyre po qe se e 
depozitojnë shumën e cila i përgjigjet vlerës së pjesës së debitorit në 
paluajtshmërinë e tillë.  

 
Neni 195 

Udhëzimi për fillim të procedurës kontestimore 
 
1. Bashkëpronarin që nuk është debitor të cilit i është kontestuar pjesa në 

paluajtshmërinë që është bërë objekt përmbarimi, organi përmbarues e udhëzon që 
të paraqet padi kundër kreditorëve, por edhe kundër debitorit, po qe se edhe ky ia 
konteston të drejtën e tij me qëllim që në procesin kontestimor ta provojë të drejtën 
e pretenduar. Nuk bëhet udhëzimi për ngritje të padisë, po qe se bashkëpronari i 
tillë ka mundësi që në vetë procedurën përmbarimore ta provojë ekzistimin e së 
drejtës së tij me anë të aktgjykimit të formës së prerë, dokumentit publik, ose 
dokumentit jopublik, të vërtetuar sipas ligjit.  

2. Për procesin kontestimor të filluar me padi, si dhe për të drejtën e bashkëpronarit që 
në të ta kërkojnë shtyrjen e procedurës së përmbarimit të filluar, në mënyrë të 
përshtatshme zbatohen dispozitat e këtij ligji me të cilat rregullohet veprimi i 
Gjykatës sipas prapësimit të personit të tretë.  

 
Neni 196 

Pronarët e pasurisë së përbashkët 
 
1. Dispozitat e neneve 194 dhe 195 të këtij ligji në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe 

për pronarët (bashkëpjesëtarët) e pasurisë së përbashkët. Në qoftë se midis debitorit 
dhe pronarëve të tjerë të pasurisë së përbashkët ka mosmarrëveshje lidhur me të 
drejtat e tyre në paluajtshmërinë e përbashkët, atëherë organi përmbarues pronarin e 
pasurisë së përbashkët i cili i konteston të drejtat e debitorit për paluajtshmërinë e 
përbashkët, e udhëzon që të drejtat e veta t'i vërtetoj në procedurë kontestimore.  
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2. Në procesin kontestimor të filluar me padi, si dhe lidhur me të drejtat e pronarëve 
që në të ta kërkojnë shtyrjen e procedurës së përmbarimit, në mënyrë të përshtatur 
zbatohen dispozitat e këtij ligji, me të cilat është rregulluar veprimi i Gjykatës sipas 
prapësimit të personit të tretë.  

 
Neni 197 

Veprimi në rast të ekzistimit të uzufruktit 
 
Në qoftë se për sendin e paluajtshëm, ose në pjesën ideale të tij ekziston e drejta e 
uzufruktit, atëherë e drejta e uzufruktit mund të bëhet objekt i përmbarimit të pavarur 
dhe debitori mund ta realizojë kërkesën e tij nga të ardhurat që i jep e drejta e tillë në 
bazë të ndonjë raporti juridik dhe lidhur me këtë zbatohen në mënyrë të përshtatur 
dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për të drejtat (si objekt përmbarimi). 
 

Neni 198 
Prova për pronësinë e debitorit 

 
1. Bashkë me propozimin për përmbarimin për sendin e paluajtshëm, nevojitet që 

kreditori të paraqesë ekstraktin nga libri publik i paluajtshmërive, si provë se 
paluajtshmëria është regjistruar si pronësi e debitorit.  

2. Në qoftë se e drejta në paluajtshmërinë nga paragrafi 1. i këtij neni, është regjistruar 
në librin publik të paluajtshmërive në personin tjetër e jo në debitorin, atëherë mund 
të miratohet propozimi për përmbarim, vetëm pasi të jetë konstatuar pronësia e 
debitorit sipas dispozitave të nenit 45 dhe 46 të këtij ligji dhe të jenë plotësuar 
kushtet për ndryshimin e gjendjes në librin publik të paluajtshmërive. 

3. Në qoftë se sendi i paluajtshëm nuk është i regjistruar në librin publik të 
paluajtshmërive, atëherë në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat e këtij ligji 
që vlejnë për territoret ku nuk ekzistojnë librat e tilla. 

 
Neni 199 

Ndryshimi i objektit të përmbarimit 
 
1. Debitori ka të drejtë që brenda afatit prej shtatë (7) ditësh nga dita në të cilën i është 

dorëzuar aktvendimi për përmbarimin ose urdhri për përmbarim, t'i propozojë 
organi autoritetit përmbarues caktimin e përmbarimit në ndonjë objekt tjetër 
përmbarimi. Nëse debitori propozon një objekt tjetër, propozimit të këtillë debitori 
ka për detyrë t'ia bashkangjesë provën e duhur nga e cila shihet se atij i takon e 
drejta e pretenduar për paluajtshmërinë tjetër, në bazë të cilës provë mund të 
caktohet përmbarimi për paluajtshmërinë e këtillë kundër debitorit.  

2. Organi përmbarues do t'ia dërgojë propozimin e debitorit, kreditorit i cili mund të 
deklarohet rreth tij brenda shtatë (7) ditësh nga dita e dorëzimit.  

3. Brenda afatit nga paragrafi 2. i këtij neni, kreditori ka të drejtë që të paraqesë 
kërkesë për pagimin e shpenzimeve të procedurës së filluar në palujtshmërinë, si 
dhe të kërkojë depozitim të garancionit për shpërblimin e dëmit që mund ta pësojë 
nga shkaku i ndryshimit të objektit të përmbarimit.  

4. Për propozimin e debitorit organi përmbarues vendosë me anë të aktvendimit apo 
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urdhrit, pasi t'i arrijë deklarimi i kreditorit të përmbarimit, respektivisht pasi të 
skadojë afati i caktuar nga paragrafi 2. i këtij neni, për paraqitjen e deklarimit.  

 
Neni 200 

Miratimi i propozimit për ndryshimin e objektit 
 
1. Organ i përmbarues mund ta miratoj propozimin e debitorit për ndryshimin e 

objektit të ekzekutimit në qoftë se bën të besueshëm se:  
1.1. përmbarimi në sendin e paluajtshëm të propozuar nga kreditori, për të do të 

jetë shumë i pavolitshëm, ose  
1.2. për shkaqe të arsyeshme nuk ka mundur personalisht ta shëndrrojë në të holla 

paluajtshmërinë të cilën e propozon si objekt të ri përmbarimi (dhe ta 
përmbushë kredinë e kreditorit, ose  

1.3. kredia e kreditorit mund të paguhet plotësisht nga objekti i ri propozuar;  
1.4. organi përmbarues me vendimin e vet do të refuzoj propozimin për ndërrimin 

e objektit përmbarues, nëse vlerësohet se për këtë gjë përmbarimi do të 
shtyhet ose vështirësohet dukshëm, respektivisht nëse kreditori me ndërrimin 
e objektit të përmbarimit do të pësoj dëme të dukshme.  

2. Në qoftë se kreditori në paluajtshmërinë për të cilën e ka kërkuar përmbarimin, e ka 
fituar para se ta ketë filluar procedurën për përmbarim të drejtën e pengut për 
sigurimin e kredisë së vet, atëherë pa pëlqimin e tij, përmbarimi nuk mund të 
caktohet në ndonjë objekt tjetër përmbarimi.  

3. Në aktvendimin për ndryshimin e objektit të përmbarimit, organi përmbarues e 
cakton përmbarimin në objektin tjetër të propozuar për përmbarim  

 
Neni 201 

Ndryshimi i mjetit përmbarues 
 
1. Në qoftë se debitori si mjet tjetër përmbarimi e ka propozuar përmbarimin mbi 

pagën, pensionin, pensionin invalidor, apo për ndonjë burim tjetër të të ardhurave të 
përhershme, organi përmbarues mund ta aprovojë propozimin, me kusht që debitori 
ta bëjë të besueshëm faktin se kredia do të realizohet brenda afatit një (1) vjeçar, 
nga dita e nxjerrjes së aktvendimit për propozimin e tij.  

2. Dispozitat e paragrafit 2. dhe 4. të nenit 199 të këtij ligji aplikohen përshtashmërisht 
për zbatimin e këtij neni.  

 
Neni 202 

Aktvendimi për propozimin për ndryshimin e objektit 
 
Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet propozimi i debitorit për ndryshimin e 
objektit të përmbarimit nuk lejohet asnjë mjet goditës juridik. 
 

Neni 203 
Efekti i shënimit në rast ndryshimi të objektit të përmbarimit 

 
Në qoftë se me vendim të organit përmbarues është caktuar mjeti tjetër përmbarimor, 
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respektivisht objekti tjetër përmbarimorë, atëherë shënimi i përmbarimit për 
paluajtshmërinë si objekt i parë, përmbarimi mbetet në fuqi deri në realizimin e kredisë 
së kreditorit të ekzekutimit. Pasi të realizohet kredia e kreditorit, organi përmbarues 
sipas detyrës zyrtare e urdhëron shlyerjen e shënimit të përmbarimit. 
 

Neni 204 
Shënimi i përmbarimit 

 
1. Pas dhënies së aktvendimit për përmbarimin ose urdhrit për përmbarim, organi 

përmbarues sipas detyrës zyrtare e urdhëron shënimin e përmbarimit në librin 
publik të paluajtshmërive.  

2. Me shënimin nga paragrafi 1. të këtij neni, kreditori e fiton të drejtën që kredinë e 
tij ta realizojë nga paluajtshmëria (e drejta për realizim), kurse personi i cili pasi të 
jetë bërë shënimi i përmbarimit, e fiton ndonjë të drejtë për paluajtshmërin e këtillë, 
ka për detyrë t'ia njohë kreditorit, të drejtën e realizimit me prioritet të kredisë së tij 
të arritur me anë të shënimit.  

 
Neni 205 

Ndryshimi i pronarit të paluajtshmërisë 
 
1. Ndryshimi i pronarit të sendit të paluajtshëm gjatë zhvillimit të procedurës 

përmbarimore, nuk e pengon vazhdimin e saj kundër pronarit të ri si debitor. Të 
gjitha veprimet përmbarimore të kryera më parë mbeten të vlefshme dhe pronari i ri 
nuk mundet gjatë zhvillimit të mëtejmë të përmbarimit, t'i kryejë veprimet të cilat 
nuk do të mund t'i kryente pronari i mëparshëm.  

2. Me propozimin e kreditorit organi përmbarues e nxjerrë aktvendimin apo urdhrin 
për vazhdimin e procedurës së përmbarimit, kundër pronarit të ri si debitor në atë 
procedurë. Kundër aktvendimit apo urdhrit të tillë pronari i ri nuk ka të drejtë 
ankimi.  

3. Kreditori i cili nuk e ka fituar të drejtën e pengut para se të jetë filluar përmbarimi, 
në momentin e shënimit të përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive, e fiton 
të drejtën që nga paluajtshmëria ta realizojë kredinë para personit që në 
paluajtshmërinë e tillë e ka fituar më vonë të drejtën e pengut, apo të drejtën e 
realizimit të kredisë së vet.  

4. Pasi të jetë bërë shënimi i përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive, nuk 
lejohet regjistrimi i ndryshimit të së drejtës së pronësisë të mbështetur në 
disponimin e debitorit, pa marrë parasysh se kur është bërë ky disponim.  

 
Neni 206 

Publikimi i aktvendimit për përmbarimin 
 
1. Në territoret në të cilat nuk ekzistojnë librat publik të paluajtshmërive, ose kur ato 

janë asgjësuar apo zhdukur, organi përmbarues me propozimin dhe shpenzimet e 
kreditorit do ta publikojë aktvendimin apo urdhrin për përmbarimin në Gazetën 
Zyrtare të Kosovës dhe së paku në një gazetë të përditshme që shpërndahet në gjithë 
territorin e Kosovës.  
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2. Në rastin e publikimit të aktvendimit apo urdhrit 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 ose urdhrin për përmbarim është publikuar për herë të parë në 
mjetet e informimit.  

 
Neni 207 

Fillimi i zbatimit të përmbarimit 
 
1. Pas regjistrimit të shënimit të përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive, për 

realizimin e kredisë tjetër të njëjtit kreditor, apo të kreditorit tjetër, nuk mund të 
zbatohet procedurë tjetër e posaçme për të njëjtën paluajtshmëri e cila është bërë 
objekt përmbarimi.  

2. Propozuesi i përmbarimit për kredinë e të cilit më vonë është caktuar përmbarimi 
për të njëjtën paluajtshmëri hyn në procedurën e përmbarimit tanimë të filluar. 

3. Në procedurën e përmbarimit që ka filluar mund të hyjë propozuesi tjetër i 
përmbarimit deri në momentin kur organi përmbarues e nxjerrë konkluzionin, me të 
cilin caktohet blerësi i paluajtshmërisë në ankandin publik.  

4. Për hyrjen në procedurën e përmbarimit të filluar të kreditorit tjetër, organi 
përmbarues do ta njoftojë kreditorin në dobi të cilit është bërë më parë shënimi i 
përmbarimit.  

 
Neni 208 

Efekti i moslejimit apo i shtyrjes së përmbarimit për disa nga kreditorët 
 
1. Shkaqet për të cilat përmbarimi nuk është lejuar në dobi të disave nga shumë 

propozues të përmbarimit për të njëjtën paluajtshmëri, respektivisht shkaqet për 
pezullimin e përmbarimit në relacion me ndonjërin nga propozuesit e përmbarimit, 
janë pa ndikim në zhvillimin e procedurës në dobi të propozuesve të tjerë të 
përmbarimit.  

2. Në qoftë se shkaku për shtyrjen e përmbarimit i përket vetëm ndonjërit nga 
propozuesit e përmbarimit, përmbarimi nuk do të shtyhet, veçse organi përmbarues 
me rastin e dhënies së aktvendimit apo urdhrit për përmbushjen e kredive do ta 
caktojë shtyrjen e realizimit të kredisë së tij derisa mos të vazhdohet procedura 
përmbarimore për kredinë e tij. Të hollat e dedikuara për përmbushjen e kredisë së 
tij, do të depozitohen dhe ruhen te organi përmbarues deri në vazhdimin e 
procedurës. Në qoftë se kjo procedurë nuk vazhdohet, mjetet e përmendura do të 
përdoren për përmbushjen e kredive të propozuesve të tjerë të përmbarimit, ose do 
t'i dorëzohen debitorit.  

 
Neni 209 

Realizimi i kërkesave të siguruara me peng 
 
Në procedurën e përmbarimit në paluajtshmërinë, i realizojnë kërkesat e tyre edhe 
kreditorët që i kanë siguruar kreditë e tyre me peng, edhe pse nuk e kanë filluar 
procedurën përmbarimore në përputhje me rregullat që e caktojnë radhën e realizimit të 
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kërkesave të tyre. Kërkesat e kreditorit të siguruar kanë përparësi ndaj kërkesave nga 
propozuesi i përmbarimit. 
 

Neni 210 
Shuarja e të drejtës së pengut 

 
1. E drejta e pengut për sendin e paluajtshëm e regjistruar në librin publik të 

paluajtshmërive, shuhet në ditën kur zbatohet aktvendimi apo urdhri për shitjen e 
sendit të paluajtshëm, megjithëse ndoshta kreditorët e siguruar me peng nuk i kanë 
realizuar kreditë e tyre plotësisht, përveç kur ekziston marrëveshja nga paragrafi 2. 
të këtij neni.  

2. Blerësi i sendit të paluajtshëm dhe kreditori i siguruar me peng mund të merren 
vesh më së voni në seancën për shitjen e tij, që e drejta e pengut për paluajtshmërinë 
të mbetet edhe pas zbatimit të aktvendimit apo urdhrit për shitjen, kurse blerësi ta 
marrë për vete borxhin e debitorit ndaj këtij kreditori në shumën që do t'i takonte në 
procedurën e përmbarimit. Në këtë rast çmimi i blerjes së sendit të paluajtshëm 
pakësohet për shumën e borxhit të marrë përsipër.  

3. Blerësi dhe kreditori i siguruar me peng, marrëveshjen nga paragrafi 2. të këtij neni 
e lidhin në formë të marrëveshjes të organit përmbarues në procedurën 
përmbarimore ose të dokumentit noterial.  

 
Neni 211 

Servitutet dhe barrët sendore 
 
1. Servitutet sendore, barrët sendore dhe të drejtat e ndërtimit në sendin e paluajtshëm 

nuk shuhen me shitjen e paluajtshmërisë.  
2. Me shitjen e sendit të paluajtshëm nuk shuhen as servitutet personale që janë 

regjistruar në librin publik të paluajtshmërive, para së drejtës për realizimin e së 
cilës është duke u zhvilluar procedura përmbarimore.  

3. Servitutet tjera personale shuhen me zbatimin e aktvendimit apo urdhrit për shitjen 
e sendit të paluajtshëm. 

4. Lidhur me servitutet personale nga paragrafi 3. të këtij neni, në mënyrë të përshtatur 
zbatohen dispozitat e paragrafit 2. dhe 3. të nenit 210 të këtij ligji.  

 
Neni 212 

Kontrata e qirasë për sendet e paluajtshme 
 
1. Kontrata e qirasë për sendet e paluajtshme që janë lidhur dhe regjistruar në librin 

publik të paluajtshmërive para fitimit të së drejtës së pengut apo të drejtës së 
përmbushjes për realizimin e të cilës propozohet përmbarimi, nuk shuhen me faktin 
e shitjes së paluajtshmërisë.  

2. Kontratat e qirasë që nuk janë regjistruar në librin publik të paluajtshmërive para 
fitimit të së drejtës së pengut apo të drejtës së përmbushjes për realizimin e të cilës 
propozohet përmbarimi, shuhen në momentin kur bëhet i formës së prerë 
aktvendimi apo urdhri për shitjen e paluajtshmërisë, po qe se midis blerësit dhe 
qiramarrësit nuk është kontraktuar ndonjë gjë tjetër. Blerësi trashëgon të drejtat dhe 
detyrimet e qiradhënësit.  
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3. Qiradhënësi i mëparshëm përgjigjet për gjithë dëmin që e ka pësuar qiramarrësi me 
shuarjen e kontratave nga paragrafi 2. i këtij neni. Qiramarrësi nuk ka të drejtë të 
kërkojë shpërblimin e dëmit në procedurën e përmbarimit.  

 
Neni 213 

E drejta e banimit 
 
1. E drejta e banimit e fituar para fitimit të së drejtës së pengut, apo të drejtës së 

përmbushjes për realizimin e të cilës propozohet përmbarimi, nuk shuhet me shitjen 
e paluajtshmërisë. Blerësi i paluajtshmërisë hyn në vendin e dhënësit të banesës nga 
momenti kur e fiton të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë.  

2. Aktvendimi apo urdhri i formës së prerë me të cilin është konstatuar shitja e 
paluajtshmërisë, përbënë dokument përmbarimorë për shpërngulje.  

3. Pamundësia e shpërnguljes së qiramarrësit në mbështetje të dokumentit ekzekutiv 
nga paragrafi 2. i këtij neni, nuk e pengon blerësin që të drejtat e veta kundër tij t'i 
realizojë në procedurë kontestimore.  

 
Neni 214 

Këqyrja e sendit të paluajtshëm 
 
1. Organi përmbarues do t'i japë personit të interesuar për blerjen e paluajtshmërisë me 

konkluzion të posaçëm lejen e këqyrjes së paluajtshmërisë. Lejen e këtillë organi 
përmbarues e jep vetëm kur personi i interesuar për blerjen e paluajtshmërisë e 
kërkon atë. Me konkluzion caktohet koha dhe mënyra e këqyrjes së paluajtshmëris.  

2. Në qoftë se debitori ose personi tjetër e pamundëson apo pengon këqyrjen e 
paluajtshmërisë, organi përmbarues me anë të konkluzionit urdhëron që debitori, 
ose personi i tillë të largohet nga paluajtshmëria në kohën e këqyrjes së 
paluajtshmërisë. Konkluzionin për largimin e zbaton organi përmbarues, po që së 
është nevoja me ndihmën e policisë.  

3. Personit nga paragrafi 2. i këtij neni, organi përmbarues mund t'i shqiptojë gjobat 
dhe masat e parapara në nenin 15 dhe 16 të këtij ligji.  

 
Neni 215 

Sigurimi i paluajtshmërisë 
 
1. Me qëllim të pengimit të dëmtimit të paluajtshmërisë, mundësimit të vlerësimit të 

saj, këqyrjes dhe mbrojtjes, organi përmbarues me konkluzion, me kërkesën e 
propozuesit të përmbarimit në dobi të të cilit është caktuar përmbarimi, mund ta 
urdhërojë:  
1.1. largimin e përkohshëm nga paluajtshmëria të debitorit dhe personave të tjerë;  
1.2. lënien për ruajtje të paluajtshmërisë kreditorit ose personit të tretë;  
1.3. caktimin e masave të tjera të nevojshme për mbrojtjen e paluajtshmërisë, 

respektivisht për zbatimin pa pengesa të përmbarimit;  
2. Kundër personave që e pamundësojnë ose pengojnë zbatimin pa pengesa të 

përmbarimit, Gjykata mund të shqiptoj gjobat dhe masat e parashikuara me nenin 
15 dhe 16 të këtij ligji. 
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3. Mjetet e nevojshme për zbatimin e gjobave dhe masave nga paragrafi 2. i këtij neni, 
që më parë duhet t'i depozitoj kreditori. 

 
Neni 216 

Paluajtshmëritë që nuk mund të bëhen objekt përmbarimi 
 
1. Nuk mund të jetë objekt përmbarimi toka bujqësore e bujkut në sipërfaqe prej 

gjysmë hektari.  
2. Dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me përmbarimin për 

realizimin e kredive të siguruara me të drejtën e pengut të kontraktuar për sendin e 
paluajtshëm (me hipotekë).  

 
Neni 217 

Mënyra e caktimit të vlerës 
 
1. Për mënyrën e caktimit të vlerës së paluajtshmërisë organi përmbarues vendosë me 

konkluzion, menjëherë pasi ta nxjerrë aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin për 
përmbarim. Nëse e do nevoja, para se të nxjerrë konkluzionin, organi përmbarues 
do të mbajë seancë dëgjimore me palët.  

2. Përcaktimi i vlerës së paluajtshmërisë bëhet pasi të bëhet i përmbarueshëm 
aktvendimi për përmbarimin ose urdhri për përmbarim.  

3. Përcaktimi i vlerës do të bëhet edhe para momentit të përcaktuar në paragrafin 2. të 
këtij neni, në qoftë se këtë e kërkon kreditori dhe i paguhen shpenzimet e 
përcaktimit të vlerës së paluajtshmërisë edhe për rastin nëse procedura 
përmbarimore pezullohet.  

4. Vlera e paluajtshmërisë përcaktohet në bazë të çmuarjes së ekspertit dhe të fakteve 
të tjera në lartësinë e çmimit të tij të tregut në ditën e çmuarjes.  

5. Me rastin e përcaktimit të vlerës së paluajtshmërisë merret parasysh edhe fakti se sa 
vlen ajo më pak, për shkak se në te mbeten të drejtat e caktuara edhe pas shitjes.  

 
Neni 218 

Caktimi i vlerës nga administrata tatimore 
 
Përveç mënyrës së vlerësimit të paluajtshmërisë në mënyrën e caktuar në nenin 217 të 
këtij ligji, organi përmbarues mund të kërkojë nga organi kompetent i administratës 
tatimore të dhënat për vlerën e paluajtshmërisë. 
 

Neni 219 
Përcaktimi i vlerës së pjesës në bashkëpronësi 

 
Në procedurën e përmbarimit për pjesën në bashkëpronësi, vlerësimi do t'i përmbaj 
vlerat e konstatuara edhe për gjithë paluajtshmërinë, e edhe për pjesën në 
bashkëpronësi, si dhe vlerën e pjesës në bashkëpronësi që do të fitohej në rast të shitjes 
së gjithë paluajtshmërisë, në pajtim me paragrafin 2. të nenit 193 të këtij ligji. 
 



 
Ligji Nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore 

 835 

Neni 220 
Përcaktimi i vlerës me anë të marrëveshje 

 
Dispozitat e nenit 217 dhe 218 të këtij ligji nuk aplikohen po qe se palët dhe personat e 
tjerë që në procedurën përmbarimore i realizojnë të drejtat e tyre me anë të 
marrëveshjes e caktojnë vlerën e paluajtshmërisë. 
 

Neni 221 
Kthimi për shkak të pamjaftueshmëris së mjeteve 

 
1. Çdo person që ka të drejtë të paguhet nga çmimi i shitjes së paluajtshmërisë, e që 

sipas radhës së përparësisë vjen përpara kreditorit, mund të propozojë pezullimin e 
përmbarimit, në qoftë se vlera e përcaktuar e paluajtshmërisë nuk mund ta mbulojë 
shumën e kredisë së kreditorit të përmbarimit.  

2. Propozimi për pezullimin e përmbarimit mund të paraqitet brenda shtatë (7) ditësh 
nga dita e dorëzimit të konkluzionit për shitjen. 

3. Me propozim të titullarit të një të drejte dhe pas përmbushjes së kushteve nga 
paragrafi 1. i këtij neni, organi përmbarues me aktvendim apo urdhër do ta pezullojë 
procedurën përmbarimore.  

 
Neni 222 

Konkluzioni për shitjen 
 
1. Pasi të kryhet procedura për përcaktimin e vlerës së paluajtshmërisë, organi 

përmbarues jep konkluzionin për shitjen e paluajtshmërisë me të cilin cakton vlerën 
e paluajtshmërisë dhe mënyrën dhe kushtet e shitjes, si dhe kohën dhe vendin e 
shitjes, po që se shitja bëhet me anë të ankandit publik.  

2. Në procedurën e përmbarimit për pjesën në bashkëpronësi nga neni 193 i këtij ligji, 
konkluzioni për shitjen do t'i përmbajë posaçërisht të dhënat edhe për gjithë 
paluajtshmërinë, e edhe për pjesën në bashkëpronësi që është objekt përmbarimi, 
por edhe shënimin se organi përmbarues për objektin definitiv të shitjes do të 
vendosë në pajtim me dispozitat për seancën e ankandit dhe shitjes së 
paluajtshmërisë.  

 
Neni 223 

Publikimi i konkluzionit për shitjen 
 
1. Konkluzioni për shitjen e paluajtshmërisë shpallet në tabelën e organit përmbarues, 

e me vendimin e organit përmbarues edhe në mënyrë tjetër përkatëse.  
2. Pala apo kushdo tjetër me interesa pronësore në atë pronë ka të drejtën që me 

shpenzimet e tij ta publikojë konkluzionin për shitjen në mjetet e informimit publik, 
dhe t'i njoftojë personat që merren me ndërmjetësimin në shitjen e sendeve të 
paluajtshme për atë konkluzion.  

3. Prej shpalljes së konkluzionit për shitjen në tabelën e organit përmbarues deri në 
ditën kur duhet të bëhet shitja e paluajtshmërisë duhet të kalojnë të paktën tridhjetë 
(30) ditë.  
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4. Konkluzioni për shitjen u dërgohet palëve, personave të cilët kanë të drejtën e 
realizimit me prioritet të kredive, apo të drejtën e realizimit të rangut të njëjtë me 
kreditorin, personave që kanë të drejtën e regjistruar, ose të drejtën ligjore të 
parablerjes dhe organit kompetent administrativ të tatimeve.  

 
Neni 224 

E drejta përparësisë për blerje 
 
1. Personi që ka të drejtën e përparësisë për blerje të pronës së paluajtshme që është 

objekt i përmbarimit me shitje, ka përparësi mbi ofertuesin më të mirë, nëse 
menjëherë pas përfundimit të ofertimit, ai jep deklaratën se ai person do të blej 
pronën e paluajtshme me kushte të njëjta.  

2. Nëse personi që është mbajtës i të drejtës së përparësisë për blerjen e pronës së 
paluajtshme nuk ka pranuar aktvendimin apo urdhrin për shitje, organi përmbarues 
e njofton atë për çmimin e ofruar për blerje të pronës së paluajtshme, dhe personi që 
është mbajtës i të drejtës së përparësisë bën deklaratën e tij brenda tri (3) ditëve nga 
data e pranimit të njoftimit.  

3. Nëse personi që mban të drejtën e përparësisë për blerje nuk e jep deklaratën brenda 
afatit të parashkruar në paragrafin 2. të këtij neni, ai humbë të drejtën e përparësisë 
për blerje. Në këtë rast ai paguan çmimin e blerjes brenda afatit të caktuar me 
aktvendimin apo urdhrin për shitje.  

4. Personi që ka të drejtën kontraktuale të përparësisë ushtron të drejtën e tij në kuptim 
të paragrafit 1. të këtij neni ku nuk ka të drejta ligjore apo ku mbajtësi i titullit nuk e 
ka shfrytëzuar ato.  

 
Neni 225 

Gjykimi i të drejtës së përparësisë së kreditorit për blerje 
 
1. Kur nuk ka pasur të drejtën ligjore apo kontraktuale të përparësisë për blerje, apo 

kur mbajtësi i kësaj të drejte nuk e ka shfrytëzuar atë të drejtë, e drejta e blerjes me 
përparësi i përket kreditorit.  

2. Kreditori përvetëson të drejtën e përparësisë së blerjes kur e regjistron aktvendimin 
ose urdhrin për përmbarim atë në regjistrin përkatës.  

3. Nëse personi që ka përvetësuar të drejtën e përparësisë së blerjes së pronës së 
paluajtshme jep këtë deklaratë para kreditorit se nuk do e shfrytëzojnë këtë të drejtë, 
kreditori merr precedencë para ofertuesit të parë nëse menjëherë pas përmbylljes së 
shitjes ai jep deklaratën se ai blen pronën e paluajtshme me kushte të njëjta.  

 
Neni 226 

Deklarata e mbajtësit të përparësisë për blerje 
 
Nëse prona e paluajtshme shitet me marrëveshje të drejtpërdrejtë, organi përmbarues 
fton mbajtësin ligjor të së drejtës së përparësisë për blerje, mbajtësin e të drejtës 
kontraktuale të përparësisë për blerje që është futur në regjistrat publik, dhe kreditorin 
për të bërë deklaratë me shkrim nëse dëshirojnë që të shfrytëzojnë këtë të drejtë apo jo. 
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Neni 227 
Mënyra e shitjes së paluajtshmërisë 

 
1. Shitja e paluajtshmërisë bëhet me anë të ankandit publik verbal.  
2. Seanca për shitjen e paluajtshmërisë mbahet në ndërtesën e Gjykatës, në qoftë se 

organi përmbarues nuk ka caktuar vend tjetër të shitjes.  
3. Seanca për shitje mbahet para organit përmbarues.  
 

Neni 228 
Marrëveshja për shitje me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë 

 
1. Palët dhe kreditorët e siguruar me peng e drejta për realizimin e kredive të të cilëve 

është së paku e rangut të njëjtë në relacion me propozuesin e përmbarimit, mund të 
merren vesh më së voni deri në momentin e shitjes së paluajtshmërisë në ankandin 
publik, që shitja e paluajtshmërisë të bëhet brenda afatit të caktuar me anë të ujdisë 
së drejtpërdrejtë nëpërmjet personit të autorizuar për shitjen e paluajtshmërive dhe 
organit përmbarues, ose në ndonjë mënyrë tjetër.  

2. Kontrata e shitjes nëpërmjet të ujdisë së drejtpërdrejtë lidhet me shkrim.  
3. Kontratën në emër dhe llogari të debitorit e lidhë personi të cilit i është besuar shitja 

me konkluzionin e organit përmbarues. Nënshkrimet e personave që lidhin 
kontratën, duhet të verifikohen të organi kompetent.  

4. Kjo kontratë prodhon efekt juridik prej ditës kur nxjerrët aktvendimi apo urdhri për 
dorëzimin e paluajtshmërisë së shitur.  

 
Neni 229 

Kushtet e shitjes 
 
1. Kushtet e shitjes së paluajtshmërisë inkorporohen në konkluzionin për shitjen dhe 

përpos të informatave të tjera përmbajnë: 
1.1. përshkrimin më të hollësishëm të paluajtshmërisë me sendet që i takojnë;  
1.2. emërtimi i të drejtave të personave të tretë të cilat nuk shuhen me shitjen e 

sendit të paluajtshëm;  
1.3. të dhënat se a është e liruar paluajtshmëria nga personat dhe gjësendet, apo 

është duke u shfrytëzuar dhe nëse po, atëherë për cilën bazë juridike;  
1.4. vlerën e paluajtshmërisë;  
1.5. çmimin me të cilin mund të shitet paluajtshmëria dhe kush është i detyruar t'i 

pa guaj tatimet dhe harxhimet lidhur me shitjen;  
1.6. afatin brenda të cilit blerësi ka për detyrë ta paguajë shumën e të hollave në 

emër të çmimit blerës;  
1.7. mënyrën e shitjes;  
1.8. shumën e garancionit, afatin brenda të cilit duhet dhënë ai, të cili dhe si duhet 

të jepet garancioni;  
1.9. kushtet e posaçme që duhet t'i plotësojë blerësi për të fituar të drejtën e 

pronësisë për paluajtshmërinë e blerë;  
1.10. natyrën e pronës së shitur.  

2. Në procedurën e përmbarimit për pjesën në bashkëpronësi nga neni 193 të këtij 
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ligji, kushtet e shitjes nga paragrafi 1 i këtij neni, do t'i përfshijnë kushtet e shitjes 
sikurse për gjithë paluajtshmërinë ashtu edhe për pjesën në bashkëpronësi që është 
objekt i përmbarimit.  

 
Neni 230 

Pagesa e çmimit të blerjes 
 
Afati brenda të cilit blerësi ka për detyrë ta depozitojë çmimin nuk mund të jetë më i 
gjatë se tridhjetë (30) ditë nga dita e shitjes, pavarësisht nëse çmimi paguhet menjëherë 
ose me këste 
 

Neni 231 
Paradhënia 

 
1. Në ankandin publik si blerës mund të marrin pjesë vetëm personat që më parë e 

kanë depozituar garancionin.  
2. Përveç personave të cilët sipas këtij ligji nuk kanë për detyrë të japin garanci në 

procedurën përmbarimore, atë nuk kanë për detyrë ta jep as kreditori, e as titullarët 
e të drejtave të regjistruara në librin publik të palujtshmerive të cilat shuhen me 
shitjen e paluajtshmërisë, po qe se kreditë e tyre janë të barabarta me shumën e 
garancisë dhe po qe se kur merret parasysh radha e prioritetit të tyre dhe vlera e 
caktuar e paluajtshmërisë, shuma e tillë do të mund të paguhej nga çmimi blerës.  

3. Shuma e garancionit duhet të jetë e barabartë me një të dhjetën e vlerës së 
përcaktuar të paluajtshmërisë, por nuk mund të jetë më e madhe se pesëmijë (5.000) 
Euro.  

4. Ofertuesve, oferta e të cilëve nuk është pranuar, përveç tre (3) ofertuesve më të 
volitshëm, do t'u kthehet shuma e depozituar menjëherë pas përfundimit të 
ankandit.  

 
Neni 232 

Rasti kur paraqitet vetëm një ofertues 
 
1. Seanca për ankandin publik do të mbahet edhe po qe se në te merr pjesë vetëm një 

ofertues i vetëm.  
2. Organi përmbarues me propozimin e personit që e ka të drejtën e realizimit me 

prioritet të kredisë, me anë të konkluzionit do të shtyj seancën e ankandit, po qe se 
në të merr pjesë vetëm një ofertues.  

 
Neni 233 

Pamundësia për të qenë blerës 
 
Blerës i paluajtshmërisë nuk mund të jetë Gjykatësi, ose personi tjetër që merr pjesë 
zyrtarisht në procedurën e shitjes, bashkëshorti i tyre dhe personat që janë gjini gjaku 
me ta (paraardhësit, pasardhësit, vëllezërit e motrat dhe bashkëshortët e tyre), debitori 
dhe bashkëshorti i tij, vlerësuesi i tij, por as personi i cili sipas ligjit nuk mund ta fitojë 
të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë që është objekt i përmbarimit. 
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Neni 234 
Çmimi i shitjes së paluajtshmërisë 

 
1. Në seancën e parë të ankandit të shitjes paluajtshmëria nuk mund të shitet me 

çmimin që është më i ulët se tetëdhjetë përqind (80%) e vlerës së përcaktuar. 
Ofertat fillestare për seancën e parë, që janë më të vogla se tetëdhjetë përqind (80%) 
së përcaktuar nuk do të shqyrtohen.  

2. Pa pëlqimin e personave të cilët në procedurën përmbarimore e kanë të drejtën që t'i 
realizojnë kreditë e tyre para kreditorit, paluajtshmëria në seancën e ankandit nuk 
mund të shitet për çmimin i cili nuk e mbulon as pjesërisht shumën e kredisë së 
propozuesit të përmbarimit.  

3. Në qoftë se paluajtshmëria nuk ka mundur të shitet në seancën e parë, organi 
permbarues do ta caktojë seancën e dytë brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh.  

4. Organi përmbarues e cakton seancën e dytë brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh 
edhe kur tre (3)ofertuesit më të volitshëm në seancën e parë nuk e kanë paguar 
çmimin blerës, brenda afateve të caktuara. 

5. Në seancën e dytë paluajtshmëria nuk mund të shitet për çmimin që është më i 
vogël se gjysma e vlerës së përcaktuar me konkluzionin për shitjen. Oferta fillestare 
në seancën e dytë nuk mund të jetë më e vogël se gjysma e vlerës së përcaktuar.  

6. Në qoftë se paluajtshmëria nuk shitet në seancën e dytë, organi përmbarues e cakton 
seancën e tretë brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) deri tridhjetë (30) ditë. Në këtë 
seancë paluajtshmëria nuk mund të shitet me çmim me të vogël se nje e treta e 
vlerës së përcaktuar të paluejtshmerise.  

7. Po qe se nuk ekzistojnë persona me të drejtë parablerjeje ligjore, apo kontraktuale, 
atëherë personi i cili sipas këtij ligji e ka të drejtën e realizimit me prioritet të 
kredisë së tij nga çmimi i shitjes, e fiton të drejtën e parablerjes së paluajtshmërisë 
me çmimin e arritur në seancën e tretë.  

 
Neni 235 

Caktimi i çmimit me marrëveshjen e palëve 
 
1. Në qoftë se palët para se të ketë filluar procedura përmbarimore kanë bërë marrëveshje 

me organin përmbarues, që paluajtshmëria të shitet për çmimin më të ulët se ai nga 
paragrafi 1., 2. dhe 6. të nenit 234 të këtij ligji, atëherë paluajtshmëria mund të shitet me 
çmimin e tillë që në seancën e parë të shitjes. Kjo marrëveshje quhet e vlefshme vetëm 
në qoftë se në procedurën përmbarimore nuk marrin pjesë personat me të drejta të 
regjistruara në librin publik të palujtshmërive, para regjistrimit të së drejtës së 
propozuesit të përmbarimit.  

2. Çmimi më i ulët me të cilin mund të shitet paluajtshmëria sipas dispozitave të 
paragrafit 1. të këtij neni, nuk mund të jetë më i ulët se një e treta (1/3) e vlerës së 
përcaktuar.  

3. Palët dhe personat e siguruar me peng mund të merren vesh nëpërmjet deklaratave 
të dhëna në procesverbal, që paluajtshmëria të shitet me çmim më të ulët se ai që 
është përmendur në paragrafin 1.,2. dhe 5. të nenit 234 te këtij ligji.  

4. Dispozitat e paragrafit 1.,2. dhe 6. të nenit 234 te ketj ligji dhe paragrafit 1. të këtij 
neni, zbatohen përshtatshmërish edhe në rastin kur paluajtshmëria shitet sipas ujdisë 
të drejtpërdrejtë  
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Neni 236 
Seanca për shitjen dhe shitja e paluajtshmërisë 

 
1. Në qoftë se në ditën e mbajtjes së seancës, aktvendimi apo urdhri për përmbarimin 

nuk është bërë i përmbarueshëm, organi përmbarues mund ta shtyjë mbajtjen e 
seancës për ankand dhe shitje, për më së shumti tridhjetë (30) ditë.  

2. Pasi të ketë konstatuar se janë përmbushur kushtet për mbajtjen e seancës për 
ankand, organi përmbarues shpall se fillon ankandi.  

3. Në qoftë se procedura e përmbarimit zbatohet për pjesën në bashkëpronësi nga neni 
194 i këtij ligji, organi përmbarues njëkohësisht e ofron për shitje edhe pjesën në 
bashkëpronësi, e edhe paluajtshmërinë në tërësi. Pas deponimit të ofertave më të 
volitshme për të dy objektet e shitjes dhe pas vlerësimit të kushteve nga paragrafi 3. 
i nenit 194 të këtij ligji, organi përmbarues me anë të konkluzionit vendosë për 
objektin definitiv të shitjes.  

4. Ankandi i shitjes përfundon pasi të kenë kaluar pesë minuta pas paraqitjes së ofertës 
më të favorshme.  

5. Pas përfundimit të ankandit organi përmbarues konstaton se cilët janë ofertuesit që 
kanë ofruar çmimin mbi minimumin dhe njëherit konstaton se paluajtshmëria i 
shitet ofertuesit më të favorshëm nga të gjithë të tjerët, po qe se janë plotësuar 
kushtet e tjera.  

6. Në seancën e ankandit për shitjen e paluajtshmërisë mbahet procesverbal.  
 

Neni 237 
Shpallja e konkluzionit për shitjen 

 
Për shitjen e paluajtshmëris ofertuesit më të favorshëm, organi përmbarues nxjerrë 
konkluzion të shkruar të cilin e shpallë në tabelën e organit përmbarues dhe ua dërgon 
nga një ekzemplar palëve dhe personave që kanë marrë pjesë në ankand si ofertues të 
blerjes. 
 

Neni 238 
Shitja në rast të ujdisë së drejtpërdrejtë 

 
1. Në rast të shitjes së paluajtshmërisë me ujdinë e drejtpërdrejtë, organi përmbarues e 

nxjerrë konkluzionin nga neni 237 të këtij ligji, pasi që të vërtetojë se janë plotësuar 
kushtet për shitje të vlefshme.  

2. Në qoftë se në momentin e nxjerrjes së konkluzionit nga paragrafi 1. i këtij neni, 
aktvendimi apo urdhri për përmbarimin nuk është bërë ende i përmbarueshëm, 
Gjykata mund ta shtyjë nxjerrjen e tij për më së shumti tridhjetë (30) ditë.  

3. Dispozitat e paragrafit 3. të nenit 236 të këtij ligji, në mënyrë të përshtatur 
aplikohen edhe për shitjen me ujdinë e drejtpërdrejtë.  

4. Konkluzioni nga paragrafi 1. i këtij neni, publikohet në tabelën e organit 
përmbarues dhe u dërgohet të gjithë personave të cilëve u dërgohet konkluzioni për 
shitjen, si dhe blerësit të paluajtshmërisë.  
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Neni 239 
Depozitimi i çmimit blerës 

 
1. Sigurimin e depozituar duke depozituar te organi përmbarues brenda afatit të 

caktuar nga organi përmbarues, i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se tridhjetë (30) 
ditë nga dita e publikimit të konkluzionit për shitjen.  

2. Në qoftë se ofertuesi i ofertës më të madhe nuk e deponon çmimin blerës brenda 
afatit të caktuar, organi përmbarues me anë të konkluzionit e shpallë të pavlefshme 
shitjen që i është bërë këtij ofertuesi dhe me konkluzion të ri konstaton se 
paluajtshmëria i është shitur ofertuesit të dytë të radhës, i cili brenda afatit që e 
cakton organi përmbarues, e i cili afat nuk mund të jetë më i gjatë se tridhjetë (30) 
ditë nga dita në të cilën i dorëzohet konkluzioni, duhet ta depozitoj në organin 
përmbarues çmimin blerës. Po qe se as ofertuesi i dytë nuk e depoziton çmimin 
brenda afatit të caktuar nga organi përmbarues, organi përmbarues i zbaton rregullat 
në fjalë edhe për ofertuesin e tretë me radhë.  

3. Në qoftë se asnjëri nga tre (3) ofertuesit nga paragrafi 2. i këtij neni, nuk e 
përmbushë detyrimin e depozitimit të çmimit blerës brenda afateve të caktuara, 
organi përmbarues mund ta konsiderojë të pasuksesshme seancën e parë dhe të 
caktojë seancë të re, ashtu siç është paraparë me nenet 227 deri 236 të këtij ligji.  

 
Neni 240 

Shpenzimet e seancës së pasuksesshme 
 
1. Nga sigurimi i depozituar nga ofertuesi i parë të cilit i është shitur paluajtshmëria 

dhe i cili brenda afatit të caktuar nuk e paguan çmimin blerës, paguhen shpenzimet 
e seancës së pasuksesshme. Po qe se këto shpenzime nuk mund të mbulohen në 
tërësi nga shuma siguruese të cilën e ka depozituar ofertuesi i parë, dallimi paguhet 
nga sigurimi i ofertuesit të dytë, po qe se edhe ky heqë dorë nga blerja e 
paluajtshmërisë. Këto rregulla zbatohen në mënyrë të përshtatur edhe në rastin e 
heqjes dorë nga blerja e ofertuesit të tretë.  

2. Shpenzimet e seancës së ardhshme paguhen proporcionalisht nga sigurimi i 
ofertuesve të cilëve u është shitur paluajtshmëria, por të cilët nuk e kanë depozituar 
çmimin blerës brenda afatit të caktuar nga organi përmbarues.  

3. Shuma e mbetur pas pagimit të shpenzimeve procedurale i kthehet depozituesit të 
sigurimit.  

 
Neni 241 

Kthimi i sigurimeve të depozituara 
 
1. Pasi të depozitohet te organi përmbarues çmimi i plotë i paluajtshmërisë së shitur, 

sigurimet e depozituara të ofertuesve të tjerë kthehen brenda afatit prej tre (3) ditësh 
nga dita e depozitimit të çmimit te organi përmbarues.  

2. Në qoftë se blerës i sendit është kreditori dhe po qe se nuk ekzistojnë persona të 
tjerë, kreditë e të cilëve përmbushen para kredisë së tij nga çmimi me të cilin i është 
shitur paluajtshmëria, atëherë ai nuk është i detyruar ta depozitojë çmimin te organi 
përmbarues që i korrespondon shumës së kredisë së tij.  
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3. Në qoftë se çmimi blerës është më i madh se kredia e tij përmbarimore, kreditori 
duhet ta depozitoj dallimin ndërmjet çmimit dhe kredisë së tij. 

4. Dispozitat e paragrafëve 1., 2. dhe 3. të këtij neni, zbatohen edhe kur kredia e 
kreditorit të përmbarimit sipas ligjit përmbushet përpara se të përmbushen kreditë e 
kreditorëve tjerë, që kanë të drejtë për përmbushje nga i njëjti çmim i shitjes së 
paluajtshmërisë së debitorit. 

 
Neni 242 

Dorëzimi i paluajtshmërisë blerësit 
 
1. Pas depozitimit të çmimit organi përmbarues nxjerrë aktvendimin apo urdhrin në të 

cilin konstaton se paluajtshmëria i është shitur blerësit të caktuar.  
2. Me aktvendimin apo urdhërin nga paragrafi 1. i këtij neni, organi përmbarues 

vendosë që paluajtshmëria t'i dorëzohet blerësit, kurse mbajtësi i librit publik të 
palujtshmërive urdhërohet që në të të regjistrohet e drejta e pronësisë së blerësit për 
paluajtshmërinë e blerë. Po me këtë aktvendim apo urdhër organi përmbarues e 
cakton fshirjen e të drejtave për të cilat është thënë se do të fshihen me aktvendimin 
apo urdhër për shitjen e paluajtshmërisë.  

3. Kundër aktvendimit ose urdhrit nga paragrafi 1. i këtij neni, nuk lejohet prapësimi, 
por goditja e tij mund të bëhet me ankesë.  

4. Aktvendimi ose urdhri nga paragrafi 1. i këtij neni, publikohet në tabelën e organit 
përmbarues. Pas kalmit të tre (3) ditëve pas ditës së publikimit në tabelën e organit 
përmbarues, konsiderohet se aktvendimi ose urdhri u është dorëzuar të gjithë 
personave të cilëve duhet dorëzuar konkluzioni për shitjen dhe pjesëmarrësve në 
ankand.  

 
Neni 243 

Humbja e të drejtës së posedimit të paluajtshmërisë 
 
Në momentin e shitjes së paluajtshmërisë debitori e humbë të drejtën e posedimit të 
paluajtshmërisë dhe ka për detyrë që atë t'ia dorëzojë blerësit menjëherë pasi t'i 
dorëzohet aktvendimi ose urdhri për shitjen e paluajtshmërisë, po qe se me ligj, apo me 
marrëveshjen me blerësin nuk është paraparë ndryshe. 
 

Neni 244 
Shpërngulja e debitorit 

 
1. Pasi që të nxjerrë aktvendimin ose urdhri për dorëzimin e paluajtshmërisë, organi 

përmbarues me kërkesën e blerësit, me konkluzion e urdhëron debitorin që ta zbrazë 
paluajtshmërinë dhe t'ia dorëzojë blerësit.  

2. Përmbarimi nga paragrafi 1. i këtij neni, kryhet sipas dispozitave të Kreut 7, Pjesës 
2 të këtij ligji.  

3. Në procedurën e përmbarimit nga paragrafi 2. i këtij neni, blerësi i paluajtshmërisë 
e fiton pozitën procedurale të propozuesit të përmbarimit, në momentin e paraqitjes 
së propozimit për përmbarim me qëllim zbrazjeje dhe dorëzimi të paluajtshmërisë.  
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Neni 245 
Shpërngulja e personave të tjerë 

 
1. Pas nxjerrjes së aktvendimit ose urdhërit me të cilin konstatohet se është shitur 

paluajtshmëria, organi përmbarues sipas propozimit të blerësit, me anë të 
aktvendimit ose urdhrit i urdhëron personat tjerë që ndodhen në paluajtshmërinë e 
shitur, që ta zbrazin dhe dorëzojnë atë blerësit, po qe se nuk e posedojnë 
dokumentin e vlefshëm që shërben si bazë juridike për shfrytëzimin e 
paluajtshmërisë. Me të njëjtin aktvendim ose urdhër kundër personave të këtillë, 
caktohet përmbarimi me anë të zbrazjes dhe dorëzimit të paluajtshmërisë.  

2. Organi përmbarues do ta filloj zbatimin e përmbarimit të aktvendimit ose urdhrit 
nga paragrafi 1. i këtij neni, menjëherë pas nxjerrjes së tij. Përmbarimi zbatohet 
sipas rregullave të këtij ligji për përmbarimin për zbrazjen dhe dorëzimin e 
paluajtshmërive.  

3. Në procedurën që kryhet sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni, blerësi e ka pozitën 
procedurale të propozuesit të përmbarimit.  

 
Neni 246 

Mbrojtja e të drejtave të blerësit 
 
Anulimi ose ndryshimi i aktvendimit ose urdhrit të përmbarimit pasi të jetë zbatuar 
aktvendimi ose urdhëri me të cilin është konstatuar shitja e paluajtshmërisë, nuk ndikon 
në të drejtën e pronësisë së blerësit të fituar në bazë të aktvendimit për dorëzimin e 
paluajtshmërisë. 
 

Neni 247 
Përmbushja e kredisë me dorëzimin e paluajtshmërisë kreditorit 

 
1. Në qoftë se paluajtshmëria nuk shitet as në seancën e tretë të ankandit publik, ose 

me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë brenda afatit të caktuar nga organi përmbarues, 
me kërkesën e propozuesit të përmbarimit, organi përmbarues me aktvendim mund 
t'ia dorëzojë paluajtshmërinë vetë propozuesit të përmbarimit.  

2. Në rastin nga paragrafi 1. i këtij neni, konsiderohet se kredia e kreditorit është 
përmbushur deri në shumën e cila i përgjigjet dy të tretave të vlerës së përcaktuar të 
paluajtshmërisë.  

 
Neni 248 

Pezullimi i përmbarimit 
 
1. Në qoftë se paluajtshmëria nuk ka mundur të shitet as në seancën e tretë, kurse 

propozuesi i përmbarimit nuk e ka shfrytëzuar të drejtën nga neni 247 i këtij ligji, 
organi përmbarues do ta pezullojë përmbarimin. 

2. Përmbarimi me anë të shitjes nëpërmjet ujdisë së drejtpërdrejtë, do të pezullohet në 
qoftë se paluajtshmëria nuk ka mundur të shitet në afatin e caktuar me marrëveshjen 
e palëve dhe personave që i realizojnë kreditë e tyre në të njëjtën procedurë 
përmbarimi, përveçse kur nga marrëveshja e palëve del diç tjetër.  
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Neni 249 
Efekti i pezullimit të përmbarimit 

 
Vendimi për pezullimin e përmbarimit nuk është pengesë që propozuesi i përmbarimit 
të fillojë rishtas procedurën e përmbarimit për realizimin e të njëjtës kredi për të njëjtën 
paluajtshmëri. 
 

Neni 250 
Kushtet për dhënie në shfrytëzim 

 
1. Kur plotësohen kushtet për pezullimin e përmbarimit, organi përmbarues mundet 

sipas kërkesës së propozuesit të përmbarimit, të cilën kërkesë ai mund ta paraqesë 
brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh, me aktvendim ose urdhër të vendosë që atij 
t'i dorëzohet paluajtshmëria në shfrytëzim me pagesë.  

2. Aktvendimin ose urdhrin për dhënien e paluajtshmërisë kreditorit për shfrytëzim, 
debitori mund ta godet me ankesë.  

 
Neni 251 

Kohëzgjatja e shfrytëzimit dhe shpërblimi 
 
1. Me aktvendimin ose urdhrin me të cilin organi përmbarues vendosë që propozuesit 

të përmbarimit t'i dorëzohet paluajtshmëria për shfrytëzim, caktohet kohëzgjatja dhe 
lartësia e shpërblimit mujor për shfrytëzimin e paluajtshmërisë. Lartësia e 
shpërblimit caktohet në bazë të mendimit të ekspertit.  

2. Koha brenda së cilës paluajtshmëria i jepet për shfrytëzim propozuesit të 
përmbarimit, caktohet nga organi përmbarues duke pasur parasysh shumën e 
kredisë në të holla të propozuesit të përmbarimit si dhe lartësia e shpërblimit të 
caktuar për shfrytëzimin e paluajtshmërisë.  

3. Shpërblimi për shfrytëzimin e paluajtshmërisë i llogaritet debitorit në përmbushjen 
e kredisë së propozuesit të përmbarimit.  

4. Pas kalimit të kohës nga paragrafi 2. i këtij neni, propozuesi i përmbarimit ka për 
detyrë që paluajtshmërinë t'ia kthejë debitorit. 

5. Për dorëzimin dhe kthimin e paluajtshmërisë, në mënyrë të përshtatur zbatohen 
dispozitat e neneve 242 deri 245 të këtij ligji.  

 
Neni 252 

Momenti i pagesës 
 
Organi përmbarues bënë pagesën e kreditorit menjëherë pasi të jetë depozituar çmimi i 
blerjes së paluajtshmërisë së shitur. 
 

Neni 253 
Personat që paguhen 

 
1. Nga çmimi i shitjes paguhet propozuesi i përmbarimit me iniciativën e të cilit është 

vënë në veprim procedura përmbarimore, kreditorët e siguruar me peng dhe kur nuk 
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i kanë parashtruar kreditë e tyre edhe personat që kanë të drejtë shpërblimi për 
servitutet personale.  

2. Teprica e çmimit blerës që mbetet pas përmbushjes së kërkesave të personave nga 
paragrafi 1. i këtij neni, i dorëzohet debitorit, po qe se për një gjë të tillë nuk ka 
pengesa juridike.  

3. Në qoftë se çmimi i shitjes së paluajtshmërisë nuk është i mjaftueshëm për 
përmbushje në tërësi të kredive të radhës së njëjtë, përmbushja e tyre bëhet në 
proporcion me lartësinë e kredive të tilla.  

 
Neni 254 

Përmbushja e kredive me prioritet 
 
1. Nga shuma e fituar prej shitjes së paluajtshmërisë, paguhen në radhë të parë me këtë 

renditje:  
1.1. shpenzimet e procedurës përmbarimore;  
1.2. kërkesat e kreditorëve të siguruar me peng, të cilat sipas radhës së prioritetit 

realizohen përpara propozuesit të përmbarimit;  
1.3. kërkesa e propozuesit të përmbarimit;  
1.4. kërkesat e kreditorëve të siguruar me peng, të cilat sipas radhës së prioritetit 

realizohen pas propozuesit të përmbarimit;  
1.5. shpërblimet për servitutet personale, të cilat shuhen me shitjen e 

paluajtshmërisë.  
2. Po qe se debitori përveç borxhit kryesor duhet të paguajë edhe kamata, atëherë ato 

paguhen para se të paguhet borxhi kryesor.  
3. Më tepër persona të të njëjtës pikë nga paragrafi 1. i këtij neni, i realizojnë kërkesat 

e tyre sipas radhës së fitimit të së drejtës së pengut dhe të drejtës së përmbushjes së 
kredisë së propozuesit të përmbarimit, përkatësisht sipas radhës së fitimit të 
servituteve personale, po qe se me marrëveshje nuk është paraparë ndryshe.  

 
Neni 255 

Radha e përmbushjes së kredive të tjera 
 
1. Dispozitat e nenit 254 të këtij ligji, në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe për 

përmbushjen e të drejtave nga nën hipoteka dhe të drejtave që përbëjnë barrë për 
kredinë që realizohet.  

2. Shpenzimet dhe kamatat për tri (3) vitet e fundit deri në momentin e nxjerrjes së 
aktvendimit apo urdhrit për dorëzimin e paluajtshmërisë blerësit, të caktuara me anë 
të dokumentit ekzekutiv, paguhen sipas radhës që i takon kredia kryesore.  

 
Neni 256 

Shpërblimi për servitutet personale dhe të drejtat e tjera 
 
1. Në qoftë se për lartësinë e shpërblimit për servitutet personale, ose për të drejtat që 

shuhen në momentin e shitjes së paluajtshmërisë, nuk arrihet marrëveshje midis 
titullarëve të tyre dhe propozuesit të përmbarimit, i cili për kah radha e realizimit 
vije pas tyre, lartësinë e shpërblimit e cakton organi përmbarues duke marrë 
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parasysh sidomos kohën për të cilën ato do të ekzistojnë, vlerën e tyre dhe moshën e 
titullarëve të tyre. 

2. Blerësi i paluajtshmërisë dhe titullari i të drejtës së servitutit personal, mund të 
merren vesh që blerësi ta marrë përsipër servitutin, kurse shuma e shpërblimit të 
caktuar sipas paragrafit 1. të këtij neni, të hiqet nga çmimi blerës i paluajtshmërisë. 

 
Neni 257 

Realizimi i kërkesave në mënyrë proporcionale 
 
Nëse ekzistojnë më tepër kredi të cilat e kanë të njëjtën radhë të realizimit, përmbushja 
e tyre bëhet në përpjesëtim të lartësisë që e kanë, po qe se shuma e fituar me anë të 
shitjes së paluajtshmërisë nuk është e mjaftueshme për përmbushjen e plotë. 
 

Neni 258 
Kontestimi i kredisë 

 
Propozuesi i përmbarimit, apo personi tjetër i cili e realizon kredinë e tij nga çmimi i 
shitjes së paluajtshmërisë, po që se një gjë e tillë ka ndikim në përmbushjen e kredisë 
së tij, ka të drejtë që personit tjetër t'ia kontestoj ekzistimin e kredisë, përpos kredisë së 
caktuar me dokumentin ekzekutiv, lartësinë e saj dhe radhën sipas të cilës duhet të 
realizohet. Kontestimi mund të bëhet më së voni në seancën për ndarjen e të hollave të 
fituara me shitjen e paluajtshmërisë. 
 

Neni 259 
Udhëzimi për fillimin e procesit kontestimor 

 
1. Personin i cili tjetrit ia ka kontestuar kredinë, organi përmbarues e udhëzon që 

brenda afatit të caktuar, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se pesëmbëdhjet (15) ditë, 
që me padi ta fillojë procedurën kontestimore, po qe se vendimi varet nga faktet 
kontestuese dhe nëse kontestimin nuk e mbështetë në aktgjykimin e formës së prerë, 
në dokumentin publik, ose në dokumentin jopublik, por të vërtetuar sipas ligjit.  

2. Në qoftë se personi që e konteston kredinë, kontestimin e mbështetë në aktgjykimin 
e formës së prerë, në dokumentin publik, ose në dokumentin jopublik të vërtetuar 
sipas ligjit, me kërkesë të asaj pale Gjykata lidhur me kontestimin do të vendosë në 
procedurën përmbarimore.  

3. Lidhur me kontestimin e kredisë, Gjykata do të vendosë në procedurën 
përmbarimore edhe kur nuk janë kontestuese faktet nga të cilat varet dhënia e 
vendimit.  

 
Neni 260 

Rasti kur janë të besueshme shkaqet e kontestimit 
 
1. Në qoftë se personi i cili tjetrit ia konteston kredinë dhe e bënë të besueshëm 

ekzistimin e shkaqeve për kontestimin e sajë, organi përmbarues me anë të 
konkluzionit për fillim të procedurës kontestimore, do ta udhëzojë personin të cilit i 
është kontestuar kredia, kurse dhënien e vendimit për realizimin e kredisë së 
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kontestuar, e shtyn deri në momentin e përfundimit të procesit kontestimor. 
Përjashtimisht, organi përmbarues mund ta kushtëzojë nxjerrjen e vendimit për 
realizimin e kredisë së kontestuar me depozitimin e garancionit nga ana e titullarit 
të saj.  

2. Shuma e të hollave që ka të bëjë me kredinë e kontestuar do të depozitohet në 
depozitën e organit përmbarues. 

3. Në qoftë se personi i udhëzuar që ta filloj me padi procedurën kontestimore në 
afatin që i është caktuar nga organi përmbarues, për një gjë të tillë nuk provon se e 
ka filluar atë, konsiderohet se kredia nuk është kontestuar, respektivisht se ka hequr 
dorë nga kërkesa që kredia e tij të realizohet në procedurën e përmbarimit.  

4. Dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, nuk e prekin të drejtën e personit të udhëzuar 
për ngritjen e padisë, që edhe pasi të përfundojë procedura e përmbarimit, ta fillojë 
procesin kontestimor kundër personit të cilit ia ka kontestuar kredinë, respektivisht 
kundër personit i cili ia ka kontestuar kredinë.  

5. Me propozimin e personit të cilit i është kontestuar kredia, organi përmbarues mund 
ta kushtëzojë nxjerrjen e aktvendimit apo urdhrit për realizimin e kredisë së tij, me 
depozitimin e garancionit për shpërblimin e dëmit që mund ta pësojë ai nga shkaku 
i shtyrjes së realizimit të kredisë. Në qoftë se personi që e ka kontestuar kredinë nuk 
e depoziton garancionin brenda afatit që i është caktuar, do të konsiderohet se 
kredia nuk është kontestuar fare. 

6. Personi të cilit i është kontestuar kredia, ka të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit 
që i është shkaktuar me kontestim të paarsyeshëm të kredisë së tij, po qe se një gjë e 
tillë i është bërë vetëm me qëllim që t'i shkaktohet dëmi, ose që të pengohet në 
realizimin e të drejtave të tija.  

 
Neni 261 

Efekti juridik i aktgjykimit të dhënë nga Gjykata kontestimore 
 
Aktgjykimi i dhënë lidhur me kredinë e kontestuar në procedurën përmbarimore 
prodhon efekt juridik kundër debitorit dhe të gjithë propozuesve të përmbarimit. 
 

Neni 262 
Realizimi i kredisë që ende nuk është e kërkueshme 

 
1. Kërkesa e kreditorit të siguruar me peng, e cila nuk është bërë e kërkueshme deri në 

ditën e nxjerrjes së aktvendimit apo urdhrit për përmbushjen e saj, e për të cilën nuk 
është kontraktuar kamata, do të paguhet pas zbritjes së shumës që i përgjigjet 
kamatëvonesës të caktuar me ligj prej datës së nxjerrjes së aktvendimit apo urdhrit 
për pagimin deri në ditën në të cilën kredia bëhet e kërkueshme.  

2. Kredia që ende nuk është bërë e kërkueshme për të cilën është kontraktuar kamata, 
do të paguhet së bashku me shumën e kamatës së kontraktuar të përllogaritura deri 
në ditën e nxjerrjes së aktvendimit apo urdhrit të përmbushjes së saj.  
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Neni 263 
Realizimi i të ardhurave periodike 

 
1. Kreditë e të ardhurave periodike për bazën e ushqimit ligjor, për bazën e 

shpërblimit të dëmit të krijuar për shkak të dëmtimit të shëndetit, ose zvogëlimit, 
respektivisht humbjes së aftësisë për punë dhe në bazë të shpërblimit të dëmit për 
ushqimin e humbur për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit, që janë siguruar 
me peng e që bëhen të kërkueshme pas ditës së nxjerrjes së aktvendimit apo urdhrit 
për pagimin, përmbushen me kërkesën shprehimore të propozuesit të përmbarimit.  

2. Kreditë nga paragrafi 1. i këtij neni, përllogariten konform mënyrës sipas të cilës 
përllogaritet shpërblimi për servitutin personal.  

 
Neni 264 

Përmbushja e kredive të kushtëzuara 
 
1. Shuma e kredisë që është siguruar me të drejtën e pengut, e që varet nga kushti, do 

të veçohet dhe do të vihet në depozitën e organi përmbarues dhe do të paguhet kur 
kushti shtytës të përmbushet, ose kur të jetë e sigurt se kushti zgjidhës nuk do të 
plotësohet.  

2. Në qoftë se kushti shtyrës nuk përmbushet, apo ai zgjidhës plotësohet, shuma e 
veçuar e çmimit të shitjes së paluajtshmërisë shërben për realizimin e kredisë së 
propozuesit të përmbarimit e cila nuk është realizuar pjesërisht apo plotësisht, e në 
qoftë se nuk ka kredi të tilla, ose në qoftë se pas përmbushjes së tyre tepron një 
pjesë e çmimit të shitjes, atëherë pjesa e mbetur i dorëzohet debitorit.  

 
Neni 265 

Para shënimi i pengut dhe shënimi i kontestit 
 
1. Po qe se në librin publik të palujtshmërive është regjistruar para shënimi i të drejtës 

së pengut, kurse personi në dobi të të cilit parashënimi është regjistruar provon se 
është në zhvillim e sipër procedura kontestimore për justifikimin e saj, respektivisht 
se ende nuk ka skaduar afati për fillimin e kësaj procedure, kredia me të cilën ka të 
bëjë para shënimi do të paguhet sipas mënyrës sikurse paguhet kredia me kushtin 
shtyrës.  

2. Kredia për të cilën në librin publik të paluajtshmërive është regjistruar shënimi për 
fillimin e procesit kontestimor me qëllim të fshirjes së të drejtës së pengut, ose 
shënimi për ndonjë kontest tjetër, përmbushet në mënyrën në të cilën përmbushet 
kredia e varur nga kushti zgjidhës.  

 
Neni 266 

Seanca e pjesëtimit 
 
1. Pasi aktvendimi apo urdhri për dorëzimin e paluajtshmërisë së shitur të ketë marrë 

formën e prerë, organi përmbarues cakton seancën për pjesëtimin e shumës së fituar 
nga shitja, po qe se ekzistojnë më tepër kreditorë, apo persona të tretë që kanë të 
drejtë realizimi të kredive të tyre nga shuma në fjalë. 
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2. Në seancën e caktuar ftohen palët dhe personat të cilët sipas dokumenteve që i janë 
dorëzuar organi përmbarues me të dhëna nga regjistri publik i paluajtshmërive kanë 
të drejtë të paguhen nga shuma e fituar nga shitja e paluajtshmërisë.  

3. Në ftesën e dërguar, këta persona do të paralajmërohen se kreditë e tyre, po qe se 
nuk vijnë në seancë, do të trajtohen në bazë të gjendjes që del nga regjistri publik i 
paluajtshmërive dhe dokumenteve ekzistuese dhe se më së voni në seancën e 
pjesëtimit mund t'ia kontestojnë tjetrit kredinë, lartësinë e saj dhe radhën e 
realizimit.  

4. Në seancë shqyrtohet për realizimin e kredisë së kreditorit dhe të personave të tjerë 
që shtrojnë kërkesa për realizimin e kredive të tyre.  

 
Neni 267 

Aktvendimi për realizimin e kredive 
 
1. Për realizimin e kredisë së kreditorit dhe të personave tjerë të cilëve u takon e drejta 

e realizimit të kredive të tyre, organi përmbarues vendosë me anë të aktvendimit 
apo urdhërit menjëherë pas përfundimit të seancës, duke i marrë parasysh të dhënat 
nga libri publik i paluajtshmërive dhe dokumenteve ekzistuese, si dhe gjendjes së 
konstatuar gjatë seancës.  

2. Me rastin e nxjerrjes së aktvendimit apo urdhrit nga paragrafi 1. i këtij neni, do të 
merren parasysh vetëm ato kredi lidhur me të cilat aktvendimi për përmbarimin ose 
urdhri përmbarues është bërë i ekzekutueshëm, në ditën e mbajtjes së seancës së 
pjesëtimit.  

3. Po qe se ka kredi lidhur me të cilat aktvendimi për përmbarimin ose urdhri 
përmbarues ende nuk është bërë i ekzekutueshëm deri në ditën e seancës së 
pjesëtimit, atëherë ato do të përmbushen pasi të bëhet i ekzekutueshëm ai nga 
shuma e mbetur e çmimit të shitjes së paluajtshmërisë, po qe se ekziston mbetja e 
tillë, kurse teprica do t'i dorëzohet debitorit.  

4. Dispozitat e paragrafit 2. dhe 3. të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me kreditë e 
siguruara me anë të pengut.  

 
Neni 268 

Ankesa kundër aktvendimit 
 
1. Po qe se domosdoshmëria e mbajtjes së seancës dëgjimore të pjesëtimit te organi 

përmbarues nuk del nga ky ligj, aktvendimin apo urdhri për realizimin e kredive 
organi përmbarues do ta publikojë në tabelën e shpalljeve. Me kalimin e ditës së 
tretë nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve konsiderohet se aktvendimi ose 
urdhri u është dorëzuar të gjithë personave që kanë të drejtën e realizimit të kredive 
nga çmimi i paluajtshmërisë së shitur.  

2. Kundër aktvendimit ose urdhrit për realizimin e kredive kanë të drejtë ankese palët 
dhe personat që kanë pretenduar realizimin e kredive të tyre nga çmimi i shitjes së 
paluajtshmërisë.  

3. Në qoftë se ankesa kundër aktvendimit ose urdhrit për realizimin e kredive paraqitet 
brenda afatit ligjor, atëherë ajo u dërgohet palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë të 
procedurës përmbarimore, kurse aktvendimi ose urdhri do të ekzekutohet në qoftë 
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se kreditori brenda afatit prej tri (3) ditësh nga dita kur i është dorëzuar ankesa nuk 
e propozon shtyrjen e përmbarimit deri në momentin e nxjerrjes së vendimit të 
Gjykatës së shkallës së dytë.  

4. Përmbarimi i aktvendimit ose urdhrit për realizimin e kredive bëhet pasi të skadojë 
afati për paraqitjen e ankesës nga personat të cilëve u takon e drejta e ankimit 
kundër tij.  

 
Neni 269 

Fshirja e të drejtave dhe e barrëve 
 
1. Pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi për realizimin e kredive, organi 

përmbarues me aktvendim ose urdhër të posaçëm urdhëron që në librin publik të 
paluajtshmërive të fshihen të drejtat dhe barrët e regjistruara, përpos atyre që 
mbeten për paluajtshmërinë edhe pas dorëzimit të saj blerësit ose të cilat ky i fundit 
i ka marrë përsipër. 

2. Blerësi me padi mund ta kërkojë fshirjen e të drejtave dhe barrëve nga paragrafi 1. i 
këtij neni nëse nuk është bërë nga organi përmbarues dhe kadastral.  

 
Neni 270 

Përmbarimi në territoret ku nuk ekziston libri publik i paluajtshmërive 
 
1. Në territorin për të cilin nuk është krijuar kadastra e paluajtshmërive, e as libri 

publik i paluajtshmërive, respektivisht nuk ekziston regjistri i paraparë me ligj i të 
drejtave për sendet e paluajtshme, përshtatshmërish do të zbatohen rregullat juridike 
të cilat vlejnë për dokumentet që parashtrohen bashkë me propozimin për 
përmbarimin si provë për të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë që është objekt 
përmbarimi, si dhe rregullat juridike për mënyrën tjetër të regjistrimit të 
aktvendimit për përmbarimin ose urdhrit për përmbarim për paluajtshmërinë. Kjo 
vlen edhe për rastin e asgjësimit apo zhdukjes së regjistrave.  

2. Në qoftë se është e pamundshme pajisja me prova për të drejtën e pronësisë në 
pajtim me rregullat juridike që vlejnë në territorin e caktuar, në vend të provës për 
pronësinë, kreditori ka për detyrë që në propozimin për përmbarim ta shënojë 
vendin ku ndodhet paluajtshmëria, emërtimin e saj, kufijtë dhe sipërfaqen.  

3. Në rastin nga paragrafi 2. i këtij neni, organi përmbarues do ta bëjë inventarin 
sekuestrues të paluajtshmërisë për të cilën është propozuar përmbarimi dhe për 
seancën e inventarizimit sekuestrues do ta thërret kreditorin, debitorin dhe personat 
me paluajtshmëritë e të cilëve kufizohet paluajtshmëria e tillë.  

4. Procesverbali për inventarizimin sekuestrues e ka rëndësinë e regjistrimit të 
përmbarimit dhe publikohet në tabelën e shpalljeve të organit përmbarues.  

5. Për inventarin sekuestrues të kryer, organi përmbarues në Gazetën Zyrtare të 
Kosovës dhe së paku në një gazetë të përditshme, e publikon shpalljen në të cilën 
tregohet organi përmbarues që e publikon shpalljen, numri i dosjes së lëndës, emri 
dhe adresa e palëve, të dhënat për paluajtshmërinë për të cilën zbatohet përmbarimi, 
kur dhe ku është mbajtur seanca e inventarizimit sekuestrues dhe kur është 
publikuar procesverbali për inventarin sekuestrues në tabelën e organi përmbarues. 
Pas kalimit të afatit pesëmbëdhjetë (15) ditor nga dita e shpalljes, organi 



 
Ligji Nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore 

 851 

përmbarues i thërret personat e interesuar që ta njoftojnë organin përmbarues për 
shkaqet eventuale të cilat e pengojnë ekzekutimin për paluajtshmërinë në fjalë.  

 
Neni 271 

Përmbarimi për paluajtshmërinë e paregjistruar 
 
1. Në qoftë se në territorin në të cilin janë themeluar librat publike të paluajtshmërive, 

paluajtshmëria nuk është e regjistruar, kreditori bashkë me propozimin për 
përmbarim duhet të parashtrojë dokumente në bazë të cilave mund të bëhet 
regjistrimi.  

2. Pasi të dorëzohet te organi përmbarues propozimi për përmbarimin dhe dokumentet 
në bazë të të cilave mund të bëhet regjistrimi i paluajtshmërisë, organi përmbarues 
menjëherë do t'ia dërgojë dokumentet organit, apo organizatës që e mbanë regjistrin 
me qëllim të regjistrimit. Në këtë rast organi përmbarues ndalet së vepruari derisa 
procedura e regjistrimit të mos përfundojë. 

3. Në qoftë se kreditori në propozimin e tij për përmbarim, për objekt përmbarimi e 
propozon ndërtesën, apo pjesën e ndërtesës që nuk janë të regjistruara në librin 
publik të paluajtshmërive, bashkë me deklaratën se regjistrimi nuk mund të bëhet në 
kuptimin e paragrafi 1. dhe 2. të këtij neni, organi përmbarues me aktvendim ose 
urdhër do ta lejojë përmbarimin për paluajtshmërinë në pronësi të paregjistruar të 
debitorit, po qe se kreditori e dorëzon, apo e thekson si provë për pronësinë e 
paregjistruar, lejen e ndërtimit të dhënë në emër të debitorit, ose në qoftë se leja e 
ndërtimit nuk është në emër të debitorit, dokumentet për veprimet juridike me të 
cilat mund të fitohet pronësia e debitorit për paluajtshmërinë apo pjesën e saj.  

4. Me kërkesë të kreditorit të përmbarimit, organi përmbarues i cakton detyrë debitorit 
ose personit të tretë që t'i dorëzojnë dokumentet nga paragrafi 3. i këtij neni, me 
kërcënim të gjobitjes me të holla nga nenet 15 dhe 16 i këtij ligji. Me kërkesë të 
kreditorit, do të detyron me vendim të organit përmbarues organi kompetent 
shtetëror që t'i dorëzojë dokumentet nga paragrafi 3. i këtij neni. 

5. Kur organi përmbarues e cakton përmbarimin për sendin e paluajtshëm që nuk 
mund të regjistrohet në librin publik të paluajtshmërive, në pajtim me paragrafin 3. 
të këtij neni, në kushtet e shitjes do të theksohet posaçërisht se është fjala për 
pronësinë e paregjistruar, e në vend të shënimit do të bëhet inventari në mënyrën e 
paraparë me paragrafin 3. dhe 4.nenin 270 të këtij ligji.  

 
KREU X 

PËRMBARIMI PËR REALIZIMIN E KREDISË JO NË TË HOLLA 
 

Neni 272 
Caktimi i penaleve gjyqësore 

 
1. Kur debitori nuk e përmbushë brenda afatit të caktuar ndonjë detyrim jo monetar të 

caktuar me anë të dokumentit përmbarues, organi përmbarues i cili është kompetent 
që ta caktojë përmbarimin për kredinë jo monetare, sipas propozimit të kërkuesit të 
përmbarimit, me aktvendim ose urdhër për përmbarim ia cakton debitorit afatin 
plotësues dhe detyrimin, në rast të mosrespektimit të afatit të këtillë që propozuesit 
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të përmbarimit t'ia paguajë shumën e caktuar të parave për secilën ditë vonese, ose 
njësi tjetër kohore, në pajtim me rregullat për marrëdhëniet detyrimore që nga dita e 
skadimit të afatit penalet gjyqësore.  

2. Afati plotësues nga paragrafi 1. i këtij neni, fillon të ecë nga dita në të cilën 
debitorit i dorëzohet aktvendimi me të cilin është caktuar afati i tillë. Ecja e afatit 
plotësues nuk ndërpritet as kur goditet me ankesë aktvendimi për caktimin e 
penaleve.  

3. Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, pala ka të drejtë ankese brenda 
afatit prej shtatë (7) ditësh. Ankesa e paraqitur nuk prodhon efekt suspenziv.  

4. Në qoftë se debitori brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita kur bëhet 
i formës së prerë aktvendimi nga paragrafi 1. i këtij neni e përmbushë detyrimin e 
vet, organi përmbarues mund ta zvogëlojë shumën e penaleve me kërkesë të 
debitorit të paraqitur brenda afatit prej shtatë (7) ditësh, por duke marrë parasysh 
qëllimin e pagimit të penaleve. Kërkesa e debitorit nuk ndikon në lejimin e 
përmbarimit dhe zbatimin e tij në bazë të aktvendimit të formës së prerë për 
pagimin e penaleve gjyqësore nga paragrafi 1. i këtij neni.  

5. Vendimi sipas paragrafit 1. deri ne 3. të këtij neni pasi që të marr formën e prerë 
mund të përmbarohet në të njëjtën procedurë.  

 
Neni 273 

Përmbarimi për realizimin e penaleve të caktuara 
 
1. Në bazë të aktvendimit të formës së prerë për pagimin e penaleve gjyqësore nga 

neni 272 i këtij ligji, organi përmbarues po në atë procedurë përmbarimore në të 
cilën e ka nxjerrë aktvendimin e tillë, sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit, 
do ta nxjerrë aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin përmbarues me qëllim të 
pagimit të detyrueshëm të penaleve të caktuara.  

2. Po qe se debitori në prapësimin kundër aktvendimit për përmbarimin ose urdhrin 
përmbarues pretendon se e ka përmbushur detyrimin e tij, organi përmbarues do ta 
miratoj prapësimin e tij në procedurën përmbarimore vetëm po qe se themelësinë e 
tij e provon me anë të dokumentit publik ose jo publik, por që e ka rëndësinë e 
dokumentit publik.  

 
KREU XI 

PËRMBARIMI ME QËLLIM TË DORËZIMIT 
TË SENDEVE TË LUAJTSHME 

 
Neni 274 

Kompetenca territoriale në rast të përmbarimit gjyqësor 
 
Për të vendosur për propozimin për përmbarimin me qëllim të dorëzimit të një apo të 
disa sendeve të caktuara, apo me qëllim të dërgimit të sasisë së caktuar të sendeve të 
zëvendësueshme dhe për zbatimin e përmbarimit, është kompetente Gjykata në 
territorin e të cilës ndodhen sendet e tilla. 
 



 
Ligji Nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore 

 853 

Neni 275 
Kompetenca në rast të përmbarimit nga ana e përmbaruesit privat 

 
Për të vendosur për propozimin për përmbarimin me qëllim të dorëzimit të një apo të 
disa sendeve të caktuara, apo me qëllim të dërgimit të sasisë së caktuar të sendeve të 
zëvendësueshme dhe për zbatimin e përmbarimit, përmbaruesi privat ka kompetence 
për të vendosur mbi propozimin përmbarimore dhe te zbatoje përmbarimin. 
 

Neni 276 
Kur sendet ndodhen të debitori ose të personi i tretë 

 
1. Përmbarimi për dorëzimin e një ose të disa sendeve të caktuara që ndodhen pranë 

debitorit, zbatohet duke i marrë këto sende prej debitorit nga ana e organit 
përmbarues dhe duke ia dorëzuar kreditorit kundrejt një vërtetimi me shkrim.  

2. Në mënyrën e treguar në paragrafin 1. të këtij neni, përmbarimi do të zbatohet edhe 
kur sendet ndodhen të personi i tretë i cili është i gatshëm t'ia dorëzoj organit 
përmbarues. Në qoftë se personi i tretë nuk dëshiron t'i dorëzojë sendet, kërkuesi i 
ekzekutimit mund t'i propozojë organit përmbarues që atij t'i kalohet kredia e 
debitorit kundrejt personit të tretë për dorëzimin e sendeve.  

3. Në procedurën e përmbarimit sipas propozimit nga paragrafi 2. i këtij neni, 
zbatohen dispozitat e këtij ligji për përmbarimin në kredinë që të dorëzohen ose 
dërgohen sendet e luajtshme.  

 
Neni 277 

Kur sendet nuk janë gjetur as te debitori e as te personi i tretë 
 
1. Kur sendet e luajtshme nuk gjinden te debitori apo te personi i tretë, organi përmbarues 

do ta njoftoj kreditorin i cili brenda afatit prej shtatë (7) ditësh mund të propozon 
vlerësimin e atyre sendeve dhe pagesën e vlerës së tyre për përmbushjen e kredisë.  

2. Bazuar në propozimin e paragrafit 1. të këtij neni, organi përmbarues do të caktoj 
një ekspert që ti vlerësoj sendet e luajtshme dhe do të lëshoj një vendim duke 
urdhëruar debitorin që të paguaj shumën e vlerës së tyre të përcaktuar në 
procedurën e njëjtë përmbaruese.  

3. Nëse propozimi i kreditorit nuk parashtrohet brenda afatit të paraparë në paragrafin 
1. të këtij neni procedura e përmbarimit do të pezullohet.  

 
Neni 278 

Bashkimi i propozimeve 
 
1. Kërkuesi i përmbarimit bashkë me propozimin për përmbarimin për dorëzimin e 

sendeve që ndodhen te debitori, ose te personi i tretë, mund ta parashtrojë edhe 
propozimin për nxjerrjen e aktvendimit apo urdhrit nga paragrafi 1. i nenit 277 të 
këtij ligji. Në rast të bashkimit të dy propozimeve në fjalë, përmbarimi sipas nenit 
276 të këtij ligji dhe procedura e këtij neni zbatohen njëkohësisht.  

2. Organi përmbarues mund ta caktojë përmbarimin e paraparë në paragrafin 3. të 
nenit 277 të këtij ligji dhe ta fillojë zbatimin e saj, por veprimet e shitjes së sendeve 
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të sekuestruara të debitorit dhe kalimi i të hollave nga llogaria e tij bankare, nuk 
mund të bëhen para se të konstatohet se përmbarimi nga paragrafi 1. dhe 2. i nenit 
276 të këtij ligji nuk ka mundur të kryhet.  

3. Në qoftë se përfundon me sukses përmbarimi i rregulluar në nenin 276 të këtij ligji, 
organi përmbarues sipas detyrës zyrtare e pezullon procedurën, e anulon 
aktvendimin ose urdhrin nga paragrafi 1. i nenit 277 të këtij ligji dhe veprimet tjera 
të kryera sipas dispozitave të paragrafit 1. të këtij neni. Në rast të këtillë kërkuesit të 
përmbarimit i mbeten në ngarkim shpenzimet e shkaktuara me parashtrimin e 
propozimit nga paragrafi 1. i këtij neni.  

 
Neni 279 

Përmbarimi për dërgimin e sendeve të zëvendësueshme 
 

Në qoftë se me dokumentin përmbarues është caktuara detyrimi për dërgimin e sasisë 
së caktuar të sendeve të zëvendësueshme që ndodhen te debitori, ose personi i tretë, 
përmbarimi zbatohet në mënyrën e paraparë për dorëzimin e sendeve të caktuara 
individualisht, neni 276 zbatohet përshtatshmërisht. 
 

Neni 280 
Veprimet procedurale kur nuk janë gjetur sendet 

 
1. Kur sendet e zëvendësueshme nuk janë gjetur as te debitori e as te personi i tretë, 

kërkuesi i përmbarimit mund të propozojë që përmbarimi të zbatohet duke e 
autorizuar organin përmbarues që brenda afatit të caktuar t'i blejë diku tjetër këto 
sende me shpenzime të debitorit. 

2. Propozimin që sendet t'i blejë diku tjetër, kërkuesi i përmbarimit mund ta 
parashtrojë brenda shtatë (7) ditësh nga dita në të cilën organi përmbarues e ka 
njoftuar që sendet nuk janë gjetur as te debitori as te personi i tretë.  

3. Sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit organi përmbarues me aktvendim ose 
urdhër e urdhëron debitorin që brenda afatit të caktuar ta depozitojë te organi 
përmbarues shumën e të hollave të nevojshme për blerjen e sendeve dhe e cakton 
përmbarimin për pagimin e kësaj shume me kamatëvonesë nga dita e vlerësimit të 
sendeve deri në ditën e depozitimit të shumës te organi përmbarues.  

4. Kërkuesi i përmbarimit ka për detyrë që në propozimin nga paragrafi 1. i këtij neni, 
ta përcaktoj mjetin përmbarimorë, me qëllim të pagimit të shumës së nevojshme për 
blerjen e sendeve të zëvendësueshme.  

5. Përmbarimi i aktvendimit ose urdhrit nga paragrafi 1. dhe 3. i këtij neni, bëhet 
vetëm pasi të ketë marrë formë të prerë.  

6. Në qoftë se kërkuesi i përmbarimit në afatin nga paragrafi 2. i këtij neni nuk e ka 
parashtruar propozimin për blerjen e sendeve diku tjetër, organi përmbarues do ta 
pezullojë procedurën përmbarimore, përveç se kur kërkuesi i përmbarimit me kohë 
e ka parashtruar edhe propozimin që debitori t'ia paguaj vlerën e sendeve që ka qenë 
i detyruar t'i dorëzojë.  

7. Po qe se gjatë zhvillimit të procedurës ndryshon vlera e sendeve të zëvendësueshme, 
kërkuesi i përmbarimit mund të kërkojë nga organi përmbarues vlerësimin e ri dhe ta 
urdhërojë debitorin që ta paguajë dallimin e vlerës.  
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Neni 281 
E drejta e shpërblimit të dëmit 

 
Me dispozitat e kreut të këtij ligji nuk preket në të drejtën e kërkuesit të përmbarimit që 
me padi kundër debitorit, në procedurë kontestimore ta kërkojë shpërblimin e dëmit që 
i është shkaktuar me mosdorëzimin, ose mos dërgimin e sendeve. 
 

KREU XII 
PËRMBARIMI PËR ZBRAZJEN DHE DORËZIMIN E PALUAJTSHMËRISË 

 
Neni 282 

Kompetenca territorial në rast të përmbarimit gjyqësor 
 
Për të vendosur për propozimin për përmbarim me anë të zbrazjes dhe dorëzimit të 
sendit të paluajtshëm, si dhe për kryerjen e përmbarimit, e kompetencës territoriale 
është Gjykata në territorin e së cilës ndodhet paluajtshmëria. 
 

Neni 283 
Kompetenca në rast të përmbarimit nga ana e përmbaruesit privat 

 
Për të vendosur për propozimin për përmbarim me anë të zbrazjes dhe dorëzimit të 
sendit të paluajtshëm, si dhe për kryerjen e përmbarimit, përmbaruesi privat ka 
kompetencë për të vendosur mbi propozimin përmbarimor dhe për të zbatuar 
përmbarimin. 
 

Neni 284 
Mënyra e zbatimit të përmbarimit 

 
1. Procedura e përmbarimit me qëllim të zbrazjes dhe dorëzimit të sendit të 

paluajtshëm zbatohet ashtu që organi përmbarues, pasi t'i largojë personat dhe 
sendet nga paluajtshmëria, ia dorëzon atë në posedim kreditorit të përmbarimit.  

2. Zbrazja dhe dorëzimi i paluajtshmërisë bëhet vetëm pas kalimit të shtatë (7) ditëve 
nga dita në të cilën debitorit i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin ose urdhri 
përmbarues, i cili nuk ka paraqitur prapësim kundër aktvendimit ose urdhrit të 
këtillë. Në rast se kundër aktvendimit ose urdhrit për përmbarim debitori ka 
paraqitur prapësim, atëherë afati shtatë (7) ditor fillon të ecë nga dita në të cilën 
debitorit i dorëzohet aktvendimi për refuzimin e prapësimit.  

3. Në qoftë se me largimin e personave nga paluajtshmëria janë përfshirë personat e 
mitur, atëherë organi përmbarues për përmbarimin në zhvillim e sipër e njofton 
organin e kujdestarisë. 

4. Fuqinë punëtore të nevojshme dhe mjetet për transport me qëllim të kryerjes së 
përmbarimit, ka për detyrë t'i sigurojë propozuesi i përmbarimit. Njoftimin lidhur 
me këtë, organi përmbarues duhet t'ia dërgoj kreditorit së paku shtatë (7) ditë para 
se të fillojë zbatimi i përmbarimit. 
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Neni 285 
Masat e dhunshme në rast nevoje 

 
1. Me kërkesën e organit përmbarimor organet e policisë dhe organi i kujdestarisë janë 

të detyruar që të japin gjithë ndihmën e nevojshme, me qëllim të kryerjes së 
veprimeve përmbarimore nga paragrafi 1. i nenit 284 të këtij ligji.  

2. Kundër personave të cilët e pengojnë përmbarimin, Gjykata e shqipton masën e 
largimit apo gjobën me të holla nga neni 15 dhe 16 i këtij ligji.  

 
Neni 286 

Mënjanimi i sendeve të luajtshme nga paluajtshmëria 
 
1. Sendet e luajtshme që duhet mënjanuar nga paluajtshmëria i dorëzohen debitorit, e 

në qoftë se ky nuk është i pranishëm, anëtarit të rritur të familjes së tij ose personit 
të autorizuar nga debitori.  

2. Në qoftë se me rastin e kryerjes së veprimeve përmbarimore nuk është i pranishëm 
asnjë nga personat nga paragrafi 1. i këtij neni, apo në qoftë se këta persona refuzojnë 
t'i marrin, sendet do t'i jepen për ruajtje personit tjetër, me shpenzimet e debitorit.  

3. Kreditori ka për detyrë që ta gjejë personin tjetër të cilit i dorëzohen sendet e 
mënjanuara nga paluajtshmëria. Kreditori mundet vetë t'i marrë sendet e luajtshme 
të mënjanuara të debitorit për ruajtje me shpenzime të cilat i mbeten në ngarkim 
debitorit.  

 
Neni 287 

Konfirmimi i veprimeve të përmbaruesit 
 
1. Sendet e mënjanuara ia dorëzon për ruajtje personit tjetër, apo kreditorit të 

përmbarimit, organi përmbarues. Organi përmbarues mund të vendosë më vonë me 
anë të konkluzionit, që sendet e mënjanuara t'i merren personit tjetër dhe t'i besohen 
për ruajtje personit të tretë.  

2. Për dhënien e sendeve për ruajtje personit të tretë dhe për shpenzimet e ruajtjes, 
organi përmbarues e njofton debitorin, po qe se kjo është e mundshme dhe i cakton 
afat brenda të cilit mund ta kërkojë dorëzimin e sendeve pasi t'i paguaj shpenzimet e 
ruajtjes deri në atë moment.  

3. Bashkë me këtë njoftim, organi përmbarues do ta paralajmërojë debitorin se pas 
skadimit të afatit të caktuar sipas paragrafit 2. të këtij neni, sendet do të shiten dhe 
prej çmimit të shitjes do të paguhen shpenzimet e ruajtjes dhe të shitjes së sendeve.  

 
Neni 288 

Shitja e sendeve të mënjanuara 
 
1. Organi përmbarues do të caktojë me anë të konkluzionit shitjen e sendeve të 

mënjanuara për llogari të debitorit, në qoftë se ky brenda afatit që i është lënë nuk e 
kërkon dorëzimin e tyre dhe nuk i kompenson shpenzimet e ruajtjes.  

2. Pjesa e çmimit të arritur nga shitja që mbetet pas pagimit të shpenzimeve të ruajtjes 
dhe të shitjes, depozitohet te organi përmbarues në dobi të debitorit.  
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3. Shitja e sendeve bëhet sipas dispozitave të këtij ligji të parapara në Kreun 1, Pjesën 
2, të këtij ligji, me qëllim të përmbushjes së kredive në të holla.  

 
Neni 289 

Përmbarimi për realizimin e shpenzimeve 
 
1. Kreditori ka të drejtë që në propozimin e tij për përmbarim, me qëllim të zbrazjes 

dhe dorëzimit të sendit të paluajtshëm të kërkojë që bashkë me përmbarimin të 
caktohet përmbarimi për sendet e luajtshme të debitorit, që duhet mënjanuar nga 
paluajtshmëria me qëllim të pagimit të shpenzimeve procedurale. 

2. Përmbarimi nga paragrafi 1. i këtij neni caktohet dhe zbatohet sipas rregullave të 
këtij ligji të parapara në Kreun 1, Pjesën 2 të këtij ligji për realizimin e kredisë në të 
holla, sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit. 

 
KREU XIII 

PËRMBARIMI PËR REALIZIMIN E KREDISË PËR VEPRIM, 
MOSVEPRIM, APO DURIM / PËSIM 

 
Neni 290 

Kompetenca territorial në rast të përmbarimit nga Gjykata 
 
Në qoftë se debitori në bazë të dokumentit përmbarues, ka për detyrë të kryejë 
veprimin e caktuar, apo ti duroj veprimet e caktuara, ose të përmbahet nga veprimi i 
caktuar, për të vendosur për propozimin për përmbarim dhe për zbatimin e përmbarimit 
e kompetencës territoriale është Gjykata në territorin e të cilës debitori duhet ta 
përmbushë detyrimin e caktuar në dokumentin përmbarues. 
 

Neni 291 
Kompetenca në rast të përmbarimit nga ana e përmbaruesve privat 

 
Për të vendosur për propozimin përmbarimor në qoftë se debitori në bazë të dokumentit 
përmbarues, ka për detyrë të kryejë veprimin e caktuar, apo ti duroj veprimet e 
caktuara, ose të përmbahet nga veprimi i caktuar, përmbaruesi privat ka kompetencë 
për të vendosur mbi propozimin përmbarimor dhe të zbatojë përmbarimin. 
 

Neni 292 
Detyrimi i veprimit që mund të kryhet nga çdokush 

 
1. Përmbarimi për realizimin e detyrimit për veprim të cilin mund ta kryej çdokush, 

zbatohet ashtu që organi përmbarues e autorizon kreditorin që me shpenzime të 
debitorit t'ia besoj ndonjë personi tjetër kryerjen e veprimit të tillë apo që vetë ta 
kryejë atë veprim.  

2. Në propozimin për përmbarim, kërkuesi i përmbarimit mund të propozojë që organi 
përmbarues me aktvendim apo urdhër për përmbarim t'ia urdhërojë debitorin që më 
parë ta depozitoj në Gjykatë shumën e caktuar të nevojshme për pagimin e 
shpenzimeve që do të shkaktohen me kryerjen e veprimit nga personi tjetër, apo nga 
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vetë kreditori. Sasinë e shumës së depozituar organi përmbarues e cakton sipas 
vlerësimit të lirë, duke marrë parasysh sipas mundësisë çmimoren e personit të 
autorizuar për kryerjen e veprimit të tillë, të cilën propozimit për përmbarim ia 
bashkangjetë kreditori.  

3. Aktvendimin ose urdhrin definitiv për sasinë e shpenzimeve nga paragrafi 2. i këtij 
neni, organi përmbarues e jep me propozimin e kërkuesit të përmbarimit, 
respektivisht të debitorit, pasi të jetë kryer veprimi.  

4. Në qoftë se më vonë konstatohet se në bazë të aktvendimit ose urdhrit nga paragrafi 
2. i këtij neni, janë marrë nga debitori më tepër mjete se që ka qenë nevoja për 
mbulimin e shpenzimeve për kryerjen e veprimit dhe të shpenzimeve të procedurës 
përmbarimore, atëherë organi përmbarues do ta kthejë dallimin nëse ka mjete të 
marra nga debitori, respektivisht do t'i urdhërojë kreditorit që brenda afatit të 
caktuar ta kthejë dallimin e tillë, po qe se atij i është lanë në disponim.  

5. Në bazë të aktvendimit nga paragrafi 2. i këtij neni, mund të propozohet përmbarimi 
edhe para se të bëhet i formës së prerë aktvendimi ose urdhri për përmbarimin, 
kurse në bazë të aktvendimit nga paragrafi 3. i këtij neni, vetëm pasi ai të bëhet i 
formës së prerë.  

 
Neni 293 

Detyrimi i veprimit që mund të kryhet vetëm nga debitori 
 
1. Në qoftë se veprimin e caktuar në dokumentin përmbarues mund ta kryejë vetëm 

debitori, organi përmbarues me aktvendimin për përmbarimin ose urdhrin 
përmbarues do t'ia caktojë debitorit afatin për përmbushjen e detyrimit. Me 
aktvendimin ose urdhrin për përmbarimin organi përmbarues njëherit i kërcënohet 
debitorit dhe eventualisht personave përgjegjës në debitorin që është person juridik, 
se do të gjobiten sipas nenit 15 dhe 16 të këtij ligji, po qe se brenda afatit të caktuar 
nuk e përmbushin detyrimin. 

2. Në qoftë se debitori brenda afatit që ia ka caktuar organi përmbarues nuk e 
përmbushë detyrimin, Gjykata sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit, do të 
veprojë më tutje sipas dispozitave të nenit 15 dhe 16 të këtij ligji. 

3. Debitori që e ka përmbushur detyrimin e vet brenda afatit të cilin ia ka lënë organi 
përmbarues, ka për detyrë që pa vonesë ta njoftojë organin përmbarues për një gjë 
të tillë, si dhe ta parashtrojë të organi përmbarues mjetin me të cilin në mënyrë të 
padyshimtë provohet pretendimi i tillë. Provë e këtillë konsiderohet deklarata me 
shkrim e kërkuesit të përmbarimit të vërtetuar, nga e cila shihet se veprimi i 
detyruar është kryer, procesverbali i organit përmbarues në të cilin është konstatuar 
se veprimi i detyruar është kryer, konstatimi dhe mendimi i ekspertit nga i cili 
shihet se është kryer veprimi, etj. Në të kundërtën do të merret se veprimi nuk është 
kryer. 

4. Në qoftë se veprimi të cilin mund ta kryejë vetëm debitori, nuk varet vetëm nga 
vullneti i tij (krijimi i veprës artistike muzikore, pamore, letrare, arkitektonike, etj.), 
atëherë kreditori nuk ka të drejtë ta kërkojë shpërblimin nga paragrafi 1. i këtij neni, 
por vetëm të drejtën që të kërkojë shpërblimin e dëmit të pësuar.  
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Neni 294 
Detyrimi për durim dhe mosveprim 

 
1. Në qoftë se debitori është i detyruar ta duroj kryerjen e ndonjë veprimi, ose të 

përmbahet nga kryerja e veprimit, organi përmbarues sipas propozimit të kreditorit 
që pretendon se debitori vepron në kundërshtim me detyrimin e tij, me aktvendim 
apo urdhër e urdhëron debitorin që të sillet në pajtim me detyrimin që e ka dhe e 
kërcënon me gjobë në të holla. Gjobat do të zbatohen në rast të mos përmbushjes së 
obligimeve në pajtim me nenet 15 dhe 16 të këtij ligji.  

2. Kreditori mund t'i parashtrojë Gjykatës propozim që debitorit t'i caktohet gjoba nga 
shkaku se ai përkundrejt urdhëresës së organit përmbarues ka vazhduar të veprojë 
në kundërshtim me detyrimin e tij. Ky propozim mund të bëhet brenda afatit prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga marrja e dijenisë për sjelljen e tillë të debitorit, por 
më së voni brenda afatit prej një viti nga shkelja e detyrimit.  

3. Pas skadimit të afateve nga paragrafi 2 i këtij neni, organi përmbarues me 
aktvendim e refuzon propozimin për shqiptimin e gjobës në të holla dhe e pezullon 
procedurën, kurse kreditori e humbë të drejtën e paraqitjes së propozimit të ri për 
përmbarim, në bazë të të njëjtit dokument përmbarues. 

4. Për procedurën e përmbarimit nga paragrafi 1. i këtij neni, përshtatshmërish 
zbatohen dispozitat e nenit 293 të këtij ligji. 

 
Neni 295 

Depozitimi i garancionit për shpërblimin e dëmit 
 
1. Organi përmbarues me propozimin e kreditorit do ta urdhërojë me aktvendim ose 

urdhër debitorin që te organi përmbarues ta depozitojë një shumë të hollash për 
shpërblimin e dëmit që mund ta pësojë kreditori me sjelljen e mëtejme të debitorit 
në kundërshtim me detyrimin për durim dhe mosveprim. Në këtë rast kreditori i 
përmbarimit duhet ta bë jë të besueshme mundësinë e pësimit të dëmit.  

2. Kohëzgjatjen e garancionit e cakton organi përmbarues duke i marrë parasysh 
rrethanat e rastit konkret.  

3. Në bazë të vendimit për depozitimin e garancionit, përmbarimi zbatohet me 
propozimin e kreditorit.  

 
Neni 296 

Përmbarimi me qëllim të rivendosjes së gjendjes së mëparshme 
 
1. Në qoftë se për shkak të sjelljeve të debitorit në kundërshtim me detyrimin nga 

dokumenti përmbarues është krijuar ndryshimi që nuk është në pajtim me të drejtat 
e kreditorit, organi përmbarues do ta autorizojë këtë të fundit me propozimin e tij që 
vetë ai, e në rast nevoje edhe me ndihmën e organi përmbarues, ta rivendosë 
gjendjen e mëparshme me shpenzimet e debitorit dhe në rrezikun e tij. 

2. Sa i përket depozitimit të shumës së nevojshme për mbulimin e shpenzimeve që 
mund t'i shkaktojë rivendosja në gjendjen e mëparshme dhe caktimit të shumës 
definitive të tyre, zbatohen dispozitat për shpenzimet për përmbarimin e veprimit, të 
cilin përveç debitorit mund ta kryej edhe personi tjetër.  
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Neni 297 
Ri-pengimi i posedimit 

 
1. Në qoftë se në bazë të dokumentit përmbarimor, të nxjerrë sipas padisë për shkak të 

pengimit të posedimit, është kryer përmbarimi, apo në qoftë se debitori e ka 
përmbushur vullnetarisht detyrimin e vet, kurse pas kësaj përsëri e bënë pengimin e 
posedimit i cili në esencë nuk dallohet nga pengimi i mëparshëm, organi 
përmbarues me propozimin e kërkuesit të përmbarimit, në bazë të dokumentit 
përmbarues të njëjtë, do të nxjerrë aktvendim të ri për përmbarimin apo urdhrin 
përmbarues, me qëllim të rivendosjes së gjendjes së mëparshme nëse kjo është e 
nevojshme dhe do të kërcënohet debitori me gjobitje nëse përsëri kryen pengim 
posedimi. Në këtë rast në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe dispozitat e nenit 290 
të këtij ligji.  

2. Propozimin për përmbarimin nga paragrafi 1. i këtij neni, kërkuesi i përmbarimit 
mund ta parashtrojë brenda afatit prej tridhjet (30) ditësh, nga dita kur ka marrë 
dijeni për ri-pengimin e posedimit, por jo më vonë se brenda një (1) viti nga 
pengimi i përsëritur.  

 
Neni 298 

E drejta e shpërblimit të dëmit (zhdëmtimit) 
 
Me dispozitat e këtij kreu të ligjit, nuk preket e drejta e kreditorit që me padi të ngritur 
në procedurën kontestimore të kërkojë shpërblimin e dëmit që i është shkaktuar me 
sjelljet e debitorit në kundërshtim me detyrimin e tij të caktuar në dokumentin 
përmbarimor. 
 

KREU XIV 
PËRMBARIMI I VENDIMIT PËR NDARJEN E SENDEVE 

 
Neni 299 

Kompetenca territorial në rastet e përmbarimit gjyqësor 
 
Për vendosje për propozimin për përmbarim dhe për zbatimin e përmbarimit në bazë të 
vendimit për ndarjen e sendeve, e kompetencës tokësore është Gjykata në territorin e së 
cilës ndodhet sendi në bashkëpronësi. 
 

Neni 300 
Kompetenca në rast të përmbarimit nga ana e përmbaruesit privat 

 
Për vendosje për propozimin për përmbarim dhe për zbatimin e përmbarimit në bazë të 
vendimit për ndarjen e sendeve, përmbaruesi privat ka kompetencë për të vendosur mbi 
propozimin përmbarimor dhe për të zbatuar përmbarimin. 
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Neni 301 
Ndarja fizike e sendit 

 
1. Ndarjen fizike të sendit të përbashkët, organi përmbarues e cakton në qoftë se 

ndarja e tillë është parashikuar me dokumentin përmbarues.  
2. Veprimet e posaçme për kryerjen e ndarjes fizike i zbaton sipas rrethanave të rastit 

organi përmbarues.  
3. Organi përmbarues do t'i ftojë pjesëmarrësit e procedurës që të jenë të pranishëm 

me rastin e kryerjes së ndarjes fizike të sendit.  
4. Në qoftë se e kërkon nevoja, organi përmbarues mund ta caktojë ekspertizën.  
 

Neni 302 
Ndarja e sendit me anë të shitjes 

 
Në qoftë se në bazë të dokumentit përmbarues sendin e përbashkët duhet shitur me 
qëllim të ndarjes së tij, shitja do të bëhet në mënyrën e paraparë me Kreun 1 dhe 9 të 
Pjesës 2, të këtij ligji. Për çështjet e caktuara palët mund të merren vesh ndryshe. 
 

Neni 303 
Caktimi i mënyrës së ndarjes 

 
1. Organi përmbarues vendosë sipas rregullave për raportet pronësore-juridike se a do 

ta bëjë ndarjen fizikisht, apo me anë të shitjes, po qe se me anë të dokumentit 
përmbarues, mënyra e ndarjes nuk është caktuar e as palët nuk janë marrë vesh për 
një gjë të tillë.  

2. Ndarja do të bëhet me anë të shitjes së sendit të përbashkët, po qe se në procedurën 
përmbarimore konstatohet se ndarja fizike e paraparë me dokumentin përmbarues 
nuk është e mundur, apo se është e mundur por me zvogëlim të vlerës së sendit.  

 
Neni 304 

Shpenzimet procedurale të përmbarimit 
 
1. Shpenzimet e zbatimit të përmbarimit sipas dispozitave të këtij kreu, i heqin të 

gjithë bashkëpronarët në përpjesëtim me vlerën e pjesëve që u takojnë për sendin në 
bashkëpronësi të tyre.  

2. Bashkëpronari që ka shkaktuar shpenzime të posaçme, ka për detyrë t'ua paguajë 
ato bashkëpronarëve që kanë pasur shpenzime të tilla.  

 
KREU XV 

PËRMBARIMI ME QËLLIM MARRJEJE TË DEKLARATËS SË VULLNETIT 
 

Neni 305 
Kredia e pakushtëzuar 

 
1. Në qoftë se debitori me vendimin që e ka cilësinë e dokumentit përmbarues, është 

detyruar për dhënien e deklaratës së vullnetit, konsiderohet se deklaratën me 
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përmbajtje si në dokumentin përmbarues e ka dhënë në momentin kur është bërë i 
formës së prerë vendimi i tillë.  

2. Po qe se debitori ka marrë përsipër detyrimin për dhënien e deklaratës së vullnetit 
me ujdinë gjyqësore apo administrative, konsiderohet se deklaratën me përmbajtje 
si në ujdinë, e ka dhënë në momentin në të cilin është bërë i kërkueshëm detyrimi i 
tij sipas ujdisë së tillë.  

 
Neni 306 

Kredia e kushtëzuar 
 
Në qoftë se përmbushja e kredisë për dhënien e deklaratës së vullnetit varet nga 
përmbushja e ndonjë detyrimi të kreditorit të përmbarimit, apo nga ndonjë kusht tjetër, 
konsiderohet se debitori e ka dhënë deklaratën e vullnetit, në momentin në të cilin 
kreditori e ka përmbushur detyrimin e tij, apo në momentin në të cilin plotësohet kushti 
tjetër që provohet me dokumentin publik, apo me dokumentin e vërtetuar sipas ligjit. 
 

KREU XVI 
PËRMBARIMI ME ANË TË REGJISTRIMIT TË DREJTAVE 

NË LIBRIN PUBLIK 
 

Neni 307 
Kompetenca territorial në rastet e përmbarimit gjyqësor 

 
1. Për vendosje mbi propozimin për përmbarimin me qëllim të themelimit të drejtave 

në paluajtshmërinë me regjistrim në librin publik, si dhe për kalimin, kufizimin, ose 
shuarjen e të drejtës së regjistruar, e kompetencës territoriale është Gjykata në 
territorin e të cilës ndodhet organi që mbanë librin publik për paluajtshmëri. 

2. Për zbatimin e përmbarimit nga paragrafi 1. i këtij neni, është kompetente në 
pikëpamje territoriale Gjykata, apo organi që mban regjistrin publik për 
paluajtshmërin e tillë. 

 
Neni 308 

Kompetenca në rast të përmbarimit nga ana e përmbaruesit privat 
 
Për vendosje mbi propozimin për përmbarimin me qëllim të themelimit të drejtave në 
paluajtshmërinë me regjistrim në librin publik, si dhe për kalimin, kufizimin, ose 
shuarjen e të drejtës së regjistruar, përmbaruesi privat ka kompetence për të vendosur 
mbi propozimin përmbarimor dhe për të zbatuar përmbarimin. 
 

Neni 309 
Mënyra e zbatimit të përmbarimit 

 
1. Në bazë të dokumentit përmbarues të cilin është caktuar detyrimi i regjistrimit në 

librin publik, organi përmbarues urdhëron që në librin publik të bëhet regjistrimi 
përkatës.  

2. Regjistrimi i caktuar me anë të aktvendimit për përmbarimin ose urdhrit përmbarues 
zbatohet sipas detyrës zyrtare.  
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Neni 310 
Regjistrimi i të drejtës së pronësisë kur debitori nuk është i regjistruar si pronar 

 
Kur debitori nuk është i regjistruar si pronar i paluajtshmërisë, regjistrimi i të drejtës së 
pronësisë të kreditorit për këtë paluajtshmëri mund të bëhet në qoftë se, kreditori 
bashkë me propozimin për përmbarim parashtron provën konform rregullave për 
regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëritë, e paraardhësit juridik i debitorit është 
personi që është i regjistruar si pronar. 
 

Neni 311 
Regjistrimi i të drejtës tjetër sendore kur debitori nuk është i regjistruar si 

pronar 
 
Kur sipas dokumentit përmbarues kreditori është i autorizuar që kundrejt debitorit të 
kërkojë regjistrimin e të drejtës së pengut, apo të ndonjë të drejte tjetër sendore në 
paluajtshmërinë përveç të drejtës së pronësisë, kurse debitori nuk është i regjistruar si 
pronar i paluajtshmërisë, kreditori i përmbarimit mund të kërkojë me propozimin për 
përmbarimin, që e drejta e pronësisë të regjistrohet në emër të debitorit, e pastaj të 
bëhet regjistrimi i të drejtës së kreditorit, po qe se e paraqet provë, në pajtim me 
dispozitat për regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëritë, nga e cila provë shihet se 
debitori e ka fituar të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë e këtillë. 
 

KREU XVII 
PËRMBARIMI I VENDIMIT PËR KTHIMIN NË VENDIN E PUNËS 

 
Neni 312 

Kompetenca territoriale 
 
1. Për vendosje për propozimin për përmbarim në bazë të dokumentit përmbarues, me 

të cilin punëdhënësi është urdhëruar që punëtorin ta kthejë në punë, apo që ta 
sistemoj në vendin përkatës të punës dhe për zbatimin e përmbarimit, e 
kompetencës territoriale është Gjykata në territorin e së cilës është krijuar 
marrëdhënia e punës.  

2. Gjykata ka kompetenca ekskluzive për përmbarimin e vendimeve lidhur me kthimin 
e punëtorit dhe shërbyesve civil në punë.  

 
Neni 313 

Afati për paraqitjen e propozimit për përmbarim 
 
Propozimi për përmbarim në bazë të dokumentit përmbarimor për kthim në vendin e 
punës, me të cilin punëdhënësi është urdhëruar që punëtorin ta kthejë në punë, mund të 
paraqitet brenda afatit prej nëntëdhjetë (90) ditësh, nga dita kur vendimi është bërë i 
formës së prerë. 
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Neni 314 
Mënyra e zbatimit të përmbarimit 

 
1. Përmbarimi në bazë të dokumentit përmbarues sipas të cilit punëdhënësi është i 

detyruar që punëtorin ta kthejë në punë, apo që ta sistemoj në vendin përkatës të 
punës, zbatohet me anë të caktimit të gjobave në të holla kundër punëdhënësit dhe 
personit përgjegjës në të. 

2. Dënimi me të holla caktohet sipas dispozitave të nenit 15 dhe 16 të këtij ligji dhe 
dispozitave për përmbarimin me qëllim të realizimit të kredisë për veprimin të cilin 
mund ta kryejë vetëm debitori. 

 
Neni 315 

Shpërblimi i pagës në rast të kthimit të punëtorit në punë 
 
1. Kreditori që e ka parashtruar propozimin për kthim në punë, ka të drejtë të kërkojë 

që Gjykata të nxjerrë aktvendim me të cilin do të caktojë se, debitori ka për detyrë 
që atij t'ia paguajë në emër të pagës shumat mujore që janë bërë të kërkueshme, nga 
dita në të cilën ka marrë formë të prerë vendimi e deri në ditën e rikthimit në punë. 
Me të njëjtin aktvendim, Gjykata e cakton përmbarimin për realizimin e shumave 
mujore të caktuara.  

2. Kërkesa nga paragrafi 1. i këtij neni mund t'i bashkëngjitet propozimit për 
përmbarim, ose mund të paraqitet më vonë deri në përfundimin e procedurës së 
përmbarimit.  

 
Neni 316 

Efekti i aktvendimit për kompensim 
 
1. Aktvendimi i nxjerr sipas paragrafit 1. të nenit 315 të këtij ligji, e ka efektin e 

aktvendimit me të cilin vërtetohet ekzistimi i detyrimit të debitorit dhe efektin e 
aktvendimit për përmbarimin.  

2. Debitori mund të propozojë që aktvendimi nga paragrafi 1. i këtij neni të 
shfuqizohet, po qe se pas nxjerrjes së tij kanë ndryshuar rrethanat në bazë të cilave 
është nxjerrë ai.  

3. Kompensimi i pagës mujore caktohet në shumën që do ta realizonte punëtori po të 
ishte në punë.  

 
Neni 317 

Realizimi i kompensimit në procedurë të posaçme 
 
1. Propozuesi i përmbarimit rezervon të drejtën e tij për pagesë ose kompensimin e 

pagave mujore ose pagesave tjera përderisa ka qenë i papunësuar për shkak të një 
vendimi të paligjshëm të punëdhënësit për largimin e tij nga puna dhe mund të 
kërkojë që rasti i tij të trajtohet në procedurë kontestimore.  

2. Në qoftë se Gjykata përmbarimore vetëm pjesërisht e ka miratuar kërkesën për 
pagimin e pagave mujore, atëherë ajo do ta udhëzojë kreditorin e përmbarimit që 
pjesën tjetër të kërkesës ta realizojë në procedurën gjyqësore kontestimore.  
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KREU XVIII 
PËRMBARIMI I VENDIMEVE NGA LËMI I SË DREJTËS FAMILJARE 

DORËZIMI DHE MARRJA E FËMIJËS 
 

Neni 318 
Kompetenca territoriale 

 
1. Për të vendosur për propozimin për përmbarimin e vendimit të Gjykatës me të cilin 

urdhërohet dorëzimi i fëmijës prindit, apo personit tjetër, respektivisht institucionit 
të cilit i është besuar fëmija në ruajtje dhe edukim, është kompetente Gjykata e cila 
është e kompetencës së përgjithshme territoriale për palën që e kërkon 
përmbarimin, por edhe Gjykata në territorin e së cilës ndodhet fëmija.  

2. Për zbatimin e përmbarimit, kompetente në pikëpamje territoriale është Gjykata në 
territorin e së cilës ndodhet fëmija në kohën e përmbarimit.  

 
Neni 319 

E drejta e paraqitjes së propozimit 
 
Propozimin për përmbarimin e vendimit mund ta paraqesë prindi, apo personi tjetër të 
cilit fëmija i është besuar në ruajtje dhe edukim, si dhe organi i kujdestarisë. 
 

Neni 320 
Mënyra e zbatimit të përmbarimit 

 
1. Me rastin e zbatimit të përmbarimit, Gjykata sidomos kujdeset për nevojën që të 

mbrohen interesat e fëmijës në masën më të madhe të mundshme.  
2. Me aktvendimin për përmbarimin, Gjykata i cakton debitorit afat prej tri (3) ditësh, 

nga dita në të cilën i është dorëzuar aktvendimi, që fëmijën t'ia dorëzoj prindit, apo 
personit tjetër, respektivisht institucionit të cilit fëmija i është besuar në ruajtje dhe 
edukim, me kërcënim të shqiptimit të gjobës në të holla.  

3. Gjoba në të holla shqiptohet dhe përmbarohet sipas dispozitave të këtij ligji, për 
kryerjen e veprimit që mund ta bëjë vetëm debitori.  

4. Në qoftë se përmbarimi nuk ka mund të zbatohet me shqiptimin dhe përmbarimin e 
vendimit për gjobën në të holla, përmbarimi do të zbatohet me marrjen e fëmijës 
nga personi te i cili ndodhet fëmija dhe dorëzimin e fëmijës prindit, ose personit 
tjetër apo institucionit të cilit fëmija i është besuar për ruajtje dhe edukim.  

5. Marrjen dhe dorëzimin e fëmijës sipas paragrafit 4. të këtij neni, mund ta bëjë 
vetëm Gjykatësi në bashkëpunim me psikologun e organit të kujdestarisë, të 
shkollës, këshillimores së familjes, apo të institucionit tjetër të specializuar për 
ndërmjetësim në marrëdhëniet familjare.  

 
Neni 321 

Vazhdimi i përmbarimit 
 
Gjykata me propozimin e palës të cilës i është besuar fëmija, e vazhdon ekzekutimin 
sipas të njëjtit aktvendim për përmbarimin, në qoftë se fëmija në afatin tre (3) mujor, 
nga dita e dorëzimit të fëmijës përsëri gjendet te personi nga i cili është marrë. 
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Neni 322 
Marrja e fëmijës 

 
1. Përjashtimisht nga dispozitat nga neni 320 të këtij ligji, në rastin në të cilin 

konstatohet se i është rrezikuar jeta, shëndeti, ose zhvillimi psikofizik i fëmijës, 
Gjykata do ta zbatojë përmbarimin pa caktuar paraprakisht afat për dorëzimin e 
fëmijës dhe pa shqiptuar gjoba gjyqësore, duke marrë fëmijën dhe duke ia dorëzuar 
prindit, apo personit tjetër, respektivisht institucionit të cilit fëmija i është besuar në 
ruajtje dhe edukim.  

2. Ky përmbarim, zbatohet në bashkëpunim me organin e kujdestarisë, në mënyrën e 
rregulluar në paragrafin 4. dhe 5 neni 320 të këtij ligji.  

 
PJESA E TRETË 

PËRMBARUESI PRIVAT 
 

KREU I 
MANDATI DHE KOMPETENCAT 

 
Neni 323 

Statusi dhe kompetencat e përmbaruesit privat 
 
1. Përmbaruesi privat për kryerjen e autorizimeve publike të besuara me këtë ligj 

emërohet nga Ministri i Drejtësisë (më tutje: Ministri) për territorin e Gjykatës 
themelore.  

2. Përmbaruesi privat është kompetent të ndërmarrë të gjitha veprimet të përcaktuara 
në nenin 341 të këtij ligji dhe veprime të tjera të lejuara apo përcaktuara për 
përmbaruesin privat sipas këtij ligji, përveç kur shprehimisht ndalohen me këtë ligj.  

3. Përmbaruesi privat do të ndërmerr veprime për të zbatuar përmbarimin brenda 
territorit për të cilin është emëruar. 

4. Me kërkesë të kreditorit, përmbaruesi privat mund të ndërmarr veprime për 
zbatimin e përmbarimit edhe jashtë territorit për të cilin ai është emëruar, 
personalisht apo nëpërmes përmbaruesit privat të territorit tjetër. 

5. Organet e administratës shtetërore mundet t'i besojnë përmbaruesit privat zbatimin e 
përmbarimit në procedurat të cilat aplikohen në bazë të vendimeve të këtyre 
organeve shtetërore, vetëm nëse parashihet ndryshe me ndonjë ligj të veçant.  

6. Selia e përmbaruesit privat do të jetë e vendosur brenda territorit të Gjykatës 
themelore për të cilin ai është emëruar.  

 
Neni 324 

Pa pajtueshmëria me kryerjen e veprimeve përmbarimore 
 
1. Kryerja e funksioneve, mbikëqyrëse apo menaxhues në subjektet komerciale, 

institucionet shtetërore, shërbimet financiare, çështjet komerciale dhe detyrat e 
noterisë dhe avokatisë është në mos pajtueshmëri me veprimet përmbarimore të 
përmbaruesit privat.  

2. Përmbaruesi privat nuk mund të themeloje marrëdhënie pune me ndonjë subjekt 
shtetëror apo komercial.  
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3. Kufizimi i parashikuar në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni nuk vlen për aktivitetet 
shkencore, teknike, artistike apo arsimore apo kryerjen e aktiviteteve në Odë dhe 
shoqatat ndërkombëtare të përmbaruesve privat.  

 
Neni 325 

Përjashtimi 
 
1. Dispozitat e ligjit të procedurës kontestimore për përjashtimin e gjyqtarëve vlejnë 

përshtatshmërish edhe për përjashtimin e përmbaruesve privat.  
2. Gjyqtari i Gjykatës themelore brenda territorit të cilit është emëruar përmbaruesi 

privat, vendos për kërkesën për përjashtim.  
3. Nuk do të lejohet asnjë ankesë kundër aktvendimit i cili aprovon apo hedh poshtë 

një kërkesë për diskualifikimin e një zyrtari privat të përmbarimit.  
4. Veprimet përmbarimore të përmbaruesit privat të kryera në kundërshtim me 

paragrafin 1. të këtij neni do të abrogohen.  
 

KREU II 
EMËRIMI DHE BETIMI 

 
Neni 326 

Kushtet për emërimin e përmbaruesit privat 
 
1. Përmbarues privat mund te emërohet personi i cili plotëson kushtet si në vijim:  

1.1. të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;  
1.2. të ketë zotësi të plotë për të vepruar, dhe duhet të jetë i aftë në aspektin 

shëndetësor;  
1.3. të jetë jurist i diplomuar në fakultetin juridik, apo të ndonjë fakulteti juridik të 

ndonjë vendi tjetër, pas nostrifikimit të diplomës në Republikën e Kosovës;  
1.4. të ketë të kryer provimin e jurisprudencës;  
1.5. të ketë së paku tri (3) vjet përvojë pune juridike;  
1.6. të ketë dhënë provimin për përmbarues;  
1.7. që kundër tij nuk zhvillohet procedurë hetimore për vepër penale, përkatësisht 

që nuk është i dënuar për vepër penale me dënim me burg e cila vepër është e 
dënueshme më së paku gjashte (6) muaj, apo për vepër penale e cila e bënë të 
padenjë në ushtrimin e punës së përmbaruesit;  

1.8. të paraqes deklaratë te noteri për gjendjen e tij material, me të gjitha pasojat 
nga dhënia e deklaratës së rrejshme. 

2. Në qoftë se kundër kandidatit që ka dorëzuar kërkesë për emërim për përmbarues 
është duke u zhvilluar procedure penale, vendimi për emërim shtyhet deri sa të 
arrihet vendimi në procedurën penale. 

 
Neni 327 

Caktimi i numrit të përmbaruesve privat 
 
1. Numrin e përmbaruesve privat e cakton Ministri në përputhje me dispozitat e këtij 

ligji.  



 
Ligjet civile 

 868 

2. Për territorin e Gjykatës themelore një pozitë e përmbaruesit privat, sipas rregullit, 
caktohet në njëzet e pesë mijë (25.000) banorë.  

3. Numri i përmbaruesve privat për territorin e Gjykatës themelore, mund të rritet 
derisa numri i përmbaruesve privat të emëruar në secilin rajon të arrijë proporcionin 
e paraparë në paragrafin 2. të këtij neni.  

4. Përjashtimisht nga paragrafi 2. i këtij neni, Ministri varësisht nga nevoja apo sipas 
kërkesës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës ose Odës së përmbaruesve cakton edhe 
numër më të madh të përmbaruesve privat.  

 
Neni 328 

Procedura e emërimit të përmbaruesit privat 
 
1. Ministri emëron përmbaruesin privat në bazë të konkursit publik.  
2. Ministria e Drejtësisë (më tutje: Ministria) shpall konkursin në së paku dy (2) 

gazeta ditore.  
3. Afati kohor për konkurim nuk do të jetë më pak se tridhjetë (30) ditë nga data e 

shpalljes sipas paragrafit 2. të këtij neni. Kandidatet aplikacionit për konkurrim 
duhet t'ia bashkangjesin dokumentacionin me të cilin vërtetohet se i plotësojnë 
kushtet nga neni 326 i këtij ligji.  

4. Komisionin për vlerësimin e kandidateve (më tej Komisioni Vlerësues) e emëron 
Ministri, i cili përbëhet si në vijim:  
4.1. një (1) gjyqtar nga Gjykata Supreme i propozuar nga Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës;  
4.2. dy (2) përmbarues të propozuar nga Oda e Përmbaruesve privat;  
4.3. një (1) përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë i cili ka së paku dhjete (10) vjet 

përvojë pune në fushën e drejtësisë;  
4.4. një (1) profesor i rregullt i lëmis civile.  

5. Për grupin e parë të përmbaruesve privat deri në themelimin e Odes së 
përmbaruesve privat, anëtaret nga nënparagrafi 4.2. i këtij neni do të zëvendësohen 
nga dy (2) gjyqtarë të propozuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës.  

 
Neni 329 

Organizimi i vlerësimit të përmbaruesve dhe provimit 
 
1. Komisioni Vlerësues pas vlerësimit të aplikacioneve dhe dokumentacionit të 

kandidateve do të përpilojë listën me propozime për emërimin e kandidateve i cila i 
dorëzohet Ministrit.  

2. Me rastin e përzgjedhjes në mes të më shumë kandidateve posaçërisht do të merret 
parasysh rezultati i tyre në provimin për përmbarues privat.  

3. Ministri nxjerr akt nënligjor për punën e Komisionit Vlerësues.  
 

Neni 330 
Emërimi i përmbaruesve privat 

 
1. Ministri, brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e pranimit të listës me propozime të 

kandidatëve merr vendim për emërimin e përmbaruesve privat. 
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2. Vendimi i ministrit për emërim i dërgohet përmbaruesit privat dhe publikohet ne 
faqen zyrtare të Ministrisë ky vendim nuk mund ti nënshtrohet ankimimit 
administrativ, kundër tij mundë të ngritët konflikt administrativ.  

3. Ministri do të organizoj përsëritjen e provimit dhe procesit të emërimit brenda nëntë 
(9) muajve pas mbajtjes se provimit paraprak, nëse ka vende të zbrazëta të cilat janë 
shpallur më parë por kanë mbetur të paplotësuara ose të cilat kanë mbetur vakante 
gjate kësaj periudhe.  

 
Neni 331 

Betimi dhe fillimi i ushtrimit të veprimtarisë të përmbaruesit privat 
 
1. Personi i emëruar si përmbarues privat e jep betimin para Ministrit, në afat prej 

tridhjetë (30) ditësh nga dita e emërimit.  
2. Teksti i betimit është si në vijim:  

„Betohem se do të kryejë veprimet e përmbarimit me dinjitet, nderë dhe 
paanshmëri në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës dhe 
duke mbrojtur interesat e palëve”. 

3. Nëse përmbaruesi privat është i detyruar që në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditëve 
nga dhënia e betimit, ministrisë të ia dërgoj dëshmitë se i ka plotësuar kushtet e 
parapara në nenin 332 të këtij ligji.  

4. Ditën e fillimit të ushtrimit të veprimtarisë përmbaruese e cakton Ministri dhe për 
këtë njoftohet përmbaruesi privat dhe Oda e Përmbaruesve.  

 
Neni 332 

Kushtet që duhet plotësuar pas dhënies së betimit 
 
1. Pas dhënies së betimit, përmbaruesi privat:  

1.1. lidh marrëveshje për sigurimin e dëmit i cili mund t'i shkaktohet palëve të 
treta gjatë shërbimit të tij;  

1.2. lidh marrëveshjen për sigurimin e lokalit dhe objekteve të pranuara si 
depozitë në rastin e dëmtimit, shkatërrimit apo humbjes së tyre;  

1.3. hap llogarinë e veçantë në njërën nga bankat komerciale, ku vetëm paratë e 
rasteve përmbarimore do të depozitohen dhe do të shfrytëzohen ekskluzivisht 
për shlyerjen e borxheve ndaj kreditorëve;  

1.4. siguron hapësirën për zyre në territorin e Gjykatës themelore ku do ta ketë 
selinë;  

1.5. siguron pajisje të nevojshme për të zbatuar përmbarimin;  
1.6. duhet të ketë vulën katrore dhe vulën e rrumbullakët zyrtare;  
1.7. duhet të depozitojë nënshkrimin dhe inicialet e tij në kuadër të Gjykatës 

themelore në rajonin në të cilin është emëruar. Në rast të ndërrimit të selisë 
jashtë territorit të Gjykatës themelore, pas emërimit si përmbarues privat në 
vendin e ri, ai depoziton nënshkrimin dhe inicialet e tij në kuadër të regjistrit 
të Gjykatës themelore në territorin e së cilës është rivendosur. Ne rast të 
shpërnguljes jashtë territorit të Gjykatës themelore, pas emërimit të 
përmbaruesit privat, ai do të depozitoj nënshkrimin dhe inicialet me regjistrin 
e Gjykatës themelore në territorin ku ai është shpërngulur.  
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2. Ministri me akt nënligjor përcakton kushtet minimale teknike dhe të tjera përkitazi 
me pajisjen dhe zyre në kuadër të nënparagrafëve 1.4 dhe 1.5 të paragrafit 1. të këtij 
neni.  

3. Konsiderohet se përmbaruesi privat nuk është emëruar nëse:  
3.1. refuzon dhënien e betimit;  
3.2. pa shkaqe të arsyeshme nuk i përgjigjet thirrjes për dhënien e betimit;  
3.3. në afatin nga paragrafi 3.neni 331 i këtij ligji nuk i dërgon provat për 

plotësimin e kushteve të parapara për fillimin e ushtrimit të veprimtarisë apo, 
3.4. nuk fillon me ushtrimin e veprimtarisë përmbaruese ne ditën që i është 

caktuar.  
4. Për rastet e parapara në paragrafin 3. të këtij neni, ministri nxjerr vendim. Vendimi 

nuk mund të ankimohet ne procedurë administrative, dhe kundër tij mundë të ngritët 
konflikti administrativ.  

 
Neni 333 

Vulat dhe kartela identifikuese e përmbaruesit privat 
 
1. Përmbaruesi privat ka vulën zyrtare dhe të rrumbullakët (më tutje: vula). Mostra e 

certifikuar e vulës dhe nënshkrimi i certifikuar i përmbaruesit privat do të vendoset 
në Ministri dhe Gjykatën themelore në territorin e së cilës përmbaruesi privat është 
emëruar.  

2. Vula përmban logon e Republikës së Kosovës, shenjën e përmbarimit, emrin 
personal të përmbaruesit privat dhe selinë e përmbaruesit privat. Përmbaruesi privat 
shfrytëzon vulat vetëm pas fillimit të detyrës si përmbarues privat dhe vetëm për 
veprimet për të cilat përmbaruesi privat i ka ndërmarrë në kuadër të aktivitetit të tij 
ligjor.  

3. Përmbaruesi privat, zëvendësuesi i përmbaruesit privat dhe zëvendësi i tij kanë 
kartelën identifikuese të përmbarimit të lëshuar nga Ministria. Përmbaruesi privat, 
zëvendësuesi i përmbarues privat dhe zëvendësi shfrytëzojnë kartelën pas fillimit të 
detyrës dhe shfaqin kartelën gjatë kryerjes së veprimeve të përmbarimit.  

4. Forma dhe përmbajtja e kartelës identifikuese të përmbaruesit privat përcaktohet me 
akt nënligjor nga Ministri.  

 
Neni 334 

Regjistrimi në regjistrin e përmbaruesve privat 
 
1. Me ditën e fillimit të ushtrimit të veprimtarisë përmbaruese kryhet regjistrimi i 

përmbaruesit privat, zëvendësuesit të përmbaruesit privat dhe zëvendës 
përmbaruesit privat në regjistrin e përmbaruesve privat, në bazë te njoftimit dhe 
dëshmive nga neni 332 i këtij ligji.  

2. Të dhënat për regjistrim dhe fillim të ushtrimit të veprimtarisë përmbaruese, 
ministria i shpallë në faqen zyrtare të Ministrisë dhe në faqen zyrtare të Odes së 
Përmbaruesve privat.  

3. Përmbaruesi privat nuk mundë të filloj ushtrimin e veprimtarisë përmbaruese para 
ditës që është caktuar si ditë e fillimit të kryerjes së veprimtarisë përmbaruese.  

4. Regjistri i përmbaruesve privat përmban këto të dhëna:  
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4.1. numrin rendor të regjistrimit;  
4.2. emrin personal dhe datën e lindjes të përmbaruesit privat;  
4.3. numrin personal;  
4.4. territorin e Gjykatës për të cilën është emëruar, selinë zyrtare dhe adresën;  
4.5. numrin dhe datën e vendimit për emërim;  
4.6. datën e dhënies së betimit;  
4.7. data e fillimit të ushtrimit të veprimtarisë përmbaruese;  
4.8. masat disiplinore te cilat i janë shqiptuar përmbaruesit privat;  

5. Të dhënat nga paragrafi 4. i këtij neni regjistrohen edhe për zëvendësuesin dhe 
zëvendësin e përmbaruesit privat, përveç të dhënave për territorin e Gjykatës për të 
cilën është emëruar dhe selinë zyrtare. 

6. Përmbaruesi privat, zëvendësuesi apo zëvendësi i përmbaruesit privat njofton në 
afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh ministrinë dhe odën për ndryshimet e të 
dhënave në evidencën zyrtare.  

 
KREU III 

PROVIMI PËR PËRMBARUESIT PRIVAT 
 

Neni 335 
Kushtet dhe Organizimi i provimit të përmbaruesit 

 
1. Provimi për përmbarues privat mundë ta japë personi i cili është jurist i diplomuar 

në fakultetin juridik, sipas programit katër vjeçar ose studimet master, dhe te ketë së 
paku tri (3) vite përvojë pune juridike.  

2. Provimi për përmbarues privat jepet në pajtim me aktin nënligjor për mënyrën dhe 
programin e dhënies së provimit për përmbarues privat i nxjerrë nga ministri.  

3. Aplikacioni për dhënien e provimit për përmbarues privat me dëshmitë për 
plotësimin e kushteve nga paragrafi 1. i këtij neni i dorëzohen ministrisë. Ministri 
nxjerr vendim me të cilin lejohet dhënia e provimit të përmbaruesit privat, personi i 
cili plotëson kushtet e përcaktuara me ligj.  

4. Pas dhënies së provimit, përmbaruesit privat i lëshohet certifikata e nënshkruar nga 
Ministri.  

5. Ministria mban evidencat për personat të cilët kanë dhënë provimin e përmbaruesit 
privat.  

 
Neni 336 

Komisioni për dhënien e provimit të përmbaruesit 
 
1. Provimi për përmbaruesit privat jepet para Komisionit për dhënien e provimit për 

përmbarues privat (më tutje: Komisioni për provim).  
2. Përbërja e Komisionit për provim përcaktohet nga ministri me vendim.  
3. Për punën në Komisionin për provim, kryetari, anëtarët e komisionit dhe sekretari i 

komisionit kanë të drejtë për kompensim në shumën e caktuar nga ministri.  
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KREU IV 
TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E PËRMBARUESIT PRIVAT 

 
Neni 337 
Pavarësia 

 
1. Përmbaruesi privat është i pavarur dhe kryen funksionet vetëm në pajtim me ligjin.  
2. Në rast se përmbaruesi privat arrestohet apo akuzohet si i pandehur për vepër penale 

të karakterit të përgjithshëm, Ministri i Drejtësisë dhe Këshilli i Odës njoftohen.  
 

Neni 338 
Partneriteti i përmbaruesit privat 

 
1. Kompani partneriteti të përmbaruesve privat mund të themelojnë vetëm 

përmbaruesit privat për të mundësuar zhvillimin e afarizmit sipas kushteve dhe në 
pajtim me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare.  

2. Përmbaruesit privat në partneritet sipas paragrafit 1. të ketij neni mbajnë evidencë të 
përbashkët dhe individuale.  

 
Neni 339 

Kryerja e veprimeve përmbarimore 
 
1. Përmbaruesi privat është përgjegjës për kryerjen e veprimeve përmbarimore në 

pajtim me dispozitat e këtij ligji.  
2. Përmbaruesi privat kryen veprimet përmbarimore dhe në bazë të autorizimeve të tij 

edhe zëvendësi i përmbaruesit privat apo i punësuari i tij. Personat e autorizuar nga 
përmbaruesi privat veprojnë në emër dhe për llogari të përmbaruesit privat. 

3. Përmbaruesi privat, sipas nevojës, për disa veprime të përmbarimit, mund të 
angazhojë palën e tretë që t'i ndihmojë në këto veprime.  

4. Përmbaruesi privat është përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga personat e 
përmendur në paragrafin 2. dhe 3. të këtij neni gjatë kryerjes së veprimeve të 
caktuara përmbarimore.  

5. Të punësuarit e përmbaruesit privat janë të obliguar që të mbajnë sekretin zyrtar nën 
kushtet të cilat vlejnë edhe për përmbaruesin privat.  

6. Ministri me akt nënligjor përcakton formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së 
shënimeve dhe evidencës për propozimet e pranuara për përmbarim.  

 
Neni 340 

Obligimet për përmbarim 
 
1. Përmbaruesi privat ka detyrim që të kryej obligimet zyrtare për të cilat është i 

autorizuar në territorin e Gjykatës themelore për të cilin është emëruar përveç në 
qoftë se: 
1.1. ekzistojnë arsyet për përjashtim; 
1.2. propozuesi përmbarimor nuk paguan avansin për kryerjen e detyrave zyrtare 

siç kërkohet nga përmbaruesi privat në bazë të këtij ligji. 
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2. Nëse lindin rrethana siç janë të përshkruara në paragrafin 1. të këtij neni, 
përmbaruesi privat, përderisa kjo bie në kompetencat e tij, ndërmerr masat e 
nevojshme për të siguruar që veprimet përmbarimore mund të kryhen në nivel lokal 
nëse kjo kërkohet. Për këtë, përmbaruesi privat mund të kërkojë nga Ministri që të 
emërojë zëvendësuesin e përmbaruesit privat. Ai mund të rekomandojë 
zëvendësuesin e përmbaruesit privat.  

3. Nëse përmbaruesi privat ka qenë i penguar të kryej detyrat sipas mandatit të tij për 
më shumë se tridhjetë (30) ditë, ai do të informojë për këtë Ministrin duke deklaruar 
masat të cilat ai i ka ndërmarrë që janë referuar në paragrafin 2. të këtij neni.  

 
Neni 341 

Detyrat e përmbaruesit privat 
 
1. Përmbaruesi privat në procedurën e caktimit dhe të zbatimit të përmbarimit, në 

pajtim me dispozitat dhe kufizimet e parapara me këtë ligj: 
1.1. nxjerrë urdhër për përmbarim dhe zbaton përmbarimin në pajtim me 

autorizimet e tij;  
1.2. pranon dhe vepron sipas propozimeve për përmbarim të kërkesave dhe të 

propozimeve për zbatim të përmbarimit të kërkesave dhe cakton mënyrën e 
përmbarimit nëse kreditori nuk e ka caktuar në propozim;  

1.3. të dorëzojë urdhra, akte, dhe shkresa;  
1.4. Të identifikojë palët dhe pjesëmarrësit në procedurën përmbarimore;  
1.5. të mbledh të dhëna për gjendjen pasurore të debitorit;  
1.6. të nxjerr konkluzione, përpilojë procesverbale, kërkesa dhe të dhëna tjera 

zyrtare në pajtim me autorizimet e parashikuara me këtë ligj;  
1.7. të kryejë regjistrimin, vlerësimin e pronës, sekuestrimin dhe shitjen e pasurisë 

së luajtshme dhe të drejtave mbi pasurinë e paluajtshme;  
1.8. të pranojë dhe ruajë pasurinë e regjistruar dhe të siguruar të debitorit, 

urdhërojë transferin e pronësisë dhe kryejë ndarjen e pasurisë dhe mjetet tjera 
monetare të realizuara me shitjen e pasurisë; 

1.9. të kryejë zhvendosjen dhe veprimet tjera përmbarimore për qëllime të 
përmbarimit në pajtim me këtë ligj dhe aktet nënligjore;  

1.10. sipas kërkesës së debitorit apo kreditorit, përmbaruesi privat ndërmjetëson 
ndërmjet tyre për qëllime të arritjes së marrëveshjes;  

1.11. të pranoj dhe transferoj mjete monetare në pajtim me këtë ligj;  
1.12. të mbajë evidence të rasteve në të cilat ai vepron në pajtim me formën e 

përcaktuar nga Ministri;  
1.13. të ndërmarrë veprime të tjera siç parashikohet me këtë ligj te nxjerra ne 

zbatim te këtij ligji.  
 

Neni 342 
Mbrojtja e të drejtave të debitorit 

 
1. Gjatë përmbarimit të kërkesave, përmbaruesi privat i përmbahet këtij ligji, 

vendimeve gjyqësore dhe kërkesave te parashikuara në aktvendimin për përmbarim 
duke u kufizuar në përmbarimin e veçantë të instrumenteve dhe objekteve të 
caktuara.  
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2. Gjate zbatimit të përmbarimit duhet pasur kujdes për mbrojtjen e dinjitetit te 
personalitetit të debitorëve, dhe përmbarimi duhet të jetë sa më i përballueshëm për 
debitorin.  

3. Menjëherë pas përfundimit të veprimeve të përmbarimit apo aktivitetit që ka të bëjë 
me sigurimin e kërkesës, përmbaruesi privat evidenton aktivitetet e përmbarimit që 
i referohen nenit 349 të këtij ligji.  

 
Neni 343 

Mbrojtja e të dhënave 
 
1. Dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të dhënave personale janë gjithashtu të 

aplikueshme për përmbaruesit privat.  
2. Përmbaruesi privat duhet të mënjanojë që të procedojë të dhënat që nuk janë të 

nevojshme për këtë arsye.  
3. Përmbaruesi privat mban të fshehta të dhënat në të cilat ai ka qasje gjatë kryerjes së 

detyrës së tij dhe nuk mund t'i përdor ato për përfitim personal apo të personave 
tjerë.  

4. Detyra e referuar në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni vlen edhe pas ndërprerjes së 
punës si përmbarues.  

5. Përmbaruesit privat duhet të bartin përgjegjësi për ruajtjen e konfidencialitetit kur 
hasin në informatat sekrete, konfidenciale apo të ndjeshme gjatë procedurës 
përmbarimore. Në rast të shkeljes së kësaj përgjegjësie, aplikohen masat e 
përgjegjësisë disiplinore së bashku me sanksionet civile dhe penale.  

 
Neni 344 

Aktivitetet plotësuese 
 
1. Përmbaruesi privat mund të kryen aktivitetet tjera përpos atyre të referuara në nenin 

340 vetëm nëse ato nuk ndikojnë apo pengojnë në kryerjen e duhur apo të pavarur 
të zyrës së tij apo në reputacionin e tij.  

2. Përkitazi me interesat e referuara në paragrafin 1. të këtij neni Ministri mund të 
nxjerr akt nënligjore përkitazi me kryerjen e aktiviteteve të caktuara.  

3. Me akt nënligjor të Ministrit, mund të ndalohen aktivitetet e caktuara të 
përmbaruesit përveç:  
3.1. mbledhjen e parave për palët e treta;  
3.2. bërjen e inventarit dhe vlerësimeve;  
3.3. përpilimin e deklaratës me shkrim përkitazi me faktet materiale të vërejtura 

nga përmbaruesi privat personalisht.  
 

Neni 345 
Qasja në të dhëna 

 
Organet e administratës publike, organet e qeverisë qendrore dhe organet tjera në 
vartësi të tyre, bankat, ndërmarrësit dhe personat tjerë juridik janë të obliguar që pas 
kërkesës së përmbaruesit privat të sigurojnë qasjen në të dhënat të cilat janë të 
nevojshme për kryerjen e veprimeve përmbarimore. 
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Neni 346 
Bashkëpunimi 

 
1. Në ushtrimin e autorizimeve të tij, përmbaruesi privat mundet të kërkojë 

bashkëpunim nga organet shtetërore, zyrtarët dhe organizatat, të cilat janë të 
obliguara ta ofrojnë këtë.  

2. Organet e policisë janë të obliguara që menjëherë të ofrojnë bashkëpunim për 
përmbaruesin privat në çdo rast që ai e konsideron të domosdoshëm në realizimin e 
funksioneve të tij. Përmbaruesi mund të paraqes një kërkesë të tillë në rast se ka 
pengesa gjatë zbatimin të funksioneve të tij, por policia nuk ka të drejtë të refuzojë 
kërkesën për bashkëpunim dhe ndihmë nga ana e përmbaruesit.  

 
Neni 347 

Përgjegjësia për dëmet 
 
1. Përmbaruesi privat është përgjegjës për dëmet e shkaktuara gjatë kryerjes së 

veprimeve përmbarimore, edhe si rrjedhojë e neglizhencës së tij apo neglizhencës 
së personave që punojnë nën përgjegjësinë e tij siç përmendet në nenin 338 të këtij 
ligji.  

2. Përmbaruesi privat siguron vetën për periudhën e aktivitetit të tij dhe për periudhë 
jo më pak se tre (3) vjeçare pas transferit, revokimit apo pensionimit nga profesioni 
kundrejt dëmeve të cilat mund të rezultojnë nga mosplotësimi i detyrave të tij apo të 
atyre të cilët punojnë nën përgjegjësinë e tijë siç përmendet në nenin 338 të këtij 
ligji.  

3. Shuma minimale për sigurim për të cilën përmbaruesi privat duhet doemos të lidhë 
marrëveshje për sigurim për dëmet të cilat përmbaruesi privat mund t'iu shkaktojë 
kreditorit, debitorit palëve të treta apo personave të tjerë gjatë shërbimit të tij, është 
njëqind mijë (100.000) euro ose dhjetë përqind (10%) nga vlera e përgjithshme e 
vendimeve të regjistruara por të pa përfunduara në zyrën e tij.  

 
KREU V 

MIRËMBAJTJA E EVIDENCAVE AFARISTE 
 

Neni 348 
Arkivi zyrtar 

 
1. Përmbaruesi privat është i detyruar të mbaj evidencën e të gjitha propozimeve të 

pranuara për caktimin dhe zbatimin e përmbarimit dhe të kërkesave tjera.  
2. Përmbaruesi privat duhet të mbajë evidence për rastet e pranuara dhe ato të 

përfunduara, në arkivin zyrtar. Evidenca përfshin të dhënat si në vijim:  
2.1. emrin e Gjykatës e cila urdhëron përmbarimin ose sigurimin e kërkesës;  
2.2. numrin e lëndës përmbarimore;  
2.3. numrin e objektit të përmbarimit apo objektin në bazë të cilit sigurohet 

kërkesa;  
2.4. të dhënat për kreditorin dhe debitorin të cilat janë të deklaruara në 

aktvendimin për përmbarim;  
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2.5. data e pranimit të kërkesës për përmbarim dhe për mbledhjen e borxhit;  
2.6. data e vendimit për caktimin në detyrë të përmbaruesit privat dhe data e 

pranimit të këtij vendimi;  
2.7. objekti dhe mjeti i përmbarimit nëse të dhënat e tilla munden të gjinden në 

aktvendimin për përmbarim;  
2.8. shuma që kërkohet; 
2.9. vendimet të cilat i merr gjatë përmbarimit; 
2.10. shuma e borxhit të mbledhur;  
2.11. koha dhe rezultati i përmbarimit të kryer;  
2.12. të dhënat për personat nga të cilat janë mbledhur borxhet dhe shuma e borxhit 

të mbledhur;  
2.13. shuma përfundimtare e shpërblimit dhe kompensimit të shpenzimeve nga 

përmbaruesi privat;  
2.14. numri i përgjithshëm i lëndëve në nivelin vjetor, në të cilat përmbaruesi privat 

ka vepruar.  
3. Të dhënat e përmendura në paragrafin 1. të këtij neni konsiderohen të dhëna publike 

dhe formojnë arkivin zyrtar të përmbaruesit privat.  
4. Me akt nënligjor të cilin e nxjerr Ministri më persë afërmi rregullohet mënyra e 

mbajtjes së evidencës nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni, mënyra e qasjes në 
evidencë dhe veprimi me evidencë në rast vdekje, shkarkimit apo të pushimit të 
ushtrimit të veprimtarisë së përmbaruesit privat.  

 
Neni 349 

Afarizmi dhe të dhënat personale 
 
1. Përmbaruesi privat do të mban të dhënat për punën e tij dhe për asetet e afarizmit të 

tij. Këto të dhëna gjatë gjithë kohës tregojnë të drejtat dhe detyrimet e tij.  
2. Përmbaruesi privat gjithashtu mban të dhënat për asetet e tij personale, gjithashtu 

duke përfshirë këtu edhe pasurinë e përbashkët sipas martesës ose ate të cilën e ka 
lidhur me një partneritetit të regjistruar. Çdo vit përmbaruesi privat përpilon bilancin e 
gjendjes sa i përket aseteve të biznesit të tij dhe aseteve të tij personale gjithashtu 
edhe bilancin e gjendjes së biznesit të tij duke përfshirë të ardhurat dhe shpenzimet.  

3. Të dhënat përkitazi me punën e tij të referuar në paragrafin 1. që ndërlidhet me 
aktet zyrtare si dhe aktivitetet tjera që referohen në nenin 344 të këtij ligji të cilat 
zhvillohen nga përmbaruesi privat.  

4. Kushtet dhe procedura përkitazi me mënyrën me të cilën të dhënat e biznesit dhe 
ato personale aranzhohen dhe mbahen do të specifikohen me aktin nënligjor të 
Ministrit të nxjerrë pas marrjes së mendimit nga Oda.  

 
Neni 350 

Detyrat përkitazi me menaxhimin dhe mbajtjen e mjeteve monetare 
 
1. Përmbaruesi privat mban së paku një llogari bankare e cila do të shfrytëzohet 

ekskluzivisht për depozitat monetare që rezultojnë nga procedurat e përmbarimit.  
2. Paratë që i besohen përmbaruesit privat në lidhje me punën e tij për palët e treta 

paguhen në këtë llogari. Nëse këto para paguhen në ndonjë llogari tjetër të 
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përmbaruesit privat gabimisht ose nëse paratë janë paguar gabimisht në një llogari 
të posaçme, përmbaruesi privat paguan këto para në llogarinë e saktë pa vonesë. E 
njëjta vlen edhe nëse paratë i jepen përmbaruesit privat drejtpërdrejt. Përmbaruesi 
privat deklaron numrin e llogarisë së posaçme në dokumentin e tij.  

3. Përmbaruesi privat është ekskluzivisht i autorizuar për të administruar dhe 
disponuar me llogarinë e posaçme. Ai mundet t'i jep autorizim personit i cili punon 
nën përgjegjësinë e tij.  

4. Përmbaruesi privat plotëson menjëherë deficitin në bilancin e llogarisë së posaçme 
dhe është përgjegjës për deficitin e tillë përpos nëse mundet të demonstrojë se ai 
nuk duhet fajësuar për deficitin.  

5. E drejta e të gjithë parashtruesve të kërkesës mjetet e të cilëve gjinden në këtë 
llogari llogariten proporcionalisht deri në shumën e paguar në këtë llogari të 
posaçme për dobinë e tij.  

6. Për shkak se nuk buron ndryshe nga natyra e kësaj të drejte, parashtruesi i kërkesës 
tërë kohën ka të drejtë në pagesën e pjesës së tij në llogari të bilancit të kësaj 
llogarie të posaçme. 

7. Nëse shuma e gjendur në këtë llogari të posaçme është joadekuate për të paguar shumën 
për pjesët e secilit kreditor valid, përmbaruesi privat mundet të i paguajë kreditorin valid 
vetëm atë shumë që e lejojnë të drejtat e kreditoreve të tjerë valid. Në këtë rast shuma 
(bilanci) do të shpërndahet ndërmjet parashtruesve të kërkesës proporcionalisht sipas 
pjesës që i takon secilit duke marrë parasysh se nëse përmbaruesi privat është vetë 
parashtrues i drejtë i kërkesës, atij i ndahet shuma e cila ka mbetur pasi të gjithë 
kreditoret valid të kenë pranuar pjesën në të cilën kanë të drejtë. 

8. Mjetet të cilat mbahen në llogarinë e posaçme mundet të mos jenë objekt i konfiskimit 
për qëllime të shlyerjes së borxheve të përmbarues privat. Nëse urdhri për mbledhjen e 
borxhit është nxjerrë kundër agjentit gjyqësor për pjesën e kreditorit valid në llogarinë e 
posaçme, agjenti gjyqësor i cili e ka bërë deklaratën në pajtim me dispozitat e ligjit për 
përmbarim, mundet të paguajë kreditorin në pajtim me deklaratën apo urdhrin pa pasur 
nevojë të udhëzohet nga kreditori për një gjë të tillë.  

9. Me akt nënligjor të cilin e nxjerrë Ministri rregullohet mënyra e llogaritjes, shuma 
më e ulët nën të cilën nuk mund të paguhet interesi dhe pagesa e interesit për paratë 
e paguara në llogarinë e posaçme. Interesi nuk do të paguhet më i ulët se shuma e 
përcaktuar nga Ministri.  

10. Përmbaruesi privat gjithashtu mban llogari të veçanta për shpërblimet dhe 
kompensimin e shpenzimeve si dhe për çfarëdo mjete tjera nga aktivitetet shtesë të 
cilat janë të përcaktuara shkruara në këtë nen dhe nenin 344 të këtij ligji.  

11. Nëse disa përmbarues punojnë së bashku në partneritet, llogaria e posaçme mundet 
të mbahet në emra të përbashkët të këtyre përmbaruesve privat, partneritetit apo 
kompanisë.  

12. Përmbaruesi privat do të transferojë të kreditorit të gjitha fondet e pranuara nga 
debitori në afat prej tre (3) ditësh nga dita e pranimit.  

 
Neni 351 

Aftësimi profesional i përmbaruesit privat 
 
1. Përmbaruesi privat, zëvendësuesi apo zëvendës përmbaruesi privat janë të obliguar 

që të vijojnë aftësimin profesional.  
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2. Oda mban evidencën e seminareve dhe formave të tjera të aftësimit profesional të 
përmbaruesit privat dhe i raporton Ministrit.  

 
KREU VI 

PASQYRA E SHPENZIMEVE 
 

Neni 352 
Kompensimi për veprimet e përmbarimit 

 
1. Përmbaruesi privat ka të drejtë për shpërblim të punës së tij apo kompensim të 

shpenzimeve të shkaktuara në lidhje me punën e tij në pajtim me tarifën për 
shpërblimet dhe kompensimin e shpenzimeve për përmbarues privat.  

2. Tarifat për përmbaruesit, metoda e llogaritjes dhe shuma e shpërblimit dhe 
shpenzimet tjera që ndërlidhen me procedurën e cila është në zhvillim e sipër dhe 
transferi i rasteve dhe të dhënave nga përmbaruesi privat i shkarkuar tek 
përmbaruesi privat tjetër, përcaktohet nga Ministri me propozim të Odës dhe në 
konsultim me Këshillin Gjyqësor të Kosovës.  

3. Debitori nuk është përgjegjës për çfarëdo kompensimi ose pagese të shpenzimeve 
përmbaruesit privat nëse ato tejkalojnë shumat e definuar me tarifa.  

 
Neni 353 

Shpenzimet e shkaktuara nga përmbaruesi privat 
 
1. Shpenzimet e përmbaruesit privat të shkaktuara në lidhje me procedurën e 

përmbarimit konsiderohen si shpenzime të kësaj procedure. 
2. Përmbaruesi privat përpilon pasqyrën e shpenzimeve përkitazi me rastin i cili i është 

besuar e cila tregon qartë se si janë llogaritur shpenzimet e ngarkuara dhe nëse ato 
ndërlidhen me aktet zyrtare apo aktivitetet tjera të referuara në nenin 344 të këtij ligji. 

 
KREU VII 

ZËVENDËSUESI DHE ZËVENDËSI I PËRMBARUESIT PRIVAT 
 

Neni 354 
Zëvendësuesi i përmbaruesit privat 

 
1. Zëvendësuesi i përmbaruesit privat (më tutje: zëvendësuesi) zëvendëson përmbaruesin 

privat kur ai pengohet në kryerjen e veprimeve përmbarimore për shkak të sëmundjes, 
mungesës apo revokimit të përkohshëm të drejtës për ushtrimin e profesionit.  

2. Personat si në vijim mund të emërohen si zëvendësues të përmbaruesit privat:  
2.1. përmbaruesi privat;  
2.2. personi i cili plotëson kushtet për emërimin si përmbarues privat siç 

përmendet në nenin 326 të këtij ligji, me përjashtim të kërkesave sipas 
paragrafit 1. të këtij neni.  

3. Ministri me vendim emëron zëvendësuesin e përmbaruesit privat. Vendimi i 
ministrit për emërimin e zëvendësuesit të përmbaruesit privat është përfundimtar. 
Personi nga paragrafi. 2., i cili emërohet si zëvendësues i përmbaruesit privat për 
herë të parë jep betimin para ministrit.  
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4. Mandati i zëvendësuesit përfundon:  
4.1. pas kthimit të përmbaruesit privat për të cilin ka qenë zëvendësues;  
4.2. pas skadimit të mandatit për të cilin është zgjedhur si zëvendësues;  
4.3. pas shkarkimit nga ministri.  

 
Neni 355 

Të drejtat dhe detyrat e zëvendësuesit të përmbaruesit privat 
 
1. Personi i emëruar si zëvendësues i përmbarues privat ka të njëjtat të drejta, detyra 

dhe përgjegjësi sikur përmbaruesi privat. Dispozitat e këtij ligji në lidhje me 
paraqitjen, imazhin dhe përmbajtjen e legjislacionit, kryerjen e detyrës, 
përgjegjësive dhe masave disiplinore të përmbaruesit privat, mos pajtueshmërisë me 
veprimet përmbarimore, kontrollin e punës së përmbaruesit privat dhe shkarkimin 
nga detyra të përmbaruesit privat vlejnë në mënyrë të njëjtë edhe për zëvendësuesin 
e përmbaruesit privat.  

2. Zëvendësuesi i përmbaruesit privat është i autorizuar të përmbarojë kërkesën për 
zbatimin e e akteve zyrtare të adresuara për përmbaruesin privat që zëvendësohet. 
Ai informon kreditorin për zëvendësimin.  

3. Përmbaruesi privat i cili duhet zëvendësuar i jep zëvendësuesit të përmbaruesit 
privat qasjen në të dhënat e tij siç kërkohet për zëvendësimin.  

4. Në rast të zëvendësimit për shkak të vdekjes, sëmundjes apo mungesës së 
përmbaruesit privat, zëvendësuesi mundet të vazhdojë me dorëzimin e të dhënave të 
përmbaruesit privat gjë e cila është objekt i marrëveshjes me këtë të fundit.  

5. Pas skadimit të zëvendësimit, paragrafi 3. vlen përshtatshmërish edhe për ish 
zëvendësuesin e përmbaruesit privat përkitazi me përmbaruesin privat të zëvendësuar.  

6. Gjatë kryerjes së detyrave zyrtare zëvendësuesi i përmbaruesit privat e deklaron 
kapacitetin e vet veprues. Në rast të shkarkimit nga detyra ai nuk përmend vetëm 
emrin e tij por edhe emrin dhe vendin e ushtrimit të praktikës së përmbaruesit privat 
të cilin e zëvendëson.  

 
Neni 356 

Zëvendës përmbaruesi privat 
 
1. Përmbaruesi privat nuk mund të ketë më shumë se dy (2) zëvendës përmbarues. 
2. Personi i cili plotëson kushtet e parashikuara me këtë ligj për emërimin si 

përmbarues privat mundet të emërohet në detyrën e zëvendësit të përmbaruesit 
privat.  

3. Zëvendësi i përmbaruesit privat (më tutje: zëvendësi) zëvendëson përmbaruesin 
privat, në baza ditore, kur ai pengohet gjatë kryerjes së veprimeve përmbarimore 
për shkak të sëmundjes, festave apo mungesës së përkohshme.  

4. Gjatë veprimit në procedurën e përmbarimit dhe sigurimit të kërkesës, zëvendës 
përmbaruesi privat përdor logon dhe vulën e përmbaruesit privat për të cilin vepron.  

5. Gjatë veprimit në procedurën e përmbarimit dhe sigurimit të kërkesës zëvendës 
përmbaruesi privat e nxjerr kartelën e tij identifikuese dhe shenjës dalluese me emër 
dhe titull “zëvendësi i përmbaruesit privat”.  

6. Personi i emëruar si zëvendës i përmbaruesit privat ka të njëjtat të drejta, detyra dhe 
përgjegjësi si përmbaruesi privat.  
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7. Përmbaruesi privat është përgjegjës për punën e zëvendësit të përmbaruesit privat 
dhe në mënyrë solidare është përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga puna e 
zëvendës përmbaruesit privat.  

8. Dispozitat e këtij ligji përkitazi me paraqitjen, imazhin, përmbajtjen e legjislacionit, 
kryerjen e detyrës, përgjegjësive dhe masave disiplinore të përmbaruesit privat, mos 
pajtueshmërisë me veprimet përmbarimore, kontrollin e punës së përmbaruesit 
privat dhe shkarkimin nga detyra të përmbaruesit privat vlejnë në mënyrë të njëjtë 
edhe për zëvendës përmbaruesin privat.  

9. Ministria përcakton me një akt të posaçëm mandatin valid dhe numrin e zëvendës 
përmbaruesve privat të cilët do të punojnë në të njëjtën kohë nën përgjegjësinë e një 
përmbaruesi privat.  

 
Neni 357 

Emërimi i zëvendës përmbaruesit privat 
 
1. Ministri me vendim emëron zëvendësin e përmbaruesit privat me propozim të 

përmbaruesit privat.  
2. Vendimi i Ministrit për emërimin e zëvendës përmbaruesit privat është 

përfundimtar.  
3. Personi i emëruar si zëvendës i përmbaruesit privat merr përsipër detyrën e tij në 

ditën kur ai jep betimin para ministrit. Betimi do të jetë si në vijim:  
 “Betohem se do të respektojë ligjet e Kosovës dhe do të kryejë detyrën e 
zëvendësit të përmbaruesit privat me ndërgjegje, në mënyrë të drejtë dhe te 
paanshme”. 

 
Neni 358 

Përfundimi i mandatit si zëvendës përmbarues 
 
1. Mandati i zëvendës përmbaruesit privat përfundon me:  

1.1. njoftimin me shkrim nga ana e përmbaruesit privat dërguar ministrit dhe 
zëvendësit te tij se përmbaruesi privat tërheq përzgjedhjen e bërë për 
zëvendësin;  

1.2. lirimin nga detyra apo vdekjen e përmbaruesit privat që ka caktuar zëvendësin;  
1.3. tërheqjen e miratimit apo skadimin e mandatit për të cilin është dhënë 

emërimi;  
1.4. emërimin e zëvendës përmbaruesit privat si përmbarues privat.  

 
KREU VIII 

MBIKQYRJA 
 

Neni 359 
Kontrolli ndaj punës së përmbaruesve privat 

 
1. Mbikëqyrjen ndaj ligjshmërisë së punës së përmbaruesit privat dhe të Odës e kryen 

Ministria nëpërmjet të personave të autorizuar (inspektorëve) të Ministrisë, sipas 
detyrës zyrtare apo me propozimin e Kryetarit të Gjykatës kompetente për territorin 
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e së cilës është emëruar përmbaruesi privat, Kryetarit të Odës, si dhe me iniciativën 
e palëve dhe të pjesëmarrësve në procedurë.  

2. Ministria është e autorizuar të:  
2.1. bëjë shikimin në librat afarist, evidencën, shkresat dhe të sendeve të magazinuara;  
2.2. kërkoj nga përmbaruesi publik të gjitha të dhënat e nevojshme për afarizmin e tij;  
2.3. marrin nga organet kompetente dhe organizatat të dhëna për afarizmin e 

përmbaruesve privat;  
2.4. iniciojnë procedurën disiplinore kundër përmbaruesit publik apo zëvendësuesit të 

përmbaruesit publik.  
3. Në kuadër të kryerjes së mbikëqyrjes së ligjshmërisë së punës të përmbaruesit 

privat dhe Odës, personi i autorizuar zyrtari i Ministrisë, mund të urdhëroj masa për 
mënjanimin e të metave në punën e përmbaruesit privat, dhe të caktoj afatin për të 
vepruar sipas atyre masave.  

 
Neni 360 

Komisioni Profesional për Vlerësimin e Përmbarimit 
 
1. Për të siguruar që vlerësimi për zbatimin e përmbarimit të kryhet në kontinuitet dhe që 

mbikëqyrja e aktiviteteve të përmbaruesve të mos rrezikoj punën e tyre të 
papengueshme, Ministri emëron Komisionin Profesional për Vlerësimin e Përmbarimit 
(më tej: Komisioni) prej shtatë (7) anëtarëve dhe zëvendësve të tyre. Anëtarët dhe 
zëvendës anëtarët e Komisionit emërohen për periudhën prej katër (4) vitesh. 

2. Anëtarët dhe zëvendës anëtarët e Komisionit, ministri i emëron nga radhët e: 
Gjykatës themelore (dy (2) anëtarë dhe zëvendës anëtar); Gjykatës së Apelit (një (1) 
anëtar dhe një (1) zëvendës anëtarë); Gjykatës Supreme (një (1) anëtarë dhe një (1) 
zëvendës anëtarë); Këshilli Gjyqësor (një (1) anëtarë dhe një (1) zëvendës anëtar); 
Fakulteti juridik (një (1) anëtar dhe një (1) zëvendës anëtar; Ministria e Drejtësisë 
(një (1) anëtarë dhe një (1) zëvendës anëtar).  

3. Anëtarët dhe zëvendës anëtarët e Gjykatës themelore, Gjykatës së Apelit dhe të 
Gjykatës Supreme i propozon Këshilli Gjyqësor.  

4. Kryesuesin e Komisionit e zgjedhin anëtarët e Komisionit përmes votimit të fshehtë 
me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit, në 
takimin e saj konstituiv  

5. Për kryerjen e punëve profesionale dhe administrative për Komisionin, Ministria e 
cakton zyrtarët nga radhët e të punësuarve në Ministrinë e Drejtësisë.  

 
Neni 361 

Mbledhjet 
 
1. Komisioni punon në mbledhje, në të cilën marrin pjesë më shumë se gjysma e 

anëtarëve numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit.  
2. Komisioni vendosë me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.  
3. Në punën e Komisionit mund të marrin pjesë, pa të drejtë vote, edhe ekspertë në 

çështjet të cilat gjenden në rend dite të Komisionit, me ftesën e kryesuesit të 
Komisionit, përfaqësuesit e institucioneve tjera dhe të shoqërisë civile kur bëhet 
fjalë për çështjet lidhur me përmbarimin. 
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4. Komisioni, pas marrjes së pëlqimit të ministrit, nxjerrë Rregulloren e punës, me të 
cilën më për së afërmi rregullon mënyrën e punës, konvokimit dhe mbajtjes së 
mbledhjeve, punës publike si dhe çështje tjera me rëndësi për punën e Komisionit. 

 
Neni 362 

Kushtet dhe mjetet e punës 
 
1. Ministria siguron kushtet dhe mjetet e domosdoshme për punën e Komisionit, në 

pajtim me dispozitat e këtij ligji.  
2. Anëtarëve të Komisionit për punë e tyre në takime u takon e drejta në shpërblim në 

pajtim me vendimin e veçantë të Ministrit.  
 

Neni 363 
Mbikëqyrja e punës së përmbaruesve privat nga Oda 

 
1. Mbikëqyrja ndaj punës së përmbaruesit privat dhe zëvendës përmbaruesit privat do 

të kryhet edhe nga Oda.  
2. Oda kryen mbikëqyrjen sipas detyrës zyrtare së paku një herë në vit.  
3. Oda mundet të inspektojë objektet, të dhënat dhe materialin tjetër arkivor të 

përmbaruesit privat, llogarinë bankare, menaxhimin e objekteve të ruajtura dhe 
paratë e vendosura si sigurim, dëftesat për paratë e mbledhura si shpërblim apo 
tarifë e përmbaruesit privat sikurse edhe merr masat tjera në pajtim me ligjin dhe 
aktet tjera ligjore dhe së këndejmi urdhëron përmbaruesin privat në fjalë të largojë 
parregullsitë dhe të caktojë afatin kohor për respektimin e tyre.  

4. Oda është e autorizuar të urdhërojë përmbaruesin privat të eliminojë të gjitha 
mangësitë në punën e tij/saj në kuadër të afatit të specifikuar kohor dhe shqipton 
masat tjera disiplinore në pajtim me ligjin dhe dispozitat tjera.  

5. Raportin për kontrollin e kryer Oda ia dërgon Ministrisë.  
6. Mënyra e kryerjes së kontrollit së punës së përmbaruesve privat në kuptim të këtij 

neni e përcakton Kuvendi i Odës.  
 

Neni 364 
Raporti për punën e përmbaruesit privat 

 
1. Përmbaruesi privat është i detyruar që një herë në vit Ministrisë dhe Odës të ia 

dozoj raportin vjetor të punës brenda tre (3) muajve.  
2. Ministri nxjerr akt nënligjor për mënyrën e raportimit dhe të përmbajtjes së raportit.  
3. Raportet vjetore përfshijnë të dhënat si në vijim:  

3.1. numrin e përgjithshëm të lëndëve në punë;  
3.2. numrin e përgjithshëm të lëndëve të zgjidhura;  
3.3. numrin e përgjithshëm të lëndëve të pazgjidhura në fund të vitit, dhe  
3.4. raporti i shumës së mjeteve të përgjithshme të realizuara me veprime 

përmbarimore dhe shuma e përgjithshme e kërkesave;  
3.5. të dhënat nga raporti vjetor i përmbaruesit privat shpallen në ueb Faqen 

Zyrtare të Ministrisë dhe të Odës, të dhënat nga ai raport janë publike derisa 
nuk shpallen të dhënat për vitin e ardhshëm.  
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Neni 365 
Përgjegjësia disiplinore e përmbaruesit privat 

 
1. Përmbaruesi privat ka përgjegjësi disiplinore nëse me veprimet e tij në ushtrimin e 

veprimtarisë së vetë shkel dispozitat e këtij ligji dhe të dispozitave tjera, nëse nuk i 
plotëson detyrimet e parapara me statut dhe me akte tjera të Odës, dhe nëse shkel 
prestigjin e profesionit të përmbaruesit privat. 

2. Përmbaruesit privat në procedurën e përcaktimit të përgjegjësisë disiplinore mundë 
ti shqiptohen vetëm masa disiplinore të cilat janë të parapara me këtë ligj. 

3. Përgjegjësia për vepër penale apo kundërvajtje nuk e përjashton përgjegjësin 
disiplinore të përmbaruesit privat. 

 
Neni 366 

Fillimi i procedurës disiplinore 
 
Propozimin për fillimin e procedurës disiplinore mund ta paraqesin Ministria dhe 
kryetari i Odës, sipas iniciativës së vet si dhe sipas ankesave dhe iniciativave te palëve 
në procedurë, të përfaqësuesve të palëve dhe të autorizuarve të tyre. Propozimin sipas 
ankesës dhe iniciativës së palëve mundë ta paraqes edhe kryetari i Gjykatës kompetente 
për territorin e së cilës është emëruar përmbaruesi privat. 
 

Neni 367 
Shkeljet disiplinore 

 
1. Shkeljet disiplinore munden të jenë si në vijim:  

1.1. nëse përmbaruesi privat tejkalon autorizimet e besuara me këtë ligj;  
1.2. nëse gjatë kryerjes së veprimeve në kuadër të aktivitetit të tij përmbaruesi 

privat nuk i përmbahet ligjit;  
1.3. nëse përmbaruesi privat gjatë procesit të emërimit nuk ka zbuluar në mënyrë 

të qëllimshme pengesat ligjore të cilat janë kusht i emërimit të tij;  
1.4. nëse përmbaruesi privat ka shkelur detyrat e parashikuara me këtë ligj duke 

rrezikuar besimin në paanshmërinë e tij dhe në veprimet të cilat ai i ndërmerr;  
1.5. nëse përmbaruesi privat ndërmerr veprime në procedurë pavarësisht arsyeve 

për përjashtim;  
1.6. nëse përmbaruesi privat shkel detyrën e mbajtjes së sekretit zyrtar;  
1.7. nëse përmbaruesi privat kërkon kompensim më të lartë se sa ai i paraparë në 

tarifë;  
1.8. nëse përmbaruesi privat pa shkaqe të arsyeshme refuzon aftësimin profesional;  
1.9. nëse përmbaruesi privat nuk mban evidencat për lëndët e përmbarimit në të 

cilat ai punon apo evidencat e lëndëve në të cilat ai/ajo punon nuk janë në 
rregull;  

1.10. shkelja e detyrave të përcaktuara me dispozitat tjera;  
1.11. nëse përmbaruesi privat në pajtim me aktin e odës nuk e paguan anëtarësinë.  
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Neni 368 
Masat disiplinore 

 
1. Masat disiplinore për shkeljet disiplinore janë si në vijim: 

1.1. vërejtja;  
1.2. vërejtja publike;  
1.3. gjoba në të holla nga pesqind (500) deri tremijë (3000) Euro;  
1.4. ndalimi i ushtrimit të profesionit në kohëzgjatje prej tre (3) muaj deri në një 

(1) vit;  
1.5. shkarkimi nga detyra.  

2. Ministri mund ta suspendoj përmbaruesin privat gjatë kohës sa zgjatë procedura 
disiplinore.  

3. Gjobat në të holla nga nënparagrafi 1.3. i paragrafit 1. i këtij neni paguhet në 
buxhetin e Republikës së Kosovës. 

4. Me rastin e shqiptimit të masave disiplinore merren për bazë të gjitha rrethanat të 
cilat mund të ndikojnë ne llojin e masave dhe atë posaçërisht pasha dhe pasojat e 
shkeljes, dëmi i shkaktuar, shkalla e përgjegjësisë dhe masat e mëhershme 
disiplinore.  

5. Të dhënat mbi masat e shqiptuara disiplinore nga nënparagrafët 1.3. deri 1.5. të 
paragrafit 1. të këtij neni, shpallen në faqen e internetit të Ministrisë dhe Odës.  

 
Neni 369 

Komisioni disiplinor 
 
Komisioni Disiplinor zbaton procedurën disiplinore për përcaktimin e përgjegjësisë 
disiplinore të përmbaruesit privat dhe shqipton masat disiplinore në pajtim me këtë ligj. 
 

Neni 370 
Përbërja e Komisionit 

 
1. Komisioni Disiplinor, të cilin e emëron Ministri, përbëhet nga tre (3) anëtar dhe atë:  

1.1. dy (2) anëtarë nga radhët e gjyqtarëve, të cilët i propozon Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës; dhe  

1.2. një (1) anëtarë nga radhët e përmbaruesve privat të cilin e propozon Oda.  
2. Kryetari dhe anëtarët e komisionit disiplinorë kanë zëvendësit e tyre. Anëtarët e 

komisionit disiplinorë emërohen për një mandate dy (2) vjeçar, dhe mundë përsëri 
të emërohen.  

3. Anëtarët e komisionit disiplinor kanë të drejtë në shpërblimin për punën nga mjetet e 
Odes, në lartësi të cilën e cakton ministri sipas propozimit të Odës së përmbaruesve.  

4. Dispozitat e këtij ligji për përgjegjësinë dhe për procedurën disiplinore të 
përmbaruesve privat përshtatshmërishtë zbatohet edhe për zëvendësit dhe 
zëvendësuesit e përmbaruesit privat.  
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Neni 371 
Përjashtimi dhe kundërshtimi 

 
1. Dispozitat e ligjit të procedurës kontestimore të cilat vlejnë për përjashtimin e 

gjyqtarëve vlejnë në mënyrë analoge edhe për përjashtimin e anëtarëve të 
komisionit disiplinor.  

2. Ministri me vendim vendosë për përjashtimin nga paragrafi 1. i këtij neni. Vendimi 
i Ministrit është përfundimtar.  

 
Neni 372 

Procedura disiplinore 
 
1. Procedura disiplinore konsiderohet se ka filluar në ditën e dorëzimit të propozimit 

për ngritjen e procedurës disiplinore ndaj përmbaruesit privat.  
2. Komisioni disiplinor menjëherë ia dërgon përmbaruesit privat propozimin për 

ngritjen e procedurës disiplinore, i cili në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh ka të 
drejtë që të paraqes mbrojtje me shkrim lidhur me propozimin.  

 
Neni 373 

Seanca dëgjimore 
 
1. Kryesuesi cakton datën e seancës dëgjimore për rastin. Komisioni Disiplinor fton 

përmbaruesin privat dhe palën ankuese që të paraqiten në seancë dëgjimore së paku 
dhjetë (10) ditë përpara seancës.  

2. Propozuesit për ngritjen e procedurës disiplinore së bashku me ftesën i dërgohet 
edhe përgjigja me shkrim.  

3. Nëse gjatë dëgjimit shqyrtimi i rastit shtyhet apo pezullohet për një periudhë 
kohore, asnjë njoftim i ri nuk ka efekt sikurse referohet në paragrafin 1. të këtij 
neni.  

4. Seanca dëgjimore e Komisionit Disiplinor është publike. Për arsye me rëndësi, 
Komisioni Disiplinor mundet të urdhërojë që dëgjimi plotësisht apo pjesërisht të 
mbahet pa publikun. 

5. Përmbaruesit privat dhe ankuesi munden të ndihmohen apo përfaqësohen nga një 
avokat.  

6. Komisioni Disiplinor mundet të refuzojë individët e caktuar si mbrojtës nëse ata 
nuk janë juristë.  

7. Komisioni Disiplinor i jep përmbaruesit privat dhe ankuesit si dhe avokatëve të tyre 
apo të tjerëve të cilët i ndihmojnë ata, një mundësi për të marrë shënime për 
dokumentet që ndërlidhen me rastin.  

8. Përmbaruesit privat dhe ankuesit apo avokatëve të tyre dhe të tjerëve të cilët i 
ndihmojnë ata u jepet mundësi t'i drejtohen Komisionit Disiplinor dhe të shtjellojnë 
qëndrimin e tyre.  

9. Komisioni Disiplinor mundet të thirr dhe dëgjojë dëshmitarët dhe ekspertët. Një nga 
anëtarët e Komisionit Disciplinor mundet të udhëzohet të dëgjojë dëshmitarët dhe 
ekspertët. Çdokush i thirrur si dëshmitar apo ekspertë respekton thirrjen. Ai më tej 
kërkohet që të përgjigjet në pyetjet e bëra apo të ofroj shërbimet e kërkuara. 
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Dispozitat e ligjit të Procedurës Kontestimore vlejnë përshtatshmërish për 
dëshmitarët dhe ekspertët.  

10. Pas zbatimit të procedurës disiplinore Komisioni disiplinor nxjerr vendim.  
11. Procedura disiplinore me hollësisht do të rregullohet me akt nënligjor të Ministrisë.  
 

Neni 374 
Vendimi i komisionit disiplinor 

 
1. Si rrjedhojë e vendimit të Komisionit Disiplinor përkitazi me ankesën kundër 

përmbaruesit privat, ankesa shpallet e papranueshme, e pabazë apo e bazuar. 
Vendimi duhet te permbaje arsyetimin dhe te shpallet.  

2. Nëse Komisioni Disiplinor shpall ankesën plotësisht apo pjesërisht të bazuar, ai do 
të shqiptojë masa disiplinore siç parashikohen në nenin 368 të këtij ligji.  

3. Veprimi disiplinor merret vetëm pasi që vendimi është bërë i plotfuqishëm apo 
shtyhet për më vonë nëse është përcaktuar në vendim.  

4. Pa vonesë komisioni disiplinor i përcjell vendimin me shkrim ministrit, 
përmbaruesit privat dhe Odes. Vendimi shpallet publikisht në faqen zyrtare të 
Ministrisë dhe të Odes.  

5. Vendimi i komisionit disiplinor është përfundimtar. Kundër vendimit të komisionit 
disiplinor mund të ngritët konflikti administrativ.  

 
Neni 375 

Periudha brenda së cilës mund të iniciohet procedura disiplinore 
 
Procedura disiplinore mund të fillohet brenda afatit prej gjashtë (6) muaj nga dita e 
shkeljes së bërë, por jo më vonë se një (1) vitë nga dita e shkeljes. 
 

KREU IX 
PËRFUNDIMI PEZULLIMI DHE LIRIMI NGA DETYRA 

 
Neni 376 

Arsyet për pushim të funksionit të përmbaruesit privat 
 
1. Funksioni i përmbarues privat pushon:  

1.1. në rast të vdekjes;  
1.2. kur e mbushë moshën shtatëdhjetë (70) vjeçar;  
1.3. në rast të dorëheqjes me shkrim; 
1.4. në rast se me aktgjykimin e formës së prerë të Gjykatës është dënuar për vepër 

penale në kohëzgjatje më shumë se gjashtë (6) muaj burgim, apo për ndonjë 
vepër që e bënë të padenjë në ushtrimin e funksionit të përmbaruesit privat; 

1.5. në rast se përmbaruesi privat nuk fillon punën e tij brenda periudhës së 
paraparë me këtë ligj:  

1.6. në rast të shkarkimit.  
2. Në rastet nga paragrafit 1. të këtij neni, Ministri nxjerr vendim për pushim e 

ushtrimit të funksionit të përmbaruesit privat.  
3. Për pushimin e ushtrimit të funksionit të përmbaruesit privat Ministria e njofton 
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Odën dhe Gjykatën kompetente në territorin e të cilës përmbaruesi privat ka pasur 
selinë. Me kërkesë të Ministrit përmbaruesi privat kryen shërbimet e përmbarimit 
gjatë tre (3) muajve të ardhshëm derisa Ministri të nxjerr vendim për emërimin e 
përmbaruesit te ri privat apo zëvendësuesit të përmbaruesit privat.  

4. Arsyet për pushim të ushtrimit të funksionit të përmbaruesit privat të përcaktuara në 
paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni përshtatshmërishtë zbatohen edhe zëvendësit të 
përmbaruesit privat.  

 
Neni 377 

Dorëheqja 
 
1. Përmbaruesi privat, në çfarëdo kohe, mundet të kërkojë të lirohet nga detyra e tij. 

Kërkesa i paraqitet me shkrim Ministrit. Afati kohor për lirimin e tij nga detyra 
është tre (3) muaj.  

2. Pas skadimit të afatit kohor në bazë të paragrafit 1. të këtij neni, me të cilën detyra e 
përmbaruesit privat pushon, Ministri nuk cakton ndonjë afat tjetër kohor. Ministri 
duhet të merr vendim para skadimit të afatit kohor të parashikuar me paragrafin 1. 
të këtij neni.  

 
Neni 378 

Shkarkimi i përmbaruesit privat 
 
1. Ministri me vendim shkarkon përmbaruesin privat nëse:  

1.1. dëshmohet se ai nuk përmbush kushtet për emërimin e përmbaruesit privat;  
1.2. përmbaruesi privat pranon çfarëdo funksioni siç parashikohet në nenin 323 

dhe 324 të këtij ligji;  
1.3. ai fillon të përdor pensionin e pleqërisë;  
1.4. zotësia për të vepruar e përmbaruesit privat merret apo kufizohet me 

aktvendim të Gjykatës;  
1.5. përmbaruesi privat humb në mënyrë të përhershme zotësinë për të kryer 

funksionin;  
1.6. përmbaruesit privat i shqiptohet masa disiplinore e marrjes së autorizimit të tij 

për përmbarimin dhe sigurimin e kërkesës;  
1.7. nëse përmbaruesi privat dënohet me vepër penale me aktgjykim të 

plotfuqishëm dhe kundër të cilit shqiptohet dënimi prej më së paku gjashtë (6) 
muaj burgim, e cila e bën atë të padenjë të kryejë funksionin e përmbaruesit 
privat.  

2. Oda e përmbaruesve privat është e obliguar të informojë Ministrin menjëherë pasi 
të ketë mësuar për arsyet e shkarkimit të përmbaruesit privat nga paragrafi 1. i këtij 
neni.  

Neni 379 
Vendimi për shkarkim 

 
1. Vendimi për shkarkim të përmbaruesit privat e nxjerr Ministri. Në vendimin për 

shkarkim të përmbaruesit privat Ministri cakton zëvendësuesin e përmbaruesit 
privat.  
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2. Vendimi për pushimin e ushtrimit të funksionit të përmbaruesit privat dhe vendimi 
për shkarkim të përmbaruesit privat nuk mund të ankimohet ne procedurën 
administrative, por kundër tyre mund të fillohet konflikti administrative.  

 
KREU X 

ODA E PËRMBARUESVE PRIVAT TË KOSOVËS 
 

Neni 380 
Organizimi i Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës 

 
1. Oda e përmbaruesve privat të Kosovës (më tej: Oda) është organizatë profesionale 

në të cilën bashkohen të gjithë përmbaruesit privat.  
2. Selia e Odës është në Prishtinë.  
3. Oda ka statusin e person juridik dhe punon si organizatë jo profitabile.  
 

Neni 381 
Përfaqësimi 

 
Oda përfaqësohet nga kryetari dhe kur ai mungon nga zëvendësit e tij bazuar nga 
vjetërsia e përvojës juridike. 
 

Neni 382 
Autorizimet e Odës 

 
1. Oda: 

1.1. ruan prestigjin, dinjitetin dhe të drejtat e profesionit të përmbaruesit privat;  
1.2. nxjerr statutin, Kodin e Etikës së Përmbaruesve Privat dhe aktet tjera në 

pajtim me ligjin dhe Statutin e Odës;  
1.3. përfaqëson përmbaruesit para institucioneve publike për qëllime të mbrojtjes 

së të drejtave dhe interesave të profesionit;  
1.4. kujdeset që përmbaruesi privat të veprojë në mënyrë të ndërgjegjshme dhe në 

pajtim me ligjin ti kryejnë punët e tyre;  
1.5. kujdeset për avancimin profesional të përmbaruesve privat nëpërmjet 

organizimit të takimeve profesionale, seminareve dhe punëtorive profesionale 
në fushën e përmbarimit;  

1.6. vendos dhe realizon bashkëpunimin me Odat e Përmbaruesve të shteteve 
tjera; dhe  

1.7. kryen punë tjera të përcaktuara me ligj dhe me Statutin e Odës.  
 

Neni 383 
Statuti dhe aktet e përgjithshme 

 
1. Statuti dhe aktet e përgjithshme të Odës rregullojnë organizimin dhe aktivitetet e 

Odës si dhe organet, përbërjen e tyre dhe procedurat e emërimit të tyre.  
2. Ministri jep pëlqimin në Statutin dhe aktet e tjera të përgjithshme të Odes.  
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Neni 384 
Organet e Odës 

 
Organet e Odës janë: Kuvendi i Odës, Bordi Ekzekutiv, Këshilli i Kontrollit dhe 
Kryetari i Odës. 
 

Neni 385 
Kuvendi 

 
1. Kuvendi i Odës përbëhet nga të gjithë përmbaruesit privat dhe zëvendësit e 

përmbaruesve privat të regjistruar në regjistrin e Ministrisë. 
2. Kuvendi i Odës është kompetent për:  

2.1. nxjerrjen e statutit të Odës, rregullave të procedurës së përmbaruesve privat 
dhe akteve tjera të përgjithshme të Odës;  

2.2. përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit Ekzekutiv dhe anëtarëve të tjerë të Odës;  
2.3. vendos për shumën e pagesës së anëtarësisë dhe mënyrën e pagesës së saj; 
2.4. vendos për çështjet e parashikuara me këtë ligj dhe statutin e Odës. 

 
Neni 386 

Mbledhja e Kuvendit të Odes 
 
1. Mbledhjet e jashtëzakonshme të kuvendit te odes thirren në rastet e parapara me 

statutin e odes.  
2. Puna publike dhe çështjet tjera me rëndësi për punën e kuvendit te odes rregullohen 

me statutin e odes.  
 

Neni 387 
Bordi Ekzekutiv 

 
1. Bordi Ekzekutiv ka kompetenca për të:  

1.1. zgjedhur Kryetarin e bordit ekzekutiv nga radhët e anëtarëve të vet;  
1.2. propozon draftin e statutit dhe aktet tjera të përgjithshme të Odës;  
1.3. përgatitur seancat dhe zbatimin e vendimeve të Kuvendit të Odës;  
1.4. kujdeset për afarizmin e Odës;  
1.5. vendos për çështjet tjera në pajtim me këtë ligj dhe statutin e Odës.  

2. Çdo vit Bordi përpilon një raport për aktivitetet e Kuvendit të Odës. Këtë raport t'ia 
përcjell Ministrit jo më vonë se 31 Mars të secilit vit.  

3. Çdo vit Bordi përpilon politikën e tij financiare dhe buxhetin për vitin e ardhshëm 
financiar me shënime sqaruese dhe i dërgon këto dokumente Kuvendit për miratim.  

 
Neni 388 

Përbërja e Bordit Ekzekutiv 
 
1. Bordi Ekzekutiv përbëhet nga një numër tek më së paku shtatë (7) anëtarë.  
2. Përbërja e bordit sa më shumë që është e mundur pasqyron përpjesëtimin në kuadër 

të kuvendit ndërmjet përmbaruesve privat dhe zëvendës përmbaruesve privat.  
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3. Kryesuesi dhe zëvendësi i tij duhet të jenë përmbarues privat.  
4. Anëtarët emërohen për mandat tre (3) vjeçar dhe pas dorëheqjes kanë të drejtë për 

riemërim edhe njëherë për të njëjtën periudhë.  
 

Neni 389 
Kryetari 

 
1. Kryetari i Odës prezanton dhe përfaqëson Odën. Kryetari i bordit ekzekutiv është 

edhe kryetar i odes.  
2. Kryetari i Odës ka autorizime të:  

2.1. kujdeset se a po respektohen parimet e kryerjes së ndërgjegjshme të detyrave 
të përmbaruesit privat; 

2.2. kujdeset që Oda po punon dhe zhvillon aktivitetet në pajtim me ligjin;  
2.3. implementon vendimet e organit të Odës kur parashikohet me statut të Odës;  
2.4. emëron personelin e Odës dhe  
2.5. kryen punë tjetër siç parashihet me statut të Odës.  

3. Kryetarit të Odës në cilësinë e tij i besohet kryesimi i Kuvendit.  
 

Neni 390 
Këshilli i Kontrollit 

 
1. Këshilli i Kontrollit ka tre (3) anëtar, me mandat prej tre (3) vjetëve.  
2. Këshilli i Kontrollit kryen kontrollin e ligjshmërisë së punës dhe afarizmit financiar 

të Odës.  
3. Këshilli Kontrollit për aktivitetin e tij i përgjigjet Kuvendit të Odës.  
4. Kur Këshilli i Kontrollit gjen shkelje të statutit, akteve nënligjore apo vendimeve të 

Kuvendit të Odës, ai përpilon raport dhe t'ia prezanton Bordit Ekzekutiv 
respektivisht Kuvendit të Odës.  

 
Neni 391 
Pasuria 

 
1. Pasuria e Odes do të përbehet nga:  

1.1. kontributet e detyrueshme vjetore dhe kontributet plotësuese nga ana e 
anëtareve të saj;  

1.2. pagesat për shërbime;  
1.3. donacionet dhe lënja e pronës me testament;  
1.4. burime te tjera.  

 
Neni 392 

Kontributet vjetore dhe plotësuese të Odës 
 
1. Oda bart tërë shpenzimet që burojnë nga ekzekutimi i detyrave të besuara me këtë 

ligj. Për të mbuluar këto shpenzime ajo mundet të ngarkojë anëtarët e vet me pagesa 
vjetore të anëtarësisë.  

2. Me propozim të Bordit Ekzekutiv, Kuvendi përcakton madhësinë e pagesës së 
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anëtarësisë për vitin financiar. Shuma mund të jetë e ndryshme për kategoritë e 
ndryshme të anëtarëve.  

3. Përmbaruesit privat i bëjnë pagesat e kërkuara Odës duke u bazuar në kushtet e 
specifikuara në aktet nënligjore të Odës dhe në pajtim me vendimet e Kuvendit të 
Odës.  

 
Neni 393 

Aktet nënligjore të nxjerra nga Oda 
 
1. Aktet nënligjore miratohen sa i përket temave që në pajtim me këtë ligj rregullohen 

me akte nënligjore.  
2. Aktet nënligjore nuk përmbajnë detyrime apo kërkesa të cilat nuk janë të 

domosdoshme për të realizuar objektivin e parashikuar me këtë akt nënligjor.  
3. Propozimet për akte nënligjore i paraqiten Kuvendit të Odës nga Bordi Ekzekutiv.  
4. Aktet nënligjore të Odës janë obligative vetëm për anëtarët dhe organet e saj. 
5. Një akt nënligjor mundet t'i jep pushtet Bordit Ekzekutiv që të përcaktojë rregulla 

më të detajuara përkitazi me temën me të cilën merret ky akt nënligjor. 
 

Neni 394 
Procedura 

 
Propozimi për akt nënligjor së bashku me shënimet sqaruese i kumtohen anëtarëve të 
Odës së paku dy (2) muaj para datës në të cilën do të diskutohet në Kuvendin e Odës. 
 

Neni 395 
Miratimi i Ministrit 

 
1. Aktet nënligjore të propozuara nga Oda duhet të marrin miratimin e Ministrit. 

Miratimi mund të kthehet prapa nëse ky akt është në kundërshtim me ligjin ose 
interesin publik.  

2. Pas miratimit nga ana e Bordit Ekzekutiv, Bordi angazhohet që akti nënligjor të 
bëhet i njohur me botimin e tij në Gazetën Zyrtare. Akti nënligjor bëhet obligativ 
vetëm pas botimit. Ai hyn në fuqi një (1) muaj pas publikimit apo edhe më herët 
nëse e përcakton Bordi me mirëkuptimin se së paku dhjetë (10) ditë duhet të kalojnë 
nga data e publikimit dhe e hyrjes në fuqi.  

 
Neni 396 
Provimet 

 
1. Përmbajtja e provimeve për përmbaruesit privat do të definohet në saktësi me akte 

nënligjore të nxjerra nga Ministri, dhe do të siguroj testimin e njohurive të 
përmbaruesve privat në të gjitha qeshtjet e së drejtës ndërkombëtare dhe private dhe 
procedurat gjyqësore me rendësi për aktivitetet e tyre profesionale.  

2. Provimet do të shpallen publikisht se paku një (1) muaj para fillimit të tyre dhe të 
gjithë të interesuarit do të ftohen për të marr pjesë;  

3. Kandidati i cili do ti nënshtrohet provimeve për përmbarues privat është i obliguar ti 
bartë shpenzimet për provim.  
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4. Ministri përcakton shumën e shpenzimeve reale për marrjen e provimit, duke 
përfshirë shumën e nevojshme për përgatitjen dhe fillimin e pjesës së provimeve me 
shkrim, përgatitjen dhe dorëzimin e materialit dhe ftesave, përgatitjen e 
certifikatave dhe kompensimin e punës së anëtareve dhe sekretarit të Komisionit për 
provime.  

5. Nëse shpenzimet nuk paguhen në llogarinë përkatëse të Ministrisë së Drejtësisë 
pesëmbëdhjetë (15) ditë para datës së caktuar për mbajtjen e provimit, kandidatet 
nuk do të lejohen të hyjnë në provim. Nëse kandidati brenda një (1) viti nga dita e 
pagesës së provimit nuk ju ka nënshtruar provimit, pagesa do ti kthehet kandidatit.  

6. Ministri do të emëroj për pozita të përmbaruesit kandidatet me rezultatin me të lartë 
të arritur në provime, përveç nëse janë vërejtur parregullsi specifike në mes të 
kritereve për emërim të identifikuara me këtë ligj që e bëjnë emërimin e tyre të 
papërshtatshëm. Ministri do ti informoj kandidatet për rezultatin e arritur në provim 
si dhe kandidatet e pasuksesshëm si arsye për mos emërimin e tyre.  

7. Ministri do të shpall emërimet brenda një (1) muaji pas përfundimit të provimeve.  
 

KREU XI 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 397 

Lëndët e pazgjidhura para 1 Janarit 2014 
 
1. Lëndët e pazgjidhura të cilat janë parashtruar para hyrjes së këtij ligji në fuqi, 

zgjidhen në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  
2. Lëndët e parashtruara në Gjykatë para datës 1 janar 2014 do të mbesin nën 

juridiksionin e Gjykatës përveç nëse kreditoret-propozuesit e përmbarimit 
parashtrojnë kërkesë për transferimin e lëndes (rastit) tek përmbaruesi privat. 

3. Në çdo lëndë kur procedura përmbarimore nuk është përfunduar më 1 janar 2014, 
dhe në të cilën kreditori ka kërkuar që lënda të vazhdojë të procedohet nga 
përmbaruesi privat në pajtim me paragrafin 2. të këtij neni, Gjykata do të kompletoj 
të gjitha dokumentacionin lidhur me rastin e përmbarimit, specifikoj shpenzimet e 
ngarkuara nga Gjykata, dhe do të lëshoj konkluzion për dorëzimin e rastit tek 
përmbaruesi privat. Gjykata do ta përcjelle rastin tek përmbaruesi privat i zgjedhur 
nga Kreditori brenda (8) tetë ditëve pas marrjes së kërkesës së tille. 

4. Veprimet në procedurën e përmbarimit të ndërmarra nga Gjykata janë të vlefshme 
ligjërisht sikurse të ishin ndërmarrë nga përmbaruesi i cili vazhdon përmbarimin. 
Pasi që përmbaruesi të ketë pranuar lëndën, ai është i obliguar të njoftojë debitorin 
se procedura përmbarimore e nisur më parë vazhdon përmes përmbaruesit privat.  

5. Kompetent për të caktuar dhe vendosur për përmbarimin sipas dispozitave të këtij 
ligji që nga hyrja në fuqi të datës 1 janar 2014 e deri me 30 qershor 2014 janë si 
Gjykata ashtu edhe përmbaruesit privat, varësisht se pranë cilit organ është 
paraqitur propozimi për përmbarimin.  
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Neni 398 
Procedurat e papërfunduara me 31 dhjetor 2013 

 
1. Procedura përmbarimore në të cilën është parashtruar ankesë kundër vendimit për 

përmbarim para datës 1 janar 2014, i transferohen Gjykatës e cila ka juridiksion për 
të vendosur për mjetin juridik në pajtim me këtë ligj.  

2. Gjatë shqyrtimit të mjetit të juridik, Gjykata kompetente e merr vendimin e saj duke 
u bazuar në dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 399 

Aktet nënligjore 
 
1. Brenda gjashtë (6) muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, Ministri i 

Drejtësisë nxjerr aktin nënligjor për tarifat e përmbaruesve privat. Nga debitorët do 
të kërkohet që të kompensojnë kreditorët për shpenzimet e përmbarimit sipas këtyre 
tarifave.  

2. Brenda periudhës prej katër (4) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
Ministri do të:  
2.1. nxjerrë aktin nënligjorë me të cilin do të definojë për së afërmi procedurat dhe 

mënyrën e mbajtjes së provimeve për përmbaruesit privat;  
2.2. nxjerrë aktin nënligjorë me të cilin do të përcaktoj planin e biznesit si në 

paragrafin 2. neni 318 të këtij ligji;  
2.3. nxjerrë aktin nënligjore me të cilin definon formën dhe mënyrat e mbajtjes së 

evidencës së përmbaruesve privat;  
2.4. nxjerrë aktin nënligjor për formën dhe mënyrat e urdhëresave, 

procesverbaleve dhe akteve tjera që përmbaruesi i ndërmerr gjatë veprimeve 
formale përmbaruese;  

2.5. nxjerrë aktin nënligjorë me të cilin bënë përcaktimin e metodave të 
inspektimit dhe kontrollimit të përmbaruesve privat nga ana e Ministrisë dhe 
Odes së Përmbaruesve. Forma, përmbajtja dhe mënyra e lëshimit dhe 
pezullimit të kartës së identifikimit të përmbaruesve privat po ashtu do të 
definohet me këtë akt nënligjor.  

3. Brenda katër (4) muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, Ministri i Drejtësisë 
do të përcaktojë me një vendim të posaçëm, numrin e përmbaruesve privat për 
territorin e secilës Gjykatë Themelore në Republikën e Kosovës bazuar në të dhënat 
zyrtare për regjistrimin e popullsisë dhe në bazë të nenit 327 të këtij ligji.  

 
Neni 400 

Organizimi i provimeve 
 
1. Ministria organizon mbajtjen e provimit për përmbaruesit privat brenda pesë (5) 

muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 
2. Në bazë të akteve nënligjore për provimin profesional për përmbarues, Ministria 

organizon provimin e parë profesional për përmbarues dhe emëron përmbaruesin e 
parë privat brenda gjashtë (6) muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.  
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Neni 401 
Themelimi i Odës 

 
1. Ministri, për përmbaruesin privat të parë të emëruar deri në themelimin e Odës, 

përcakton me vendim ditën e nisjes të punës së përmbaruesit privat.  
2. Oda themelohet kur së paku njëzet (20) përmbarues privat janë emëruar dhe të kenë 

filluar punën e tyre.  
3. Deri në themelimin e Odës, Ministri i kryen të gjitha kompetencat e Odës.  
4. Gjersa Oda e Përmbaruesve të themelohet dhe përmbaruesit të emërohen, kërkesat 

nga paragrafi 4.3. i nenit 328 të këtij ligji do të suspendohen. Ne vend të këtyre 
kërkesave, dy (2) anëtarë të Komisionit për Vlerësimin e Kandidatëve do të jenë dy 
(2) gjyqtar të procedurës civile të propozuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe të 
emëruar nga Ministria.  

5. Ministri, brenda njëqind e njëzet (120) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji nxjerr 
aktet nënligjore të përkohshme të cilat parashikohen me këtë ligj që të lëshohen nga 
Oda e të cilat do të vlejnë deri në nxjerrjen e akteve nënligjore përkatëse nga ana e 
Odës.  

6. Kuvendi themelues i Odës thirret nga Ministria, dhe kryesohet nga përmbaruesi 
privat më i vjetër.  

 
Neni 402 

Hyrja në fuqi 
 
1. Nenet nga 323 deri në nenin 396 hyjnë në fuqi dhe aplikohen pesëmbëdhjetë (15) 

ditë pas publikimit në gazetën zyrtare.  
2. Dispozitat tjera të këtij ligji hyjnë në fuqi me 01 janar 2014.  
3. Në datën e hyrjes në fuqi, shfuqizohet Ligji për procedurën përmbarimore i miratuar 

në vitin 2008, me numër 03/L-8 dhe Ligji për procedurën përmbarimore “Gazeta 
zyrtare e RSFJ-së", nr. 20/1978.  

 
Ligji Nr. 04/L-139 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR MBI DHOMËN E POSAÇME TË GJYKATËS SUPREME 
TË KOSOVËS PËR ÇËSHTJET NË LIDHJE ME AGJENCINË 

KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Dhoma e Posaçme 
 
1. Që nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji:  

1.1. Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në lidhje me 
Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, më herët e themeluar me Rregulloren për 
Dhomën e Posaçme, riemërohet tani “Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të 
Kosovës për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit”; dhe  

1.2. juridiksioni dhe kompetencat e Dhomës së Posaçme, si dhe rregullat për 
organizimin dhe funksionimin e saj, si dhe emërimin e gjyqtarëve që 
shërbejnë brenda saj, do të vendosen ashtu siç është përcaktuar me këtë ligj, i 
cili shfuqizon dhe zëvendëson Rregulloren për Dhomën e Posaçme.  

2. Selia e Dhomës së Posaçme do të jetë në Prishtinë. Nëse Dhoma e Posaçme, apo 
ndonjë kolegj i saj vendos, dëgjimet për një çështje të caktuar mund të mbahen në 
vende të tjera.  

3. Dhoma e Posaçme është pjesë e Gjykatës Supreme të Kosovës, siç përcaktohet me 
nenin 21 të Ligjit nr. 03/L-199 “mbi Gjykatat”.  
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Neni 2 
Përkufizimet dhe referencat 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Agjenci - Agjencia Kosovare e Privatizimit, e themeluar me Ligjin mbi 
Agjencinë Kosovare të Privatizimit.  

1.2. Pasuri - do të ketë kuptimin e përcaktuar me nenin 3 të Ligjit mbi AKP-në.  
1.3. Propozimi Gjithëpërfshirës - Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e 

Statusit të Kosovës, të datës 26 mars 2007.  
1.4. Korporata - do të ketë kuptimin e përcaktuar me nenin 3 të Ligjit mbi AKP-

në.  
1.5. Vendim - çdo vendosje, përveç Aktgjykimit, që merret apo lëshohet nga një 

gjykatë apo kolegj, nën-kolegj apo një gjyqtar i vetëm i Dhomës së Posaçme, 
si dhe përfshin, por pa u kufizuar në to, edhe vendimet apo urdhrat.  

1.6. Ndërmarrje - do të ketë kuptimin e përcaktuar me nenin 3 të Ligjit mbi 
AKP-në.  

1.7. Gjykatës Ndërkombëtar - çdo gjykatës të Misionit Evropian për Politika të 
Sigurisë dhe të Mbrojtjes, i cili është emëruar në pajtim më dispozitat e 
Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës.  

1.8. Aktgjykim - vendosja përfundimtare e dhënë apo e lëshuar nga një gjykatë 
apo kolegj, nën-kolegj apo një gjyqtar i vetëm i Dhomës së Posaçme, i cili 
vendos të drejtat dhe detyrimet e palëve në një rast, edhe nëse një vendosje e 
tillë përfundimtare i nënshtrohet të drejtës së apelit;  

1.9. AKM - Agjencia Kosovare e Mirëbesimit, paraardhësja e Agjencisë 
Kosovare të Privatizimit;  

1.10. Rregullorja e AKM-së - Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2002/12, e 13 
Qershorit 2002, mbi Themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit;  

1.11. Person - personi fizik, sipërmarrje apo autoritet publik;  
1.12. Autoritet publik - organ ekzekutiv qeveritar, organ publik, ministri, 

departament, agjenci, apo autoritete tjera që ushtrojnë pushtete ekzekutive, 
legjislative, rregullative, administrative publike apo gjyqësore. Termi 
«autoritet publik» gjithashtu përfshin edhe organizatat apo sipërmarrjet 
private deri në masën që ato ushtrojnë pushtetet e lartpërmendura, në bazë të 
një delegimi të autoritetit sipas ligjit, rregullores apo një akti nënligjor, apo në 
bazë të delegimit të autoritetit nga një Autoritet tjetër Publik;  

1.13. Ligji i AKP-së - Ligji nr. 03/L-067, “mbi Agjencinë Kosovare të 
Privatizimit”, të datës 15 Qershor 2008, përfshirë edhe shtojcat e tij;  

1.14. Aksione - aksionet, apo interesat tjerë pronësorë, në një Ndërmarrje apo 
Korporatë;  

1.15. Dhoma e Posaçme - Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për 
Çështjet që lidhen me Agjencinë e Privatizimit;  

1.16. Rregullorja e Dhomës së Posaçme - Rregullorja e UNMIK-ut 2002/13, e 13 
Qershorit 2002, mbi Themelimin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme 
të Kosovës për Çështjet që Lidhen me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit; si 
dhe  

1.17. Sipërmarrje - çdo ndërmarrje, korporatë, partneritet, ndërmarrje e 
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përbashkët, person juridik, shoqatë, projekt, degë, zyrë, apo ndonjë organizatë 
apo grup tjetër i themeluar (pa marrë parasysh pronësinë, selinë apo vendin e 
aktivitetet apo themelimit të saj/tij).  

2. Fjalët e përdorura në cilëndo gjini në këtë ligj do të përfshijnë edhe gjininë tjetër, 
derisa fjalët e përdorura në njëjës do të nënkuptohen të përfshijnë edhe shumësin, si 
dhe ato në shumës të përfshijnë edhe njëjësin.  

3. Përveç nëse është e qartë që konteksti kërkon një interpretim tjetër, secila referencë 
në këtë ligj ndaj një ligji tjetër, rregulloreje të UNMIK-ut apo një akti nënligjor, apo 
ndonjë dispozite të caktuar të tij/saj, do të interpretohet me përfshirjen e 
ndryshimeve/plotësimeve të tyre. Nëse një ligj, rregullore apo akt i tillë nënligjor 
është shfuqizuar dhe zëvendësuar me legjislacion pasardhës që rregullon të njëjtën 
lëndë, ajo referencë – përveç nëse konteksti qartësisht kërkon interpretim tjetër – do 
të interpretohet të nënkuptojë atë legjislacion pasardhës, si dhe aty ku vlen, edhe 
dispozitat gjegjëse të tij.  

4. Që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, secila referencë në cilindo element të ligjit të 
Kosovës ndaj Rregullores së Dhomës së Posaçme apo dispozitë(a) të veçanta të saj, 
do të interpretohet të nënkuptojë këtë ligj, si dhe aty ku vlen, dispozitën(at) gjegjëse 
të këtij ligji.  

 
KREU II 

PËRBËRJA DHE ORGANIZIMI I DHOMËS SË POSAÇME 
 

Neni 3 
Përbërja, organizimi dhe emërimi 

 
1. Dhoma e Posaçme do të përbëhet një numër i gjyqtarëve deri në njëzet (20), 

dymbëdhjetë (12) prej të cilëve do të jenë shtetas të Kosovës, derisa tete (8) do të 
jenë gjyqtarë ndërkombëtarë Së paku dy (2) nga gjyqtarët që janë shtetas të 
Kosovës do të jenë nga komunitetet pakicë. 

2. Presidenti i Republikës së Kosovës emëron, ri-emëron dhe shkarkon gjyqtarët e 
Dhomës së Posaçme të cilët janë shtetas të Kosovës, me propozim të Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës. Emërimi, ri-emërimi dhe shkarkimi i gjyqtarëve që janë 
shtetas të Kosovës bëhet në pajtim me të njëjtin proces dhe kërkesa që vlejnë për 
emërimin, ri-emërimin dhe shkarkimin e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme. 

3. Misioni Evropian për Politika të Sigurisë dhe të Mbrojtjes emëron, riemëron dhe 
shkarkon gjyqtarët ndërkombëtarë të Dhomës së Posaçme ne pajtim me rregullat 
dhe procedurat e brendshme te Misionit Evropian për Politika të Sigurisë dhe të 
Mbrojtjes.  

4. Çdo person i cili është shtetas i Kosovës dhe qe emërohet për të shërbyer si gjyqtar 
ne Dhomën e Posaçme është i obliguar të bëjë të njëjtin betim si ai që është i 
obligueshëm për gjyqtarët e Gjykatës Supreme, të cilët janë shtetas të Kosovës.  

5. Kryetari i Dhomës së Posaçme zgjidhet nga gjyqtarët e Dhomës se Posaçme.  
6. Gjithë personat e emëruar për të shërbyer si gjyqtarë në Dhomën e Posaçme do të 

kenë arsimimin juridik dhe përvojën e gjerë dhe substanciale në ato fusha të lëndës 
ligjore që mbulohen nga kolegjet e ndryshme të specializuara të Dhomës së 
Posaçme.  
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7. Me kujdes të veçantë për pozitat e rezervuara për gjyqtarë ndërkombëtarë në 
Dhomën e Posaçme, gjithë kandidatët e propozuar për pozitat e tilla do të jenë 
gjerësisht të njohur nga komunitetet përkatëse juridike për kompetencën dhe 
integritetin e tyre. Përveç kësaj, kandidatët e tillë së bashku duhet të kenë një 
spektër të gjerë të arsimimit dhe përvojës së gjatë dhe substanciale profesionale 
ligjore në fushat në vijim:  
7.1. të drejtat pronësore;  
7.2. të drejtat nga Konventa Evropiane për të Drejta të Njeriut, si dhe 

jurisprudenca në lidhje me të;  
7.3. e drejta në bankrotim dhe insolvencë në juridiksionet që lejojnë debitorin të 

gëzojë posedimin dhe shfrytëzimin e një ndërmarrjeje gjatë procedurave të 
riorganizimit;  

7.4. e drejta e shoqërive tregtare dhe qeverisjes korporative; si dhe  
7.5. e drejta tregtare.  

8. Dhoma e Posaçme do të ketë pesë kolegje të specializuara, si dhe një kolegj apeli. 
Kolegji i apelit do të ketë kompetencë ekskluzive apeli të shkallës së fundit mbi të 
gjitha çështjet brenda kompetencës së Dhomës së Posaçme.  

9. Kryetari i Dhomës së Posaçme përcakton kompetencën primare të secilit kolegj të 
specializuar brenda Dhomës së Posaçme mbi njërën nga fushat vijuese:  
9.1. kërkesat dhe çështjet tjera në lidhje me procesin e privatizimit;  
9.2. kërkesat dhe çështjet tjera në lidhje me të drejtat e punëtorëve sipas nenit 10 

të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2003/13, apo sipas legjislacionit pasardhës 
që përcakton të drejtat e tilla;  

9.3. kërkesat e përgjithshme pronësore dhe kreditore;  
9.4. kërkesat dhe çështjet tjera në lidhje me likuidimin e një Ndërmarrjeje, të kryer 

nga AKM-ja në bazë të Rregullores së AKM-së, apo nga Agjencia në bazë të 
Ligjit mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit; si dhe  

9.5. gjitha kërkesat dhe çështjet tjera që janë iniciuar sipas apo brenda 
fushëveprimit të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2005/48 apo ligjeve 
pasardhëse të saj, si dhe gjitha kërkesat, çështjet, rastet, lëndët dhe procedurat 
që dalin nga ose janë në lidhje me një rast sipas apo brenda fushëveprimit të 
një rregulloreje të tilla apo legjislacionit pasardhës; ky kolegj i specializuar 
mund të emërohet për të trajtuar edhe kërkesat sipas paragrafit 9.4 më lart.  

10. Çdo kolegj i specializuar do të përbëhet nga një gjykatës ndërkombëtar dhe dy 
gjykatës që janë shtetas të Kosovës. Për secilin kolegj të specializuar, Kryetari i 
Dhomës së Posaçme, pas konsultimit me Presidentin e Kosovës dhe Misionin 
Evropian për Politika të Sigurisë dhe të Mbrojtjes, emëron një gjykatës që të 
shërbejë si kryesues i kolegjit. Çdo kryesues i kolegjit mundet, me pëlqimin e 
Presidiumit, të delegojë përkohësisht funksionin e tillë tek një gjykatës tjetër i 
kolegjit të specializuar në fjalë. 

11. Dhoma e Posaçme do të ketë Presidiumin e saj. Presidiumi do të përbëhet nga 
Kryetari dhe kryesuesit e pesë kolegjeve të specializuara. Presidiumi do të emërojë 
anëtarët tjerë të secilit kolegj të specializuar.  

12. Kolegji i apelit do të përbëhet nga pese (5) gjykatës, tre (3) nga te cilët do te jene 
gjykatës ndërkombëtarë dhe dy (2) do te jene shtetas te Kosovës. Kryetari i Dhomës 
së Posaçme do te shërbejë si kryesues i kolegjit te apelit. Katër (4) anëtaret tjerë te 
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kolegjit te apelit do te caktohen nga Kryetari i Dhomës se Posaçme pas konsultimit 
me Presidentin e Kosovës dhe Misionin Evropian për Politika të Sigurisë dhe të 
Mbrojtjes.  

13. Kryetari i Dhomës së Posaçme vepron si kryesues i kolegjit të apelit. Kryetari i 
Dhomës së Posaçme mund të delegojë përkohësisht funksionin e kryesimit të tillë 
tek ndonjë gjykatës tjetër.  

14. Kolegji i apelit do të ketë kompetencë ekskluzive të apelit në shkallë të fundit mbi 
të gjitha apelet nga Aktvendimet apo Aktgjykimet e kolegjeve të specializuara, apo 
nga cilado gjykatë në lidhje me lëndët apo rastet që i janë referuar më herët një 
gjykate të tillë nga Dhoma e Posaçme.  

15. Nëse gjyqtari dështon apo nuk është në gjendje të përmbushë detyrat e tij/saj 
rregullisht, Kryetari i Dhomës së Posaçme do ta informojë menjëherë Presidentin e 
Kosovës, Misionin Evropian për Politika të Sigurisë dhe të Mbrojtjes dhe Këshillin 
Gjyqësor të Kosovës.  

16. Në rast të dorëheqjes apo largimit të një gjyqtari, procesi i emërimit për 
zëvendësimin e tij/saj do të ndjekë të njëjtat procedura me procesin e emërimit të 
një gjyqtari që zëvendësohet.  

 
Neni 4 

Juridiksioni 
 
1. Dhoma e Posaçme ka kompetencë ekskluzive mbi gjitha rastet dhe procedurat në 

lidhje me fushat në vijim:  
1.1. kundërshtimi ndaj një vendimi apo ndonjë veprimi tjetër nga AKM-ja apo 

Agjencia, ndërmarrë në bazë të Rregullores së AKM-së, apo përkatësisht në 
bazë të Ligjit mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.  

1.2. kërkesa kundër AKM-së apo Agjencisë të cilat rrjedhin nga dështimi apo 
refuzimi i AKM-së apo Agjencisë për të kryer një akt apo për të përmbushur 
një obligim që kërkohet me ligj apo kontratë;  

1.3. kërkesa kundër AKM-së apo Agjencisë për humbjet financiare që pohohen të 
jenë shkaktuar nga një vendim a veprim i ndërmarrë nga AKM-ja apo 
Agjencia, në bazë të autoritetit administrativ të përcaktuar me Rregulloren e 
AKM-së apo Ligjin mbi Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, në lidhje me një 
Ndërmarrje apo Korporatë;  

1.4. kërkesa kundër një Ndërmarrjeje apo Korporate që pohohet të ketë lindur 
gjatë apo para kohës kur ajo Ndërmarrje apo Korporatë i është nënshtruar 
autoritetit administrativ të AKM-së, apo Agjencisë;  

1.5. kërkesa që pretendojnë një të drejtë, titull apo interes në lidhje me:  
1.5.1. çfarëdo pasurie apo prone mbi të cilën Agjencia apo AKM-ja ka apo ka 

shpallur autoritetin administrativ;  
1.5.2. pronësinë e një Ndërmarrjeje apo Korporate;  
1.5.3. pronësinë mbi kapitalin e një Ndërmarrjeje apo Korporate, ose  
1.5.4. çfarëdo prone apo pasurie në posedim apo kontroll të një Ndërmarrjeje 

apo Korporate, nëse një e drejtë, titull apo interes i tillë pohohet të ketë 
lindur gjatë apo para kohës kur ajo Ndërmarrje apo Korporatë i është 
nënshtruar autoritetit administrativ të AKM-së apo Agjencisë;  

1.6. kërkesa apo ankesa që kundërshtojnë apo sfidojnë cilindo aspekt të një liste 
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zyrtare të punëtorëve me të drejtë legjitime të një Ndërmarrjeje, lëshuar nga 
AKM-ja apo Agjencia, sipas nenit 10 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 
2003/13, apo legjislacionit pasardhës që rregullon përpilimin e listave të tilla;  

1.7. kërkesa në lidhje me likuidimin e një Ndërmarrjeje, që është kryer nga AKM-
ja në bazë të Rregullores së AKM-së, apo nga Agjencia në bazë të Ligjit mbi 
AKP; 

1.8. parashtresa e bërë nga AKM-ja apo Agjencia në bazë të nenit 21 të Shtojcës 
A të Ligjit mbi AKP-në, për anulimin e një transaksioni të një Ndërmarrjeje 
që i është nënshtruar apo që i nënshtrohet likuidimit nga AKM-ja apo 
Agjencia.  

1.9. ushtrimi i të drejtës apo autoritetit të AKM-së apo Agjencisë, nëse AKM-ja 
apo Agjencia ka parashtruar një parashtresë në Dhomën e Posaçme për të 
kërkuar një ushtrim të tillë;  

1.10. rasti apo procedura që del sipas apo brenda fushëveprimit të Rregullores së 
UNMIK-ut nr. 2005/48 apo legjislacionit pasardhës të saj, apo një ankesë, 
lëndë, çështje apo procedurë që del apo është në lidhje me një rast sipas apo 
brenda fushëveprimit të rregullores apo legjislacionit të tillë;  

1.11. çdo parashtresë për vlerësimin dhe vendosjen e ligjshmërisë së një 
Aktgjykimi apo Aktvendimi të lëshuar nga një gjykatë tjetër në Kosovë në 
lidhje me kërkesat apo lëndët e përcaktuara me këtë paragraf 1;  

1.12. shqyrtimi i një vendimi të marrë nga anëtarët ndërkombëtarë të Bordit të 
Drejtorëve të Agjencisë për suspendimin e një vendimi të Bordit, në bazë të 
nenit 14.9 të Ligjit mbi AKP-në; si dhe  

1.13. gjitha lëndët tjera që mund t'i parashtrohen Dhomës së Posaçme sipas ligjit.  
2. Presidiumi i Dhomës së Posaçme do t'ia referojë secilin rast apo kërkesë që bie në 

fushëveprimin e paragrafit 1 të këtij neni kolegjit përkatës të specializuar, ndërsa ai 
kolegj i specializuar pastaj ka kompetencë primare brenda Dhomës së Posaçme mbi 
atë kërkesë apo lëndë. Nëse kolegji i specializuar ka marrë përsipër një rast që 
përmban një kërkesë të cilën kolegji e konsideron të jetë jashtë juridiksionit apo 
kompetencës së tij, ai kolegj i specializuar i kërkon Presidiumit t'ia caktojë atë 
kërkesë kolegjit të specializuar që ka juridiksionin apo kompetencën e nevojshme.  

3. Kolegji i apelit në Dhomën e Posaçme do të ketë kompetencën ekskluzive të 
shqyrtimit dhe vendosjes së një lëndë që përmban një vendim sipas nën-paragrafit 
1.12 të këtij neni, si dhe do të ndërmarrë atë shqyrtim dhe të lëshojë atë vendim në 
mënyrë urgjente.  

4. Që prej hyrjes në fuqi të këtij ligji, as Dhoma e Posaçme, e as kolegjet apo gjyqtarët 
e saj, nuk do të kenë asnjë autoritet për t'i referuar ndonjë kërkesë, lëndë, procedurë 
apo rast specifik që është kompetencë primare e tyre tek gjykatat tjera të Kosovës. 
Për secilën kërkesë, lëndë, rast apo procedurë (bashkërisht të emëruara më tutje në 
tekst si: “lëndë”) të referuar si të tilla para datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji: (i) 
nëse gjykata tek e cila është referuar lënda, nuk ka marrë ndonjë Aktvendim 
substancial në lidhje me atë lëndë deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ajo 
gjykatë pushon së pasuri kompetencë mbi lëndën dhe i kthen gjitha dokumentet dhe 
shkresat e lëndës tek Dhoma e Posaçme; (ii) nëse gjykata tek e cila është referuar 
lënda, ka marrë Aktvendim substancial në lidhje me atë lëndë deri në datën e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, ajo gjykatë vazhdon të ketë kompetencë mbi lëndën, derisa 
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Aktvendimet dhe Aktgjykimet në lidhje me atë lëndë i nënshtrohen shqyrtimit nga 
Dhoma e Posaçme me kushtin e parashtrimit me kohë të parashtresës nga pala apo 
pala e tretë e prekur; (iii) nëse gjykata tek e cila është referuar lënda, ka nxjerrë 
Aktgjykim në lidhje me atë lëndë deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ai 
Aktgjykim i nënshtrohet shqyrtimit nga Dhoma e Posaçme me kushtin e 
parashtrimit me kohë të parashtresës nga pala apo pala e tretë e prekur; por me 
kusht që nëse Dhoma e Posaçme hedh poshtë atë Aktgjykim, plotësisht apo 
pjesërisht, lënda(ët) në fjalë do t'i nënshtrohen rigjykimit para kolegjit të 
specializuar të asaj lënde, e jo në gjykatën që ka lëshuar Aktgjykimin. Nëse 
Agjencia nuk është emëruar si palë në ndonjë lëndë që është në punë në ndonjë 
gjykatë sipas këtij paragrafi, gjykata në fjalë do të jetë e obliguar të emërojë 
Agjencinë si palë, ndërsa Agjencia do të ketë të drejtë të marrë pjesë plotësisht në 
lëndë si palë ex officio, si dhe do të marrë kopjen e plotë të gjitha shkresave të 
lëndës, si dhe do t'i dorëzohen gjitha parashtresat, Aktvendimet dhe Aktgjykimet 
me shkrim, të parashtruara apo lëshuara në të ardhmen në atë lëndë apo procedurë. 
Nëse lënda është në shqyrtim e sipër në një gjykatë tjetër, ajo gjykatë nuk do të ketë 
autoritet si dhe nuk do të lëshojë asnjë Aktgjykim apo Aktvendim që do të shkelte 
apo do të ishte në mospërputhje me kufijtë e caktuar me nenin 11 të këtij ligji. 

5. Asnjë gjykatë në Kosovë, përveç Dhomës së Posaçme, nuk do të ketë kompetencë 
apo autoritet mbi asnjë kërkesë, lëndë, procedurë apo rast të përshkruar me 
paragrafin 1 të këtij neni, përveç atyre që në mënyrë të veçantë përcaktohen në 
paragrafin 4 më lart. Nëse një gjykatë ka ushtruar apo ka provuar të ushtrojë 
kompetencë apo autoritet mbi një kërkesë, lëndë, procedurë apo rast në 
kompetencën e Dhomës së Posaçme, derisa një lëndë apo kërkesë e tillë nuk është 
brenda kompetencës së asaj gjykate sipas paragrafit 4: 
5.1. çdo Aktgjykim apo Aktvendim i lëshuar nga një gjykatë e tillë në lidhje me 

një kërkesë, lëndë, procedurë apo rast, do të jenë të pavlefshme dhe të 
papërmbarueshme; ndërsa Dhoma e Posaçme, në bazë të parashtresës së një 
personi, apo me iniciativën vetanake, do të lëshojë një urdhër me atë fuqi; 

5.2. dhoma e Posaçme, me parashtresë të një personi apo me iniciativë vetanake, 
do të urdhërojë atë gjykatë që të ndërpresë aktivitetet e veta në lidhje me 
kërkesën, lëndën, procedurën apo rastin në fjalë; si dhe  

5.3. dhoma e Posaçme, me parashtresë të një personi apo me iniciativë vetanake, 
do të urdhërojë gjykatën në fjalë që t'ia bartë kërkesën, lëndën, procedurën 
apo rastin Dhomës së Posaçme, në pajtim me paragrafin 7 të këtij neni.  

6. Asnjë gjë në këtë nen nuk paragjykon të drejtat e cilitdo person që jashtë Dhomës së 
Posaçme të ndjekë një rast apo lëndë që nuk përshkruhet me paragrafin 1 të këtij 
neni; me kushtin që Dhoma e Posaçme ka autoritet ekskluziv për të vendosur nëse 
një lëndë specifike bie brenda fushëveprimit të paragrafit 1 të këtij neni.  

7. Dhoma e Posaçme do të ketë autoritetin dhe juridiksionin, në bazë të parashtresës 
nga personat e interesuar apo me iniciativë vetanake, për të lëshuar urdhër që i 
kërkon cilësdo gjykatë të Kosovës që t'i bartë secilën kërkesë, lëndë, procedurë apo 
rast në punë në atë gjykatë tek Dhoma e Posaçme nëse:  
7.1. përmbajtja e asaj kërkese, lënde, procedure apo rasti është brenda 

kompetencës ekskluzive të Dhomës së Posaçme, siç përcaktohet me 
paragrafin 1 të këtij neni; ose  
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7.2. një Ndërmarrje, Korporatë apo Agjenci është emëruar si palë në rastin apo 
procedurën në fjalë, apo që do të duhej – sipas ligjit të Kosovës – të emërohej 
si palë në rastin apo procedurën në fjalë.  

 
Neni 5 

Parashtruesit dhe palët kundërshtare 
 
1. Parashtruesit, në procedurën para Dhomës së Posaçme, janë:  

1.1. personi që pretendon të drejta pronësie apo posedimi apo interesa të tillë mbi 
apo në:  
1.1.1. një Ndërmarrje apo Korporatë, apo kapitalin e një Ndërmarrjeje apo 

Korporate;  
1.1.2. pasuritë në pronësi apo posedim të një Ndërmarrjeje apo Korporate, 

ose  
1.1.3. pasuritë në posedim apo nën autoritetin administrativ apo mirëbesimin 

e Agjencisë;  
1.1.4. Personi që pretendon të drejta kreditori, kontraktuale apo të drejta tjera 

ligjore:  
1.1.5. ndaj një Ndërmarrjeje, Korporate apo Agjencisë;  
1.1.6. mbi apo në Pasuritë në pronësi apo në posedim të një Ndërmarrjeje apo 

Korporate, apo  
1.1.7. mbi apo në Pasuritë në posedim apo nën autoritetin administrativ apo 

të mbajtura në mirëbesim nga Agjencia;  
1.2. personi që parashtron një kërkesë apo ankesë, siç përcaktohet me nën-

paragrafin 1.6 të nenit 4 të këtij ligji;  
1.3. Agjencia;  
1.4. një Ndërmarrje;  
1.5. një Korporatë; si dhe  
1.6. secili person tjetër të cilin Dhoma e Posaçme apo ndonjë kolegj i saj e 

konsideron të domosdoshëm apo të përshtatshëm për ta pranuar me qëllim të 
sigurimit të gjykimit të plotë dhe të saktë të rastit apo çështjes në fjalë.  

2. Palë kundërshtare në procedurat para Dhomës së Posaçme janë:  
2.1. në kuptimin e kërkesës së përcaktuar me nën-paragrafët 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 apo 

1.7 të nenit 4 të këtij ligji: Agjencia. 
2.2. në kuptimin e kërkesës së përcaktuar me nën-paragrafët 1.4 apo 1.5 të nenit 4 

të këtij ligji: sipas zgjedhjes së Agjencisë, Ndërmarrja/Korporata në fjalë, apo 
Agjencia duke vepruar në emër të Ndërmarrjes/Korporatës në fjalë;  

2.3. në kuptimin e parashtresës për anulim të parashtruar apo dorëzuar nga 
Agjencia, si dhe përcaktuar me nën-paragrafin 1.8 të nenit 4 të këtij ligji: 
personi(at) që kanë interes material në transaksionin që i nënshtrohet një 
parashtrese të tillë;  

2.4. në kuptimin e parashtresës për ushtrim të dorëzuar nga Agjencia, si dhe 
përcaktuar me nën-paragrafin 1.9 të nenit 4 të këtij ligji: personi(at) që i 
nënshtrohen asaj parashtrese; si dhe  

2.5. në kuptimin e cilitdo rast apo çështje para saj: secili person të cilin Dhoma e 
Posaçme apo ndonjë kolegj i saj e konsideron të domosdoshëm apo të 
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përshtatshëm për ta pranuar si Palë Kundërshtare me qëllim të sigurimit të 
gjykimit të plotë dhe të saktë të rastit apo çështjes në fjalë.  

3. Pa marrë parasysh dispozitat paraprake të këtij neni, në rastin apo procedurën e 
përcaktuar me nën-paragrafin 1.10 të nenit 4 të këtij ligji, personat që kanë të drejtë 
të marrin pjesë në atë rast apo procedurë, do të jenë ata që përcaktohen sipas 
Rregullores së UNMIK-ut 2005/48 apo legjislacionin pasardhës të tij, cilido ligj që 
të jetë në fuqi në atë kohë.  

 
Neni 6 

Periudha kohore për parashtrimin e kërkesës për kundërshtimin e vendimeve  
apo veprimeve të Agjencisë 

 
1. Çdo person që kundërshton një vendim apo veprim të Agjencisë, i cili është 

ndërmarrë para datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet të parashtrojë kërkesën 
apo ankesën në fjalë tek Dhoma e Posaçme jo më vonë se nëntë (9) muaj pas datës 
kur ai person ka ditur, ose me vëmendje të arsyeshme do të duhej të kishte ditur për 
atë vendim apo veprim. Çdo kërkesë apo ankesë e tillë duhet përcjellë me prova që 
personi që parashtron një kërkesë apo ankesë të tillë i ka bërë një njoftim Kryetarit 
të Bordit të Drejtorëve të Agjencisë, së paku gjashtëdhjetë (60) ditë para datës së 
parashtrimit, mbi qëllimin e atij personi që të parashtrojë një kërkesë apo ankesë të 
tillë. Dhoma e Posaçme nuk do të pranojë kërkesën apo ankesën e tillë nëse nuk 
përcillet me ato prova, ose e cila parashtrohet pas kalimit të periudhës kohore të 
përmendur prej nëntë (9) muajsh.  

2. Çdo person që kundërshton një vendim a veprim të Agjencisë, që është ndërmarrë 
në datën apo pas datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet të parashtrojë kërkesën 
apo ankesën në fjalë tek Dhoma e Posaçme jo më vonë se njëqind e njëzet ditë 
(120) pas datës në të cilën vendimi apo veprimi i është dorëzuar personit në fjalë, 
ose, nëse një dorëzim i tillë nuk kërkohet me ligj, apo nëse dorëzimi i tillë nuk ka 
qenë i mundshëm apo i arritshëm përkundër përpjekjeve në mirëbesim nga 
Agjencia, i shpallur në pajtim me politikat operacionale të Agjencisë dhe dispozitat 
e nenit 10.3 të Ligjit mbi AKP-në. Dhoma e Posaçme nuk do të pranojë, si dhe do të 
refuzojë, secilin kundërshtim që parashtrohet pas kalimit të periudhës së përcaktuar 
prej njëqind e njëzet ditësh (120).  

3. Personi i paditur nga Agjencia, apo një Ndërmarrje apo Korporatë, mund të 
parashtrojë kundërpadi ndaj Agjencisë, apo Ndërmarrjes apo Korporatës, brenda 
afateve kohore në fuqi sipas ligjeve të Kosovës. Njoftimi i cili përcaktohet me nenin 
30.2 të Ligjit mbi AKP-në nuk vlen për këtë kundërpadi.  

4. Dispozitat e këtij neni si më lart nuk do të jenë të vlefshme për paditë dhe 
kundërpaditë që janë në fushëveprimin e Rregullores së UNMIK-ut 2005/48 apo 
legjislacionin pasardhës të saj. Dispozitat dhe afatet që rregullojnë parashtrimin e 
padive dhe kundërpadive të tilla do të jenë ashtu siç përcaktohen me atë rregullore 
apo legjislacionin pasardhës të saj, cilado të jetë në fuqi në atë kohë.  
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Neni 7 
Rregullorja e Punës në Dhomën e Posaçme 

 
1. Rregullat e procedurës të Dhomës së Posaçme janë ato të përcaktuara në Shtojcën e 

këtij Ligji. Presidiumi i Dhomës së Posaçme ka autoritetin të shpallë rregulla tjera 
procedurale siç e konsideron të domosdoshme apo të këshillueshme për të 
mundësuar kryerjen efikase dhe të rregullt të procedurave; me kusht që ato rregulla 
tjera procedurale të jenë në përputhje me këtë ligj si dhe Shtojcën e këtij ligji.  

2. Pa marrë parasysh paragrafin 1 të këtij neni, rregullat procedurale që rregullojnë 
procedurat sipas Rregullores së UNMIK-ut 2005/48 apo legjislacionit pasardhës të 
saj, do të jenë ashtu siç përcaktohet me atë rregullore apo legjislacion pasardhës. 
Presidiumi i Dhomës së Posaçme, pas konsultimit me kolegjin e specializuar të 
ngarkuar me atë procedurë, do të ketë autoritetin për shpalljen e rregullave tjera 
procedurale të tilla, siç e konsideron të domosdoshme apo të këshillueshme për të 
mundësuar kryerjen efikase dhe të rregullt të procedurave; me kusht që ato rregulla 
procedurale të jenë në përputhje me Rregulloren e UNMIK-ut 2005/48 apo 
legjislacionin pasardhës të saj, cilado të jetë në fuqi në atë kohë. 

3. Rregullat tjera procedurale të shpallura nga Presidiumi sipas paragrafit 1 apo 2 të 
këtij neni gjithashtu duhet të jenë në përputhje me kushtet e vlefshme të së drejtës 
procedurale të vendosura me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

 
Neni 8 

Paraqitja e provave 
 
Në çdo procedurë, gjyqtari i rastit kolegji i Dhomës së Posaçme ka autoritetin të 
urdhërojë çdo person që të dorëzojë apo ofrojë prova dëshmuese, dokumentare apo 
fizike, apo që të ofrojë ndryshe informata përkatëse, nëse gjyqtari i rastit ose kolegji me 
arsye beson që provat apo informatat e kërkuara kanë rëndësi materiale apo relevante 
për gjykimin e një rasti apo lënde që është objekt i një procedure, apo të ndonjë 
çështjeje që del gjatë asaj procedure. 
 

Neni 9 
Mbajtja e procedurës nga nën-kolegji apo gjyqtari i vetëm 

 
1. Çdo kolegj i specializuar i Dhomës së Posaçme mund të lëshojë urdhër për t'ia 

deleguar njërit prej anëtarëve të tij, apo një nën-kolegji që përbëhet nga dy anëtarë 
të tij, përgjegjësinë dhe autoritetin për të mbajtur një pjesë apo procedurën e plotë 
për një rast që është juridiksion i fushës së tij. Aktgjykimet dhe Aktvendimet e 
dhëna nga një gjyqtar i tillë i vetëm apo nën-kolegj i tillë do të konsiderohet të jetë 
lëshuar nga kolegji i plotë i specializuar në fjalë.  

2. Pala ka të drejtën e apelimit të Aktvendimeve apo Aktgjykimeve të një gjyqtari të 
vetëm apo nën-kolegji. Çdo apel i tillë bëhet drejtpërdrejt në kolegjin e apelit, në 
pajtim me dispozitat e paragrafit 6. të nenit 10 të këtij ligji, i cili rregullon 
parashtrimin e apeleve.  
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Neni 10 
Aktgjykimet, Aktvendimet dhe Apelet 

 
1. Aktgjykimi në një rast nxirret dhe dorëzohet tek palët, me shkrim, brenda 

gjashtëdhjetë (60) ditësh kalendarike pas datës në të cilën janë përmbyllur 
procedurat në fjalë.  

2. Shqyrtimet e brendshme të secilit kolegj, në lidhje me një Aktvendim apo 
Aktgjykim, do të jenë të fshehta dhe nuk do të zbulohen.  

3. Aktgjykimet dhe Aktvendimet e një kolegji miratohen me shumicë të votave.  
4. Çdo Aktgjykim dhe aktvendim nxirret me shkrim, si dhe:  

4.1. përmbledh sfondin procedural të rastit apo lëndës që është objekt i atij 
aktgjykimi apo aktvendimi;  

4.2. përmban një prezantim të gjitha gjetjet faktike që kanë rëndësi materiale për 
rastin apo lëndën që është objekt i atij aktgjykimi apo aktvendimi;  

4.3. ofron një shpjegim të qartë dhe të hollësishëm të bazës ligjore dhe arsyetimit 
të përdorur në arritjen e atij aktgjykimi apo aktvendimi; si dhe  

4.4. nëse ai aktgjykim apo aktvendim i jep të drejtën për mjete juridike ndonjërës 
palë, ofron shpjegim të qartë dhe të hollësishëm të bazës ligjore dhe 
arsyetimit të përdorur në dhënien e asaj të drejte.  

5. Nëse pala ka parashtruar kërkesë apo ankesë, ndërsa gjyqtari i vetëm, nën-kolegji 
apo kolegji i specializuar në fjalë vendos, pas vlerësimit të vërtetësisë së pohimeve 
në parashtresën e kërkesës apo ankesës, që ajo palë nuk ka të drejtë për mjete 
juridike në bazë të ligjit, ai gjyqtar i vetëm, nën-kolegj apo kolegj i specializuar do 
të nxjerrë, sipas nevojës, një vendim që hedh poshtë atë kërkesë pa mbajtur seancë 
për vlerësimin e provave, apo përndryshe pa lejuar ose kërkuar dorëzim të provave 
në lidhje me atë kërkesë.  

6. Pala ka të drejtë të apelojë ndaj aktgjykimit apo aktvendimit të gjyqtarit të vetëm, 
nën-kolegjit apo kolegjit të specializuar – apo ndaj gjykatës që ka kompetencë mbi 
një kërkesë, lëndë, procedurë apo rast sipas paragrafit 4. të nenit 4 të këtij ligji – tek 
kolegji i apelit, duke parashtruar apelin tek kolegji i apelit dhe duke dorëzuar atë 
parashtresë tek palët tjera brenda njëzetenjë (21) ditësh. Apeli parashtrohet edhe 
para gjykatës, kolegjit të specializuar, nën-kolegjit apo gjyqtarit që ka nxjerrë 
aktvendimin apo aktgjykimin në fjalë, brenda të njëjtës periudhë njëzetenjë (21) 
ditësh. Ky afat fillon të llogaritet prej mesnatës në atë ditë kur gjyqtari i vetëm, nën-
kolegji, kolegji i specializuar apo gjykata i ka dorëzuar aktvendimin apo 
aktgjykimin në fjalë palëve me shkrim. Kolegji i apelit refuzon apelin nëse pala 
dështon ta parashtrojë atë brenda periudhës së përcaktuar kohore. 

7. Aktgjykimi apo aktvendimi në fjalë zbatohet apo hyn në fuqi vetëm pas periudhës 
njëzetenjë (21) ditësh të përcaktuar me paragrafin 6 të këtij neni, si dhe vetëm në 
rast se nuk ka pasur apel të parashtruar brenda asaj periudhe. Nëse apeli 
parashtrohet me kohë, në pajtim me paragrafin 6. aktgjykimi apo aktvendimi në 
fjalë nuk hyn në fuqi apo nuk zbatohet deri në nxjerrjen e një aktgjykimi apo 
aktvendimi nga kolegji i apelit mbi atë apel. Zbatueshmëria apo fuqia e aktgjykimit 
apo aktvendimit, e plotë apo e pjesshme, mbi atë apel, është subjekt i aktgjykimit 
apo aktvendimit të nxjerrë nga kolegji i apelit mbi atë apel.  

8. Në rast se pala parashtron apelin brenda afatit kohor të përcaktuar me paragrafin 6. 
të këtij neni, pala tjetër e procedurës në të cilën është nxjerrë aktvendimi apo 
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aktgjykimi në fjalë do të ketë njëzetenjë (21) ditë, që nga data e dorëzimit të apelit 
tek ajo, t'i përgjigjet atij apeli apo cilitdo aspekt të tij, duke parashtruar tek kolegji i 
apelit, si dhe duke i dorëzuar edhe apeluesit dhe palëve tjera, përgjigjen e tij ndaj 
apelit.  

9. Kur kolegji i apelit pranon apelin, më së pari përcakton nëse apeli meriton 
shqyrtimin. Nëse kolegji i apelit vendos që apeli nuk meriton shqyrtim, ai nxjerr 
dhe i dorëzon palëve aktgjykimin me shkrim i cili hedh poshtë apelin, bashkë me 
një shpjegim të hollësishëm të arsyetimit ligjor përmes të cilit ka arritur tek 
aktgjykimi i tillë; në këtë rast, aktgjykimi apo aktvendimi që është subjekt i apelit 
bëhet i prerë dhe i plotfuqishëm, përveç në rastin e paragrafit 15. të këtij neni.  

10. Në rastin kur kolegji i apelit vendos të pranojë apelin, ai mundet – sipas paragrafit 
11. të këtij neni – të vërtetojë, hedhë poshtë apo ndryshojë, plotësisht apo pjesërisht, 
aktgjykimin apo aktvendimin që është subjekt i apelit. Kolegji i apelit mundet edhe 
ta kthejë aktgjykimin apo aktvendimin, në plotësi apo pjesërisht, tek gjykata e 
shkallës më të ulët në fjalë (nëse lejohet sipas paragrafit 4. të nenit 4, kolegji i 
specializuar, nën-kolegji apo gjyqtari i vetëm për procedim të mëtutjeshëm, duke 
përfshirë procedurat e vlerësimit të dëshmive. Kolegji i apelit mundet gjithashtu të 
urdhërojë edhe rigjykimin e kërkesës, lëndës, procedurës apo rastit, në plotësi apo 
pjesërisht, në të njëjtën gjykatë (nëse lejohet nga paragrafi 4 i nenit 4, kolegj, nën-
kolegj apo gjyqtar i vetëm që ka nxjerrë aktgjykimin dhe aktvendimin në fjalë, ose 
nga një tjetër kolegj i specializuar, nën-kolegj apo gjyqtar i vetëm.  

11. Në rastet kur kolegji i apelit pranon dhe merr përsipër vendosjen mbi një apel, 
rregullat në vijim respektohen fuqimisht:  
11.1. kolegji i apelit nuk mund të ndryshojë, anulojë, rikthejë apo përndryshe të 

ndërrojë, në çfarëdo mënyrë, gjetjet faktike të bëra nga një gjykatë, kolegj i 
specializuar, nën-kolegj apo gjyqtar i vetëm, përveç nëse kolegji i apelit 
përcakton që ajo gjetje faktike është qartësisht e gabueshme. Gjetja faktike 
nuk vlerësohet të jetë qartësisht e gabueshme nëse ajo gjetje faktike 
mbështetet me interpretim të arsyeshëm të dosjes së procedurave gjyqësore 
dhe provave të parashtruara gjatë atyre procedurave; si dhe  

11.2. kolegji i apelit bën shqyrtim, prej fillimit, të secilës çështje që ngrihet nga 
apeluesi apo pala kundërshtare në parashtresat e tij/saj me shkrim.  

12. Nëse gjykata, kolegji i specializuar, nën-kolegji apo gjyqtari i vetëm dështon të 
nxjerrë aktvendim apo aktgjykim brenda afatit kohor të përcaktuar me ligj, ose në 
rastet kur afatet e tilla kohore nuk janë përcaktuar me ligj, dështon ta nxjerrë brenda 
një kohe të arsyeshme, kolegji i apelit, në bazë të parashtresës së palës, urdhëron 
gjykatën, kolegjin e specializuar, nën-kolegjin apo gjyqtarin e vetëm që të nxjerrë 
aktgjykimin apo aktvendimin në fjalë brenda dhjetë (10) ditësh pune. Nëse gjykata 
që ka kompetencë mbi një kërkesë, lëndë, procedurë apo rast në pajtim me 
paragrafin 4. të nenit 4 të këtij ligji nuk respekton atë urdhër, kolegji i apelit, në 
bazë të parashtresës së palës apo me iniciativë vetanake, urdhëron bartjen e 
menjëhershme të atij rasti prapa tek Dhoma e Posaçme.  

13. Gjitha aktgjykimet dhe aktvendimet nxirren me shkrim dhe i vihen në dispozicion 
publikut. Nëse gjykata, kolegji, nën-kolegji apo gjyqtari i vetëm merr vendim 
verbal, ose lëshon një urdhër verbalisht, palët kanë të drejtë të kërkojnë që ai 
vendim apo urdhër të jepet me shkrim dhe t'i dorëzohet palëve.  
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14. Të gjitha aktgjykimet dhe aktvendimet e kolegjit të apelit janë të prera dhe nuk i 
nënshtrohen asnjë apeli tjetër.  

15. Asnjë dispozitë e këtij ligji nuk do të interpretohet ose zbatohet për të kufizuar ose 
për të tentuar për të kufizuar të drejtën kushtetuese të çdo personi për të paraqitur 
kërkesë pranë Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, në pajtim me ligjin dhe rregullat 
procedurale për një kërkese të këtillë, për shqyrtimin e kushtetuetshmërisë e cilitdo 
Vendim ose Aktgjykim të lëshuar nga Dhoma e Posaçme ose cilado gjykatë tjetër. 

 
Neni 11 

Mjetet juridike 
 
1. Pushteti dhe autoriteti i Dhomës së Posaçme për dhënien e mjeteve juridike dhe 

mjeteve tjera korrigjuese në lidhje me ndonjë Ndërmarrje, Korporatë, Pasuri në 
pronësi apo posedim të një Ndërmarrjeje apo Korporate, apo ndonjë Pasuri që më 
herët apo aktualisht është nën administrimin e AKM-së apo Agjencisë, në bazë të 
autoritetit të përcaktuar me Rregulloren e AKM-së apo Ligjin mbi AKP-në, i 
nënshtrohet kufizimeve të përcaktuara me këtë nen.  

2. Prej datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, Dhoma e Posaçme do të respektojë dhe 
zbatojë parimin e përcaktuar me Aneksin VII, fusnota 5, pika 3 e Propozimit 
Gjithëpërfshirës që “Do të vazhdojë të zbatohet parimi i kompensimit në vend të 
kthimit fizik”. Kur vendoset mjeti juridik që jepet në një rast të caktuar, Dhoma e 
Posaçme do të marrë parasysh edhe dispozitat në fuqi të Ligjit mbi AKP-në, duke 
përfshirë qëllimet publike që përcaktohen me preambulën e atij ligji.  

3. Në rastet kur Dhoma e Posaçme vendos që njëra palë ka të drejtë, titull ose interes 
në apo mbi aksionin(et), apo interesa pronësie mbi një Ndërmarrje apo Korporatë, 
Pasuri në posedim të një Ndërmarrjeje apo Korporate, apo ndonjë pasuri tjetër mbi 
të cilën AKM-ja apo Agjencia ka ushtruar autoritetin e saj administrativ, si dhe 
aksioni(et), interesat pronësore apo Pasuria (apo të drejtat apo interesat mbi të) janë 
bartur tek një palë e tretë nga AKM-ja apo Agjencia në mirëbesim dhe në ushtrim 
apo veprim të arsyeshëm të autoritetit dhe përgjegjësive të veta administrative, sipas 
rregullores së AKM-së apo Ligjit mbi AKP-në:  
3.1. Një bartje e tillë, në bazë të ligjit, do të jetë gjithsesi e vlefshme dhe 

obligative, dhe asnjë aspekt i asaj bartjeje nuk do të preket nga një vendosje e 
tillë; si dhe  

3.2. Ajo palë do të ketë të drejtë vetëm të kompensimit adekuat monetar për 
humbjen e të drejtës, titullit apo interesit të tillë. Madhësia e një kompensimi 
të tillë do të përcaktohet në bazë të vlerës së transaksionit të kryer nga AKM-
ja apo Agjencia të aksionit(eve) apo Pasurisë në fjalë; derisa shkalla e 
kënaqshmërisë së atij kompensimi është subjekt i dispozitave në fuqi të Ligjit 
mbi AKP-në.  

4. Për qëllimet e paragrafit 3., nëse AKM-ja ose Agjencia – në mirëbesim dhe në 
ushtrim apo veprim të arsyeshëm të autoritetit dhe përgjegjësive të saj sipas 
Rregullores së AKM-së apo Ligjit mbi AKP-në – ka bartur aksionin(et), ose 
interesin(at) pronësore të apo në një Ndërmarrjeje apo Korporate, tek një palë e 
tretë, gjitha Pasuritë në posedim të Ndërmarrjes apo Korporatës në kohën e asaj 
bartjeje do të konsiderohet të jetë pronë e ligjshme e asaj Ndërmarrjeje apo 
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Korporate që prej datës së asaj bartjeje, përveç nëse një posedim i tillë është fituar 
në bazë të kushteve të një kontrate me shkrim që qartësisht tregon që Pasuria nuk 
është pronë e Ndërmarrjes apo Korporatës.  

5. Asnjë person nuk ka të drejtë ndaj apo nuk do të fitojë mjete juridike apo korrigjim 
që do të kërkonte apo përfshinte shfuqizimin, anulimin, pengimin apo modifikimin 
e një transaksioni apo kontrate (apo ndonjë të drejte, përfitimi apo obligimi që del 
nga apo bazohet në një transaksion apo kontratë) që është nënshkruar apo marrë 
përsipër me një palë të tretë nga AKM-ja apo Agjencia në bazë të ushtrimit në 
mirëbesim të autoritetit të përcaktuar me Rregulloren e AKM-së apo Ligjin mbi 
AKP-në.  

6. Mjetet juridike kundër Agjencisë në veprim drejtpërdrejt në kapacitetin e saj i 
nënshtrohen dispozitave të nenit 18 të Ligjit mbi AKP-në.  

7. Pa marrë parasysh dispozitat tjera të këtij ligji, shprehimisht përcaktohet që nëse një 
Ndërmarrje apo Korporatë i është nënshtruar procedurave sipas Rregullores së 
UNMIK-ut 2005/48 apo ndonjë ligji pasardhës të saj, mjetet juridike dhe korrigjimi 
që është dhënë apo imponuar nga Dhoma e Posaçme në lidhje me atë Ndërmarrje 
apo Korporatë, apo ndonjë Pasuri në pronësi apo posedim të asaj Ndërmarrjeje apo 
Korporate, do të kufizohet në mjetet juridike dhe korrigjuese të specifikuara në atë 
rregullore apo legjislacionin pasardhës të saj.  

 
Neni 12 

Shpenzimet 
 
Çdo aktgjykim që nxirret nga një gjyqtar i vetëm, kolegj i specializuar apo nën-kolegj 
do t'i ndajë shpenzimet e procedurave në fjalë mes palëve, me të drejtë apo me arsye 
sipas rrethanave. Shpenzimet e ndara kështu mund të përfshijnë tarifat gjyqësore dhe 
tarifat e arsyeshme të avokatit dhe shpenzimet tjera që brenda arsyes janë bërë nga një 
palë në ndjekjen e mbrojtjes apo kërkesës, kundërpadisë apo ndonjë faze tjetër në 
procedurën në fjalë. Ndarja e tillë mund të kërkojë që pala e pasuksesshme të paguajë 
shpenzimet e bëra brenda arsyes nga pala fituese në realizimin apo mbrojtjen e asaj 
kërkese, kundërpadie apo rasti tjetër. Përveç dispozitave mbi kalkulimin dhe ndarjen e 
shpenzimeve që përcaktohen me rregullat procedurale të cilat janë parashikuar me 
Shtojcën e këtij ligji, presidiumi mund të shpallë rregulla më të hollësishme mbi 
shpenzimet në bazë të autoritetit që ka sipas nenit 7 të këtij ligji. 
 

KREU III 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 13 

Zgjatja e afateve të dhëna kohore 
 
Çdo kolegj, nën-kolegj apo gjyqtar i vetëm, por vetëm në rrethana tejet të 
jashtëzakonshme, si dhe vetëm për arsye shumë të bazuara, mund të zgjasë afatet 
kohore apo periudhat e përcaktuara me këtë ligj apo në shtojcën e tij, për aq kohë sa 
konsiderohet e arsyeshme brenda rrethanave. 
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Neni 14 
Shfuqizimi i ligjeve të mëparshme; konfliktet; interpretimi 

 
1. Ligji shfuqizon dhe zëvendëson Rregulloren për Dhomën e Posaçme, bashkë me 

aktet nënligjore të shpallura sipas saj, të cilat – prej ditës së hyrjes në fuqi të këtij 
ligji – nuk do të kenë apo nuk marrin forcë apo fuqi; megjithatë, me kusht që nëse 
një rast që është në punë në Dhomën e Posaçme në datën e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji ka arritur një fazë të avancuar procedurale dhe gjykimi i duhur i atij rasti 
kërkon vazhdimin e zbatimit të dispozitave procedurale të Rregullores së Dhomës 
së Posaçme, apo të akteve nënligjore që dalin nga ajo, atëherë Dhoma e Posaçme 
mund të zbatojë ato dispozita procedurale deri në masën e domosdoshme për të 
siguruar një gjykim të tillë të duhur.  

2. Dispozitat e këtij ligji mbizotërojnë mbi secilën dispozitë që nuk përputhet me të në 
cilëndo rregullore, ligj apo akt tjetër nënligjor; duke përfshirë, por pa u kufizuar në 
to, Ligjin nr. 03/L-053 “Mbi kompetencat, përzgjedhjen e lëndëve dhe caktimin e 
lëndëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të EULEX-it në Kosovë”; megjithatë, me 
kusht që në rast të ndonjë konflikt mes këtij ligji dhe Rregullores së UNMIK-ut nr. 
2005/48 apo të legjislacionit pasardhës të saj, Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2005/48 
apo legjislacioni pasardhës i saj, cilado që të jetë në fuqi në atë kohë, do të 
mbizotërojë.  

3. Vendimi ekzekutiv nr. 2008/34 "mbi suspendimin e përkohshëm të gjitha 
aktiviteteve në lidhje me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit”, lëshuar nga 
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të UNMIK-ut, nuk do të ketë fuqi 
apo forcë prej datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

4. Në interpretimin dhe zbatimin e këtij ligji, kudo që është e nevojshme për të 
zgjidhur një çështje procedurale që nuk trajtohet mjaftueshëm me këtë ligj, Dhoma 
e Posaçme do të zbatojë mutatis mutandis dispozita përkatëse të Ligjit mbi 
Procedurën Kontestimore.  

 
Neni 15 

Hyrja në fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi me 1 janar 2012. 
 
Ligji Nr. 04/L-033 
31 gusht 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-026-2011, datë 31.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.20 / 22 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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RREGULLORJA E PUNËS 
E DHOMËS SË POSAÇME TË GJYKATËS SUPREME PËR ÇËSHTJET 

NË LIDHJE ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Fushëveprimi 
 
Rregullat procedurale të përcaktuara me këtë Shtojcë rregullojnë procedurat e Dhomës 
së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë e 
Privatizimit, të ndërmarra në lidhje me rastet dhe lëndët brenda kompetencës së saj, siç 
përcaktohet me nenin 4 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme. 
 

Neni 2 
Përkufizimet dhe referencat 

 
1. Për qëllime të interpretimit dhe zbatimit të kësaj Shtojce, vlejnë termet dhe 

përkufizimet e tyre të përcaktuara me nenin 2 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme të 
Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet e Agjencisë së Privatizimit.  
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2. Përveç këtyre, termet e përkufizuara në vijim do të kenë kuptimin e dhënë:  
2.1. Kolegji i apelit, do të thotë kolegji i apelit të Dhomës së Posaçme, themeluar 

në bazë të paragrafit 7. të nenit 3 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme;  
2.2. Parashtrues, do të thotë personi i referuar në paragrafin 1. të nenit 5 të Ligjit 

mbi Dhomën e Posaçme, i cili ka parashtruar një kërkesë apo ankesë tek 
Dhoma e Posaçme;  

2.3. Pala do të thotë Parashtrues apo Palë Kundërshtare;  
2.4. Kryetar, do të thotë Kryetari i Dhomës së Posaçme, i zgjedhur në pajtim me 

paragrafin 4. të nenit 3 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme;  
2.5. Presidium, do të thotë Presidiumi i Dhomës së Posaçme, themeluar në bazë 

të paragrafit 10 të nenit 3 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme;  
2.6. Kryesues i Kolegjit, do të thotë: në rastin e Kolegjit të Apelit, Kryetari i 

Dhomës së Posaçme, siç përcaktohet me paragrafin 12. të nenit 3 të Ligjit mbi 
Dhomën e Posaçme ose gjyqtari ndërkombëtar të cilit përkohësisht i është 
deleguar funksioni i tillë në bazë të fjalisë së dytë të atij paragrafi; si dhe në 
rastin e Kolegjit të Specializuar, gjyqtari ndërkombëtar i caktuar si Kryesues i 
atij Kolegji të Specializuar, në bazë të paragrafit 9 të nenit 3 të Ligjit mbi 
Dhomën e Posaçme, ose gjyqtari ndërkombëtar të cilit përkohësisht i është 
deleguar funksioni i tillë në bazë të fjalisë së tretë të atij paragrafi;  

2.7. Gjyqtar i vetëm, do të thotë një gjyqtar i vetëm ndërkombëtar tek i cili 
kolegji i specializuar ka bartur përgjegjësinë dhe autoritetin e udhëheqjes së 
procedurës për një rast brenda kompetencës lëndore të atij kolegji, në bazë të 
paragrafit 1. të nenit 9 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme;  

2.8. Ligji mbi Dhomën e Posaçme, do të thotë ligji, pjesë e të cilit është edhe kjo 
Shtojcë;  

2.9. Kolegj i Specializuar, do të thotë një kolegj i specializuar i Dhomës së 
Posaçme, themeluar në bazë të paragrafit 7. të nenit 3 të Ligjit mbi Dhomën e 
Posaçme; 

2.10. Nën-kolegj, do të thotë një nën-kolegj i Kolegjit të Specializuar, tek i cili 
Kolegji i Specializuar ka deleguar përgjegjësinë dhe autoritetin e udhëheqjes 
së procedurës për një rast brenda kompetencës lëndore të atij kolegji, në bazë 
të paragrafit 1. të nenit 9 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme;  

2.11. Pala kundërshtare, do të thotë një person i referuar tek paragrafi 2. i nenit 5 
të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme; si dhe  

2.12. Rregullorja e UNMIK-ut 2003/13, do të thotë Rregullorja e UNMIK-ut 
2003/13, e datës 9 maj 2003, mbi Transformimin e të Drejtës së përdorimit të 
Pronës së Paluajtshme Shoqërore.  

3. Fjalët e përdorura në cilëndo gjini në këtë ligj do të përfshijnë edhe gjininë tjetër, 
derisa fjalët e përdorura në njëjës do të nënkuptohen të përfshijnë edhe shumësin, si 
dhe ato në shumës të përfshijnë edhe njëjësin.  

4. Përveç nëse është e qartë që konteksti kërkon një interpretim tjetër, secila referencë 
në këtë Shtojcë ndaj një ligji tjetër, rregulloreje të UNMIK-ut apo një akti nënligjor, 
apo ndonjë dispozite të caktuar të tij/saj, do të interpretohet me përfshirjen e 
ndryshimeve/plotësimeve të tyre. Nëse një ligj, rregullore apo akt i tillë nënligjor 
është shfuqizuar dhe zëvendësuar me legjislacion pasardhës që rregullon të njëjtën 
lëndë, ajo referencë – përveç nëse konteksti qartësisht kërkon interpretim tjetër – do 
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të interpretohet të nënkuptojë atë legjislacion pasardhës, si dhe aty ku vlen, edhe 
dispozitat analoge të tij.  

5. Që nga hyrja në fuqi e Ligjit mbi Dhomën e Posaçme, secila referencë ndaj cilitdo 
element të ligjit të Kosovës ndaj Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut nr. 
2008/6 apo të ndonjë dispozite të caktuar të saj, do të interpretohet duke nënkuptuar 
këtë Shtojcë, si dhe aty ku vlen, dispozitat analoge të kësaj Shtojce.  

6. Secila referencë në këtë Shtojcë ndaj «legjislacionit pasardhës» do të thotë 
legjislacion i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe dekretuar në 
pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

 
KREU II 

GJYQTARËT E DHOMËS SË POSAÇME 
 

Neni 3 
Gjyqtarët e Dhomës së Posaçme 

 
Gjyqtarët e Dhomës së Posaçme, duke përfshirë Kryetarin e saj, do të plotësojnë 
kërkesat minimale të kompetencës dhe ekspertizës profesionale, të përcaktuar me 
paragrafët 5. dhe 6. të nenit 3 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme. 
 

Neni 4 
Mospërputhjet dhe përjashtimet gjyqësore 

 
1. Gjyqtarët e Dhomës së Posaçme nuk mund të mbajnë pozita tjera publike apo 

administrative. Gjyqtarët e Dhomës së Posaçme nuk mund të mbajnë as mandate e 
as pozita në parti politike, e as të angazhohen në aktivitete politike apo aktivitete 
tjera të partisë politike. Gjyqtarët e Dhomës së Posaçme nuk mund të angazhohen 
në asnjë aktivitet apo punë të natyrës profesionale, pa marrë parasysh nëse ai 
aktivitet apo punë kompensohet apo jo, e as të angazhohen në asnjë aktivitet që nuk 
është në përputhje me funksionet e tij apo saj.  

2. Asnjë gjyqtar i Dhomës së Posaçme nuk mund të marrë pjesë në rastet apo 
procedurat në të cilat ai apo ajo:  
2.1. ka marrë pjesë më herët si agjent apo këshilltar;  
2.2. është punësuar më herët, ka vepruar apo ka ofruar shërbime për ndonjërën 

prej palëve;  
2.3. ka marrë pjesë më herët si anëtar i një gjykate, tribunali apo komisioni 

hetimor, apo që ka vepruar në ndonjë kapacitet tjetër të ngjashëm, përveç si 
gjyqtar i Dhomës së Posaçme;  

2.4. ka lidhje të gjakut apo përmes martesës me ndonjërën prej palëve, ose në 
rastin kur pala është një sipërmarrje, ka lidhje të gjakut apo përmes martesës 
me cilindo person që është pronar apo kreditor i asaj sipërmarrjeje, apo 
ndonjë person që është anëtar i bordit apo menaxhmentit të një sipërmarrjeje 
të tillë; ose  

2.5. ka apo fiton një interes direkt apo indirekt në ndonjë sipërmarrje që është palë 
në rast apo procedurë, apo në ndonjë subjekt që kërkon interes pronësor në 
një sipërmarrje që është palë në rast apo procedurë; ose  
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2.6. është subjekt i ndonjë konflikti interesash, real apo të supozuar, që do të 
pengonte, apo që do të supozohej të pengonte, aftësinë e tij/saj që të gjykojë 
rastin apo procedurën në mënyrë profesionale dhe objektive. 

3. Gjyqtari do të ketë detyrë absolute të kërkojë përjashtimin nëse paraqitet ndonjëri 
prej kushteve të përcaktuara me paragrafin 2.  

4. Presidiumi i Dhomës së Posaçme, në ushtrimin e autoritetit të tij sipas nenit 10 të 
kësaj Shtojce, mund të përjashtojë secilin gjyqtar të Dhomës së Posaçme nga 
pjesëmarrja në gjykimin e rastit apo procedurës, ose me kërkesë të atij gjyqtari apo 
me kërkesë të ndonjë pale. Kërkesa për përjashtim të një gjyqtari mund të bëhet në 
çdo kohë gjatë shqyrtimit të rastit apo procedurës.  

5. Kërkesa për përjashtim nga një gjyqtar do të trajtohet nga Kryesuesi i Kolegjit, i cili 
e njofton Presidiumin me kërkesën. Nëse kërkesa për përjashtim bëhet nga vetë 
Kryesuesi i Kolegjit, ajo do të trajtohet drejtpërdrejt nga Presidiumi. Nëse 
Presidiumi lejon përjashtimin sipas kërkesës, gjyqtari në fjalë zëvendësohet për 
rastin apo procedurën në fjalë me gjyqtarin zëvendësues, i cili do të transferohet për 
këtë qëllim nga rendi i gjyqtarëve në shërbim. Zëvendësimi i gjyqtarit 
ndërkombëtar do të jetë gjyqtar ndërkombëtar, derisa zëvendësimi i gjyqtarit vendor 
do të jetë gjyqtar vendor.  

 
KREU III 

ZYRA E REGJISTRIMIT 
 

Neni 5 
Zyra e regjistrimit 

 
1. Dhoma e Posaçme e ka zyrën e vet të regjistrimit, të ndarë nga Zyra e regjistrimit të 

Gjykatës Supreme të Kosovës.  
2. Në Zyrën e regjistrimit do të mbahet një regjistër ku do shënohen të gjitha 

parashtresat dhe dokumentet mbështetëse sipas radhës që parashtrohen.  
3. Çdo person mund ta konsultojë regjistrin në Zyrën e regjistrimit dhe mund të marrë 

kopje të ekstrakteve të regjistrit, me përjashtim të dokumenteve të cilat janë shpallur 
konfidenciale me urdhër të nxjerrë nga Dhoma e Posaçme pas pagesës së një shume 
të cilën e cakton Presidiumi.  

4. Zyra e regjistrimit të Dhomës së Posaçme mund të kërkojë ndihmë nga cilado 
gjykatë tjetër në Kosovë dhe ajo ndihmë i ofrohet, me qëllim të përmbushjes së 
detyrave të veta.  

 
Neni 6 

Detyrat e regjistërmbajtësit të Dhomës së Posaçme 
 
1. Regjistër mbajtësi dhe zëvendës regjistër mbajtësi, zgjidhen dhe emërohen nga 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës.  
2. Para marrjes së detyrës, regjistër mbajtësi dhe zëvendës regjistër mbajtësi do të 

betohen apo do të japin deklaratën vijuese solemne pranë Dhomës së Posaçme: 
“Unë solemnisht deklaroj se funksionet me të cilat ngarkohem si regjistër mbajtës/ 
zëvendës regjistër mbajtës i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës 
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për çështje që kanë të bëjnë me Agjencinë Kosovare të Privatizimit do t'i kryej me 
besnikëri, mençuri dhe ndërgjegje dhe do t'i mbajë të fshehta e konfidenciale të 
gjitha informacionet që do t'i marr gjatë ushtrimit të funksioneve të mia”.  

3. Nën autorizimin e Kryetarit të Dhomës së Posaçme, regjistë rmbajtësi dhe zëvendës 
regjistër mbajtësi do ta ndihmojnë Dhomën e Posaçme në ushtrimin e funksioneve 
të veta dhe do të jenë përgjegjës për organizimin dhe aktivitetet e zyrës së 
regjistrimit. Ata gjithashtu do të jenë përgjegjës që të mbikëqyrin përgatitjen e 
procesverbalit nga proçesmbajtësi për procedurat gjyqësore të Dhomës së Posaçme.  

4. Regjistër mbajtësi dhe zëvendës regjistër mbajtësi do ta ruajnë vulën dhe arkivin e 
Dhomës së Posaçme dhe do të shërbejnë si kanal për të gjitha komunikimet dhe 
njoftimet e bëra nga Dhoma e Posaçme apo ato që i janë adresuar asaj lidhur me 
rastet që janë parashtruar ose do të parashtrohen pranë kësaj Dhome.  

5. Në varësi të detyrimit për ruajtjen e diskrecionit të kësaj zyre, regjistër mbajtësi dhe 
zëvendës regjistër mbajtësi do t'ju përgjigjen kërkesave për dhënien e 
informacioneve lidhur me punën e Dhomës së Posaçme.  

6. Puna dhe organizimi i zyrës së regjistrimit do të rregullohet me udhëzimet e 
përgjithshme të përpiluara nga regjistër mbajtësi dhe zëvendës regjistër mbajtësi, të 
miratuar nga Dhoma e Posaçme.  

7. Presidiumi i Dhomës së Posaçme mund të kërkojë që të betohen apo solemnisht të 
deklarohen edhe punëtorët tjerë që punojnë për Dhomën e Posaçme, në pajtim me 
paragrafin 2. të këtij neni. 

 
KREU IV 

ORGANIZIMI I DHOMËS SË POSAÇME 
 

Neni 7 
Organizimi; Sesioni i përhershëm 

 
Dhoma e Posaçme organizohet në pajtim me dispozitat e nenit 3 të Ligjit mbi Dhomën 
e Posaçme dhe mbetet gjithmonë në sesion. 
 

Neni 8 
Administrata nën udhëzimet e Presidiumit 

 
Presidiumi i Dhomës së Posaçme do të udhëzojë administratën e Dhomës së Posaçme 
dhe, përveç nëse nuk parashikohet ndryshme me këtë Shtojcë, edhe punën e saj 
gjyqësore. 
 

Neni 9 
Kryesuesit e Kolegjeve 

 
Çdo Kolegj i Specializuar dhe Kolegji i Apelit të Dhomës së Posaçme do të ketë 
Kryesues të Kolegjit në bazë të paragrafëve 9 dhe 12 të nenit 2 të Ligjit mbi Dhomën e 
Posaçme. Kryesuesit e Kolegjeve drejtojnë punën gjyqësore të kolegjit dhe kryesojnë 
dëgjimet dhe shqyrtimet, përveç nëse nuk parashikohet shprehimisht ndryshe me këtë 
Shtojcë. 
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Neni 10 
Presidiumi i Dhomës së Posaçme 

 
1. Presidiumi:  

1.1. shpall rregulla dhe bën vendosje për caktimin e lëndëve të Kolegjeve të 
Specializuara deri në masën që kjo nuk përcaktohet me dispozitat e Ligjit mbi 
Dhomën e Posaçme, Ligjit nr. 03/L-053 “mbi Kompetencën, Zgjedhjen e 
Lëndëve dhe Caktimin e Lëndëve për Gjyqtarët dhe Prokurorët e EULEX-it 
në Kosovë”, apo të kësaj Shtojce;  

1.2. jep udhëzime mbi zëvendësimin e gjyqtarëve, vendos mbi kërkesat për 
përjashtimin e një gjyqtari, si dhe përcakton kriteret që duhen përmbushur 
nga Kolegji i Specializuar kur i bart kryerjen e procedurave një Nën-kolegji 
apo Gjyqtari të Vetëm;  

1.3. në pajtim me paragrafin 1. të nenit 7 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme, 
miraton dhe shpall rregulla shtesë dhe udhëzime praktike; veçanërisht në 
lidhje me procedurat e veçanta sipas neneve 68 deri në 70 të kësaj Shtojce;  

1.4. lëshon vendime procedurale për lëndët apo çështjet që nuk përcaktohen 
shprehimisht me këtë Shtojcë, të cilat qartësojnë apo plotësojnë këtë Shtojcë, 
apo ato që lëshohen sipas nën-paragrafit 1.3 të këtij neni; si dhe  

1.5. kryen funksionet tjera të përcaktuara për Presidiumin sipas Ligjit mbi 
Dhomën e Posaçme.  

2. Rregullat procedurale mbi mënyrën në të cilën caktohen rastet për Kolegjet e 
Specializuara në pajtim me nën-paragrafin 1.1 do të shpallen për çdo vit kalendarik 
nga Presidiumi, në fillim të atij viti kalendarik. Rregullat e tilla mund të ndryshohen 
vetëm gjatë vitit kalendarik nëse Kolegji i Specializuar ngarkohet tepër për shkak të 
mungesës afatgjate të njërit apo më shumë gjyqtarëve të tij.  

3. Presidiumi merr vendime me shumicë të thjeshtë të kuorumit. Kuorumi ekziston 
nëse tre apo më shumë anëtarë të Presidiumit janë të pranishëm. Nëse Presidiumi 
nuk arrin të marrë vendim me kohë, Kryetari shpall atë vendim dhe ia paraqet 
Presidiumit për miratim. Secili vendim i marrë nga Kryetari mbetet në fuqi deri sa 
Presidiumi të vendosë ndryshe. 

4. Vendosja nga Presidiumi mbi mënyrën në të cilën caktohen rastet për Kolegjet e 
Specializuara do të përcaktohet me një dokument konciz që i jepet edhe 
Regjistermbajtesit. Regjistermbajtesi publikon dokumentin sapo ta pranojë atë nga 
Presidiumi. 

5. Vendimet procedurale të Presidiumit sipas nën-paragrafit 1.4 të këtij neni marrin 
formën e një Aktgjykimi procedural të nxjerrë nga Dhoma e Posaçme, i cili nuk 
mund të apelohet.  

6. Regjistër mbajtësi publikon menjëherë, në faqen e internetit të Dhomës së Posaçme, 
rregullat tjera, vendimet procedurale apo udhëzimet praktike të nxjerra nga 
Presidiumi, në bazë të nën-paragrafëve 1.3 apo 1.4 të këtij neni.  

 
Neni 11 

Nën-kolegjet dhe Gjyqtarët e Vetëm 
 
1. Kërkesa, ankesa apo lënda që parashtrohet tek Dhoma e Posaçme i caktohet 

menjëherë Kolegjit më të përshtatshëm të Specializuar në pajtim me nenin 12 të 
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kësaj Shtojce, si dhe rregullat procedurale të shpallura nga Presidiumi në bazë të 
nenit 10 të kësaj Shtojce. Kryesuesi i Kolegjit vendos nëse kryerja e procedurave 
duhet t'i delegohet një nën-kolegji apo gjyqtari të vetëm në pajtim me nenin 9 të 
Ligjit mbi Dhomën e Posaçme. Nëse pas respektimit të kritereve të përcaktuara me 
nën-paragrafin 1.2 të nenit 10 të kësaj Shtojce, Kryesuesi i Kolegjit vendos t'i 
caktojë kryerjen e procedurës një nën-kolegji apo gjyqtari të vetëm, Kryesuesi i 
Kolegjit nxjerr një urdhër që përcakton shkallën e përgjegjësisë dhe autoritetit të atij 
nën-kolegji apo gjyqtari të vetëm, duke përfshirë edhe përshkrimin e shkallës së 
autoritetit të nën-kolegjit apo gjyqtarit të vetëm për të nxjerrë aktvendime dhe 
aktgjykime në procedurat e deleguara.  

2. Në nën-kolegj, gjyqtari ndërkombëtar vepron si Kryesues. Gjitha aktvendimet dhe 
aktgjykimet e nxjerra nga nën-kolegji miratohen me konsensus. Nëse nuk mund të 
arrihet konsensusi, secili anëtar i nën-kolegjit mund t'ia referojë lëndën Kolegjit të 
plotë të Specializuar.  

3. Gjyqtari i Vetëm mund të nxjerrë aktvendime dhe aktgjykime vetëm brenda 
autoritetit të tij/saj të përcaktuar me urdhrin e Kryesuesit të Kolegjit që i cakton 
procedurën në fjalë Gjyqtarit të Vetëm.  

4. Çdo aktgjykim apo aktvendim i një nën-kolegji apo një gjyqtari të vetëm 
konsiderohet si aktgjykim apo aktvendim i Kolegjit të Specializuar në fjalë, si dhe i 
nënshtrohet apelit në Kolegjin e Apelit, në pajtim me dispozitat përkatëse të kësaj 
Shtojce, ose nëse zbatohen, edhe rregullave tjera të nxjerra në bazë të nën-paragrafit 
1.3 të nenit 10 të kësaj Shtojce.  

 
KREU V 

KOMPETENCA PRIMARE E KOLEGJEVE TË SPECIALIZUARA 
 

Neni 12 
Kompetencat primare dhe caktimi i lëndëve 

 
1. Lënda i caktohet Kolegjit të Specializuar që ka kompetencë primare mbi atë rast, 

ashtu siç përcaktohet me paragrafin 8. të nenit 3 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme. 
Sipas kësaj kompetence: 
1.1. rastet që kanë të bëjnë me kërkesa apo ankesa që dalin apo kanë lidhje me 

procesin e privatizimit të ndërmarrë nga AKM-ja apo Agjencia i referohen 
Kolegjit të Specializuar që ka kompetencë për çështjet që lidhen me 
privatizimin;  

1.2. rastet që kanë të bëjnë me kërkesa apo ankesa në lidhje me të drejtat legjitime 
të punëtorëve sipas nenit 10 të Rregullores Nr. 2003/13, apo legjislacionin 
pasardhës të saj, apo çështjet e përgjithshme të punësimit të një Ndërmarrjeje 
apo Korporate, i referohen Kolegjit të Specializuar që ka kompetencë për 
çështjet në lidhje me të drejtat legjitime të punëtorëve;  

1.3. rastet që kanë të bëjnë me kërkesa të përgjithshme të pronësisë apo kreditore në 
lidhje me një Ndërmarrje apo Korporatë që nuk është pjesë e fushëveprimit të 
nën-paragrafit 1.1 të këtij neni, i referohet Kolegjit të Specializuar që ka 
kompetencë për kërkesa të përgjithshme të pronësisë apo kreditore;  

1.4. rastet që kanë të bëjnë me ankesa apo çështje tjera që dalin apo kanë lidhje 
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me likuidimin e një Ndërmarrjeje apo pasurive të saj i referohen një Kolegji 
të Specializuar që ka kompetencë për çështjet në lidhje me likuidimin e 
Ndërmarrjeve; dhe  

1.5. rastet që kanë të bëjnë me riorganizimin apo ristrukturimin e një Ndërmarrjeje 
në bazë të Rregullores nr. 2005/48, apo legjislacionit pasardhës të saj, i 
referohen Kolegjit të Specializuar që ka kompetencë për riorganizimin apo 
ristrukturimin e Ndërmarrjeve. 

2. Rastet që kanë të bëjnë me kërkesa apo ankesa për të cilat asnjë Kolegj i 
Specializuar nuk ka kompetencë primare, apo për të cilat nuk është caktuar Kolegji 
i Specializuar në kohën kur është parashtruar kërkesa apo ankesa, do të trajtohen 
nga një Kolegj i Specializuar i caktuar sipas rregullave shtesë të nxjerra në pajtim 
me nën-paragrafin 1.3 të nenit 10 të kësaj Shtojce.  

3. Rregullat shtesë të nxjerra nga Presidiumi sipas nën-paragrafit 1.3 të nenit 10 të 
kësaj Shtojce mund të lejojnë caktimin e një lënde tek një Kolegj tjetër i 
Specializuar, ndryshe nga ai që përcaktohet me paragrafin 1 të këtij neni, nëse ka 
rrethana të veçanta që kërkojnë një caktim të tillë, ndërsa ato rrethana të veçanta 
duhen specifikuar në hollësi me ato rregulla shtesë.  

 
KREU VI 

KOMPETENCAT E PËRGJITHSHME TË GJYKATËS 
 

Neni 13 
Kompetenca e administrimit të lëndëve 

 
1. Dhoma e Posaçme, apo secili Kolegj, Nën-kolegj apo gjyqtar i vetëm sipas kësaj 

Shtojce kanë kompetenca tjera të përcaktuara me elemente tjera të ligjit në Kosovë 
përveç atyre të caktuara këtu.  

2. Përveç nëse me këtë Shtojcë shprehimisht përcaktohet ndryshe, çdo Kolegj, nën-
kolegj apo gjyqtar i vetëm mund të ndërmarrë veprimet në vijim në lidhje me çdo 
rast apo procedurë që mbahet apo kryhet nga ai Kolegj, nën-kolegj apo gjyqtar i 
vetëm:  
2.1. kur ekzistojnë rrethana detyruese që arsyetojnë veprimin e tillë: zgjat afatin e 

zbatimit të një Vendimi, edhe nëse kërkesa për zgjatje parashtrohet pas 
kalimit të afatit të zbatimit;  

2.2. shtyn për më vonë apo cakton për më herët një seancë dëgjimore;  
2.3. obligon palën apo përfaqësuesin ligjor të palës që të marrë pjesë në gjykim;  
2.4. gjatë seancës dëgjimore, merr provat përmes telefonit apo përmes metodave 

tjera të komunikimit të drejtpërdrejtë verbal;  
2.5. udhëzon që pjesët e një procedure të trajtohen si procedura të veçanta, apo 

bashkon procedurat e ndara;  
2.6. kur ekzistojnë rrethana detyruese që arsyetojnë veprimin e tillë: pezullon 

lëndën apo procedurën apo zbatimin e një aktvendimi apo aktgjykimi, ose në 
përgjithësi, apo deri në një kohë apo ngjarje të caktuar;  

2.7. gjykon më shumë se një kërkesë në të njëjtën kohë;  
2.8. urdhëron gjykim të ndarë mbi cilëndo lëndë;  
2.9. vendos renditjen e gjykimit të lëndëve;  
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2.10. përjashton lëndën nga trajtimi;  
2.11. hedh poshtë apo shtyn kërkesën pasi të ketë marrë aktvendim mbi një lëndë 

preliminare;  
2.12. urdhëron palën të parashtrojë dhe zbatojë vlerësimin e shpenzimeve; si dhe  
2.13. merr çfarëdo aktvendimi apo bën hapa të tjerë me qëllim të administrimit të 

lëndës dhe avancimit të synimit mbizotërues.  
3. Kur Kolegji, Nën-Kolegji apo Gjyqtari i Vetëm nxjerr aktvendim, ai mundet:  

3.1. të nxjerrë një aktvendim të tillë që i nënshtrohet kushteve sipas nevojës apo 
përshtatshmërisë në rrethana të caktuara, duke përfshirë edhe kushtin e 
pagesës së ndonjë shume të parave në gjykatë; si dhe  

3.2. të theksojë pasojat e dështimit në zbatimin e aktvendimit apo cilitdo aspekt të 
tij.  

4. Çdo Kolegj, nën-kolegj apo Gjyqtar i Vetëm mund të urdhërojë palën të paguajë një 
shumë parash në gjykata nëse ajo palë, pa ndonjë arsye të mirë, ka dështuar të 
zbatojë aktvendimin apo aktgjykimin. Në ushtrimin e kompetencës së saj sipas këtij 
paragrafi, Gjykata do të marrë parasysh vlerën e kontestit, shpenzimet që palët kanë 
bërë deri në atë moment apo mund të bëjnë në të ardhmen, si dhe mundësitë 
financiare të palëve të përfshira. Kur pala paguan para në gjykatë në zbatim të një 
urdhri të tillë, paratë e paguara do të shërbejnë si sigurim i shumës që i paguhet apo 
mund t'i paguhet një pale tjetër nga ajo palë.  

 
Neni 14 

Seancat dhe shqyrtimet 
 
1. Datat dhe koha e seancave të Kolegjeve të Specializuara dhe Kolegjit të Apelit do të 

caktohen nga Kryesuesi i Kolegjit përkatës. Kolegji mund të vendosë të mbajë një 
apo më shumë seanca në një vend tjetër përveç atij ku Dhoma e Posaçme ka selinë.  

2. Gjitha Kolegjet bëjnë shqyrtimin e tyre në seanca të mbyllura. Regjistermbajtesi 
dhe punëtorët tjerë të gjykatës mund të jenë të pranishëm gjatë shqyrtimeve, por 
vetëm nëse kjo prani lejohet nga Kryesuesi i Kolegjit.  

3. Çdo aktgjykim dhe aktvendim i Kolegjit vendoset me votën afirmative të:  
3.1. në rastin e Kolegjit të Specializuar, dy gjyqtarëve; si dhe  
3.2. në rastin e Kolegjit të Apelit, tre gjyqtarëve.  

4. Nxjerrja e aktgjykimeve dhe aktvendimeve nga nën-kolegji apo gjyqtari i vetëm 
bëhet në përputhje me paragrafin 2 përkatësisht paragrafin 3, të nenit 11 të kësaj 
Shtojce.  

 
Neni 15 

Referimi i kërkesave në gjykata tjera 
 
Paragrafi 4. i nenit 4 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme rregullon të gjitha çështjet që 
kanë të bëjnë me referimin e kërkesave ose çështjeve tjera tek gjykatat tjera. 
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Neni 16 
Tërheqja e lëndëve që presin zgjidhje në ndonjë gjykatë tjetër në Kosovë 

 
1. Nëse Dhoma e Posaçme vendos që një gjykatë tjetër në Kosovë është duke ushtruar 

apo duke provuar të ushtrojë kompetencë mbi një kërkesë, lëndë, procedurë apo rast 
që ka të bëjë me kompetencën lëndore të Dhomës së Posaçme, duke shkelur 
paragrafin 5. të nenit 4 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme, Dhoma e Posaçme, me 
kërkesë të një personi apo me iniciativë vetanake, i urdhëron gjykatës në fjalë t'i 
bartë kërkesën, lëndën, procedurën apo rastin tek Dhoma e Posaçme, në pajtim me 
paragrafin 7. të nenit 4 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme.  

2. Urdhri i nxjerrë nga Dhoma e Posaçme sipas paragrafit 7., neni 4, i Ligjit mbi 
Dhomën e Posaçme, është përfundimtar dhe detyrues për gjykatën në fjalë dhe 
gjitha palët e procedurës në fjalë. Urdhri i dërgohet gjykatës në fjalë, palëve në 
procedurë dhe Agjencisë. Urdhri obligon gjykatën në fjalë t'i bartë menjëherë 
Dhomës së Posaçme dosjen komplete të lëndës, që përfshin mes tjerash të gjithë 
urdhrat, procesverbalin, deklaratat dhe dokumentet e parashtruara lidhur me 
kërkesën, lëndën, procedurën apo rastin. 

3. Kërkesa, lënda, procedura apo rasti i cili i nënshtrohet një urdhri të tillë shënohet në 
regjistrin e Dhomës së Posaçme. Kolegji i Specializuar në fjalë është i autorizuar që 
ose ta inicojë rastin nga fillimi (de novo) ose të vazhdojë procedurën në pajtim me 
këtë Shtojcë. Kur vendos të vazhdojë procedurën në pajtim me këtë Shtojcë, 
Kolegji i Specializuar në fjalë është i autorizuar të ndërmarrë çdo veprim, si dhe të 
nxjerrë çdo lloj urdhri, sipas nevojës apo përshtatshmërisë, për të korrigjuar 
parregullsitë substanciale apo procedurale që mund të kenë ndodhur në gjykatën që 
ka bartur lëndën para datës së bartjes, si dhe të sigurojë zgjidhjen e drejtë dhe të 
ligjshme të kërkesës, lëndës, rastit apo procedurës, në pajtim me Ligjin mbi 
Dhomën e Posaçme dhe këtë Shtojcë.  

 
KREU VII 

DORËZIMI 
 

Neni 17 
Adresa e dorëzimit 

 
1. Parashtruesi, në kërkesën apo ankesën e tij, parashtron emrin dhe adresën e një 

personi në Kosovë i cili shërben si agjent i autorizuar i Parashtruesit, për qëllimin e 
dorëzimit të dokumenteve. Nëse Parashtruesi është person fizik banues në Kosovë, 
ai/ajo mund të shërbejë si agjent/e për vetveten.  

2. Parashtruesi duhet të shkruajë, në kërkesën apo ankesën e tij, edhe emrin e secilit 
person që identifikohet shprehimisht si Palë Kundërshtare. Parashtruesi bën 
përpjekje të arsyeshme dhe të vëmendshme për të vërtetuar dhe për të ofruar 
adresën më të fundit të njohur të secilit person të tillë, si dhe për ta ofruar atë 
informatë në kërkesën apo ankesën e tij.  

3. Çdo person që parashtron përgjigje, apo që ndryshe kërkon të marrë pjesë si palë në 
procedurë në Dhomën e Posaçme ofron emrin dhe adresën e një personi në Kosovë 
i cili shërben si agjent i autorizuar i asaj Pale Kundërshtare apo person për qëllimet 
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e dorëzimit. Nëse Pala Kundërshtuese është person fizik që banon në Kosovë, ai/ajo 
mund të shërbejë si agjent/e e vetvetes.  

4. Pala mund të pajtohet që dorëzimi i parashtresave, njoftimeve dhe aktvendimeve të 
bëhet me telefaks ose me ndonjë mjet tjetër elektronik. Në raste të tilla pala ia 
dorëzon Dhomës së Posaçme të gjitha informatat e nevojshme për kryerjen e 
dorëzimit me telefaks ose me ndonjë mjet tjetër elektronik të komunikimit.  

 
Neni 18 

Kryerja e dorëzimit 
 
1. Në rastet kur sipas kësaj Shtojce kërkohet që dokumenti t'i dërgohet një pale, 

Regjistër mbajtësi – ose pala që parashtron dokumentin – duhet të kujdeset që 
dokumenti të dërgohet në adresën e dorëzimit të asaj pale, ose me anë të postës, 
duke i dërguar një kopje të regjistruar bashkë me një formular për konfirmimin e 
pranimit të dërgesës ose duke ia dërguar personalisht kopjen me një vërtetim për 
pranimin e saj.  

2. Në rastin kur pala është pajtuar, sipas paragrafit 4. të nenit 17 të kësaj Shtojce, që 
dorëzimi mund të kryhet me telefaks ose me ndonjë mjet tjetër elektronik të 
komunikimit, çfarëdo dokumenti procedural, pos aktgjykimit të Dhomës së 
Posaçme, mund të dorëzohet duke përcjellë një kopje të dokumentit me mjetet e 
tilla. Në rastet kur për arsye teknike ose për shkak të natyrës apo gjatësisë së 
dokumentit transmetimi i tillë është i pamundur ose jopraktik, palës i dërgohet 
dokumenti në pajtim me procedurat e përcaktuara me paragrafin 1. të nenit 18 të 
kësaj Shtojce, derisa njoftimi për atë dorëzim i ofrohet palës në fjalë me telefaks ose 
me ndonjë mjet tjetër elektronik të komunikimit.  

3. Konsiderohet se dorëzimi është kryer:  
3.1. Kur kopja e një dokumenti është dërguar me postë të regjistruar në pajtim me 

paragrafin 1. të nenit 18 të kësaj Shtojce, në ditën kur marrësi ka bërë të ditur 
pranimin ose, nëse i adresuari ka refuzuar ta pranojë dokumentin apo ta 
firmosë pranimin në ditën e pestë pas postimit të letrës së regjistruar në zyrën 
postare të vendit ku e ka selinë Dhoma e Posaçme;  

3.2. kur dokumenti dorëzohet personalisht në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, 
në ditën në të cilën marrësi e ka konfirmuar pranimin e dokumentit. Nëse 
marrësi ka refuzuar që ta pranojë, apo shmang pranimin e dokumentit, ose 
nëse marrësi ka refuzuar apo mundohet t'i shmanget nënshkrimit të pranimit 
nga ai, data e dorëzimit do të jetë data kur është tentuar apo është bërë 
dorëzimi. Në atë rast, personi që kryen dorëzimin e dokumentit do të 
përgatisë një vërtetim të dorëzimit të tentuar, duke përshkruar kohën, datën 
dhe vendin e tentimit të dorëzimit, si dhe duke përshkruar faktet që vërtetojnë 
që marrësi ka refuzuar apo ka shmangur dorëzimin dhe/ose nënshkrimin e 
pranimit. Personi që kryen dorëzimin i kthen atë vërtetim të tentimit të 
dorëzimit Zyres se Regjistrimit;  

3.3. kur dokumenti dërgohet me anë të telefaksit ose me ndonjë mjet tjetër 
elektronik të komunikimit në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni, në ditën kur 
dorëzimi është bërë me sukses dhe është dokumentuar, ose kur dorëzim ka 
qenë i pasuksesshëm për shkak të gabimit të qëllimshëm të marrësit në ditën 
kur është bërë përpjekja për dorëzim.  
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4. Pasi të jetë kryer dorëzimi me sukses i kërkesës fillestare, kolegji apo nën-kolegji 
mund të kërkojë nga pala dërgimin e parashtresave dhe dokumenteve shtesë te pala 
tjetër pa ndihmën e gjykatës. Përveç dëshmisë së dorëzimit, pala e cila dorëzon 
duhet gjithnjë t'ia parashtrojë gjykatës kopjet e çdo parashtrese apo dokumenti që i 
është dërguar palës tjetër pa ndihmën e gjykatës. 

5. Në rastet kur identiteti dhe/ose adresa specifike e një pale apo personi të caktuar 
nuk mund të vërtetohet përfundimisht, edhe pas përpjekjeve të kujdesshme e të 
arsyeshme, Gjykata lejon dorëzimin konstruktiv me ato mjete që mund të 
konsiderohen të arsyeshme në bazë të rrethanave. Mjetet e tilla mund të jenë 
dorëzimi me anë të publikimit, apo dorëzimi tek ndonjë i afërm i njohur apo tek një 
partner pune. 

 
Neni 19 

Ndihma juridike ndërkombëtare 
 
1. Për qëllimet e kësaj pjese, termi “Ndihma Juridike Ndërkombëtare” do të thotë 

ndihma në lidhje me procedurat ligjore e cila ofrohet nga autoritetet e Kosovës për 
autoritetet e huaja, ose e cila ofrohet nga autoritetet e huaja për autoritetet e 
Kosovës.  

2. Kërkesa nga Dhoma e Posaçme – ose nga një gjykatë e Kosovës së cilës i është 
referuar kërkesa, lënda, procedura apo rasti nga Dhoma e Posaçme – për ndihmë 
juridike ndërkombëtare në lidhje me çështjet që janë në kompetencën primare të 
Dhomës së Posaçme, i nënshtrohet udhëzimeve vijuese:  
2.1. kërkesa i dërgohet me shkrim Ministrit të Drejtësisë, duke përcaktuar qartë 

natyrën e kërkesës, identitetin e autoriteteve të huaja në fjalë, si dhe kohën 
deri kur kërkohet përgjigjja;  

2.2. Ministri i Drejtësisë ia dërgon kërkesën, përmes kanaleve diplomatike zyrtare, 
autoriteteve të huaja përkatëse jashtë Kosovës; dhe  

2.3. Ministri i Drejtësisë ia transmeton gjitha përgjigjet e marra në lidhje me atë 
kërkesë Dhomës së Posaçme apo gjykatës në fjalë.  

3. Kërkesat për ndihmë juridike ndërkombëtare nga një gjykatë jashtë Kosovës për 
çështje të cilat janë nën kompetencën parësore të Dhomës së Posaçme kryhen si 
vijon:  
3.1. Kërkesa bëhet me shkrim, duke saktësuar qartazi natyrën e kërkesës dhe 

kohën deri kur kërkohet përgjigjja dhe ajo duhet të përfshijë premtimin se 
materialet e kërkuara do të përdoren vetëm për qëllimet e përmendura në 
kërkesë;  

3.2. Kërkesa i dorëzohet Ministrit të Drejtësisë, i cili pastaj ia dërgon kërkesën 
Regjistër mbajtësit të Dhomës së Posaçme. Kërkesa për ndihmë juridike 
ndërkombëtare, të cilën e merr drejtpërdrejt ndonjë gjykatë në Kosovë nga një 
autoritet i huaj i kthehet menjëherë atij autoriteti të huaj, bashkë me një letër 
që këshillon dërguesin që kërkesa duhet dorëzuar tek Ministri i Drejtësisë;  

3.3. Nëse kërkesa ka të bëjë me një kërkesë që Dhoma e Posaçme ia ka referuar 
një gjykate tjetër në Kosovë, Regjistër mbajtësi do t'ia dërgojë kërkesën asaj 
gjykate për të ndërmarrë masa dhe  

3.4. Përgjigjja ndaj kërkesës së tillë dorëzohet nga Dhoma e Posaçme apo gjykata 
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përkatëse tek Regjistër mbajtësi, i cili pastaj ia dorëzon menjëherë atë 
përgjigje Ministrit të Drejtësisë, ndërsa Ministri i Drejtësisë dërgon pastaj 
përgjigjen, përmes kanaleve zyrtare autoriteteve kërkuese të huaja.  

 
KREU VIII 

PERIUDHAT DHE AFATET KOHORE 
 

Neni 20 
Llogaritja e periudhave kohore 

 
1. Periudhat e përcaktuara me Ligjin mbi Dhomën e Posaçme, apo me këtë Shtojcë, 

llogariten si vijon:  
1.1. kur periudha kohore llogaritet nga momenti kur ndodh një ngjarje e caktuar, 

periudha kohore fillon të llogaritet në mesnatën e ditës kur ndodh ajo ngjarje;  
1.2. përveç nëse periudha përkatëse është e përcaktuar shprehimisht me ditë pune, 

periudha kohore përfshin gjitha ditët kalendarike. 
2. Në qoftë se periudha do të përfundojë në ditën e shtunë, të diel apo në datën e 

ndonjë feste zyrtare, ajo zgjatet deri në fund të ditës së parë të ardhshme të punës. 
 

Neni 21 
Kalimi i periudhave kohore 

 
1. Pa paragjykuar përgjegjësitë e veta për të trajtuar çështjet që i parashtrohen në 

mënyrë të shpejtë, Dhoma e Posaçme, në raste të veçanta dhe kur është në interesin 
e drejtësisë, mund të vazhdojë afatin e paraparë me ligj apo me këtë Shtojcë, nëse 
me arsye konstaton se nuk është praktike për palën apo Dhomën e Posaçme që të 
zgjidhin çështjen në fjalë brenda afatit kohor të paraparë me ligj apo këtë Shtojcë.  

2. Nëse pala kërkon zgjatjen e afatit kohor, ajo palë dorëzon një kërkesë për zgjatje të 
afatit para kalimit të afatit përkatës kohor. Kryesuesi i Kolegjit mund të miratojë 
zgjatjen nëse kërkesa parashtron rrethanat dhe arsyet të cilat Kryesuesi i kolegjit i 
konsideron të mjaftueshme për të lejuar zgjatjen, si dhe nëse Kryesuesi i Kolegjit 
përcakton që asnjë palë nuk i nënshtrohet ndonjë paragjykimi serioz me atë zgjatje.  

3. Paka parashtron kërkesën për zgjatje posa të bëhet e vetëdijshme për rrethanat dhe 
arsyet të cilat ajo palë beson që arsyetojnë zgjatjen. Në asnjë rast, kërkesa nuk 
mund të parashtrohet pas kalimit të afatit kohor së përcaktuar. Njëkohësisht me 
parashtrimin e kërkesës, pala i dorëzon gjitha palëve tjera një kopje të asaj kërkese:  

4. Kryesuesi i Kolegjit mund të miratojë zgjatjen vetëm për aq kohë për sa kërkojnë 
rrethanat e paraqitura me kërkesë.  

 
KREU IX 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 22 
Procedurat gjyqësore 

 
Procedurat pranë Dhomës së Posaçme përbëhen nga procedurat me shkrim dhe 
procedurat verbale. 
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Neni 23 
Obligimet e palëve në procedurë 

 
1. Palët, në parashtresat e tyre me shkrim, duhet të paraqesin një pasqyrë 

gjithëpërfshirëse të fakteve që ato palë i dinë, apo me arsye besojnë të jenë 
relevante apo materiale për kërkesën, lëndën, procedurën apo rastin përkatës. 
Dhoma e Posaçme sipas detyrës zyrtare bën hetimin e fakteve vetëm në rrethana të 
jashtëzakonshme.  

2. Dhoma e Posaçme duhet t'i inkurajojë palët që të arrijnë zgjidhje me negociata para 
dhe gjatë cilësdo procedurë.  

3. Në të gjitha fazat e procedurave gjyqësore, palët veprojnë në mënyrë të sinqertë.  
4. Secila palë, në parashtresat e saj me shkrim, duhet të paraqesë një pasqyrë të 

hollësishme të fakteve dhe arsyetimit ligjor mbi të cilin vendos qëndrimin dhe 
argumentimin e saj.  

5. Në rastin kur pala pohon të ekzistojë një fakt, ajo palë është e obliguar të paraqesë 
prova, fizike dhe/ose dëshmuese, për mbështetjen e atij pohimi.  

 
Neni 24 

Përfaqësimi pranë Dhomës së Posaçme 
 
1. Secili Parashtrues dhe Palë Kundërshtare përfaqësohet nga një anëtar i shoqatës apo 

odës së avokatëve.  
2. Pa marrë parasysh dispozitën më lart, personat fizikë mund të lejohen të 

përfaqësojnë vetveten, përveç nëse Kryesuesi i Kolegjit nxjerr një urdhër sipas 
paragrafit 3 të këtij neni.  

3. Me kërkesë të cilësdo palë apo me iniciativën e saj, Kryesuesi i Kolegjit mund të 
urdhërojë që një person fizik të përfaqësohet nga një anëtar i shoqatës apo odës së 
avokatëve, nëse Kryesuesi i Kolegjit konstaton që një urdhër i tillë është i 
domosdoshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të palës, ose për 
mbarëvajtjen e procedurave, ose përndryshe është në interes të drejtësisë. Kryesuesi 
i Kolegjit nuk merr vendime të tilla nëse nuk është i bindur se:  
3.1. personi i tillë është, brenda arsyes, në gjendje të sigurojë përfaqësuesin ligjor; 

ose  
3.2. ndihma juridike do t'i sigurohet asaj pale për t'i mbuluar shpenzimet e 

përfaqësimit ligjor. Për këtë arsye Kryesuesi i Kolegjit mund t'i shkruajë çdo 
personi a organi, duke rekomanduar ofrimin e ndihmës juridike për sigurimin 
e përfaqësuesit dhe duke kërkuar që ai person ose ai organ të deklarohet nëse 
mund ta ofrojë atë ndihmë juridike.  

4. Avokati që punon për palën duhet t'i parashtrojë Zyrës së Regjistrimit një kopje të 
autorizimit për përfaqësimin e asaj pale në procedurën pranë Dhomës së Posaçme.  

5. Dhoma e Posaçme menjëherë njofton palën e cila nuk përfaqësohet nga avokati për 
dispozitat e këtij neni.  
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Neni 25 
Parashtrimi i lutjeve 

 
1. Origjinali i çdo parashtrese duhet të nënshkruhet nga pala ose avokati i palës, nëse 

pala ka përfaqësues ligjor. Origjinali, bashkë me të gjitha shtojcat e përmendura aty 
dorëzohen në Zyrën e Regjistrimit, bashkë me katër kopje për Dhomën e Posaçme, 
si dhe nga një kopje për secilën palë në procedurë. Regjistër mbajtësi menjëherë 
siguron që secila palë në procedurë të pranojë në dorëzim një kopje të tillë.  

2. Pas parashtrimit të dokumentit, Regjistër mbajtësi shënon datën e parashtrimit të 
origjinalit.  

3. Pas parashtrimit të lutjes tek Zyra e Regjistrimit, llogaritja e afateve procedurale të 
cilat fillojnë si rezultat i parashtrimit fillon në mesnatën e ditës së parashtrimit, 
sipas nenit 20 të kësaj Shtojce.  

4. Nëse pala zgjedh të parashtrojë lutje përmes telefaksit apo mjete tjera elektronike 
tek Zyra e Regjistrimit, lutja e parashtruar në këtë mënyrë duhet të përmbajë edhe 
shtojcat tjera siç kërkohet me atë lutje, si dhe:  
4.1. Pala parashtruese njëkohësisht duhet t'i dërgojë një kopje të gjithë lutjes, duke 

përfshirë shtojcat siç kërkohet, përmes të njëjtave mjete, gjitha palëve tjera;  
4.2. Dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni duhen zbatuar brenda dhjetë (10) ditëve 

të ardhshme; si dhe  
4.3. Nëse dispozitat e këtij paragrafi 4 zbatohen, data e parashtrimit do të jetë data 

e transmetimit elektronik apo me telefaks; por me kusht që nëse koha e 
transmetimit elektronik apo me faks është pas orës 16:00 sipas kohës në 
Kosovë, data e parashtrimit do të jetë dita e ardhshme e punës.  

5. Lutja e parë e një sipërmarrjeje duhet përcjellur nga një dokument i nënshkruar nga 
personi që i jep autorizimin avokatit të sipërmarrjes për përfaqësim, i cili vërteton 
që ai person ka autoritetin e ligjshëm për t'i dhënë atë autorizim.  

6. Përveç në rastet e përcaktuara në mënyrë të veçantë me paragrafin 7. të këtij neni, çdo 
person ka të drejtë të pakufizuar të marrë menjëherë kopjet e gjitha lutjeve, 
dokumenteve, aktgjykimeve dhe aktvendimeve të parashtruara apo të nxjerra në lidhje 
me çdo kërkesë, lëndë, procedurë apo rast tek Dhoma e Posaçme, apo që i është referuar 
Dhomës së Posaçme nga një gjykatë tjetër. Dhoma e Posaçme cakton dhe publikon 
tarifën e kopjimit, e cila bartet nga personi që merr ato kopje; kjo tarifë e kopjimit do të 
bazohet në numrin e faqeve, si dhe nuk do të jetë më e lartë sesa 0.15 Euro.  

7. Duke vepruar në bazë të një kërkese të arsyetuar të parashtruesit të lutjes apo 
dokumentit, Dhoma e Posaçme mundet të përcaktojë informata të veçanta në ato 
lutje apo dokumente si konfidenciale, por asnjëherë me iniciativë vetanake. Çdo 
kërkesë për trajtim konfidencial të informatave në një lutje apo dokument duhet 
përcjellë me një arsyetim detyrues me shkrim i cili demonstron që qasja publike 
ndaj atyre informatave do t'i shkaktonte dëm serioz palës apo personit që dorëzon 
informatat e tilla. Kur trajton kërkesën e tillë, Dhoma e Posaçme merr përsipër me 
kujdes interesin publik të domosdoshëm në krijimin e një procesi të hapur dhe 
transparent gjyqësor. Dhoma e Posaçme nuk miraton kërkesat e tilla nëse informatat 
përkatëse janë tanimë të qasshme nga publiku diku tjetër. Nëse Dhoma e Posaçme 
miraton kërkesën e tillë, ajo siguron që qasja publike kufizohet vetëm për 
informatat e veçanta përkatëse që konsiderohen të ndjeshme, si dhe Dhoma e 
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Posaçme siguron që dosjet e qasshme në Dhomën e Posaçme të përmbajnë një 
version të redaktuar të dokumentit apo lutjes përkatëse. Aktgjykimet dhe 
aktvendimet asnjëherë nuk mund të konsiderohen konfidenciale.  

8. Lutjet dhe dokumentet përcjellëse mund të paraqiten ose në gjuhën Shqipe ose në 
gjuhën Serbe dhe duhet të shoqërohen nga një përkthim në gjuhën Angleze. 
Shpenzimet e përkthimit i heq pala që dorëzon atë lutje dhe ato dokumente. 

9. Një person fizik mund t'i paraqesë kërkesë Kryesuesit të Kolegjit për ndihmë rreth 
përkthimit në gjuhën Angleze të lutjeve dhe dokumenteve përcjellëse. Kjo kërkesë 
duhet të dorëzohet bashkë me parashtresat dhe duhet të përfshijë një pasqyrë 
financiare të mjeteve të palës dhe çfarëdo dëshmie mbështetëse që pala dëshiron që 
Kryesuesi të marrë parasysh.  

10. Gjyqtari kryesues mund të vendosë që përkthimi i lutjeve dhe i dokumenteve 
përcjellëse që kërkohen sipas paragrafi 8 i këtij neni të bëhet me shpenzimet e 
Dhomës së Posaçme, nëse ai apo ajo mendon se ky vendim është i arsyeshëm, duke 
pasur parasysh mjetet financiare të personit fizik. Nëse Kryesuesi i Kolegjit refuzon 
një kërkesë të tillë, ai duhet ta njoftojë palën me vendim me shkrim dhe të urdhërojë 
atë person që t'i sigurojë përkthimet në gjuhën angleze me shpenzimet e tij brenda 
afatit që përcaktohet në vendim. Nëse përkthimet nuk sigurohen brenda këtij afati, 
Dhoma e Posaçme urdhëron përkthimin e dokumenteve dhe shpenzimet ia ngarkon 
personit në fjalë.  

 
Neni 26 

Tërheqja, ndryshimi, pranimi dhe marrëveshja 
 
1. Parashtruesi mund ta tërheqë kërkesën apo ankesën e tij në çdo kohë me pajtimin e 

Dhomës së Posaçme. Me dhënien e pëlqimit të tillë, Dhoma e Posaçme merr 
parasysh interesin e të gjitha palëve të tjera. Vendimi për dhënien e pëlqimit për 
tërheqje mund të përfshijë urdhërpagesën për shpenzimet e procedurës nga pala që 
tërhiqet. Vendimi i tillë nuk e ndalon palën nga parashtrimi i sërishëm i kërkesës 
apo ankesës.  

2. Pala mund të ndryshojë parashtresat e saj në çdo kohë para përfundimit të 
procedurës, me pëlqimin e Kryesuesit të Kolegjit. Kryesuesi i Kolegjit vendos nëse 
do ta pranojë kërkesën për ndryshime, duke marrë parasysh nëse ndryshimi i tillë 
është në interes të drejtësisë, si dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj palëve tjera.  

3. Pala kundërshtare mund të pranojë në cilëndo fazë të procedurës gjyqësore kërkesën 
apo ankesën e paraqitur kundër tij, në plotësi apo pjesërisht.  

4. Marrëveshja e arritur me anë të negociatave mes palëve gjatë procedurës, si dhe 
konfirmuar me shkrim, merr formë të prerë dhe të plotfuqishme mbi palët.  

 
KREU X 

PROCEDURA ME SHKRIM 
 

Neni 27 
Nisja e procedurave 

 
1. Një kërkesë apo ankesë i dorëzohet me shkrim Dhomës së Posaçme.  
2. Një kërkesë apo ankesë përmban:  
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2.1. emrin dhe adresën e parashtruesit(ve).  
2.2. emrin dhe adresën e avokatit, nëse ka, që vepron në emër të parashtruesit;  
2.3. emrin (emrat) dhe adresën (adresat) e palës kundërshtare, deri në atë masë sa 

përcaktohet me paragrafin 2. të nenit 17 së kësaj shtojce;  
2.4. lëndën dhe të gjitha faktet materiale që kanë të bëjnë me kërkesën ose 

ankesën, bazën për juridiksionin parësor të Dhomës së Posaçme në lidhje me 
kërkesën apo ankesën, argumentet ligjore mbi të cilat mbështetet kërkesa apo 
ankesa dhe një listë provash që parashtruesi synon t'i paraqes;  

2.5. nëse kërkohet kompensim financiar, paraqitet një listë e dëmeve që përcakton 
natyrën e humbjes apo dëmit, shumën e parave që pretendohet për çdo lloj 
humbje apo dëmi, si edhe provat që duhet të paraqiten për mbështetjen të atij 
lloji të humbjes apo të dëmit, dhe  

2.6. nëse kërkohet kompensim jo-financiar, parashtruesi(t) do të saktësojë natyrën 
e kompensimit të tillë duke marrë parasysh dispozitat e nenit 11 të Ligjit për 
Dhomën e Posaçme. Parashtruesi(t) gjithashtu do të paraqet shumën e 
kompensimit financiar (të mbështetur me një listë të dëmeve që përcaktohet 
me nën-paragrafin 2.5. të këtij neni në rast se Dhoma e Posaçme vendos se 
nuk mund, ose nuk do të caktojë një kompensim të tillë jo-financiar. 

 
Neni 28 

Pranueshmëria e kërkesës/ankesës 
 
1. Pas pranimit dhe regjistrimit të një kërkese apo ankese, dhe pas dërgimit të saj në 

Kolegjin gjegjës të Specializuar, Kolegji i Specializuar vendos nëse kërkesa/ankesa 
është e pranueshme në mbështetje të nenit 12 të kësaj shtojce. 

2. Një kërkesë/ankesë është e pranueshme nëse:  
2.1. Dhoma e Posaçme ka juridiksion në bazë të nenit 4 të Ligjit për Dhomën e 

Posaçme;  
2.2. parashtruesi ka të drejtë të nisë procedurat në mbështetje të paragrafit 1. të 

nenit 5 të Ligjit për Dhomën e Posaçme;  
2.3. kërkesa/ankesa paraqitet kundër një pale që mund të jetë palë kundërshtare në 

procedurat para Dhomës së Posaçme, në mbështetje të paragrafit 2. të nenit 5 
të Ligjit për Dhomën e Posaçme;  

2.4. kërkesa/ankesa është parashtruar brenda afatit të përcaktuar me paragrafin 1. 
të nenit 6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme;  

2.5. parashtruesi ka paraqitur njoftimin siç përcaktohet me paragrafin 1. ose 2, 
cilido që zbatohet, të nenit 6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme; si dhe  

2.6. kërkesa/ankesa është parashtruar në pajtim me nenin 25 të kësaj shtojce dhe 
është në përputhje me dispozitat e nenit 27 të kësaj shtojce.  

3. Nëse Kolegji i Specializuar vlerëson se kushtet e përcaktuara me paragrafin 2. të 
këtij neni nuk janë përmbushur, atëherë ai hedh poshtë kërkesën/ankesën në baza të 
papranueshmërisë si dhe saktëson në hollësi bazën ligjore për refuzimin e tillë. Nëse 
kërkesa/ankesa refuzohet vetëm për shkak se nuk i përmbahet nën-paragrafi 2.6. të 
këtij neni, atëherë Kolegji i Specializuar do t'i lëshojë një urdhër Parashtruesit me të 
cilin saktësohet afati i arsyeshëm kohor brenda të cilit Parashtruesi mund të 
korrigjojë gabimet dhe prapë të parashtrojë kërkesën/ankesën.  
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4. Në çdo kohë, cilado palë kundërshtare mund të paraqes një lutje me shkrim ku 
pohohet se kërkesa ose ankesa dështon, në bazë të ligjit, të deklarojë pretendimin 
për të cilën kërkohet caktimi i kompensimit apo i zhdëmtimit. Nëse parashtrohet një 
lutje e tillë, atëherë Parashtruesi do të ketë katërmbëdhjetë (14) ditë afat për të 
paraqitur përgjigjen e tij me shkrim. Pastaj, Kolegji i Specializuar do të caktojë 
seancë dëgjimit me gojë për këtë çështje.  

5. Nëse, pas shqyrtimit të argumenteve me shkrim dhe me gojë të palëve, Kolegji i 
Specializuar vendos që në bazë të ligjit nuk mund të caktohet asnjë zhdëmtim apo 
kompensim lidhur me kërkesën/ankesën, atëherë ai nxjerrë një Aktgjykim me anë të 
së cilit refuzohet kërkesa/ankesa në po atë bazë. Nëse Kolegji i Specializuar vendos 
që kërkesa apo ankesa përmban një pretendim, në bazë të së cilit mund të caktohet 
kompensimi apo zhdëmtimi në mbështetje të ligjit, atëherë ai nxjerrë një Aktvendim 
me të cilin hidhet poshtë lutja e palës kundërshtare. Një Aktgjykim apo Aktvendim 
i tillë mund të apelohet në Kolegjin e Apelit, në pajtim me rregullat që rregullojnë 
apelimet e tilla.  

 
Neni 29 

Mbrojtja e palës kundërshtare 
 
1. Pala kundërshtare mund të paraqes mbrojtjen brenda një muaji pasi t'i jetë dorëzuar 

kërkesa/ankesa. Mbrojtja përmban: 
1.1. emrin dhe adresën e palës kundërshtare;  
1.2. emrin dhe adresën e për dërgim avokatit, i cili vepron në emër të palës 

kundërshtare;  
1.3. përgjigjen e palës kundërshtare ndaj fakteve të pretenduara nga parashtruesi;  
1.4. kundër-argumentet e palës kundërshtare ndaj argumenteve ligjore të 

paraqitura nga parashtruesi; si dhe 
1.5. përgjigjen e palës kundërshtare ndaj kërkesës për zhdëmtim dhe/ose 

kompensim të pretenduar nga parashtruesi. 
2. Afati kohor prej një (1) muaji, i përcaktuar me paragrafin 1. të këtij neni, mund të 

zgjatet me anë të një Aktvendimi të nxjerrë nga Kolegji i Specializuar ose, nëse 
mund të zbatohet, edhe nga një Gjyqtar i vetëm apo një nën-kolegj, pas dorëzimit të 
kërkesës së arsyetuar nga pala kundërshtare. 

 
Neni 30 

Përgjigja e parashtruesit dhe kundërpërgjigja e palës kundërshtare. 
 
1. Pas dorëzimit të mbrojtjes nga pala kundërshtare, Parashtruesi ka pesëmbëdhjetë 

(15) ditë afat kohor për të paraqitur përgjigjen e tij ndaj mbrojtjes.  
2. Pas dorëzimit të përgjigjes nga parashtruesi, Pala kundërshtare ka pesëmbëdhjetë 

(15) ditë afat kohor për të paraqitur kundërpërgjigjen e saj ndaj përgjigjes.  
 

Neni 31 
Kundërkërkesa 

 
1. Pala kundërshtare duhet të paraqesë çfarëdo kundërkërkese që mund të ketë brenda 

afatit të njëjtë kohor që lejohet për paraqitjen e mbrojtjes së saj.  
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2. Kundërkërkesat do t'iu nënshtrohen po të njëjtave kushteve të pranueshmërisë që 
përcaktohen me paragrafin 2. të nenit 28 të kësaj shtojce lidhur me 
kërkesat/ankesat. Parashtruesi, kundër të cilit është paraqitur një kundërkërkese, 
mund të dorëzojë një kërkese në Kolegjin e Specializuar për të ndarë 
kundërkërkesën nga procedurat mbi bazën e asaj që faktet e kontestit ndërmjet 
palëve, në lidhje me kërkesën/ankesën e parashtruesit, nuk kanë lidhje materiale me 
kundërkërkesën. Kolegji i Specializuar lejon një kërkesë të tillë nëse përcakton se 
në këtë mënyrë drejtësia do të vihet në vend. Nëse ndahet kundërkërkesa, atëherë 
ajo do të futet në regjistër si një lëndë e re dhe e veçantë, si dhe:  
2.1. kundërkërkesë do të konsiderohet kërkesa/ankesa në atë lëndë të re;  
2.2. pala kundërshtare në lëndën e mëparshme do të jetë Parashtruesi në lëndën e 

re, si dhe  
2.3. parashtruesi në lëndën e mëparshme do të jetë Pala kundërshtare në lëndën e 

re.  
 

Neni 32 
Përfundimi i procedurave me shkrim 

 
1. Procedurat me shkrim do të përfundojnë:  

1.1. nëse pala kundërshtare nuk ka paraqitur me kohë mbrojtjen, gjegjësisht deri 
në mesnatën e datës kur mbrojtja e tillë duhet të dorëzohet;  

1.2. nëse pala kundërshtare me kohë ka paraqitur mbrojtjen, por Parashtruesi nuk 
ka paraqitur me kohë përgjigjen ndaj mbrojtjes, gjegjësisht deri në mesnatën e 
datës kur mbrojtja e tillë duhet të dorëzohet;  

1.3. nëse Parashtruesi me kohë ka paraqitur përgjigjen ndaj mbrojtjes, gjegjësisht 
deri në mesnatën e datës kur kundërpërgjigja e palës kundërshtare duhet 
dorëzuar.  

 
Neni 33 

Udhëzimet procedurale për dëgjimin e kërkesave 
 
1. Kurdoherë gjatë procedurave, Dhoma e Posaçme mund të urdhërojë bashkimin e dy 

apo më shumë kërkesave/ankesave që kanë të bëjnë me të njëjtën çështje për qëllim 
të procedurave me shkrim apo me gojë ose të Aktgjykimit. Para nxjerrjes së një 
Aktgjykimi për të gjitha kërkesat/ankesat që do të bashkohen, mund të ndahet 
çfarëdo kërkese/ankese për të cilën nuk është nxjerrë një Aktgjykim. 

2. Kurdoherë, Dhoma e Posaçme mund të urdhërojë gjykimin e një apo më shumë 
çështjeve para gjykimit të çfarëdo çështjeje tjetër, po që se Dhoma e Posaçme 
vlerëson se në këtë mënyrë drejtësia do të vihet në vend, do t'i shërbehet efikasitetit 
gjyqësor ose edhe zgjidhjes së shpejtë të procedurave. 

3. Dhoma e Posaçme mund t'i ftojë palët në një dëgjim verbal në çdo kohë, me qëllim 
të nxjerrjes së udhëzimeve dhe/ose orarit për zhvillimin e mëtutjeshëm të 
procedurave. 
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Neni 34 
Raporti paraprak i gjyqtarit të vetëm 

 
1. Nëse një Kolegj i Specializuar ia ka deleguar procedurat një Gjyqtari të vetëm, në 

mbështetje të nenit 11 të kësaj shtojce, atëherë Kolegji i Specializuar cakton datën 
kur gjyqtari duhet t'ia paraqesë një raport paraprak Kolegjit të Specializuar. Kjo 
datë do të jetë sa më shpejt që është e mundur, por jo më vonë se tridhjetë (30) ditë 
pas përfundimit të procedurave me shkrim.  

2. Raporti paraprak përmban përmbledhjen e gjyqtarit të vetëm për lëndën, faktet 
materiale për të cilat ka pajtim apo për të cilat duket se nuk kundërshtohen, faktet 
materiale dhe çështjet ligjore që kontestohen, statusin procedural të lëndës dhe 
orarin e propozuar për procedimin e mëtutjeshëm të lëndës.  

3. Në bazë të raportit paraprak, Kolegji i Specializuar mund të vendosë që të heqë dorë 
nga mbledhja e provave nëse vlerëson që nuk ka ndonjë kontest të mirëfilltë mes 
fakteve materiale e që janë domosdoshme për vendosur mbi atë lëndë apo çështje në 
fjalë.  

4. Para nxjerrjes së një urdhri në mbështetje të paragrafit 3. të këtij neni, Kolegji i 
Specializuar njofton palët se është duke shqyrtuar mundësinë e nxjerrjes së një 
urdhri të tillë dhe fton palët që t'i paraqesin parashtresat dhe argumentet mbi atë 
nëse një urdhër i tillë duhet marrë. Kolegji i Specializuar mund të nxjerrë një urdhër 
të tillë vetëm nëse vendos që të gjitha palët kanë pasur një mundësi të arsyeshme 
për t'i paraqitur parashtresat dhe argumentet e tilla.  

5. Nëse vendimi për të hequr dorë nga mbledhja e provave është marrë në pajtim me 
paragrafin 3 të këtij neni, atëherë dispozitat e nenit 11 të kësaj shtojce nuk do të 
zbatohen për lëndën apo rastin që i nënshtrohen një urdhri të tillë.  

 
KREU XI 

DËSHMITË DHE SEANCAT DËGJIMORE 
 

Neni 35 
Bartja e kompetencës për mbledhjen e provave te nën-kolegjet apo gjyqtarët 

 
1. Kryesuesi i Kolegjit mund të bart mbledhjen e provave te gjyqtari i vetëm apo nën-

kolegji.  
2. Mbledhja e provave nga një Kolegji i Specializuar, nën-kolegji apo gjyqtari i vetëm 

bëhet në pajtim me këtë shtojcë.  
 

Neni 36 
Rregullat e përgjithshme mbi provat 

 
1. Një palë mund t'i paraqet prova duke:  

1.1. paraqitur, ose duke kërkuar nga gjyqtari(ët) i lëndës apo procedurës që të 
urdhërojë paraqitjen, origjinalin e dokumentit që është i rëndësishëm për një 
apo më shumë çështje ligjore, ose për pretendimet faktike në lëndën apo 
procedurat; gjyqtari(ët) mund të pranojë një kopje të dokumentit të tillë në 
pritje të atij autentik por vetëm nëse pala parashtruese siguron një shpjegim të 
pranueshëm se përse nuk mund të sigurohet ai autentik;  
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1.2. paraqitur, ose duke kërkuar nga gjyqtari(ët) i lëndës apo procedurës që të ftojë 
dëshmitarët për të siguruar dëshmi faktike apo çfarëdo dëshmi tjetër gjatë 
procedurave verbale; megjithatë, nëse pala ka për qëllim paraqitjen e një 
dëshmitari të tillë, atëherë ajo palë duhet t'i sigurojë gjyqtarit(ve) dhe palëve 
tjera emrin dhe adresën e secilit dëshmitarët së paku pesë (5) ditë para ditës 
kur dëshmitari paraqet dëshminë;  

1.3. paraqitur ekspertë të cilët sigurojnë raporte ekspertësh dhe dëshmi ekspertësh 
gjatë procedurave verbale; megjithatë, pala që ka për qëllim paraqitjen e një 
eksperti të tillë duhet t'i sigurojë gjyqtarit(ve) dhe palëve tjera emrin dhe 
adresën e secilit ekspert si dhe përshkrimin e fushës së tij/saj të ekspertizës, së 
paku pesë (5) ditë para ditës kur dëshmitari paraqet dëshminë;  

1.4. paraqitur një mjet fizik që është i rëndësishëm për çështjen faktike të lëndës 
apo procedurës;  

1.5. paraqitur traktatet, shkrimet dhe materialet e tjera me shkrim, autorët e të 
cilave janë persona të cilët kanë ekspertizë apo njohuri të veçantë lidhur me 
lëndën që është thelbësore për çështjen ligjore apo faktike të lëndës apo 
procedurës;  

1.6. kërkuar nga gjyqtari(ët) i lëndës apo procedurës që të urdhërojë shikimin e 
terrenit apo inspektimin e një objekti; kjo kërkesë shoqërohet nga një 
shpjegim ku tregohen faktet që duhet konfirmuar nëpërmjet shikimit apo 
inspektimit të tillë; dhe  

1.7. paraqitur çfarëdo dëshmi tjetër që lejohet nga gjyqtari(ët) i lëndës apo 
procedurës, po që se gjyqtari(ët) së pari përcakton se pala ka dëshmuar në 
mënyrë të mjaftueshme se dëshmia e tillë pritet të jetë e rëndësishme për 
çështjen ligjore apo faktike të lëndës apo procedurës.  

2. Pala që pretendon një fakt apo ngjarje ka barrën e dëshmisë për të dëshmuar 
vërtetësinë e pretendimit të tillë, duke paraqitur parashtresat apo duke paraqitur 
provat materiale (të dokumentuara, fizike dhe/ose dëshmuese). Secilës palë tjetër do 
t'i jepet mundësia e arsyeshme për ta kontestuar legjitimitetin apo saktësinë e 
provave të tilla, nëpërmjet paraqitjes së parashtresave apo provave tjera (të 
dokumentuara, fizike dhe/ose dëshmuese) me anë të së cilave synohet 
përgënjeshtrimi i legjitimitetit apo saktësisë së provave të tilla. Kur prova e 
paraqitur nga njëra palë është në formën e dëshmisë ose dëshmisë nën betim, 
atëherë secila palë tjetër ka mundësinë për të marrë në pyetje personin që ka dhënë 
dëshminë nën betim apo që ofron një dëshmi të tillë, ose nëpërmjet dëshmisë në 
gjykatë, ose nëpërmjet dhënies së dëshmisë nën betim që është e xhiruar në 
video/audio shirit dhe që është e transkriptuar. 

3. Pala që pretendon një fakt apo ngjarje ka mundësinë e arsyeshme për të paraqitur 
apo dorëzuar provat materiale për të mbështetur një pretendim të tillë. Nëse pala e 
tillë dështon që të paraqesë apo dorëzojë provat e tilla, atëherë vlerësohet se pala 
nuk ka ofruar barrën e dëshmisë lidhur me pretendimin e tillë. 

4. Gjyqtari(ët) ka për detyrë që, në mënyrë të pavarur, të vlerësojë besueshmërinë e 
ndonjë dhe të gjitha provave (të dokumentuara, fizike apo dëshmuese) që paraqiten 
apo dorëzohen në lëndë apo procedurë.  
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Neni 37 
Urdhrat që detyrojnë paraqitjen e dëshmitarëve 

 
1. Pas paraqitjes së lutjes nga një palë, dhe pas paraqitjes së arsyeve të mira në atë 

lutje, gjyqtari(ët) i lëndës apo procedurës urdhëron paraqitjen e një personi në 
gjykatë, ose dhënien e dëshmisë me qëllim të marrjes së dëshmisë dhe/ose 
paraqitjes së dokumenteve (duke përfshirë dokumentet në formë elektronike) ose 
çfarëdo mjeti tjetër që është i rëndësishëm për lëndën dhe procedurën.  

2. Lutja e tillë përmban informatat si në vijim:  
2.1. emrin dhe adresën e fundit të njohur të personit dhe çfarëdo informate tjetër 

që disponon parashtruesi e që mund ndihmon në identifikimin e 
vendndodhjes së personit;  

2.2. nëse personi do të dëshmojë, atëherë duhet të paraqitet një tregues i 
përgjithshëm i fakteve materiale për të cilat besohet se personi ka njohuri;  

2.3. nëse besohet se personi ka dokumente të rëndësishme (duke përfshirë 
dokumentet në formë elektronike) apo çfarëdo mjeti tjetër në posedim të 
tij/saj, atëherë duhet të ketë një përshkrim të përgjithshëm të atyre 
dokumenteve; si dhe  

2.4. një zotim nga pala që paraqet lutjen e tillë për pagimin e shpenzimeve të 
arsyeshme të personit, siç përcaktohet në përputhje me nenin 41 të kësaj 
shtojce; nëse pala e tillë përfundimisht fiton në lëndë apo procedurë, atëherë 
gjyqtari(ët) mund të urdhërojë palën tjetër që t'i paguajë këto shpenzime.  

3. Gjyqtari(ët) mund, pas shqyrtimit të lutjes, të vlerësojë se pala që ka paraqitur lutjen 
nuk ka treguar arsye të mjaftueshme për të nxjerrë urdhrin. 

4. Nëse gjyqtari(ët) vendos që të nxjerrë urdhrin, atëherë ose Regjistër mbajtësi, ose 
pala që ka paraqitur lutjen, udhëzohen për t'ia dorëzuar urdhrin dëshmitarit. 
Megjithatë, nëse dëshmitari nuk është fizikisht i pranishëm në Kosovë dhe nuk ka 
vendbanim në Kosovë, atëherë një kërkesë për dorëzimin e urdhrit bëhet në 
përputhje me paragrafin 2 të nenit 19 të kësaj shtojce.  

5. Një dëshmitar, i cili në kohën e dorëzimit të urdhrit është fizikisht i pranishëm në 
Kosovë, ose i cili ka vendbanim në Kosovë dhe të cilit zyrtarisht dhe me kohë i 
është dorëzuar urdhri i tillë, do ta ketë detyrim të rreptë për t'iu përmbajtur urdhrit të 
tillë. Nëse dëshmitari nuk është në gjendje që të paraqitet në kohën e saktësuar në 
urdhër, atëherë dëshmitari – para kohës së paraqitjes të saktësuar në urdhër – 
parashtron një kërkesë te gjyqtari(ët) duke shpjeguar përse ai/ajo nuk mund të 
paraqitet në kohën e saktësuar dhe duhet të saktësojë kohën kur ai/ajo mund të 
paraqitet. Pas pranimit me kohë të një kërkese të tillë, gjyqtari(ët) ndryshon urdhrin 
në përputhje me kërkesën dhe pastaj ai urdhër i dorëzohet dëshmitarit.  

6. Nëse një dëshmitar dështon që t'i përmbahet një urdhri, atëherë gjyqtari(ët) i lëndës 
apo procedurës ia shqipton një gjobë që nuk është më pak se njëmijë (1000) Euro 
dhe jo më shumë se pesëmijë (5000) Euro. Gjyqtari(ët) pastaj nxjerrë urdhrin e dytë 
që i dorëzohet dëshmitarit. Nëse dëshmitari dështon t'i përmbahet urdhrit të dytë, 
atëherë gjyqtari(ët) ia shqipton atij një gjobë shtesë në shumë prej pesëmijë (5000) 
Euro, do të vlerësojë se dëshmitari po e shpërfill gjykatën dhe lëshon një urdhër 
arrestimi, duke i kërkuar kështu Policisë së Kosovës arrestimin e dëshmitarit dhe 
sjelljen e tij para gjykatës.  
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7. Një dëshmitar i cili gjobitet sipas paragrafit 6. të këtij neni mund të kërkojë uljen e 
gjobës, nëse ai dëshmon që shuma është në shpërpjesëtim me mjetet e tij apo saj.  

 
Neni 38 
Dëshmia 

 
1. Një person i cili do të paraqet dëshminë nuk do të jetë i pranishëm gjatë çfarëdo 

parashtrese verbale apo gjatë dhënies së dëshmive apo marrjes në pyetje të cilitdo 
dëshmitar tjetër, përveçse ai person nuk është palë.  

2. Palët kanë të drejtën për të qenë të pranishëm gjatë dhënies së dëshmive dhe 
marrjes në pyetje të dëshmitarëve.  

3. Në fillim të marrjes në pyetje, Kryesuesi përcakton identitetin e dëshmitarit. 
Dëshmitari do të njoftohet për pasojat penale për dhënien e dëshmisë së rrejshme 
dhe nga ai do të kërkohet që të betohet apo të deklarojë solemnisht se dëshmia të 
cilën e ka dhënë është e vërtetë.  

4. Pasi dëshmitari të jep dëshminë e tij/saj, gjyqtari(ët) mund t'i bëjë pyetje 
dëshmitarit. Avokatët e palëve mund t'i bëjnë pyetje dëshmitarit nën mbikëqyrjen e 
gjyqtarit kryesuesi apo të gjyqtarit të deleguar për mbledhjen e provave.  

5. Dëshmitari mund të refuzojë të jap dëshmi për:  
5.1. deklaratat e bëra nga apo për dëshmitarin gjatë një rrëfimi fetar;  
5.2. nëse është mjek, avokat apo praktikues profesional i licencuar i çfarëdo 

profesioni tjetër ku ruajtja e fshehtësisë lidhur me komunikimin me klientin 
është thelbësore për kryerjen e mirëfilltë të atij profesioni:  
5.2.1. deklaratat e bëra ndaj dëshmitarit nga pacienti/klienti ose nga 

dëshmitari për pacientin/klientin, me gojë ose me shkrim, por vetëm 
deri në atë masë sa këto deklarata janë drejtpërdrejt të ndërlidhura me 
kryerjen e shërbimeve profesionale nga dëshmitari për 
pacientin/klientin, dhe  

5.2.2. informatat e marra nga dëshmitari për një pacient/klient, nëse 
informatat e tilla janë marrë për qëllime që drejtpërdrejt lidhet me 
kryerjen e shërbimeve profesional nga dëshmitari për 
pacientin/klientin, apo  

5.3. informatat që do të implikonin dëshmitarin, bashkëshorten e dëshmitarit, 
fëmijët apo prindërit e dëshmitarit.  

6. Gjyqtari kryesuesi apo gjyqtari i deleguar për mbledhjen e provave njoftojnë 
njoftojë dëshmitarët për të drejtën e tyre për të refuzuar dhënien e dëshmive që 
ceken në paragrafin 5. të këtij neni.  

7. Para dhënies së dëshmisë, dëshmitari do të bëjë betimin si në vijim: “Unë, 
__________ solemnisht deklarojë që do ta them të vërtetën, vetëm të vërtetën dhe 
asgjë pos të vërtetës.”  

8. Sekretari i gjykatës do ta mbajë procesverbalin fjalë-për-fjalë për ta pasqyruar 
saktësisht deklaratën e dëshmitarit. Procesverbali do të nënshkruhet nga Kryesuesi 
apo gjyqtari përgjegjës për marrjen në pyetje të dëshmitarit dhe nga sekretari i 
gjykatës.  
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Neni 39 
Caktimi i ekspertëve të pavarur 

 
1. Gjyqtari(ët) i lëndës apo procedurës në fjalë mund, me nismë të vet gjyqtarit(ve) 

apo në bazë të kërkesës së një pale, të caktojë një ekspert të pavarur për të hartuar 
një raport ekspertësh dhe për të dhënë dëshminë lidhur me çështjet faktike që janë 
të rëndësishme për lëndën apo procedurën. Urdhri, në bazë të së cilit caktohet 
eksperti, përkufizon detyrat e ekspertit dhe cakton afatin kohor brenda së cilit 
eksperti duhet ta hartojë raportin në fjalë.  

2. Një person nuk mund të caktohet apo nuk mund të shërbejë si ekspert i pavarur në 
ndonjë lëndë apo procedurë nëse ai apo ajo:  
2.1. në çfarëdo cilësie ka marrë pjesë më herët, drejtpërdrejt apo në mënyrë të 

tërthortë, në lëndën apo procedurat e tilla;  
2.2. është angazhuar më herët si punëtor apo kontraktues nga ndonjëra palë;  
2.3. ka lidhje gjaku apo martesore me ndonjërën palë, ose në rast se pala është një 

kompani apo ndonjë entitet tjetër ka lidhje gjaku apo martesore me një person 
i cili është punëtor, kontraktues apo pronar i cili është anëtar i bordit të një 
entiteti të tillë apo i cili mban funksione të mëdha drejtuese në këtë entitet;  

2.4. ka apo siguron interesa të drejtpërdrejta apo të tërthorta në ndonjë entitet që 
ka fituar një të drejtë apo interes në një kompani që është palë në procedurë; 
apo  

2.5. ka ndonjë marrëdhënie të identifikueshme, lidhje, pozitë apo interes 
fitimprurës që, në mënyrë të arsyeshme, mund të pritet të pengojë aftësinë e 
tij/saj për të kryer detyrat e ekspertit në mënyrë të pavarur, të paanshme dhe 
profesionale.  

3. Eksperti i pavarur, i caktuar nga gjykata, merr një kopje të urdhrit së bashku me të 
gjitha provat në posedim të gjykatës e që janë thelbësore për kryerjen e detyrave të 
ekspertit. Eksperti është nën mbikëqyrjen e gjyqtarit(ve) të lëndës apo procedurës.  

4. Gjyqtari(ët) i lëndës apo procedurës kërkon nga palët që të paguajnë një kapar në 
Zyrën e regjistrimit e Dhomës së Posaçme, në një shumë të mjaftueshme për të 
mbuluar tarifat e përllogaritura dhe shpenzimet lidhur me hartimin e raportit nga 
eksperti.  

5. Ekspertët e caktuar nga gjykata paraqesin mendimin e tyre vetëm për ato çështje 
faktike që shprehimisht iu janë referuar atyre me anë të urdhrit gjegjës.  

6. Eksperti i caktuar nga gjykata ai paraqet kopjet e raportit të tij/saj drejtpërdrejt 
gjyqtarit(ve) gjegjës dhe Zyrës së Regjistrimit që menjëherë ia dorëzon palëve 
kopjet e këtij raporti.  

7. Gjyqtari(ët) do të kërkojë që eksperti të merret në pyetje gjatë një seance dëgjimore. 
Gjyqtari(ët) mund t'i parashtrojë pyetje ekspertit. Pyetjet mund të parashtrohen nga 
avokatët e palëve, nën mbikëqyrjen e gjyqtarit kryesues.  

8. Para caktimit të tij/saj, nga eksperti do të kërkohet që të betohet si më poshtë:  
“Unë, ________________, solemnisht deklaroj se do të kryej detyrën me 
ndërgjegje dhe në mënyrë të paanshme detyrën time; se unë nuk kam kurrfarë 
marrëdhënie, lidhje, pozite apo interesi fitimprurës që do pengonte aftësitë e mia 
për të kryer detyrat në mënyrë të pavarur, të paanshme dhe profesionale. Unë do t'ia 
ofroj Gjykatës kopjet e të gjitha provave në bazë të së cilave unë do të mbështes 
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mendimin tim; se unë do të mbështes mendimin tim vetëm mbi ato fakte të cilat unë 
besoj se janë të vërteta; dhe se unë me nder e besnikëri do ta mbrojë mendimin të 
cilin do t'ia paraqes Gjykatës.” 

9. Përzgjedhja e ekspertit nga gjyqtari(ët) nuk do t'i nënshtrohet dispozitave të Ligjit 
për prokurim publik të Kosovës. Megjithatë, gjyqtari(ët) do të përzgjedhë – nga 
ekspertët në dispozicion të cilët gëzojnë të drejtën e përzgjedhjes sipas paragrafit 2 
të këtij neni – ekspertin më të kualifikuar për të dhënë mendimin në fjalë. 
Gjyqtari(ët) po ashtu do të sigurojë se çfarëdo aranzhimi lidhur me pagesën e 
tarifave dhe shpenzimeve do të jetë i arsyeshëm.  

 
Neni 40 

Kundërshtimet ndaj dëshmitarëve dhe ekspertëve 
 
1. Cilado palë mund të kundërshtojë të drejtën dhe kompetencën profesionale të 

ndonjë dëshmitari apo eksperti të propozuar, duke kërkuar nga gjyqtari(ët) të 
gjykojë për çështjen në fjalë apo të vazhdojë me ndalimin e dëshmitarit apo 
ekspertit nga dhënia e dëshmisë, ose plotësisht, ose pjesërisht për çështjen e 
veçantë.  

2. Cilado palë po ashtu mund të kundërshtojë ndonjë pjesë të dëshmisë apo prove 
tjetër që paraqitet nga një dëshmitar apo ekspert, në bazë të asaj që dëshmia apo 
prova nuk është e rëndësishme apo përkatëse, ose që dëshmitari apo eksperti nuk 
është kompetent paraqitjen e një dëshmie të tillë apo për të ofruar prova të tilla. 
Kundërshtimi i tillë bëhet ose para, ose pas dhënies së dëshmisë apo paraqitjes së 
provës. Nëse kundërshtimi paraqitet para dhënies së dëshmisë në fjalë, apo 
paraqitjes së provës, atëherë gjyqtari(ët) mund – nëse vlerëson që kundërshtimi 
është i bazuar – të ndalojë dëshmitarin apo ekspertin nga dhënia e dëshmisë apo 
paraqitja e provave në fjalë. Nëse kundërshtimi paraqitet pas dhënies së dëshmisë 
apo paraqitjes së provave në fjalë, atëherë gjyqtari(ët) mund – nëse vlerëson që 
kundërshtimi është i bazuar – të urdhërojë mospërfilljen dhe përjashtimin e 
dëshmisë dhe/apo provave nga regjistri.  

3. Pala që paraqet kundërshtimin duhet të deklarojë arsyet e saj për kundërshtimin e 
tillë. Secila palë tjetër ka mundësinë për ta mbështetur apo për ta kundërshtuar dhe 
për të ofruar arsyet për qëndrimin e tyre; megjithatë, me kusht që kundërshtimi 
paraqitet gjatë zhvillimit të dëgjimit verbal dhe që kjo mundësi t'i jepet vetëm 
palëve që janë të pranishme gjatë seancës dëgjimore.  

4. Kundërshtimi ndaj dëshmitarit apo ekspertit duhet të paraqitet menjëherë.  
5. Kurdoherë gjyqtari(ët) mund të kërkojë nga palët të paraqesin parashtresa me 

shkrim ndaj një kundërshtimi që është paraqitur. Nëse gjyqtari(ët) merr një veprim 
të tillë, atëherë palët kanë jo më shumë se pesë (5) ditë pune për të paraqitur 
parashtresa të tilla. Kundërshtimi mbetet i vërtetuar gjersa gjyqtari(ët) nuk nxjerr 
një Aktvendim lidhur me kundërshtimin, dhe Aktvendimi i tillë merret brenda pesë 
(5) ditëve pune pas afatit për paraqitjen e parashtresave me shkrim nga palët.  

6. Përveç siç është përcaktuar me paragrafin 5 të nenit 38 të kësaj shtojce, nëse një 
person paraqitet apo sillet në gjykatë në cilësinë e dëshmitarit apo ekspertit, dhe 
nëse ky person refuzon të dëshmojë apo paraqet prova ose t'i përgjigjet pyetjes edhe 
pse urdhërohet nga gjykata, ose nëse refuzon të jep betimin apo deklaratën solemne 
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edhe pse urdhërohet nga gjykata, atëherë gjyqtari(ët) e lëndës apo procedurës në 
fjalë ia shqipton personit gjobën në shumë prej jo më pak se njëmijë euro (1000 €) 
dhe jo më shumë se pesëmijë euro (5000 €), do të vlerësojë se dëshmitari po e 
shpërfill gjykatën dhe do të lëshojë një urdhër arrestimi, duke i kërkuar kështu 
organeve të zbatimit të ligjit arrestimin e personit derisa ky person të pajtohet me 
respektimin dhe në të vërtetë respekton urdhrin gjegjës. Megjithatë, ky paragraf 6 
nuk zbatohet kur ka bazë të arsyeshme për të konkluduar se detyrimi i personit në 
fjalë për të dhënë dëshminë e kërkuar do të përbënte shkelje të të drejtave të 
garantuara kushtetuese të dëshmitarit.  

 
Neni 41 

Kompensimi i dëshmitarëve dhe ekspertëve 
 
1. Dëshmitarët dhe ekspertët kanë të drejtën e kompensimit për shpenzimet e tyre të 

udhëtimit dhe për shpenzimet e tjera. Gjyqtari(ët) në lëndën apo procedurën 
gjegjëse autorizon Zyrën e Regjistrimit që bëjë parapagimin e një dëshmitari apo 
eksperti për shpenzimet e tilla.  

2. Dëshmitarët kanë të drejtën e kompensimit për humbjet e dokumentuara të fitimit 
dhe ekspertët kanë të drejtën e tarifës së arsyeshme për shërbimet e tyre. 
Kompensimi apo tarifa e tillë paguhet vetëm pasi që gjyqtari(ët) i procedurës apo 
lëndës t'ia ketë konfirmuar Zyrës së Regjistrimit se dëshmitari apo eksperti ka kryer 
obligimet e tij/saj ndaj gjykatës dhe pastaj autorizon pagimin e kompensimit apo 
tarifës së tillë. Shuma që duhet paguar caktohet nga gjyqtari(ët) i lëndës apo 
procedurës gjegjëse dhe saktësohet në autorizimin për pagesë që i dorëzohet Zyrës 
së Regjistrimit.  

 
Neni 42 

Paraqitja e dokumenteve apo provave të tjera fizike 
 
1. Një palë mund të ofrojë prova fizike duke paraqitur dokumente apo mjete fizike të 

cilat i posedon ose i kontrollon. 
2. Nëse një palë ka apo siguron një dokument që është i rëndësishëm për vërtetimin e 

një çështje faktike për lëndën apo procedurën, atëherë nga ajo palë kërkohet 
dorëzimi i dokumentit autentik, ose nëse pala nuk posedon dokumentin autentik, 
atëherë dorëzohet një kopje në gjykatë në fazën më të hershme të mundur të 
procedurave. Kur dorëzohet një kopje, gjyqtari(ët) mund të urdhërojë personin që 
posedon dokumentin autentik, nëse është i njohur, ta dorëzojë dokumentin autentik 
në gjykatë apo që të paraqitet në seancë dëgjimore dhe të paraqet dokumentin 
autentik gjatë dëgjimit. 

3. Nëse një palë ka apo siguron një mjet fizik, përveç dokumentit, që është i 
rëndësishëm për vërtetimin e një çështje faktike për lëndën apo procedurën, atëherë 
nga ajo palë kërkohet që të dorëzojë mjetin e tillë apo fotografinë e tij në gjykatë në 
fazën më të hershme të mundur të procedurave. Gjyqtari(ët) i lëndës apo procedurës 
mund të urdhërojë palën e cila posedon mjetin që të paraqesë mjetin e tillë gjatë 
seancës dëgjimore. 

4. Nëse prova për një fakt të veçantë gjendet në një dokument apo mjet fizik që pala 
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beson se është në posedim apo në kontroll të një pale tjetër, atëherë pala mund të 
parashtrojë një kërkesë me shkrim duke kërkuar nga gjykata që të nxjerrë një urdhër 
detyrues për palën apo personin tjetër për dorëzimin e dokumentit apo mjetit në 
gjykatë, ose një dëshmi nën betim ku mohohet që pala apo personi tjetër posedon 
apo ka nën kontroll dokumentin apo mjetin dhe duhet të sigurojë informata që kjo 
palë apo person tjetër mund t'i ketë lidhur me vendndodhjen e dokumentit apo 
mjetit të tillë. 

5. Nëse një palë apo person nuk respekton urdhrin e nxjerrë sipas paragrafit 4. të këtij 
neni dhe dështon të paraqesë dokumentin apo mjetin, ose dështon që t'i përgjigjet 
urdhrit brenda afatit kohor të përcaktuar me urdhër, atëherë gjykata shqipton gjobat 
e përcaktuara me paragrafin 6. të nenit 37 dhe paragrafin 6. të nenit 40 të kësaj 
shtojce. 

 
Neni 43 

Shikimi i terrenit dhe inspektimi i objekteve 
 
1. Pas parashtrimit të një kërkese nga njëra pale, mund të kërkohet shikimi i terrenit 

apo inspektimi i një objekti kur fakti që duhet vërtetuar nuk mund të vërtetohet 
nëpërmjet marrjes në pyetje të dëshmitarit, raporteve të ekspertit apo paraqitjes së 
dokumenteve apo mjeteve tjera fizike.  

2. Pala që ka barrën e dëshmisë paraqet provat që mblidhen nëpërmjet shikimit të 
terrenit apo inspektimit të objektit lidhur me një fakt të veçantë, nëpërmjet 
identifikimit të një vendi apo objekti të caktuar dhe faktit vërtetohet nga shikimi i 
terrenit apo inspektimi.  

3. Nëse vendi apo objekti është në posedim të një personi, i cili nuk është palë në 
procedurë, atëherë pala që ka barrën e dëshmisë mund të kërkojë nxjerrjen e një 
urdhri ndaj këtij personi për të lejuar qasjen në vendin apo objektin në fjalë.  

 
Neni 44 

Seancat publike 
 
Procedurat gojore janë të hapura për qytetarët. Dhoma e Posaçme mund të vendosë për 
përjashtimin e qytetarëve nga seanca, me kusht që përjashtimi bëhet për shkaqe sigurie 
të cilësdo palë ose të avokatëve të tyre, ose për shkaqe të sigurisë dhe rendit publik. 
 

Neni 45 
Mbarëvajtja e seancave 

 
1. Çdo palë, avokat, dëshmitar apo pjesëmarrës tjetër në procedurat verbale, sjellja e të 

cilit kundrejt Dhomës së Posaçme, një gjyqtari apo Regjistër mbajtësi, ose cilitdo 
nëpunësi tjetër të Dhomës së Posaçme, nuk është në përputhje me dinjitetin e 
Dhomës së Posaçme, apo i cili vepron në mënyrë fyese kundrejt palës tjetër apo 
avokatit të palës tjetër, apo i cili përdor të drejtën e tij apo saj për qëllime tjera nga 
ato për cilat i janë dhënë, mund të largohet në çdo kohë nga procedura me vendim 
të Dhomës së Posaçme. Personit në fjalë duhet dhënë mundësia që të paraqesë 
mbrojtjen e tij apo saj. Urdhri hyn në fuqi menjëherë.  

2. Nëse përjashtohet avokati i një pale sipas paragrafit 1. të këtij neni, atëherë 
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procedurat pezullohen për një periudhë kohore të caktuar nga gjyqtari kryesues në 
mënyrë që palës në fjalë t'i mundësohet caktimi i një avokati të ri.  

3. Kryesuesi mund të përjashtojë nga seancat gojore çdo vëzhgues, sjellja e të cilit 
është në kundërshtim me dinjitetin e Dhomës së Posaçme apo i cili pengon 
procedurat gojore.  

 
Neni 46 

Njoftimi për seancë dëgjimore 
 
1. Palët ftohen në seancën e parë dëgjimore me anë të njoftimit me shkrim. Njoftimi 

përmban datën, orën dhe vendin e seancës dëgjimore dhe u dorëzohet palëve jo më 
vonë se dy javë para ditës së seancës dëgjimore.  

2. Pas parashtrimit të kërkesës nga ndonjëra palë, Kryesuesi shtyn seancën dëgjimore 
nëse pala dëshmon se nuk mund të paraqitet në seancë dëgjimore për ndonjë arsye 
shumë të rëndësishme. Palës tjetër mund t'i jepet mundësia që të paraqesë komente 
lidhur me kërkesën. Gjyqtari kryesuesi vendos për shtyrjen e seancës dëgjimore dhe 
vendimi i tillë u dorëzohet palëve. Nëse miratohet kërkesa për shtyrjen e seancës 
dëgjimore, gjyqtari kryesuesi mund të urdhërojë palën kërkuese që të paguajë 
shpenzimet që ajo ia ka shkaktuar palës tjetër apo palëve që kanë pësuar nga 
shtyrja.  

 
Neni 47 

Procedurat gjatë seancës dëgjimore 
 
1. Nën-kolegji kryesohet nga një gjyqtar ndërkombëtar, i cili kryen detyrat që i janë 

akorduar Kryesuesit me këtë shtojcë. Gjyqtari kryesuesi është përgjegjës për 
mbarëvajtjen e seancës dëgjimore. Në fillim të çdo seance dëgjimore, gjyqtari 
kryesuesi konstaton praninë e palëve dhe avokatëve të tyre  

2. Pala që përfaqësohet në seancë përmes avokatit, mund t'i drejtohet Dhomës së 
Posaçme vetëm përmes të saj, përveç nëse ndonjë gjyqtar ia parashtron asaj pale një 
pyetje drejtpërdrejt.  

3. Pas hapjes së seancës së parë dëgjimore, gjyqtari kryesuesi paraqitet një hyrje të 
shkurtër të kërkesës, duke i kushtuar rëndësi të veçantë fakteve kontestuese. Palëve 
mund t'iu jepet mundësia që të bëjnë një prezantim të shkurtër verbal të 
argumenteve të tyre. Në prezantimin e tyre, palët kufizohen në paraqitjen e fakteve 
dhe të çështjeve ligjore të cilat janë të rëndësishme për kërkesën.  

4. Gjyqtari(ët) pastaj zhvillon procedurat për vlerësimin e dëshmive për mbledhjen 
dhe shqyrtimin e provave.  

5. Palëve do t'iu jepet mundësia për paraqitjen e parashtresave verbale për faktet dhe 
ligjin që janë të rëndësishme për kërkesën. Dhoma e Posaçme mund të kufizojë 
kohën që i caktohet secilës palë për paraqitjen e parashtresave të tilla.  

6. Procedura verbale përfundon pasi që palët t'i kenë paraqitur parashtresat e tyre 
përmbyllëse. Sa herë që lejojnë rrethanat një gjë të tillë, seancat gojore mbahen 
gjatë një seance të vetme dëgjimore. Seanca tjera dëgjimore mund të caktohen po 
qe se nuk ka qenë e mundur që gjatë një dëgjimi të paraqiten të gjitha provat dhe 
parashtresat.  

7. Regjistër mbajtësi kujdeset që procesverbali fjalë-për-fjalë i të gjitha seancave 
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mbahet dhe regjistrohet nga raportuesi i gjykatës. Procesverbali i tillë nënshkruhet 
nga Kryesuesi.  

8. Nëse është nxjerr vendimi për t'u liruar nga mbledhja e dëshmive dhe provave tjera 
në mbështetje të paragrafit 3. të nenit 34 të kësaj shtojce, atëherë palëve u jepet 
mundësia për paraqitjen e parashtresave gojore lidhur me ligjin që është i 
rëndësishëm për kërkesën, dhe në këtë rast nuk zbatohet paragrafi 4. i këtij neni.  

 
KREU XII 

AKTGJYKIMI 
 

Neni 48 
Aktgjykimi 

 
1. Vendimi i Dhomës së Posaçme me të cilin gjykohet një kërkesë shpallet me një 

Aktgjykim që duhet të përmbushë kushtet e neneve 10 dhe 11 të Ligjit për Dhomën 
e Posaçme. Dhoma e Posaçme e mbështet aktgjykimin e saj në bazë të analizimit të 
provave, parashtresave verbale dhe me shkrim që paraqiten gjatë procedurave dhe 
ligjit të Kosovës në fuqi.  

2. Çfarëdo kompensimi që caktohet nga Dhoma e Posaçme nuk do të tejkalojë 
kompensimin e kërkuar nga Parashtruesi.  

3. Nëse pala kundërshtare e pranon kërkesën, atëherë Dhoma e Posaçme nxjerrë një 
aktgjykim në dobi të parashtruesit. 

4. Versioni autentik i Aktgjykimit, i nënshkruar nga gjyqtar kryesues i lëndës, vuloset 
dhe dërgohet në Zyrën e Regjistrimit. Një kopje e aktgjykimit i dorëzohet secilës 
palë brenda pesë (5) ditë punë pas miratimit të tij.  

5. Aktgjykimi është në gjuhën Shqipe dhe Serbe dhe shoqërohet nga një përkthim në 
gjuhën Angleze.  

6. Në përputhje me dispozitat e ligjit të Kosovës në fuqi, aktgjykimi është i 
detyrueshëm që nga dita e dorëzimit të tij te palët dhe është i zbatueshëm si 
aktgjykim i formës së prerë i Gjykatës Supreme të Kosovës.  

7. Nëse mund të apelohet një Aktgjykim i formës së prerë, atëherë Kolegji i Apelit, 
me kërkesë të parashtruesit të ankesës, shtyn zbatimin e atij aktgjykimi derisa sa të 
merret vendimi mbi apelin.  

 
Neni 49 

Korrigjimi i gabimeve administrative 
 
1. Dhoma e Posaçme, me nismë të saj apo me kërkesën e ndonjë pale të parashtruar 

brenda afatit dyjavësh pas dorëzimit të Aktgjykimit, mund të korrigjojë çfarëdo 
gabimi administrativ apo të llogaritjes të bërë në aktgjykim.  

2. Urdhri për korrigjim i bashkëngjitet versionit autentik të Aktgjykimit të korrigjuar.  
 

Neni 50 
Lëshimet 

 
1. Nëse Dhoma e Posaçme bën lëshim dhe nuk merr vendim për ndonjë pjesë të 

veçantë së një kërkese apo për shpenzime, cilado palë brenda pesëmbëdhjetë (15) 
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ditëve pas pranimit të aktgjykimit mund të kërkojë nga Dhoma e Posaçme që ta 
plotësojë aktgjykimin e saj.  

2. Kërkesa për plotësimin e aktgjykimit u dorëzohet palëve kundërshtare dhe gjyqtari 
kryesues e cakton afatin kohor brenda së cilit palët mund të parashtrojnë argumentet 
kundërshtuese, nëse kanë ndonjë. Pas mbarimit të afatit kohor të caktuar, Dhoma e 
Posaçme merr vendim mbi kërkesën.  

 
Neni 51 

Shpallja e vendimeve 
 
Regjistër mbajtësi shpallë të gjitha Aktvendimet dhe Aktgjykimet që merr kolegji, nën-
kolegji apo gjyqtari i vetëm në ueb-faqen e Dhomës së Posaçme. Shpallja do të bëhet 
në gjuhën Shqipe dhe Serbe si dhe një përkthim në gjuhën Angleze. 
 

KREU XIII 
AKTGJYKIMET PËR MOSPARAQITJE 

 
Neni 52 

Aktgjykimet për mosparaqitje 
 
1. Nëse pala kundërshtare, të cilës i është dorëzuar kërkesa, nuk e parashtron 

mbrojtjen ndaj kërkesës në mënyrën e duhur brenda afatit kohor të përcaktuar në 
mbështetje të nenit 29 të kësaj shtojce, ose nëse pala kundërshtare nuk paraqitet në 
seancë dëgjimore për të cilën është njoftuar sipas rregullit dhe me kohë, atëherë 
gjyqtari(ët) gjegjës, sipas detyrës zyrtare, apo në bazë të kërkesës së Parashtruesit, 
mund të nxjerrë një Aktgjykim për mosparaqitje kundër palës kundërshtare.  

2. Nëse parashtrues i ftuar sipas rregullit nuk paraqitet në seancë dëgjimore apo nëse 
braktis procedurat, atëherë gjyqtari(ët) gjegjës mund, pas parashtrimit të kërkesës 
nga pala kundërshtare, të nxjerrë një Aktgjykim për mosparaqitje kundër 
Parashtruesit duke hedhur poshtë kërkesën dhe duke urdhëruar Parashtruesin që të 
paguajë të gjitha shpenzimet procedurale.  

3. Para nxjerrjes së një aktgjykimi për mosparaqitje, gjyqtari(ët) gjegjës vlerëson nëse 
kërkesa është e pranueshme dhe nëse faktet e pretenduara nga Parashtruesi 
mbështesin kërkesën. 

4. Aktgjykimi për mosparaqitje është i ekzekutueshëm si aktgjykim i formës së prerë, 
përveç nëse apo derisa ai prishet në mbështetje të nenit 53 të kësaj shtojce. Kundër 
aktgjykimit për mosparaqitje nuk mund të parashtrohet ankesë. 

5. Dhoma e Posaçme mund ta shtyjë ekzekutimin e aktgjykimit për mosparaqitje deri 
në nxjerrjen e vendimit të saj për çfarëdo kërkese për prishjen e aktgjykimit për 
mosparaqitje. 

 
Neni 53 

Kërkesa për prishjen e aktgjykimit për mosparaqitje 
 
1. Cilado palë kundër së cilës është nxjerrë aktgjykim për mosparaqitje nga Dhoma e 

Posaçme, mund të parashtrojë një kërkesë në Dhomën e Posaçme për prishjen e 
aktgjykimit për mosparaqitje.  
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2. Kërkesa për prishjen e aktgjykimit për mosparaqitje duhet të parashtrohet brenda 
një muaji nga dita e dorëzimit të aktgjykimit për mosparaqitje te pala gjegjëse. 
Kërkesa u dorëzohet palëve tjera.  

3. Pas dorëzimit të kërkesës, gjyqtari kryesuesi përcakton një afat kohor brenda së cilit 
pala tjetër mund të paraqet argumentet kundërshtuese me shkrim, nëse ka ndonjë.  

4. Në nxjerrjen e Aktvendimit të saj mbi kërkesën për prishjen e aktgjykimit për 
mosparaqitje, Dhoma e Posaçme:  
4.1. vërteton Aktgjykimin për mosparaqitje dhe hedhë poshtë kërkesën për 

prishjen e tij, ose  
4.2. prishë aktgjykimin për mosparaqitje dhe urdhëron vazhdimin e procedurave.  

5. Një aktvendim mbi kërkesën për prishjen e aktgjykimit për mosparaqitje i 
bashkëngjitet versionit autentik të Aktgjykimit për mosparaqitje dhe një kopje e atij 
aktvendimi u dorëzohet palëve.  

6. Ndaj aktvendimit mbi kërkesën për prishjen e aktgjykimit për mosparaqitje mund të 
parashtrohet ankesë.  

 
KREU XIV 

MJETET E PËRKOHSHME JURIDIKE 
 

Neni 54 
Pezullimi i zbatimit të një gjobe 

 
Me kërkesë të palës për ta anuluar gjobën e shqiptuar nga Agjencia në mbështetje të 
nenit 27 të Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Dhoma e Posaçme mund ta 
pezullojë zbatimin e një gjobe në pritje të një aktvendimi të formës së prerë lidhur me 
kërkesën. 
 

Neni 55 
Urdhri paraprak gjyqësor 

 
1. Pas parashtrimit të një kërkesë nga njëra palë, Dhoma e Posaçme mund të nxjerrë 

një urdhër paraprak gjyqësor me kusht që parashtruesi jep prova të besueshme se do 
të ketë dëme të menjëhershme dhe të pariparueshme për palën nëse nuk miratohet 
një urdhër paraprak gjyqësor. Dëmi konsiderohet si i 'pariparueshëm' vetëm nëse 
nuk mund të zhdëmtohet në mënyrë të arsyeshme me anë të një kompensimi 
financiar. Shkresa për një urdhër paraprak gjyqësor duhet dorëzuar së bashku me 
kërkesën, ose nëse dorëzohet pas parashtrimit të një kërkesë, atëherë ajo duhet t'i 
referohet asaj kërkese.  

2. Dhoma e Posaçme mund të nxjerrë një vendim lidhur me shkresën për një urdhër 
paraprak gjyqësor pa mbajtjen e seancës dëgjimore dhe pasi që pala tjetër të ketë 
pasur mundësinë për të paraqitur argumentet kundërshtuese me shkrim. Kur 
ekzistojnë rrethana urgjente që detyrojnë Dhomën e Posaçme të veprojë menjëherë 
lidhur me shkresën, atëherë Dhoma e Posaçme mund të nxjerrë një vendim për 
shkresën mbi urdhrin paraprak gjyqësor pa ia dorëzuar shkresën palës tjetër. Urdhri 
paraprak gjyqësor lëshohet vetëm për një periudhë kohore të caktuar dhe mund të 
zgjatet pas parashtrimit të kërkesës.  
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3. Vendimi për një urdhër paraprak gjyqësor bëhet me shkrim dhe do të:  
3.1. përmbledhë prapavijën faktike dhe procedurale të procedurës, për aq sa ato 

kanë të bëjnë me urdhrin paraprak gjyqësor; 
3.2. konstatojë natyrën e dëmit që do ta pësojë pala parashtruese në rast se nuk 

lëshohet urdhri paraprak gjyqësor dhe arsyet se përse Dhoma e Posaçme ka 
konstatuar që dëmi i tillë është i pariparueshëm;  

3.3. përfshijë gjetjet e Dhomës së Posaçme mbi faktet dhe arsyetimin ligjor për 
miratimin e urdhrit paraprak gjyqësor; si dhe  

3.4. saktësojë kohën se kur skadon urdhri paraprak gjyqësor.  
4. Para nxjerrjes të një urdhri paraprak gjyqësor, Dhoma e Posaçme mund t'i kërkojë 

parashtruesit të depozitojë garanci financiare në Dhomën e Posaçme në shumën që 
Dhoma e Posaçme e konsideron se është të mjaftueshme për kompensimin e 
shpenzimeve dhe dëmeve që mund t'i pësojë apo mund t'i shkaktohen cilësdo palë 
që i nënshtrohet urdhrit paraprak gjyqësor e që më pas konstatohet se gabimisht i 
është nënshtruar urdhrit paraprak gjyqësor.  

5. Vendimi për lejimin e mjetit juridik, urdhrit paraprak gjyqësor, për një palë është i 
detyrueshëm për të gjitha palët dhe kundër tij mund të parashtrohet ankese 
menjëherë në Kolegjin e Apelit.  

 
KREU XV 

SHPENZIMET 
 

Neni 56 
Vendimi për shpenzimet 

 
1. Aktgjykimi i formës së prerë lidhur me një kërkesë apo ankesë duhet të përfshijë 

një vendim për shpenzimet e lëndës në mes të palëve.  
2. Pala e pasuksesshme urdhërohet të t'i paguajë shpenzimet ashtu siç përcaktohen me 

Aktgjykimin e formës së prerë. Nëse ka disa palë të pasuksesshme, atëherë Dhoma 
e Posaçme vendos lidhur me ndarjen e shpenzimeve.  

3. Në rastet kur secila palë ka sukses në disa kërkesa dhe dështon në disa të tjera, ose 
në rrethana të jashtëzakonshme, Dhoma e Posaçme mund të urdhërojë që 
shpenzimet të ndahen apo që palët t'i bartin vetë shpenzimet e tyre.  

4. Dhoma e Posaçme mund të urdhërojë një palë, edhe nëse ka qenë e suksesshme, që 
të paguajë shpenzimet që Dhoma e Posaçme konsideron se kjo palë në mënyrë të 
paarsyeshme ia ka shkaktuar palës tjetër.  

5. Nëse pala e suksesshme nuk i kërkon shpenzimet ose nëse ashtu vendos Dhoma e 
Posaçme, atëherë secila palë i bart shpenzimet e veta. Në rastet kur kërkesa nuk 
vazhdon me një Aktgjykim, shpenzimet ndahen sipas marrëveshjes së palëve, ose 
nëse nuk ato pajtohen, Dhoma e Posaçme ka lirinë e veprimit për ndarjen e 
shpenzimeve.  

 
Neni 57 

Llogaritja e shpenzimeve 
 
1. Llogaritja e shpenzimeve përfshin shpenzimet e gjykatës, pagesën e arsyeshme për 

avokatin, kompensimin për humbjen e fitimit të dëshmitarëve, pagesën e arsyeshme 
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për ekspertët, shpenzimet për udhëtim dhe shpenzimet e tjera të arsyeshme për 
dëshmitarët dhe ekspertët.  

2. Shpenzimet e gjykatës që mund t'iu shqiptohen palëve përcaktohen me një plan me 
shkrim të shpenzimeve nga Presidiumi dhe i dorëzohet Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës për miratim. Plani i shpenzimeve hyn në fuqi vetëm pas miratimit nga 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës.  

 
KREU XVI 

PROCEDURAT E ANKESËS 
 

Neni 58 
Dispozitat e përgjithshme 

 
1. Siç përcaktohet me paragrafin 6. të nenit 10 të Ligjit për Dhomën e Posaçme, një 

palë ka të drejtën e ankesës drejtpërdrejt në Kolegjin e Apelit kundër çfarëdo 
Aktvendimi apo Aktgjykimi të një gjyqtari të vetëm, nën-kolegji apo kolegji të 
specializuar, ose gjykate së cilës i është referuar një kërkesë, çështje, procedurë apo 
lëndë në mbështetje të paragrafit 4. të nenit 4 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 

2. Rregullorja e punës dhe provat që rregullojnë Kolegjet e Specializuar zbatohen 
mutatis mutandis për procedurat e ankesës para Kolegjit të Apelit. Kryesuesi i 
Kolegjit të Apelit, në konsultim me Presidiumin, mund të lëshojë udhëzime mbi 
praktikën që adreson aspektet e hollësishme për zhvillimin e procedurave para 
Kolegjit të Apelit. 

 
Neni 59 

Parashtrimi i ankesës 
 
1. Pala e cila parashtron një ankesë paraqet dhe dorëzon ankesën në mënyrën dhe 

brenda afatit kohor të përcaktuar në paragrafin 6. të nenit 10 të Ligjit për Dhomën e 
Posaçme dhe atë brenda afatit kohor të saktësuar në atë paragraf.  

2. Pas pranimit të njoftimit për apelin, gjykata, Kolegji i Specializuar, nën-kolegji apo 
gjyqtari i vetëm që ka nxjerrë Aktvendimin apo Aktgjykimin gjegjës ia dorëzon 
shkresat e lëndës Kolegjit të Apelit.  

 
Neni 60 

Përmbajtja e ankesës 
 
1. Njoftimi për ankesën duhet të:  

1.1. identifikojë lëndën apo procedurën për të cilën është marrë Aktgjykimi apo 
Aktvendimi që i nënshtrohet ankesës;  

1.2. përfshijë emrin e ankuesit dhe emrin dhe adresën e agjentit të ankuesit;  
1.3. përfshijë emrat e palëve tjera dhe emrat dhe adresat e agjentëve të palëve 

tjera;  
1.4. paraqet datën kur ankuesit i është dorëzuar Aktvendimi apo Aktgjykimi që i 

nënshtrohet ankesës;  
1.5. paraqet një përmbledhje shumë të shkurtër për llojin e ankesës;  
1.6. përmbajë një kopje të Aktvendimit apo Aktgjykimit që i nënshtrohet ankesës.  
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1.7. saktësojë emrin dhe numrin e lëndës që mund t'i jetë caktuar nga Kolegji i 
Apelit në ankesë;  

1.8. paraqet në hollësi çështjen (et) që parashtrohen në ankesë dhe argumentet 
ligjore të ankuesit lidhur me këto çështje;  

1.9. paraqet në hollësi llojin e zhdëmtimit të kërkuar nga ankuesi, duke marrë 
parasysh dispozitat e paragrafit 10 dhe 11. të nenit 10 të Ligjit për Dhomën e 
Posaçme dhe të nenit 11 të Ligjit për Dhomën e Posaçme.  

2. Brenda dhjetë (10) ditëve pas pranimit të apelit, Kolegji i Apelit merr vendim siç 
përcaktohet me paragrafin 9. të nenit 10 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. Nëse 
Kolegji i Apelit vendos që ankesa nuk meriton të shqyrtohet, atëherë Kolegji hedh 
poshtë ankesën duke marrë dhe duke dorëzuar një Aktvendim përderisa është në 
përputhje me kushtet e paragrafit 9. të nenit 10 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 
Nëse merret një Aktvendim i tillë, atëherë përfundojnë procedurat e ankesës. Nëse 
Kolegji i Apelit vlerëson se ankesa meriton të shqyrtohet, atëherë ai merr dhe ai 
dorëzon Aktvendimin palëve.  

 
Neni 61 

Përgjigja ndaj ankesës 
 
1. Siç përcaktohet me paragrafin 8. të nenit 10 të Ligjit për Dhomën e Posaçme, cilado 

palë mund ta parashtrojë një përgjigje ndaj ankesës së parashtruesit brenda njëzet e 
një (21) ditëve pasi kësaj pale t'i jetë dorëzuar memorandumi ligjor i parashtruesit të 
ankesës.  

2. Përgjigja e tillë duhet të:  
2.1. saktësojë emrin dhe numrin e lëndës që mund t'i jetë caktuar nga Kolegji i 

Apelit në ankesë;  
2.2. përfshijë emrin e palës kundërshtare dhe emrin dhe adresën e agjentit të palës 

kundërshtare;  
2.3. përfshijë emrat e parashtruesve të ankesës dhe palëve tjera dhe emrat dhe 

adresat e agjentëve të tyre;  
2.4. paraqet datën kur palës kundërshtare i është dorëzuar apeli;  
2.5. paraqet në hollësi argumentet ligjore të palës kundërshtare që i përgjigjen 

atyre të paraqitura në apel;  
2.6. paraqet në hollësi llojin e zhdëmtimit të kërkuar nga pala kundërshtare, duke 

marrë parasysh dispozitat e paragrafit 10 dhe 11 të nenit 10 të Ligjit për 
Dhomën e Posaçme dhe të nenit 11 të Ligjit për Dhomën e Posaçme.  

 
Neni 62 

Përgjigja e apeluesit dhe kundërpërgjigja e palës kundërshtare 
 
Siç përcaktohet me paragrafin 8. të nenit 10 të Ligjit për Dhomën e Posaçme, 
parashtruesi i ankesës ka njëzet e një (21) ditë afat, pas dorëzimit të një përgjigjeje 
kundër memorandumit të tij ligjor, që të parashtrojë dhe të dorëzojë përgjigjen e tij 
ndaj asaj përgjigjeje; dhe nëse apeluesi parashtron një përgjigje të tillë, atëherë pala 
kundërshtare ka njëzet e një (21) ditë afat, pas dorëzimit të përgjigjes së apeluesit, që të 
parashtrojë përgjigjen ndaj kundërpërgjigjes së palës tjetër. 
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Neni 63 
Përfundimi i procedurave ankuese me shkrim 

 
1. Procedurat apeluese me shkrim përfundojnë:  

1.1. nëse asnjëra palë nuk dorëzon me kohë një përgjigje ndaj apelit të apeluesit, 
gjegjësisht deri në mesnatën e datës kur mbushen njëzet e një (21) ditë, pasi 
që të gjitha palëve tjera t'i jetë dorëzuar apeli.  

1.2. nëse njëra apo më shumë palë me kohë kanë dorëzuar një përgjigje ndaj 
apelit, por apeluesi nuk ka dorëzuar me kohë çfarëdo përgjigje ndaj asaj, 
gjegjësisht deri në mesnatën e datës kur mbushen njëzet e një (21) ditë, pasi 
që apeluesit t'i jenë dorëzuar me kohë të gjitha përgjigjet ndaj apelit të tij.  

1.3. nëse apeluesi me kohë ka dorëzuar një përgjigje ndaj përgjigjes së palës tjetër 
ndaj apelit të tij, gjegjësisht deri në mesnatën e datës pas së cilës nuk mund të 
parashtrohet asnjë kundërpërgjigje.  

 
Neni 64 

Procedurat e ankesës me gojë 
 
1. Me nismë të tij apo në bazë të kërkesës me shkrim nga një palë, Kolegji i Apelit 

vendos nëse do të mbajë apo jo më shumë seanca dëgjimore me gojë lidhur me 
ankesën gjegjëse. Kolegji i Apelit merr parasysh çfarëdo kërkese për procedurë 
gojore që parashtrohet nga ndonjëra palë, e cila paraqet arsyet e saja për 
parashtrimin e kërkesës për procedurë gojore. Kërkesa e tillë parashtrohet para 
përfundimit të procedurave të ankesës me shkrim.  

2. Gjatë seancë dëgjimore me gojë, kolegji i apelit kryesohet nga gjyqtari kryesues. 
Kryesuesi është përgjegjës për mbarëvajtjen e seancës. Në fillim të çdo seance 
dëgjimore, Kryesuesi përcakton praninë e palëve dhe avokatëve të tyre.  

3. Pala që përfaqësohet në seancë përmes avokatit, mund t'i drejtohet Kolegjit të 
Apelit vetëm përmes atij, përveç nëse ndonjë anëtar i Kolegjit të Apelit ia 
parashtron asaj pale një pyetje drejtpërdrejt  

4. Pas hapjes së seancës me gojë, gjyqtari kryesues paraqet një hyrje të shkurtër të 
ankesës, çështjeve ligjore të kontestuara dhe çfarëdo gjetje faktike të konstatuar nga 
vendimmarrësi i Aktvendimit apo Aktgjykimit gjegjës, për të cilin pala pretendon 
se është “qartazi i pasaktë”.  

5. Në dëgjimin me gojë, palëve mund u jepet mundësia për të bërë një prezantim të 
shkurtër verbal të argumenteve të tyre ligjore. Palët kufizojnë prezantimet e tyre në 
faktet dhe provat që pasqyrohen në shënimet që janë të rëndësishme për ankesën 
dhe çështjet ligjore që janë të rëndësishme për ankesën. Kolegji i Apelit mund të 
caktojë një afat të arsyeshëm kohor për secilën palë për prezantimet e tilla.  

6. Përveç nëse lejohet në mënyrë të veçantë në bazë të nenit 65 të kësaj shtojce, 
gjyqtari(ët) nuk do të nis procedurat për vlerësimin e provave.  

7. Regjistër mbajtësi kujdeset që procesverbali fjalë-për-fjalë i të gjitha seancave 
mbahet dhe regjistrohet nga raportuesi i gjykatës. Procesverbali i tillë nënshkruhet 
nga Kryesuesi. 
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Neni 65 
Paraqitja e provave të reja 

 
Në rrethana të jashtëzakonshme dhe për arsye që dëshmohen mirë, Kolegji i Apelit 
mund t'i lejoj një pale paraqitjen e provave të reja që nuk kanë qenë në dispozicion të 
palës gjatë procedurës së shkallës së parë për vlerësimin e provave. Kërkesa me shkrim 
për një leje të tillë duhet së pari t'i dorëzohet Kolegjit të Apelit dhe duhet t'i dorëzohet 
palëve tjera jo më pak se pesëmbëdhjetë (15) ditë para datës së seancës kur propozohet 
paraqitja e këtyre provave. Kolegji i Apelit mund të autorizojë paraqitjen e provave të 
reja nëse vlerëson se në këtë mënyrë drejtësia do të vihet në vend. 
 

Neni 66 
Zgjidhja e apelit 

 
Kolegji i Apelit mund të zgjidhë një apel duke ndërmarrë njërën prej veprimeve të 
përcaktuara me paragrafin 10. të nenit 10 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 
 

Neni 67 
Shpenzimet 

 
1. Në Aktvendimin apo Aktgjykimin e tij lidhur me ankesën, Kolegji i Apelit merr një 

vendim lidhur me shpenzimet procedurale për shkallën e parë dhe atë të apelit. 
Dispozitat e neneve 56 dhe 57 të kësaj shtojce zbatohen mutatis mutandis.  

2. Në vendimin e tij për shpenzimet, Kolegji i Apelit llogarit ndarazi shpenzimet për 
procedurat për shkallën e parë dhe atë të apelit.  

 
KREU XVII 

ANKESAT SIPAS PARAGRAFIT 1.6 TË NENIT 4 TË LIGJIT 
PËR DHOMËN E POSAÇME 

 
Neni 68 

Ankesat lidhur me listën e të punësuarve me të drejta legjitime 
 
1. Përveç nëse nuk përcaktohet saktësisht me këtë nen, procedura për lëndët që 

bazohen në ankesat që bien nën paragrafin 1.6. të nenit 4 të Ligjit për Dhomën e 
Posaçme do të ndjek rregullat e tjera procedurale të përshkruara në këtë Shtojcë e 
që Dhoma e Posaçme i zbaton mutatis mutandis nëse i vlerëson si të domosdoshme 
dhe në interes të drejtësisë.  

2. Pas pranimit të listës së të punësuarve me të drejta legjitime në bazë të nenit 10 të 
Rregullores së UNMIK-ut nr. 2003/13, apo në bazë të çfarëdo legjislacioni pasues 
që rregullon krijimin e një liste të tillë, Agjencia shpall listën së bashku me 
njoftimin për qytetarët mbi të drejtat e personit për të parashtruar një ankesë në 
Agjenci brenda njëzetë (20) ditëve pas datës së shpalljes, duke kërkuar përfshirjen 
në një listë të tillë dhe/apo duke sfiduar përfshirjen e një apo më shumë personave 
tjerë në një listë të tillë. Personi i cili parashtron një kërkesë apo kundërshtim të 
tillë, do të përfshijë aty në deklaratë të fakteve dhe argumenteve ligjore që 
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mbështesin kërkesën apo kundërshtimin e tillë; ai person ka barrën e dëshmisë për 
të gjitha faktet e pretenduara në kërkesë dhe/apo në kundërshtim.  

3. Njoftimi për qytetarët, që u përmend në paragrafin 2. të këtij neni, përmban një 
kopje të formularit për plotësimin e një kërkese dhe/apo kundërshtimi. Formulari i 
tillë përmban informata që duhet paraqitur për t'i mundësuar Agjencisë vlerësimin e 
kërkesës dhe/apo të kundërshtimit.  

4. Pas pranimit të ndonjë kërkese dhe/apo kundërshtimi lidhur me listën e të 
punësuarve me të drejta legjitime, Agjencia mund të kërkojë nga parashtruesi që të 
sigurojë prova shtesë dhe/apo informata që janë të nevojshme për t'i mundësuar 
Agjencisë vlerësimin e mirëfilltë të kërkesës dhe/apo të kundërshtimit. Agjencia 
mund të merr vendim për zhvillimin e procedurës për vlerësimin e provave, që do të 
jetë zyrtarisht i regjistruar, për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të japin dëshminë apo 
të paraqesin prova tjera. Pas ofrimit të një mundësie të arsyeshme për dhënien e 
dëshmisë dhe paraqitjes së provave, Agjencia lejon cilindo person apo avokatin e 
tij/saj për të paraqitur argumentet në mbështetje të kërkesës dhe/apo të 
kundërshtimit.  

5. Pas adresimit zyrtar të të gjitha kërkesave dhe kundërshtimeve, Agjencia – nëse 
është e nevojshme – rregullon listën e punësuarve me të drejta legjitime, dhe 
nëpërmjet një vendimi të Bordit të vet të Drejtorëve në përputhje me nenin 10.2 të 
Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, apo në bazë të çfarëdo legjislacioni pasues që 
rregullon krijimin e një liste të tillë, Agjencia shpall zyrtarisht listën përfundimtare 
të punësuarve me të drejta legjitime. Ky vendim do të përmbajë një shpjegim të 
arsyetuar:  
5.1. për përfshirjen e cilitdo person në listë;  
5.2. për përjashtimin e cilitdo person në listë, i cili ka qenë në listën paraprake të 

shpallur;  
5.3. për refuzimin për përfshirjen e një personi i cili ka kërkuar të përfshihet në 

një listë të tillë, pas shpalljes origjinale; si dhe  
5.4. për pranimin apo refuzimin e ndonjë kundërshtimi tjetër ndaj listës.  

6. Agjencia shpallë listën e saj përfundimtare të të punësuarve me të drejta legjitime 
në mbështetje të paragrafit 5. të këtij neni e në përputhje me nenin 10.6. të 
Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, ose në pajtim me çfarëdo legjislacioni pasues 
që rregullon krijimin e një liste të tillë, Agjencia shpall listën së bashku me 
njoftimin për qytetarët mbi të drejtat e personit për të parashtruar një ankesë në 
Agjenci brenda njëzetë (20) ditëve pas ditës së shpalljes për të kundërshtuar në listë 
të tillë dhe/apo në lidhje me shpërndarjen e fondeve të mbledhura nga Agjencia për 
personat e identifikuar në atë listë. Ankuesi(t) që parashtrojnë një ankesë të tillë 
përfshijnë një deklaratë të fakteve dhe argumenteve ligjore që mbështetin ankesën e 
tillë; personat që ankohen kanë barrën e dëshmisë për të gjitha faktet e pretenduara 
në ankesë.  

7. Ankesa e tillë dorëzohet me shkrim në Dhomën e Posaçme para skadimit të afatit 
kohor njëzet (20) ditor dhe ajo do të:  
7.1. përmbajë emrin e personit apo emrat e personave të cilët parashtrojnë ankesën 

apo në emër të atyre që ankesa parashtrohet;  
7.2. përmbajë emrin dhe adresën e secilit agjent të personave;  
7.3. përfshijë një deklaratë të hollësishme për faktet që mbështetin ankesën, si dhe  
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7.4. përfshijë një deklaratë të hollësishme për argumentet ligjore që mbështetin 
një ankesë të tillë.  

8. Një kopje e ankesës do t'i dorëzohet Agjencisë nga Regjistër mbajtësi i Dhomës së 
Posaçme brenda pesë (5) ditëve të punës pasi që të jetë parashtruar në Dhomën e 
Posaçme.  

9. Agjencia ka cilësinë e palës kundërshtare për çdo lëndë apo procedurë që bazohet 
në një ankesë të tillë. Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve të punës pas pranimit të një 
ankese të tillë, Agjencia do t'ia dorëzojë Dhomës së Posaçme përgjigjen e saj ndaj 
ankesës së bashku me të gjithë dokumentacionin që posedon Agjencia e që 
drejtpërdrejt lidhet me krijimin nga ana e saj të një liste të tillë. Agjencia do ta 
dorëzojë përgjigjen e vet dhe dokumentet e tilla gjuhën e ankesës së bashku me një 
përkthim në gjuhën Angleze të përgjigjes dhe dokumenteve të tilla..  

10. Një kopje e përgjigjes dhe dokumenteve që parashtrohen nga Agjencia do t'i 
dorëzohen ankuesit(ve) nga Regjistër mbajtësi i Dhomës së Posaçme brenda pesë 
(5) ditë pune, pas dorëzimit të shkresave të tyre në Dhomën e Posaçme.  

11. Kolegji gjegjës i Specializuar, me nismë të vet apo në bazë të një kërkese me 
shkrim nga ankuesi(t) apo Agjencia, mund të vendos për mbajtjen e një apo më 
shumë seancave gojore lidhur me çështjen. Nëse mbahet një seance gojore, atëherë 
Kolegji Specializuar do të udhëzojë Regjistër mbajtësin që, së paku pesë (5) ditë më 
herët para seancës gojore, t'i dorëzojë palëve një njoftim me shkrim për kohën dhe 
ditën e seancës së tillë.  

12. Dhoma e Posaçme aranzhon, nëse është e nevojshme, përkthimin e ankesës në 
gjuhën angleze dhe çfarëdo shkrese tjetër që parashtrohet nga ankuesi. Përkthimet e 
tilla do t'iu dorëzohen ankuesit(ve) dhe Agjencisë sa më shpejt që është e mundur. 
Nëse mbahet një seancë dëgjimore ku dokumentet në fjalë do të diskutohen, atëherë 
seanca e tillë do të mbahet jo më herët se shtatë (7) ditë pasi që dokumentet e 
përkthyera t'i jenë dorëzuar palëve.  

13. Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar merret dhe i dorëzohet ankuesit(ve) dhe 
Agjencisë jo më vonë se nëntëdhjetë (90) ditë pas datës kur ankesa është dorëzuar 
në Dhomën e Posaçme. Të gjitha Aktvendimet dhe Aktgjykimet e kolegjeve të 
specializuara mund të apelohen në përputhje me dispozitat e zbatueshme të Ligjit 
për Dhomën e Posaçme dhe të kësaj shtojce. 

14. Kolegji i Apelit zgjidhë të gjitha apelet e tilla urgjentisht. 
 

KREU XVIII 
PROCEDURAT PËR RIORGANIZIM DHE LIKUIDIM 

 
Neni 69 

Procedurat për riorganizim dhe likuidim 
 
Procedurat për kundërshtimin e vendimeve të Agjencisë, ose paraardhësit të saj (AKM-
së), një administratori apo komisioni për likuidim në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 
2005/48 apo çfarëdo legjislacioni pasues do të rregullohen nga rregullorja apo 
legjislacioni pasues (cilitdo që është në fuqi). Në shkallë të parë, zhvillimi i lëndës apo 
procedurës lidhur me kundërshtime të tilla do t'i caktohet Kolegjit të Specializuar që 
merret me çështjet brenda fushëveprimit të nën-paragrafit 8.5. të nenit 3 të Ligjit për 
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Dhomën e Posaçme. Sa i përket çështjeve që nuk mbulohen me rregulloren e tillë apo 
me legjislacionin pasues, do të zbatohen mutatis mutandis dispozitat më të 
përshtatshme të kësaj shtojce dhe Kolegji i Specializuar rregullisht do t'ia delegojë 
zhvillimin e procedurave gjyqtarit të vetëm, i cili ka ekspertizë të veçantë në lidhje me 
çështjet e tilla. 
 

Neni 70 
Shqyrtimi i vendimeve të komisionit për likuidim 

 
1. Procedura para Dhomës së Posaçme për kundërshtimin e vendimit të një Autoriteti 

të Likuidimit që është duke kryer likuidimin e një ndërmarrje ose aseti sipas Ligjit 
për Agjencinë Kosovare të Privatizimit do të rregullohet në bazë të këtij neni.  

2. Çdo kreditor i Ndërmarrjes i cili ka dorëzuar me kohë kërkesën në Agjenci dhe i cili 
cenohet nga një vendimi i Autoritetit të Likuidimit mund ta kundërshtojë vendimin 
e tillë, duke parashtruar një ankesë në Dhomën e Posaçme kundër Agjencisë brenda 
tridhjetë (3) ditëve pas pranimit t vendimit. çdo ankesë e këtillë duhet të bazohet në 
pretendimin se procesi i likuidimit nuk është kryer në pajtim me Ligjin për 
Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ankesa duhet të jetë në pajtim me kërkesat e 
paragrafit 2. të nenit 27 të kësaj shtojce dhe të bashkëngjisë një kopje të vendimit 
ndaj të cilit është ngritur kundërshtimi.  

3. Në shkallë të parë, zhvillimi i lëndës apo procedurës lidhur me ankesa të tilla do t'i 
caktohet Kolegjit të Specializuar që merret me çështje të likuidimit. 

4. Dispozitat e tjera të përgjithshme procedurale në nenet 13-67 të kësaj Shtojce 
zbatohen për lëndët dhe procedurat bazuar në ankesa të tilla. Kolegji, nën-kolegji 
apo gjyqtari i vetëm mund të nxjerrë një Aktgjykim për vërtetimin, shfuqizimin dhe 
ndryshimin e vendimit të Autoritetit të Likuidimit. 

 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.20 / 22 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 04/L-115 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË TË BËJNË 

ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE 
TË PAVARËSISË SË KOSOVËS 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË 
TË BËJNË ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE 

TË PAVARËSISË SË KOSOVËS 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj ka për qëllim të bëjë ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve në vijim për 

përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës: 
1.1. Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës;  
1.2. Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe 

Zyrës së Auditimit të Kosovës;  
1.3. Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  
1.4. Ligjit Nr. 03/L-079 për Ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 për 

Zgjidhjen e Kërkesave lidhur me Pronën e Paluajtshme Private, duke 
përfshirë Pronën Bujqësore dhe atë Komerciale;  

1.5. Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës 
për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  

1.6. Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04 L 101 për Fondet 
Pensionale të Kosovës;  

1.7. Kodit Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë;  
1.8. Ligji Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat;  
1.9. Ligji Nr. 03/L-199 për Gjykatat;  
1.10. Ligji Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;  
1.11. Ligji Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;  
1.12. Ligji Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;  
1.13. Ligji Nr. 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme;  
1.14. Ligji Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 

Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës;  
1.15. Ligji Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativ të Komunave;  
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1.16. Ligji Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës;  
1.17. Ligji Nr. 03/L-034 për Shtetësinë e Kosovës;  
1.18. Ligji Nr. 03/L-237 për Regjistrimin e Popullsisë, të Ekonomive Familjare dhe 

të Banesave;  
1.19. Ligji Nr. 03/L-046 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;  
1.20. Ligji Nr. 03/L-082 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës.  
1.21. Ligji Nr. 03/L-033 për Statusin, imunitetet dhe privilegjet e misioneve 

diplomatike, konsullore dhe personelin e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare 
ushtarake, si dhe personelin e saj.  

 
Neni 2 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese 
të Republikës së Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 15 i ligjit bazik pas paragrafit 1. shtohet paragraf i ri 2. me tekstin si në vijim:  

2. Gjykatësit ndërkombëtarë, të emëruar në pajtim me Kushtetutën dhe me këtë 
ligj, vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas vendimit për 
emërim. Qeveria e Kosoves merr pjesë në pagesën e gjykatësve 
ndërkombëtarë, në periudhën e përcaktuar në vlerë të pagave të gjyqtarëve 
vendorë.  

2. Neni 55 i ligjit bazik, paragrafi 1. dhe paragrafi 2 fshihen nga teksti i ligjit dhe 
shtohet një paragraf i ri me tekstin si në vijim:  
Mandati i gjykatësve ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me Kushtetutën do të 
vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendimin për emërim. 

 
Neni 3 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës 
së Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 8 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 8 
 
Auditori i përgjithshëm, i emëruar në përputhje me Kushtetutën dhe me këtë ligj, 
vazhdon të qëndrojë në post deri në përfundim të mandatit, me kompensimin e cekur 
në kushtet specifike të emërimit të tij. Qeveria e Kosovës siguron fonde në vlerën e 
përcaktuar me marrëveshjen në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Zyrës se Auditorit të 
përgjithshëm. 
 

Neni 4 
Ndryshimet dhe plotësimet Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (Ligji) 
 
1. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 1.12, që përkufizon Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar, 

fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim:  

 950 



 
Ligji Nr. 04/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me… 

3. Kuvendi pas propozimit nga qeveria zgjedh tre (3) anëtarë ndërkombëtarë 
drejtorë të bordit. Bordi, po ashtu, emëron një shtetas të Kosovës drejtor të 
Sekretarisë Ekzekutive të Bordit, i cili nuk do të jetë anëtar i Bordit. Bordi, 
përveç kryesuesit, po ashtu, emëron zëvendëskryesues njërin prej anëtarëve të 
tij. Për emërimin, shkarkimin ose ndryshimin e kushteve të referimit të 
Drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive të Bordit kërkohet vota afirmative e 
shumicës së Bordit të Drejtorëve. Anëtarët ndërkombëtarë zgjedhën më 
mandat deri më 31 gusht 2014.  

3. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafët 7., dhe 9., vlejnë deri në përfundimin e mandatit të 
anëtarëve ndërkombëtarë të bordit.  

4. Neni 31 i ligjit bazik, pas paragrafit 5. shtohet një paragraf i ri 6. me tekstin si në 
vijim:  
6. Nëse një anëtar ndërkombëtar i bordit i emëruar në pajtim me nenin 31 (5) jep 

dorëheqje nga Bordi dhe nëse kjo dorëheqje ose largim nga posti ndodh deri 
më 31 gusht 2014 atëherë ai/ajo do të zëvendësohet me një ndërkombëtar 
tjetër.  

 
Neni 5 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-079 për Ndryshimin e Rregullores 
së UNMIK-ut 2006/50 për Zgjidhjen e Kërkesave lidhur me Pronën e Paluajtshme 

Private, duke përfshirë Pronën Bujqësore dhe atë Komerciale (Ligji) 
 
1. Neni 4 i ligjit bazik që ndryshon nenin 5.2 të Rregullores, riformulohet me tekstin si 

në vijim:  
5.2. Bordi mbikëqyrës përbëhet prej 5 (pesë) anëtarëve të cilët emërohen nga 

Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri.  
2. Neni 8 i ligjit bazik që ndryshon nenin 6.1 të Rregullores, riformulohet me tekstin si 

në vijim:  
6.1. Sekretaria Ekzekutive ka drejtorin dhe zëvendësdrejtorin të cilët emërohen 

nga Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri.  
3. Neni 10 i ligjit bazik që ndryshon nenin 7.1 të Rregullores, riformulohet me tekstin 

si në vijim:  
7.1. Komisioni përbëhet nga 3 (tre) anëtarë të cilët emërohen nga Kuvendi pas 

propozimit nga Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës.  
4. Neni 13 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 13 
 

Kuvendi, në konsultim me Komisionin, mund të themelojë panele shtesë të 
Komisionit, anëtarët e të cilëve do të emërohen në bazë të neneve 7.1 dhe 7.2. 

5. Neni 16 i ligjit bazik që ndryshon nenin 12.8 të Rregullores, riformulohet me tekstin 
si në vijim:  
12.8. Gjykata Supreme e Kosovës vendos lidhur me ankesat në trupin gjykues prej 

tre (3) gjyqtarëve të cilët emërohen nga Kryetari i Gjykatës Supreme të 
Kosovës.  

6. Pas nenit 27 të ligjit bazik, shtohet një nen i ri 27.A me tekstin si në vijim:  
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Neni 27.A 
 
1. Mandati i tre (3) anëtarëve ndërkombëtarë të Bordit mbikëqyrës (përfshi edhe 

kryesuesin), i drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive, i dy (2) anëtarëve ndërkombëtarë 
të Komisionit (përfshi edhe kryesuesin), si dhe i dy gjykatësve ndërkombëtarë në 
panelet e ankimit të Gjykatës Supreme të cilët janë emëruar në pajtim me 
Kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendimin 
për emërim.  

2. Anëtarët dhe gjykatësit ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me Kushtetutën dhe me 
këtë Ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas kushteve të emërimit 
të tyre.  

3. Qeveria e Kosoves do të sigurojë fonde për drejtorin e Sekretariatit Ekzekutive të 
barabartë me pagën e një anëtari vendor të Bordit Mbikëqyrës.  

4. Nëse një anëtar ndërkombëtar i emëruar ne pajtim me Kushtetutën jep dorëheqje 
ose largohet nga pozita e tij/saj dhe nëse ky largim ose dorëheqja ndodh para datës 
31 gusht 2014, atëherë ai/ajo do të zëvendësohet me një ndërkombëtar, të dominuar 
nga Kryeministri për pozitat e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë së 
Pronës dhe drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive, si dhe të nominuar nga Kryetari i 
Gjykatës Supreme për pozitën e anëtarëve të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe 
Anëtareve të Panelit të Ankesave të Gjykatës Supreme, pas konsultimeve me PSBE.  

 
Neni 6 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme 
të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.7, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.7. Gjykatës Ndërkombëtar - çdo gjykatës i Misionit Evropian për Politika të 
Sigurisë dhe të Mbrojtjes, i cili është emëruar në pajtim me këtë ligj.  

3. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 2. riformulohet me tekstin si në vijim:  
2. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, Dhoma e Posaçme do të vazhdojë të 

respektojë dhe zbatojë parimin e kompensimit në vend të kthimit fizik. Kur 
vendoset për mjetin juridik që do të jepet në një rast të caktuar, Dhoma e 
Posaçme do të marrë parasysh edhe dispozitat në fuqi të Ligjit Nr. 04/L-034 
për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke përfshirë qëllimet publike që 
përcaktohen në preambulën e atij ligji.  

 
Neni 7 

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04 L-101 për fondet pensionale 
të Kosovës 

 
1. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.6, riformulohet me tekstin si në vijim:  

4.6. Komisioni për përzgjedhje, i propozon kandidatët Kuvendit për vendet e lira 
në anëtarësim ose për riemërim të anëtarëve të Bordit Drejtues. Komisioni për 
Përzgjedhje do të përbëhet nga guvernatori i BQK-së - kryesues, Auditori i 
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Përgjithshëm dhe Ministri i Financave. Mandati i secilit anëtar të emëruar në 
Bordin Drejtues zgjat tre vjet, me mundësi të rizgjedhjes, nëse mandati i 
anëtarëve të Bordit skadon dhe asnjë anëtar i ri nuk është emëruar, atëherë 
anëtarët e Bordit ekzistues do të vazhdojnë mandatin për nëntëdhjetë (90) 
ditë.  

 
Neni 8 

Ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave 
në Kosovë (Kodi) 

 
1. Neni 309 i ligjit bazik që rregullon emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të 

Doganave me pëlqimin e PCN-së, fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 1 i Aneksit D, i Kodit, fshihet dhe riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 1 
 
Ky Aneks ofron përjashtimet e posaçme të përkufizuara në këtë Aneks që do t'i jepen 
bashkësive fetare sipas përkufizimit në legjislacionin e aplikueshëm, duke përfshirë 
edhe legjislacionin për liritë fetare në përputhje me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës. 
 

Neni 9 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore 

dhe Procedurat (Ligji) 
 
1. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.32, që përkufizon PCN-në fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 8 i ligjit bazik paragrafi 2. në rreshtin e tretë fshihet fjala “dhe PCN”. 
3. Neni 88 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 10 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-199 për gjykatat (ligji) 

 
1. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 11, riformulohet me tekstin si në vijim:  

11. Nëse në njërën nga komunat e reja dhe të themeluara mbi bazën e Ligjit për 
Kufijtë Administrativë Komunal nuk ka gjykatë themelore, komuna me 
vendim të Kuvendit Komunal mund ta parqet kërkesën para Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës (KGjK) për të vendosur mbi themelimin e gjykatës 
themelore në territorin e saj, ose që një nga gjykatat ekzistuese themelore në 
territorin e komunës tjetër të ketë juridiksion mbi territorin e komunës së re. 
Të njëjtën të drejtë e ka edhe komuna ekzistuese, ku shumica e popullatës i 
takon komunitetit jo shumicë në Kosovës, dhe në të cilën nuk ka gjykatë 
themelore.  
11.1. KGjK do të aprovojë kërkesat e tilla, përveç nëse vlerësohet se 

ngarkesat e lëndëve për atë juridiksion është e pamjaftueshme për ta 
arsyetuar ekzistimin e gjykatës së ndarë.  

11.2. Kur KGjK e aprovon kërkesën për themelimin e gjykatës së re 
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themelore, autoritetet kompetente do t'i ndërmarrin të gjitha masat e 
nevojshme për të siguruar se cilado gjykatë e re, është themeluar dhe 
funksionale brenda periudhës gjashtë mujore prej datës së vendimit.  

11.3. Nëse KGjK nuk aprovon kërkesën për themelimin e gjykatës së re 
themelore, ose kur komuna i kërkon gjykatës ekzistuese që të ketë 
juridiksion për territorin e vet, autoritetet kompetente do të ndërmarrin 
të gjitha masat e nevojshme për përmirësimin e qasjes në drejtësi për 
komunitetet lokale, e cila është vështirësuar për shkak të izolimit 
gjeografik, mungesës së sigurisë, ose për shkak të faktorëve të tjerë 
relevant. Këto masa mund të përfshijnë krijimin në kuadër të territorit 
të komunës së re, të një departamenti të gjykatës themelore ekzistuese 
prej së cilës komuna e re ka kërkuar të ketë kompetencë për territorin e 
vet, ose që gjykata themelore të mundësojë mbajtjen e seancave në 
territorin e komunës së re.  

2. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Përbërja e Gjykatës së Apelit pasqyron shumëllojshmërinë etnike të Republikës 

së Kosovës dhe parimet e barazisë gjinore. Në përputhje me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës dhe legjislacionin përkatës në fuqi, si dhe për të 
siguruar pjesëmarrjen e komunitetit në gjyqësor, pesëmbëdhjetë (15) për qind e 
numrit të tërësishëm të ulëseve në Gjykatën e Apelit, por jo më pak se dhjetë 
ulëse, garantohen për gjyqtarët nga radha e komuniteteve që nuk janë shumicë 
në Kosovë.  

 
Neni 11 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor 
të Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.2. fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1.3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.3. Për të siguruar se gjykatat pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të 
juridiksionit në përputhje me nenin 104(3) të Kushtetutës dhe me 
legjislacionin përkatës në fuqi, Këshilli do të marrë parasysh që të plotësojë 
vendet e lira të punës ose të ulëseve të rezervuara me anëtarë të komuniteteve 
që nuk janë shumicë në Kosovë.  

3. Neni 7 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 7 
Mandati i anëtarëve të Këshillit 

 
Anëtarët e Këshillit zgjidhen me mandat 5 (pesë) vjeçar, siç ceket në nenin 108 (6) 
të Kushtetutës dhe në këtë ligj. Një anëtar i këtij Këshilli mund të zgjidhet për një 
mandat shtesë jo-vijues pesë (5) vjeçar. 

4. Neni 16 i ligjit bazik, paragrafi 3., riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Në përputhje me nenin 104(3) të Kushtetutës, Këshilli zbaton masa dhe 

veprimet tjera me qëllim rekrutimi, të cilat i konsideron të nevojshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar se një gjykatë ose degë e gjykatës pasqyron 
përbërjen etnike në zonën e tyre të juridiksionit.  

 954 



 
Ligji Nr. 04/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me… 

5. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 1., riformulohet si në vijim:  
1. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ndërmerr masa të nevojshme për të rritur numrin 

e gjyqtarëve nga komunitetet jo-shumicë në Kosovë, prej radhëve të atyre 
gjyqtarëve që shërbejnë në Kosovë. Për të përmbushur përgjegjësitë e veta, 
Këshilli, ndër të tjera, nga aplikantët njëlloj të kualifikuar për të shërbyer si 
gjyqtarë u jep përparësi anëtarëve nga komunitetet që nuk janë shumicë në 
Kosovës, ashtu siç është paraparë me nenin 108 të Kushtetutës.  

6. Neni 17 i ligjit bazik, pas paragrafit 5., shtohen tre paragraf të rinjë 6, 7 dhe 8, me 
tekstin si në vijim:  
6. Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të hartojë një rregullore të veçantë për të 

përshkruar procesin e emërimit dhe të riemërimit të gjykatësve nga 
komunitetet e nën-përfaqësuara në mesin e gjykatësve që shërbejnë në 
Kosovë. 

7. Dhënia e përparësisë për kandidatët me kualifikime të barabarta nga 
komunitetet e nën-përfaqësuara, do të zbatohet përderisa përqindja e 
gjyqtarëve pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë të jetë nën 
pesëmbëdhjetë përqind (15%) dhe / përderisa përqindja e gjyqtarëve të cilët 
janë pjesëtarë të komunitetit serb të Kosovës, të jetë nën tetë (8%).  

8. Mandati i dy anëtarëve ndërkombëtarë të Këshillit të emëruar në pajtim me 
Kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në 
vendimin për emërim. Anëtarët ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me 
Kushtetutën dhe me këtë ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre.  

9. Neni 52 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 12 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial  

të Kosovës (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.7, fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1.3 riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.3. Siguron se prokuroritë pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të 
juridiksionit në përputhje me nenin 109 (4) dhe 110(3) të Kushtetutës.  

3. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Këshilli zbaton masa dhe veprime rekrutimi, si dhe masa të tjera të cilat i 

konsideron të nevojshme për të siguruar që një zyrë prokuroriale pasqyron 
përbërjen etnike të zonës së juridiksionit përkatës.  

4. Neni 17 i ligjit bazik, pas paragrafit 3. shtohet një paragraf i ri 4. me tekstin si në 
vijim:  
4. Këshilli harton rregullore të veçantë për të përshkruar procesin e emërimit 

dhe të riemërimit të prokurorëve nga komunitetet e nën-përfaqësuara në 
mesin e prokurorëve që shërbejnë në Kosovë.  

5. Neni 18 i ligjit bazik, paragrafi 1., riformulohet me tekstin si në vijim:  
1. Këshilli ndërmerr masa të nevojshme për të rritur numrin e prokurorëve nga 

komunitetet jo-shumicë në Kosovë. Kur ka aplikantë njëlloj të kualifikuar për 
të shërbyer si prokurorë, Këshilli u jep përparësi anëtarëve nga komunitetet 
që janë të nënpërfaqësuara në Kosovë siç është paraparë edhe me nenin 109 
(4) dhe 110 (3) të Kushtetutës.  

 955 



 
Ligjet civile 

6. Neni 18 i ligjit bazik, pas paragrafit 5, shtohet paragrafi i ri 6, me tekstin si në 
vijim:  
6. Dhënia e përparësisë për kandidatët me kualifikime të barabarta nga 

komunitetet e nën-përfaqësuara, do të zbatohet përderisa përqindja e 
prokuroreve pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë të jetë nën 
pesëmbdhjetë përqind (15%) dhe / ose përderisa përqindja e prokurorëve të cilët 
janë pjesëtarë të komunitetit serb të Kosovës, të jetë nën tetë përqind (8%). 

 
Neni 13 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë 
(Ligji) 

 
1. Pjesa e parë e preambulës se ligjit, riformulohet me tekstin si në vijim: 

Në bazë të nenit 65 (1) dhe ne pajtim me dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
nga kreu XIII dhe XIV të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

2. Pas nenit 7 të ligjit bazik shtohet një nen i ri 7.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 7.A 
Statusi i Kishës Ortodokse Serbe 

 
1. Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë konsiderohet pjesë përbërëse e Kishës Ortodokse 

Serbe (KOS).  
2. Emri dhe organizimi i brendshëm i Kishës Ortodokse Serbe, duke përfshirë edhe 

hierarkinë dhe veprimtaritë e saj, do të respektohen.  
3. Nuk do të ketë ndalim arbitrar për hyrje në Kosovë ose qëndrim brenda Kosovës 

për priftërinjtë, kandidatët për prift, murgjve, murgeshave dhe vizitorëve.  
4. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.3, fjalët “themelojnë dhe”, fshihen nga teksti i 

ligjit.  
5. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 1, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1. Ndërtesat dhe objektet që u takojnë bashkësive fetare, që janë të dedikuara 
për kryerjen e ceremonive fetare konsiderohen të pacenueshme për sa i përket 
ndërhyrjes së autoriteteve qeveritare dhe në to mund të hyhet vetëm me 
pëlqimin e institucionit përkatës fetar, përveç nëse është lëshuar ndonjë 
urdhër gjyqësor për shkak të aktiviteteve ilegale dhe në rast të rrezikut për 
jetën ose shëndetin.  

6. Neni 12 i ligjit bazik, pas paragrafit 12.4 shtohet një paragraf i ri 12.5 me tekstin si 
në vijim:  
12.5. Përveç përjashtimeve të përmendura më lart, bashkësitë fetare gëzojnë 

privilegje doganore dhe tatimore për veprimtari ekonomike, që janë specifike 
për vetë-qëndrueshmërinë e tyre financiare, siç do të definohet me një akt 
nënligjor të nxjerrë nga Ministria e financave. Këto privilegje përfshijnë 
importimin dhe blerjen e produkteve qenësore për prodhim, të materialeve, 
pajisjeve dhe bagëtisë; dhe eksportimin e produkteve që dalin nga aktivitetet e 
lartpërmendura.  
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Neni 14 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-139 për Shpronësimin 

e Pronës së Paluajtshme (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. përkufizimi “Propozimin Gjithëpërfshirës”, 

fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Objekt i shpronësimit sipas këtij ligji mund të jenë të drejtat private pronësore 
dhe të drejtat tjera private për ose ndaj një prone të paluajtshme, me 
përjashtim të asaj prone të paluajtshme që bën pjesë në atë kategori të pronës, 
për të cilën Kushtetuta në mënyrë specifike thotë se nuk do të jetë objekt i 
shpronësimit.  

3. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, shtohet nën-paragraf i ri 3.1. me tekstin si në vijim:  
3.1 Prona e luajtshme dhe e paluajtshme, si dhe asetet tjera të Kishës Ortodokse 

Serbe do të jenë të pacenueshme dhe nuk do të jenë objekt i shpronësimit. 
 

Neni 15 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin 
e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës 

(ligji) 
 
1. Pas nenit 3 shtohet nen i ri 3.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 3.A 
Të drejtat e refugjatëve dhe personave të zhvendosur 

 
1. Të gjithë refugjatët nga Kosova dhe personat e zhvendosur brenda vendit do të kenë 

të drejtën e kthimit dhe kërkimit të pronës së tyre dhe posedimeve personale, në 
pajtim me ligjet vendore dhe ndërkombëtare. Çdo person do të ketë të drejtë të 
marrë vendim të lirë dhe të jetë i informuar për vendin ku ai kthehet.  

2. Institucionet e Republikës së Kosovës ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për 
të krijuar kushte te favorshme për kthim të sigurt dhe të denjë të refugjatëve dhe 
personave të zhvendosur, bazuar në vendimet e tyre të lira dhe të bazuara në 
informata të sakta, përfshirë përpjekjet për të promovuar dhe mbrojtur lirinë e tyre 
të lëvizjes dhe mbrojtjen nga kërcënimi  

3. Kushtet e kthimit të personave të zhvendosur dhe mekanizmat e bashkëpunimit me 
institucionet relevante ndërkombëtare do të përcaktohen nga institucionet e 
Republikës së Kosovës në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e aplikueshme.”  

 
Neni 16 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativë 
të Komunave (ligji) 

 
1. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Bordi do të përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë, me nga pesë (5) 
përfaqësues të zgjedhur nga secila komunë dhe një (1) përfaqësues i zgjedhur 
nga Kryeministri.  
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2. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 4. riformulohet me tekstin si në vijim:  
4. Kryesuesi i Bordit përzgjidhet nga Kryeministri.  

3. Neni 14 i ligjit bazik, fshihet termi “dhe PCN do të ndërmarrin” dhe 
zëvendësohet me termin: “ndërrmer”.  

4. Në Shtojcën 1 (Zonat Kadastrale) të ligjit bazik, emërtimi i komunës “Hani i 
Elezit” në gjuhën serbe dhe angleze ndryshohet në “Elez Han”  

 
Neni 17 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat 
e Republikës së Kosovës (ligji) 

 
1. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 1, nënparagrafi (c) riformulohet me tekstin si në 

vijim:  
(c) Një (1) anëtar, i përzgjedhur nga Kryeministri.  

2. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafi (b), nënparagrafi (iv) riformulohet me tekstin si në 
vijim:  
iv. Një (1) anëtar, i përzgjedhur nga Kryeministri.  

 
Neni 18 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-034 
për Shtetësinë e Kosovës (ligji) 

 
1. Titulli i nenit 29 të ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 29 
Regjistrimi dhe përcaktimi i shtetësisë 

 
Neni 19 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-237 
për Regjistrimin e Popullsisë,  të Ekonomive Familjare dhe të Banesave (Ligji) 

 
1. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 4.12., riformulohet me tekstin si në vijim:  

4.12 Një (1) përfaqësues nga një prej Universiteteve publike, anëtar;  
 

Neni 20 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-046 

për Forcën e Sigurisë së Kosovës (ligji) 
 
1. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 3., riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Forca e Sigurisë së Kosovës është e strukturuar dhe e përgatitur për të 
përmbushur funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë ose organizatave 
tjera për zbatim të ligjit.  

2. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 2., riformulohet me tekstin si në vijim:  
2. Forca e Sigurisë së Kosovës është e armatosur lehtë dhe nuk ka armë të rënda, 

siç janë tanket, artileria e rëndë ose kapacitete sulmuese ajrore. Një rishikim i 
plotë i këtyre kufizimeve, do të bëhet jo më herët se pesë vjet nga koha e 
hyrjes në fuqi e Ligjit Nr. 03/L-046 për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Detyrat 
fillestare të Forcës së Sigurisë së Kosovës janë:  
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3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 2, pika (e) fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 21 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-082 

për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës (ligji) 
 
1. Neni 5 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 22 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-033 për Statusin, 

imunitetet dhe privilegjet e misioneve diplomatike, konsullore dhe personelin e 
Kosovës dhe praninë ndërkombëtare ushtarake, si dhe personelin e saj 

 
1. Neni 3 i ligjit bazik paragrafi 2. pika (a) riformulohet me tekstin si në vijim: 

(a) Zyra Civile Ndërkombëtare dhe Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian. 
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3.3. Individët e emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtarë, në pajtim me 
Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 
mars 2007, mandati i të cilëve nuk ka përfunduar para deklarimit të 
përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrur gëzojnë statusin, privilegjet dhe 
imunitetet e përcaktuara në ligjin bazik.  

3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 6., riformulohet me tekstin si në vijim:  
4.6. Ministri i Punëve të Jashtme nuk mund t'i shpallë PSBE-në ose një anëtar të 

personelit të tij, anëtarët e personelit të ICO-së, përfshirë individët e 
përcaktuar në nenin 3.3. të ligjit bazik ose anëtarët e misionit EULEX, si 
persona non grata.  

4. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 7. fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 23 
 
1. Të gjithë anëtarët ndërkombëtarë të emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar, 

në pajtim me Kushtetutën e Republikës se Kosovës, me përjashtim të atyre të 
Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Agjencisë Kosovare të Pronës gjyqtarët 
ndërkombëtarë të Panelit të Ankesave të Gjykatës Supreme, dhe dy gjyqtarë në 
Komisionin për Kërkesa Pronësore, nëse për çfarëdo arsye largohen nga pozita para 
datës 31 gusht 2014 ai/ajo do të zëvendësohet me një anëtar vendor.  

2. Nëse në cilindo ligj të aplikueshëm në Republikën e Kosovës përdoren termet ICO 
ose PCN, të njëjtat shfuqizohen dhe zëvendësohen me institucionet vendore 
përkatëse.  
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II. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 24 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi me hyrjen në fuqi të amendamenteve kushtetuese për përfundimin e 
mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. 
 
Ligji Nr. 04/L-115 
31 gusht 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-036-2012, datë 04.09.2012 nga Presidentja e Republikës 
së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.25 / 7 SHTATOR 
2012, PRISHTINË 
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Kreu IX: Dispozitat përfundimtare............................................................................................................... 976 
 
 
Kuvendi i Kosovës, 
 
Në mbështetje të Kreut 5.1 (ç) dhe 9.1.26 (a) të Kornizës Kushtetuese për 
Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9 datë 15 
maj 2001), dhe 
 
Me qëllim të rregullimit të lëndës së arbitrazhit dhe të ekzekutimit të vendimeve të 
arbitrazhit të nxjerra brenda dhe jashtë Kosovës në pajtim me standardet bashkëkohore 
Evropiane dhe ndërkombëtare, 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR ARBITRAZHIN 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Fushëveprimi 
 
Me këtë ligj përcaktohen rregullat që zbatohen për marrëveshjet e arbitrazhit, 
procedurat e arbitrazhit si dhe njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve të arbitrazhit të 
nxjerra brenda dhe jashtë Kosovës. 
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Neni 2 
Përkufi zimet 

 
“Marrëveshja e Arbitrazhit” nënkupton marrëveshjen e arritur ndërmjet dy ose më 
shumë personave, që disa ose të gjitha kontestet juridike, të cilat kanë lindur ose që 
mund të lindin ndërmjet tyre, do t’i nënshtrohen arbitrazhit. 
“Vendim” përfshin të gjitha urdhrat e nxjerra nga tribunali i arbitrazhit, qofshin ato të 
përkohshme, të pjesshme, procedurale, meritore ose përfundimtare, lidhur me të gjitha 
çështjet, përfshirë këtu edhe shpenzimet. 
“Konsumator” do të thotë çdo person fi zik i cili lidhë kontratë për qëllime që nuk 
kanë të bëjnë me tregti, afarizmin ose profesionin e tij. 
“Person” përfshin të gjithë personat fi zikë dhe juridikë. Në kuadër të personave 
juridikё bëjnë pjesë personat juridikё të së drejtës private si dhe personat juridikё të së 
drejtës publike. 
“Gjykatë” në këtë ligj i referohet gjykatës së caktuar në marrëveshjen e arbitrazhit ose, 
në mungesë të një përcaktimi të tillë, Gjykatës Ekonomike. 
“Tribunal” nënkupton tribunalin e arbitrazhit. 
 

Neni 3 
Kompetencat e gjykatës 

 
Asnjë gjykatë në Kosovë nuk ka të drejtë të ndërhyjë në procedurën e arbitrazhit, 
përveç nëse është përcaktuar ndryshe me këtë ligj. 
 

Neni 4 
Njoftimi dhe llogaritja e afateve kohore 

 
4.1. Të gjitha njoftimet, kumtesat ose parashtresat konsiderohen se janë pranuar nëse 

ato i janë dorëzuar personalisht personit të adresuar, ose nëse i dërgohen 
personit të adresuar përmes postës së regjistruar në vendbanimin e tij, në vendin 
ku ai e ushtron afarizmin ose në adresën e tij postare. Nëse asnjëra nga 
lokacionet e lartpërmendura nuk mund të gjinden, njoftimi konsiderohet së është 
pranuar nëse ai i dërgohet personit të adresuar në vendbanimin ose vendin e 
ushtrimit të afarizmit të fundit të njohur. Njoftimi konsiderohet se është pranuar 
në ditën kur është bërë dorëzimi i tij. Dispozitat e këtij paragrafi nuk zbatohen 
lidhur me njoftimet dhe parashtresat e dorëzuara gjatë procedurave gjyqësore. 

4.2. Të gjitha afatet kohore të parapara në këtë ligj fillojnë të ecin një ditë pas pranimit 
të njoftimit. Nëse dita e fundit e këtij afati kohor është festë zyrtare ose nuk është 
ditë pune në vendbanimin ose vendin e afarizmit të personit të adresuar, atëherë 
afati kohor përfundon në ditën e parë vijuese të punës. Festat zyrtare ose ditët që 
nuk janë ditë pune duhet të përfshihen në llogaritjen e afatit kohor. 
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KREU II 
MARRËVESHJA E ARBITRAZHIT 

 
Neni 5 

Arbitrabiliteti 
 
5.1. Një mosmarrëveshje mund të zgjidhet përmes arbitrazhit vetëm nëse ekziston 

një marrëveshje e palëve, me anë të së cilës ato pranojnë që mosmarrëveshja të 
zgjidhet përmes arbitrazhit. 

5.2. Të gjitha mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me kërkesa civile-juridike dhe 
ekonomike-juridike mund t’i nënshtrohen arbitrazhit, përveç nëse është e 
ndaluar me ligj. 

 
Neni 6 

Marrëveshja e arbitrazhit 
 
6.1. Marrëveshja e arbitrazhit lidhet në formë të shkruar. 
6.2. Kushti i mësipërm konsiderohet se është përmbushur edhe nëse lidhja e 

marrëveshjes së arbitrazhit dokumentohet në formë të këmbimit të letrave, 
telefaksit, telegramit ose mënyrave të tjera të telekomunikimit ose komunikimit 
elektronik, në formë të konosmanit, nëse konosmani përmban shprehimisht një 
klauzolë të arbitrazhit, ose në rast të paraqitjes së padisë dhe të përgjigjes në 
padi, në kuadër të së cilës njëra palë pretendon se ekziston një marrëveshje 
arbitrazhi dhe pala tjetër nuk e konteston këtë. 

6.3. Nëse një konsumator është palë në marrëveshjen e arbitrazhit, marrëveshja e 
arbitrazhit konsiderohet të jetë lidhur në formën e shkruar vetëm nëse të gjitha 
palët në marrëveshjen e arbitrazhit e nënshkruajnë personalisht dokumentin që 
përmban klauzolën e arbitrazhit. Nënshkrimi i cekur në këtë paragraf mund të 
zëvendësohet me nënshkrimin elektronik në përputhje me legjislacionin përkatës 
për nënshkrimet elektronike. 

6.4. Mospërmbushja e kushteve të përcaktuara nё paragrafin 2 dhe 3 të këtij neni nuk 
merret parasysh nga tribunali i arbitrazhit, nëse palët e kanë inicuar procedurën e 
arbitrazhit. 

 
Neni 7 

Paditë para Gjykatave 
 
Gjykata, para së cilës është ngritur një padi lidhur me një çështje, e cila i nënshtrohet 
arbitrazhit, e hedh poshtë padinë, nëse i padituri në përgjigjen e tij ndaj padisë thirret 
në marrëveshjen e arbitrazhit, përveç nëse gjykata konstaton se marrëveshja e 
arbitrazhit është e pavlefshme ose që çështja kontestuese nuk mbulohet nga 
marrëveshja e arbitrazhit. 
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Neni 8 
Masat e përkohshme të gjykatës 

 
Pa marrë parasysh marrëveshjen e arbitrazhit ose fi llimin e procedurës së arbitrazhit, 
gjykata kompetente mund të merr masa të përkohshme, nëse kjo kërkohet nga njëra 
palë e cila paraqet prova të besueshme se asaj mund t’i shkaktohet dëm ose humbje e 
menjëhershme ose e pariparueshme nëse nuk merret masa e përkohshme. 
 

KREU III 
PËRBËRJA E TRIBUNALIT TË ARBITRAZHIT 

 
Neni 9 

Numri dhe emërimi i arbitërve 
 
9.1. Tribunali i arbitrazhit përbëhet nga një arbitër i vetëm ose nga një trup arbitrash, 

me kusht që numri i arbitrave të këtij trupi të jetë një numër tek. 
9.2. Palët mund të merren vesh për procedurën e emërimit të arbitrit ose të arbitrave. 
9.3. Nëse palët nuk merren vesh për numrin e arbitrave ose për procedurën e 

emërimit të tyre brenda 15 ditëve pasi që i padituri të ketë pranuar njoftimin për 
arbitrazh, tribunali i arbitrazhit do të përbëhet nga një trup prej 3 arbitërve të 
cilët emërohen sipas paragrafit 4 të këtij neni. 

9.4. Në rastin e përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni, secila palë emëron një 
arbitër. Dy arbitrat e emëruar, e emërojnë arbitrin e tretë i cili do të jetë drejtues 
i tribunalit të arbitrazhit. Nëse njëra pala nuk e emëron arbitrin brenda tridhjetë 
(30) ditëve nga pranimi i kërkesës për ta bërë këtë, ose nëse dy arbitrat nuk 
merren vesh për emërimin e arbitrit të tretë brenda tridhjetë ditëve nga emërimi i 
tyre, atëherë me kërkesën e njërës palë arbitri përkatës emërohet nga Gjykata. 

9.5. Përveç nëse palët pajtohen ndryshe, pala, e cila e ka bërë emërimin e arbitrit, 
është e lidhur për këtë emërim prej momentit, kur pala tjetër ta ketë pranuar 
njoftimin për emërimin e arbitrit. 

9.6. Kur Gjykata e emëron arbitrin, ajo i merr parasysh kualifikimet të cilat arbitri 
duhet t’i plotësojë sipas marrëveshjes së arbitrazhit dhe duhet të sigurojë që 
arbitri të jetë i pavarur, i paanshëm dhe të mos ketë ndonjë konflikt interesi. 

 
Neni 10 

Përjashtimi i arbitrit 
 
10.1. Personi, të cilit njëra palë ose Gjykata i drejtohet për emërim si arbitër, ka për 

detyrë t’i bëjë publike të gjitha rrethanat të cilat mund të shkaktojnë dyshime 
lidhur me pa-anësinë ose pavarësinë e tij. Arbitri, pas emërimit, duhet t’i bëjë 
publike rrethanat e tilla para palëve nëse palët nuk janë njoftuar paraprakisht për 
këto rrethana. 

10.2. Secila palë mund të kërkojë përjashtimin e cilitdo arbitër, nëse ajo ka dyshime të 
arsyeshme lidhur me pa-anësinë ose pavarësinë e arbitrit, ose nëse arbitri nuk i 
posedon kualifikimet për të cilat palët janë pajtuar. Pala mund të kërkojë 
përjashtimin e arbitrit të cilin e ka emëruar ajo, vetëm nëse arsyet për 
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përjashtimin e tij kanë lindur pas emërimit të arbitrit. Pala gjegjëse ka për detyrë 
të kërkojë përjashtimin e arbitrit menjëherë pasi të njoftohet për rrethanat të cilat 
e arsyetojnë përjashtimin. 

 
Neni 11 

Procedura për përjashtimin e arbitërve 
 
11.1. Palët mund të merren vesh për procedurën e përjashtimit të një arbitri. 

Paragrafët 2, 3 dhe 4 të këtij neni zbatohen, nëse palët nuk janë pajtuar për një 
procedurë të tillë. 

11.2. Brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga emërimi i arbitrit ose pasi të jetë njoftuar për 
rrethanat e përcaktuara me nenin 10, paragrafi 2, pala e cila kërkon përjashtimin 
e një arbitri ka për detyrë, t’i dërgojë palës tjetër dhe anëtarëve tjerë të tribunalit 
një njoftim për përjashtimin. Njoftimi duhet të bëhet me shkrim dhe në të duhet 
të theksohen arsyet për përjashtim. 

11.3. Nëse arbitri nuk jep dorëheqje ose pala tjetër nuk pajtohet me përjashtimin, 
tribunali i arbitrazhit vendos mbi kërkesën për përjashtimin e arbitrit. 

11.4. Nëse kërkesa për përjashtimin e arbitrit nuk është e suksesshme sipas procedurës 
për të cilën janë pajtuar palët ose sipas procedurës së paraparë në paragrafin 2 
dhe 3 të këtij neni, atëherë pala përkatëse mund të paraqesë kërkesën për 
përjashtimin e arbitrit para Gjykatës brenda 15 ditëve prej ditës së pranimit të 
njoftimit për refuzimin e kërkesës për përjashtim. Kundër vendimit të Gjykatës 
nuk lejohet ankesa. Përderisa Gjykata nuk ka vendosur për kërkesën, tribunali i 
arbitrazhit, duke përfshirë edhe arbitrin përjashtimi i të cilit kërkohet, mund të 
vazhdojë me procedurën e arbitrazhit dhe të nxjerr vendim. 

 
Neni 12 

Moskryerja e detyrës 
 
12.1. Nëse arbitri për arsye juridike ose faktike nuk mund t’i ushtrojë detyrat e tij ose 

për shkaqe tjera nuk i ndërmerr veprimet pa vonesë të arsyeshme, mandati i tij 
përfundon nëse jep dorëheqje ose kur palët pajtohen për përfundimin e mandatit 
të tij. Nëse arbitri nuk jep dorëheqje ose nëse palët nuk pajtohen lidhur me 
përfundimin e mandatit, me kërkesën e njërës palë ose të ndonjë anëtari të 
tribunalit, Gjykata vendos për përfundimin e mandatit të arbitrit. Kundër 
vendimit të Gjykatës nuk është e lejuar ankesa. 

12.2. Nëse sipas paragrafit 1 të këtij neni ose nenit 11, paragrafi 2, arbitri jep 
dorëheqje ose palët pajtohen për përfundimin e mandatit të arbitrit, kjo nuk 
nënkupton se ekziston njëra prej arsyeve të parapara në këtë nen ose në nenin 
11, paragrafi 2. 

 
Neni 13 

Zëvendësimi i arbitrit 
 
Në rast se mandati i një arbitri përfundon sipas nenit 11 ose 12 ose për shkak të 
dorëheqjes së tij, atëherë emërohet një zëvendës arbitër sipas dispozitave për emërimin 
e arbitrave, përveç nësë palët dakordohen për një procedurë tjetër. 
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KREU IV 
KOMPETENCA E TRIBUNALIT TË ARBITRAZHIT 

 
Neni 14 

Kompetenca 
 
14.1. Tribunali i arbitrazhit vendos mbi vlefshmërinë e marrëveshjes së arbitrazhit dhe 

se a është kompetent për zgjidhjen e kontestit i cili i është parashtruar. Në këtë 
kontekst, klauzola e arbitrazhit, e cila është pjesë e një kontrate, trajtohet si 
marrëveshje e veçantë dhe e pavarur prej kontratës. 

14.2. Kundërshtimin, se tribunali i arbitrazhit nuk është kompetent, pala duhet ta 
dorëzojë më së voni deri në momentin e dorëzimit të përgjigjes në padi. Pala 
nuk mund të privohet nga e drejta e paraqitjes së kundërshtimit në fjalë, për 
shkak se e ka emëruar ose ka marrë pjesë në emërimin e një arbitri. 

14.3. Kundërshtimi, se tribunali i arbitrazhit e ka tejkaluar kompetencën e vet, duhet 
të paraqitet nga pala menjëherë pasi të vihet në dijeni për këtë. 

14.4. Në rastet e parapara me paragrafin 2 dhe 3 të këtij neni, tribunali i arbitrazhit 
mund të pranojë një kundërshtim të paraqitur me vonesë, nëse konstaton se pala 
ka arsyetim të pranueshëm për këtë vonesë. 

14.5. Secila palë mund të kërkojë nga gjykata që të shqyrtojë vendimin e tribunalit të 
arbitrazhit lidhur me kompetencën e tij mbi kontestin përkatës. Kjo kërkesë 
duhet të dorëzohet në gjykatë brenda tridhjetë ditëve prej ditës së pranimit të 
njoftimit me shkrim mbi vendimin. Paraqitja e kërkesës nuk e ndalon tribunalin 
e arbitrazhit që të vazhdojë me procedurën e arbitrazhit dhe të nxjerr vendim. 

 
Neni 15 

Masat e përkohshme 
 
15.1. Përveç nëse palët pajtohen ndryshe, tribunali i arbitrazhit, me kërkesën e njërës 

pale, mund të urdhërojë marrjen e masës së përkohshme, nëse pala paraqet prova 
të besueshme se asaj mund t’i shkaktohet dëm ose humbje e menjëhershme ose e 
pariparueshme në rast se nuk merret një masë e këtillë. Tribunali i arbitrazhit 
mund të kërkojë nga secila palë që të deponojë mjete siguruese lidhur me masat 
e tilla të përkohshme. 

15.2. Me kërkesën e palës, gjykata mund të urdhërojë ekzekutimin e masës së 
përkohshme të urdhëruar nga tribunali i arbitrazhit sipas paragrafit 1 të këtij 
neni, përveç kur sipas nenit 8, për çështjen e njëjtë, pala e ka kërkuar masën e 
përkohshme. 

15.3. Nëse konstatohet se masa e përkohshme e urdhëruar nga tribunali i arbitrazhit 
sipas paragrafit 1 të këtij neni ka qenë e paarsyeshme, pala në dobi të së cilës 
është urdhëruar masa e përkohshme ka për detyrë ta kompensojë dëmin të cilin e 
ka pësuar pala tjetër si pasojë e ekzekutimit të masës së përkohshme. Tribunali i 
arbitrazhit është kompetent për të vendosur lidhur me arsyeshmërinë e masës së 
përkohshme dhe për çështjet që kanë të bëjnë me kompensimin e dëmit të 
lartpërmendur. 
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KREU V 
PROCEDURAT E ARBITRAZHIT 

 
Neni 16 

Rregullat e përgjithshme 
 
16.1. Palët trajtohen në mënyrë të barabartë dhe secila palë duhet të ketë mundësinë e 

plotë që të paraqesë rastin e saj në secilën fazë të procedurës së arbitrazhit. 
16.2. Palët janë të lira në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre, të cilët do t’i përfaqësojnë 

ato në procedurën e arbitrazhit. Asnjë përfaqësues i autorizuar nga pala, nuk 
mund të përjashtohet nga procedura e arbitrazhit. 

16.3. Pa cenuar dispozitat e detyrueshme të këtij ligji, palët mund të pajtohen mbi 
procedurën e arbitrazhit. 

16.4. Nëse palët nuk janë pajtuar për procedurën e arbitrazhit dhe në mungesë të 
dispozitave përkatëse në këtë ligj, tribunali i arbitrazhit i përcakton vet rregullat 
e arbitrazhit duke i zbatuar përshtatshmërisht rregullat e procedurës 
kontestimore ose duke i zbatuar rregullat e arbitrazhit të një institucioni të 
arbitrazhit të përhershëm. 

 
Neni 17 

Vendi i arbitrazhit 
 
17.1. Nëse palët nuk janë pajtuar mbi vendin ku duhet të mbahet arbitrazhi, tribunali i 

arbitrazhit e cakton vendin e mbajtjes së arbitrazhit duke marrë parasysh 
rrethanat e rastit dhe përshtatshmërinë e vendit për palët dhe tribunalin. 

17.2. Pa cenuar paragrafin 1 të këtij neni, dhe nëse palët nuk janë marrë vesh ndryshe, 
tribunali i arbitrazhit mund të takohet në cilindo vend që e konsideron të 
përshtatshëm për mbajtjen e dëgjimit të palëve, tё dëshmitarëve, ose të 
ekspertëve, mbajtjen e konsultimeve ndërmjet anëtarëve të tribunalit të 
arbitrazhit dhe për shiqimin e sendeve ose dokumenteve. 

 
Neni 18 

Fillimi i procedurës së arbitrazhit 
 
Nëse palët nuk janë pajtuar ndryshe, procedura e arbitrazhit lidhur me një kontest të 
caktuar fi llon në ditën kur kërkesa që kontesti t’i nënshtrohet arbitrazhit pranohet nga 
pala e paditur. 
 

Neni 19 
Gjuha 

 
19.1. Nëse palët nuk janë pajtuar ndryshe, tribunali i arbitrazhit, menjëherë pas 

themelimit të tij, e përcakton gjuhën ose gjuhët të cilat do të përdoren gjatë 
procedurës së arbitrazhit. Marrëveshja ndërmjet palëve, respektivisht, vendimi i 
tribunalit vlejnë për të gjitha deklaratat dhe parashtresat me shkrim që 
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dorëzohen nga palët, seancat e dëgjimit, si dhe vendimet ose kumtesat tjera të 
tribunalit të arbitrazhit. 

19.2. Tribunali i arbitrazhit mund të urdhërojë që të gjitha dokumenteve të dorëzuara 
gjatë procedurës së arbitrazhit t’u bashkëngjitet një përkthim në gjuhën ose 
gjuhët për të cilat janë pajtuar palët ose të cilat i ka caktuar tribunali i arbitrazhit. 
Tribunali i arbitrazhit i pranon vetëm përkthimet e bëra nga një përkthyes i 
certifikuar ose i aprovuar nga gjykata. 

 
Neni 20 

Padia, përgjigjja në padi dhe kundër-padia 
 
20.1. Brenda afatit të dakorduar nga palët ose, në mungesë të një dakordimi të tillë, 

brenda afatit të caktuar nga tribunali i arbitrazhit, paditësi ka për detyrë të 
paraqesë padinë e tij dhe provat në të cilat mbështetet padia, dhe i padituri ka për 
detyrë të paraqesë përgjigjen në padi dhe provat në të cilat mbështetet ajo. Së 
bashku me padinë, përkatësisht, në përgjigjen në padi, palët mund t’i paraqesin 
të gjitha dokumentet tjera të cilat i konsiderojnë të nevojshme dhe përcaktojnë se 
cilat prova tjera do t’i paraqesin. 

20.2. Nëse palët nuk janë pajtuar ndryshe, secila palë gjatë procedurës së arbitrazhit 
mund ta ndryshojë ose ta plotësojë padinë e vet, respektivisht përgjigjen e vet në 
padi, përveç nëse tribunali i arbitrazhit konsideron se ndryshimet ose plotësimet 
janë të palejueshme për shkak se janë paraqitur me vonesë. 

20.3. Së bashku me përgjigjen në padi, ose në një fazë të mëvonshme të procedurës, 
kur tribunali i arbitrazhit, duke marrë parasysh rrethanat e rastit, vendos se 
vonesa është e arsyeshme, i padituri mund të paraqesë kundër-padinë e cila 
mbështetet në të njëjtën kontratë ose në një kërkesë të bazuar në të njëjtën 
kontratë me qëllim të kompensimit të ndërsjellët të kërkesave. Paragrafi 1 dhe 2 
i këtij neni zbatohen përshtatshmërisht për kundër-paditë. 

 
Neni 21 

Dëgjimi i palëve dhe procedura me shkrim 
 
21.1. Në mungesë të marrëveshjes ndërmjet palëve, tribunali i arbitrazhit vendosë se a 

do të mbahet seanca e dëgjimit ose procedura do të zhvillohet në bazë të 
dokumenteve dhe materialeve të tjera të shkruara, ose nëse do të kombinohen të 
dy këto procedura. Nëse palët nuk e kanë përjashtuar mbajtjen e seancave të 
dëgjimit, tribunali i arbitrazhit mbanë seancat e dëgjimit në një fazë të 
përshtatshme të procedurës, nëse një gjë e tillë kërkohet nga pala. Seancat e 
dëgjimit nuk janë publike, përveç nëse palët janë dakorduar ndryshe. 

21.2. Palët duhet të informohen paraprakisht dhe në kohë të duhur në lidhje me çdo 
seancë të dëgjimit dhe çdo mbledhje të tribunalit të arbitrazhit e cila ka për 
qëllim nxjerrjen e provave. 

21.3. Të gjitha deklaratat, dokumentet ose informatat e tjera të cilat njëra palë ia 
dorëzon tribunalit të arbitrazhit u dërgohen edhe të gjitha palëve tjera. Kjo vlen 
edhe për raportet e ekspertëve ose provave tjera në formë të shkruar në të cilat 
tribunali i arbitrazhit mund ta mbështesë vendimin e tij. 
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21.4. Tribunali i arbitrazhit bënë përgatitjen e përkthimeve të deklaratave gojore gjatë 
seancave të dëgjimit si dhe mbajtjen e procesverbalit gjatë seancës, nëse një gjë 
ë tillë konsiderohet e nevojshme nga tribunali i arbitrazhit duke marrë parasysh 
rrethanat e rastit, ose nëse palët janë pajtuar për këtë dhe e kanë njoftuar 
tribunalin e arbitrazhit së paku 15 ditë para mbajtjes së seancës së dëgjimit. Palët 
i bartin shpenzimet e përkthimit. 

 
Neni 22 

Mbyllja e seancës së dëgjimit 
 
22.1. Pas paraqitjes së provave sipas nenit 20, paragrafi 1, tribunali i arbitrazhit mund 

të kërkojë nga palët se a kanë për të paraqitur prova shtesë ose dëshmitarë 
plotësues. Nëse nuk ka paraqitje të tilla, seanca e dëgjimit mbyllet. 

22.2. Me iniciativë të vetën, ose në bazë të kërkesës së njërës palë, tribunali i 
arbitrazhit mundet, në raste të jashtëzakonshme dhe kur këtë e konsideron të 
domosdoshme, ta caktojë rihapjen e seancës së dëgjimit në çdo kohë para 
marrjes së vendimit meritor. 

 
Neni 23 
Provat 

 
23.1. Secila palë e ka barrën e të provuarit për faktet të cilat e mbështesin padinë, 

përkatësisht, përgjigjen në padi. 
23.2. Tribunali i arbitrazhit përcakton pranueshmërinë, relevancën, vërtetësinë dhe 

peshën e provave të paraqitura. 
23.3. Tribunali i arbitrazhit vendos mbi pranimin ose hedhjen poshtë të kërkesave për 

nxjerrjen e provave. Tribunali i arbitrazhit mund të nxjerrë prova, nëse këtë e 
konsideron të nevojshme, dhe bënë vlerësimin tyre në mënyrë të lirë dhe të 
paanshme. 

23.4. Në çdo kohë gjatë procedurës, tribunali i arbitrazhit mund të kërkojë nga palët 
që të paraqesin dokumente ose prova tjera brenda afatit të caktuar nga ai. 

 
Neni 24 

Dëshmitarët 
 
24.1. Nëse duhet të dëgjohet një dëshmitar, së paku 15 ditë para mbajtjes së seancës 

së dëgjimit, secila palë duhet t’ia dorëzojë tribunalit të arbitrazhit dhe palës 
tjetër emrin edhe adresën e dëshmitarit të cilin e fton të deklarohet, çështjen për 
të cilën do të dëshmojë dhe gjuhën në të cilën do ta paraqes dëshminë. 

24.2. Deklaratat e dëshmitarëve mund të paraqiten edhe në formë të deklaratave të 
shkruara, të nënshkruara nga dëshmitari, me kusht që dëshmitari të jetë në 
dispozicion për palët, nëse njëra palë e kërkon ekzaminimin e dëshmitarit. 
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Neni 25 
Ekspertët 

 
25.1. Përveç nëse palët janë pajtuar ndryshe, tribunali i arbitrazhit mund të emërojë 

një ose më shumë ekspertë të cilët do t’i raportojnë atij me shkrim për çështje tё 
caktuara nga tribunali i arbitrazhit. 

25.2. Tribunali i arbitrazhit mund ta urdhërojë një palë që ekspertit t’i jep çdo 
informatë të nevojshme, të përgatisë ose t’i ofrojë qasje në dokumente ose sende 
për shiqim. Pas pranimit të raportit të ekspertit, tribunali i arbitrazhit ua dërgon 
palëve nga një kopje të raportit me ç’rast palëve u jepet mundësia që me shkrim 
ta shprehin mendimin e tyre lidhur me raportin. 

25.3. Përveç nëse palët janë pajtuar ndryshe, me kërkesë të palës ose nëse tribunali i 
arbitrazhit këtë e konsideron të nevojshme, eksperti, pasi të ketë dorëzuar 
raportin me shkrim, dëgjohet në seancë, gjatë së cilës palët kanë mundësi ta 
marrin ekspertin në pyetje. Gjatë kësaj seance të dëgjimit, palët mund të 
paraqesin ekspertët e tyre për të dhënë mendimin e tyre në lidhje me çështjet e 
ngritura. 

 
Neni 26 

Mosveprimi i palës 
 
26.1. Nëse paditësi nuk e paraqet padinë e tij në pajtim me nenin 20, paragrafi 1 dhe 

nuk ka arsyetim të mjaftueshëm për këtë, tribunali i arbitrazhit e mbyllë 
procedurën e arbitrazhit. 

26.2. Nëse i padituri nuk e paraqet përgjigjen e tij në padi sipas nenit 20, paragrafi 1, 
tribunali i arbitrazhit vazhdon me procedurën. Mungesa e paraqitjes së 
përgjigjes në padi nga i padituri nuk do të konsiderohet si pranim i pretendimeve 
të paditësit. 

26.3. Nëse njëra palë, edhe pse ka qenë e njoftuar me rregull sipas këtij ligji, nuk merr 
pjesë në seancën e dëgjimit ose nuk i dorëzon provat brenda afatit të caktuar, 
tribunali i arbitrazhit mund ta vazhdojë procedurën e arbitrazhit dhe ta nxjerrë 
vendimin në bazë të provave me të cilat disponon. 

 
Neni 27 

Heqja dorë nga kundërshtimi 
 
Pala e cila është në dijeni për një shkelje të ndonjë dispozite të këtij ligji ose të 
marrëveshjes me palën tjetër por e cila prapseprapë vazhdon procedurën e arbitrazhit 
pa kundërshtuar menjëherë shkeljen në fjalë, konsiderohet se ka hequr dorë nga e drejta 
për të parashtruar kundërshtimin. 
 

Neni 28 
Ndihma e gjykatës 

 
28.1. Tribunali i arbitrazhit, ose pala që ka marrë miratimin paraprak nga tribunali i 

arbitrazhit, mund të kërkojë ndihmë nga gjykata, me qëllim të nxjerrjes së 
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provave ose për kryerjen e punëve tjera juridike të cilat tribunali i arbitrazhit nuk 
është kompetent për t’i kryer. 

28.2. Nëse gjykata konstaton se kërkesa e tillë është e pranueshme, ajo e zbaton 
kërkesën në pajtim me rregullat e saja procedurale. 

 
KREU VI 

VENDIMET 
 

Neni 29 
E drejta kompetente 

 
29.1. Në rastet me element ndërkombëtar, tribunali i arbitrazhit zbaton të drejtën të 

cilën palët e kanë caktuar si të drejtën kompetente për aspektet materiale të 
kontestit. Në mungesë të një caktimi të tillë nga palët, tribunali i arbitrazhit 
zbaton të drejtën e përcaktuar nga rregullat e së drejtës ndërkombëtare private. 
Në të gjitha rastet tjera, tribunali i arbitrazhit e zbaton legjislacionin e Kosovës. 

29.2. Tribunali vendos ex aequo et bono ose si amiable compositeur vetëm nëse palët 
shprehimisht e kanë autorizuar për këtë. 

29.3. Në të gjitha rastet, tribunali i arbitrazhit vendos në pajtim me dispozitat e 
kontratës duke marrë parasysh uzancat tregtare që vlejnë për rastin konkret. 

 
Neni 30 

Marrja e vendimeve 
 
30.1. Në procedurën e arbitrazhit me më shumë se një arbitër, çdo vendim i tribunalit 

të arbitrazhit merret me shumicë votash të të gjithë anëtarëve të tribunalit të 
arbitrazhit, përveç nëse palët pajtohen ndryshe. 

30.2. Për çështjet procedurale drejtuesi i tribunalit të arbitrazhit vendos vet, nëse për 
këtë është i autorizuar nga palët ose nga të gjithë anëtarët e tribunalit të 
arbitrazhit. 

 
Neni 31 

Forma dhe përmbajtja e vendimit 
 
31.1. Vendimi i tribunalit të arbitrazhit nxirret në formë të shkruar dhe është 

përfundimtar dhe i detyrueshëm për palët. Vendimi për palët e ka efektin e njëjtë 
juridik sikurse një aktgjykim i plotfuqishëm dhe detyrues i gjykatës. 

31.2. Në vendim ceken arsyet mbi të cilat mbështetet vendimi, përveç nëse palët janë 
pajtuar që arsyet të mos ceken. 

31.3. Vendimi nënshkruhet nga arbitri ose arbitrat, dhe mbanë datën dhe vendin kur 
është nxjerrë. Në procedurën e arbitrazhit me më shumë se një arbitër, 
nënshkrimet e shumicës së anëtarëve të tribunalit janë të mjaftueshme, me kusht 
që në vendim të shpjegohen arsyet për mungesën e nënshkrimeve të tjera. 

31.4. Nga një kopje e vendimit të nënshkruar nga arbitrat u dorëzohet të dyja palëve, 
pasi që të jenë paguar të gjitha taksat. 

31.5. Vendimi bëhet publik vetëm me pëlqimin e të gjitha palëve. 
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Neni 32 
Pajtimi 

 
32.1. Nëse para nxjerrjes së vendimit palët pajtohen për zgjidhjen e kontestit, tribunali 

e ndërprenë procedurën e arbitrazhit. 
32.2. Nëse kërkohet nga palët, tribunali i arbitrazhit mund të dokumentojë pajtimin e 

palëve në formë të një vendimi të arbitrazhit sipas kushteve për të cilat janë 
pajtuar palët, përveç nëse përmbajtja e pajtimit cenon ose është në kundërshtim 
me rendin publik (ordre public). Vendimi i tillë e ka efektin e njëjtë sikur një 
vendim meritor. 

 
Neni 33 

Përfundimi i procedurës së arbitrazhit 
 
33.1. Procedura e arbitrazhit përfundon me nxjerrjen e vendimit përfundimtar ose të 

një urdhri të tribunalit të arbitrazhit sipas paragrafit 2 të këtij neni. 
33.2. Tribunali i arbitrazhit nxjerr urdhër për ndërprerjen e procedurës së arbitrazhit 

nëse: 
1. paditësi: 

a) nuk e dorëzon padinë e tij sipas nenit 20, paragrafi 1; 
b) e tërheq padinë, përveç nëse i padituri e kundërshton këtë dhe tribunali 

i arbitrazhit konstaton se i padituri ka interes legjitim që të nxirret 
vendimi përfundimtar mbi kontestin; 

2. palët pajtohen për përfundimin e procedurës; ose 
3. palët nuk vazhdojnë procedurën e arbitrazhit edhe pse vazhdimi i 

procedurës është kërkuar nga tribunali i arbitrazhit ose nëse vazhdimi i 
procedurës së arbitrazhit është bërë i pamundshëm ose i panevojshëm për 
arsye të tjera. 

33.3. Mandati i tribunalit të arbitrazhit përfundon me ndërprerjen e procedurës, përveç 
nëse me ligj parashihet ndryshe. 

 
Neni 34 

Shpenzimet e procedurës 
 
34.1. Përveç nëse palët janë pajtuar ndryshe, tribunali i arbitrazhit cakton shpenzimet 

në vendimin e tij përfundimtar. Shpenzimet në fjalë përfshijnë: 
a) taksën e tribunalit të arbitrazhit; 
b) shpenzimet e arbitrave; 
c) shpenzimet për ekspertë dhe ndihmën tjetër të cilën e ka kërkuar tribunali i 

arbitrazhit dhe për të cilën janë pajtuar palët; 
d) shpenzimet e udhëtimit dhe shpenzimet e tjera të dëshmitarëve, deri në 

masën e miratuar nga tribunali i arbitrazhit; 
e) shpenzimet për përfaqësimin dhe ndihmën për palën e suksesshme, nëse 

kompensimi i këtyre shpenzimeve është kërkuar gjatë procedurës së 
arbitrazhit, dhe vetëm deri në atë masë që tribunali i arbitrazhit e cakton të 
arsyeshëm; dhe 
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f) të gjitha taksat dhe shpenzimet e gjykatës kur kjo bënë emërimin e 
arbitërve. 

34.2. Taksat e tribunalit të arbitrazhit duhet të jenë të arsyeshme, duke marrë parasysh 
vlerën e kontestit, kompleksitetin e lëndës, kohën e shpenzuar nga arbitrat dhe 
rrethanat e tjera të rastit. Në rast se shfaqen mosmarrëveshje në lidhje me 
shumën e taksave që duhet paguar tribunalit të arbitrazhit, gjykata është 
kompetente që të vendosë mbi këtë çështje. 

34.3. Përveç nëse palët janë pajtuar ndryshe, shpenzimet e arbitrazhit i ngarkohen 
palës humbëse. Tribunali i arbitrazhit mund të ndajë shpenzimet e parapara në 
paragrafin 1 të këtij neni ndërmjet palëve, nëse konstaton se një ndarje e tillë 
është e arsyeshme duke marrë parasysh rrethanat e rastit. 

 
Neni 35 

Korrigjimi, interpretimi dhe plotësimi i vendimit 
 
35.1. Përveç nëse palët janë pajtuar ndryshe, brenda tridhjetë ditëve nga marrja e 

vendimit, secila palë, duke e njoftuar edhe palën tjetër, mund të kërkojë nga 
tribunali i arbitrazhit: 
a) ta interpretojë vendimin; 
b) ta korrigjojë ndonjë gabim në llogaritje, gabim shtypi ose çfarëdo gabimi 

tjetër të kësaj natyre; ose 
c) ta nxjerrë një vendim plotësues në lidhje me paditë e ngritura para tribunalit 

të arbitrazhit, por të cilat nuk janë përfshirë në vendimin përfundimtar. 
35.2. Brenda tridhjetë ditëve nga dërgimi i vendimit, tribunali i arbitrazhit mund të 

bëjë korrigjime të tilla me iniciativë të vetën. Tribunali i arbitrazhit i bën 
korrigjimet ose jep interpretimin brenda tridhjetë ditëve nga pranimi i kërkesës 
për ta bërë këtë. 

35.3. Nëse tribunali i arbitrazhit konsideron se kërkesa për nxjerrjen e vendimit 
plotësues është e arsyeshme dhe konsideron se vendimi plotësues mund të 
nxirret pa mbajtjen e seancës së dëgjimit ose nxjerrjes së provave, tribunali i 
arbitrazhit e plotëson vendimin brenda gjashtëdhjetë ditëve nga pranimi i 
kërkesës. Neni 30 vlen përshtatshmërisht edhe për vendimet plotësuese. 

 
KREU VII 

PROCEDURA GJYQËSORE 
 

Neni 36 
Mjetet juridike 

 
36.1. Në rastet e parapara në paragrafin 2 dhe 3 të këtij neni, secila palë mund të 

kërkojë nga gjykata që të anulojë një vendim të tribunalit të arbitrazhit. 
36.2. Gjykata anulon vendimin e tribunalit nëse: 

a) Paditësi dëshmon se: 
(i) njëra palë në marrëveshjen e arbitrazhit nuk ka patur zotësinë për të 

vepruar; 
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(ii) marrëveshja e arbitrazhit nuk është e vlefshme sipas së drejtës së 
caktuar nga palët ose nga tribunali i arbitrazhit ose, në mungesë të një 
caktimi të tillë, sipas ligjit të zbatueshëm në Kosovë; 

(iii) paditësi nuk është njoftuar me rregull në lidhje me emërimin e një 
arbitri ose mbi procedurën e arbitrazhit, ose për arsye tjera nuk ka qenë 
në gjendje të paraqesë rastin e tij; 

(iv) vendimi nuk ka të bëjë me çështjen e shqyrtuar nga tribunali i 
arbitrazhit ose ka të bëjë me një çështje për të cilën nuk është 
kompetent tribunali i arbitrazhit, ose vendimi përfshinë çështje për të 
cilat nuk është kompetent tribunali i arbitrazhit. Në këto raste, nëse 
vendimi mbi çështjet për të cilat është kompetent tribunali i arbitrazhit 
mund të ndahet nga çështjet tjera, atëherë kjo pjesë e vendimit mund të 
ekzekutohet; 

(v) përbërja e tribunalit të arbitrazhit ose procedura e arbitrazhit nuk ka 
qenë në pajtim me dispozitat e këtij ligji ose me marrëveshjen e 
arbitrazhit, me kusht që mangësia e tillë të ketë patur ndikim në 
vendimin e tribunalit; ose 

b) Gjykata konstaton se: 
(i) arbitrazhi në fjalë është i ndaluar me ligj; ose 
(ii) ekzekutimi i vendimit do të cenonte ose do ishte në kundërshtim me 

rendin publik (ordre public). 
36.3. Përveç nëse palët janë pajtuar ndryshe, padia për anulimin e vendimit të 

tribunalit të arbitrazhit i dorëzohet gjykatës jo më vonë se nëntëdhjetë ditë pas 
pranimit të vendimit të tribunalit të arbitrazhit nga pala përkatëse. 

36.4. Kur kërkohet anulimi i vendimit të tribunalit të arbitrazhit, Gjykata mundet, nëse 
kjo është e arsyeshme, ta anulojë vendimin dhe t’ia kthejë lëndën tribunalit të 
arbitrazhit që ta iniciojë sërish procedurën e arbitrazhit ose që t’i merr ato 
veprime, të cilat sipas vlerësimit të tribunalit të arbitrazhit do të mënjanojnë 
arsyet për anulimin e vendimit. 

 
Neni 37 

Dispozitat e përgjithshme të procedurës 
 
37.1. Gjykata vendos me aktvendim. Para nxjerrjes së aktvendimit Gjykata ka për 

detyrë ta dëgjojë palën kundërshtare. 
37.2. Në rastin e ngritjes së padisë, sipas nenit 36, për anulimin e vendimit të 

tribunalit të arbitrazhit, Gjykata ka për detyrë t’i dëgjojë të gjitha palët. 
37.3. Kundër aktvendimit të Gjykatës në rastet e parapara në nenin 36, paragrafi 2, 

lejohet ankesa. Për të gjitha aktvendimet tjera të nxjerra nga Gjykata në pajtim 
me këtë ligj nuk lejohet ankesa. 
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KREU VIII 
NJOHJA DHE EKZEKUTIMI I VENDIMEVE TË TRIBUNALIT 

TË ARBITRAZHIT 
 

Neni 38 
Vendimet e arbitrazhit të nxjerra brenda Kosovës 

 
38.1. Vendimi i arbitrazhit i cili është nxjerrë nga një tribunal i arbitrazhit brenda 

Kosovës ekzekutohet pasi që të shpallet i ekzekutueshëm nga Gjykata. 
38.2. Kërkesa që vendimi i arbitrazhit të shpallet i ekzekutueshëm hidhet poshtë nëse 

Gjykata konstaton se ekzistojnë një ose më shumë arsye për anulimin e vendimit 
sipas nenit 36, paragrafi 2. Kërkesës për ekzekutimin e vendimit të arbitrazhit 
sipas këtij neni i bashkëngjitet vendimi i tribunalit të arbitrazhit ose një kopje e 
vërtetuar e tij. 

 
Neni 39 

Vendimet e arbitrazhit të nxjerra jashtë Kosovës 
 
39.1. Gjykatat e Kosovës i njohin vendimet e arbitrazhit të nxjerra jashtë Kosovës si 

të plotfuqishme dhe i ekzekutojnë ato nëse vendimet në fjalë janë njohur dhe 
janë shpallur të ekzekutueshëm sipas paragrafëve 2 deri 5 të këtij neni. 

39.2. Kërkesa për njohjen dhe ekzekutimin e një vendimi të arbitrazhit të nxjerrur 
jashtë Kosovës i paraqitet Gjykatës Ekonomike. 

39.3. Kërkesës për njohjen dhe ekzekutimin e vendimit të arbitrazhit pala e interesuar 
ia bashkëngjet: 
a) origjinalin e vendimit ose një kopje të vërtetuar të vendimit; 
b) origjinalin e marrëveshjes së arbitrazhit ose një kopje të vërtetuar të saj; dhe 
c) një përkthim të certifi kuar të marrëveshjes së arbitrazhit dhe të vendimit të 

arbitrazhit në njërën prej gjuhëve zyrtare të Kosovës, nëse marrëveshja ose 
vendimi nuk është përpiluar në njërën prej gjuhëve zyrtare të Kosovës. 

39.4. Kërkesa për njohjen dhe ekzekutimin e vendimit të arbitrazhit refuzohet në bazë 
të kërkesës së palës tjetër, nëse ajo dëshmon se: 
a) njëra palë në marrëveshjen e arbitrazhit, sipas së drejtës kompetente për atë 

marrëveshje, nuk ka pasur zotësi për të vepruar; ose nëse marrëveshja e 
arbitrazhit nuk ka qenë e vlefshme sipas së drejtës së caktuar nga palët ose, 
në mungesë të një caktimi të tillë, sipas së drejtës në territorin ku është 
marrë vendimi; 

b) pala, ndaj së cilës kërkohet ekzekutimi i vendimit, nuk është njoftuar me 
rregull në lidhje me caktimin e një arbitri ose për procedurën e arbitrazhit, 
ose për arsye tjera nuk ka qenë në gjendje të paraqesë rastin e saj; 

c) vendimi nuk ka të bëjë me çështjen e shqyrtuar nga tribunali i arbitrazhit 
ose ka të bëjë me një çështje e për të cilën nuk është kompetent tribunali i 
arbitrazhit, ose vendimi përfshin çështje për të cilat nuk është kompetent 
tribunali i arbitrazhit. Në këto raste, nëse vendimi mbi çështjet për të cilat 
është kompetent tribunali i arbitrazhit mund të ndahet nga çështjet tjera, 
atëherë kjo pjesë e vendimit mund të njihet dhe të ekzekutohet; 
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d) përbërja e tribunalit të arbitrazhit ose procedura e arbitrazhit nuk ka qenë në 
pajtim me dispozitat e ligjit të zbatueshëm në atë rast; dhe 

e) vendimi ende nuk është bërë i plotfuqishëm për palët, ose është shfuqizuar 
ose pezulluar nga një organ kompetent në territorin ku është nxjerrë 
vendimi, respektivisht sipas drejtës në bazë të së cilës është nxjerrë 
vendimi. 

39.5. Kërkesa për njohjen dhe ekzekutimin e vendimit të tribunalit të arbitrazhit 
refuzohet, nёse Gjykata konstaton se: 
a) sipas ligjit në fuqi në Kosovë, kontesti përkatës nuk mund të zgjidhet 

përmes arbitrazhit, ose 
b) njohja ose ekzekutimi i vendimit do të cenonte ose do të ishte në 

kundërshtim me rendin publik (ordre public) të Kosovës. 
 

KREU IX 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 40 

Ligji në fuqi 
 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha dispozitat e ligjit në fuqi të cilat 
nuk janë në pajtim me këtë ligj. 
 

Neni 41 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi një muaj pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës dhe pas shpalljes 
nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. 
 
UNMIK/REG/ 2008/30 
05.06.2008 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 37 / 10 SHTATOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton: 
 

LIGJ PËR ASPEKTET CIVILE TË RRËMBIMIT NDËRKOMBËTAR 
TË FËMIJËS 

 
KREU I 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është, sigurimi i kthimit të shpejtë të fëmijës që largohen apo 
mbahen pa të drejtë në shtetin e vendqëndrimit, si dhe sigurimi i respektimit i të drejtës 
së kujdestarisë dhe të kontaktit me fëmijët, të cilët janë banorë të përhershëm të 
Kosovës apo të një shteti kërkues. 
 

Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime:  

1.1 Fëmijë - personi nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjeç;  
1.2 Konventa e Hagës – Konventa për Aspektet Civile të Rrëmbimit 

Ndërkombëtar të Fëmijëve, e cila është nënshkruar në Hagë më 25 tetor 1980;  
1.3 Shteti kërkues - shteti i cili është palë sipas Konventës së Hagës;  
1.4 Autoriteti Qendror i Kosovës - Ministria e Drejtësisë së Republikës së 

Kosovës;  
1.5 Të drejtat e kujdestarisë - të drejtat që lidhen me kujdesin e fëmijës dhe në 

veçanti, e drejta për të përcaktuar vendbanimin e fëmijës;  
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1.6 Të drejtat e kontaktit - të drejtat për të marrë fëmijën për një periudhë të 
kufizuar në një vend tjetër nga vendbanimi i tij i përhershëm;  

1.7 Kujdestar i përkohshëm - personi i cili e ka larguar fëmijën pa të drejtë ose 
personit të cilit i është besuar fëmija në Kosovë, siç është përcaktuar me këtë 
ligj;  

1.8 Gjykata e Qarkut në Prishtinë - gjykata kompetente për vendosje dhe 
pasardhësen e saj sipas Ligjit për Gjykatat.  

 
Neni 3 

Largimi apo mbajtja e padrejtë e fëmijës 
 
1. Largimi apo mbajtja e një fëmije konsiderohet i padrejtë në rastet kur:  

1.1 konsiston në shkeljen e të drejtave të kujdestarisë dhënë një personi, një 
institucioni apo organi tjetër, qoftë bashkërisht apo individualisht, sipas ligjit të 
shtetit në të cilin fëmija ka qenë banor i përhershëm para largimit apo mbajtjes;  

1.2 në kohën e largimit apo mbajtjes këto të drejta janë ushtruar, qoftë bashkërisht 
apo individualisht, ose që mund të kenë qenë ushtruar me përjashtim të largimit 
apo mbajtjes.  

2. Të drejtat e kujdestarisë, të përmendura në paragrafin 1., nën-paragrafin 1.1., të 
këtij neni, mund të burojnë nga ligji, vendimi gjyqësor apo administrativ ose të një 
marrëveshjeje që ka efekt ligjor sipas ligjit të shtetit.  

3. Në përcaktimin nëse largimi apo mbajtja e fëmijës ka qenë e padrejtë autoritetet 
kosovare mund t’i referohen ligjit apo vendimit të huaj ex-officio.  

 
Neni 4 

Roli i Autoritetit Qendror të Kosovës 
 
1. Ministria e Drejtësisë është Autoriteti Qendror në Kosovë, për të kryer detyrat e 

përcaktuara me këtë ligj.  
2. Ministria e Drejtësisë bashkëpunon me autoritetet qendrore të caktuara në shtetet 

tjera dhe nxit bashkëpunimin midis autoriteteve kompetente në Kosovë, për të 
siguruar kthimin e shpejtë të fëmijëve duke përfshirë masat:  
2.1 për të zbuluar vendndodhjen e fëmijës, i cili është larguar apo mbajtur pa të 

drejtë;  
2.2 për të parandaluar dhe mbrojtur fëmijën nga veprimet e dëmshme duke marrë 

ose bërë që të merren masa të përkohshme;  
2.3 për të siguruar kthimin vullnetar të fëmijës ose për të arritur një marrëveshje 

për çështjen;  
2.4 për të filluar apo lehtësuar institucionit procedimin gjyqësor ose administrativ, 

me qëllim të kthimit të fëmijës dhe në rastin e duhur, të bëjnë përgatitje për 
organizimin ose sigurimin e ushtrimit efektiv të të drejtave të kontaktit;  

2.5 siç e kërkojnë rrethanat, të sigurojnë ose lehtësojnë sigurimin e konsulencës 
dhe asistencës ligjore, duke përfshirë pjesëmarrjen e konsulentëve ligjorë;  

2.6 të marrin masat e nevojshme administrative, për të siguruar kthimin e sigurt të 
fëmijës;  

2.7 të shkëmbejë informata me autoritetet qendrore të shteteve tjera për eliminim 
e pengesave për zbatimin e këtij ligji.  

 978 



 
Ligji Nr. 03/L-238 për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës 

Neni 5 
Raportimet 

 
1. Për të siguruar informacione lidhur me fëmijën, Ministria e Drejtësisë mund të 

kërkojë:  
1.1 nga cilido autoritet publik apo person në Kosovë, të sigurojë raport me shkrim 

apo informacione në lidhje me vendndodhjen e fëmijës;  
1.2 nga cilado gjykatë në Kosovë që të sigurojë kopje të vërtetuara të çfarëdo 

urdhri të gjykatës përkatëse, aktvendimi apo dokumentacion në lidhje me 
fëmijën.  

 
KREU II 

PROCEDIMET E PËRGJITHSHME 
 

Neni 6 
Kërkesa për kontakt dhe kthimin e fëmijës 

 
1. Çdo person, institucion apo organ tjetër që pretendon se një fëmijë është larguar nga 

apo në Kosovë apo është mbajtur në kundërshtim me të drejtat e kujdestarisë, mund 
t’i drejtohet Ministrisë së Drejtësisë ose Autoritetit Qendror të ndonjë shteti tjetër 
për asistencë në sigurimin e kthimit të fëmijës.  

2. Kërkesa për kthimin e fëmijës në Kosovë, në pajtim me paragrafin 1. të këtij neni, 
mund t’i dorëzohet gjithashtu edhe Gjykatës së Qarkut në Prishtinë.  

3. Gjykata e Qarkut në Prishtinë do t’i transmetojë kërkesën Ministrisë së Drejtësisë 
me kusht qe kërkesa të plotësojë kushtet në vijim:  
3.1 informacion në lidhje me identitetin e kërkuesit, të fëmijës dhe të personit që 

supozohet se ka larguar apo mbajtur fëmijën pa të drejtë;  
3.2 data e lindjes së fëmijës;  
3.3 shkaqet mbi të cilat bazohet pretendimi i kërkuesit për kthimin e fëmijës;  
3.4 të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me vendndodhjen e fëmijës dhe 

identitetin e personit me të cilin supozohet të jetë fëmija.  
4. Kërkesës për kthimin e fëmijës në Kosovë duhet t’i bashkëngjitet:  

4.1 një kopje e vërtetuar e ndonjë vendimi apo marrëveshjeje përkatëse;  
4.2 certifikatë apo dokument i vërtetuar që vjen nga autoriteti qendror ose ndonjë 

autoritet tjetër kompetent i shtetit të vendbanimit të përhershëm të fëmijës ose 
nga një person i kualifikuar, në lidhje me ligjin përkatës të këtij shteti;  

4.3 çdo dokument tjetër në interes të çështjes.  
 

Neni 7 
Procedurat e kthimit vullnetar 

 
1. Me pranimin e kërkesës nga vendi i huaj dhe pas verifikimit se kërkesa është në 

pajtim me kushtet e përcaktuara në nenin 6 të këtij ligji, Ministria e Drejtësisë do të 
informojë kujdestarin e përkohshëm të fëmijës se larguar apo mbajtur padrejtësisht 
në lidhje me kërkesën dhe do të bëjë propozimin për të siguruar kthimin vullnetar të 
fëmijës ose për të arritur marrëveshje.  
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2. Nëse kujdestari i përkohshëm nuk ndërmerr veprime brenda shtatë (7) ditëve prej 
datës kur e ka pranuar shkresën, Ministria e Drejtësisë inicion procedurat gjyqësore 
në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë dhe është e autorizuar të veprojë në interes të 
kërkuesit për kthimin e fëmijës nga Kosova.  

3. Nëse Ministria e Drejtësisë, pranon kërkesën për kthimin e fëmijës nga Kosova dhe 
ka arsye të besojë se fëmija është në një shtet tjetër, do t’ia transmetojë në mënyrë 
të drejtpërdrejtë dhe pa vonesë kërkesën autoritetit qendror të këtij shteti dhe do të 
informojë autoritetin qendror kërkues ose kërkuesi, në varësi të çështjes.  

 
KREU III 

PROCEDURAT GJYQESORE 
 

Neni 8 
Juridiksioni i Gjykatës 

 
1. Gjykata e Qarkut në Prishtinë do të ketë juridiksionin ekskluziv të instancës së parë 

në Kosovë.  
2. Shqyrtimi i kërkesës dhe lëshimi i urdhrave dhe aktvendimeve sipas këtij ligji do të 

procedohen në pajtim me Ligjin e Procedurës Jokontestimore.  
3. Nëse Gjykata e Qarkut në Prishtinë nuk vendos brenda një periudhe prej dyzetedy 

(42) ditëve lidhur me kërkesën, nga data e pranimit të kërkesës:  
3.1 Ministria e Drejtësisë mund të kërkojë nga Kryetari i Gjykatës së Qarkut në 

Prishtinë, që të paraqet deklaratë për shkaqet e vonesës së marrjes së vendimit 
brenda periudhës se përcaktuar; dhe  

3.2 Kryetari i Gjykatës së Qarkut do t’i jep arsyet me shkrim brenda pesë (5) 
ditësh pas pranimit të kërkesës nga Ministria. Me pranimin e arsyeve me 
shkrim, Ministria e Drejtësisë do t’ía përcjell ato kërkuesit.  

4. Gjykata do t’i jep përparësi procedurës së kërkesës për kthimin e fëmijës.  
5. Rishikimi i një kërkese dhe lëshimi i urdhrave dhe aktvendimeve sipas këtij ligji do 

të procedohen në instancë të lartë nga një gjyqtar profesionist me ekspertizë në 
ligjin familjar.  

6. Procedurat gjyqësore do të procedohen në pajtim me Ligjin e Procedurës 
Jokontestimore, nëse nuk është paraparë ndryshe me këtë ligj.  

7. Gjykatat duhet t’i japin përparësi procedurave të kërkesës për kthimin e fëmijës.  
 

Neni 9 
Ndikimi në procedurat tjera 

 
Kur Gjykata e Qarkut në Prishtinë e pranon një kërkesë sipas këtij ligji, procedurat në 
çfarëdo gjykatë tjetër në Kosovë në lidhje me çështjen e kujdestarisë së fëmijës do të 
ndërpriten derisa procedura për kthimin e fëmijës ka përfunduar. 
 

Neni 10 
Kompetenca e Gjykatës 

 
1. Gjykata mund të:  
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1.1 urdhërojë kthimin e fëmijës në shtetin kërkues;  
1.2 të jap deklaratë që largimi ose mbajtja e fëmijës jashtë Republikës së Kosovës 

ka qenë i padrejtë;  
1.3 të nxjerr urdhër apo vendim, sipas nevojës, në mënyrë që të vendos lidhur me 

largimin e padrejtë të fëmijës apo të zbatojë urdhrin e kthimit;  
1.4 t’i jap urdhra kujdestarit të përkohshëm në mënyrë që të sigurohet kthimi sa 

më i shpejtë i fëmijës.  
2. Gjykata mund të dënojë kujdestarin e përkohshëm, në rast se nuk i përmbahet 

urdhrit të gjykatës, me gjobë deri në dhjetëmijë (10.000) Euro për çdo shkelje të 
urdhrit të gjykatës.  

3. Vendimi sipas këtij ligji nuk do të perjudikojë mbi thelbin e të drejtave të 
kujdestarisë derisa nuk të vendoset se fëmija nuk do të kthehet sipas këtij ligji ose 
nëse nuk bëhet një kërkesë sipas këtij ligji brenda një kohe të arsyeshme pas 
marrjes se njoftimit.  

4. Gjykata para nxjerrjes së urdhrit për kthim, mund të kërkojë që kërkuesi të merr një 
vendim nga autoritetet e shtetit të vendbanimit të përhershëm, se largimi apo 
mbajtja ishte e padrejtë, sipas nenit 3 të këtij ligji, kur një vendim i tillë mund të 
merret në këtë shtet. Autoritetet qendrore të shteteve tjera do t’i ndihmojnë 
kërkuesit të marrin një vendim të tillë.  

5. Nëse gjykata ka arsye të besojë se fëmija është dërguar në një shtet tjetër, do të 
pezullojë procedurën për kthimin e fëmijës.  

 
Neni 11 

Urdhri për kthim 
 
1. Gjykata do të urdhërojë kthimin e menjëhershëm të fëmijës nga Kosova në shtetin 

kërkues nëse:  
1.1 fëmija është larguar apo mbajtur pa të drejtë në Kosovë; dhe  
1.2 nga data kur është pranuar kërkesa në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë, ka 

kaluar një periudhe me pak se një (1) vit nga data e largimit apo mbajtjes së 
padrejtë të fëmijës në Kosovë.  

2. Gjykata do të urdhërojë kthimin e fëmijës së larguar apo mbajtur pa të drejtë edhe 
kur kërkesa është pranuar pas mbarimit të periudhës së një (1) viti, siç referohet në 
paragrafin 1. të këtij neni, për sa kohë që nuk është provuar se fëmija tashmë është 
përshtatur në një mjedis të ri të tij. 

 
Neni 12 

Përjashtimet e urdhrit për kthim 
 
1. Gjykata nuk është e detyruar të urdhërojë kthimin e fëmijës, nëse personi, 

institucioni apo organi tjetër që e kërkon kthimin e tij, konstaton që personi, 
institucioni apo organi tjetër që është kujdesur për fëmijën nuk po ushtronin të 
drejtat e kujdestarisë në kohën e largimit apo mbajtjes ose kanë rënë dakord, ose si 
rrjedhojë të kenë pranuar në heshtje largimin apo mbajtjen e padrejtë të fëmijës.  

2. Në rrethana përjashtuese gjykata nuk është e detyruar të urdhërojë kthimin e 
fëmijës, nëse ekziston rrezik serioz që kthimi do ta ekspozojë fëmijën ndaj dëmit 
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fizik ose psikologjik ose vënien e fëmijës para një situate të patolerueshme.  
3. Gjykata mund të refuzojë të urdhërojë kthimin e fëmijës, nëse gjen se fëmija 

kundërshton të kthehet dhe ka arritur një moshë dhe një shkallë pjekurie, sipas së 
cilës është në gjendje të vendosë vetë për jetën e vet.  

4. Në marrjen parasysh të rrethanave që i referohen këtij neni, do të merren në 
konsideratë informacionet në lidhje me të kaluarën sociale të fëmijës, të siguruar 
nga autoriteti qendror ose ndonjë autoritet tjetër kompetent i vendbanimit të 
përhershëm të fëmijës.  

5. Gjykata gjatë marrjes së vendimit në lidhje me mos kthimin e fëmijës nuk do të 
perjudikojë mbi thelbin e të drejtave të kujdestarisë.  

 
Neni 13 

Përfundimi i efektit të urdhrit ekzistues të kujdestarisë 
 
Kur Gjykata urdhëron kthimin, çfarëdo urdhri tjetër në lidhje me të drejtat e 
kujdestarisë për të njëjtin fëmijë, i nxjerrë nga një gjykatë në Kosovë, nuk ka efekt. 
 

Neni 14 
Efektet e urdhrit të kujdestarisë në Kosovë 

 
Vendimi në lidhje me kujdestarinë që është marrë në Kosovë, nuk është bazë për 
refuzim të kthimit të fëmijës sipas këtij ligji, por gjykata mund të marrë në konsideratë 
arsyet e këtij vendimi kur të zbatojë dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 15 
Masat e përkohshme 

 
1. Pas kërkesës të bërë nga Ministria e Drejtësisë, ose sipas detyrës zyrtare, Gjykata e 

Qarkut në Prishtinë, mund në çfarëdo kohe, para nxjerrjes së çfarëdo vendimi sipas 
këtij ligji, të caktojë masat e përkohshme, derisa i konsideron si të përshtatshme për 
qëllime të:  
1.1 mirëqenies së fëmijës; dhe  
1.2 parandalimit të ndryshimeve në rrethanat relevante për kërkesën, veçanërisht 

në lidhje me sigurimin e vendndodhjes së fëmijës, gjatë procedurave dhe të 
parandalojë pengesat e kthimit të fëmijës, duke përfshirë urdhrat në lidhje me 
vendbanimin e përhershëm të fëmijës, kujdesin apo arsimimin e fëmijës. 

 
Neni 16 
Zbatimi 

 
Gjykata e Qarkut në Prishtinë do të zbatojë sipas detyrës zyrtare çfarëdo urdhri të 
nxjerrë sipas këtij ligji dhe do të merr çfarëdo vendimi për zbatimin e shpejtë sipas 
nevojës. 
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KREU IV 
TË DREJTAT E KONTAKTIT 

 
Neni 17 

Kontakti 
 
1. Kërkesa për të marrë masa për organizimin ose sigurimin e ushtrimit efektiv të të 

drejtave të kontaktit, mund t’i paraqitet Ministrisë së Drejtësisë ose Autoriteteve 
Qendrore të Shteteve tjera në të njëjtën mënyrë siç bëhet kërkesa për kthimin e 
fëmijës.  

2. Ministria e Drejtësisë në bazë të nenit 4 të këtij ligji, do të nxis realizimin e të 
drejtave të kontaktit dhe plotësimin e kushteve të cilat mund të jenë objekt ushtrimi 
i këtyre të drejtave. Ministria e Drejtësisë do të ndërmerr hapa për të shmangur, sa 
më shumë që të jetë e mundur, pengesat ndaj ushtrimit të këtyre të drejtave.  

3. Ministria e Drejtësisë mund të iniciojë ose ndihmojë fillimin e procedimit, me 
qëllim të organizimit ose mbrojtjes së këtyre të drejtave dhe sigurimit e respektimit 
të kushteve ndaj të cilave mund të jetë objekt ushtrimi i këtyre të drejtave.  

 
KREU V 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 18 
Gjuha e komunikimit 

 
Kërkesa, komunikimi apo ndonjë dokument tjetër i dërguar Ministrisë së Drejtësisë do 
të jetë në gjuhën origjinale dhe do të shoqërohet nga një përkthim zyrtar në një nga 
gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. 
 

Neni 19 
Shpenzimet 

 
1. Shpenzimet e procedurave gjyqësore duke përfshire sigurimin e ndihmës ligjore, në 

bazë të paragrafit 2. të këtij neni do të barten nga Buxheti i Kosovës. Nëse gjykata e 
qarkut nxjerr urdhër në favor të kërkuesit, ajo mund të kërkojë nga përgjegjësi që të 
mbulojë shpenzimet e procedurave dhe shpenzimet e kthimit të fëmijës.  

2. Ndihma ligjore do t’i vihet në disponim kërkuesit dhe përgjegjësit për të mbuluar 
shpenzimet e përfaqësimit ligjor në bazë të kërkesës.  

3. Gjykata mund të lirojë personin përgjegjës nga kompensimi i shpenzimeve të 
procedurës në rast së i njëjti është në gjendje të rëndë ekonomike.  

 
Neni 20 

Konventa e Hagës 
 

Ky ligj do të interpretohet dhe zbatohet në pajtim me Konventën e Hagës si dhe me 
praktikat më të mira të siguruara nga Konferenca e Hagës mbi të Drejtën 
Ndërkombëtare Private. 
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Neni 21 
Kompetencat për aktet nënligjore 

 
Qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së Drejtësisë nxjerr akte nënligjore për 
zbatimin e këtij ligji. 
 

Neni 22 
Dispozitat Kalimtare 

 
Deri me hyrjen në fuqi të ligjit për gjykatat, gjykatë kompetente për zbatimin e këtij 
ligji do të jetë Gjykata e Qarkut në Prishtinë. Me hyrjen në fuqi të ligjit për gjykatat, 
gjykatë kompetente për zbatimin e këtij ligji do të jetë Gjykata Themelore në Prishtinë. 
 

Neni 23 
Dispozitat shfuqizuese 

 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2004/29 për 
Mbrojtjen kundër Rrëmbimit Ndërkombëtar te Fëmijëve. 
 

Neni 24 
Hyrja ne fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/ L- 238 
28 tetor 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-068-2010, datë 09.11.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 89 / 30 NËNTOR 2010 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës 
së Kosovës; 
 
Me qëllim të krijimit të dispozitave ligjore me të cilat caktohen rregullat sipas të cilave 
gjykatat veprojnë dhe vendosin mbi të drejtat dhe interesat personale, familjare dhe 
pasurore që zgjidhen në procedurën jokontestimore, si dhe; 
 
Me qëllim të ndërtimit të një sistemi ligjor të zgjedhjes së çështjeve juridike në 
procedurën jokontestimore civile në përputhje me standardet ndërkombëtare, 
 
Miraton 
 

LIGJI PËR PROCEDURËN JOKONTESTIMORE 
 

PJESA E PARË 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Përmbajtja e ligjit 

Neni 1 
 
1.1 Me këtë ligji caktohen rregullat sipas të cilave gjykatat veprojnë dhe vendosin 

mbi të drejtat dhe interesat personale, familjare dhe të drejtave të tjera dhe 
interesave juridike dhe pasurore që zgjidhen në procedurën jokontestimore. 

1.2 Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe në çështjet tjera juridike për të cilat nuk 
është paraparë me ligj se zgjidhen sipas rregullave të procedurës kontestimore. 
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Zbatimi i dispozitave të përbashkëta në procedurat e veçanta 
Neni 2 

 
Dispozitat e përgjithshme të këtij ligji zbatohen në procedurat e veçanta jokontestimore 
të rregulluara me këtë ligj po qe se nuk është paraparë ndryshe, si dhe në çështjet tjera 
jokontestimore për të cilat me ligj të veçantë nuk janë caktuar rregullat procedurale. 
 

Zbatimi përshtatshmërisht i ligjit për procedurën Kontestimore 
Neni 3 

 
Në procedurën jokontestimore përshtatshmërisht zbatohen dispozitat e Ligjit për 
procedurën kontestimore, po qe se me këtë ligj nuk është paraparë ndryshe. 
 

Fillimi i procedurës jokontestimore 
Neni 4 

 
4.1 Procedura jokontestimore inicohet me anë të propozimit të personit fizik apo të 

personit juridik, ose me anë të propozimit të organit shtetëror të caktuar me këtë 
ligj ose me ligj tjetër. 

4.2 Procedurën jokontestimore e inicon gjykata sipas detyrës zyrtare vetëm në rastet 
dhe nën kushtet e caktuara me këtë ligj apo me ndonjë ligj tjetër. 

4.3 Në qoftë se procedura nuk është inicuar nga organi që është i autorizuar ta 
inicojë atë, gjykata pa vonesë do ta informoj organin e tillë se procedurën e ka 
inicuar me propozimin e subjektit tjetër. 
a) në rast të këtillë gjykata i cakton afat organit kompetent për paraqitjen e 

pjesëmarrjes në procedurën e filluar. 
b) deri në kalimin e afatit gjykata do të ndalet së vepruari, po qe se një gjë e 

këtillë është e nevojshme për mbrojtjen e interesave të pjesëmarrësve në 
procedurë apo të interesit publik. 

c) organi i kujdestarisë të drejtën e pjesëmarrjes në procedurën e inicuar nga 
subjekti tjetër mund ta shfrytëzojë edhe pas kalimit të afatit nga paragrafi 3 
këtij ligji. 

 
Pjesëmarrësit në procedurë 

Neni 5 
 
5.1 Pjesëmarrës në procedurën jokontestimore quhet subjekti që e ka filluar 

procedurën, subjekti për interesat dhe të drejtat subjektive të të cilit shqyrtohet 
dhe vendoset në procedurë, si dhe organi shtetëror i cili merr pjesë në procedurë 
në bazë të autorizimit ligjor. 

5.2 Organi shtetëror e ka cilësinë e pjesëmarrësit në procedurë edhe kur atë e ka 
inicuar personi tjetër i autorizuar, kurse organi pasi që është njoftuar nga gjykata 
vendosë të merr pjesë në te. 

5.3 Cilësinë e pjesëmarrësit në procedurë, me të drejtë veprimi në çështjen juridike 
konkrete, gjykata mund t’ua njehë edhe formave të bashkimit që nuk e kanë 
statusin e personit juridik, nëse i plotësojnë kushtet e parapara në Ligjin për 
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procedurën kontestimore dhe po qe se çështja që është objekt gjykimi u përket 
atyre drejtpërdrejtë. 

5.4 Në kuptimin e këtij ligji propozues quhet personi, përkatësisht organi, me 
propozimin e të cilit është inicuar procedura. Kundërshtar i propozuesit quhet 
personi ndaj të cilit realizohet e drejta subjektive apo interesi juridik i 
propozuesit. 

 
Personat që gëzojnë mbrojtje të posaçme 

Neni 6 
 
6.1 Në procedurën jokontestimore gjykata sipas detyrës zyrtare ndërmerr masa për 

mbrojtjen e të drejtave subjektive dhe të interesave juridike të të miturve që nuk 
ndodhen nën kujdesin e prindërve, si dhe për mbrojtjen e personave të tjerë që 
nuk kanë mundësi që vetë të kujdesen për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave 
të veta. 

6.2 Në rastet në të cilat në procedurën jokontestimore shqyrtohen dhe zgjidhen 
çështjet e personave nën mbrojtje të posaçme, gjykata do ta lajmërojë organin e 
kujdestarisë për procedurën e filluar, do ta thërras atë për pjesëmarrje në seanca 
gjyqësore si dhe do t’ia dërgojë parashtresat e pjesëmarrësve në procedurë dhe 
vendimet e dhëna kundër të cilave lejohet mjeti i goditjes. Gjykata vepron në 
këtë mënyrë edhe kur organi i kujdestarisë nuk e ka inicuar procedurën dhe nuk 
e ka paraqitur pjesëmarrjen në të pas marrjes së njoftimit nga gjykata për 
inicimin e procedurës nga personi tjetër. 

 
Autorizimet e Organit të kujdestarisë 

Neni 7 
 
Organi i kujdestarisë, në procedurën jokontestimore të cilën nuk ka të drejtë ta inicojë, 
mund t’i kryejë të gjitha veprimet procedurale me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe 
interesave juridike të të miturve dhe personave nën mbrojtje të posaçme, dhe sidomos 
të paraqet fakte relevante të cilat nuk i kanë paraqitur pjesëmarrësit e procedurës, të 
propozojë marrjen e provave dhe të përdorë mjete goditjeje të vendimeve. 
 

Kryerja e veprimeve nga personi pa zotësi procedurale 
Neni 8 

 
Gjykata mund të lejoj që pjesëmarrësi në procedurë, edhe kur nuk e ka zotësinë për të 
vepruar, të kryej veprime procedurale me qëllim të realizimit të të drejtave dhe 
interesave që i takojnë, po qe se është në gjendje ta kuptojë domethënien dhe pasojat e 
veprimeve të tilla. 
 

Veprimet disponibile në çështjet personale dhe familjare 
Neni 9 

 
9.1 Në çështjet juridike jokontestimore që kanë të bëjnë me gjendjen personale apo 

familjare të pjesëmarrësit në procedurë, por edhe në çështjet tjera jokontestimore 
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që kanë të bëjnë me të drejtat dhe interesat juridike që pjesëmarrësit nuk mund 
të disponojnë në procedurë para gjykatës, pjesëmarrësi nuk mund të heqë dorë 
nga kërkesa e vet, ta pranoj kërkesën e kundërshtarit e as të lidh ujdi gjyqësore. 

9.2 Në procedurën nga paragrafi 1 i këtij neni gjykata sipas detyrës zyrtare ka tagër 
t’i vërtetoj faktet relevante që nuk i kanë parashtruar pjesëmarrësit e procedurës, 
si dhe ti konstatoj faktet e tilla të cilat ndërmjet tyre nuk janë kontestuese. 

 
Parimi i publicitetit 

Neni 10 
 
10.1 Procedura jokontestimore është publike. 
10.2 Në procedurën ku vendoset në lidhje me çështjet personale ose familjare 

publiciteti përjashtohet, me përjashtim kur procedura zhvillohet për shpalljen për 
të vdekur ose për vdekjen e personit fizik. 

 
Vendosja mbi çështjen jashtë seancës 

Neni 11 
 
11.1 Gjykata vendos për kërkesat e pjesëmarrësve në bazë të shqyrtimit në seancë 

vetëm në raste kur kjo është caktuar me ligj, ose kur vlerëson se mbajtja e 
seancës është e nevojshme për sqarimin ose konstatimin e fakteve vendimtare, 
ose kur mendon se për shkaqe të tjera mbajtja e seancës është e arsyeshme. 

11.2 Mosardhja e ndonjërit nga pjesëmarrësit në seancë nuk pengon gjykatën që të 
vazhdojë procedurën, po qe se në rastet e caktuara me ligj nuk është caktuar 
ndryshe. 

11.3 Marrja në pyetje e pjesëmarrësve në procedurë mund të bëhet edhe në mungesën 
e pjesëmarrësve të tjerë po qe se me këtë ligj nuk është caktuar ndryshe. 

 
Tërheqja e propozimit 

Neni 12 
 
12.1 Propozimi me të cilin është inicuar procedura mund të tërhiqet derisa të jepet 

aktvendimi i shkallës së parë për zgjidhjen e çështjes. 
12.2 Propozimi i paraqitur nga disa persona tërhiqet me deklaratën e përbashkët të 

tyre, po qe se me ligj nuk është caktuar ndryshe. 
12.3 Konsiderohet se propozuesi e ka tërhequr propozimin po qe se nuk vjen në 

seancën e parë për të cilën është thirrur në mënyrë të rregullt. Kjo rregull nuk 
vlen në qoftë se ekzistojnë shkaqe të ditura botërisht të cilat e kanë penguar 
propozuesin që të vijë në seancë. 

12.4 Shkaqet e arsyeshme të mungesës së propozuesit gjykata mund t’i marrë në 
konsideratë edhe pa u deklaruar pjesëmarrësit e tjerë të procedurës derisa mos 
t’u dërgohet aktvendimi për tërheqjen e propozimit. 
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Tërheqja e propozimit pas dhënies së aktvendimit 
Neni 13 

 
13.1 Propozimi me të cilin është inicuar procedura jokontestimore mund të tërhiqet 

nga paraqitësi i tij edhe pasi të jetë dhënë aktvendimi i shkallës së parë derisa 
mos të përfundojë ajo me vendim të formës së prerë. 

13.2 Tërheqja e propozimit në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni mund të bëhet vetëm 
po qe se nuk cenohen të drejtat e pjesëmarrësve të tjerë me të cilët ka të bëjë 
aktvendimi i shkallës së parë, respektivisht vetëm po qe se ata e japin pëlqimin 
për tërheqjen e propozimit në fazën e përmendur të procedurës. 

13.3 Në qoftë se propozimi, me të cilin është inicuar procedura, është tërhequr pasi të 
jetë dhënë aktvendimi i shkallës së parë, gjykata e shkallës së parë do ta prishë 
aktvendimin e tillë dhe do ta përfundojë procedurën. 

 
Kompetenca territoriale 

Neni 14 
 
14.1 Në procedurën në të cilën vendoset mbi gjendjet personale dhe familjare e 

kompetencës territoriale është gjykata në territorin e të cilës e ka vendbanimin 
personi në interesin e të cilit zhvillohet procedura. Kur personi i tillë nuk ka 
vendbanim, atëherë e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e të 
cilës ai e ka vendqëndrimin, po qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe. 

14.2 Në çështjet tjera jokontestimore e kompetencës territoriale për gjykim është 
gjykata në territorin e të cilës propozuesi e ka vendbanimin apo vendqëndrimin, 
respektivisht selinë, nëse me ligj nuk është paraparë ndryshe. 

14.3 Kur në procedurën jokontestimore vendoset lidhur me sendet e paluajtshme, e 
kompetencës territoriale ekskluzive është gjykata në territorin e të cilës ndodhet 
paluajtshmëria. Nëse paluajtshmëria shtrihet në territorin e disa gjykatave, 
atëherë kompetente është secila nga to. Në këtë rast gjykata që e fillon 
zhvillimin e procedurës nuk mund të shpallet më vonë jokompetente. 

 
Neni 15 

 
15.1 Në procedurën jokontestimore gjykata sipas detyrës zyrtare mund të shpallet 

territorialisht jo kompetente jo më vonë se në seancën e parë, e nëse seanca nuk 
është mbajtur deri në momentin e kryerjes së veprimit të parë procedural të cilin 
sipas thirrjes së gjykatës e ka kryer pjesëmarrësi në procedurë. 

15.2 Në qoftë se gjatë zhvillimit të procedurës ndryshojnë rrethanat mbi të cilat është 
mbështetur kompetenca e gjykatës, atëherë gjykata që është duke zhvilluar 
procedurën mund t’ia dërgojë lëndën gjykatës e cila sipas rrethanave të 
ndryshuara është bërë e kompetencës territoriale, po qe se duket qartë se para 
kësaj gjykate procedura do të zhvillohet më lehtë, ose kur kjo është në interes të 
personit nën mbrojtje të veçantë. 

15.3 Kur lënda duhet dërguar gjykatës tjetër në interesin e personit nën mbrojtje të 
veçantë, gjykata që e ka filluar procedurën para se ta dërgojë lëndën do ta 
thërrasë organin e kujdestarisë që brenda afatit të caktuar të japë mendimin e vet 
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për arsyeshmërinë e dërgimit. Nëse organi i kujdestarisë brenda afatit që i është 
caktuar nuk e dërgon në gjykatë mendimin e vet, gjykata do të veprojë sipas 
rrethanave të rastit, duke pasur kujdes për interesat e personit nën mbrojtjen e 
veçantë. 

 
Rasti kur çështja duhet gjykuar në procedurë kontestimore 

Neni 16 
 
16.1 Në qoftë se gjykata gjatë zhvillimit të procedurës jokontestimore konstaton se 

procedura duhet të zhvillohet sipas rregullave të procedurës kontestimore, ajo 
duhet të vendosë pezullimin e procedurës me anë të aktvendimit. 

16.2 Pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi nga paragrafi 1 i këtij neni procedura 
e mëtejme vazhdon së zhvilluari sipas rregullave të procedurës kontestimore në 
gjykatën kompetente. 

 
Forma e vendimeve 

Neni 17 
 
17.1 Në procedurën jokontestimore vendimet jepen në formë të aktvendimeve. 
17.2 Aktvendimi kundër të cilit pjesëmarrësi i procedurës mund të bëjë ankim të 

veçantë dhe aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë duhet të ketë arsyetimin. 
 

Afati për ankim 
Neni 18 

 
Kundër aktvendimit të shkallës së parë ankesa mund të ushtrohet brenda afatit prej 15 
ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit, po qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe. 
 

Suspenziviteti i ankimit 
Neni 19 

 
19.1 Afati për paraqitjen e ankimit dhe ankimi i paraqitur e pengon vendimin në 

marrjen e formës së prerë dhe ekzekutueshmërinë e tij. 
19.2 Kur ekzistojnë shkaqe të rëndësishme gjykata e shkallës së parë mund të 

vendosë që ankimi mos ta pengojë ekzekutimin e aktvendimit të goditur me 
ankim. 

19.3 Në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni, kur ka nevojë që të mbrohen të drejtat dhe 
interesat e të miturve ose të personave të tjerë nën mbrojtje të veçantë, gjykata 
sipas detyrës zyrtare, kurse kur janë në pyetje këta të dytët vetëm sipas 
propozimit të tyre, mund të caktojë që të depozitohet garancia në para të 
gatshme. Kur rrethanat e rastit konkret kërkojnë dhënien e garancisë mund të 
caktohet edhe në formë tjetër. 

 



 
Ligji Nr. 03/L-007 për procedurën jokontestimore 

 993 

Prishja ose ndryshimi i aktvendimit nga gjykata që e ka dhënë 
Neni 20 

 
20.1 Gjykata e shkallës së parë lidhur me ankesën e paraqitur me kohë mund të 

ndryshojë apo prishë aktvendimin e goditur. Këtë gjykata mund ta bëjë vetëm po 
qe se ankesa është e bazuar dhe vetëm kur me një gjë të tillë nuk cenohen të 
drejtat e pjesëmarrësve të tjerë të përmbajtura në aktvendimin e goditur. 

20.2 Në qoftë se gjykata e shkallës së parë nuk e ndryshon apo prishë vendimin e saj 
të goditur me ankim, atëherë ajo ankesën bashkë me dosjen e lëndës ia dërgon 
gjykatës së shkallës së dytë për vendosje pa marrë parasysh se a është bërë 
ankimi brenda afatit ligjor apo pas skadimit të tij. 

20.3 Gjykata e shkallës së dytë mund të vendosë edhe për ankesën e paraqitur me 
vonesë dhe ta aprovojë atë, po qe se me një gjë të tillë nuk cenohen të drejtat e 
pjesëmarrësve të tjerë në procedurë të bazuara në aktvendimin e goditur. 

 
Zgjidhja e çështjes paraprake 

Neni 21 
 
21.1 Kur dhënia e vendimit të shkallës së parë varet nga zgjidhja e çështjes paraprake 

(çështja prejudiciale) që ka të bëjë me ekzistimin e ndonjë të drejte apo 
marrëdhënie juridike, për të cilën ende nuk ka vendosur gjykata apo organi tjetër 
kompetent, gjykata e çështjes ka tagër që vet të vendosë për çështjen e këtillë, po 
qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe. 

21.2 Vendimi i gjykatës së çështjes mbi çështjen paraprake ka efekt juridik vetëm në 
procedurën jokontestimore në të cilën është zgjidhur kjo çështje. 

 
Faktet kontestuese lidhur me çështjen paraprake 

Neni 22 
 
22.1 Në qoftë se ndërmjet pjesëmarrësve të procedurës jokontestimore janë 

kontestuese faktet lidhur me zgjidhjen e çështjes paraprake, gjykata do t’i 
udhëzojë që brenda afatit të caktuar ta inicojnë procesin kontestimor apo 
procesin para organit administrativ me qëllim të zgjidhjes së të drejtës apo 
marrëdhënies kontestuese. 

22.2 Gjykata do ta udhëzojë për ngritje të padisë në procedurën kontestimore, 
respektivisht për ta inicuar procedurën para organit kompetent të administratës 
atë pjesëmarrës të drejtën e të cilit e konsideron më pak të besueshme, po qe se 
me ligj nuk është thënë ndryshe. 

 
Inicimi me kohë i procedurës për zgjidhjen e çështjes paraprake 

Neni 23 
 
23.1 Në qoftë se pjesëmarrësi i procedurës jokontestimore i udhëzuar për inicimin e 

procedurës kontestimore, respektivisht të procedurës administrative brenda afatit 
të caktuar, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë, e inicon atë, atëherë 
gjykata do ta ndërpresë procedurën derisa të përfundoj procedura në mënyrë të 
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plotfuqishme, mos të bëhet i formës së prerë vendimi i dhënë mbi çështjen 
paraprake në procedurën kontestimore, respektivisht administrative. 

23.2 Procedurën kontestimore, respektivisht administrative me qëllim të zgjidhjes së 
çështjes paraprake mund ta inicoj edhe pjesëmarrësi i procedurës jokontestimore 
të cilin gjykata nuk e ka udhëzuar për një gjë të tillë. 

23.3 Në qoftë se asnjëri nga pjesëmarrësit në procedurën jokontestimore nuk e inicon 
procedurën kontestimore apo atë administrative deri në përfundimin e procedurës 
jokontestimore, gjykata do ta përfundojë procedurën pa i marrë në konsideratë 
kërkesat lidhur me të cilat pjesëmarrësi i procedurës jokontestimore është 
udhëzuar që ta inicojë procedurën kontestimore, respektivisht administrative. 

 
Pasojat juridike të aktvendimit 

Neni 24 
 
24.1 Në qoftë se me aktvendimin e gjykatës jokontestimore ndryshohet gjendja 

personale apo familjare e pjesëmarrësit në procedurë, ose ndryshohen të drejtat 
dhe detyrimet e tija, pasojat juridike të aktvendimit lindin në momentin kur 
bëhet i formës së prerë. 

24.2 Gjykata mund të vendosë që pasojat juridike të aktvendimit të lindin para se ai të 
bëhet i formës së prerë, po qe se kjo nevojitet për mbrojtjen e të miturve ose të 
personave të tjerë nën mbrojtje të veçantë. 

 
Dërgimi i aktvendimit organit administrativ kompetent 

Neni 25 
 
Aktvendimin e formës së prerë me të cilin ndryshohet gjendja personale apo familjare e 
pjesëmarrësit në procedurën jokontestimore, gjykata pa vonesë ia dërgon organit 
administrativ kompetent për mbajtjen e librit amzë të të lindurve për këtë pjesëmarrës. 
 

Efekti i aktvendimit të formës së prerë 
Neni 26 

 
Aktvendimi i formës së prerë i dhënë në procedurën jokontestimore nuk është pengesë 
për pjesëmarrësin që kërkesën e tij mbi të cilën është vendosur me aktvendimin e 
këtillë ta realizojë në procedurën kontestimore ose në procesin para organit 
administrativ, kur kjo mundësi i është njohur me ligj. 
 

Goditja e aktvendimit me revizion 
Neni 27 

 
27.1 Në procedurën jokontestimore në të cilën vendoset mbi çështjet statusore, 

banesore dhe lidhur me kompensimin për paluajtshmërinë e eksproprijuar, mund 
të përdoret revizioni kundër aktvendimit të shkallës së dytë që ka marrë formë të 
prerë. 
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27.2 Në çështjet juridike të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni revizioni lejohet 
nën kushtet e caktuara me Ligjin për procedurën kontestimore, po qe se me ligj 
nuk është paraparë ndryshe. 

 
Përsëritja e procedurës 

Neni 28 
 
28.1 Kundër aktvendimit meritor të formës së prerë nuk mund të paraqitet propozimi 

për përsëritjen e procedurës po qe se pjesëmarrësit të procedurës jokontestimore 
me këtë ligj apo me ndonjë ligj tjetër i është njohur e drejta që kërkesën e tij për 
të cilën është vendosur me aktvendim ta realizojë në procedurën kontestimore 
apo në procesin përpara organit administrativ. 

28.2 Në qoftë se ekzistojnë kushtet nga neni 20 i këtij ligji, gjykata do të veprojë 
sipas propozimit për përsëritjen e procedurës sikurse të ishte fjala për ankesën e 
paraqitur pas skadimit të afatit ligjor për ankim. 

28.3 Në qoftë se gjykata e shkallës së dytë konstaton se nuk janë plotësuar kushtet e 
parapara në nenin 20 të këtij ligji, atëherë ajo do t’ia kthejë lëndën gjykatës së 
shkallës së parë për veprim të mëtejmë sipas propozimit për përsëritjen e 
procedurës. 

 
Shpenzimet procedurale 

Neni 29 
 
29.1 Në procedurën në të cilën vendoset për çështjet që kanë të bëjnë me gjendjen 

personale ose familjare të pjesëmarrësit, për shpenzimet procedurale gjykata 
vendosë sipas vlerësimit të lirë duke i marrë parasysh rrethanat e rastit dhe 
rezultatin e procedurës. 

29.2 Sa u përket shpenzimeve procedurale që shkaktohen me pjesëmarrjen e organit 
të kujdestarisë, zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurën kontestimore. 

29.3 Në çështjet jokontestimore që kanë të bëjnë me të drejtat pasurore të 
pjesëmarrësve, shpenzimet procedurale u mbeten në ngarkim në pjesë të 
barabarta. Mirëpo, nëse ekzistojnë dallime të rëndësishme të pjesëve që u 
takojnë pjesëmarrësve në të drejtën pasurore që është objekt vendosjeje, atëherë 
gjykata varësisht nga madhësia e pjesëve në të do t’i caktojë pjesët e 
shpenzimeve që do t’i mbeten në ngarkim secilit nga ta. 

29.4 Në çështjet juridike nga paragrafi 3 i këtij neni gjykata mund të vendosë që të 
gjitha shpenzimet procedurale t’i heqë pjesëmarrësi në interesin e të cilit 
zhvillohet procedura jokontestimore, respektivisht pjesëmarrësi që ekskluzivisht 
me sjelljet e tij i ka dhënë shkas fillimit të procedurës. 

 
Zbatimi i dispozitave të kësaj pjese të ligjit 

Neni 30 
 
Sipas dispozitave të përgjithshme të kësaj pjese të ligjit, veprohet në të gjitha çështjet të 
cilat nuk janë rregulluar me dispozitat e veçanta të procedurave jokontestimore të 
përfshira me këtë ligj. Këto dispozita të përgjithshme zbatohen edhe në çështjet 
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jokontestimore për të cilat me ligj të veçantë nuk janë paraparë fare rregullat për 
veprimet procedurale. 
 

PJESA E DYTË 
RREGULLIMI I GJENDJEVE PERSONALE DHE FAMILJARE 

 
KREU II 

I. RREGULLIMI I GJENDJEVE PERSONALE 
1. Heqja dhe kthimi i zotësisë për të vepruar 

 
Neni 31 

 
31.1 Në procedurën e heqjes së zotësisë për të vepruar gjykata konstaton se a është 

personi i moshës madhore, për shkak të paaftësisë së plotë apo të pjesshme për 
të gjykuar, në gjendje të kujdeset për të drejtat dhe interesat e veta, dhe në 
pajtim me këtë plotësisht apo pjesërisht ia merr zotësinë për të vepruar. 

31.2 Në procedurën e kthimit të zotësisë për të vepruar gjykata plotësisht apo 
pjesërisht ia kthen personit të moshës madhore zotësinë për të vepruar po qe se 
konstaton se kanë pushuar shkaqet të cilat kanë ndikuar për marrjen e saj 
plotësisht apo pjesërisht. 

31.3 Procedura nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të përfundojë sa më parë që është e 
mundur e jo me vonë se 90 ditë, ndërsa procedura nga paragrafi 2 këtij neni 
duhet të përfundoj brenda afatit prej 30 ditësh nga dita në të cilën ka arritur në 
gjykatë propozimi për kthimin e zotësisë për të vepruar. 

 
Neni 32 

 
Procedura për heqjen dhe kthimin e zotësisë për të vepruar fillohet sipas propozimit të: 

a) organit të kujdestarisë; 
b) bashkëshortit, fëmijës dhe prindërve të personit tek i cili janë krijuar kushtet 

ligjore për heqjen, respektivisht kthimin e zotësisë për të vepruar; 
c) gjyshit, gjyshes, vëllait, motrës, nipit dhe personave të tjerë, po qe se këta 

persona vazhdimisht jetojnë në të njëjtën bashkësi familjare me personin 
për të cilin propozohet heqja, respektivisht kthimi i zotësisë për të vepruar; 

d) personit tjetër të paraparë me ligj; 
e) gjykatës; 
f) organizatës shëndetësore për shërimin e sëmundjeve mendore tek e cila 

ndodhet për mjekim personi të cilit duhet hequr apo kthyer zotësinë për të 
vepruar. 

g) procedura për kthimin e zotësisë për të vepruar fillohet edhe me propozimin 
e personit të cilit i është hequr zotësia e veprimit. 

 
Neni 33 

 
Për zhvillimin e procedurës sipas propozimit të subjektit të autorizuar është kompetente 
gjykata komunale në territorin e së cilës e ka vendbanimin ose vendqëndrimin personi 
të cilit i merret apo kthehet zotësia për të vepruar. 
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Neni 34 
 
34.1 Propozimi me të cilin inicohet procedura duhet të përmbajë faktet në të cilat 

mbështetet, si dhe mjetet provuese me të cilat këto fakte vërtetohen ose bëhen të 
besueshme. 

34.2 Kur procedura nuk është inicuar sipas detyrës zyrtare ose në bazë të propozimit 
të organit të kujdestarisë ose institucionit shëndetësore, propozimi duhet të 
përmbajë edhe të dhëna nga të cilat rezulton autorizimi për inicimin e 
procedurës. 

 
Neni 35 

 
Në qoftë se personi të cilit i hiqet apo kthehet zotësia për të vepruar është pronar i 
sendeve të paluajtshme, gjykata pa vonesë, me qëllim të shënimit të procedurës së 
inicuar, do ta njoftojë organin kompetent për evidentimin e pasurive të paluajtshme. 
 

Neni 36 
 
Për procedurën e filluar gjykata e njofton shërbimin komunal kompetent për punët e 
mbajtjes së librave të të lindurve në të cilin është i regjistruar personi të cilit i hiqet apo 
kthehet zotësia për të vepruar, me qëllim të evidentimit të procedurës së filluar. 
 

Neni 37 
 
37.1 Në këtë procedurë gjykata vendos në seancë gjyqësore pas vlerësimit të provave. 
37.2 Në të gjitha seancat për shqyrtimin e propozimit thirren propozuesi, kujdestari i 

personit të cilit i merret apo kthehet zotësia për të vepruar, respektivisht 
përfaqësuesi i përkohshëm i tij dhe organi i kujdestarisë. 

37.3 Seanca gjyqësore mund të mbahet në mungesë të personit të cilit i hiqet zotësia 
për të vepruar vetëm kur sipas vlerësimit të gjykatësit nuk është në gjendje t’i 
kuptojë rëndësinë dhe pasojat juridike të pjesëmarrjes ose të mospjesëmarrjes së 
tij në seancë. 

 
Neni 38 

 
38.1 Për heqjen ose kthimin e zotësisë për të vepruar gjykata vendosë në bazë të 

fakteve të vërtetuar në seanca gjyqësore. 
38.2 Në qoftë se personi të cilit i hiqet, respektivisht kthehet zotësia për të vepruar 

është i vendosur në institucionin që ushtron veprimtari shëndetësore, gjykata 
mund ta mbajë seancën gjyqësore në institucionin e tillë dhe ta dëgjojë personin 
e tillë. 

38.3 Gjykata do të vlerësojë se a do ta marrë në pyetje personin ndaj të cilit 
zhvillohet procedura në praninë e mjekut që bënë mbikëqyrjen e gjendjes 
shëndetësore të tij derisa ai gjendet në institucionin shëndetësore. 

38.4 Gjykata mund të heqë dorë nga dëgjimi i personit ndaj të cilit zhvillohet 
procedura vetëm nëse një gjë e tillë nuk është fare e mundshme duke pasur 
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parasysh gjendjen shëndetësore të këtij personi, me ç’rast më parë sigurohet 
mendimi i mjekut që bën mbikëqyrjen e shëndetit të tij. 

 
Neni 39 

 
Gjykata ka për detyrë ta dëgjoj kujdestarin, përkatësisht përfaqësuesin e përkohshëm, 
propozuesin dhe personat e tjerë që mund të japin njoftime për jetën dhe sjelljet e 
personit ndaj të cilit zhvillohet procedura. 
 

Neni 40 
 
40.1 Personin ndaj të cilit zhvillohet procedura duhet ta kontrollojnë tre ekspert 

shëndetësor të specializimit përkatës i cili do ta japë konstatimin dhe mendimin 
me shkrim për gjendjen psikike dhe aftësinë e këtij personi për të gjykuar. 

40.2 Ekspertimi bëhet në praninë e gjykatësit, përveçse kur bëhet në institucionin 
shëndetësor. Në rastin e dytë ekspertimi duhet të kryhet brenda afatit që e cakton 
gjykata dhe që nuk mund të jetë më i gjatë se shtatë ditë. 

 
Neni 41 

 
41.1 Në qoftë se për konstatimin e gjendjes shëndetësore dhe aftësisë për të gjykuar 

të personit ndaj të cilit zhvillohet procedura, sipas mendimit të ekspertit të 
profesionit mjekësor, është e domosdoshme që ai të vendoset në institucionin 
shëndetësor gjykata mund të jep aktvendim me të cilin do të caktojë që ai 
përkohësisht, por jo më shumë se deri në tre muaj, të vendoset në institucionin e 
tillë. 

41.2 Në qoftë se institucioni shëndetësor nga paragrafi 1 i këtij neni ndodhet jashtë 
territorit të gjykatës së çështjes, atëherë kjo gjykatë do t’i kryejë veprimet e 
nevojshme nëpërmjet gjykatës kompetente në territorin e së cilës ndodhet 
institucioni i tillë. 

41.3 Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni lejohet ankimi. Ankesa nuk e 
ndalon ekzekutimin e aktvendimit të goditur. Ankesën mund ta paraqesin 
personi ndaj të cilit zhvillohet procedura, kujdestari dhe përfaqësuesi i 
përkohshëm i personit të tillë. 

41.4 Ankesa paraqitet brenda afatit prej tri ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit. 
Ankesën bashkë me dosjen e lëndës gjykata e çështjes do t’ia dërgojë menjëherë 
gjykatës së shkallës së dytë, e cila duhet të vendosë brenda afatit prej tri ditësh 
nga dita që e merr ankesën. 

 
Neni 42 

 
42.1 Kur vërteton se ekzistojnë shkaqet për heqjen e zotësisë për të vepruar, gjykata 

personit ndaj të cilit zhvillohet procedura do t’ia heqë zotësinë për të vepruar 
plotësisht ose pjesërisht. 
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42.2 Në aktvendimin me të cilin personit i hiqet pjesërisht zotësia për të vepruar, 
gjykata në bazë të rezultatit të ekspertizës mjekësore mund ti caktojë veprimet 
konkrete juridike që ky person mund t’i kryejë në mënyrë të pavarur. 

42.3 Kundër aktvendimit për heqjen e zotësisë për të vepruar personi ndaj të cilit 
zhvillohet procedura mund të paraqesë ankesë. 

 
Neni 43 

 
43.1 Gjykata mund të shtyjë dhënien e aktvendimit për heqjen e pjesërishme të 

zotësisë për të vepruar për shkak të keqpërdorimit të alkoolit ose të mjeteve të 
tjera dehëse po qe se mund të pritet me arsye se personi ndaj të cilit zhvillohet 
procedura do të përmbahet nga keqpërdorimi i alkoolit ose i mjeteve të tjera 
dehëse. 

43.2 Gjykata do ta shtyjë dhënien e vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni nëse personi 
ndaj të cilit zhvillohet procedura me iniciativën e vet ose me propozimin e 
gjykatës i shtrohet mjekimit në institucionit shëndetësore. Dhënia e vendimit 
nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni shtyhet për kohën prej gjashtë deri në 
dymbëdhjetë muaj. 

43.3 Aktvendimi për shtyrjen do të revokohet po qe se personi ndaj të cilit zhvillohet 
procedura vazhdon ta keqpërdorojë alkoolin ose mjetet tjera të dehjes brenda 
kohës për të cilën është shtyrë dhënia e vendimit meritor. 

 
Neni 44 

 
Kur pushojnë së ekzistuari shkaqet për të cilat një personi i është hequr zotësia për të 
vepruar, gjykata sipas detyrës zyrtare ose sipas propozimit të personave të autorizuar 
nga neni 32 të këtij ligji, do të zhvilloj procedurën dhe varësisht nga rezultati i saj do të 
jep vendimin me të cilin personit të tillë plotësisht apo pjesërisht i kthehet zotësia për të 
vepruar. 
 

Neni 45 
 
Në procedurën për kthimin e zotësisë për të vepruar zbatohen përshtatshmërisht 
dispozitat e këtij kreu sipas të cilave bëhet heqja e zotësisë për të vepruar. 
 

Neni 46 
 
Kundër aktvendimit me të cilin hiqet ose kthehet zotësia për të vepruar kanë të drejtë 
ankimi personat që kanë marrë pjesë në procedurë brenda afatit prej tri ditësh nga dita 
në të cilën u është dorëzuar aktvendimi. 
 

Neni 47 
 
Aktvendimin e formës së prerë për heqjen ose kthimin e zotësisë për të vepruar gjykata 
do t’ia dërgojë shërbimit komunal kompetent për mbajtjen e librit të të lindurve, si dhe 
organit kompetent për mbajtjen e librave amzë për pasuritë e paluajtshme. 
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Neni 48 
 
Shpenzimet procedurale të heqjes ose kthimit të zotësisë për të vepruar i ngarkohen 
propozuesit që e ka inicuar procedurën. 
 

2. Shpallja e zhdukjes ose e vdekjes së një personi dhe të provuarit e vdekjes 
 

a) Shpallja e zhdukjes së një personi 
Neni 49 

 
49.1 Personi që mungon nga vendi i banimit ose i vendqëndrimit të fundit të tij dhe 

për të cilin nuk ka informata për më shumë se dy vjet, me kërkesën e secilit 
person fizik ose juridik që për një gjë të tillë ka interes juridik, mund të shpallet i 
zhdukur me vendim të gjykatës kompetente. 

49.2 Kur dita e informatës së fundit nuk mund të caktohet, afati nga paragrafi 1 i këtij 
neni fillon nga dita e parë e muajit pasardhës në të cilin janë marrë informatat e 
fundit. Kur muaji nuk mund të caktohet, afati fillon nga dita 1 janar e vitit të 
mëparshëm. 

 
Neni 50 

 
50.1 Për shpalljen e zhdukjes së një personi është kompetente gjykata komunale në 

territorin e së cilës ai e ka pasur vendbanimin e fundit, e po qe se nuk ka pasur 
vendbanim, atëherë gjykata në territorin e së cilës ai e ka pasur vendqëndrimin e 
fundit. 

50.2 Procedurën e zhvillon dhe vendimin meritor e jep gjykatësi i vetëm. 
 

Neni 51 
 
51.1 Propozimi për shpalljen e zhdukjes së një personi duhet të përmbajë sidomos: 

a) emrin e gjykatës; 
b) emrin dhe mbiemrin e personit që propozohet të shpallet i zhdukur; 
c) ditën e lindjes dhe vendbanimin, përkatësisht vendqëndrimin e fundit të 

këtij personi; 
d) faktet në të cilat mbështetet propozimi; 
e) provat me të cilat konstatohen këto fakte; 
f) interesin juridik të propozuesit për paraqitjen e propozimit; 
g) emrin dhe mbiemrin e propozuesit dhe adresën e tij. 

51.2 Bashkë me propozimin paraqitet certifikata nga libri amzë i të lindurve dhe 
numri personal për personin me të cilin ka të bëjë propozimi. 

 
Neni 52 

 
52.1 Pasi ta marrë propozimin nga paragrafi 1 i nenit 51 të këtij ligji gjykata, në 

mënyrë të përshtatshme verifikon se a janë plotësuar parakushtet themelore për 
fillimin e procedurës. 
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52.2 Kur është nevoja gjykata e dëgjon propozuesin dhe dëshmitarët, i mbledhë të 
dhënat e duhura dhe kërkon nga organi i kujdestarisë që personit me të cilin ka 
të bëj propozimi t’ia emërojë kujdestarin. 

52.3 Në qoftë se gjykata konstaton se nuk janë plotësuar kushtet për fillimin e 
procedurës, atëherë ajo me aktvendim e hedhë poshtë propozimin. 

 
Neni 53 

 
53.1 Nëse gjykata vlerëson se janë plotësuar kushtet për fillimin e procedurës, boton 

shpalljen në “Gazetën Zyrtare të Kosovës” me të cilën konstaton se ka filluar 
procedura. 

53.2 Në shpalljen për fillimin e procedurës për shpalljen e zhdukjes së personit nga 
propozimi, tregohen rrethanat qenësore mbi të cilat mbështetet propozimi, bëhet 
ftesa që ai të lajmërohet, kurse personat tjerë, që kanë informata për të, ftohen që 
gjykatës brenda afatit tre mujor nga dita e shpalljes, t’ia parashtrojnë ato. 

53.3 Shpallja publikohet edhe në tabelën e shpalljeve të gjykatës, e do të publikohet 
në mënyrën e zakonshme edhe në vendin në të cilin personi nga propozimi ka 
pasur vendbanimin, respektivisht vendqëndrimin e fundit. 

 
Neni 54 

 
54.1 Pas skadimit të afatit në shpalljen e publikuar, gjykata do ta dëgjojë kujdestarin 

e personit nga propozimi, e sipas nevojës edhe propozuesin, dhe pasi të marrë 
edhe prova të tjera vendosë meritorisht mbi propozimin. 

54.2 Nëse gjykata konstaton se nuk janë plotësuar kushtet që personi nga propozimit 
të shpallet i zhdukur, jep aktvendim me të cilin refuzohet si i pathemeltë 
propozimi. 

 
Neni 55 

 
Kundër aktvendimit të dhënë nga gjykata e shkallës së parë ankesën mund ta paraqesin 
propozuesi dhe kujdestari i personit të zhdukur. 
 

Neni 56 
 
56.1 Me shpalljen e zhdukjes së personit nga propozimi për administrimin e pasurisë 

së tij caktohet kujdestari. 
56.2 Vendimi i gjykatës me të cilin një person është shpallur i zhdukur botohet në 

Gazetën Zyrtare ose të paktën në një gazetë të përditshme të caktuar prej 
gjykatës si dhe në tabelën e shpalljeve në gjykatë. 

 
Neni 57 

 
Vendimi i gjykatës, që e deklaron një person të zhdukur i dërgohet për regjistrim zyrës 
së gjendjes civile në të cilën ai ka qenë i regjistruar, pasi të sigurohet se është bërë 
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publikimi i tij sipas dispozitave të nenit 56 të këtij ligji, dhe se vendimi është bërë i 
formës së prerë. 
 

Neni 58 
 
58.1 Në qoftë se personi që është shpallur i zhdukur paraqitet në gjykatë me kërkesën 

që të anulohet vendimi, gjykata pasi t’i bëjë verifikimin e identitetit të tij e prish 
vendimin në fjalë. 

58.2 Vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni publikohet në mënyrë të njëjtë me atë me të 
cilin është shpallur zhdukja e personit nga propozimi. 

 
b) Shpallja e vdekjes së një personi 

Neni 59 
 
59.1 Personi që është shpallur i zhdukur me vendim gjyqësor, me kërkesën e çdo 

personi të interesuar mund të shpallet i vdekur me vendim të gjykatës, kur kanë 
kaluar pa pasur informata tri vjet nga dita që është shpallur i zhdukur. 

59.2 I vdekur mund të shpallet me vendim gjyqësor edhe personi: 
a) për jetën e të cilit gjatë pesë vjetëve të fundit nuk ka pasur kurrfarë 

informata, kurse nga lindja e tij kanë kaluar 65 vjet; 
b) për jetën e të cilit gjatë pesë vjetëve të fundit nuk ka pasur kurrfarë 

informatash, kurse rrethanat në të cilat është zhdukur bëjnë të besohet se 
nuk është më i gjallë; 

c) që ka humbur gjatë luftës lidhur me veprimet luftarake dhe kjo vërtetohet 
nga organet kompetente ushtarake, për jetën e të cilit nuk ka pasur kurrfarë 
informatash për një vit nga dita që ka hyrë në fuqi marrëveshja e paqes, ose 
dy vjet nga mbarimi i veprimeve luftarake; 

d) që ka humbur në një fatkeqësi komunikacioni, zjarri përmbytje, termet ose 
në ndonjë rrezik tjetër të drejtpërdrejtë për jetën, kurse për jetën e tij nuk ka 
pasur kurrfarë informatash për gjashtë muaj nga dita e heqjes së rrezikut. 

 
Neni 60 

 
Afatet nga pikat a) dhe b) të nenit 59 llogariten nga dita kur sipas informatave të fundit 
personi i humbur pa dyshim ka qenë i gjallë, e nëse kjo ditë nuk mund të konstatohet 
me saktësi, këto afate llogariten me mbarimin e muajit, përkatësisht të vitit, në të cilin 
personi i humbur sipas lajmeve të fundit ka qenë i gjallë. 
 

Neni 61 
 
Propozimin për shpalljen e vdekjes së një personi mund ta paraqesë çdo person që për 
këtë ka interes juridik të drejtpërdrejtë, si dhe organi i kujdestarisë. 
 

Neni 62 
 
Propozimi për shpalljen e vdekjes së një personi duhet të përmbajë sidomos: 
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a) emrin e gjykatës të cilës i paraqitet, 
b) emrin e mbiemrin e personit që duhet të shpallet i vdekur, 
c) ditën e lindjes dhe vendbanimin ose vendqëndrimin e fundit, 
d) rrethanat nëpërmjet të cilave bëhet e besueshme vdekja e tij, 
e) provat me të cilat duhet të konstatohen këto rrethana, 
f) emrin e mbiemrin e kujdestarit ose përfaqësuesit ligjor të tij, për rastet kur 

ka të tillë, 
g) si dhe emrin e mbiemrin e personave që mund të jenë trashëgimtar. 

 
Neni 63 

 
Lidhur me shpalljen, seancat gjyqësore, dhe afatet përkatëse në procedurën e shpalljes 
së vdekjes së një personi në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat për procedurën 
e shpalljes së zhdukjes së një personi. 
 

Neni 64 
 
Në qoftë se konstatohet se është plotësuar ndonjë nga kushtet nga neni 59 i këtij ligji 
dhe se rezultatet e procedurës së tërësishme venë në dukje në mënyrë të sigurt se 
personi i zhdukur nuk është i gjallë, gjykata do të merr aktvendim me të cilin do të 
shpallet se ky person është i vdekur. 
 

Neni 65 
 
65.1 Në aktvendimin me të cilin shpallet vdekja e personit të zhdukur do të tregohet 

emri e mbiemri, vendbanimi ose vendqëndrimi i fundit i tij, emri e mbiemri i 
prindërve të tij, dita, muaji, viti dhe vendi i lindjes, pastaj të konstatohet dita, 
muaji dhe viti e brenda mundësive edhe ora që konsiderohet si kohë e vdekjes së 
personit të zhdukur. 

65.2 Si kohë e vdekjes do të konsiderohet dita për të cilën me anë të provave 
konstatohet se personi i zhdukur ka vdekur, përkatësisht dita në të cilën personi i 
zhdukur me siguri nuk ka qenë i gjallë. 

65.3 Në qoftë se nuk mund të konstatohet kjo ditë, konsiderohet se vdekja ka ndodhur 
ditën e parë pas skadimit të afateve të përmendura në nenin 59 të këtij ligji. 

 
Neni 66 

 
Vendimi i formës së prerë mbi shpalljen e vdekjes së personit të zhdukur do t’i 
dërgohet shërbimit të gjendjes civile për regjistrim në librin amzë, gjykatës kompetente 
për zhvillimin e procedurës trashëgimore, organit të kujdestarisë dhe organit që mbanë 
librin e paluajtshmërive, po qe se personi që është shpallur i vdekur ka pasur pasuri të 
paluajtshme. 
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Neni 67 
 
67.1 Në qoftë se personi që është shpallur i vdekur i paraqitet personalisht gjykatës 

që e ka dhënë vendimin meritor, gjykata, pasi të konstatojë identitetin e tij, pa 
procedurë të mëtejme, vendimin e këtillë e prish me anë të aktvendimit të 
posaçëm. 

67.2 Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të paraqesin ankesë 
subjektet që kanë marrë pjesë në procedurën në të cilën është dhënë vendimi 
mbi shpalljen e vdekjes së personit të zhdukur. 

 
Neni 68 

 
68.1 Në qoftë se pas dhënies së vendimit për shpalljen e vdekjes së personit të 

zhdukur gjykata e çështjes në çfarëdo mënyre informohet se ai është i gjallë, 
sipas detyrës zyrtare e zhvillon procedurën në të cilën e prish vendimin e tillë. 

68.2 Procedurën nga paragrafi 1 i këtij neni gjykata e zhvillon edhe sipas propozimit 
të organit të kujdestarisë dhe personave nga neni 61 i këtij ligji. 

 
Neni 69 

 
Në qoftë se pas marrjes së aktvendimit për shpalljen e vdekjes së personit të zhdukur 
konstatohet se personi i zhdukur ka vdekur një ditë tjetër, e jo në ditën që sipas 
vendimit meritor duhet të konsiderohet si ditë e vdekjes, gjykata me propozimin e 
subjekteve nga neni 61 i këtij ligji e zhvillon procedurën e caktuar dhe sa i përket datës 
së vdekjes do të ndryshojë vendimin e mëparshëm. 

 
Neni 70 

 
70.1 Për fillimin e procedurës për anulimin ose ndryshimin e vendimit për shpalljen e 

vdekjes së personit të zhdukur, gjykata e njofton organin e kujdestarisë, nëse 
nuk e ka inicuar procedurën në fjalë, dhe gjykatën trashëgimore para së cilës 
është duke u zhvilluar procedura për ndarjen e pasurisë së këtij personi. 

70.2 Procedura trashëgimore që është në zhvillim e sipër do të ndërpritet. Në qoftë se 
kjo procedurë ka përfunduar me vendim të formës së prerë, dhe po qe se është 
bërë regjistrimi përkatës i paluajtshmërive në librin e tokave, do të urdhërohet që 
në këtë libër të bëhet shënimi lidhur me procedurën për heqje nga fuqia apo për 
ndryshimin e vendimit meritor mbi shpalljen e vdekjes së personit të zhdukur. 

 
Neni 71 

 
Në qoftë se gjykata në bazë të procedurës së zhvilluar vlerëson se nuk ka vend as për 
anulimin e as për ndryshimin e vendimit të mëparshëm, vendimin e formës së prerë me 
konstatimin e tillë ia dërgon gjykatës trashëgimore dhe organit kompetent me qëllim të 
fshirjes së shënimit në librin e paluajtshmërive. 
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Neni 72 
 
Aktvendimi i formës së prerë mbi heqjen nga fuqia ose ndryshimin e vendimit për 
shpalljen e vdekjes së personit të zhdukur i dërgohet shërbimit kompetent për mbajtjen 
e librave përkatëse, gjykatës trashëgimore dhe organit të kujdestarisë. 
 

c) Procedura e të provuarit të vdekjes së një personi 
Neni 73 

 
Në qoftë se vdekja faktike e një personi nuk mund të provohet me anë të dokumentit të 
parashikuar me ligjin për librat amzë, çdo person që ka interes juridik të drejtpërdrejtë 
dhe organi i kujdestarisë mund t’i paraqesin propozim gjykatës që me aktvendim të 
konstatojë vdekjen të këtij personi. 
 

Neni 74 
 
74.1 Në procedurën gjyqësore për provimin e vdekjes zbatohen në mënyrë të 

përshtatur dispozitat e këtij kreu për shpalljen e vdekjes së personit të zhdukur. 
74.2 Afatet përkatëse në procedurën e të provuarit të vdekjes nuk mund të jenë më të 

shkurta se 15 ditë e as më të gjata se 30 ditë. 
 

3. Vendosja dhe mbajtja e të sëmurit psikik në institucionin shëndetësor 
 

Neni 75 
 
75.1 Sipas rregullave të kësaj procedure gjykata me aktvendim vendosë për mbajtjen 

e personit të sëmurë mendërisht (psikik) në institucionin shëndetësor, kur për 
shkak të natyrës së sëmundjes është e domosdoshme që personi i këtillë të 
kufizohet në lirinë e lëvizjes dhe të komunikimit me njerëzit jashtë institucionit 
në fjalë. 

75.2 Sipas rregullave të kësaj procedure gjykata vendosë edhe për lirimin e të sëmurit 
psikik nga institucioni shëndetësor kur pushojnë shkaqet për të cilat ai është 
vendosur apo ndalur në institucionin e këtillë. 

75.3 Procedura nga paragrafi 1 i këtij neni është e ngutshme dhe duhet të përfundojë 
sa më parë, e më së voni brenda afatit prej shtatë ditësh. 

 
Neni 76 

 
76.1 Institucioni shëndetësor mund ta pranojë për shërim personin e sëmurë 

mendërisht me pëlqimin e tij, në qoftë se natyra e sëmundjes së tij e lejon 
dhënien e pëlqimit të këtillë. 

76.2 Pëlqimi nga paragrafi 1 i këtij neni jepet në formë të shkruar përpara organit të 
autorizuar të institucionit shëndetësor, në praninë e dy personave të moshës 
madhore që kanë zotësi për të vepruar dhe që dinë shkrim lexim. 

76.3 Personat e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni nuk mund të jenë kushëri të 
personit të pranuar për shërim në vijë vertikale pa kufij, kurse në vijë horizontale 
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deri në shkallën e katërt, e as gjini krushqie deri në shkallën e dytë ose 
bashkëshort i tij. Në rolin e tyre nuk mund të paraqitet as personi që e ka sjell të 
sëmurin mendërisht në institucionin shëndetësor. 

 
Neni 77 

 
Në qoftë se personit nga paragrafi 1 i nenit 76 i është kufizuar liria e lëvizjes apo e 
kontaktimit me personat jashtë institucionit shëndetësor, atëherë institucioni 
shëndetësor ka për detyrë që brenda 24 orëve ta njoftojë gjykatën me shkrim për një gjë 
të tillë. 
 

Neni 78 
 
Kur institucioni shëndetësor e pranon për shërim personin e sëmurë mendërisht pa 
pëlqimin e tij dhe pa vendim të gjykatës, ka për detyrë që për një gjë të këtillë ta njoftoj 
menjëherë me anë të një shkrese, e më së voni brenda 24 orëve, gjykatën në territorin e 
së cilës ndodhet ky institucion. 
 

Neni 79 
 
Njoftimi me shkrim nga neni 78 i këtij ligji duhet t’i përmbajë të dhënat për personin e 
mbajtur në institucion, si dhe për personin që e ka sjell atë në institucionin shëndetësor. 
Bashkë me shkresën njoftuese institucioni shëndetësor, nëse ka mundësi, ia dërgon 
gjykatës edhe të dhënat lidhur me natyrën dhe shkallën e sëmundjes me 
dokumentacionin mjekësor që disponon. 
 

Neni 80 
 
Institucioni shëndetësor ka për detyrë që në mënyrën nga neni 78 i këtij ligji të veprojë 
edhe kur personi që është pranuar me vullnetin e vet në institucionin shëndetësor 
revokon pëlqimin e dhënë, kurse personi i autorizuar ose organi i këtij institucioni 
shëndetësor konsideron se nevojitet mbajtja e mëtejshme e tij për shërim. Afati për 
njoftimin e gjykatës fillon nga dita e revokimit të pëlqimit të dhënë. 
 

Neni 81 
 
Njoftimet nga nenet 78 dhe 80 të këtij ligji nuk ka nevojë t’i bëhen gjykatës në qoftë se 
personi i sëmurë mendërisht është mbajtur në institucionin shëndetësor në bazë të 
vendimit të dhënë në procedurën për heqjen e zotësisë për të vepruar apo në procedurën 
penale ose për kundravajtje. 
 

Neni 82 
 
Në qoftë se pranimi në institucionin shëndetësor nuk është bërë në bazë të vendimit të 
gjykatës kompetente, gjykata në territorin e të cilës ndodhet institucioni shëndetësor ka 
për detyrë që menjëherë pasi t’i arrijë njoftimi nga neni 78 ose 80 i këtij ligji, si dhe kur 



 
Ligji Nr. 03/L-007 për procedurën jokontestimore 

 1007 

në mënyrë tjetër njoftohet për ndaljen e personit të sëmurë mendërisht pa pëlqimin e tij 
në institucionin shëndetësor, sipas detyrës zyrtare ta filloj procedurën për mbajtjen e tij 
të mëtejmë në institucionin shëndetësor. 
 

Neni 83 
 
Pas fillimit të procedurës për mbajtjen e personit të sëmurë mendërisht në institucionin 
shëndetësor, gjykata do t’i merr të gjitha masat e nevojshme që personin e tillë ta 
kontrollojë menjëherë eksperti i profesionit mjekësor me specializim adekuat, me 
qëllim që ky i fundit të përgatisë konstatimin dhe mendimin për gjendjen shëndetësore 
dhe aftësinë për të gjykuar të personit të tillë. 
 

Neni 84 
 
84.1 Në procedurën për vendosjen e detyrueshme në institucionin shëndetësor 

gjykata vepron në seanca me dyer të mbyllura. 
84.2 Përjashtimi i publikut nuk i përket përfaqësuesit ligjor dhe avokatit të personit 

me sëmundje mendore. 
84.3 Me vendim të gjykatës mund t’i lejohet prania në seancë personit që merret me 

shërimin ose mbrojtjen e personave me sëmundje mendore, punëtorit shkencor, 
bashkëshortit dhe të afërmve të tjerë të personit të vendosur në institucionin 
shëndetësor. 

 
Neni 85 

 
Me aktvendimin me të cilin fillohet procedura gjykata ia emëron personit të mbajtur në 
institucionin shëndetësor përfaqësuesin nga radha e avokatëve për mbrojtjen e të 
drejtave të tij, po qe se vetë pala nuk e ka bërë një gjë të tillë, respektivisht po qe se 
mbrojtja e të drejtave të tija nuk është siguruar në mënyrë tjetër. 
 

Neni 86 
 
86.1 Gjykata ka për detyrë që t’i shqyrtojë dhe ekzaminojë të gjitha rrethanat që janë 

të rëndësishme për dhënien e vendimit dhe t’i dëgjojë të gjithë personat që kanë 
dijeni lidhur me faktet qenësore. 

86.2 Kur ekzistojnë mundësi gjykata e dëgjon edhe personin e sëmurë mendërisht po 
qe se një gjë e tillë nuk ndikon negativisht në shëndetin e tij. 

 
Neni 87 

 
87.1 Para se të jep vendimin për vendosjen e detyrueshme ose për lirimin e personit 

të sëmurë mendërisht, gjykata ka për detyrë ta marrë mendimin e shkruar të një 
psikiatri nga lista e ekspertëve gjyqësor që nuk është i punësuar në institucionin 
shëndetësor në të cilin ndodhet personi i mbajtur detyrimisht për atë se a është e 
domosdoshme mbajtja e tij në institucionin shëndetësor. 
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87.2 Kur duhet vendosur për mbajtje të detyrueshme të fëmijës, apo të personit të ri, 
gjykata ka për detyrë që mendimin nga paragrafi 1 i këtij neni ta marrë nga 
psikiatri i specializuar për shërimin e fëmijëve dhe të rinjve, respektivisht nga 
psikiatri që ka përvojë të gjatë pune me fëmijë dhe të rinj. 

87.3 Psikiatri nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni ia jep gjykatës mendimin me shkrim 
për domosdoshmërinë e vendosjes së personit të sëmurë mendërisht në 
institucionin shëndetësor pasi ta ketë kontrolluar personalisht atë. 

 
Neni 88 

 
88.1 Pas përfundimit të procedurës gjykata ka për detyrë që menjëherë, e më së voni 

brenda afatit tre ditor, të jep vendimin me të cilin do të vendosë se a duhet të 
mbetet në institucionin shëndetësor edhe më tutje personi i mbajtur në të, apo 
duhet të lirohet nga ai. 

88.2 Për vendimin e dhënë gjykata e njofton organin e kujdestarisë. 
 

Neni 89 
 
89.1 Në qoftë se gjykata vendosë që personi i sëmurë mendërisht të mbahet në 

institucioni shëndetësor, ajo do ta caktojë edhe kohën e qëndrimit të tij në 
institucion, e cila kohë nuk mund të jetë më e gjatë se një vit. 

89.2 Institucioni shëndetësor ka për detyrë që gjykatës, t’i dërgojë raporte për 
ndryshimet në gjendjen shëndetësore të personit të ndalur për shërim. 

 
Neni 90 

 
Në qoftë se institucioni shëndetësor vlerëson se personi i mbajtur duhet të mbetet në 
mjekim edhe pasi të kalojë koha e caktuar në vendimin gjyqësor, ka për detyrë që deri 
në tridhjetë ditë para kalimit të kësaj kohe t’i propozojë gjykatës zgjatjen e mbajtjes në 
institucion. 
 

Neni 91 
 
Aktvendimin për mbajtjen e detyrueshme të vazhduar gjykata e jep me të njëjtën 
procedurë me të cilën e jep edhe aktvendimin e parë për mbajtje të detyrueshme. 
Gjykata ka për detyrë që aktvendimin mbi mbajtjen e detyrueshme të vazhduar ta jep 
më së voni deri në ditën e skadimit të kohës së caktuar për mbajtje në institucionin 
shëndetësor me aktvendimin e parë. 
 

Neni 92 
 
Aktvendimi i dorëzohet personit të mbajtur detyrimisht në institucionin shëndetësor, 
përfaqësuesit ligjor të tij, kushëririt të afërm me të cilin jeton në familje të përbashkët, 
përfaqësuesit me prokurë, organit të kujdestarisë dhe institucionit shëndetësor në të 
cilin është vendosur personi i mbajtur për shërim. 
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Neni 93 
 
93.1 Kundër aktvendimit mbi mbajtjen në institucionin shëndetësor dhe kundër atij 

mbi lirimin nga ky institucion ankesën mund ta paraqesin: 
a) personi i mbajtur për shërim; 
b) kujdestari i tij; 
c) përfaqësuesi me prokurë; 
d) organi i kujdestarisë; dhe 
e) institucioni shëndetësor. 

93.2 Afati për ankim është shtat ditor dhe fillon të ecë nga dita e dorëzimit të 
aktvendimit. 93.3 Ankesa nuk e pengon ekzekutimin e vendimit të goditur, po 
qe se gjykata nuk vendos ndryshe për shkaqe të arsyeshme. 

93.3 Gjykata e shkallës së parë ankesën, bashkë me dosjen e lëndës, pa shtyrje ia 
dërgon gjykatës së shkallës së dytë, e cila ka për detyrë të jep vendim brenda 
afatit prej shtatë ditësh nga dita kur arrin ankesa. 

 
Neni 94 

 
Personi i vendosur detyrimisht në institucionin shëndetësor lirohet nga institucioni 
menjëherë pas kalimit të kohës për qëndrim të detyrueshëm të caktuar në vendimin e 
gjykatës kompetente. 
 

Neni 95 
 
95.1 Gjykata mundet, edhe para se të kalojë koha për mbajtje të detyrueshme në 

institucionin shëndetësor, ta liroj personin e vendosur në të, sipas detyrës 
zyrtare, sipas propozimit të personit të mbajtur, të kujdestarit të tij, përfaqësuesit 
apo të organit të kujdestarisë. 

95.2 Vendimin për lirim të parakohshëm gjykata e jep po qe se konstaton se gjendja 
shëndetësore e personit të mbajtur në institucionin shëndetësor është 
përmirësuar në masën që e bënë të panevojshme mbajtjen e mëtejme të tij në 
institucion. 

95.3 Lirimin para kohe të personit të mbajtur në institucionin shëndetësor gjykata e 
bënë me vendim të veçantë. 

 
Neni 96 

 
Shpenzimet procedurale të ndaljes në institucionin shëndetësor i paguan komuna në 
territorin e së cilës personi i ndaluar e ka vendbanimin nëse nuk i dihet vendbanimi 
atëherë vendqëndrimin e fundit të personit të mbajtur për shërim. 
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KREU III 
II. RREGULLIMI I MARRËDHËNIEVE FAMILJARE 

1. Vazhdimi dhe pushimi i së drejtës prindërore 
 

Neni 97 
 
97.1 Në procedurën e vazhdimin dhe pushimit të së drejtës prindërore gjykata vendos 

për vazhdimin dhe pushimin e së drejtës prindore kur kjo është paraparë me ligj. 
97.2 Procedura nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të përfundojë sa më parë, e më së 

voni brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e paraqitjes së propozimit të palës. 
 

Neni 98 
 
Propozimi për zgjatjen e së drejtës prindore paraqitet para se të bëhet fëmija i moshës 
madhore, por gjykata mund të vazhdoj të drejtën prindore edhe në rastin kur propozimi 
nuk është paraqitur me kohë, nëse në kohën në të cilën arrihet mosha madhore 
ekzistojnë shkaqet për vazhdimin e së drejtës prindërore. 
 

Neni 99 
 
Procedura për vazhdimin e së drejtës prindërore fillon me propozimin e prindit, të 
adoptuesit apo të organit të kujdestarisë. 
 

Neni 100 
 
Personin ndaj të cilit vazhdohet e drejta prindërore e përfaqëson kujdestari i posaçëm të 
cilin e cakton organi i kujdestarisë, ose përfaqësuesi i përkohshëm, të cilin e cakton 
gjykata e cila e zhvillon procedurën për vazhdimin e së drejtës prindërore. 
 

Neni 101 
 
Sipas propozimit për vazhdimin e së drejtës prindore gjykata vendos në bazë të 
materialit procedural të konstatuar në seancë gjyqësore në të cilën thirren: propozuesi, 
organi i kujdestarisë dhe prindërit e fëmijës pa marrë parasysh se kush e ka venë në 
veprim procedurën. 
 

Neni 102 
 
Në këtë procedurë gjykata sipas detyrës zyrtare konstaton gjendjen e shëndetit mendor 
dhe aftësinë e fëmijës ndaj të cilit vazhdohet e drejta prindërore. Këtë gjendje dhe 
aftësi gjykata e konstaton në mënyrën e paraparë në nenin 40 të këtij ligji. 
 

Neni 103 
 
Para se të merret vendimi meritor gjykata duhet t’i dëgjojë prindërit e fëmijës dhe 
përfaqësuesin e organit të kujdestarisë, si dhe të merr mendimin nga ky organ për 
oportunitetin e vazhdimit të së drejtës prindërore. 
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Neni 104 
 
Në vendimin për vazhdimin e së drejtës prindërore gjykata do të caktojë se a është 
personi ndaj të cilit është vazhduar e drejta prindore i barazuar me të miturin më të ri 
ose më të vjetër se 14 vjeç. 
 

Neni 105 
 
Kur nuk ekzistojnë më shkaqet për të cilat është vazhduar e drejta prindërore ndaj 
personit të moshës madhore, gjykata me propozimin e këtij personi, të prindërve ose të 
organit të kujdestarisë do të jep vendim për pushimin e së drejtës së vazhduar prindore. 
 

Neni 106 
 
Në procedurën për vazhdimin e së drejtës prindërore si dhe në procedurën për pushimin 
e së drejtës së vazhduar prindërore zbatohen përshtatshmërisht dispozitat e këtij ligji 
për heqjen dhe kthimin e zotësisë për të vepruar, po qe se me këtë ligj ose me ligj tjetër 
nuk është paraparë ndryshe. 
 

2. Heqja dhe kthimi i së drejtës prindërore 
 

Neni 107 
 
107.1 Në procedurën e heqjes dhe të kthimit të së drejtës prindërore gjykata vendos 

për heqjen dhe kthimin e së drejtës prindërore, kur për këtë ekzistojnë shkaqet e 
caktuara me ligj. 

107.2 Procedura nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të përfundojë sa më parë, e më së 
voni brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e paraqitjes së propozimit në gjykatë. 

 
Neni 108 

 
Procedurën për heqjen dhe kthimin e së drejtës prindërore mund ta vejë në veprim 
prindi tjetër, adoptuesi që ka të drejtë prindore ose organi i kujdestarisë, kurse 
procedurën për kthimin e së drejtës prindore mund ta vej në veprim me anë të 
propozimit të vetë edhe prindi të cilit i është hequr kjo e drejtë. 

 
Neni 109 

 
Gjykata ka për detyrë që ta njoftojë menjëherë organin e kujdestarisë për fillimin e 
procedurës dhe ta thërrasë që të marrë pjesë në procedurë edhe atëherë kur procedura 
nuk është filluar me propozimin e tij. 
 

Neni 110 
 
Gjykata ose organi i kujdestarisë fëmijës mund t’ia caktojë kujdestarin e veçantë për ta 
përfaqësuar në këtë procedurë edhe atëherë kur prindi tjetër është i gjallë dhe ushtron të 
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drejtën prindërore, po qe se vlerëson se kjo nevojitet për mbrojtjen e interesave të 
fëmijës. 
 

Neni 111 
 
111.1 Gjykata sipas detyrës zyrtare i konstaton të gjitha faktet që janë qenësore për 

dhënien e vendimit meritor. 
111.2 Me qëllim të konstatimit të fakteve qenësore gjykata mbanë seancë në të cilën e 

thërret propozuesin, organin e kujdestarisë, të dy prindërit dhe kujdestarin e 
personit të cilit i hiqet, përkatësisht kthehet, e drejta prindërore. 

111.3 Gjykata domosdo i dëgjon prindërit, kurse të miturin vetëm kur një gjë e tillë 
nuk është e dëmshme për shëndetin mendor të tij. Me rastin e dhënies së 
vendimit për heqjen dhe kthimin e së drejtës prindërore gjykata i merr parasysh 
edhe dëshirat e të miturit po qe se është i aftë t’i shprehë ato dhe nëse janë në 
interes të tij. 

 
Neni 112 

 
Në procedurën e heqjes dhe të kthimit të së drejtës prindërore në mënyrë të përshtatur 
zbatohen dispozitat e këtij ligji mbi heqjen dhe kthimin e zotësisë për të vepruar. 
 

Neni 113 
 
Aktvendimi për heqjen, kthimin, vazhdimin dhe pushimin e së drejtës prindërore do të 
shënohet në librin amzë të të lindurve, e nëse ky person ka pasuri të paluajtshme, edhe 
në librin e paluajtshmërive. 
 

3. Dhënia e lejes për lidhjen e martesës 
 

Neni 114 
 
Në procedurën e dhënies së lejes për lidhjen e martesës, gjykata vendos mbi 
propozimin për dhënien e lejes për lidhjen e martesës ndërmjet personave të caktuar 
kur me anë të ligjit parashikohet se martesa midis tyre mund të lidhet vetëm në bazë të 
lejes së gjykatës. 
 

Neni 115 
 
115.1 Procedura për dhënien e lejes për lidhjen e martesës fillohet me propozimin e 

personit që nuk plotëson kushtet e përcaktuara me ligj për lidhjen e martesës së 
vlefshme. 

115.2 Po qe se asnjëri nga dy personat që dëshirojnë të lidhin martesë nuk i plotësojnë 
kushtet e parapara me ligj, procedura fillohet me propozimin e përbashkët të 
tyre. 
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Neni 116 
 
Propozimi duhet të përmbajë të dhënat personale për personat që dëshirojnë të lidhin 
martesë, faktet në të cilat mbështetet dhe provat për këto fakte. Në qoftë se propozuesi 
është i mitur, propozimi duhet të përmbajë edhe të dhënat për prindërit e tij. 
 

Neni 117 
 
Kur propozimin e paraqet personi i mitur, gjykata në mënyrë të përshtatshme do t’i 
hetojë të gjitha rrethanat që janë të rëndësishme për të konstatuar se a ekziston vullneti 
i lirë dhe dëshira e tij për të lidhur martesë, si dhe a ka arritur ai pjekurinë trupore e 
shpirtërore të nevojshme për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave që dalin nga martesa. 
 

Neni 118 
 
Para se të jepet vendimi meritor gjykata do të marrë konstatimin dhe mendimin e 
institucionit shëndetësor si dhe mendimin e organit të kujdestarisë. Përveç kësaj 
gjykata do të marrë në pyetje paraqitësin e propozimit, prindërit ose kujdestarin e tij, 
përkatësisht adoptuesin, personin me të cilin i mituri ka ndërmend të lidhë martesë, e 
sipas nevojës mund të shfrytëzojë edhe prova të tjera me qëllim të konstatimit të 
fakteve qenësore. 
 

Neni 119 
 
119.1 Po qe se vlerëson se kjo është e nevojshme për t’i konstatuar faktet qenësore, 

gjykata të gjitha provat ose disa nga to do t’i marrë në seancë gjyqësore. 
119.2 Gjykata, në parim, do të marrë në pyetje të miturin pa praninë e pjesëmarrësve të 

tjerë të procedurës. 
119.3 Gjykata ka për detyrë t’i konstatojë edhe cilësitë personale, gjendjen pasurore 

dhe rrethanat e tjera qenësore që kanë të bëjnë me personin me të cilin i mituri 
dëshiron të lidhë martesë. 

 
Neni 120 

 
Gjykata gjatë procedimit të çështjes, në mënyrë të përshtatshme do ta ekzaminoj 
arsyeshmërinë e propozimit duke pasur kujdes për realizimin e qëllimeve të martesës 
dhe për mbrojtjen e familjes, si dhe për botëkuptimet e mjedisit në të cilin jetojnë 
personat që dëshirojnë të lidhin martesë. 
 

Neni 121 
 
121.1 Në aktvendimin me të cilin lejohet lidhja e martesës gjykata do t’i shënojë emrat 

e personave të cilëve u lejohet të lidhin martesë. 
121.2 Aktvendimi për dhënien e lejes për lidhjen e martesës i dërgohet propozuesit dhe 

personit me të cilin propozuesi dëshiron të lidhë martesë, prindërve, 
respektivisht kujdestarit të propozuesit dhe organit të kujdestarisë. 
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121.3 Aktvendimi me të cilin refuzohet propozimi për dhënien e lejes për lidhjen e 
martesës i dërgohet vetëm propozuesit. 

 
Neni 122 

 
122.1 Kundër aktvendimit me të cilin lejohet lidhja e martesës, ankesën mund ta 

paraqesin të gjithë pjesëmarrësit e procedurës nga paragrafi 1 i nenit 121 i këtij 
ligji. 

122.2 Ankesën kundër aktvendimit me të cilin refuzohet propozimi për dhënien e lejes 
për lidhjen e martesës ka të drejtë ta paraqesë vetëm propozuesi. 

 
Neni 123 

 
Personat të cilëve u është dhënë leja për lidhjen e martesës nuk mund të lidhin martesë 
para se të bëhet i formës së prerë aktvendimi mbi dhënien e lejes për lidhjen e 
martesës. 
 

Neni 124 
 
124.1 Propozimi për dhënien e lejes për lidhjen e martesës mund të tërhiqet derisa 

aktvendimi mbi dhënien e lejes për lidhjen e martesës të bëhet i formës së prerë. 
124.2 Do të konsiderohet se propozimi i përbashkët është tërhequr edhe kur atë e 

tërheqë vetëm njëri nga propozuesit. 
 

KREU IV 
III. RREGULLIMI I MARRËDHËNIEVE PASURORE 

1. Shqyrtimi i pasurisë trashëgimore 
 

a) Dispozitat e përbashkëta 
Neni 125 

 
Në procedurën për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore gjykata konstaton se kush janë 
trashëgimtarët e personit të vdekur, ose të personit vdekja e të cilit është shpallur me 
vendim gjyqësor, cila pasuri përbën pasurinë trashëgimore të tij, dhe cilat të drejta nga 
pasuria trashëgimore u takojnë trashëgimtarëve, legatarëve dhe personave të tjerë. 
 

Neni 126 
 
Pjesëmarrës në procedurën e shqyrtimit të pasurisë trashëgimore konsiderohen 
trashëgimtarët dhe legatarët, si dhe personi që realizon ndonjë të drejtë nga pasuria 
trashëgimore. 
 

Neni 127 
 
Procedura për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore 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. 
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Neni 128 
 
128.1 Për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore e kompetencës territoriale është gjykata 

në territorin e së cilës trashëgimlënësi në momentin e vdekjes ka pasur 
vendbanimin. Në qoftë se trashëgimlënësi në momentin e vdekjes nuk ka pasur 
vendbanim, kompetente është gjykata në territorin e të cilës ai e ka pasur 
vendqëndrimin, po qe se me kontratë ndërkombëtare ose me ligj nuk është 
paraparë ndryshe. 

128.2 Në qoftë se trashëgimlënësi në momentin e vdekjes nuk ka pasur as vendbanim 
e as vendqëndrim në territorin e Kosovës, kompetente në pikëpamje territoriale 
është gjykata në territorin e së cilës gjendet pasuria trashëgimore e tij ose pjesa 
më e madhe e saj. 

128.3 Masat e përkohshme për sigurimin e pasurisë trashëgimore mund t’i urdhërojë 
gjykata në territorin e së cilës ka vdekur trashëgimlënësi, si dhe gjykata në 
territorin e së cilës ndodhet pasuria trashëgimore. 

 
Neni 129 

 
129.1 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, e kompetencës ekskluzive 
është gjykata e Republikës së Kosovës. 

129.2 Në qoftë se pasuria e paluajtshme e personit nga paragrafi 1 i këtij neni ndodhet 
jashtë vendit tonë, gjykata e Kosovës do të jetë kompetente vetëm po qe se sipas 
ligjit të shtetit në të cilin ndodhet pasuria e tillë nuk është kompetente gjykata e 
huaj. 

 
Neni 130 

 
Pjesëmarrësit e procedurës për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore nuk mund ta 
caktojnë me marrëveshje as kompetencën lëndore e as kompetencën territoriale të 
gjykatës. 
 

Neni 131 
 
Marrjen e provave dhe të deklaratave për heqjen dorë nga trashëgimi e bënë gjykatësi 
bashkë me procesmbajtësin. Deklaratat e tjera dhe propozimet e pjesëmarrësve në 
procedurë mund t’i marrin në procesverbal edhe bashkëpunëtorët profesional. 
 

Neni 132 
 
132.1 Për veprimet e kryera gjatë procedurës gjykata përpilon procesverbal. 
132.2 Për veprimet procedurale më pak të rëndësishme dhe për informatat që i 

mbledhë gjykata, në vend të procesverbalit mund të bëhet vetëm shënimi në 
dosjen e lëndës. Procesverbalin e nënshkruajnë pjesëmarrësit e seancës, 
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gjykatësi dhe procesmbajtësi, përkatësisht bashkëpunëtori profesional që e ka 
përpiluar atë. Shënimin në dosje e nënshkruan hartuesi i tij. 

 
b) Veprimet procedurale paraprake 

Neni 133 
 
134.1 Kur një person vdes ose shpallet i vdekur me vendim gjyqësor, organi komunal i 

shërbimit kompetent për mbajtjen e librit amzë të vdekjeve ka për detyrë që, 
brenda afatit prej 15 ditësh nga dita në të cilën e ka regjistruar vdekjen, t’ia 
dërgojë aktvdekjen gjykatës trashëgimore. 

134.2 Në qoftë se organi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk ka mundësi të sigurojë të 
dhëna të nevojshme për hartimin e aktvdekjes, do ta dërgojë aktvdekjen në 
gjykatë vetëm me ato të dhëna që disponon (aktvdekja jo e plotë), duke i treguar 
shkaqet për të cilat nuk ka mundur ta përpilojë aktvdekjen e plotë dhe do t’i 
paraqesë të dhënat që mund t’i shërbejnë gjykatës për të gjetur trashëgimtarët 
dhe pasurinë e trashëgimlënësit. 

134.3 Në qoftë se një person ka vdekur jashtë territorit të komunës në të cilën ka pasur 
vendbanimin ose vendqëndrimin, organi kompetent për mbajtjen e librit të 
vdekjeve gjykatës trashëgimore do t’ia dërgojë vetëm certifikatën nga libri i 
vdekjeve, si dhe të dhënat që disponon, e që mund të shërbejnë për hartimin e 
aktvdekjes. 

134.4 Aktvdekja përpilohet edhe po qe se personi i vdekur nuk ka lënë kurrfarë 
pasurie. 

 
Neni 134 

 
Aktvdekja hartohet në bazë të të dhënave që janë marrë nga kushërinjtë e personit të 
vdekur, nga personat me të cilët ka bashkëjetuar i vdekuri, si dhe nga personat e tjerë 
që mund të japin të dhëna që shënohen në aktvdekjen. 
 

Neni 135 
 
135.1 Në qoftë se gjykatës trashëgimore i është dërguar aktvdekja jo e plotë ose vetëm 

certifikata nga libri amzë i vdekjeve, gjykata sipas rrethanave të rastit do ta 
plotësojë aktvdekjen ose do ta përpiloj atë vetë, ose përpilimin e aktvdekjes do 
t’ia besoj organit kompetent për mbajtjen e librit amzë i vdekjeve. 

135.2 Kur kjo është oportune, gjykata do ta përpilojë vetë aktvdekjen edhe jashtë rastit 
nga paragrafi 1 i këtij neni, po qe se me certifikatën e librit amzë i vdekjeve ose 
me dokumentin publik tjetër është provuar vdekja e trashëgimlënësit. 

 
Neni 136 

 
136.1 Në aktvdekjen shënohen këto të dhëna: 

a) emri dhe mbiemri i të vdekurit dhe emrat e prindërve të tij, profesioni, data 
e lindjes dhe shtetësia e të vdekurit, kurse për të vdekurin që ka qenë i 
martuar edhe mbiemri të cilin e ka pasur para se të martohet; 
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b) dita, muaji dhe viti, vendi dhe, sipas mundësisë, ora e vdekjes; 
c) vendbanimin, respektivisht vendqëndrimin që e ka pasur trashëgimlënësi; 
d) emri e mbiemri, data e lindjes, profesioni, vendbanimi respektivisht 

vendqëndrimi i bashkëshortit të trashëgimlënësit dhe i fëmijëve të lindur 
nga martesa, jashtë martesës dhe i fëmijëve të adoptuar; 

e) emri dhe mbiemri, data e lindjes, vendbanimi respektivisht vendqëndrimi i 
kushërinjve të tjerë që mund të thirren në trashëgim në bazë të ligjit, si dhe 
të personave që kanë të drejtë trashëgimi në bazë të testamentit; 

f) vlera e përafërt e pasurisë së paluajtshme dhe veçanërisht vlera e përafërt e 
pasurisë së luajtshme të trashëgimlënësit. 

136.2 Në aktvdekjen, sipas mundësisë, duhet treguar edhe: vendi ku ndodhet pasuria 
që e ka lënë i vdekuri, a ka pasuri për mbajtjen, ruajtjen, ose paraqitjen e së cilës 
ekzistojnë dispozita të posaçme, a ka të holla të gatshme, letra me vlerë, gjëra të 
çmueshme, libreza të kursimit ose farë dokumentesh të tjera me rëndësi, a ka 
lënë i vdekuri borxhe dhe sa, a ka lënë testament të shkruar ose kontratë për 
ushqim të përjetshëm, ose marrëveshje për pjesëtimin e pasurisë për të gjallë dhe 
ku gjenden ato, e nëse i vdekuri ka lënë testament gojor atëherë edhe emri e 
mbiemri, profesioni dhe vendbanimi i dëshmitarëve para të cilëve është bërë 
testamenti gojor (verbal). 

136.3 Në aktvdekjen duhet të tregohet veçanërisht se a pritet lindja e fëmijës së 
trashëgimlënësit. 

136.4 Në qoftë se para trashëgimlënësit ka vdekur bashkëshorti i tij ose ndonjë nga 
fëmijët e tij, ose ndonjë person tjetër që mund të trashëgojë trashëgimlënësin, në 
aktvdekjen do të shënohet data dhe vendi i vdekjes së tyre. 

 
Neni 137 

 
Si anëtar të bashkësisë familjare në aktvdekjen shënohen edhe emrat e mbiemrat dhe 
adresat e anëtarëve të moshës madhore të bashkësisë familjare si dhe të gjitha pasuritë 
e bashkësisë familjare. 
 

Neni 138 
 
138.1 Inventarizimi dhe vlerësimi i pasurisë së trashëgimlënësit bëhet sipas vendimit të 

gjykatës trashëgimore kur nuk dihen trashëgimtarët apo vendbanimi i tyre, kur 
trashëgimtarë janë personat që për shkak të moshës së mitur, sëmundjes mendore 
ose rrethanave të tjera nuk janë fare të aftë, ose nuk janë plotësisht të aftë, që të 
kujdesen vetë për punët e veta, kur pasuria trashëgimore duhet t’i dorëzohet 
komunës ose personit juridik tjetër, ose në rastet tjera të justifikueshme. 

138.2 Gjykata do të urdhërojë që të bëhet inventarizimi dhe vlerësimi i pasurisë 
trashëgimore edhe në rast se këtë e kërkojnë trashëgimtarët, legatarët ose 
kreditorët e trashëgimlënësit. 

138.3 Inventarizimi dhe vlerësimi i pasurisë trashëgimore bëhet edhe pa vendimin e 
gjykatës me rastin e përpilimit të aktvdekjes, po qe se këtë e kërkon ndonjëri nga 
trashëgimtarët ose legatarët. 
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Neni 139 
 
139.1 Me anë të inventarizimit të pasurisë trashëgimore përfshihet e gjithë pasuria e 

luajtshme dhe e paluajtshme që ka qenë në posedimin të trashëgimlënësit në 
momentin e vdekjes së tij. 

139.2 Inventarizimi do të përfshij edhe pasurinë që i ka takuar të vdekurit, por që 
ndodhet tek personi tjetër, me theksim se te kush ndodhet pasuria e këtillë dhe 
mbi cilën bazë juridike, si dhe pasurinë që e ka poseduar i vdekuri, e për të cilën 
pretendohet se nuk është pronësi e tij. 

139.3 Në inventarin e pasurisë trashëgimore duhet të shënohen kreditë dhe detyrimet e të 
vdekurit, e veçanërisht tatimi i papaguar dhe kontributet tjera që i jepen shtetit. 

 
Neni 140 

 
140.1 Sendet e luajtshme inventarizohen sipas llojit, numrit, masës dhe peshës ose veç 

e veç. 
140.2 Sendet e paluajtshme inventarizohen veç e veç duke shënuar vendin ku ndodhen, 

llojin dhe përshkrimin e objektit, kulturën e tokës, dhe të dhënat e librit të 
paluajtshmërive, po qe se janë të njohura. 

140.3 Me rastin e inventarizimit të pasurisë trashëgimore do të tregohet edhe vlera e 
sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme që e përbëjnë pasurinë trashëgimore. 

 
Neni 141 

 
141.1 Inventarizimin dhe vlerësimin e pasurisë e bënë shërbimi komunal kompetent. 
141.2 Inventarizimin dhe vlerësimin e pasurisë mund ta bëjë zyrtari i gjykatës që e 

cakton gjykatësi. 
141.3 Inventarizimin dhe vlerësimin i pasurisë bëhet me praninë e dy qytetarëve të 

moshës madhore, e kur është e nevojshme edhe me pjesëmarrjen e ekspertit. 
141.4 Gjatë inventarizimit dhe vlerësimit të pasurisë mund të jetë i pranishëm secili 

person i interesuar. 
 

Neni 142 
 
Organi kompetent i komunës i cili e ka bërë inventarizimin dhe vlerësimin e pasurisë, 
do t’ia dërgojë të dhënat lidhur me inventarizimin dhe vlerësimin gjykatës 
trashëgimore. 
 

Neni 143 
 
Në qoftë se në pasurinë e trashëgim lënësit gjenden sende për mbajtjen, ruajtjen ose 
paraqitjen e të cilave ekzistojnë dispozita të veçanta, me to pas inventarizimit dhe 
vlerësimit të kryer do të veprohet sipas këtyre dispozitave. 
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Neni 144 
 
144.1 Po qe se ka prapësime lidhur me inventarizimin apo vlerësimin e pasurisë, 

gjykata mund të vendos që përmbaruesi gjyqësor përsëri ta bëjë inventarizimin 
ose vlerësimin e pasurisë. 

144.2 Në qoftë se nuk është bërë inventarizimi i pasurisë, gjykata mund të konstatojë 
vetë se cila pasuri hynë në pasurinë trashëgimore të trashëgimlënësit, në bazë të 
të dhënave të personave të interesuar. 

 
Neni 145 

 
145.1 Në qoftë se konstatohet se asnjëri nga trashëgimtarët e pranishëm nuk është i 

aftë të administrojë pasurinë trashëgimore, e nuk ka përfaqësues ligjor, ose në 
rast se trashëgimtarët janë të panjohur apo mungojnë, si dhe kur rrethanat tjera 
kërkojnë kujdes të posaçëm, shërbimi komunal kompetent, në raste të ngutshme, 
do t’ia dorëzojë pasurinë, ose vetëm një pjesë të saj, për ruajtje personit të sigurt 
dhe për këtë do ta njoftojë menjëherë gjykatën në territorin e të cilës gjendet kjo 
pasuri, e cila këtë masë mund ta ndryshojë ose ta abrogojë. 

145.2 Të hollat e gatshme, letrat me vlerë, sendet e çmueshme, librezat e kursimit dhe 
dokumentet tjera të rëndësishme duhet, në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, 
dorëzuar për ruajtje gjykatës në territorin e së cilës gjendet pasuria. Kjo gjykatë 
do ta njoftojë gjykatën trashëgimore për të gjitha masat e caktuar për sigurimin e 
pasurisë trashëgimore. 

 
Neni 146 

 
146.1 Në rastet në të cilat sipas këtij ligji nevojitet emërtimi i përfaqësuesit të 

përkohshëm i pasurisë trashëgimore, emërtimin do ta bëjë gjykata trashëgimore. 
146.2 Para se ta emërtoj kujdestarin e përkohshëm gjykata, sipas mundësive për 

personalitetin e kujdestarit do të kërkojë mendimin nga personat që paraqiten si 
trashëgimtar. 

 
Neni 147 

 
Masat për sigurimin e pasurisë trashëgimore gjykata trashëgimore mund t’i shqiptoj 
gjatë gjithë procedurës për shqyrtimin e trashëgimisë. 
 

c) Veprimet lidhur me testamentin 
 

Neni 148 
 
148.1 Organi i cili e përpilon aktvdekjen duhet të bëjë verifikime se a mos ka lënë i 

vdekuri testament të shkruar, përkatësisht a ekziston dokumenti mbi testamentin 
oral verbal. 

148.2 Testamenti që e ka lënë i vdekuri do t’i dërgohet gjykatës trashëgimore bashkë 
me aktvdekjen. 
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Neni 149 
 
149.1 Kur gjykata konstaton se personi që ka lënë testament ka vdekur ose është 

shpallur i vdekur me vendim gjyqësor, atëherë ajo do ta hapë atë, pa e dëmtuar 
vulën, dhe lexojë duke hartuar procesverbal për një gjë të tillë. Në këtë mënyrë 
veprohet pa marrë parasysh se a është testamenti i vlefshëm sipas ligjit dhe sa 
testamente ekzistojnë. 

149.2 Hapja dhe leximi i testamentit bëhet në praninë e dy personave të moshës 
madhore që mund të jenë edhe nga radha e trashëgimtarëve të mundshëm. 

149.3 Me rastin e shpalljes së testamentit mund të jenë të pranishëm trashëgimtarët, 
legatarët dhe personat e tjerë të interesuar dhe të kërkojnë kopjen e testamentit. 

149.4 Gjykata tek e cila gjendet testamenti apo të cilës i dorëzohet ai, do ta hapë dhe 
lexojë testamentin edhe kur për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore është 
kompetente gjykata tjetër apo organi i shtetit tjetër. 

 
Neni 150 

 
150.1 Procesverbali për shpalljen e testamentit të shkruar duhet të përmbajë të dhënat: 

a) sa testamente janë gjetur, cilën datë e mbajnë dhe ku janë gjetur; 
b) kush ia ka dorëzuar gjykatës testamentin apo përpiluesit të aktvdekjes; 
c) a është dorëzuar testamenti i hapur apo i mbyllur, dhe me çfarë vule ka 

qenë i vulosur; 
d) cilët dëshmitar kanë qenë të pranishëm kur është hapur dhe shpallur 

testamenti. 
150.2 Po qe se me rastin e hapjes së testamentit është vërejtur se vula në të ka qenë e 

dëmtuar apo se në testament është fshirë, vijëzuar apo ndrequr diç, apo nëse 
ndonjë gjë tjetër e dyshimtë konstatohet, atëherë e gjithë kjo duhet theksuar në 
procesverbal. 

150.3 Në testamentin e shpallur gjykata e venë vërtetimin për shpalljen e tij duke 
cekur datën e shpalljes, si dhe numrin dhe datën e testamenteve të tjerë të gjetur 
të të njëjtit trashëgimlënës. 

150.4 Procesverbalin e nënshkruan gjykatësi, procesmbajtësi dhe dëshmitarët. 
 

Neni 151 
 
151.1 Në qoftë se i vdekuri ka bërë testament gojor verbal dhe për këtë ekziston 

dokumenti, të cilin dëshmitarët e kanë nënshkruar me dorën e vet, gjykata 
përmbajtjen e këtij dokumenti do ta shpallë sipas dispozitave të cilat vlejnë për 
shpalljen e testamentit të shkruar nga testamentlënësi. Po qe se dokumenti i tillë 
nuk ekzistojnë, dëshmitarët përpara të cilëve është bërë testamenti gojor verbal 
do të dëgjohen veç e veç për përmbajtjen e testamentit, e sidomos lidhur me 
rrethanat nga të cilat varet vlefshmëria e tij, dhe pas kësaj procesverbali i 
përpiluar me deklaratat e tilla do të shpallet sipas dispozitave që vlejnë për 
shpalljen e testamentit të shkruar nga testamentlënësi. 

151.2 Në qoftë se pjesëmarrësi i procedurës kërkon që dëshmitarët e testamentit gojor 
verbal të merren në pyetje me betim, apo në qoftë se vetë gjykata vij në 
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përfundim se është i nevojshëm dëgjimi i këtillë i dëshmitarëve, atëherë ajo do 
të caktojë seancën për dëgjimin e dëshmitarëve për në të cilën thirret propozuesi, 
kurse pjesëmarrësit e tjerë thirren vetëm po qe se një gjë e tillë nuk e zvarritë 
procedurën e mëtejme. 

 
Neni 152 

 
152.1 Në qoftë se testamenti i shkruar nga testamentlënësi është humbur apo asgjësuar 

pa vullnetin e testamentlënësit, kurse midis personave të interesuar nuk ka 
kontest për ekzistimin e testamentit të tillë, për formën në të cilën është hartuar, 
për mënyrën e humbjes apo të asgjësimit, si dhe për përmbajtjen e testamentit, 
atëherë gjykata trashëgimore lidhur me ekzistimin e testamentit do t’i dëgjojë të 
gjithë të interesuarit dhe sipas propozimeve të tyre do të marrë prova, e pastaj 
procesverbalin e përpiluar do ta shpallë sipas dispozitave që vlejnë për shpalljen 
e testamentit gojor verbal. 

152.2 Po qe se pasuria trashëgimore, në rast të mosekzistimit të testamentit, do të 
bëhej pronë shtetërore, marrëveshja e personave të interesuar për ekzistimin e 
mëhershëm të testamentit, për formën dhe përmbajtjen e tij vlen vetëm me 
pëlqimin e përfaqësuesit të autorizuar të komunës. Po qe se midis personave të 
interesuar ka të atillë që u mungon zotësia për të vepruar, atëherë marrëveshja në 
fjalë vlen vetëm me pëlqimin e organit të kujdestarisë. 

 
Neni 153 

 
153.1 Procesverbali për shpalljen e testamentit bashkë me testamentin gojor verbal 

burimor, përkatësisht bashkë me dokumentin mbi testamentin gojor apo 
procesverbali mbi dëgjimin e dëshmitarëve të testamentit gojor, do t’i dërgohet 
gjykatës trashëgimore, e gjykata që e ka shpallur testamentin do ta mbajë kopjen 
e tyre. 

153.2 Testamenti i shkruar nga testamentlënësi burimor, dokumenti mbi testamentin 
gojor, procesverbali mbi dëgjimin e dëshmitarëve të testamentit gojor, si dhe 
procesverbali mbi përmbajtjen e testamentit të shkruar nga testamentlënësi të 
humbur apo të asgjësuar, do të ruhet në gjykatë ndaras nga dosjet e lëndëve të 
tjera, kurse kopja e tyre e verifikuar i bashkëngjitet dosjes së lëndës. 

153.3 Për testamentin e shpallur gjykata e njofton Regjistrin e testamenteve. 
 

d) Procedura e gjykatës pas arritjes së aktvdekjes 
Neni 154 

 
154.1 Pasi t’i arrijë aktvdekja gjykata do të konstatojë se a është kompetente për 

shqyrtimin e pasurisë trashëgimore, dhe nëse konstaton se nuk është kompetente 
do t’ia dërgojë dosjen e lëndës gjykatës për të cilën mendon se është 
kompetente. 

154.2 Po qe se gjykata të cilës i ka arritur aktvdekja konstaton se për shqyrtimin e 
çështjes trashëgimore kompetent është organi i shtetit të huaj, me aktvendim do 
të shpallet jo kompetente dhe do të pezulloj procedurën e filluar. 
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Neni 155 
 
Në qoftë se trashëgimlënësi ka ngarkuar një person për të ekzekutuar testamentin, 
gjykata do ta njoftoj për një gjë të tillë ekzekutorin e testamentit dhe e thërret që në 
afatin e caktuar të deklarojë se a e pranon detyrën me të cilën është ngarkuar. 
 

Neni 156 
 
156.1 Në qoftë se pritet lindja e fëmijës që do të kishte të drejtë trashëgimi, gjykata 

trashëgimore do ta njoftojë për këtë organin e kujdestarisë. 
156.2 Në qoftë se organi i kujdestarisë nuk vepron ndryshe, atëherë për të drejtat e 

fëmijës të pa lindur do të kujdeset njëri nga prindërit e tij. 
 

Neni 157 
 
157.1 Në qoftë se nga të dhënat e aktvdekjes shihet se trashëgimlënësi nuk ka lënë 

pasuri, apo se ka lënë vetëm pasuri të luajtshme, e asnjëri nga trashëgimtarët nuk 
kërkon që të shqyrtohet çështja, atëherë gjykata me aktvendim do të vendos që 
mos të shqyrtohet pasuria trashëgimore. 

157.2 Kur gjykata vendosë që mos të shqyrtohet pasuria trashëgimore, kurse midis 
trashëgimtarëve ka të atillë që nuk kanë zotësi për të vepruar, e as prindër që do 
të kujdeseshin për të drejtat dhe interesat e tyre, atëherë gjykata për një gjë të 
tillë duhet ta lajmërojë organin e kujdestarisë. 

157.3 Nëse gjykata ka vendosur që mos të bëhet shqyrtimi i çështjes për shkaqet nga 
paragrafi 2 i këtij neni, personat që kanë të drejtë trashëgimi mund t’i realizojnë 
të drejtat e tyre që u takojnë si trashëgimtarë duke inicuar procedurën 
trashëgimore. 

 
Neni 158 

 
Në rastet në të cilat sipas ligjit mund të kërkohet veçimi i pasurisë trashëgimore prej 
pasurisë së trashëgimtarëve, gjykata, me propozimin e personave të autorizuar, e 
urdhëron veçimin e këtillë duke i zbatuar dispozitat përkatëse të këtij ligji mbi masat e 
përkohshme për sigurimin e pasurisë trashëgimore. 
 

e) Shqyrtimi i pasurisë trashëgimore 
Neni 159 

 
159.1 Shqyrtimi i pasurisë trashëgimore bëhet në seancë gjyqësore. 
159.2 Në letërthirrjen për në seancë gjykata personat e interesuar do t’i njoftojë për 

fillimin e procedurës dhe për ekzistimin e testamentit po qe se ekziston, dhe do 
t’i thërrasë që menjëherë t’ia dërgojnë gjykatës testamentin e shkruar 
përkatësisht dokumentin për testamentin gojor(verbal), po qe se gjendet te ata, 
ose t’i tregojnë dëshmitarët e testamentit gojor. 

159.3 Gjykata në letërthirrje do t’i paralajmërojë personat e interesuar se deri në 
përfundimin e procedurës trashëgimore kanë të drejtë të japin deklaratë në 
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gjykatë se a pranojnë trashëgimin apo heqin dorë prej tij,e nëse nuk vijnë në 
seancë ose nuk japin deklaratën, se gjykata për të drejtën e tyre do të vendosë në 
bazë të të dhënave që i ka në shkresat e lëndës. 

 
Neni 160 

 
160.1 Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore, po qe se i 

vdekuri ka lënë testament, gjykata do t’i njoftojë dhe do t’i thërrasë në seancë 
edhe ata persona të cilët sipas vet ligjit mund të kishin të drejtë për trashëgim. 

160.2 Në qoftë se i vdekuri ka caktuar ekzekutuesin e testamentit të tij, gjykata edhe 
atë do ta njoftojë për procedurën e filluar. 

 
Neni 161 

 
161.1 Në qoftë se gjykata nuk ka dijeni se a ka trashëgimlënësi trashëgimtar, gjykata 

me anë të shpalljes publike do t’i thërrasë personat që kanë të drejtë për 
trashëgim që t’i paraqiten gjykatës brenda afatit prej gjashtë muajsh nga dita e 
publikimit të shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Kosovës”. 

161.2 Shpallja do të ngjitet edhe në tabelën e shpalljeve të gjykatës, e në rast nevoje 
ajo do të publikohet edhe në ndonjë mënyrë tjetër të përshtatshme. 

161.3 Gjykata vepron sipas dispozitave të paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni edhe kur 
trashëgimtarit i është emëruar përfaqësuesi i përkohshëm nga shkaku se atij nuk 
i dihet vendbanimi, apo nga shkaku se trashëgimtari ose përfaqësuesi ligjor i tij, 
që nuk ka përfaqësues me prokurë, ndodhet në botën e jashtme, kurse dërgimi i 
shkresave nuk ka mundur t’u bëhet sipas rregullave të Ligjit për Procedurën 
Kontestimore. 

161.4 Pas skadimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata do ta zhvilloj 
procedurën trashëgimore në bazë të deklaratës së kujdestarit të emëruar dhe të 
dhënave të cilat i ka në disponim gjykata. 

 
Neni 162 

 
162.1 Në seancën për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore gjykata do t’i shqyrtojë të 

gjitha çështjet që kanë të bëjnë me pasurinë e trashëgimlënësit, e sidomos atë që 
i përket të drejtës së trashëgimit, madhësisë së pjesës trashëgimore dhe të drejtës 
së legatarit. 

162.2 Për të drejtat nga paragrafi 1 i këtij neni gjykata vendosë, në parim, pasi t’i ketë 
marrë deklaratat e nevojshme nga personat e interesuar. 

162.3 Për të drejtat e personave që nuk kanë ardhur në seancë, përkundrejt thirrjes së 
rregullt të tyre, gjykata vendosë në bazë të të dhënave që i posedon dhe duke i 
marrë parasysh deklaratat e tyre me shkrim që arrijnë deri në momentin e 
nxjerrjes së aktvendimit mbi trashëgiminë. 

 
Neni 163 

 
163.1 Gjatë zhvillimit të procedurës personat e interesuar mund të japin deklarata 

lidhur me trashëgiminë edhe kur nuk janë të pranishëm personat e tjerë të 



 
Ligjet civile 

 1024 

interesuar, e as që ka nevojë që personave të tillë çdo herë t’u jepet rasti që të 
deklarohen lidhur me deklaratat e personave të tjerë të interesuar. 

163.2 Në qoftë se gjykata dyshon se personi që në bazë të vet ligjit ka të drejtë për 
trashëgim është i vetmi kushëri ose kushëriri më i afërt i trashëgimlënësit, mund 
t’i dëgjojë edhe personat për të cilët konsideron se mund të kishin të drejtë të 
njëjtë ose më të fuqishme për trashëgim. Personat e këtillë gjykata mund t’i 
thërrasë edhe me anë të shpalljes sipas dispozitave të nenit 162 të këtij ligji. 

 
Neni 164 

 
164.1 Secili person është i autorizuar, por askush nuk është i detyruar, që të jep 

deklaratën për trashëgim. 
164.2 Për personin që nuk ka dhënë deklaratën për heqjen dorë nga trashëgimi 

konsiderohet se dëshiron të bëhet trashëgimtar. 
164.3 Personi i cili vleftësisht e ka dhënë deklaratën me të cilën e ka pranuar 

trashëgimin, nuk ka të drejtë që më vonë ta revokojë atë. 
164.4 Në qoftë se trashëgimtari ka pranuar trashëgimin ose ka hequr dorë nga 

trashëgimi, deklaratën për këtë duhet ta nënshkruajë ai vetë ose përfaqësuesi 
ligjor i tij. Në qoftë se këta nuk dinë shkrim lexim, atëherë në deklaratën me 
shkrim e vejnë shenjën e gishtit tregues. 

164.5 Në qoftë se trashëgimtari ose përfaqësuesi i tij nuk është në gjendje të 
nënshkruajë deklaratën trashëgimore, mjafton që personit të autorizuar para të 
cilit e jep deklaratën, t’ia tregojë shkaqet për një gjë të tillë, kurse ai shkaqet e 
tilla i shënon në procesverbal. 

164.6 Nënshkrimi në dokumentin që e përmban deklaratën trashëgimore, si dhe 
nënshkrimi në prokurën (autorizimin) për dhënien e deklaratës trashëgimore 
duhet të jenë të vërtetuar nga organi kompetent. 

164.7 Në deklaratën trashëgimore duhet cekur se a e pranon, apo heqë dorë nga pjesa 
që i takon në bazë të ligjit apo në bazë të testamentit, ose se ajo ka të bëjë me 
pjesën e domosdoshme. Kur mungon specifikimi i përmendur, konsiderohet se 
deklarata i përket të gjitha bazave për trashëgim. 

 
Neni 165 

 
165.1 Deklaratën verbale për heqjen dorë nga trashëgimi, trashëgimtari mund ta japë 

në gjykatën trashëgimore ose në ndonjë gjykatë tjetër kompetente. 
165.2 Me rastin e dhënies së deklaratës për heqjen dorë nga trashëgimi, gjykata do ta 

njoftojë trashëgimtarin me mundësinë që të heqë dorë vetëm në emër të vet apo 
edhe në emër të pasardhësve të tij. 

 
Neni 166 

 
166.1 Gjykata trashëgimore e ndërpretë procedurën dhe i udhëzon trashëgimtarët që të 

fillojnë procedurën kontestimore në gjykatë ose procedurën në organin 
administrativ po qe se ndërmjet tyre janë kontestuese faktet nga të cilat varet 
ndonjë e drejtë e tyre lidhur me trashëgimin. 
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166.2 Në mënyrën e paraparë me dispozitën e paragrafit 1 të këtij neni gjykata do të 
veprojë sidomos kur janë kontestuese: 
a) faktet nga të cilat varet e drejta për trashëgim, e sidomos vlefshmëria ose 

përmbajtja e testamentit ose marrëdhënia e trashëgimtarit dhe e 
trashëgimlënësit në bazë të së cilës bëhet trashëgimi sipas ligjit; 

b) faktet nga të cilat varet themelësia e kërkesës së bashkëshortit pas jetues 
dhe pasardhësve të trashëgimlënësit, që kanë bashkëjetuar me 
trashëgimlënësin në të njëjtën familje, që nga pasuria trashëgimore t’u 
veçohen sendet e ekonomisë shtëpiake që shërbejnë për plotësimin e 
nevojave të përditshme; 

c) faktet nga të cilat varet madhësia e pjesës trashëgimore, vlera e pjesës së 
detyrueshme (domosdoshme) e sidomos e pjesës që përfshihet (llogaritet) 
me pjesën trashëgimore; 

d) faktet nga të cilat varet themelësia ligjore e përjashtimit të trashëgimtarëve 
nga trashëgimi, apo ekzistimi i shkaqeve për padenjësi për të trashëguar 
pasurinë e trashëgimlënësit; 

e) faktet lidhur me rrethanën se a ka hequr dorë ndonjë trashëgimtar nga e 
drejta e trashëgimit. 

166.3 Në qoftë se në rastet e përmendura në paragrafin 2 të këtij neni nuk ekziston 
kontesti rreth fakteve, por ndërmjet palëve ka konteste lidhur me zbatimin e së 
drejtës (normave juridike), gjykata trashëgimore vetë i shqyrton çështjet e 
natyrës juridike në procedurën trashëgimore. 

 
Neni 167 

 
Gjykata nuk do të ndërpres procedurën trashëgimore në rastin nga paragrafi 1 të nenit 
166 të këtij ligji po qe se është fjala për kontestin rreth fakteve, ekzistimin e të cilave e 
prezumon vet ligji, rreth fakteve që janë të ditura botërisht, si dhe kur janë kontestuese 
faktet që mund të konstatohen në bazë të dokumenteve publike apo të dokumenteve 
private por të vërtetuara. Në këto raste gjykata në bazë të bindjes së vet të lirë për 
ekzistimin e fakteve të përmendura, përkatësisht se përmbajtja e dokumenteve të 
përmendura, e jep aktvendimin për trashëgim, kurse palën që e pretendon të kundërtën 
gjykata e udhëzon që ta inicoj procedurën kontestimore, përkatësisht procedurën në 
organin administrativ. 
 

Neni 168 
 
168.1 Në qoftë se ndërmjet pjesëmarrësve të procedurës trashëgimore lindë kontesti 

rreth fakteve nga të cilat varet e drejta e legatit të caktuar me testament, apo 
ndonjë e drejtë tjetër nga pasuria trashëgimore, gjykata do t’i udhëzojë 
pjesëmarrësit që ta inicojnë procedurën kontestimore ose procedurën 
administrative, por nuk do të ndërpresë procedurën trashëgimore. 

168.2 Në qoftë se në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni nuk ekziston kontesti rreth 
fakteve por vetëm lidhur me zbatimin e së drejtës, gjykata trashëgimore çështjet 
e natyrës juridike do t’i shqyrtojë dhe zgjidhë në procedurën trashëgimore. 
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Neni 169 
 
169.1 Gjykata do të ndërpresë procedurën trashëgimore dhe do t’i udhëzojë palët që të 

inicojnë procedurën kontestimore ose atë administrative në qoftë se ndërmjet 
tyre janë kontestuese faktet: 
a) nga të cilat varet përbërja e pasurisë trashëgimore; 
b) nga të cilat varet objekti i legatit. 

169.2 Gjykata nuk e ndërpretë procedurën trashëgimore në rastin nga paragrafi 1 i këtij 
neni po qe se janë kontestuese faktet të cilat mund t’i konstatojë në bazë të 
dokumenteve publike apo të dokumenteve private por të vërtetuara zyrtarisht, 
veçse në bazë të bindjes së lirë se përmbajtja e dokumenteve të tilla është e 
saktë, do të nxjerrë aktvendimin mbi trashëgimin, kurse personin që e pretendon 
të kundërtën e udhëzon që në procedurë kontestimore, ose administrative, të 
vërtetojë saktësinë e pretendimit të vet. 

169.3 Kur gjykata në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni e ndërpretë procedurën 
trashëgimore, duhet të konstatojë se a mos janë përmbushur prezumimet për 
nxjerrjen e akt-vendimit të pjesshëm mbi trashëgimin, dhe po qe se janë 
përmbushur gjykata duhet ta nxjerrë atë. 

169.4 Ndërprerja e procedurës nga paragrafi 1 i këtij neni nuk ka të bëjë me atë që 
është përfshirë me anë të aktvendimit të pjesshëm mbi trashëgimin. 

 
Neni 170 

 
170.1 Gjykata do të udhëzoj për inicimin e procedurës kontestimore ose atë 

administrative palën të drejtën e së cilës e konsideron më pak të besueshme. 
170.2 Në qoftë se gjykata e ndërpret procedurën trashëgimore, atëherë ajo e cakton një 

afat, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 3o ditë, brenda të cilit duhet të inicohet 
procedura kontestimore përkatësisht procedura administrative në organin 
kompetent. Pjesëmarrësi në procedurën trashëgimore që është udhëzuar për 
inicimin e procedurës kontestimore apo administrative ka për detyrë që ta njoftoj 
gjykatën se a ka vepruar sipas udhëzimit të këtillë brenda afatit të caktuar. 

170.3 Në qoftë se pala vepron sipas vendimit të gjykatës dhe e inicon brenda afatit të 
caktuar procedurën kontestimore ose administrative, ndërprerja e procedurës 
trashëgimore zgjatë deri sa mos të përfundoj procedura kontestimore ose ajo 
administrative me vendim të formës së prerë. 

170.4 Në qoftë se pala brenda afatit të caktuar nuk vepron sipas vendimit të gjykatës, 
procedura e ndërprerë do të vazhdohet dhe përfundoj pa u marrë parasysh 
kërkesa lidhur me të cilën pala është udhëzuar të inicoj procedurën kontestimore 
ose administrative. Në rast të këtillë pala që ka qenë e udhëzuar të inicojë 
procedurën kontestimore ose administrative të drejtën e saj mund ta realizojë në 
procedurën për në të cilën ka qenë e udhëzuar. 

170.5 Në qoftë se gjykata trashëgimore ka vepruar në pajtim me dispozitën e paragrafit 
4 të këtij neni, por edhe në rast se pasurinë trashëgimore e ka shqyrtuar 
përkundrejt faktit se është dashur ta udhëzojë palën, që të inicoj procedurën 
kontestimore ose atë administrative, atëherë aktvendimi i saj i formës së prerë 
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nuk përbënë pengesë që për kërkesën e palës më vonë të inicohet procedura 
kontestimore ose ajo administrative. 

 
f) Aktvendimi për trashëgimin 

Neni 171 
 
171.1 Kur gjykata në procedurën trashëgimore konstaton se cilëve persona u takon e 

drejta për trashëgim, do t’i shpall këta persona trashëgimtarë me anë të 
aktvendimit të vet për trashëgim. 

171.2 Aktvendimi për trashëgimin duhet të përmbajë: 
a) emrin dhe mbiemrin e të vdekurit dhe emrin e njërit nga prindërit e tij, 

datën e lindjes dhe shtetësinë e të vdekurit, e sipas mundësisë numrin 
personal të qytetarit, kurse për personat e vdekur në martesë edhe mbiemrin 
që e kanë pasur para lidhjes së martesës; 

b) paluajtshmërinë me të dhënat nga librat publike të nevojshme për 
regjistrim, si dhe sendet e luajtshme dhe të drejtat të tjera për të cilat 
gjykata ka konstatuar se bëjnë pjesë në pasurinë trashëgimore; 

c) emrin dhe mbiemrin e trashëgimtarit, vendbanimin e tij, marrëdhënien e 
trashëgimtarit ndaj trashëgimlënësit, a e trashëgon trashëgimlënësin në bazë 
të ligjit apo të testamentit, e po qe se janë më tepër trashëgimtarë edhe 
pjesën trashëgimore të secilit, nga ta të shprehur me vijë thyese, e sipas 
mundësisë numrin personal unik të trashëgimtarit; 

d) a është kushtëzuar, afatizuar, kufizuar apo ngarkuar, dhe në dobi të kujt, e 
drejta e trashëgimtarit; 

e) emrin e mbiemrin, vendbanimin e personave të cilëve u ka takuar në 
pasurinë trashëgimore e drejta e legatit apo ndonjë e drejtë tjetër nga 
trashëgimia me shënimin e saktë të kësaj të drejte, dhe sipas mundësisë 
numrin personal të tyre. 

 
Neni 172 

 
Në qoftë se në procedurën trashëgimore të gjithë trashëgimtarët dhe legatarët me 
marrëveshje i propozojnë gjykatës ndarjen dhe mënyrën e ndarjes, gjykata 
marrëveshjen e këtillë e inkorporon në aktvendimin për trashëgimin. Gjykata vepron 
kështu edhe kur ndarjen e pasurisë trashëgimore e bënë duke e aprovuar kërkesën e 
trashëgimtarit që ka jetuar në bashkësi familjare me të vdekurin, që t’i lihen sendet e 
caktuara që shërbejnë për nevoja të përditshme apo për ushtrimin e profesionit. 
 

Neni 173 
 
173.1 Aktvendimi për trashëgimin i dërgohet të gjithë trashëgimtarëve dhe legatarëve, 

si dhe personave që gjatë zhvillimit të procedurës trashëgimore kanë paraqitur 
kërkesa për trashëgim. 

173.2 Aktvendimi i formës së prerë për trashëgimin i dërgohet organit kompetent për 
tatime dhe mbajtje të librave publike. 
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Neni 174 
 
174.1 Në aktvendimin për trashëgimin gjykata urdhëron që pasi ai të bëhet i formës së 

prerë duhet të bëhen regjistrimet e nevojshme në librin publik në pajtim me 
rregullat për librin e tillë. 

174.2 Në aktvendimin për trashëgimin gjykata do të caktojë që pasi të bëhet i formës 
së prerë ai, personave të autorizuar t’u dorëzohen sendet e luajtshme që kanë 
qenë të depozituara në gjykatë apo tek personi i tretë. 

174.3 Po qe se me anë të testamentit trashëgimtarit i është urdhëruar përmbushja apo 
sigurimi i detyrimit në dobi të personit që nuk ka zotësi të kujdeset për interesat 
dhe të drejtat e tij, apo për realizimin e ndonjë dobie publike, gjykata do t’i 
caktojë masat e nevojshme të sigurimit. 

 
Neni 175 

 
Kur e drejta e trashëgimtarit është kushtëzuar, afatizuar apo ngarkuar me urdhër, 
gjykata me propozimin e personave të autorizuar do të caktojë masa të përkohshme të 
sigurimit. 
 

Neni 176 
 
176.1 Në qoftë se trashëgimtarët nuk e kontestojnë legatin, gjykata edhe para se të jep 

aktvendimin për trashëgimin, me kërkesën e legatarëve, mund të jep aktvendim 
të veçantë për legatin. 

176.2 Në rast të këtillë do të zbatohen në mënyrë të përshtatur dispozitat për 
regjistrimin në librin publik dhe për dorëzimin e sendeve të luajtshme që 
ndodhen për ruajtje tek gjykata apo tek personi i tretë. 

 
Neni 177 

 
Kur përbërja e pasurisë trashëgimore vetëm pjesërisht është jokontestuese, gjykata, pasi 
të konstatojë kush janë trashëgimtarët, respektivisht legatarët, do të jep aktvendim të 
pjesshëm për trashëgimin me të cilin i cakton trashëgimtarët dhe legatarët dhe pjesën e 
pasurisë së pakontestueshme që hynë në pasurinë trashëgimore. 
 

Neni 178 
 
178.1 Konsiderohet se me anë të aktvendimit për trashëgimin që ka marrë formë të 

prerë është konstatuar se çka hynë në pasurinë trashëgimore, se kush është 
trashëgimtar i të vdekurit, sa është e madhe pjesa e pasurisë që i takon, se a i 
është kufizuar apo ngarkuar e drejta e trashëgimit dhe në cilën mënyrë, si dhe se 
a ekzistojnë dhe cilat të drejta të legatit ekzistojnë. E gjithë kjo vlen edhe për 
aktvendimin e pjesshëm për trashëgim në pikëpamje të asaj që është konstatuar 
me anë të tij. 

178.2 Ajo që është konstatuar me anë të aktvendimit të formës së prerë për 
trashëgimin mund të kontestohet vetëm nga ai që nuk është i lidhur me 
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aktvendimin e këtillë sipas dispozitave të këtij ligji. Ai mund ta bëjë një gjë të 
tillë vetëm në procedurë kontestimore të inicuar kundër personave në dobi të të 
cilëve shkon konstatimi që kontestohet me anë të padisë. 

 
Neni 179 

 
179.1 Me aktvendimin e formës së prerë nuk janë të lidhur personat që pretendojnë se 

u takon ndonjë e drejtë lidhur me atë që është konstatuar se bënë pjesë në 
pasurinë trashëgimore, po qe se nuk kanë marrë pjesë si palë në shqyrtimin e 
pasurisë trashëgimore, dhe nuk kanë qenë të thirrur personalisht dhe rregullisht 
për pjesëmarrje në të. 

179.2 Me aktvendimin e formës së prerë nuk janë të lidhur personat që pretendojnë se 
pas vdekjes së trashëgimlënësit u ka takuar e drejta e trashëgimit në bazë të 
testamentit apo ligjit, apo se u ka takuar e drejta e legatit, po qe se nuk kanë 
marrë pjesë si palë në shqyrtimin e pasurisë trashëgimore, dhe nuk kanë qenë të 
ftuar personalisht dhe rregullisht për pjesëmarrje në të. 

 
Neni 180 

 
Me aktvendimin e formës së prerë janë të lidhur personat që si palë kanë marrë pjesë në 
shqyrtimin e pasurisë trashëgimore apo që kanë qenë të ftuar për pjesëmarrje në te 
personalisht dhe rregullisht, por jo edhe kur kem të bëjmë me: 

a) të drejtat të cilat për ta dalin nga testamenti i gjetur pas përfundimit të 
procedurës trashëgimore; 

b) të drejtën konstatimi i të cilës ka qenë i varur nga mënyra e zgjidhjes së 
ndonjë fakti kontestues në procedurën kontestimore ose administrative për 
inicimin e të cilës ka ekzistuar udhëzimi i gjykatës, apo është dashur të 
ekzistojë, po qe se kontesti nuk është zgjidhur para se të marrë formë të 
prerë aktvendimi për trashëgimin; 

c) në qoftë se janë plotësuar kushtet nën të cilat në procedurën kontestimore 
do të mund të propozohej përsëritja e procedurës e përfunduar me 
aktgjykim të formës së prerë. 

 
Neni 181 

 
181.1 Personi i cili me mirëbesim, me rastin e fitimit të së drejtës së pronësisë mbi 

ndonjë send apo të drejtë që i takon trashëgimtarit, ka vepruar duke besuar në 
vërtetësinë e aktvendimit për trashëgimin që ka marrë formë të prerë, duke mos 
ditur se konstatimi i tillë nuk është për personin nga i cili e ka fituar atë, prapë se 
prapë është bërë pronar i sendit ose të drejtës së fituar siç do ta fitonte sikur 
tjetërsuesit me të vërtetë do t’i takonte e drejta e trashëgimit ashtu siç është 
thënë në aktvendimin e formës së prerë për trashëgimin. 

181.2 Me këtë rregull nuk preken dispozitat për fitimin me besim në vërtetësinë dhe 
plotësinë e librit publik, e as në dispozitat për fitimin e sendeve të luajtshme nga 
jo pronari. 
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g) Kërkesat e trashëgimtarëve pas marrjes së formës së prerë 
të aktvendimit për trashëgimin 

Neni 182 
 
182.1 Në qoftë se pasi të jetë bërë i formës së prerë aktvendimi për trashëgimin 

gjendet pasuria e cila nuk është përfshirë me këtë aktvendim, gjykata nuk do të 
shqyrtojë përsëri pasurinë trashëgimore, por këtë pasuri me një aktvendim të ri 
do ta pjesëtojë në mbështetje të aktvendimit të mëparshëm për trashëgimin. Kjo 
rregull nuk vlen po qe se ndonjëri nga trashëgimtarët ka hequr dorë nga 
trashëgimi apo pjesën trashëgimore i a ka dhënë bashkëtrashëgimtarit. 

182.2 Në qoftë se më parë nuk është shqyrtuar pasuria trashëgimore, gjykata do ta 
shqyrtojë atë vetëm në qoftë se pasuria e gjetur përbëhet nga sendet e 
paluajtshme apo nga të drejtat që barazohen me sendet e këtilla. 

182.3 Në qoftë se pasuria e gjetur përbëhet nga sendet e luajtshme apo nga të drejtat që 
barazohen me sendet e tilla, gjykata do ta filloj procedurën për shqyrtimin e 
pasurisë trashëgimore vetëm me kërkesën e personave të interesuar. 

 
Neni 183 

 
183.1 Në qoftë se pasi të jetë bërë i formës së prerë aktvendimi për trashëgimin 

gjendet testamenti i trashëgimlënësit, gjykata do ta shpallë atë, dhe 
procesverbalin për shpalljen dhe kopjen e testamentit do t’ia dërgoj gjykatës 
trashëgimore, kurse origjinalin e mbanë për vete. 

183.2 Në rastin nga paragrafi 1. i këtij neni gjykata trashëgimore nuk do ta shqyrtojë 
përsëri pasurinë trashëgimore, por do t’i njoftojë personat e interesuar për 
testamentin e shpallur dhe do t’ua tërheqë vërejtjen se të drejtat e veta në bazë të 
testamentit mund t’i realizojnë në procedurën kontestimore. 

 
Neni 184 

 
Personi të cilin nuk e lidhë aktvendimi për trashëgimin apo legatin, i cili mendon se i 
takojnë të drejtat e trashëgimtarit apo legatarit, mund t’i realizojë të drejtat e tilla vetëm 
në procedurë kontestimore. 
 

Neni 185 
 
185.1 Pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi për trashëgimin apo për legatin, palët 

kanë të drejtë që, brenda afateve dhe për shkaqet nga të cilat mund të kërkohet 
përsëritja e procedurës kontestimore, me padi të inicojnë procedurën 
kontestimore dhe në të t’i realizojnë të drejtat e tyre. 

185.2 Në procesin kontestimor nga paragrafi 1. i këtij neni gjykata, për ekzistimin e 
prezumimeve për përsëritjen e procedurës, do të vendosë si për çështje 
paraprake (prejudiciale). 
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h) Procedura në rastin kur është kompetent organi i shtetit të huaj 
Neni 186 

 
186.1 Në qoftë se për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore është kompetent organi i 

huaj, gjykata në territorin e të cilës ka vdekur trashëgimlënësi, pasi t’i arrijë 
aktvdekja, do të publikoj shpallje me të cilën do t’i thërrasë të gjithë shtetasit e 
vendit të cilët pretendojnë se janë trashëgimtar, legatar apo kreditor të 
trashëgimlënësit, që brenda afatit të caktuar në shpallje, i cili nuk mund të jetë 
më i shkurtër se 30 ditë e as më i gjatë se gjashtë muaj, i cili fillon të ecë nga 
dita e publikimit të shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Kosovës, t’i paraqesin në 
gjykatë pretendimet e tilla. Me anë të shpalljes njoftohen ata që mund të kenë 
pretendime se sendet e luajtshme të trashëgimlënësit do t’i dorëzohen organit 
kompetent të huaj ose personit të cilin e autorizon organi i tillë, po qe nuk i 
paraqesin me kohë kërkesat që i kanë ndaj pasurisë trashëgimore të të vdekurit. 

186.2 Përveç se në “Gazetën Zyrtare të Kosovës” shpallja do të publikohet edhe në 
tabelën e shpalljeve të gjykatës, e në rast nevoje edhe në ndonjë mënyrë tjetër të 
përshtatshme. Një ekzemplar i shpalljes i dërgohet përfaqësuesit diplomatik apo 
konsullor të shtetit përkatës në vendin tonë. 

186.3 Gjykata nuk do të publikoj shpallje po qe se pasuria trashëgimore e cila ndodhet 
në vendin tonë është e vlerës së vogël. 

186.4 Në qoftë se gjykata nuk publikon shpallje pasuria trashëgimore e të vdekurit do 
t’i dorëzohet organit kompetent të huaj, ose personit të cilin e autorizon organi i 
tillë, vetëm pasi të kalojnë tre muaj nga dita e vdekjes së shtetasit të huaj. 

 
Neni 187 

 
187.1 Në qoftë se ndonjë person që e konsideron veten trashëgimtar apo legatar të 

trashëgimlënësit paraqet kërkesë në gjykatë, atëherë gjykata do ta mbajë 
pasurinë trashëgimore, respektivisht një pjesë të saj, që është e nevojshme për 
mbulimin e kërkesës së tillë, deri sa mos të bëhet i formës së prerë vendimi i 
organit të huaj lidhur me kërkesën e tillë. 

187.2 Vendimin e formës së prerë të organit të huaj lidhur me kërkesën e pretenduar 
gjykata e jonë e ekzekuton mbi pasuria trashëgimore ose pjesën e saj të mbajtur, 
kurse tepricën eventuale ia dërgon organit të shtetit të huaj. 

 
Neni 188 

 
Në qoftë se ndonjë kreditor i trashëgimlënësit e paraqet në gjykatë kërkesën e tij që e 
ka ndaj trashëgimlënësit, atëherë gjykata do t’i mbajë aq sende të luajtshme nga pasuria 
trashëgimore sa mjaftojnë për mbulimin e kërkesës së këtillë. Sendet e këtilla do të 
mbahen deri sa mos të realizohet apo sigurohet mjaftësisht kërkesa e kreditorit. 
 

Neni 189 
 
189.1 Në qoftë se për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore të shtetasit të huaj në 

pikëpamje të pasurisë së luajtshme të tij është kompetent organi i huaj, gjykata, 
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po qe se të gjithë trashëgimtarët që ndodhen në Kosovë propozojnë që shqyrtimi 
i çështjes të bëhet në gjykatën tonë, do t’i thërras trashëgimtarët dhe legatarët 
jashtë shtetit tonë që brenda afatit gjashtë mujor, nga dita e dorëzimit të 
letërthirrjes, të paraqesin prapësimin e in kompetencës së gjykatës tonë, me 
kërcënim se shqyrtimin e pasurisë trashëgimore do ta bëjë gjykata e jonë. 

189.2 Trashëgimtarët e njohur të cilëve nuk u dihet vendbanimi do të thirren me anë të 
shpalljes që do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Kosovës”, në tabelën e 
shpalljeve të gjykatës, e në rast nevoje edhe në ndonjë mënyrë tjetër të 
përshtatshme. Një ekzemplar i shpalljes i dërgohet përfaqësuesit diplomatik apo 
konsullor të shtetit përkatës që ndodhet në shtetin tonë. 

189.3 Në qoftë se asnjëri nga trashëgimtarët ose legatarët jashtë shtetit tonë nuk 
parashtron prapësimin e inkompetencës së gjykatës tonë, brenda afatit nga 
paragrafi 1 i këtij neni, gjykata e jonë pas skadimit të këtij afati do ta bëjë 
shqyrtimin e pasurisë trashëgimore të shtetasit të huaj. 

 
2) Administrimi dhe shfrytëzimi i sendeve të përbashkëta 

 
Neni 190 

 
Në procedurën e administrimit dhe të shfrytëzimit të sendeve të përbashkëta gjykata e 
rregullon mënyrën e administrimit dhe shfrytëzimit të sendeve të përbashkëta të 
bashkëpronarëve, të bashkëshfrytëzuesve dhe të bashkëposeduesve të tjerë të të njëjtit 
send. 
 

Neni 191 
 
191.1 Procedura për administrimin dhe shfrytëzimin e sendit të përbashkët inicohet me 

propozimin e personit që mendon se është cenuar në të drejtën e tij për 
administrimin dhe shfrytëzimin e sendit të përbashkët. 

191.2 Propozimi duhet të përmbajë të dhëna për personat e interesuar dhe për sendin 
që është objekt procedimi, si dhe shkaqet për të cilat inicohet procedura. 

191.3 Propozimi i paraqitet gjykatës në territorin e së cilës ndodhet sendi, e po qe se ai 
shtrihet në territorin e disa gjykatave, propozimi mund t’i paraqitet secilës nga 
gjykatat e tilla. 

 
Neni 192 

 
192.1 Pasi t’i arrijë propozimi gjykata do të caktojë seancë në të cilën do t’i thërras të 

gjithë personat e interesuar, do t’ua vë në dukje mundësinë dhe do t’i ndihmoj 
që me marrëveshje të rregullojnë mënyrën e administrimit, respektivisht të 
shfrytëzimit të sendit të përbashkët. 

192.2 Marrëveshjen e personave të interesuar gjykata e konstaton në procesverbal si 
ujdi gjyqësore, pasi t’i njoftoj ata për natyrën juridike dhe efektin dhe pasojat 
juridike të ujdisë gjyqësore. 
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Neni 193 
 
193.1 Në qoftë se personat e interesuar nuk merren vesh, gjykata i merr provat e 

nevojshme dhe në bazë të rezultatit të të gjithë procedurës e nxjerrë aktvendimin 
me të cilin do të rregullojë mënyrën e administrimit dhe shfrytëzimit të sendit të 
përbashkët sipas dispozitave përkatëse të së drejtës materiale, duke pasur kujdes 
për interesat e tyre të veçanta dhe të përbashkëta. 

193.2 Në qoftë se me anë të propozimit kërkohet rregullimi i shfrytëzimit të banesës së 
përbashkët ose të lokaleve afariste, gjykata posaçërisht do të rregullojë se cilat 
hapësira personat e interesuar do t’i shfrytëzojnë veçanërisht e cilat bashkërisht, 
dhe si do të paguhen shpenzimet e shfrytëzimit të hapësirave. 

 
Neni 194 

 
194.1 Në qoftë se ndërmjet personave të interesuar është kontestuese e drejta mbi 

sendin që është objekt procedimi ose është kontestues vëllimi i së drejtës, 
gjykata do ta udhëzojë propozuesin që brenda afatit prej 15 ditësh të inicoj 
procesin kontestimor në gjykatë apo procesin administrativ në organin shtetëror 
me qëllim të vendosjes për të drejtën ose për raportin e kontestuar. Gjatë këtij 
afati procedura jokontestimore mbetet e ndërprerë. 

194.2 Në qoftë se propozuesi nuk e inicon procedurën në afatin nga paragrafi 1 i këtij 
neni, konsiderohet se propozimi është tërhequr. 

194.3 Gjykata përkohësisht, derisa të nxjerrët vendimi i organit kompetent, mund t’i 
rregullojë marrëdhëniet e personave të interesuar sa i përket administrimit dhe 
shfrytëzimit të sendit të përbashkët, kur këtë e kërkojnë rrethanat e rastit 
konkret, e sidomos me qëllim që të pengohet dëmi, arbitrarizmi ose padrejtësia e 
dukshme për ndonjërin nga personat e interesuar. 

194.4 Dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni do të zbatohen edhe kur personat e 
interesuar janë bashkë posedues të sendit, që nuk kanë prova për bazën e 
ligjshme të fitimit të posedimit. 

 
Neni 195 

 
Personat e interesuar kanë të drejtë që në procedurë kontestimore t’i realizojnë të 
drejtat e tyre në lidhje me sendin për administrimin dhe shfrytëzimin e të cilit është 
vendosur me aktvendim të formës së prerë të dhënë në këtë procedurë jokontestimore. 
 

Neni 196 
 
196.1 Dispozitat e këtij ligji mbi administrimin dhe shfrytëzimin e sendeve të 

përbashkëta zbatohen edhe për pronarët dhe poseduesit e pjesëve të veçanta të 
ndërtesave në aspektin e administrimit dhe shfrytëzimit të pjesëve të përbashkëta 
të ndërtesës që i shërbejnë ndërtesës si tërësi ose vetëm disa pjesëve të posaçme 
të ndërtesës, në ç’rast persona të interesuar konsiderohen vetëm pronarët e 
pjesëve të tilla të ndërtesës, po qe se me rregullimin e marrëdhënieve reciproke 
të tyre nuk preken të drejtat e pronarëve të pjesëve të tjera të ndërtesës. 
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196.2 Marrëdhëniet midis pronarëve të pjesëve të veçanta të ndërtesës rregullohen në 
pajtim me të drejtat mbi pjesët e posaçme të ndërtesës. 

 
3) Ndarja e sendeve dhe paluajtshmërive në bashkëpronësi 

 
Neni 197 

 
Në këtë procedurë jokontestimore për ndarjen (pjesëtimin) e sendeve dhe 
paluajtshmërive në bashkëpronësi gjykata vendosë për ndarjen dhe mënyrën e ndarjes 
së sendeve të tilla. 
 

Neni 198 
 
198.1 Procedurën e ndarjes së sendit dhe të paluajtshmërisë në bashkëpronësi mund ta 

inicoj me propozimin e tij secili nga bashkëpronarët. 
198.2 Propozimi i paraqitur në gjykatë duhet t’i përfshij të gjithë bashkëpronarët. 

Propozimi duhet t’i përmbajë të dhënat për objektin e ndarjes, për madhësinë e 
pjesëve si dhe për të drejtat tjera sendore të secilit bashkëpronarë. Për sendet e 
paluajtshme duhet cekur të dhënat kadastrale dhe ato nga libri i paluajtshmërive. 
Propozimit duhet bashkangjitur provat mbi të drejtën e pronësisë, të drejtën e 
servitutit dhe të drejtat e tjera sendore, si dhe për posedimin e paluajtshmërisë. 

 
Neni 199 

 
Propozimi për ndarjen e sendeve në bashkëpronësi i paraqitet gjykatës në territorin e të 
cilës ndodhet sendi i tillë, e po qe se ai shtrihet në territorin e disa gjykatave, atëherë 
propozimi mund t’i paraqitet cilësdo nga gjykatat e tilla. 
 

Neni 200 
 
200.1 Në qoftë se gjykata, duke vepruar sipas propozimit të një bashkëpronari, 

konstaton se ndërmjet bashkëpronarëve kontestuese është e drejta mbi sendet që 
janë objekt ndarjeje ose madhësia e pjesëve në sendet e përbashkëta, 
përkatësisht në pasurinë që është e përbashkët, ose kur konstaton se është 
kontestuese rrethana se cilat sende, respektivisht cilat të drejta bëjnë pjesë në 
pasurinë e përbashkët, atëherë ajo e ndërpretë procedurën dhe e udhëzon 
propozuesin që brenda afatit prej 15 ditësh me padi ta inicojë procedurën 
kontestimore. 

200.2 Në qoftë se propozuesi brenda afatit të caktuar nga gjykata nuk e ngritë padinë, 
do të konsiderohet se e ka tërhequr propozimin e tij. 

 
Neni 201 

 
Gjykata pasi t’i arrijë propozimi e cakton seancën në të cilën i thërret të gjithë 
bashkëpronarët dhe personat që mbi objektin e pjesëtimit kanë ndonjë të drejtë sendore. 
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Neni 202 
 
Në qoftë se bashkëpronarët ose personat të cilët mbi objektin e pjesëtimit kanë ndonjë të 
drejtë sendore, gjatë procedimit të çështjes arrijnë ujdinë lidhur me kushtet dhe mënyrën e 
pjesëtimit, gjykata ujdinë e arritur e konstaton në procesverbal si ujdi gjyqësore. 
 

Neni 203 
 
203.1 Në qoftë se personat nga neni 202 i këtij ligji nuk arrijnë ujdi lidhur me kushtet 

dhe mënyrën e pjesëtimit, gjykata do t’i dëgjojë ata dhe do të marrë prova, e kur 
ka nevojë do ta caktoj edhe ekspertimin, dhe në bazë të rezultatit të shqyrtimit të 
tërësishëm të çështjes, në pajtim me dispozitat përkatëse materialo-juridike, do 
të nxjerrë aktvendimin për pjesëtimin e sendeve ose të paluajtshmërive në 
bashkëpronësi. Me rastin e dhënies së vendimit gjykata duhet t’i marrë parasysh 
kërkesat dhe interesat e justifikueshme të bashkëpronarëve dhe personave të 
cilët në objektin e pjesëtimit e kanë ndonjë të drejtë sendore. 

203.2 Me rastin e vendosjes se cilit person duhet t’i takojë sendi i caktuar gjykata 
sidomos duhet të ketë parasysh nevojat e posaçme të bashkëpronarit konkret që 
mund të jenë shkak që sendi duhet t’i takojë këtij bashkëpronari. 

203.3 Po qe se pjesëtimi i sendit duhet të bëhet me anë të shitjes së tij, shitja do të 
lejohet dhe kryhet sipas dispozitave të Ligjit për Procedurën Përmbarimore. 

 
Neni 204 

 
204.1 Aktvendimi mbi pjesëtimin përmban: objektin, kushtet dhe mënyrën e pjesëtimit 

të dhënat për pjesët fizike të sendit dhe për të drejtat të cilat i kanë takuar 
bashkëpronarëve, si dhe të drejtat dhe detyrimet e bashkëpronarëve të 
konstatuara me anë të pjesëtimit. 

204.2 Me aktvendimin për pjesëtimin gjykata vendosë edhe për mënyrën e realizimit 
të servitutit dhe të drejtave tjera sendore në pjesët e sendit që është pjesëtuar 
fizikisht ndërmjet bashkëpronarëve. 

 
Neni 205 

 
Në procedurën e rregullimit të megjave (kufijve të tokave) gjykata e rregullon megjën 
ndërmjet paluajtshmërive fqinje kur shenjat e megjave janë asgjësuar, dëmtuar ose lëvizur. 
 

Neni 206 
 
206.1 Propozimin për rregullimin e megjave ndërmjet parcelave ngastrave fqinje të 

tokave ka të drejtë ta paraqesë në gjykatë secili nga pronarët përkatësisht 
poseduesit e parcelave të tilla, e kur ligji e parasheh një gjë të këtillë edhe organi 
i autorizuar mund të paraqesë propozim të këtillë. 

206.2 Propozimi duhet të përmbajë të dhëna për pronarët, përkatësisht poseduesit e 
ngastrave fqinje, për ngastrat e tokave ndërmjet të cilave duhet të rregullohet megja, 
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me shenjat e ngastrave të tilla nga librat e tokave dhe librat kadastrale, shkaqet për të 
cilat inicohet procedura, si dhe vlerën e sipërfaqes kontestuese kufitare. 

 
Neni 207 

 
207.1 Pasi të marrë propozimin, gjykata mund të konvokojë seancën në gjykatë në të 

cilën do t’i thërrasë pjesëmarrësit me qëllim të tentimit të rregullimit me 
marrëveshje të megjës. 

207.2 Në qoftë se pjesëmarrësit nuk arrijnë marrëveshje, gjykata do të caktojë seancën 
në vendin e ngjarjes, në të cilën, përveç pjesëmarrësve do të thërras ekspertin e 
profesionit të gjeodezisë apo të profesionit përkatës tjetër, e sipas nevojës edhe 
dëshmitarët e propozuar. 

207.3 Në letërthirrjen për në seancë gjyqësore pjesëmarrësit e procedurës udhëzohen 
që t’i sjellin të gjitha dokumentet, skicat dhe provat tjera me rëndësi për 
rregullimin e megjës. 

207.4 Në letërthirrje pjesëmarrësit paralajmërohen për pasojat procedurale të 
mosardhjes në seancën e caktuar. 

 
Neni 208 

 
Në qoftë se pjesëmarrësi i procedurës që ka paraqitur propozimin për rregullimin e 
megjës nuk vjen në seancë përkundrejt thirrjes së rregullt, seanca e caktuar do të 
mbahet po qe se një gjë të tillë e propozon kundërshtari i tij. Po qe se kundërshtari i 
propozuesit nuk e propozon mbajtjen e seancës në rast të mungesës së propozuesit, do 
të konsiderohet se propozimi është tërhequr. 
 

Neni 209 
 
209.1 Në qoftë se ndërmjet pjesëmarrësve të procedurës lind kontesti lidhur me 

sipërfaqen kufitare vlera e të cilës nuk e kalon vlerën e kontestit të vlerës së 
vogël në procedurën kontestimore, gjykata do të caktojë megjën në mbështetje të 
së drejtës më të fortë, e nëse kjo nuk është e mundshme, atëherë në mbështetje të 
gjendjes së posedimit të fundit të qetë. Në qoftë se kontesti nuk mund të zgjidhet 
as në këtë mënyrë, gjykata sipërfaqen kontestuese kufitare do ta pjesëtojë sipas 
parimit të drejtshmërisë. 

209.2 Në qoftë se pjesëmarrësit në procedurë merren vesh më parë, gjykata mund ta 
rregulloj megjën në mbështetje të planeve kadastrale në fuqi. 

209.3 Gjykata mund ta rregulloj megjën sipas të drejtës më të fortë pa marrë parasysh 
vlerën e sipërfaqes kontestuese kufitare, po qe se pjesëmarrësit e procedurës 
arrijnë marrëveshje paraprakisht për një gjë të tillë. 

 
Neni 210 

 
Në qoftë se ndërmjet pjesëmarrësve në procedurë ekziston kontesti për sipërfaqen 
kufitare vlera e të cilës e kalon vlerën e kontestit të vlerës së vogël në procedurën 
kontestimore, e nuk arrijnë marrëveshjen në kuptimin e paragrafit 3. të nenit 209. të 
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këtij ligji, gjykata do ta udhëzojë inicuesin e procedurës që me padi të inicojë 
procedurën kontestimore me qëllim të zgjidhjes së kontestit. Në këtë rast procedura 
jokontestimore përfundon pa vendim meritor. 
 

Neni 211 
 
211.1 Në seancën për rregullimin e megjës gjykata në vendin e ngjarjes do të caktoj 

megjën ndërmjet parcelave të tokës së pjesëmarrësve dhe do ta shënojë me 
shenja kufiri të dukshme dhe të qëndrueshme. 

211.2 Veprimet e kryera në seancën për rregullimin e megjës përpilohet procesverbali 
në të cilin sidomos shënohet: 
a) përshkrimi i gjendjes së gjetur; 
b) përmbajtja e deklaratave të pjesëmarrësve në procedurë; 
c) deklaratave të ekspertit dhe dëshmitarëve. 

211.3 Procesverbalit i bashkëngjiten: skica e gjendjes së gjetur dhe skica e gjendjes së 
krijuar me rregullimin e megjës. 

 
Neni 212 

 
Në dispozitivin e aktvendimin për rregullimin e megjës gjykata përshkruan megjën 
ndërmjet parcelave të tokës së pjesëmarrësve, duke u mbështetur në skicën e gjendjes 
së krijuar e cila konsiderohet pjesë e aktvendimit. 
 

Neni 213 
 
Gjykata nuk do ta rregulloj megjën në tokat ndërtimore në të cilat nuk ekziston e drejta 
e pronësisë, përveç rastit kur nuk është bërë parcelimi i tokës sipas dispozitave të ligjit 
me të cilin është rregulluar rregullimi hapësinor. 
 

Neni 214 
 
Ujdia për rregullimin e megjës që është arritur në seancë, mund të goditet me anë të 
padisë vetëm nëse është lidhur në lajthim ose nën ndikimin e dhunës ose të mashtrimit 
të cilitdo nga pjesëmarrësit në procedurë. 
 

4) Caktimi i kompensimit për paluajtshmërinë e eksproprijuar 
 

Neni 215 
 
Në procedurën e caktimit të kompensimit për paluajtshmërinë e eksproprijuar gjykata e 
cakton lartësinë e shpërblimit për paluajtshmërinë e eksproprijuar kur shfrytëzuesi i 
eksproprijimit dhe pronari i mëparshëm para organit kompetent të administratës nuk 
kanë arritur marrëveshje për kompensimin për paluajtshmërinë e eksproprijuar. 
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Neni 216 
 
216.1 Në qoftë se pjesëmarrësit në procedurën e eksproprijimit nuk arrijnë 

marrëveshje për kompensimin e paluajtshmërisë së eksproprijuar brenda afatit 
prej dy muajsh nga dita në të cilën ka marrë formë të prerë aktvendimi për 
eksproprijimin organi kompetent administrativ ia dërgon aktvendimin për 
eksproprijimin që ka marrë formë të prerë, bashkë me të gjitha shkresat dhe 
provat për pagimin e shumës së ofruar të kompensimit pronarit ose për 
depozitimin e saj në gjykatë në territorin e të cilës ndodhet paluajtshmëria e 
eksproprijuar, me qëllim të caktimit të kompensimit. 

216.2 Organi nga paragrafi 1 i këtij neni mundet edhe para skadimit të afatit dy mujor 
të dërgojë aktvendimin për eksproprijimin bashkë me shkresat gjykatës 
kompetente, nëse nga deklarata e ish pronarit konstaton se nuk mund të arrihet 
marrëveshja për kompensimin. 

216.3 Në qoftë se organi kompetent nuk vepron sipas dispozitave të paragrafit 1 të 
këtij neni, ish pronari ka të drejtë që t’i paraqitet gjykatës kompetente 
drejtpërdrejtë me kërkesë që ti caktohet kompensimi për paluajtshmërinë e 
eksproprijuar. 

 
Neni 217 

 
217.1 Procedurën për caktimin e kompensimit për paluajtshmërinë e eksproprijuar 

gjykata kompetente e fillon dhe zhvillon sipas detyrës zyrtare po qe se i 
dërgohet lënda nga organi kompetent që e ka kryer eksproprijimin. Në të 
kundërtën pa iniciativën e ish pronarit të paluajtshmërisë së eksproprijuar nuk 
fillon procedura e caktimit të kompensimit. 

217.2 Procedura nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të përfundohet sa më parë, e më së 
voni brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e fillimit të saj në gjykatë. 

 
Neni 218 

 
218.1 Gjykata do të caktojë seancë gjyqësore në të cilën do t’u jepet mundësia 

pjesëmarrësve të saj që të deklarohen për formën dhe vëllimin, përkatësisht 
lartësinë e kompensimit, si dhe për provat për vlerën e paluajtshmërisë së 
eksproprijuar, të cilat do të merren sipas detyrës zyrtare. 

218.2 Në seancën gjyqësore gjykata do të shfrytëzojë edhe provat tjera të propozuara 
nga pjesëmarrësit e procedurës, nëse konstaton se ato janë të rëndësishme për 
caktimin e kompensimit, e në rast nevojës mund të caktohet edhe marrja e 
provës me anë të ekspertizës. 

 
Neni 219 

 
219.1 Në qoftë se pjesëmarrësit e procedurës lidhin marrëveshje që kompensimi për 

ndërtesën apo banesën e eksproprijuar të caktohet në formë të dhënies së 
ndërtesës ose banesës tjetër, atëherë me anë të saj duhet të caktohet edhe afati 
për përmbushjen e detyrimeve reciproke. 
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219.2 Në qoftë se afatin për përmbushjen e detyrimeve reciproke nuk e caktojnë vet 
pjesëmarrësit e marrëveshjes, atëherë gjykata me aktvendimin për caktimin e 
kompensimit do ta caktojë afatin për shpërngulje nga ndërtesa e eksproprijuar, 
përkatësisht nga banesa si pjesë e veçantë e ndërtesës, ashtu siç është paraparë 
në ligjin për eksproprijimin e paluajtshmërive. 

219.3 Dispozitat nga paragrafi 1 i këtij neni në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe për 
bujkun, kur me anë të marrëveshjes me shfrytëzuesin e eksproprijimit apo në 
bazë të kërkesës së tij, kompensimi për tokën bujqësore të eksproprijuar i është 
caktuar me dhënie në pronësi të paluajtshmërisë tjetër. 

 
Neni 220 

 
220.1 Pasi t’i konstatojë faktet thelbësore gjykata e jep aktvendimin me të cilin e 

cakton formën dhe vëllimin, përkatësisht lartësinë e kompensimit për 
paluajtshmërinë e eksproprijuar. 

220.2 Në qoftë se pjesëmarrësit e procedurës lidhin marrëveshje për formën dhe 
vëllimin, përkatësisht lartësinë e kompensimit, gjykata aktvendimin e saj e 
mbështet në marrëveshjen e tyre, po qe se konstaton se marrëveshja nuk është në 
kundërshtim me dispozitat me të cilat janë rregulluar marrëdhëniet pronësore 
mbi sendet e paluajtshme. 

 
Neni 221 

 
Dispozitat për procedurën e caktimit të kompensimit për paluajtshmërinë e 
eksproprijuar në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe në rastet tjera kur pronarit të 
mëparshëm sipas ligjit i njihet e drejta e kompensimit për sendin e paluajtshëm në të 
cilin e ka humbur të drejtën e pronësisë ose ndonjë të drejtë tjetër sendore. 
 

Neni 222 
 
Shpenzimet e procedurës për caktimin e kompensimit për paluajtshmërinë e 
eksproprijuar i bartë shfrytëzuesi i eksproprijimit, përveç shpenzimeve të shkaktuara 
me veprime të pajustifikueshme të pronarit të mëparshëm të paluajtshmërisë. 
 

KREU V 
IV. RREGULLIMI I ÇËSHTJEVE TË TJERA JOKONTESTIMORE 

1) Përpilimi dhe vërtetimi i përmbajtjes së dokumenteve 
 

Neni 223 
 
223.1 Në procedurën për përpilimin ose vërtetimin e përmbajtjes së dokumentit, 

gjykata përpilon dhe vërteton dokumentin kur për krijimin e një të drejte apo të 
veprimit juridik të vlefshëm është i nevojshëm ekzistimi i dokumentit publik. 

223.2 Në pajtim me dispozitën e paragrafit të 1 të këtij neni përpilohet edhe testamenti 
gjyqësor. 
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Neni 224 
 
224.1 Për përpilimin ose vërtetimin e dokumentit për kompetencë territoriale është 

secila nga gjykatat me kompetencë lëndore. 
224.2 Në rastet e parapara me ligj dokumentin e përpilon ose vërteton gjykatësi. 
 

Neni 225 
 
Dokumenti përpilohet në gjykatë, kurse jashtë gjykatës kur pjesëmarrësi i procedurës nuk 
është në gjendje të vijë në gjykatë ose kur për këtë ekzistojnë shkaqe të justifikueshme. 
 

Neni 226 
 
Para se të fillojë përpilimin e dokumentit, gjykatësi konstaton identitetin e propozuesit. 
Kur gjykatësi nuk njeh propozuesin personalisht, identitetin e tij e konstaton me anë të 
dokumentit publik me fotografi ose me anë të deklaratës së një dëshmitari, identitetin e 
të cilit e konstaton me anë të dokumentit publik me fotografi. 
 

Neni 227 
 
Në qoftë se propozuesi nuk dinë shkrim-lexim, ose kur ai është shurdh-memec apo i 
verbër, ose kur nuk e dinë gjuhën zyrtare të gjykatës, përpilimi i dokumentit bëhet në 
praninë e dy dëshmitarëve të moshës madhore të cilët i njehë gjykatësi personalisht ose 
identitetin e të cilëve e konstaton me anë të dokumenteve publike me fotografi. 
 

Neni 228 
 
228.1 Në qoftë se propozuesi nuk di gjuhën në të cilën përpilohet dokumenti, gjykatësi 

do ta përpilojë dokumentin me pjesëmarrjen e interpretit gjyqësor. 
228.2 Po qe se propozuesi është shurdh-memec, gjykatësi do ta përpilojë dokumentin 

me pjesëmarrjen e interpretit i cili me propozuesin mund të merret vesh. 
 

Neni 229 
 
Dëshmitarë me rastin e përpilimit të dokumentit mund të jenë personat që dinë shkrim-
lexim dhe që e njohin gjuhën zyrtare të gjykatës dhe gjuhën e propozuesit, e kur 
propozuesi është shurdh-memec dëshmitarët duhet të dinë të merren vesh me të. 
 

Neni 230 
 
Kur konstaton se ekzistojnë kushtet nga neni 229 i këtij ligji, gjykatësi gjithashtu duhet 
të konstatoj se a ekzistojnë vullneti i lirë për lidhjen e veprimit juridik. Gjykatësi ka për 
detyrë që pjesëmarrësve në procedurë t’ua sqaroj kuptimin e veprimit juridik, t’i 
njoftojë me pasojat e veprimit të tillë si dhe të ekzaminoj se a është i lejueshëm ai, 
respektivisht se nuk është në kundërshtim me dispozitat e detyrueshme. 
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Neni 231 
 
231.1. Po qe se gjykatësi konstaton se nuk janë plotësuar kushtet nga neni 230 i këtij 

ligji, atëherë ai me aktvendim do të refuzojë përpilimin e dokumentit. 
 

Neni 232 
 
232.1. Për përpilimin e dokumentit mbahet procesverbali në të cilin tregohet edhe 

mënyra në të cilën është konstatuar identiteti i pjesëmarrësit, dëshmitarit dhe 
interpreti që kanë qenë të pranishëm me rastin e përpilimit të dokumentit. 

232.2. Procesverbalin e nënshkruajnë pjesëmarrësit dhe dëshmitarët. Procesverbalit i 
bashkëngjitet një ekzemplar i dokumentit të përpiluar dhe nënshkruar. 

 
Neni 233 

 
233.1 Kur duhet përpiluar testamenti gjyqësor, atëherë me rastin e përpilimit të tij nuk 

mund të jenë dëshmitar: 
a) pasardhësit e testament lënësit; 
b) të adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre; 
c) paraardhësit e tij, duke i përfshire gjyshin dhe gjyshen e tij dhe pasardhësit 

e tyre të shkallës së parë; 
d) kushërinjtë e tyre në vijë të tërthortë deri në shkallë të tretë; 
e) bashkëshortët e të gjithë këtyre personave; 
f) bashkëshorti i testament lënësit. 

233.2 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni në mënyrë të përshtatshme zbatohen edhe 
lidhur me interpretin gjyqësor. 

 
Neni 234 

 
234.1 Kur e dëgjon testament lënësin, gjykatësi deklaratën e tij do të shënojë 

besnikërisht në procesverbal, mundësisht me fjalët e testament lënësit, duke 
pasur kujdes me atë rast që vullneti i testament lënësit të shprehet në mënyrë të 
qartë. 

234.2 Në procesverbal do të shënohen edhe të gjitha rrethanat që do të mund të ishin 
me rëndësi për vlefshmërinë e testamentit. Kur kjo është e nevojshme, gjykatësi 
testament lënësit do t’ia shpjegojë dispozitat ligjore që e kufizojnë disponimin 
me pasurinë e tij me anë të testamentit. 

 
Neni 235 

 
Pasi ta lexojë vetë testament lënësi procesverbalin mbi testamentin gjyqësor dhe të 
deklarojë se vullneti i tij i fundit është shënuar në mënyrë plotësisht besnike, gjykatësi 
këtë do ta vërtetojë në vetë testamentin. 
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Neni 236 
 
236.1 Në qoftë se testamenti është përpiluar në praninë e dy dëshmitarëve për shkak se 

testament lënësi nuk di të lexojë, gjykatësi do t’ia lexojë testamentin, e mandej 
testament lënësi, pasi të deklarojë se ky është testamenti i tij, në praninë e 
dëshmitarëve do ta nënshkruajë ose do ta ve në te shenjën e gishtit tregues. 

236.2 Në qoftë se testament lënësi nuk di gjuhën që është në përdorim zyrtar në 
gjykatë ose është memec ose është i shurdhër, gjykatësi me anë të interpretit 
gjyqësor do të lexojë testamentin, kurse testament lënësi nëpërmjet interpretit do 
të deklarojë se testamenti është i tij. 

236.3 Dëshmitarët duhet të nënshkruhen në vetë testamentin, e gjykatësi në vetë 
testamentin do të konstatojë se janë kryer të gjitha veprimet e përmendura në 
këtë nen. 

 
Neni 237 

 
237.1 Në qoftë se procesverbali për përpilimin e testamentit përbëhet prej disa fletëve 

këto do të përshkohen me pe dhe të dy skajet e perit do të vulosen me vulën e 
gjykatës. 

237.2 Secilën fletë të procesverbalit testament lënësi do ta nënshkruajë veç e veç, 
përkatësisht në to do të vej gjurmën e gishtit tregues. Në fund të procesverbalit 
do të tregohet se prej sa fletësh përbëhet testamenti. 

 
Neni 238 

 
Po qe se testamenti është përpiluar në gjykatën në territorin e së cilës testament lënësi 
nuk e ka vendbanimin, gjykata ka për detyrë ta njoftojë menjëherë për këtë gjykatën në 
territorin e së cilës ai e ka vendbanimin. 
 

Neni 239 
 
239.1 Në qoftë se testament lënësi e revokon testamentin e vet, atëherë lidhur me 

revokimin e testamentit në mënyrë të përshtatshme do të zbatohen dispozitat 
mbi përpilimin e testamentit. 

239.2 Revokimi i testamentit do të shënohet në vetë testamentin që ruhet në gjykatë. 
 

Neni 240 
 
240.1 Gjykata e bënë vërtetimin e përmbajtjes së dokumentit kur një gjë e tillë është 

paraparë me ligj. 
240.2 Vërtetimi i përmbajtjes së dokumentit bëhet në vetë dokumentin me 

nënshkrimin e gjykatësit dhe me vënien e vulës së gjykatës në dokument. 
240.3 Pasi të bëhet vërtetimi i përmbajtjes së dokumentit, gjykata ia dorëzon 

pjesëmarrësit ekzemplarin origjinal të dokumentit të vërtetuar. 
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2) Ruajtja e dokumenteve 
 

Neni 241 
 
Gjykata e ka për detyrë të pranojë për ruajtje dokumentin e caktuar kur kjo është e 
paraparë shprehimisht me ligj për llojin e caktuar të dokumenteve ose kur një gjë e tillë 
është e nevojshme për sigurimin e të drejtave pasurore të caktuara apo për të drejtat e 
natyrës tjetër. 
 

Neni 242 
 
Dokumenti mund t’i dorëzohet për ruajtje çdo gjykate të kompetencës lëndore, me 
kusht që identiteti i dorëzuesit të konstatohet sipas dispozitave të nenit 226 të këtij ligji. 
 

Neni 243 
 
243.1 Për pranimin e dokumentit për ruajtje gjykata përpilon procesverbal në të cilin 

shënohet si është konstatuar identiteti i dorëzuesit të dokumentit për ruajtje, lloji 
dhe titulli i dokumentit të pranuar për ruajtje. 

243.2 Dokumenti i pranuar për ruajtje futet në një mbështjellës të veçantë, vuloset dhe 
ruhet i ndarë nga shkresat e tjera. 

 
Neni 244 

 
244.1 Kur gjykatës i dorëzohet për ruajtje testamenti që nuk është përpiluar në gjykatë 

testament lënësi ia dorëzon personalisht gjykatës në zarf të hapur ose të mbyllur. 
244.2 Kur për ruajtje dorëzohet testamenti i hapur, gjykata do t’ia lexojë testament 

lënësit dhe do t’ia tregojë të metat eventuale për të cilat testamenti nuk do të 
ishte i vlefshëm. 

 
Neni 245 

 
245.1 Në qoftë se dëshmitarët e testamentit gojor i kanë paraqitur gjykatës një shkresë 

që e përmban vullnetin e testament lënësit, gjykata pranimin e shkresës së këtillë 
do ta konstatojë në procesverbal, do ta futë ate në një zarf të veçantë dhe do ta 
vulosë. 

245.2 Në mënyrën e paraparë në nenin 243 të këtij ligji gjykata do të veprojë edhe kur 
dëshmitarët e testamentit gojor vijnë në gjykatë që gojarisht ta përsërisin 
deklaratën e testament lënësit. 

245.3 Me rastin e marrjes së deklaratave të dëshmitarëve gjykata do të orvatet të 
konstatojë vullnetin e shprehur të testament lënësit dhe rrethanat nga të cilat 
varet vlefshmëria e testamentit gojor. 

 
Neni 246 

 
Pasi ta pranojë dokumentin për ruajtje, dorëzuesit të tij gjykata i lëshon vërtetim në të 
cilin shënohet se për cilin dokument është fjala. 
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Neni 247 
 
Në qoftë se dokumenti për testamentin, përveç testamentit gjyqësor, i dorëzohet për 
ruajtje gjykatës në territorin e së cilës testament lënësi nuk ka vendbanimin e vet, 
gjykata ka për detyrë që ta njoftojë menjëherë për këtë gjykatën në territorin e së cilës 
testament lënësi e ka vendbanimin. 
 

Neni 248 
 
248.1 Dokumenti që ndodhet për ruajtje te gjykata, do t’i kthehet dorëzuesit të 

dokumentit me kërkesën e tij, ose përfaqësuesit të tij me prokurë të vërtetuar. 
Nga prokura e përfaqësuesit duhet të shihet se është fjala për autorizimin për 
tërheqjen e dokumentit të lënë për ruajtje në gjykatë. 

248.2 Për kthimin e dokumentit do të përpilohet procesverbali në të cilin do të 
shënohet mënyra në të cilën është konstatuar identiteti i personit të cilit i kthehet 
dokumenti. Në qoftë se dokumenti i kthehet përfaqësuesit me prokurë, prokura i 
bashkëngjitet procesverbalit dhe ruhet në dosjen e lëndës. 

 
3) Anulimi (amortizimi) i dokumentit 

 
Neni 249 

 
249.1 Në procedurën për anulimin e dokumentit të vendit mbi të cilin drejtpërdrejtë 

mbështetet ndonjë e drejtë materiale dhe posedimi i të cilit është i nevojshëm për 
realizimin e të drejtës së tillë, do të shpallet se dokumenti e ka humbur 
vlefshmërinë e vet po qe se është vjedhur, djegur apo në cilëndo mënyrë tjetër 
është humbur ose asgjësuar, përveçse kur me ligj ndalohet anulimi i dokumentit 
të këtillë. 

249.2 Nën kushtet nga paragrafi 1 i këtij neni mund të anulohet edhe dokumenti mbi të 
cilën mbështetet ndonjë e drejtë jo materiale, kur nuk ekzistojnë të dhëna në 
bazë të të cilave organi kompetent mund të lëshojë duplikatin e dokumentit të 
këtillë. 

 
Neni 250 

 
250.1 Për propozimin për anulimin e dokumentit të lëshuar nga organi administrativ, 

ose nga personi juridik, vendosë gjykata në territorin e së cilës ndodhet selia e 
lëshuesit të dokumentit. 

250.2 Për propozimin për anulimin e dokumentit, kur në dokumentin është cekur vendi 
i përmbushjes së detyrimit, vendosë gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendi 
i përmbushjes së detyrimit. 

250.3 Në qoftë se për propozimet nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni nuk mund të 
caktohet gjykata kompetente, atëherë për propozimin për anulimin e dokumentit 
vendosë gjykata në territorin e së cilës ndodhet selia, vendbanimi apo 
vendqëndrimi i propozuesit. 
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Neni 251 
 
251.1 Propozimin për anulimin e dokumentit mund ta paraqesë secili person që në 

bazë të dokumentit të këtillë është i autorizuar të realizojë ndonjë të drejtë ose ka 
interes juridik që dokumenti i zhdukur të anulohet. 

251.2 Propozimi për anulimin e dokumentit duhet të përmbajë: 
a) llojin e dokumentit; 
b) emrin dhe selinë ose emrin dhe mbiemrin dhe vendbanimin e dhënësit të 

dokumentit; 
c) shumën e detyrimit; 
d) vendin dhe datën e lëshimit së dokumentit; 
e) vendin e përmbushjes së detyrimit; 
f) a është dhënë dokumenti në emër apo sipas prurësit, apo sipas urdhrit; 
g) faktet nga të cilat del se propozuesi është i autorizuar për paraqitjen e 

propozimit; 
h) si dhe të dhënat nga të cilat del besueshmëria se dokumenti është zhdukur 

ose asgjësuar. 
251.3 Propozimit për anulimin e dokumentit i bashkëngjitet, nëse ekziston, kopja e 

dokumentit. 
251.4 Një propozim të vetëm mund të kërkohet anulimi i disa dokumenteve me kusht 

që e njëjta gjykatë të jetë e kompetencës territoriale. 
 

Neni 252 
 
252.1 Në qoftë se me rastin e shqyrtimit paraprak të propozimit nga neni 251 të këtij 

ligji, gjykata konstaton se nuk janë plotësuar prezumimet për inicimin e 
procedurës, propozimi do të hedhet poshtë me anë të aktvendimit. 

252.2 Po qe se nuk e hedhë poshtë propozimin, gjykata do ta urdhërojë dhënësin e 
dokumentit dhe kreditorin që brenda afatit të caktuar të deklarohen se a ka qenë i 
lëshuar dokumenti anulimin e të cilit e ka kërkuar propozuesi dhe se a ekzistojnë 
dhe cilat pengesa ekzistojnë për zhvillimin e procedurës së mëtejmë. 

 
Neni 253 

 
253.1 Pas arrijtjes së deklaratave të personave nga paragrafi 2 i nenit 251 të këtij ligji, 

gjykata me anë të shpalljes e publikon fillimin e procedurës për anulimin e 
dokumentit. 

253.2 Shpallja përmban sidomos: 
a) elementet thelbësore të dokumentit të nevojshme për identifikimin e tij; 
b) afatin brenda të cilit mund të paraqiten njoftimet ose prapësimet kundër 

propozimit; 
c) thirrjen që dokumenti t’i tregohet gjykatës ose të njoftohet gjykata për 

personin dhe vendbanimin e personit që mbanë dokumentin; 
d) paralajmërimin se dokumenti do të anulohet me gjyq po qe se brenda afatit 

të shpalljes nuk i paraqitet gjykatës bashkë me dokumentin në fjalë, ose nuk 
bënë prapësim kundër propozimit për anulimin e dokumentit, 
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e) paralajmërimin se debitori në bazë të këtij dokumenti nuk mund të 
përmbushë në mënyrë të vlefshme detyrimin e vet, as të përtërijë ose të 
zëvendësojë dokumentin, as të lëshojë kuponë ose lata të reja, 

f) si dhe njoftimin se poseduesi nuk mund t’i kalojë të drejtat nga ky dokument. 
 

Neni 254 
 
254.1 Shpallja nga neni 253 i këtij neni do t’u dërgohet të gjithë personave të 

interesuar dhe do të afishohet në tabelën e gjykatës dhe njëherë do të publikohet, 
me shpenzime të propozuesit, në “Gazetën Zyrtare të Kosovës” ose në ndonjë 
mënyrë tjetër të përshtatshme. 

254.2 Afati i shpalljes fillon nga dita e publikimit të shpalljes. Në qoftë se shpallja është 
publikuar në të dy mënyrat nga paragrafi 1 i këtij neni, atëherë afati i shpalljes fillon 
nga dita e publikimit të saj në gazetën në të cilën është publikuar më vonë. 

 
Neni 255 

 
255.1 Debitori nuk guxon të përmbush detyrimin nga dokumenti anulimi i të cilit është 

propozuar, as të ndryshojë, ta përtërijë ose ta kaloj në personin tjetër, as të 
lëshojë për të kuponë ose lata të reja nga momenti kur i është dorëzuar shpallja, 
ose kur në çfarëdo mënyre ka marrë dijeni për fillimin e procedurës për anulimin 
e dokumentit. 

255.2 Ndalimi nga paragrafi 1 i këtij neni zgjat derisa të bëhet i formës së prerë 
aktvendimi për anulimin e dokumentit ose për përfundimin e procedurës. 
Debitori mund të lirohet nga detyrimi vetëm po qe se shumën e borxhit e paguan 
në depozitën e gjykatës. 

 
Neni 256 

 
256.1 Debitori ka tagër që ta mbajë dokumentin anulimi i të cilit kërkohet, po qe se i 

paraqitet me qëllim të përmbushjes së detyrimit, ose në qoftë se ai i ka rënë në 
dorë në ndonjë mënyrë tjetër. 

256.2 Debitori ka për detyrë që dokumentin që i ka rënë në dorë menjëherë t’ia 
dorëzojë gjykatës tek e cila është duke u zhvilluar procedura për anulim, duke 
treguar emrin dhe adresën e personit që ia ka dorëzuar dokumentin. 

 
Neni 257 

 
Gjykata do ta ndalë procedurën për anulimin e dokumentit po qe se propozuesi e 
tërheqë propozimin ose po qe se propozuesi brenda afatit të caktuar nga gjykata nuk e 
deponon në depozitën gjyqësore shumën e nevojshme për publikimin e shpalljes ose 
nëse personi i tretë ia dorëzon gjykatës dokumentin apo provën nga e cila shihet se 
ekziston dokumenti anulimin e të cilit e ka kërkuar propozuesi. 
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Neni 258 
 
Para dhënies së aktvendimit gjykata ka për detyrë të njoftojë propozuesin për secilin 
lajmërim të personit të tretë dhe se me kohë është bërë lajmërimi i tillë. 
 

Neni 259 
 
Kur gjykata konstaton se janë plotësuar kushtet për zhvillimin e mëtejmë të procedurës, 
atëherë ajo, pas skadimit të afatit të shpalljes, e cakton seancën dhe e thërret 
propozuesin, dhënësin e dokumentit, debitorin nga dokumenti dhe të gjithë personat që 
i janë paraqitur gjykatës apo kanë bërë prapësime kundër propozimit për anulimin e 
dokumentit. 
 

Neni 260 
 
260.1 Pas seancës së mbajtur, e në bazë të rezultatit të shqyrtimit të çështjes gjykata e 

jep aktvendimin me të cilin e pranon propozimin dhe e anulon dokumentin ose e 
refuzon propozimin si të pathemeltë. 

260.2 Aktvendimi për anulimin e dokumentit përmban të dhënat për lëshuesin 
(dhënësin) e dokumentit dhe propozuesin, si dhe elementet qenësore të 
dokumentit, duke treguar shumën e detyrimit po qe se ka të bëjë me 
përmbushjen e detyrimit në të holla. 

260.3 Aktvendimi u dërgohet të gjithë personave të interesuar. 
 

Neni 261 
 
261.1 Kundër aktvendimit me të cilin propozimi për anulimin e dokumentit hedhet 

poshtë ose refuzohet apo me të cilin ndalet procedimi, ankesën mund ta paraqesë 
vetëm propozuesi. 

261.2 Kundër aktvendimit për anulimin e dokumentit ankesën mund ta paraqes 
lëshuesi i dokumentit dhe debitori nga dokumenti i tillë, si dhe personi i 
autorizuar në bazë të dokumentit, po qe se nuk është propozues. 

 
Neni 262 

 
262.1 Aktvendimi i formës së prerë, me të cilin anulohet dokumenti, e zëvendëson 

dokumentin e anuluar, derisa mos të lëshohet dokumenti i ri. 
262.2 Në bazë të aktvendimit të formës së prerë për anulimin e dokumentit, propozuesi 

mund t’i realizojë nga debitori të gjitha të drejtat që dalin nga dokumenti i tillë, 
ose që i takojnë në bazë të tij, e mund të kërkojë që me shpenzimet e tij t’i 
lëshohet dokumenti i ri duke ia dorëzuar aktvendimin për anulimin lëshuesit të 
tij. 
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4) Depozita gjyqësore 
 

Neni 263 
 
263.1 Në depozitën gjyqësore mund të dorëzohen të hollat, letrat me vlerë dhe 

dokumentet tjera që mund të shndërrohen në të holla, metalet e çmueshme, 
sendet me vlerë të madhe dhe sendet tjera të krijuara nga metali i çmueshëm, kur 
kjo është parashikuar me ligj ose me dispozita tjera juridike. 

263.2 Gjykata ka për detyrë të pranojë në depozitë edhe sende të tjera kur është 
caktuar me ligj se debitori sendin që e ka borxh mund ta depozitojë të gjykata 
për kreditorin. 

 
Neni 264 

 
Sendet nga neni 263 i këtij ligji mund t’i dorëzohen secilës gjykatë të kompetencës 
lëndore. Sendet e tilla i dorëzohen gjykatës në vendin e përmbushjes së detyrimit 
përveç nëse arsyet e ekonomizimit ose natyra e veprimit juridik kërkon që të 
depozitohen në gjykatën e vendit ku ndodhet sendi, e mund të dorëzohen edhe në 
gjykatën tjetër kur kjo është caktuar me ligj. 
 

Neni 265 
 
265.1 Propozimi për dorëzimin e sendit përmban përshkrimin e sendit, vlerën e tij, 

shkaqet për të cilat dorëzohet sendi, emrin dhe mbiemrin e personit në dobi të të 
cilit dorëzohet ai, si dhe kushtet nën të cilat dorëzohet sendi. 

265.2 Me anë të propozimit mund të propozohen edhe mjetet provuese përkatëse. 
 

Neni 266 
 
Gjykata do ta refuzojë me aktvendim propozimin po qe se vlerëson se nuk janë 
përmbushur kushtet për pranimin e sendit në depozitë ose po qe se propozuesi brenda 
afatit prej 15 ditësh nuk i parapaguan shpenzimet e ruajtjes së sendit. 
 

Neni 267 
 
Po qe se gjykata nuk e refuzon propozimin, ajo jep aktvendim për pranimin e sendit 
ose të të hollave në depozitën gjyqësore, dhe e cakton mënyrën e ruajtjes së tij. 
 

Neni 268 
 
Në qoftë se depozitimi është bërë në dobi të një personi të caktuar, gjykata do ta 
thërrasë këtë person që brenda afatit prej 15 ditësh ta marrë sendin nga depozita, po qe 
se i plotëson kushtet e caktuara për marrjen e tij. 
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Neni 269 
 
269.1 Në qoftë se objekt depozite janë të hollat ose valuta e huaj, gjykata e ka për 

detyrë që brenda afatit prej tri ditësh nga dita e pranimit të të hollave, 
përkatësisht të valutës së huaj, t’i depozitojë në një llogari të veçantë në bankën 
për qarkullimin e pagesave ose në bankën tjetër të autorizuar, po qe se me 
dispozita të posaçme nuk është caktuar ndryshe. 

269.2 Metalet fisnike, sendet e punuara nga metalet fisnike dhe gjërat e tjera të 
çmueshme, si dhe letrat me vlerë, gjykata brenda afatit prej tri ditësh do t’ia 
dorëzojë bankës së autorizuar, po qe se me dispozita të posaçme nuk është 
caktuar ndryshe. 

 
Neni 270 

 
270.1 Sendet tjera që nuk mund të ruhen në depozitën e gjykatës, gjykata me 

propozimin e palës do të caktojë që të ruhen në depon publike ose te ndonjë 
person tjetër që merret me ruajtjen e sendeve. 

270.2 Para se t’ia dorëzojë sendet e depozituara për ruajtje depos publike apo personit 
tjetër gjykata do të bëjë inventarizimin dhe vlerësimin e sendeve dhe për këtë do 
të përpilojë procesverbalin. 

 
Neni 271 

 
Para se të marrë aktvendimin për pranimin në depozitë të sendeve gjykata do të 
urdhërojë palën që ta paguaj një shumë të hollash për mbulimin e shpenzimeve për 
ruajtjen dhe administrimin me sendet e depozituara. 
 

Neni 272 
 
272.1 Në qoftë se personi në dobi të të cilit është depozituar sendi deklaron se nuk e 

pranon atë, gjykata për këtë do ta njoftojë palën që e ka depozituar sendin dhe 
do të kërkojë prej tij, që brenda afatit të caktuar, të deklarohet lidhur me 
rrethanën e krijuar. 

272.2 Në qoftë se personi në dobi të të cilit është pranuar sendi në depozitën gjyqësore 
nuk e merr atë në afatin prej 15 ditësh, gjykata me aktvendim do të thërrasë 
depozituesin që ta marrë sendin e depozituar. 

272.3 Sendet e pranuara në depozitën gjyqësore i jepen personit të autorizuar në bazë 
të aktvendimit të gjykatës që e ka bërë pranimin e tyre në depozitën gjyqësore. 

 
Neni 273 

 
Në rastet në të cilat në depozitën gjyqësore dorëzohen sendet për të cilat depozituesi 
nuk di se cilit person duhet t’i dorëzohen, apo nëse nuk di se cilat nga më shumë sende 
të depozituara duhet dorëzuar personit të autorizuar, gjykata do të caktojë seancën në të 
cilën do t’i thërrasë depozituesin dhe të gjithë personat e interesuar me qëllim të 
marrëveshjes se cilit person i takon sendi i depozituar. 
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Neni 274 
 
274.1 Në qoftë se personat e interesuar të ftuar nga gjykata rregullisht nuk vijnë në 

seancën gjyqësore, apo në qoftë se vijnë në seancë por nuk mund të merren vesh 
se cilit nga ta do t’i takojë sendi i depozituar, gjykata me aktvendim do t’i 
udhëzoj që në procedurë kontestimore të realizojnë të drejtën për marrjen e 
sendit të depozituar. 

274.2 Në aktvendimin për udhëzim në procedurën kontestimore gjykata e cakton afatin 
për ngritjen e padisë. Për këtë gjykata e çështjes jokontestimore do ta njoftojë 
palën që e ka depozituar sendin e caktuar. 

274.3 Në qoftë se inicohet procedura kontestimore, atëherë gjykata e çështjes 
jokontestimore e ndërpretë procedurën jokontestimore dhe pret që të jepet 
aktgjykimi i formës së prerë. 

274.4 Po qe se nuk iniciohet procedura kontestimore brenda afatit të caktuar gjykata 
me aktvendim do ta ftojë palën që e ka depozituar sendin me qëllim që ta marrë 
atë nga depozita. 

 
Neni 275 

 
Aktvendimi me të cilin caktohet dhënia e një sendi nga depozita gjyqësore duhet të 
përmbajë: 

a) emrin dhe mbiemrin e personit të autorizuar për marrjen e sendit nga depozita, 
b) mandej mënyrën, afatin dhe kushtet për marrjen e sendeve të depozituara, 
c) si dhe paralajmërimin për pasojat juridike po qe se ato nuk merren brenda 

afatit të caktuar nga gjykata, ose brenda afatit në të cilin sipas ligjit 
parashkruhet e drejta për marrjen e sendeve të depozituara. 

 
Neni 276 

 
Me aktvendimin me të cilin caktohet dhënia e sendeve të depozituara caktohen 
shpenzimet e krijuara lidhur me ruajtjen dhe administrimin e tyre si dhe i detyruari për 
pagimin e tyre. 
 

Neni 277 
 
Sendet e depozituara ruajtësi i caktuar nga gjykata mund t’ia jep personit të autorizuar 
vetëm në bazë të aktvendimit të gjykatës dhe në mënyrën e caktuar nga gjykata. 
 

Neni 278 
 
Në qoftë se personi në dobi të të cilit është pranuar ndonjë send në depozitën gjyqësore 
ose depozituesi, që është ftuar rregullisht për marrjen e sendit të depozituar, nuk e merr 
atë brenda afatit prej një viti nga dita në të cilën i është dorëzuar letërthirrja, gjykata me 
aktvendim do të konstatoj se sendi i tillë është bërë pronë e shtetit, përkatësisht se e 
drejta e disponimit të me të i takon komunës në territorin e së cilës ndodhet selia e 
gjykatës. 
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Neni 279 
 
279.1 Sendi i cili në bazë të aktvendimit të formës së prerë nga neni 278 i këtij ligji 

është bërë pronë e shtetit i dorëzohet komunës në territorin e të cilës ndodhet 
selia e gjykatës në të cilën është depozituar ai. 

279.2 Për dorëzimin e sendit nga paragrafi 1 i këtij neni gjykata përpilon procesverbal. 
 

V. Dispozitat kalimtare dhe të fundit 
 

Neni 280 
 
Në qoftë se para fillimit të zbatimit të këtij ligji është dhënë aktvendimi me të cilin ka 
përfunduar procedura e shkallës së parë, atëherë procedura e mëtejmë do të zhvillohet 
sipas dispozitave të këtij ligji. 
 

Neni 281 
 
Në _____ditën në të cilën ky ligj hyn në fuqi pushon së zbatuari Ligji për Procedurën 
jo-kontestimore (“Gazeta zyrtare e KSAK”, nr. 42/ 86). 
 

Neni 282 
 
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/ L-007 
20 Nëntor 2008 
 
Shpallur me Dekretin Nr. DL-068-2008, datë 13.12.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 45 / 12 JANAR 2009 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65, pika (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Me qëllim të rregullimit, organizimit, funksionimit, si dhe zgjedhjes së kontesteve në 
mënyrë sa më efektive me ndërmjetësim; 
 
Duke respektuar historinë tradicionale të ndërmjetësimit në Kosovë, si dhe synimin për 
avancimin e sistemit juridik në Kosovë; 
 
Miraton këtë 
 

LIGJ PËR NDËRMJETËSIM 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i Ligjit 
 
1.1 Ky ligj rregullon procedurën e ndërmjetësimit në përgjithësi, themelimin, 

organizimin, funksionimin e Komisionit të Ndërmjetësimit, si dhe të drejtat, 
detyrat dhe përgjegjësitë e ndërmjetësuesve. 

1.2 Me këtë ligj caktohen rregullat e procedurës së ndërmjetësimit në marrëdhëniet 
kontestuese në raportet juridiko-pasurore të subjekteve të së drejtës, tregtare, 
familjare, të punës, raporte të tjera civile, administrative dhe penale, në të cilat 
palët lirisht mund të disponojnë vullnetin e tyre të lirë, në rast se me ligj të 
veçantë nuk është paraparë përgjegjësia ekskluzive e gjykatës apo e një organi 
tjetër kompetent. 

 1052 



 
Ligji Nr. 03/L-057 për ndërmjetësim 

1.3 Në bazë të këtij ligji pranohet marrëveshja në mes subjekteve të së drejtës për 
fillimin e procedurës së ndërmjetësimit, në çdo fazë të zhvillimit të procedurës 
në gjykatë kompetente. 

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
Për qëllimet e këtij ligji termet e përdorura kanë këtë kuptim: 
“Ndërmjetësimi” është veprimtari jashtëgjyqësore, që realizohet nga një person i tretë 
(ndërmjetësi), për zgjidhje të mosmarrëveshjeve ndërmjet subjekteve të së drejtës në 
pajtim me kushtet e parashikuara në këtë ligj. 
“Mosmarrëveshje” nënkupton çfarëdo mospajtimi në mes të subjekteve të së drejtës. 
“Ndërmjetësuesi” është pala e tretë, neutrale e autorizuar të ndërmjetësojë në mes dy 
palëve me qëllim të zgjedhjes së mosmarrëveshjeve, në pajtim me parimet e 
ndërmjetësimit. 
 

KREU II 
PARIMET E PROCEDURËS SË NDËRMJETËSIMIT 

 
Neni 3 

Shprehja e Vullnetit 
 
Për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit duhet të ekzistojë vullneti i plotë i palëve. 
 

Neni 4 
Barazia e Palëve në Procedurë 

 
Në procedurën e ndërmjetësimit palët janë të barabarta dhe kanë të drejta dhe detyrime 
në pajtim me ligjin. 

 
Neni 5 

Paanshmëria 
 

Ndërmjetësuesi gjatë zhvillimit të procedurës së ndërmjetësimit është plotësisht i 
paanshëm dhe i pavarur nga çdo lloj ndikimi. 
 

Neni 6 
Fshehtësia dhe Besueshmëria 

 
6.1 Procedura e ndërmjetësimit është e natyrës konfidenciale. Deklaratat dhe të 

gjitha informacionet tjera lidhur me procedurën e ndërmjetësimit nuk mund të 
përdoren si dëshmi në ndonjë procedurë tjetër, pa miratimin e palëve. 

6.2 Ndërmjetësuesi, palët dhe përfaqësuesit e tyre janë të obliguar që ta ruajnë 
fshehtësinë e procedurës së ndërmjetësimit, përveç nëse palët pajtohen ndryshe. 

6.3 Vetëm pas përfundimit të procedurës së ndërmjetësimit, me pajtimin e palëve 
mund të bëhet publike marrëveshja në pajtim me ligjet në fuqi. 
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Neni 7 
Urgjenca 

 
Procedura e ndërmjetësimit është urgjente. 
 

KREU III 
PROCEDURA 

 
Neni 8 

Procedura e Ndërmjetësimit 
 
Dispozitat e këtij ligji aplikohen pavarësisht nga ajo se ndërmjetësimi kryhet para apo 
pas fillimit të procedurës gjyqësore apo administrative. 
 

Neni 9 
Fillimi i Procedurës së Ndërmjetësimit 

 
9.1 Procedura e ndërmjetësimit fillon në momentin kur palët pajtohen për fillimin e 

saj. 
9.2 Palë në procedurën e ndërmjetësimit mund të jenë personat fizik dhe personat 

juridik. 
9.3 Nëse njëra palë i kërkon palës tjetër që të ndjekë procedurën e ndërmjetësimit 

dhe kjo e fundit nuk i përgjigjet ftesës në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve 
nga data e pranimit të saj, konsiderohet si mospranim për fillimin e procedurës 
së ndërmjetësimit. 

9.4 Para se të fillojë procedura e ndërmjetësimit, ndërmjetësuesi është i obliguar t’i 
informojë palët për parimet, rregullat, shpenzimet e procedurës dhe efektet 
juridike të marrëveshjes. 

9.5 Kur çështja gjendet në gjykatë apo prokurori dhe nëse ato vlerësojnë se 
mosmarrëveshja mund të zgjidhet me ndërmjetësim, u sugjerojnë palëve 
procedurën e ndërmjetësimit. 

9.6 Gjykata mundet në secilën fazë të procedurës gjyqësore, deri në përfundimin e 
saj, t’i sugjeroj palët në procedurën e ndërmjetësimit. 

 
Neni 10 

Zhvillimi i Procedurës së Ndërmjetësimit 
 
10.1 Palët në procedurë janë të lira të vendosin për zhvillimin e procedurës së 

ndërmjetësimit. 
10.2 Procedura e ndërmjetësimit zhvillohet nga një ndërmjetësues i vetëm, përveç në 

rastet kur palët pajtohen të kenë më shumë se një ndërmjetësues. 
10.3 Ndërmjetësimi fillon pas nënshkrimit të marrëveshjes së palëve për fillimin e 

procedurës së ndërmjetësimit. 
10.4 Marrëveshja për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit përmban: të dhëna për 

palët në procedurë, përfaqësuesit e tyre, objektin e mosmarrëveshjes, deklaratën 
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e pranimit të parimeve të ndërmjetësimit, si dhe dispozitat mbi shpenzimet e 
procedurës, duke përfshirë honorarin e ndërmjetësuesit. 

10.5 Pas nënshkrimit të marrëveshjes mbi ndërmjetësimin, në pajtim me palët, 
ndërmjetësuesi do të caktoj kohën dhe vendin e zhvillimit të ndërmjetësimit. 

10.6 Në rast se çështja ndodhet pranë gjykatës dhe ndërkohë palët pajtohen ta 
zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre përmes ndërmjetësimit, obligohen ta 
informojnë gjykatën, duke ia dorëzuar një kopje të marrëveshjes së nënshkruar 
për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit. 

10.7 Përveç palëve, përfaqësuesve të tyre dhe ndërmjetësuesit, në procedurën e 
ndërmjetësimit mund të marrë pjesë edhe pala e tretë, pas pëlqimit paraprak të 
palëve në procedurë. 

10.8 Pala e tretë që merr pjesë në procedurën e ndërmjetësimit është e detyruar ta 
respektoj parimin e fshehtësisë së procedurës. 

10.9 Në fillim të procedurës së ndërmjetësimit, ndërmjetësuesi do t’i njoftojë 
shkurtimisht palët për qëllimin e ndërmjetësimit, procedurën që do të ndiqet dhe 
rolin që kanë ndërmjetësuesi dhe palët. 

 
Neni 11 

 
11.1 Në qoftë se ndërmjetësuesi vlerëson se do të ishte në dobi të procedurës së 

ndërmjetësimit, ai mund të zhvilloj takime të ndara me secilën palë dhe mund të 
propozoj mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, por jo edhe vet zgjidhjen. 

11.2 Ndërmjetësuesi duhet t’i trajtoj në mënyrë të barabartë palët në procedurë. 
11.3 Palët janë të obliguara që të prezantojnë në mënyrë sa më reale dhe të vërtetë 

rrethanat e rastit kontestues. 
 

Neni 12 
Arritja e marrëveshjes 

 
12.1 Arritja e marrëveshjes në procedurën e ndërmjetësimit varet ekskluzivisht nga 

vullneti i palëve. 
12.2 Ndërmjetësuesi është i detyruar të ndihmoj palët dhe duhet të jetë i përkushtuar 

për arritjen e marrëveshjes. 
12.3 Pasi që palët të kenë arritur marrëveshje në procedurën e ndërmjetësimit, 

ndërmjetësuesi përpilon marrëveshjen me shkrim, të cilën duhet ta nënshkruajnë 
palët dhe ndërmjetësuesi. 

12.4 Marrëveshja e paraparë në paragrafin 3 të këtij neni ka fuqinë e dokumentit 
përfundimtar dhe është i detyrueshëm. 

12.5 Në rast se dosja e lëndës gjendet në gjykatë, marrëveshja e arritur me shkrim 
duhet ti dërgohet gjykatës, e cila pas aprovimit, e ka fuqinë e titullit ekzekutiv. 

 
Neni 13 

Kohëzgjatja e Procedurës 
 
Procedura e ndërmjetësimit zgjatë deri në nëntëdhjetë (90) ditë. 
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Neni 14 
Përfundimi dhe ndërprerja e procedurës 

 
14.1 Procedura e ndërmjetësimit përfundon me: 

a) arritjen e marrëveshjes në mes të palëve; 
b) tërheqjen e cilësdo palë, në çfarëdo kohe gjatë zhvillimit të procedurës, duke 

deklaruar se nuk ka interes për vazhdimin e procedurës së ndërmjetësimit; 
c) konfirmim të ndërmjetësuesit, pas konsultimit me palët kur vlerësohet se 

vazhdimi i procedurës nuk është i arsyeshëm; 
d) kalimin e afatit ligjor për arritjen e marrëveshjes. 

14.2 Pas përfundimit të procedurës së ndërmjetësimit, ndërmjetësuesi është i detyruar 
ta njoftoj gjykatën apo organin tjetër kompetent me shkrim lidhur me 
përfundimin e procedurës së ndërmjetësimit në çdo rast kur pranë gjykatës apo 
organin tjetër kompetent ekziston dosja e lëndës për të cilin është zhvilluar 
ndërmjetësimi. 

14.3 Ndërmjetësuesi mund ta ndërpres procedurën e ndërmjetësimit nëse gjatë 
zhvillimit të procedurës ekzistojnë apo shfaqen arsye që e vënë në pyetje 
paanshmërinë e tij. 

14.4 Marrëveshja e arritur në procedurën e ndërmjetësimit ka fuqinë e marrëveshjes 
gjyqësore, nëse aprovohet nga gjykata, prokuroria apo nëse vërtetohet nga 
organi tjetër kompetent. 

14.5 Gjykata ose prokuroria mund ta anuloj marrëveshjen e arritur me ndërmjetësim, 
kur konstaton se është lidhur në kundërshtim me ligjin në fuqi, kur nuk 
pasqyrohet vullneti i palëve në konflikt, kur janë cenuar rëndë të drejtat dhe 
interesat e tyre ose kur zhdëmtimi është haptazi në disproporcion me dëmin e 
shkaktuar. 

Neni 15 
Konflikti i interesit 

 
Në rast se paraqitet konflikt i interesave, ndërmjetësuesi përjashtohet nga procedura e 
ndërmjetësimit, përveç nëse palët, pasi të janë informuar për ekzistimin e rrethanave të 
tilla, janë pajtuar që ai të zhvillojë procedurën. 
 

Neni 16 
Shpenzimet e procedurës dhe honorari për ndërmjetësues 

 
16.1 Shpenzimet e procedurës së ndërmjetësimit do të paguhen proporcionalisht nga 

palët, përveç nëse nuk janë marrë vesh ndryshe. 
16.2 Honorari për ndërmjetësuesin do të rregullohet me akt nënligjor, të cilin e nxjerr 

Ministri i Drejtësisë. 
 

 1056 



 
Ligji Nr. 03/L-057 për ndërmjetësim 

KREU IV 
KOMISIONI I NDËRMJETËSIMIT 

 
Neni 17 

Themelimi dhe kompetencat e Komisionit 
 
17.1 Komisioni i Ndërmjetësimit themelohet nga Ministria e Drejtësisë. 
17.2 Komisioni përbëhet nga Kryetari dhe katër (4) anëtarë. Kryetari i Komisioni 

duhet të jetë shërbyes civil dhe emërohet nga Ministria e Drejtësisë. 
 

Neni 18 
Anëtarët e Komisionit 

 
18.1 Subjektet që përfaqësohen në Komision janë: 

a) Ministria e Drejtësisë; 
b) Këshilli Gjyqësor i Kosovës; 
c) Këshilli Prokurorial i Kosovës; 
d) Oda e Avokatëve të Kosovës; 
e) Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale; 

18.2 Subjektet e propozuara në paragrafin 1 të këtij neni përfaqësohen me nga një 
anëtarë. 

18.3 Kryetari i Komisionit shërben për mandat katër (4) vjeçar me mundësi të 
rizgjedhjes edhe për një mandat tjetër. 

18.4 Anëtarët e Komisionit shërbejnë për një mandat tre (3) vjeçar me mundësi 
rizgjedhjeje edhe për një mandat tjetër. Mandatet e para do të jenë të 
shkallëzuara si në vijim: dy (2) anëtarë për dy (2) vjet, një (1) anëtarë për tre (3) 
vjet, dhe një (1) anëtarë për katër (4) vjet. 

18.5 Me përfundim të mandatit të çdo anëtari të Komisionit, Ministri i Drejtësisë 
kërkon menjëherë nga subjektet të parapara nga paragrafi 1 i këtij neni që të 
caktojnë anëtarin e tyre. Vendi i lirë duhet të plotësohet brenda tridhjetë (30) 
ditësh. 

 
Neni 19 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit janë: 

a) përcaktimi i politikave zhvillimore lidhur me fushën e ndërmjetësimit; 
b) nxjerrja dhe mbikëqyrja e zbatimit të rregullave të Kodit të etikës 

profesionale për ndërmjetësues; 
c) nxjerrja e vendimeve dhe rekomandimeve për rregullimin e fushë-

veprimtarisë së ndërmjetësimit; 
d) nxjerrja e rregullores së punës së tij; 
e) përpilimi dhe mbajtja e regjistrit për ndërmjetësues; 
f) dhënia e mendimeve profesionale; 
g) organizimi i trajnimeve dhe kurseve për ndërmjetësues; 
h) informimi i publikut për mundësitë e ndërmjetësimit; 
i) ushtrimi i detyrave tjera të përcaktuara me këtë ligj. 

 1057 



 
Ligjet civile 

Neni 20 
Kushtet për Zgjedhjen e Kryetarit dhe Anëtarëve të Komisionit 

 
Anëtarët dhe Kryetari i Komisionit duhet t’i plotësojnë këto kushte: 

a) të ketë përgatitje universitare adekuate; 
b) të ketë të paktën tri vite përvojë pune në profesion; 
c) të gëzoj reputacion të lartë në shoqëri; 
d) të mos jetë i dënuar për vepër penale me dashje për të cilën parashihet 

dënimi me burg mbi gjashtë muaj. 
 

Neni 21 
Mbledhjet dhe Votimi 

 
21.1 Kuorumi i nevojshëm për mbajtjen e takimeve të Komisionit përbëhet nga 

gjysma e anëtarëve të Komisionit dhe kryetari. 
21.2 Vendimet e Komisionit miratohen me shumicë të thjeshtë të votave. 
21.3 Anëtarët e mbivotuar kanë të drejtë t’ia bashkëngjisin mendimin e tyre të 

kundërt vendimit të aprovuar. 
 

KREU V 
NDËRMJETËSUESI 

 
Neni 22 

Kushtet e kërkuara për ndërmjetësuesit 
 
22.1 Ndërmjetësues mund të jetë çdo person i cili i plotëson kushtet e përgjithshme 

për punësim në përputhje me ligjin në fuqi. 
22.2 Ndërmjetësuesi përveç asaj që u cek në paragrafin 1 të këtij neni, duhet t’i 

plotësoj edhe këto kushte: 
a) të ketë diplomë universitare; 
b) të ketë kaluar me sukses kursin e trajnimit për ndërmjetësim; 
c) të ketë ndërmjetësuar nën mbikëqyrjen e një ndërmjetësuesi të paktën në 

gjashtë seanca; 
d) të mos ketë qenë i dënuar për vepër penale me dashje për të cilën parashihet 

dënimi mbi gjashtë muaj burgim; 
e) të ketë kualitete të larta morale; 
f) të jetë i regjistruar në regjistrin e ndërmjetësuesve. 

22.3 Trajnimet për ndërmjetësues i organizon Komisioni i ndërmjetësimit në 
bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë. 

22.4 Personit i cili është i suksesshëm në kryerjen e trajnimit për ndërmjetësues do t’i 
lëshohet një certifikatë, e cila shërben si bazë për hyrjen në regjistrin e 
ndërmjetësuesve. 

22.5 Certifikimin e ndërmjetësuesve e bënë Komisioni i ndërmjetësimit. 
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Neni 23 
Licencimi i Ndërmjetësuesve 

 
23.1 Ministria e Drejtësisë licencon ndërmjetësuesit të cilët i përmbushin kushtet e 

parapara në këtë ligj. 
23.2 Me propozimin e Komisionit, Ministria e Drejtësisë pezullon apo revokon 

licencën e ndërmjetësuesit, në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 24 
Regjistri i ndërmjetësuesve 

 
24.1 Komisioni mbanë regjistrin publik të ndërmjetësuesve të licencuar. 
24.2 Regjistri përmban të gjitha të dhënat personale për secilin ndërmjetësues. 
24.3 Kopjet e regjistrit shpërndahen rregullisht në gjykata, prokurori dhe në 

institucione të tjera kompetente. 
24.4 Komisioni fshinë nga regjistri emrin e secilit ndërmjetësues, pasi të jetë marrë 

vendimi i formës së prerë nga Ministria në pajtim me paragrafin 2 të nenit 23 të 
këtij ligji. 

24.5 Ndërmjetësuesi fshihet nga lista në rast të: 
a) kërkesës së tij; 
b) vdekjes; 
c) revokimit të licencës; 
d) humbjes së aftësisë së veprimit; 
e) ushtrimit të ndonjë detyre apo funksioni, i cili është në kundërshtim 

ndërmjetësimin apo me ligjin në fuqi. 
 

KREU VI 
TË DREJTAT DHE DETYRIMET 

 
Neni 25 

Të drejtat dhe detyrimet e ndërmjetësuesve dhe palëve 
 
Të drejtat dhe detyrimet e ndërmjetësuesit në njërën anë dhe palëve në anën tjetër, 
caktohen para fillimit të procedurës së ndërmjetësimit. Ndërmjetësuesi dhe palët 
pajtohen për të drejtat dhe detyrimet të cilave duhet tu përmbahen deri në përfundim të 
procedurës, në pajtim me ligjin në fuqi dhe normat e moralit. 
 

Neni 26 
Njohja e ndërmjetësuesve të huaj 

 
Shtetasi i huaj mund të shërbej si ndërmjetësues në Kosovë në raste individuale dhe 
sipas kushtit të reciprocitetit, pas marrjes së pëlqimit paraprak nga Ministria e 
Drejtësisë. 
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Neni 27 
Dispozitat ndëshkimore 

 
Ndërmjetësuesi, i cili gjatë ushtrimit të detyrës së tij zbulon në mënyrë të 
kundërligjshme sekretin zyrtar apo në çfarëdo forme keqpërdorë detyrën zyrtare, 
përgjigjet sipas Kodit Penal të Kosovës. 
 

KREU VII 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 28 

 
28.1 Gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, nxirren aktet nënligjore. 
28.2 Me këtë ligj nuk rregullohet procedura e ndërmjetësimit për të mitur dhe 

arbitrazhi tregtar. Këto dy procedura rregullohen me ligje të veçanta. 
 

Neni 29 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/ L-057 
18 Shtator 2008 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-048 - 2008, datë 03.10.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 41 / 1 NËNTOR 2008 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Me qëllim të themelimit të sistemit të Noterisë në Kosovë; 
 
Miraton 
 

LIGJ MBI NOTERINË 
 

KREU I 
DISPOZITAT THEMELORE 

 
Neni 1 

Qëllimi i Ligjit 
 
Me këtë ligj rregullohen organizimi dhe funksionimi i noterisë si veprimtari publike në 
Kosovë, kushtet dhe metodat e punës si dhe çështje tjera me rëndësi për ushtrimin e 
detyrës së noterit. 
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Neni 2 
Noterët dhe shërbimi noterial 

 
1. Shërbimi i noterisë është shërbim juridik dhe publik që e ka për qëllim mbrojtjen e 

interesave të ligjshme të personave fizik dhe juridik në pajtim me Kushtetutën dhe 
ligjet e Republikës se Kosovës. 

2. Noteri është jurist profesional, zyrtarë publik, i emëruar nga Ministria e Drejtësisë, 
për ta ushtruar veprimtarinë e përcaktuar me ligj. 

3. Noteri e ushtron funksionin e vet brenda fushëveprimit të ligjit duke e respektuar 
Kodin e Etikës Noteriale, sjelljen profesionale në pajtim me betimin e dhënë. 

4. Pavarësisht nga natyra publike e shërbimit, noteri funksionin e vet e ushtron në 
mënyrë të paanshme e të pavarur. 

 
Neni 3 

Veprimet e noterizuara 
 
1. Noteri përgatitë dhe vërteton të gjitha veprimet e përshkruara në këtë ligj dhe në 

cilindo ligj pasues, me kërkesë të personave fizikë dhe juridikë ose të autoriteteve 
publike. 

2. Dokumentet e noterizuara përgatiten inter alia në lidhje me veprimet në vijim, të 
cilat palët dëshirojnë apo nga to kërkohet ti pajisin me autenticitetin që kërkohet për 
aktet e autoritetit publik: 
2.1. procedimi i deklaratave dhe shënimeve në çështjet ligjore apo transaksionet e 

bëra nga Noteri në praninë e tij apo saj; 
2.2. vërtetimi dhe konfirmimi i fakteve nga Noteri, përfshirë këtu vërtetimin që 

kopjet janë kopje të vërteta të dokumentit origjinal; 
2.3. legalizimi i nënshkrimeve të vëna nga individët në dokumentet e nënshkruara 

në mënyrë të fshehtë; dhe 
2.4. pranimi i deklaratave nën betim. 

3. Dokumentet e noterizuara mund të ekzekutohen en minute apo en brevet: 
3.1. akti en minute është dokument të cilin noteri duhet ta depozitojë dhe ruajë në 

shënimet e tij apo saj noteriale, dhe nga i cili mund të nxjerren kopje 
autentike apo ekstrakte, në kushte të caktuara; 

3.2. akti en brevet është dokument në formë të një apo më tepër origjinaleve, që 
ekzekutohen nga noteri dhe mund t’u dërgohen palëve. Nuk mund të nxirret 
asnjë kopje autentike apo ekstrakt nga akti en brevet. Autorizimet e avokatit, 
autorizimet, shfajësimet dhe aktet tjera të rëndomta mund të ekzekutohen en 
brevet. 

4. Vërtetësia dhe zbatueshmëria e dokumenteve të noterizuara bazohet në 
nënshkrimin, formën dhe përmbajtjen e dokumentit. Dokumentet e noterizuara 
gëzojnë supozimin e dyfishtë të ligjshmërisë dhe saktësisë së përmbajtjes; ato mund 
të kontestohen vetëm përmes procedurave gjyqësore. Ato janë dokumente që 
përmbarohen. 

5. Noteri më tej ushtron të gjitha llojet tjera të aktiviteteve që autorizohen me ligj. 
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KREU II 
KUSHTET PËR PROFESIONIN E NOTERIT 

 
Neni 4 

Kushtet 
 
1. Detyrën e noterit mund ta ushtrojë personi që i plotëson kushtet si vijon: 

1.1. të jetë banor i përhershëm i Kosovës; 
1.2. të ketë aftësi të plota për të vepruar; 
1.3. të gëzojë reputacion të mirë profesional dhe moral; 
1.4. të ketë diplomuar në njërin nga fakultetet juridike në Kosovës ose në ndonjë 

fakultet juridik të një vendi tjetër, pas nostrifikimit të diplomës në Republikën 
e Kosovës; 

1.5. të ketë ushtruar praktikë, në profesion të juristit, në institucione, në ente dhe 
në organizata të tjera në kohëzgjatje prej tre (3) vjetësh; 

1.6. ta ketë dhënë provimin për noter në Kosovë; 
1.7. të dëshmojë se është në pozitë t’i ofrojë lokalet dhe pajisjet e nevojshme për 

ushtrimin e funksionit të noterit në mënyrën e përcaktuar me ligj, në pajtim 
me kriteret e përcaktuara me aktet nënligjore, pas konsultimit me Odën e 
Noterëve. 

2. Personi që ka punuar jo më pak se tre (3) vjet si: mësimdhënës i lëndëve juridike në 
një nga universitetet në vend ose jashtë vendit; gjykatës, prokuror, avokat dhe noter, 
lirohet nga detyrimi i kryerjes së praktikës së noterit i përcaktuar në pikën d. të këtij 
neni. 

3. Detyrën e noterit nuk mund ta kryejnë: 
3.1. janë ndëshkuar për vepër penale të qëllimshme për të cilën parashihet dënimi 

me burgim në kohëzgjatje prej të paktën tre (3) muajsh, apo për cilëndo 
shkelje që lidhet me përvetësimin e paligjshëm të fitimeve apo me 
falsifikimin; 

3.2. janë në borxhe të thella apo të bankrotuar, për aq kohë sa zgjatë kjo situatë; 
3.3. janë anëtarë aktiv të ndonjë partie politike, apo në shërbim të bashkësisë 

fetare; 
3.4. janë larguar nga detyra e gjyqtarit apo shërbyesit civil, me vendim të organit 

kompetent disiplinor; 
3.5. u është hequr e drejta e avokatisë me vendim të Odës së Avokatëve të Kosovës; 
3.6. ka filluar procedura e ndjekjes penale për veprat e qëllimshme për të cilat 

parashihet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej të paktën tre (3) muajsh, apo 
për cilëndo shkelje që lidhet me përvetësimin e paligjshëm të fitimeve apo me 
falsifikimin, deri në kohën e heqjes dorë nga akuzat ndaj tyre, apo deri në 
shfajësimin e tyre. 

 
Neni 5 

Kandidatët për Noter 
 
1. Secili person që i plotëson kushtet për noter sipas nenit 4 të këtij ligji, mund të jetë 

kandidat për noter. 
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2. Oda e Noterëve do të organizojë konkurrimin për aplikantët për kandidatë Noterie. 
Kushtet dhe procedura për konkurrimet e tilla do të përcaktohen nga Ministria e 
Drejtësisë, pas konsultimit me Odën e Noterëve. 

3. Kandidatët për Noter të përzgjedhur nga Oda e Noterëve, emërohen nga Ministria e 
Drejtësisë. 

4. Kandidatët për Noter do të ushtrojnë të gjitha funksionet noteriale dhe do të 
veprojnë në çdo aspekt në pajtim me detyrat noteriale, në zyrën e Noterit të tyre 
mbikëqyrës. Ata do të ndjekin poashtu të paktën tri (3) vite të seancave të rregullta 
të trajnimit në detyrë, të përgatitura dhe të organizuara nga Oda e Noterëve. 

5. Kandidatët për Noter marrin pagesën mujore nga Noteri i tyre mbikëqyrës. Oda e 
Noterëve definon dhe shqyrton për çdo vit kalendarik kriteret relevante për 
përcaktimin e shumës së pagesës së kandidatëve për Noter. 

6. Kandidati për Noter gjatë punës praktike nuk mund të nënshkruajë personalisht 
dokumentet e noterizuara apo shënimet e vërtetimit, apo të ushtrojë veprime të tjera 
noteriale në emër të tij apo saj. 

7. Kandidati për Noter që ka kaluar provimin për Noter, do të mbetet kandidat dhe do 
të ushtrojë detyrat e caktuara për të deri në marrjen zyrtare të detyrës së noterit. 

 
Neni 6 

Organizimi i provimit për noter 
 
1. Ministria e Drejtësisë bën mbikëqyrjen e Provimit për Noter dhe organizimin e tij 

dhe për këtë qëllim nxjerr akte nënligjore përkatëse. 
2. Komisioni i Provimit për Noter do të emërohet nga Ministria e Drejtësisë, në 

konsultim me Odën e Noterëve, me qëllim të organizimit të Provimit për Noter dhe 
vlerësimit të kandidatëve në të. 

3. Komisioni i Provimit për Noter do të përbëhet nga shtatë (7) anëtarë: katër (4) 
noterë, një (1) gjyqtar, një (1) profesor i drejtësisë dhe një (1) avokat, anëtar i Odës 
së Avokatëve të Kosovës. Secili anëtar i këtij Komisioni do të ketë zëvendësin e 
profesionit të njëjtë. 

4. Komisioni i Provimit për Noter ndihmohet nga Sekretari që zgjidhet nga radhët e 
zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë, që do të ofrojë ndihmën e nevojshme logjistike 
e financiare për aktivitetet e Komisionit të Provimit për Noter. 

5. Komisioni i Provimit për Noter mblidhet të paktën në çdo gjashtë (6) muaj. 
 

Neni 7 
Provimi për Noter 

 
1. Provimi për Noter mbahet me gojë dhe me shkrim, dhe përbëhet nga të paktën 

lëndët në vijim: E drejta e detyrimeve dhe e drejta pronësore; e drejta familjare dhe 
e drejta trashëgimore; e drejta ekonomike; e drejta e procedurës civile; ligjet dhe 
rregulloret relevante për Shërbimin Noterial; Ligji për Kadastrin. 

2. Të gjithë ata që plotësojnë kushtet për pranueshmëri në Shërbimin Noterial, përveç 
kushtit nga neni 4, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.4 i këtij ligji, mund të bëjnë kërkesë 
për të hyrë në provimin për noter, pranë Ministrisë se Drejtësisë. 

3. Në Provimin për Noter mund të hyhet deri në tri (3) herë. 
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4. Kandidatit që e ka dhënë provimin e noterit i lëshohet certifikata. Ai mund të 
konkurrojë për detyrën e noterit, kur një detyrë e tillë ofrohet për konkurrim. 

 
KREU III 

SHTRIRJA TERRITORIALE DHE PËRCAKTIMI I ZYRAVE TË NOTERISË 
 

Neni 8 
Shtrirja e zyrave të noterisë 

 
Ministria e Drejtësisë përcakton shtrirjen territoriale të zyrave noteriale pas konsultimit 
me Odën e Noterëve, dhe në pajtim me këto parime: 

1.1. do të jetë së paku një zyre noteriale për një komunë; 
1.2. ky numër mund të rritet për komunat që kanë më tepër se njëzetmijë (20,000) 

banorë, duke marrë parasysh numrin e dokumenteve që procedohen nga zyrat 
noteriale përkatëse gjatë vitit; 

 
Neni 9 

Konkurrimi për noter 
 
1. Kandidati që e ka dhënë provimin për noter, caktohet në Zyrën Noteriale në bazë të 

konkurrimit të organizuar nga Komisioni për përzgjedhjen e noterëve, i emëruar 
nga Ministria e Drejtësisë, pas konsultimit me Odën e Noterëve. 

2. Komisioni për përzgjedhjen e noterëve: 
2.1. përbëhet nga shtatë (7) anëtarë: katër (4) noterë, një (1) gjyqtar, një (1) 

profesor i drejtësisë dhe një (1) avokat, anëtar i Odës së Avokatëve të 
Kosovës. Secili anëtar i Komisionit do të ketë zëvendësin e profesionit të 
njëjtë; 

2.2. nuk do të përbëhet nga anëtarët e Komisionit të Provimit për Noter; 
2.3. do të ndihmohet nga Sekretari i zgjedhur nga radhët e zyrtarëve të Ministrisë 

se Drejtësisë; 
2.4. do të përfitojë nga Ministria e Drejtësisë asistencën logjistike e financiare të 

nevojshme për aktivitetet e tij; 
2.5. do të mblidhet sipas nevojës. 

3. Pas njoftimit të dhënë nga Ministria e Drejtësisë, Komisioni për përzgjedhjen e 
noterëve publikon lajmërimin për konkurrim për zyrat noteriale, të paktën në dy (2) 
gazeta ditore në të gjitha komunat dhe në gazetën zyrtare të Kosovës. Njoftimi për 
konkurrim do të përshkruajë: 
3.1. kushtet e pranueshmërisë në Shërbimin Noterial, ashtu si theksohen në këtë 

ligj; 
3.2. deklarimin që aplikacionet për konkurrim do të pranohen vetëm deri në ditën 

e pesëmbëdhjetë (15) pas shpalljes së njoftimit për konkurrim; 
3.3. afatin e fundit brenda të cilit kandidatët do të njoftohen për rezultatin e 

konkurrimit; 
3.4. numrin, lokacionin dhe selinë e zyrave të lira noteriale. 

4. Komisioni për përzgjedhjen e noterëve përcakton listën e kandidatëve që plotësojnë 
kushtet e pranueshmërisë në Shërbimin Noterial dhe zhvillon intervista me secilin 
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nga kandidatët që plotësojnë kushtet e pranueshmërisë, më së voni dyzetepesë (45) 
ditë pas skadimit të afatit të fundit për aplikim në konkurrim. 

5. Në konkurrimin për noter përzgjidhen kandidatët që në bazë të kualifikimeve 
profesionale dhe cilësive morale janë të denjë për shërbimin noterial. 

6. Ministria e Drejtësisë, u beson detyrën e noterit atyre kandidatëve që përzgjidhen 
nga Komisioni dhe që kanë arritur rezultatet më të mira në Provimin për Noter. 

7. Kandidatët njoftohen me shkrim për rezultatet e Konkurrimit për Noter. Kandidatët 
e pasuksesshëm do të njoftohen me shkrim për arsyet pse nuk janë përzgjedhur, si 
dhe për kandidatin apo kandidatët që janë emëruar si Noterë, dhe juridiksionin 
territorial të zyrave të tyre përkatëse. 

 
Neni 10 

Ankesa kundër vendimit për përzgjedhjen e noterit 
 
1. Ministria e Drejtësisë e themelon komisionin e brendshëm për shqyrtimin e 

ankesave për procedurën e konkurrimit për noter. Komisioni përbëhet nga dy (2) 
gjykatës dhe një (1) noter që caktohet nga Kuvendi i Odës së Noterëve. Komisioni 
nuk mund të përbëhet nga anëtarët e komisionit që konkurrojnë për noter. 

2. Ankesa kundër procesit të konkurrimit për noter mund t’i parashtrohet komisionit 
nga kandidati i pakënaqur në afat prej tetë (8) ditësh pas dërgimit të njoftimit për 
rezultatet e konkurrimit. Komisioni vendos për ankesë brenda dhjetë (10) ditësh nga 
paraqitja e ankesës. Vendimi konsiderohet përfundimtar në procesin e konkurrimit 
për noter. 

3. Paraqitja e ankesës e pezullon vendimin për emërimin e noterit. 
4. Vendimi i komisionit mund të kundërshtohet para gjykatës kompetente në bazë të 

Ligjit për konfliktin administrativ me padi. Padia mund të paraqitet nga kandidatët e 
pakënaqur në afat prej tetë (8) ditësh nga publikimi i vendimit. 

 
KREU IV 

DISPOZITAT THEMELORE LIDHUR ME USHTRIMIN 
E FUNKSIONIT TË NOTERIT 

 
Neni 11 

Betimi, licenca e Noterit dhe marrja e detyrës 
 
1. Ministria e Drejtësisë e administron dhënien e betimit për noterin e përzgjedhur në 

prani të kryetarit të Gjykatës Supreme dhe të Kryetarit të Odës së Noterëve: 
“Betohem se do t’i ushtroj detyrat e mia në mënyrë të ndërgjegjshme, të 
ndershme e të paanshme, në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së 
Kosovës, me kodin e etikes noteriale, me sjelljen profesionale dhe në çdo kohë do 
t’i mbroj interesat e palëve.” 

2. Pas administrimit të betimit, Ministria e Drejtësisë apo personi i autorizuar nga ky i 
fundit, i jep Noterit licencën e tij apo saj të Noterit. 

3. Pas marrjes së kopjes së licencës së Noterit, Oda e Noterëve përcakton datën për 
marrjen e detyrës së Noterit të emëruar, dhe mbikëqyrë publikimin e saj në Gazetën 
Zyrtare të Kosovës. 
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4. Noteri i emëruar merr funksionet e tij në afat prej tre (3) muajsh nga data e shpalljes 
në Gazetën Zyrtare të Kosovës. Nëse Noteri nuk merr detyrën e tij apo saj brenda 
këtij afati, e drejta për ushtrimin e detyrës së Noterit humbet. Megjithatë, Noteri 
mund të kërkojë nga Ministria e Drejtësisë zgjatjen e këtij afati për një periudhë 
shtesë tre (3) mujore. Një kërkesë e tillë duhet të mbështetet me shkaqe të vlefshme 
e të pranueshme, bashkë me të gjitha dëshmitë përcjellëse në dispozicion. 

5. Oda e Noterëve dhe Ministria e Drejtësisë mbanë regjistrin e të gjithë Noterëve, 
përfshirë këtu adresën e lokaleve profesionale, adresën e tyre personale dhe 
nënshkrimet e tyre përkatëse. 

 
Neni 12 

Vula dhe nënshkrimi 
 
1. Pas dhënies së betimit, dhe pa vonesa, Noteri kërkon nga Oda e Noterëve që të 

përgatisë vulën e tij apo saj, me shpenzime të tij apo saj. 
2. Vulat Noteriale duhet të jenë të gjitha në përputhje me modelin rrethor të 

identifikueshëm lehtë, dhe përmbajnë emrin dhe mbiemrin e Noterit përkatës si dhe 
selinë e zyrës së tij apo saj. Karakteristikat e përgjithshme të vulave noteriale, 
bashkë me përshtatjet e nevojshme, duhet të jenë në përputhje me dizajnin e Vulave 
të Gjykatave, Zyrave të Prokurorive dhe Institucioneve Penale, ashtu si theksohet në 
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2000/30 të datës 20 maj 2000, Mbi Vulat dhe Titujt e 
Gjykatave, Prokurorive dhe Institucioneve penale. 

3. Shenja e vulës së Noterit dhe mostra e nënshkrimit të tij apo saj, e mbajtur në 
regjistrin e Odës së Noterëve, aprovohet dhe vërtetohet nga Presidenti i Gjykatës së 
Qarkut me juridiksion mbi selinë e zyrës së Noterisë. Vula e vërtetuar dhe 
nënshkrimi depozitohen në Odën e Noterëve dhe në Gjykatën Komunale. 

4. Noteri mund të ketë vetëm një vulë zyrtare, të cilin e ruan me kujdes të posaçëm, 
duke siguruar në veçanti që asnjë palë e tretë të mos ketë mundësi përdorimi të saj. 

5. Noteri do të njoftojë menjëherë Gjykatën kompetente komunale, policinë dhe Odën 
e Noterëve për humbjen, vjedhjen apo shkatërrimin e vulës së tij apo saj përmes 
faksimilit apo porosisë elektronike, dhe ai ose ajo do të konfirmojë humbjen, 
vjedhjen apo shkatërrimin përmes dërgimit personal të njoftimit apo me postë të 
regjistruar, me formularin për pranimin e njoftimit. 

6. Oda e Noterëve do të zëvendësojë vulën e humbur apo të shkatërruar, me 
shpenzime të Noterit. 

 
Neni 13 

Obligimi për ruajtjen e fshehtësisë 
 
1. Nga Noteri kërkohet të ruaj fshehtësinë e informatave të mbledhura gjatë ushtrimit 

të detyrave të tij apo saj, përveç kur ligji apo palët në dokumentin e noterizuar, ose 
transaksioni ligjor në dokumentin e noterizuar, kërkojnë ndryshe. 

2. Obligimi i Noterit për ruajtjen e fshehtësisë shtrihet edhe në të punësuarit e Zyrës së 
Noterit, përkthyesit dhe të gjithë personat që kanë qasje në informatat e përmendura 
në paragrafin 1 të këtij Neni. Ky obligim është i përhershëm; mbetet në fuqi edhe 
pas pushimit të funksioneve të Noterit apo atyre që janë të punësuar nga ai. 
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3. Noteri do të zbulojë informatat në lidhje me aktet noteriale të ushtruara nga apo ajo, 
vetëm: 
3.1. për personat me kërkesë të të cilëve apo në lidhje me të cilët janë ushtruar 

veprimet noteriale; 
3.2. për përfaqësuesit ligjorë të personave të përmendur në nën-paragrafin 3.1. të 

këtij paragrafi; 
3.3. vetëm, në përputhje me urdhrin e gjykatës; apo 
3.4. për organet publike para të cilave duhet të tregohen dokumentet e noterizuara, 

në pajtim me ligjin. 
4. Noteri mund të zbulojë informatat në lidhje me ekzistencën dhe përmbajtjen e 

testamentit vetëm pas vdekjes së lënësit të testamentit. 
5. Personi me kërkesë të të cilit Noteri ushtron aktin noterial apo trashëgimtari ligjor 

apo përfaqësuesi i personit, mund të lirojë noterin nga obligimi për ruajtjen e 
fshehtësisë së aktit noterial duke dorëzuar pëlqimin me shkrim për këtë. Nëse 
personi është i vdekur dhe nuk ka trashëgimtari ligjor apo në rastet kur është e 
pamundur të vihet në kontakt me personin, gjykata mund të lirojë noterin nga 
obligimi për ruajtjen e fshehtësisë. Me kërkesë të noterit, gjykata mund gjithashtu të 
lirojë noterin nga obligimi për ruajtjen e fshehtësisë së aktit noterial për shkaqe të 
tjera të arsyeshme. 

6. Obligimi për ruajtjen e fshehtësisë së akteve noteriale shtrihet gjithashtu në 
institucionet kreditore, gjykatat, arkivat dhe personat tjerë juridik e agjencitë, dhe 
për të punësuarit e tyre që posedojnë dokumente të cilat përmbajnë informatat e 
përshkruara në paragrafin 1 të këtij neni apo që kanë qasje në dokumentet e tilla, 
përveç nëse me ligj parashihet ndryshe. Institucionet kreditore, gjykatat, arkivat dhe 
personat tjerë juridik e agjencitë që posedojnë dokumente të cilat përmbajnë në vete 
akte noteriale apo informata lidhur me to, do të zbulojnë informatat në mënyrë të 
ngjashme me procedurën e dhënë në paragrafin 3 të këtij neni, përveç nëse me ligj 
parashihet ndryshe. 

 
Neni 14 

Përgjegjësia dhe kompensimi i dëmit 
 
1. Noteri është përgjegjës për, dhe do të kompensojë të gjitha dëmet e shkaktuara gjatë 

ushtrimit të funksioneve të tij apo saj, si rezultat i pakujdesisë, apo shkeljeve të tjera 
të obligimeve të tij apo saj, në pajtim me dispozitat ligjore për kompensimin e 
dëmit. 

2. Noteri është po ashtu përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga personat e punësuar nga 
ai apo ajo, përfshirë këtu kandidatët për noter dhe zëvendësin e tij apo saj. 

3. E drejta për të kërkuar kompensimin e dëmit të shkaktuar nga noteri apo personat e 
punësuar nga ai apo ajo si dhe nga zëvendësi i noterit, mund të ushtrohet në 
periudhën tri (3) vjeçare pas datës kur është zbuluar dëmi, por jo më vonë se në afat 
prej dhjetë vitesh (10) pas shkaktimit të dëmit. 

4. Asnjë autoritet publik nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga 
Noteri. 
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5. Sigurimi i detyrueshëm i Noterit nga rreziqet profesionale të parashtruara në këtë 
ligj, nuk do ta lirojë atë nga përgjegjësia e drejtpërdrejtë në raport me palët që 
pësojnë dëmin. 

 
Neni 15 
Sigurimi 

 
1. Para se të marrë funksionet e tij apo saj, Noteri duhet të marrë sigurimin nga një 

kompani e sigurimeve e Kosovës apo Ndërkombëtare e licencuar për Kosovë për të 
gjitha dëmet të cilat ai apo ajo mund t’u shkaktojë palëve të treta gjatë ushtrimit të 
funksioneve të tij apo saj. 

2. Polica e sigurimit duhet të mbulojë dëmet e shkaktuara nga të punësuarit e Noterit, 
përfshirë këtu kandidatët për noter dhe zëvendësin e tij apo saj. 

3. Polica e sigurimit mund të parashohë që Noteri do të bëj kompensimin e dëmit të 
shkaktuar deri në pragun e caktuar. 

4. Kushtet e sigurimit përcaktohen bashkërisht nga kompanitë e sigurimeve në Kosovë 
dhe Oda e Noterëve sipas ligjit në fuqi. 

5. Shuma minimale e mbulimit me sigurim për një ngjarje të siguruar, dhe shuma 
minimale e tërësisë së dëmshpërblimeve nga sigurimi që janë të pagueshme gjatë 
vitit të sigurimit për një apo më tepër ngjarje, përcaktohen nga Ministria e 
Drejtësisë, pas konsultimit me Odën e Noterëve. 

 
Neni 16 

Tarifat, provizionet dhe kompensimi i shpenzimeve 
 
1. Noteri pranon tarifa në këmbim për shërbimet e bëra si dhe kompensimin e 

shpenzimeve të shkaktuara në lidhje me to. 
2. Tarifat e noterit përcaktohen nga Ministria e Drejtësisë, në konsultim me Odën e 

Noterëve. 
3. Noteri mund të kërkojë pagesën e paradhënies së caktuar me rastin e pranimit të 

kryerjes së shërbimeve që kërkohen nga ai/ajo. 
4. Noteri lëshon dëftesën për të gjitha paradhëniet, tarifat dhe kompensimet e paguara. 
5. Kur një apo më tepër persona kanë marrë pjesë në transaksionin e noterizuar, apo në 

rastet kur noteri ka ushtruar një veprim për disa palë, të gjitha palët e tilla janë 
bashkërisht përgjegjëse për pagesën e tarifave dhe shpenzimeve që ua kanë borxh 
Noterit. 

6. Të ardhura profesionale të noterit, për kryerjen e shërbimit të tij, janë shumat e 
mbetura nga tarifat e pranuara nga ai ose ajo, pas pagesës së shpenzimeve për 
mirëmbajtjen për zyrën e tij ose të saj, të taksave të përcaktuara me ligj dhe të 
pagesave të tjera të detyrueshme që lidhen me aktivitetet profesionale të noterit. 

 
Neni 17 

Obligimi për kryerjen e veprimeve zyrtare dhe përjashtimi 
 
1. Noteri ushtron personalisht obligimet e ngarkuara me ligj për të. Ai apo ajo nuk 

mund të refuzojë ushtrimin e detyrave të tij apo saj zyrtare pa një arsye të vlefshme, 
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sikur që është kur ngritet dyshimi lidhur me paanësinë e tij apo saj, apo ashtu si 
mund të parashihet ndryshe me ligj. 

2. Në veçanti, Noteri nuk mund të ndërmarrë veprime zyrtare me kërkesë të palës për 
të cilën ai apo ajo e di që nuk ka kapacitetin ligjor për të ndërmarrë apo lidhur 
transaksionin në shqyrtim. Po ashtu, Noteri nuk mund të ndërmarrë veprimet zyrtare 
për të cilat ai nuk ka kompetencë, apo të cilat kërkohen në lidhje me transaksionin 
qartazi të turpshëm apo të paligjshëm. 

3. Nga Noteri kërkohet të shpjegojë refuzimin e tij për të vepruar në lidhje me 
personin apo personat në fjalë, si dhe procedurën për ankesë ndaj një refuzimi të 
tillë, përfshirë këtu të drejtën e personit të interesuar që të kërkojë lëshimin e 
dokumentit në të cilin tregohen arsyet për refuzimin e Noterit, në afat prej tri (3) 
ditësh pune. 

4. Dispozitat e Ligjit mbi Procedurën Administrative që kanë të bëjnë me personat 
zyrtarë, zbatohen edhe për Noterët për sa i përket përjashtimit nga obligimi për 
kryerjen e veprimeve zyrtare, dhe pala që ballafaqohet me refuzimin për kryerjen e 
aktit noterial mund të kundërshtojë një refuzim të tillë dhe të kërkojë kryerjen e 
aktit në fjalë, në pajtim me Ligjin mbi Kontestet Administrative. 

5. Veprimet zyrtare të ndërmarra në kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni nuk 
janë të plotfuqishme. 

 
Neni 18 

Obligimi për të këshilluar palët 
 
1. Noteri këshillon palët për natyrën dhe efektet ligjore të transaksioneve dhe 

veprimeve të synuara, shtrirjen e obligimeve që lidhen me aktet e tilla dhe për 
dispozitat ligjore të zbatueshme. 

2. Noteri kujdeset për mbrojtjen me drejtësi e paanësi të të gjitha interesave të 
përfshira në transaksionin ligjor. 

 
Neni 19 

Detyrat e papajtueshme 
 
1. Noteri nuk mund të angazhohet në aktivitete të tjera profesionale, përfshirë këtu 

punën si avokat apo në zyrë publike. 
2. Pavarësisht nga paragrafi 1 i këtij neni, Noteri mund të angazhohet në aktivitetet 

vijuese shtesë, me kusht që ato të mos ndikojnë në ushtrimin e duhur të detyrave 
zyrtare të tij apo saj: 
2.1. aktivitetet shkencore, artistike e të mësimdhënies; 
2.2. funksionet e përkthyesit apo ekspertit të emëruar nga gjykata; 
2.3. funksionet në kuadër të Odës së Noterëve apo në asociacionet ndërkombëtare 

të noterëve. 
 

Neni 20 
Konflikti i interesave 

 
Noteri nuk mund të ushtrojë funksionet e tij apo saj: 
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1.1. nëse ai apo ajo është në cilëndo mënyrë, drejtpërdrejtë apo tërthorazi, i/e 
interesuar në transaksionin ligjor; 

1.2. kur pala është i afërm i gjakut në vijë të drejtë në cilëndo shkallë në raport me 
Noterin, dhe në vijë anësore deri në shkallën e katërt, bashkëshort/e apo i 
afërm nga martesa deri në shkallën e dytë, pa marrë parasysh nëse martesa ka 
marrë fund ose jo. 

 
Neni 21 

Lokalet profesionale dhe orari i punës 
 
1. Noteri mund të ketë vetëm një zyrë profesionale, që do të jetë e vendosur në kuadër 

të komunës apo rajonit të komunës së Zyrës së tij apo saj. 
2. Noteri mund të ndajë lokalet e tij profesionale me një Noter tjetër të drejtimit të 

njëjtë, vetëm me pëlqimin e Komisionit të Odës së Noterëve. Në operimin e zyrës 
së përbashkët, secili noter kryen aktet noteriale në emër të tij apo saj dhe është 
personalisht përgjegjës për aktivitetet profesionale të tij apo saj. 

3. Noteri nuk mund të ndajë lokalet profesionale me përfaqësuesit e profesioneve 
tjera. 

4. Zyrat e Noterisë janë të hapura ditëve të punës, në orar të plote të punës, për të 
paktën pesë (5) orë aktive në ditë për punën me palë. 

 
KREU V 

PUSHIMI I DETYRËS, SUSPENDIMI, MUNGESA E NOTERIT 
 

Neni 22 
Lirimi dhe largimi nga detyra 

 
1. Noteri lirohet nga detyra apo largohet nga detyra e tij apo saj: 

1.1. për shkak të vdekjes; 
1.2. me dhënien e dorëheqjes, posa dorëheqja e tillë të hyjë në fuqi; 
1.3. pasi të arrijë moshën 70 vjeçare; 
1.4. nëse pushojnë së ekzistuari kushtet e përshtatshmërisë për Shërbimin 

Noterial, apo kur pas emërimit të noterit vërtetohet që cilido nga këto kushte 
nuk kanë qenë të plotësuara në kohën e caktimit të tij; 

1.5. me rastin e marrjes së një pune tjetër; 
1.6. për shkak të mos vazhdimit të sigurimit nga përgjegjësia profesionale e tij apo 

saj, apo për shkak të mos kompensimit të Odës së Noterëve për një sigurim të 
tillë; 

1.7. për shkak të dështimit në marrjen e detyrës në afat prej tre (3) muajsh pas 
publikimit të emërimit të tij apo saj në Gazetën Zyrtare të Kosovës; 

1.8. për arsye shëndetësore, të cilat mund të pengojnë ushtrimin e detyrave zyrtare 
të tij apo saj; 

1.9. si rezultat i procedurave disiplinore, nën rrethanat e përshkruara në nenin 75, 
paragrafi 4, të këtij ligji. 

2. Vendimi për lirimin e noterit nga detyra e tij apo saj lëshohet nga Ministria e 
Drejtësisë, në konsultim me Odën e Noterëve. 
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3. Në rastet e parashikuara në paragrafin 1, nënparagrafët 1.4. deri në 1.9. të këtij neni, 
Ministria e Drejtësisë do të dëgjojë Noterin në fjalë para se të marrë vendimin. 

4. Vendimi i përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, mund të kundërshtohet në pajtim 
me Ligjin mbi konfliktet administrative. 

 
Neni 23 

Dorëheqja 
 
1. Noteri mund të kërkojë në çdo kohë lirimin nga detyra e tij apo saj përmes 

dorëzimit të kërkesës me shkrim lidhur me këtë pranë Ministrisë së Drejtësisë. 
2. Ministria e Drejtësisë merr vendim për kërkesën e tillë në afat prej tre (3) muajsh 

nga shpallja e kërkesës për lirim, pas konsultimit me Odën e Noterëve. Pas skadimit 
të kësaj periudhe tre (3) mujore, dhe në mungesë të vendimit rreth kërkesës për 
lirim, do të konsiderohet që Noteri është liruar nga detyra. 

3. Ministria e Drejtësisë, në çdo kohë para skadimit të afatit, mund ta bëjë zgjatjen e 
tij, të përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, për të siguruar ushtrimin e 
pandërprerë të funksioneve të Noterit. 

 
Neni 24 

Njoftimi për lirimin nga detyra 
 
1. Ministria e Drejtësisë njofton Odën e Noterëve dhe Gjykatën e Qarkut me 

juridiksion mbi selinë e Zyrës së Noterit, lidhur me vendimin e tij apo saj për 
lirimin nga detyra të Noterit përkatës. 

2. Pas marrjes së njoftimit për vendimin e përmendur më lartë: 
2.1. Oda e Noterëve bën fshirjen e individit përkatës nga Regjistri i Noterëve, dhe 

publikon njoftimin në Gazetën Zyrtare të Kosovës; 
2.2. Noteri kthen vulën e tij apo saj në gjykatën komunale kompetente; dhe 
2.3. Gjykata Komunale anulon, e shpall të pavlefshme dhe e shkatërron vulën e 

Noterit në fjalë, dhe më pas publikon njoftimin për këtë në Gazetën Zyrtare të 
Kosovës. 

 
Neni 25 

Suspendimi i përkohshëm 
 
Pavarësisht nga neni 76, paragrafi 2 i këtij ligj, Noteri suspendohet përkohësisht nga 
ushtrimi i funksioneve të tij apo saj. 

1.1. kur iniciohet procedura ligjore, që mund të ketë si rezultat privimin e Noterit 
nga aftësia për të vepruar; 

1.2. kur plotësohen kushtet për lirimin e noterit nga detyra e tij apo saj; 
1.3. kur Noteri mungon në selinë e tij apo saj për më tepër se pesë (5) ditë pune pa 

njoftuar organin kompetent, apo për më tepër se dhjetë (10) ditë pune pa 
marrë aprovimin e organit kompetent; 

1.4. me kërkesë të Noterit që dëshiron të angazhohet në zhvillimin profesional 
individual, apo për arsye të tjera të vlefshme. 
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Neni 26 
Ushtruesi i detyrës së noterit 

 
1. Pas lirimit të Noterit nga detyra e tij apo saj, Ministria e Drejtësisë mund të emërojë 

ushtruesin e detyrës së Noterit pa shpalljen e konkursit, pas konsultimit me Odën e 
Noterëve. 

2. Vetëm Noteri apo personi që plotëson kushtet e pranueshmërisë në Shërbimin 
Noterial mund të emërohet si ushtrues detyre i Noterit, në pritje të emërimit të 
Noterit të ri, për një periudhë maksimale prej gjashtë (6) muajsh, që mund të zgjatet 
nga ana e Ministrisë së Drejtësisë në konsultim me Odën e Noterëve, kur rrethanat 
speciale justifikojnë një zgjatje të tillë. 

3. Ushtruesi i detyrës së Noterit jep betimin për noter para marrjes së detyrës, nëse ai 
apo ajo më parë nuk e ka dhënë një betim të tillë. 

4. Ushtruesi i detyrës së Noterit merr përsipër të gjitha dosjet, librat dhe 
dokumentacionin tjetër që i ka takuar Noterit të cilin ai apo ajo e zëvendëson. Ai 
apo ajo siguron që të gjitha dosjet dhe arkivat e Noterit do të mbahen mirë, dhe që 
shërbimet dhe veprimet e ndërmarra nga Noteri para zëvendësimit të tij do të 
kompletohen dhe kryhen. Ai apo ajo nuk mund të ndërmarrë shërbime të reja 
Noteriale. 

5. Nëse Noteri lirohet nga detyra, ushtruesi i detyrës ka të drejtë të shfrytëzoj zyrën në 
afat prej tre (3) muajve, në rast se Zyra është pronë e Noterit të liruar. 

6. Ushtruesi i detyrës së Noterit mund të kërkojë tarifat përkatëse me rastin e marrjes 
së detyrës nga ai apo ajo, duke marrë parasysh të gjitha paradhëniet e bëra nga palët 
për Noterin, para zëvendësimit të tij. 

 
Neni 27 

Mungesa e Noterit dhe caktimi i zëvendës noterit në rast të mungesës 
apo suspendimit të noterit 

 
1. Për aq sa është e mundshme, Noteri duhet të njoftojë paraprakisht Ministrinë e 

Drejtësisë për rrethanat eventuale që e pengojnë atë në ushtrimin e funksioneve të 
tij apo saj për më gjatë se pesë (5) ditë pune. 

2. Mungesa e Noterit nga zyra e tij apo saj për një periudhë më të gjatë se dhjetë ditë 
(10) pune, aprovohet nga Ministria e Drejtësisë, në konsultim me Odën e Noterëve. 
Aprovimi i tillë mund të jepet vetëm kur mungesa nuk ka gjasa të rrezikojë të 
drejtat e palëve. Leja për pushim do të jepet në rast të sëmundjes e cila e pengon 
Noterin në ushtrimin e funksioneve të tij apo saj, apo maternitetit. 

3. Noteri i penguar në ushtrimin e detyrave të tij apo saj për më tepër se dhjetë ditë 
(10) pune, duhet të kërkojë nga Ministria e Drejtësisë të bëj emërimin e zëvendës 
noterit gjatë mungesës të tij apo saj. Në kërkesë, Noteri duhet të identifikojë një apo 
më tepër kolegë që kanë shprehur pajtimin e tyre për të vepruar si zëvendës i tij apo 
saj. 

4. Zëvendësi i Noterit mund të emërohet po ashtu në zëvendësim të noterit të 
suspenduar përkohësisht nga detyra e tij apo saj. 
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5. Vendimi për emërimin e zëvendës noterit mund të merret ex officio, nëse kërkesa e 
përmendur në paragrafin 3 më lartë nuk është dorëzuar, apo pas suspendimit të 
përkohshëm të Noterit. 

6. Vendimi për emërimin e zëvendës noterit mund të tërhiqet në çdo kohë nga ana e 
Ministrisë së Drejtësisë, pas konsultimit me Odën e Noterëve. 

7. Vetëm një Noter tjetër, apo personi që plotëson të gjitha kushtet për pranim në 
Shërbimin Noterial, mund të caktohet për zëvendës noter. 

8. Lista e zëvendës noterëve potencial mund të përcaktohet nga Ministria e Drejtësisë, 
pas konsultimit me Odën e Noterëve. 

9. Noteri i suspenduar nuk duhet të ndërmarrë aktivitete zyrtare, nën kërcënimin për 
pavlefshmëri absolute. 

 
Neni 28 

Të drejtat dhe detyrat e zëvendës noterit 
 
1. Zëvendës Noteri kryen shërbimet e tij apo saj në emër dhe me shpenzime të Noterit 

që mungon apo që është suspenduar. 
2. Zëvendës Noteri e përdorë vulën e Noterit që mungon apo që është suspenduar, në 

dokumentet tjera që përpilohen në emër të këtij të fundit. Ai nënshkruan 
dokumentet me nënshkrimin e tij, dhe bën bashkëngjitjen e shtojcës përmes të cilës 
identifikohet si zëvendës i noterit. 

3. Zëvendës Noteri do të përmbahet nga kryerja e veprimeve zyrtare të cilat janë të 
ndaluara për Noterin të cilin ai apo ajo e zëvendëson. 

4. Noteri që mungon apo është i suspenduar i paguan zëvendës noterit tarifën e 
përshtatshme për shërbimet e bëra dhe punën e kryer nga ky i fundit në emër të tij 
apo saj. 

5. Zëvendës Noteri ngarkohet zyrtarisht me detyrën e Noterit që mungon apo që është 
suspenduar, me rastin e marrjes përsipër të funksioneve të këtij të fundit. Përveç në 
rast të tërheqjes paraprake të vendimit për emërimin e tij apo saj, mandati i tij do të 
zgjasë deri në dorëzimin e funksioneve të tij apo saj tek Noteri. 

6. Ndërsa Zëvendës Noteri merr përsipër zyrtarisht funksionet e Noterit që mungon 
apo që është suspenduar, ky i fundit duhet të përmbahet nga ushtrimi i Shërbimit të 
tij. 

7. Noteri që mungon apo që është suspenduar mund të mbahet përgjegjës si borxhli i 
përbashkët bashkë me zëvendës noterin, për cilindo dëm të shkaktuar palës për 
shkak të shkeljes së obligimeve ligjore e profesionale të tij apo saj nga ana e 
zëvendës noterit. Megjithatë, në kuptim të marrëdhënies në mes të Noterit dhe 
zëvendësit të tij apo saj, vetëm ky i fundit konsiderohet përgjegjës për një dëm të 
tillë. 
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KREU VI 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME LIDHUR ME VEPRIMET 
E NOTERIZUARA DHE SHËRBIMET TJERA NOTERIALE 

 
Neni 29 

Funksionet noteriale 
 
Funksionet noteriale janë: 

1.1. Procedimi i dokumenteve të caktuara ashtu si përmendet në Kapitullin VII të 
këtij ligji, me qëllim të: 
1.1.1. sigurimit të provës për deklaratat që i përmbajnë ato, ashtu si bëhen 

nga palët para Noterit, aprovimi i së cilës dëshmohet me nënshkrimin e 
palëve; 

1.1.2. sigurimit të forcës ekzekutive të drejtpërdrejtë për transaksionet ligjore 
që i përmbajnë ato; 

1.1.3. akordimit të vlefshmërisë për transaksionet e caktuara ligjore, lidhur 
me të cilat ky dhe ligjet tjera parashohin përpunimin e detyrueshëm, në 
mënyrë që transaksionet e tilla të kenë efekt juridik. 

1.2. konfirmimi i fakteve dhe vërtetimi i nënshkrimeve, transkripteve dhe kopjeve 
të dokumenteve dhe pranimi i deklarimeve të dhëna nën betim, në mënyrën e 
treguar në Kreun VIII të këtij ligji; 

1.3. sigurimi i ruajtjes së parave të gatshme, urdhër pagesave, çeqeve, 
obligacioneve publike dhe letrave të tjera me vlerë, dokumenteve apo gjërave 
të tjera, ashtu si tregohet në Kreun IX të këtij ligji; 

1.4. trajtimi i të gjitha procedurave jokontestimore trashëgimore; 
1.5. ofrimi i asistencës juridike; 
1.6. përpilimi dhe vërtetimi i kontratave; 
1.7. kryerja e detyrave të tjera, në pajtim me funksionet e tyre kryesore dhe 

obligimet e përgjithshme, me pëlqimin e tyre, ashtu si urdhërohet nga gjykata 
apo organet qeveritare ose administrative. Detyrat e tilla mund të përfshijnë: 
1.7.1. nënshkrimin dhe vulosjen e aseteve që do të ndahen në kontekst të 

procedurave trashëgimore dhe të falimentimit; 
1.7.2. vlerësimin, ankandin publik dhe shitjet me ankand të pasurive të 

luajtshme fizike dhe pronave të patundshme në procedurat jashtë 
kontestimore, veçmas në rastet e shitjeve vullnetare; 

1.7.3. ndarjen e çmimit të shitjes në kontekst të procedurave ekzekutive. 
 

Neni 30 
Përpunimi i detyrueshëm noterial i dokumenteve 

 
1. Dokumentet e noterizuara janë të detyrueshme në lidhje me transaksionet ligjore në 

vijim, nën kërcënimin për anulim: 
1.1. bartja apo përvetësimi i pronësisë apo të drejtave të tjera reale mbi pronën e 

patundshme; 
1.2. themelimi i hipotekës në pronën e patundshme; 
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1.3. kontratat e martesës dhe marrëveshjet lidhur me raportet pronësore në mes të 
bashkëshortëve apo personave që jetojnë në bashkësi jashtëmartesore; 

1.4. themelimi i organeve të përbashkëta dhe kompanive të biznesit si dhe 
themelimi dhe ndryshimi i statuteve të organeve dhe kompanive të tilla. 

2. Palët mund të kërkojnë përpunimin noterial të dokumenteve lidhur me transaksionet 
tjera ligjore përveç atyre që përmenden në paragrafin 1 të këtij neni. Aktet tjera të 
noterizuara duhet të pajisen me autenticitetin që kanë aktet e autoriteteve publike. 

 
Neni 31 

Obligimi i Noterëve për përfaqësimin e palëve para autoriteteve publike 
 
1. Noterët mund të përfaqësojnë palët para organeve gjyqësore e administrative pa 

ndonjë autorizim specifik nga palët e interesuara. Në këtë cilësi, Noterët mund të 
përcjellin dhe kërkojnë dokumente, të dorëzojnë kundërshtime, përveç nëse ndryshe 
parashihet me ligj. 

2. Me kërkesë të Noterit, organet gjyqësore e administrative u dorëzojnë noterëve 
dokumentet e nevojshme për kryerjen e akteve noteriale dhe kopjet e tyre, përveç 
nëse ndryshe parashihet me ligj. 

 
Neni 32 

Zbatueshmëria e dokumenteve të noterizuara 
 
1. Dokumenti i noterizuar dhe i përgatitur në përputhje me procedurat përkatëse është 

drejtpërdrejtë e zbatueshme, me kusht që të përfshijë dispozitat e vlefshme 
mandatore e të pajtuara nga palët, si dhe deklaratën e palës nga e cila kërkohet 
kryerja e veprimit të caktuar, me efektin që zbatimi i drejtpërdrejtë dhe i 
detyrueshëm i obligimit mund të bëhet në pajtim me dokumentin e noterizuar, kur 
të jetë mbushur afati i obligimit. 

2. Dokumenti origjinal i noterizuar apo transkripti i vërtetuar i dokumentit origjinal të 
noterizuar dhe e përgatitur në pajtim me autorizimin e avokatit apo autorizimin do 
të përfshijë autorizimin relevant apo autorizimin e avokatit, të përgatitur në 
mënyrën e kërkuar me ligj për një dokument të tillë. 

3. Regjistrimi në regjistrin e tokave mund të bëhet në bazë të dokumentit të noterizuar 
përmes të cilit përcaktohet obligimi për krijimin, bartjen, kufizimin apo anulimin e 
së drejtave reale mbi pronën e patundshme, me pajtimin e shprehur nga debitori 
lidhur me këtë në dokumentin e autorizuar. 

4. Kur obligimi që rrjedh nga dokumenti i autorizuar varet nga kushti i caktuar apo 
afati i caktuar që nuk përcaktohet në bazë të kalendarit, veprimi i autorizuar do të 
ketë fuqi ekzekutive posa të jetë përgatitur dokumenti i noterizuar, në të cilën 
deklarohet që është plotësuar kushti apo afati i dhënë. Kur nuk është e mundur të 
përgatitet një dokument i tillë i noterizuar, kërkohet marrja e vendimit nga gjykata 
kompetente. 

5. Dokumentet e noterizuara që janë lëshuar nga një vend tjetër kanë po të njëjtin efekt 
ligjor në Kosovë ashtu si edhe dokumentet e noterizuara në pajtim me këtë ligj, dhe 
i nënshtrohen reciprocitetit dhe shtrirjes së njëjtë sikur edhe në vendin ku janë 
përgatitur. 
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KREU VII 
PËRPUNIMI I DOKUMENTEVE TË NOTERIZUARA 

DHE SHËRBIMET TJERA NOTERIALE 
 

Neni 33 
Informatat që kërkohen në dokumentet e noterizuara 

 
Dokumentet e noterizuara në çdo rast duhet të përmbajnë këto informata: 

1.1. vitin, muajin, ditën, vendin dhe nëse kërkohet me ligj apo nga pjesëmarrësit 
në veprimin e caktuar, kohën kur është hartuar akti, dhe të gjitha këto duhet të 
përmenden me shkronja; 

1.2. emrin dhe mbiemrin si dhe selinë e Noterit që ka hartuar dokumentin; 
1.3. emrin, mbiemrin, vendin dhe datën e lindjes, adresën e vendbanimit të 

përhershëm apo të përkohshëm si dhe profesionin e pjesëmarrësve në veprim, 
dëshmitarët, përkthyesit dhe të gjithë personat që kanë marrë pjesë në 
përgatitjen e dokumentit, përfshirë këtu përfaqësuesit, nëse ka të tillë, të 
pjesëmarrësve; 

1.4. deklaratën nga Noteri lidhur me bindjen e tij apo saj rreth identitetit të 
pjesëmarrësve, përfshirë këtu sipas rastit përfaqësuesit e tyre ligjor, si dhe 
mënyrën në të cilën është konstatuar identiteti i secilit nga pjesëmarrësit dhe 
përfaqësuesve të tyre, nëse ka të tillë; 

1.5. përshkrimin e hollësishëm të lëndës së aktit (duke lënë hapësirat e zbrazëta 
përkatëse për futjen e ndryshimeve eventuale); 

1.6. kur lëndë e veprimit është prona e patundshme, vendi ku gjendet prona e tillë, 
referimi në planin kadastral dhe numrin kadastral, si dhe definimi i kufijve të 
pronës së tillë; 

1.7. përshkrimi i dokumenteve që i janë bashkëngjitur aktit, përfshirë këtu 
autorizimin e detyrueshëm të avokatit të përfaqësuesit të palës në veprim, 
nëse ka të tillë; 

1.8. deklaratën mbi faktin që veprimi i noterizuar dhe dokumentet e përfshira me 
të janë lexuar në prani të palëve, apo që procedurat e përshkuara në këtë ligj 
për sa u përket pjesëmarrësve të shurdhër apo analfabetë, apo pjesëmarrësve 
që nuk flasin apo kuptojnë gjuhën zyrtare, janë respektuar. 

 
Neni 34 

Forma dhe mënyra e përpilimit të dokumenteve të noterizuara 
 
1. Dokumentet e noterizuara përgatiten me makinë shkrimi apo me pajisje të 

përshtatshme elektronike ose të kompjuterizuar, në mënyrë të qartë e të lexueshme. 
Vetëm në raste të veçanta, dokumentet e noterizuara mund të shkruhen me dorë, me 
ngjyrë të qëndrueshme. Ato nuk mund të përpilohen në formularin e zbrazët të 
përgatitur paraprakisht. 

2. Mënyra e përpilimit të dokumenteve të noterizuara është me sa vijon: 
2.1. vetëm shkurtesat e zakonshme apo përgjithësisht të njohura mund të përdoren 

në dokumentet e noterizuara. 
2.2. hapësirat e zbrazëta mbushen me vizë lidhëse. 
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2.3. ndryshimet, korrigjimet, shtesat në mes rreshtave apo fshirjet duhet të 
shmangen. 

2.4. kur ndryshimet, korrigjimet, shtesat në mes rreshtave apo fshirjet nuk mund të 
shmangen: 
2.4.1. duhet vizatuar një rreth përreth fjalëve që duhen përmirësuar apo të 

fshihen, në atë mënyrë që të mbesin të lexueshme; 
2.4.2. të gjitha ndryshimet, korrigjimet, shtesat në mes rreshtave dhe/apo 

fshirjet e bëra duhet të regjistrohen dhe të shpjegohen mbi nënshkrimet 
e dëshmitarëve në dokumentet e noterizuara dhe të gjithë atyre që kanë 
marrë pjesë në përgatitjen e dokumentit; 

2.4.3. numri i përgjithshëm i ndryshimeve, korrigjimeve, shtesave në mes 
rreshtave apo fshirjeve do të përmendet para nënshkrimeve të 
pjesëmarrësve në dokumentin e noterizuar, kategori për kategori; 

2.4.4. do të përfshihet deklarata para nënshkrimeve të pjesëmarrësve në 
dokumentin e noterizuar për faktin që ndryshimet e bëra janë pajtuar 
apo dëshmuar nga të gjitha palët e interesuara. 

2.4.5. asnjë ndryshim apo shtesë nuk mund të shfaqet pas nënshkrimit të 
Noterit. 

2.5. Referenca në numrat dhe datat bëhet me shkronja, përveç për të dhënat e 
regjistrimit dhe veprimet lidhur me ndarjen e aseteve të trashëgimisë. Në 
rastin e fundit, shuma finale do të përpilohet me shkronja, sikur edhe shumat 
përkatëse të cilat palët e përfshira i kërkojnë nga njëra tjetra. 

2.6. Referenca në numrat dhe datat për sa u përket dokumenteve të tjera dhe 
dispozitave të legjislacionit, numrave në dosjet kadastrale, ngastrave dhe 
hapësirave kadastrale, bëhet vetëm me shifra. 

3. Ministria e Drejtësisë mund të përcaktojë kriteret tjera lidhur me formën dhe 
mënyrën e përpilimit të veprimeve të noterizuara, pas konsultimit me Odën e 
Noterëve. 

 
Neni 35 

Gjuha e veprimeve të noterizuara 
 
1. Të gjitha veprimet e noterizuara lëshohen në gjuhën shqipe apo serbe varësisht nga 

gjuha që njihet më mirë nga Noteri që bën përpunimin e aktit. 
2. Palët kanë të drejtë të kërkojnë nga Noteri që t’ju lëshoj një kopje në gjuhën të cilën 

ata e dëshirojnë. Kjo kopje do të konsiderohet si vepër sipas paragrafit 1 të këtij 
neni. 

3. Palët në veprimin e noterizuar që nuk flasin dhe/ apo nuk kuptojnë asnjë nga gjuhët 
e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, mund të kërkojnë asistencën e 
përkthyesit. 

 
Neni 36 

Përgatitja e veprimeve të noterizuara 
 
1. Noteri konstaton që palët në veprimin e noterizuar janë të afta dhe të autorizuara të 

ndërmarrin dhe lidhin transaksionin përkatës ligjor. Në bërjen e kësaj, Noteri 
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vërteton qëllimin e tyre të vërtetë. Ai apo ajo më pas ofron asistencën e nevojshme 
ligjore për palët, duke u dhënë shpjegime atyre për ligjin e zbatueshëm dhe efektet 
juridike të transaksionit në shqyrtim. Noteri pastaj përgatitë veprimin(et) relevante e 
të nevojshme të noterizuara, në të cilin ai apo ajo formulon në deklarata të qarta e të 
kuptueshme transaksionin ligjor në fjalë. 

2. Në të gjitha fazat e këtij procesi, Noteri konstaton që nuk ka konfuzion apo dyshime 
tek palët për sa i përket transaksionit ligjor në shqyrtim dhe efekteve të tij juridike 
apo rreth përpilimit të dokumentit, me synimin për të mbrojtur palët e papërvojë 
apo të pa njoftuara. 

3. Dokumenti i përpiluar në këtë mënyrë u lexohet palëve në prani të Noterit, që 
siguron, duke bërë pyetjet përkatëse për palët, se përmbajtja e tij është në pajtim në 
çdo aspekt me qëllimet e tyre. 

4. Kur duhet të bashkëngjiten shtojcat në dokumentin origjinal, ato duhet të jenë në 
dispozicion të palëve gjatë tërë procesit të përpilimit. 

5. Pasi të jetë përpiluar dokumenti origjinal dhe pasi të jetë lexuar dhe aprovuar 
përmbajtja e tij, Noteri pyet palët nëse aprovojnë përmbajtjen e dokumentit, dhe 
nëse po, që personalisht ta nënshkruajnë atë, në fund të deklaratës së hollësishme 
nga Noteri, duke dëshmuar që janë respektuar të gjitha dispozitat e zbatueshme të 
këtij Neni. 

6. Të gjitha shtojcat në dokument duhet gjithashtu të nënshkruhen nga palët dhe 
Noteri. 

 
Neni 37 

Obligimi për paralajmërim dhe udhëzim 
 
1. Noteri u jep palëve paralajmërimet dhe udhëzimet përkatëse: 

1.1. kur palët kërkojnë që në dokument të përfshihen deklarime të paqarta, jo 
precize apo dykuptimëshe dhe të cilat mund të shkaktojnë mosmarrëveshje 
apo mbajtje të gjykimit; ose, 

1.2. në rast të shkaqeve të vlefshme e legjitime, kur sipas mendimit të Noterit, 
transaksioni mund të rrezikojë të drejtat e palëve apo t’u shkaktojë dëm atyre, 
ose në ndonjë mënyrë tjetër është i paligjshëm. 

2. Nëse palët mbajnë pozicionin e tyre edhe pas dhënies së paralajmërimit të duhur, 
Noteri mund të refuzojë përgatitjen e dokumentit, apo që të përfshijë deklarimet apo 
ndryshimet e sugjeruara. 

 
Neni 38 

Vërtetimi i identitetit 
 
1. Kur Noteri nuk i njeh personalisht palët dhe sipas emrit të tyre, ai konstaton 

identitetin e tyre në bazë të dokumenteve zyrtare në dispozicion, sikur që janë kartat 
e tyre identifikuese apo pasaportat e tyre. Kur nuk janë në dispozicion dokumentet 
zyrtare, Noteri mund të marrë parasysh dokumentet tjera identifikuese. Kur nuk ka 
dokumente të tilla, apo kur Noteri nuk është i kënaqur sa i përket identitetit të 
palëve duke pasur parasysh dokumentet e prezantuara, identiteti i tyre duhet të 
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vërtetohet nga një Noter tjetër apo nga dy (2) dëshmitarë duke i udhëzuar 
dëshmitaret edhe për përgjegjësi. 

2. Në rast të dyshimit lidhur me vërtetësinë e dokumenteve zyrtare të prezantuara nga 
palët, Noteri mund të referohet në regjistrat përkatës zyrtarë. 

3. Dokumenti origjinal përfshin deklaratën nga Noteri në të cilën specifikohet: 
3.1. mënyra në të cilën ai apo ajo ka konstatuar identitetin e palëve; 
3.2. data, numri i referencës dhe organi që ka lëshuar dokumentet identifikuese të 

prezantuara; 
3.3. emrat, profesionet dhe adresat e dëshmitarëve. 

 
Neni 39 

Përkthyesit 
 
1. Kur është i nevojshëm përkthyesi, Noteri do të ketë për synim të kuptojë dhe të 

transkriptojë besnikërisht në dokumentin e noterizuar, qëllimin e vërtetë të palës së 
interesuar, përmes përkthimit të deklarimeve të tij nga ana e përkthyesit. 

2. Posa të jetë përgatitur dokumenti origjinal, përkthyesi do të përkthejë përmbajtjen e 
dokumentit në gjuhën e palës së interesuar, dhe do të nënshkruajë veprimin. 

3. Përkthimi me shkrim i dokumentit të noterizuar do të bëhet me kërkesë të palës së 
interesuar, që do t’i bashkëngjitet dokumentit origjinal, si dhe duhet te nënshkruhet 
nga përkthyesi pasi qe te vërtetohet identiteti i tij, nëse ai nuk është staf i Noterit. 

 
Neni 40 

Dëshmitarët 
 
1. Pjesëmarrja e dy (2) dëshmitarëve është e detyrueshme: 

1.1. në përgatitjen e testamentit; 
1.2. për veprimet që përfshijnë një apo më tepër persona të verbër, të shurdhër, 

memec apo shurdhmemec; 
1.3. për veprimet që përfshijnë një apo më tepër persona analfabetë; 
1.4. për veprimet që përfshijnë persona të cilët nuk e flasin apo nuk kuptojnë 

gjuhën e përdorur në përgatitjen e dokumentit; 
1.5. ashtu si kërkohet ndryshe me ligj. 

2. Noteri dhe palët mund të vendosin që të ftojnë dy (2) dëshmitarë për përgatitjen e 
kategorive tjera të dokumenteve. 

3. Personat e rritur, identiteti i të cilëve është i njohur apo mund të konstatohet në 
përputhje me procedurat e parashikuara për veprimet e noterizuara në pajtim me 
këtë ligj, dhe që plotësojnë kushtet e përgjithshme për të qenë dëshmitarë në 
procedimet gjyqësore, mund të jenë dëshmitarë në veprimet e noterizuara, me kusht 
që të jenë të shkolluar. 

4. Nuk mund të jetë dëshmitar në veprimin e noterizuar: 
4.1. personi që nuk është i aftë të dëshmojë për shkak të paaftësisë mendore apo 

fizike; 
4.2. personi që ka interes apo ka gjasa të ketë interes, qoftë të drejtpërdrejtë apo të 

tërthortë, në transaksionin e noterizuar; 
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4.3. personi që është në marrëdhënie me palën në veprim, me personin që ka 
mundësi të përfitojë nga veprimi apo me Noterin, ashtu që arsyeton 
përjashtimin e Noterit nga kryerja e veprimit. 

5. Dëshmitarët në veprim duhet të jenë të pranishëm, të paktën në kohën e leximit të 
aktit nga Noteri për pjesëmarrësit, dhe me rastin e nënshkrimit të aktit; ata po ashtu 
nënshkruajnë dokumentin në përgatitjen e të cilit kanë marrë pjesë. 

 
Neni 41 

Palët e shurdhra, memece e të verbra 
 
1. Pala e shurdhër apo shurdhmemece dhe e shkolluar: 

1.1. lexon personalisht dokumentin origjinal dhe në mënyrë të qartë e të saktë i bën 
me dije Noterit dhe pjesëmarrësve të tjerë, nëse ka të tillë, që ka lexuar 
dokumentin dhe që përmbajtja e tij është në përputhje me vullnetin e tij apo saj; 

1.2. personalisht shkruan në dokumentin origjinal, para vënies së nënshkrimeve, 
që ai apo ajo e ka lexuar atë, dhe që ai apo ajo aprovon përmbajtjen e tij. 

2. Palës së verbër do t’i lexohet dokumenti nga ana e Noterit, para se ai apo ajo të 
shprehë aprovimin lidhur me përmbajtjen e dokumentit, ashtu si tregohet në 
paragrafin 1 të këtij neni. 

3. Dokumenti origjinal duhet të përmbajë deklaratën me të cilën dëshmohet se 
dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni janë respektuar. 

4. Kur pala është analfabete dhe e shurdhër apo memece, ose që të dyja, personi që 
është në gjendje të komunikojë me atë palë duhet të jetë i pranishëm, përveç dy (2) 
dëshmitarëve apo Noterit tjetër. Ky person duhet të plotësojë të gjitha kriteret për të 
qenë dëshmitar në veprimin e noterizuar, përveç atij të shkollimit. Më tej, ai apo ajo 
mund të jetë i lidhur me palën e interesuar, nëse ai apo ajo nuk ka interes personal 
në transaksionin ligjor që është lëndë e veprimit. 

5. Nëse pala në veprimin e noterizuar është e verbër, e shurdhër apo memece, 
dëshmitarët apo noteri tjetër duhet të jenë të pranishëm kur palët lëshojnë deklaratat 
në shqyrtim që do të futen në origjinal, apo kur lexohet i tërë origjinali para palëve, 
apo kur ata e lexojnë atë vet, apo kur palët shprehin pajtimin e tyre dhe 
nënshkruajnë origjinalin. Kjo pasqyrohet në dokumentin origjinal. 

6. Në rastet e parashikuara në paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, noteri konstaton që 
personi i besuar mund të komunikojë me gjuhën e shenjave me personin e shurdhër, 
memec apo shurdhmemec, dhe pasqyron hapat e ndërmarrë lidhur me këtë në 
dokumentin origjinal. 

 
KREU VIII 

KONFIRMIMI I FAKTEVE, VËRTETIMI I DOKUMENTEVE, 
PRANIMI I DEKLARATVE NËN BETIM 

 
Neni 42 

Kushtet e përgjithshme 
 
Me rastin e lëshimit të vërtetimeve dhe konfirmimeve, Noteri: 

1.1. konstaton identitetin e palës apo palëve që bëjnë kërkesën, ashtu si parashihet 
në nenin 38 të këtij ligji; dhe 
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1.2. shton klauzolën për vërtetimin apo konfirmimin, deklaron datën e vërtetimit 
apo konfirmimit, dhe e vë nënshkrimin dhe vulën zyrtare të tij apo saj. 

 
Neni 43 

Vërtetimi i kopjeve të dokumenteve origjinale 
 
1. Noteri vërteton vetëm kopjet e dokumenteve origjinale të përgatitura në zyrën e 

Noterisë. Noteri mund të vërtetojë gjithashtu kopjet e dokumenteve origjinale të sjella 
nga palët për vërtetim, me kusht që kopja e dokumentit të jetë bërë në zyrën e noterisë. 

2. Kopja duhet të përputhet në çdo aspekt me dokumentin origjinal, përfshirë këtu 
shkrimin, pikësimin dhe shkurtesat e fjalëve. Nëse pjesët e dokumentit origjinal 
janë ndryshuar, fshirë, janë shënjuar me vija, janë futur apo shtuar në tekst, kjo 
duhet të pasqyrohet në vërtetim. Në vërtetim tregohet nëse dokumenti origjinal 
është grisur, dëmtuar apo në ndonjë formë tjetër duket i dyshimtë në pamjen e tij, 
përveç kur është e qartë nga kopja apo fotokopja e dokumentit. 

3. Noteri krahason me kujdes dhe saktësi kopjen me origjinalin dhe konstaton që të 
dyja këto përshtaten. Nëse Noteri konstaton këtë, ai apo ajo përfshin në deklaratën 
lidhur me këtë për kopjen e bërë. Noteri më tej shton: 
3.1. që kopja është e dokumentit të përcaktuar si origjinal nga palët; apo 
3.2. Nëse është kopje e dokumentit të certifikuar apo kopje e zakonshme e 

dokumentit origjinal, dhe në këtë rast noteri deklaron që kopja përputhet në 
çdo aspekt me kopjen, më parë se me dokumentin origjinal, që nuk i është 
prezantuar atij apo asaj; 

3.3. Nëse dokumenti origjinal është shkruar me dorë apo me makinë shkrimi ose 
me ndonjë mjet tjetër të mekanizuar apo elektronik, ose me mjete kimike, me 
laps ose stilograf; dhe 

3.4. Nëse origjinali i dokumentit është gjetur në bazë të njohurive të vet Noterit 
apo në bazë të deklarimeve të palës apo palëve; dhe 

3.5. Nëse pala ka sjellë dokumentin për vërtetim, emrin dhe adresën e asaj pale. 
4. Kur bëhet vërtetimi i kopjes së një pjese të dokumentit, apo ekstraktit nga dokumenti, 

kopja duhet të tregojë qartë se cilat pjesë të dokumenteve nuk janë kopjuar. 
 

Neni 44 
Vërtetimi i ekstrakteve të librave të tregtisë e biznesit 

 
Me rastin e vërtetimit të ekstrakteve nga librat e tregtisë apo biznesit, noteri krahason 
ekstraktin me elementet relevante në librat origjinale, dhe shkruan në ekstrakt 
klauzolën e vërtetimit, ku shënohet që ekstrakti në tërësi korrespondon me pjesët 
relevante të librit origjinal. Data e shqyrtimit të librave të tregtisë apo biznesit duhet të 
shënohet po ashtu në ekstrakt. 
 

Neni 45 
Vërtetimi i nënshkrimit 

 
1. Noteri mund të vërtetojë që pala personalisht ka nënshkruar dokumentin gjyqësor 

në praninë e tij apo saj, apo që nënshkrimi, që tanimë ka qenë në atë dokument, 
është vërtetuar nga pala si shkrim i tij apo saj. 
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2. Klauzola e vërtetimit duhet të përpilohet në dokumentin gjyqësor origjinal, duke 
treguar mënyrën në të cilën është konstatuar identiteti i nënshkruesit, dhe shtojcën 
që dëshmon se nënshkrimi është i vërtetë. Nën shtojcë duhet shënuar datën, që 
përcillet me nënshkrimin e noterit dhe vulën e tij apo saj zyrtare. 

3. Nëse pala që kërkon vërtetimin e nënshkrimit të tij apo saj është e verbër apo 
analfabete, noteri lexon urdhrin gjyqësor para tij apo saj para se të vërtetojë 
nënshkrimin. Në këtë rast, kërkohet të jenë të pranishëm dy (2) dëshmitarë, në 
pajtim me dispozitat e Nenit 40 të këtij ligji. Në fund, nëse Noteri nuk e njeh gjuhën 
e dokumentit, ai do të lexohet nga ana e përkthyesit. Pjesëmarrja e dy (2) 
dëshmitarëve dhe/apo përkthyesit duhet të pasqyrohet në vërtetim. 

4. Nëse kërkohet vërtetimi i nënshkrimit të personit që vepron si përfaqësues i personit 
juridik apo agjencisë, Noteri konfirmon vërtetimin që personi në fjalë ka nënshkruar 
urdhrin gjyqësor në emër të personit juridik apo agjencisë përkatëse. Sidoqoftë, ai 
apo ajo mund ta bëj këtë vetëm pasi të ketë vërtetuar se personi është i autorizuar 
për këtë qëllim. 

 
Neni 46 

Vërtetimi i datës 
 
Noteri mund të konfirmojë kohën kur është prezantuar dokumenti para tij ose saj, apo 
para palës së tretë në praninë e tij apo saj. Kjo konfirmohet në dokumentin përkatës, 
duke treguar ditën, muajin dhe vitin e prezantimit të urdhrit gjyqësor para tij apo saj. 
Noteri mund të shtojë edhe orën kur është bërë prezantimi, me kërkesë të palës. 
 

Neni 47 
Vërtetimi që personi është i gjallë 

 
1. Noteri mund të konfirmojë që një person është i gjallë, nëse ai apo ajo e njeh atë 

person personalisht dhe me emër, apo pasi të ketë konstatuar identitetin e atij 
personi në pajtim me dispozitat e nenit 38 të këtij ligji. 

2. Do të konfirmohet, në origjinalin e dokumentit të lëshuar nga pala, që personi në 
fjalë është prezantuar vet para Noterit. Dokumenti më tej përfshin shënimin e ditës, 
muajit dhe vitit, dhe nëse kërkohet nga pala, orën kur kanë ndodhur këto. Noteri do 
të shënojë po ashtu në konfirmim mënyrën e konstatimit të identitetit të personit. 

 
Neni 48 

Konfirmimi i konkluzioneve të bëra nga organet e personit juridik 
 
1. Nga Noteri mund të kërkohet të konfirmojë konkluzionet e kuvendit apo takimit të 

një organi tjetër të personit juridik. Në atë rast, noteri shënon në procesverbal datën, 
kohën dhe vendin e seancës, më pas përshkruan në hollësi procedimet dhe debatet 
në të cilat është dëshmitar, dhe i shton të gjitha informatat e kërkuara për të 
vlerësuar rregullsinë e procedimeve, me theks të veçantë në konkluzionet e seancës. 
Noteri shton informatat tjera që kërkohen me ligj. 

2. Procesverbali nga paragrafi 1 i këtij neni nënshkruhet gjithashtu nga personi që 
kryeson takimin. 
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3. Sipas kërkesës, Noteri mund të përfshijë në procesverbal identitetin dhe funksionet 
e të gjithëve apo disa nga pjesëmarrësve në procedim, për shembull kryesuesin apo 
presidentin e takimit apo kuvendit. Nëse e bën këtë, noteri konstaton identitetin e 
personave të tillë në pajtim me Nenin 38 të këtij ligji dhe tregon në procesverbal 
mënyrën si e ka bërë këtë. 

 
Neni 49 

Konfirmimi i fakteve të tjera 
 
1. Me kërkesë të palëve, noteri mund të konfirmojë faktet, transaksionet dhe ngjarjet 

që janë paraqitur në prani të tij, sikur që janë seancat për oferta, ankande, përpilime 
apo deklarime të bëra nga personat në lidhje me faktet e caktuara dhe kushtet në të 
cilat vet Noteri, apo me pjesëmarrjen e ekspertëve në fushat përkatëse, ka mësuar 
faktet, transaksionet apo ngjarjet. 

2. Noteri përgatitë dokumentin origjinal lidhur me konfirmimin e fakteve që 
përmenden në paragrafin 1 të këtij neni. Në këtë dokument, Noteri shënon vendin, 
kohën, emrat dhe adresat përkatëse të të gjitha palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë, si 
dhe përshkrimin preciz të fakteve, ngjarjeve apo transaksioneve të lidhura në prani 
të tij apo saj, apo të atyre paraqitjen e të cilave e ka konstatuar apo ai apo ajo, dhe 
në cilën mënyrë. Dokumenti origjinal nënshkruhet nga të gjithë pjesëmarrësit. Nëse 
ndonjë nga pjesëmarrësit refuzon të nënshkruajë procesverbalin, noteri e shënon 
këtë në dokumentin origjinal. 

3. Dokumenti origjinal i përmendur në paragrafin 2 të këtij neni do të përfshijë 
mënyrën në të cilën është konstatuar identiteti i palës apo palëve që marrin pjesë në 
konfirmim, ashtu si parashihet në nenin 38 të këtij ligji. 

 
Neni 50 

Pranimi i deklaratave nën betim 
 
Noteri mund të pranojë deklarata nën betim nga palët. Deklarata e noterizuar pasqyron 
betimin e dhënë nga pala e interesuar, me sa vijon: 

“Betohem në nderin tim që jam shprehur me sinqeritet dhe besnikërisht në 
përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve që më janë bërë nga Noteri për sa i përket kësaj 
çështjeje dhe që nuk kam fshehur asnjë fakt për të cilin jam në dijeni lidhur me 
këtë çështje.” 

 
KREU IX 

DEPOZITIMI I GJËRAVE ME VLERË, DOKUMENTEVE 
DHE GJËRAVE TË TJERA 

 
Neni 51 

Ruajtja dhe dorëzimi i dokumenteve 
 
1. Noteri mund të marrë përsipër përgjegjësinë për ruajtjen e dokumenteve. 

Depozitimi i tillë ka efektin e depozitimit në gjykatë. 
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2. Nëse ngjan kjo, duhet përgatitur dokumenti i noterizuar që përmban të paktën 
informatat në vijim: 
2.1. vendin dhe datën kur janë dorëzuar dokumentet; 
2.2. emrat, profesionin dhe adresën e personit që dorëzon dokumentet; 
2.3. arsyen pse bëhet depozitimi i dokumenteve tek Noteri; 
2.4. personin apo personat që do të bëjnë tërheqjen e dokumenteve dhe nëse është 

e ditur, datën kur do të bëhet dorëzimi i dokumenteve. 
3. Dokumenti origjinal nënshkruhet nga pala depozituese dhe nga Noteri. Noteri e vë 

vulën zyrtare të tij apo saj në origjinal dhe e mban aktin e tillë en minute. 
4. Nëse dokumentet i dërgohen Noterit në letër, noteri regjistron këtë fakt në 

procesverbal, përfshirë këtu informatën e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, 
kur është e ditur. Në atë rast letra do të zëvendësojë nënshkrimin e personit që 
dorëzon dokumentin. 

5. Noteri i lëshon dëftesën për pranimin e dokumenteve, personit që bën dorëzimin e 
dokumenteve. Nëse dokumentet janë pranuar me postë, dëftesa duhet dërguar me 
postë, personit që ka dërguar dokumentet. 

6. Noteri konstaton identitetin e personit të cilit ai apo ajo ia dërgon dokumentet, në 
pajtim me nenin 38 të këtij ligji. Pranuesi i dokumenteve konfirmon pranimin e tyre 
duke vënë nënshkrimin në dokumentin origjinal. 

 
Neni 52 

Ruajtja dhe dorëzimi i parasë së gatshme, 
gjërave me vlerë dhe letrave të çmuara 

 
1. Noteri mund të marrë përsipër përgjegjësinë për ruajtjen e parasë së gatshme, 

urdhërpagesave, çeqeve, obligacioneve qeveritare dhe letrave të tjera të çmuara e 
gjërave me vlerë, me qëllim të dorëzimit të këtyre gjërave tek personi apo agjencia 
qeveritare, në lidhje me përpilimin e veprimit të noterizuar. Në atë rast, veprimi i 
noterizuar origjinal duhet të përfshijë emrin e personit apo agjencisë qeveritare që 
do të bëjnë pranimin e këtyre gjërave. Depozitimi i tillë ka efektin e depozitimit në 
gjykatë. 

2. Nëse marrja përsipër e gjërave të vlefshme apo letrave të çmuara nuk përmendet në 
dokumentin e noterizuar origjinal, duhet përgatitur dokumenti shtesë i noterizuar, 
që përmban të paktën këto të dhëna: 
2.1. numrin e librit të hyrjes dhe librit të depozitimit; 
2.2. vendin, datën dhe kohën e marrjes në dorëzim; 
2.3. shumën e parasë së gatshme apo vlerën e dokumenteve të depozituara; 
2.4. emrin e palët që ka bërë dorëzimin e tyre për ruajtje dhe dorëzim dhe lënie; 
2.5. veprimin që do të ndërmerret nga noteri në lidhje me paranë e gatshme apo 

gjërat me vlerë të depozituara. 
3. Noteri i lëshon palës dëftesën për marrjen në dorëzim të parasë së gatshme, gjërave 

me vlerë apo letrave të çmuara. Dëftesa përfshin shumën e parasë së gatshme të 
depozituar, apo përshkrimin e letrave të çmuara apo gjërave me vlerë dhe shënimin 
e vlerës së tyre. 

4. Nëse paratë e gatshme, gjërat me vlerë apo letrat e çmuara i dërgohen Noterit me 
postë, noteri përgatitë dokumentin origjinal me rastin e pranimit të atyre gjërave, në 
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pajtim me paragrafin 2 të këtij neni. Letra duhet bashkëngjitur dokumentit origjinal. 
Të dyja këto mbahen en minute. 

5. Noteri i mban paratë e gatshme, gjërat me vlerë apo letrat e çmuara që janë 
depozituar ndaras nga paratë e tij dhe letrat e çmuara. Letrat e çmuara vendosen në 
një zarf të veçantë, mbi të cilin noteri shënon referencën në dosjen e dokumentit të 
noterizuar dhe emrat e palës së interesuar. Paratë e gatshme vendosen nga Noteri në 
një llogari të veçantë në bankë apo institucion tjetër financiar. Noteri mundet po 
ashtu të depozitojë gjërat tjera me vlerë në kasafortën e bankës apo institucionit 
tjetër financiar që ofron shërbime të tilla. Ekzekutimi i dhunshëm ndaj Noterit nuk 
mund të ndikojë në këtë llogari të veçantë apo në kasafortën. 

6. Noteri duhet të dorëzojë menjëherë paratë e gatshme, gjërat me vlerë dhe letrat e 
çmuara që i janë besuar atij apo asaj në agjencinë qeveritare apo tek personi i 
përcaktuar në dokumentin e noterizuar si pranues, pas konstatimit të identitetit të 
marrësit në pajtim me nenin 38 të këtij ligji. Konfirmimi i marrësit për pranimin e 
parasë së gatshme apo letrave të çmuara vendoset në dosjen përkatëse noteriale, apo 
në librin e depozitave. 

 
Neni 53 

Obligimi për kthim 
 
1. Nëse Noteri nuk është në gjendje të dorëzojë paratë e gatshme, gjërat me vlerë dhe 

letrat e çmuara tek marrësi i përcaktuar dhe në kohën e specifikuar në dokumentin e 
noterizuar, ai apo ajo, pasi të ketë skaduar një afat i tillë, me procesverbal përkatës i 
dorëzon paratë e gatshme, gjërat me vlerë dhe letrat e çmuara palës, apo kur kjo 
tregohet e pamundur, tek gjyqtari përgjegjës për ruajtjen e tyre. Në rastin e dytë, 
noteri duhet të njoftojë palën që ka bërë dorëzimin e këtyre gjërave për lënien e tyre 
tek gjyqtari, me postë të regjistruar apo në mënyrë tjetër të sigurt. 

2. Nëse dokumenti origjinal i noterizuar nuk përmban kufizimin kohor për dorëzimin e 
gjërave të depozituara, noteri vepron ashtu si parashihet me paragrafin 1 të këtij 
neni, më së largu pesëmbëdhjetë (15) ditë pas marrjes së gjërave në dorëzim. 

 
Neni 54 

Noteri si administrues i besuar i gjykatës 
 
Nenet 51 deri në 53 të këtij ligji zbatohen gjithashtu kur Noteri si administrues i besuar 
i gjykatës, merr në pranim dokumentet e trashëgimisë, paratë e gatshme, gjërat me 
vlerë dhe letrat e çmuara. 
 

KREU X 
PROCESIMI I MANGËT I AKTEVE NOTERIALE 

 
Neni 55 

Pavlefshmëria absolute 
 
Pavarësisht nga dispozitat tjera me efekt të njëjtë, në këtë apo ligjet tjera, dokumenti i 
noterizuar konsiderohet pa forcë ligjore: 
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1.1. nëse është përgatitur: 
1.1.1. nga Noteri që nuk është regjistruar në regjistrin e Noterëve; 
1.1.2. nga Noteri që ka pushuar ushtrimin e detyrës së tij apo saj, ashtu si 

theksohet në nenet 23 dhe 24 të këtij ligji; 
1.1.3. jashtë juridiksionit territorial të Noterit; 

1.2. nëse dispozitat e këtij apo ligjeve të tjera që kanë të bëjnë me praninë e 
detyrueshme të dëshmitarëve apo përkthyesit nuk janë respektuar; 

1.3. nëse dispozitat që kanë të bëjnë me pjesëmarrësit e pashkolluar, të verbër, të 
shurdhër e memecë nuk janë respektuar; 

1.4. nëse dispozitat e këtij apo ligjeve të tjera që kanë të bëjnë me informatat e 
nevojshme në dokumentet e noterizuara nuk janë respektuar; 

1.5. nëse mungojnë data dhe emri i komunës në territorin e së cilës është përpiluar 
akti. 

 
KREU XI 

ARKIVAT, LIBRAT NOTERIALE DHE LËSHIMI I NJOFTIMEVE 
DHE KOPJEVE TË DOKUMENTEVE ORIGJINALE 

 
Neni 56 

Detyrimi i përgjithshëm për arkivimin apo ruajtjen, mbajtjen dhe mbrojtjen 
 
Noterët në mënyrë të përhershme mbajnë dhe ruajnë aktet e kryera nga ta, gjërat e lëna 
në dorëzim tek ta dhe librat e regjistrimit, regjistrat dhe librat tjerë relevantë për ato 
akte. Ky detyrim vlen edhe për personat tek të cilët bartet kujdesi për arkivat noteriale 
dhe për ata që janë të angazhuar nga Noteri dhe që kanë qasje në arkivat e tij apo saj. 
 

Neni 57 
Ruajtja e dokumenteve origjinale dhe lëshimi i njoftimeve dhe kopjeve 

 
1. Noteri u lëshon palëve njoftimin për dokumentin e noterizuar origjinal. Njoftimet e 

tilla duhet të jenë identike në çdo aspekt me formën dhe përmbajtjen e dokumentit 
origjinal. Sidoqoftë, ato duhet të shënohen si njoftime. 

2. Përveç kur definohet ndryshe në dokumentin origjinal, njoftimi mund të lëshohet 
vetëm: 
2.1. për personat që kanë lidhur në emër të tyre transaksionet ligjore të 

përshkruara në dokument; 
2.2. për personat në emër të të cilëve është lidhur transaksioni ligjor; 
2.3. për personat në dobi të të cilëve është lidhur transaksioni ligjor; 
2.4. për trashëgimtarët ligjorë të personave që përmenden në nën-paragrafët 2.1 

deri 2.3 më lartë. 
3. Nëse për shkak të mbarimit apo pushimit të përkohshëm të funksioneve të noterit, 

dokumentet e noterizuara të tij apo saj dhe dosjet tjera barten për ruajtje pranë 
gjykatës komunale kompetente, agjencisë qeveritare apo noterit tjetër, përfshirë 
këtu zëvendës noterin, gjykata, agjencia apo noteri në fjalë lëshon dokumentet e 
specifikuara në paragrafin 3 të këtij neni. 
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4. Një njoftim i dokumentit të noterizuar origjinal lëshohet me qëllim të ekzekutimit 
për personat e përcaktuar në origjinal si kreditorë, apo përfituesit e tyre ligjorë, me 
kusht që të jenë plotësuar kushtet e zbatueshme për formën dhe përmbajtjen e 
dokumenteve të noterizuara, ashtu si përcaktohet me këtë ligj. 

5. Njoftimi i mëtejmë i origjinalit mund të lëshohet me qëllim të përpjekjes së 
përsëritur për ekzekutimin e dokumentit të noterizuar, në këto raste: 
5.1. kur personat e specifikuar në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, apo 

trashëgimtarët e tyre ligjorë pajtohen për këtë, ashtu si tregohet në shënimin e 
përpunuar nga noteri lidhur me dokumentin origjinal të nënshkruar nga palët, 
apo në dokumentin e ndarë të noterizuar që i bashkëngjitet origjinalit; 

5.2. nëse njoftimi i parë i është kthyer Noterit për shkak se ka qenë i gabueshëm 
apo me të meta, apo nëse origjinali i njoftimit është shkatërruar, dëmtuar, apo 
nuk mund të referohet në të për cilëndo arsye; 

5.3. pas lëshimit nga gjykata komunale me juridiksion mbi selinë e Noterit, të 
urdhrit për lëshimin e njoftimit të ri për dokumentin origjinal, me kërkesë të 
palës së interesuar, pas përcaktimit të nevojës për këtë nga pala e interesuar. 

6. Kur bëhet lëshimi i origjinalit, asnjë njoftim nuk mund t’u lëshohet palëve, por 
vetëm kopja e dokumentit origjinal. 

 
Neni 58 

Kopjet e dokumentit origjinal 
 
1. Përveç kur parashihet ndryshe në dokumentin origjinal të noterizuar, kopjet e 

vërtetuara apo kopjet e zakonshme të dokumenteve origjinale lidhur me 
transaksionin ligjor në mes palëve të gjalla mund të lëshohen, me kërkesë të tyre, 
për palët që nuk kanë marrë njoftimin apo përfaqësuesit e tyre, trashëgimtarët apo 
pasardhësit tjerë universal ligjor. 

2. Të gjithë personat e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni kanë të drejtë qasjeje në 
dokumentet e noterizuara në çdo kohë. 

 
Neni 59 

Njoftimi apo kopja e testamentit origjinal 
 
1. Përveç kur parashihet ndryshe me dokumentin origjinal, njoftimet apo kopjet e 

dokumentit origjinal që përmbajnë dëshirën e fundit të personit, apo dispozitat e të 
cilit zbatohen në rast të vdekjes së autorit të dokumentit, qoftë të përgatitura nga 
Noteri apo të dorëzuara noterit në formë të shkruar, mund të lëshohen vetëm për 
autorin e dokumentit apo për ata që janë të autorizuar shprehimisht nga autori i 
dokumentit për marrjen e njoftimeve apo kopjeve të tilla. Dëshmia për një autorizim 
të tillë do të prezantohet në formë të dokumentit të vërtetuar, të nënshkruar nga 
autori i testamentit. 

2. Pas vdekjes së autorit të testamentit, njoftimet apo kopjet e dokumentit origjinal 
mund të shpërndahen vetëm pasi të bëhet e ditur dëshira e fundit. 

3. Data kur do të bëhet e ditur dëshira e fundit do të shënohet në njoftimin apo kopjen 
e dërguar. 
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Neni 60 
Librat e regjistrimit 

 
1. Noterët mbajnë librat dhe regjistrat vijues në mënyrë të rregullt: 

1.1. librin e përgjithshëm të regjistrimit të punëve, që përmban referencat në të 
gjitha aktet dhe procesverbalet e përgatitura në lidhje me transaksionet 
ligjore, vërtetimet e konfirmimet, apo depozitimet e parasë së gatshme, 
gjërave me vlerë, letrave të çmuara apo dokumenteve të tjera, si dhe 
dokumentet tjera që kanë të bëjnë me të gjitha aktivitetet tjera të tyre, përveç 
atyre që përmenden në nën-paragrafin 1.2. të këtij paragrafi; 

1.2. librin e regjistrimit të kundërshtimeve; 
1.3. regjistrin e palëve që kanë depozituar gjërat për sistemim në rast të vdekjes, 

me shënime për numrin e aktit korrespondues; 
1.4. librin e depozitave për marrjen dhe dhënien në pranim të parasë së gatshme, 

letrave të çmuara dhe gjërave me vlerë, veç shënimit preciz të depozitit të 
marrë në pranim nga Noteri, do të shënohen emrat dhe adresën e palës 
depozituese, si dhe emrin dhe adresën e personit që do të pranojë dhe që 
përfundimisht ka pranuar objektin apo objektet e depozituara; dhe 

1.5. regjistrat e zakonshëm të palëve të interesuara me të dhënat e futura në librat 
e regjistrimit që përmenden në nën-paragrafët 1.1 dhe 1.2 të këtij paragrafi. 

2. Librat e regjistrimit dhe librat tjerë që përmenden në nën-paragrafët 1.1 dhe 1.2 të 
paragrafit 1 të këtij neni do të lidhen, me secilën faqe të numëruar dhe të qepur me 
pe dhe të vërtetuar me vulën e Noterit. Të dhënat relevante duhet të futen 
menjëherë, sipas renditjes së dokumenteve të përgatitura apo veprimeve të 
ndërmarra, në kohën kur përgatiten ato dokumente apo ndërmerren ato veprime. Të 
gjitha të dhënat e futura duhet të jenë të lexueshme qartë, pa hapësira boshe, 
kryqëzime, fshirje apo korrigjime. 

3. Noteri nënshkruan dhe e vë vulën e tij apo saj në secilën faqe të librit të 
përgjithshëm të regjistrimit. 

4. Të gjithë librat e regjistrimit dhe librat tjerë noterial do të lidhen çdo vit me lidhëse 
të trashësisë maksimale prej dhjetë (10) cm, dhe faqet e tyre do të numërohen. Në 
cepin e faqes së lidhëses, shënohet emri i noterit publik, viti dhe numri rendor i 
lidhëses. 

 
Neni 61 

Transferi i dokumenteve të noterizuara dhe/apo përgjegjësisë për lëshimin 
e transkripteve dhe kopjeve për palët në rast të pezullimit 

 
1. Në rast të pezullimit të përkohshëm të Noterit, Oda e Noterëve emëron një Noter 

tjetër me qëllim të lëshimit të transkripteve, vërtetimeve e ekstrakteve nga arkivat e 
Noterit përkohësisht të pezulluar. 

2. Në rast të pushimit të funksioneve të Noterit, apo në rast të transferit të selisë së 
Noterit nën një gjykatë tjetër komunale, gjykata komunale me juridiksion mbi 
selinë origjinale të Noterit, mban shënimet dhe librat e Noterit, si dhe dokumentet 
që i janë dorëzuar atij apo asaj në cilësinë zyrtare të tij apo saj, dhe vulat shpallen 
pa forcë ligjore. Gjykata komunale e juridiksionit origjinal, nën kujdesin e së cilës 
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janë vënë arkivat noteriale, lëshon të gjitha transkriptet dhe ekstraktet e shënimeve 
të Noterit në fjalë. 

3. Me aprovimin e Ministrisë së Drejtësisë, shënimet dhe librat e Noterit që ka 
pushuar së ushtruari funksionet e tij apo saj, si dhe dokumentet e dorëzuara tek ai 
apo ajo në cilësinë e tij apo saj zyrtare, mund ti dorëzohen Noterit që bën 
zëvendësimin e tij apo saj. 

4. Nëse Noteri i transferuar apo i pezulluar përkohësisht, rikthehet si Noter në rajonin 
në të cilin ai apo ajo ka pasur selinë më herët, shënimet e Noterit, librat, e vulat do ti 
kthehen atij apo asaj. Ministria e Drejtësisë lëshon vendimin për këtë. 

 
Neni 62 

Legjislacioni dytësor 
 
Ministria e Drejtësisë mund të nxjerrë rregullore apo udhëzime përkatëse lidhur me 
arkivimin dhe ruajtjen e dokumenteve noteriale dhe gjërave që depozitohen tek Noteri, 
si dhe për formën dhe arkivimin e të gjithë librave të regjistrimit, regjistrave dhe 
shënimeve të tjera noteriale. 
 

KREU XII 
ODA E NOTERËVE 

 
Neni 63 

Dispozitat e përgjithshme 
 
1. Oda e Noterëve (“Oda”), person juridik në të drejtën publike, vepron në pajtim me 

këtë ligj dhe statutin e saj, ashtu si është miratuar nga Kuvendi i Përgjithshëm i 
Odës së Noterëve dhe aprovuar nga Ministria e Drejtësisë. 

2. Selia e Odës është në Prishtinë dhe përbëhet nga të gjitha Noteritë në Kosovë. 
Anëtarësimi në Odën e Noterëve është i detyrueshëm. 

3. Oda përbëhet nga këto organe: 
3.1. Presidenti dhe Nën -Presidenti; 
3.2. Komisioni; 
3.3. Kuvendi; 
3.4. Këshilli i arbitrazhit dhe ai disiplinor; dhe 
3.5. Komiteti i auditimit. 

4. Statuti i Odës parasheh organizimin e punës së organeve të Odës, raportin ligjor në 
mes të këtyre organeve dhe Noterëve, administrimin dhe menaxhimin e Odës, si 
dhe çështjet tjera në kuadër të kompetencave të kësaj të fundit. 

 
Neni 64 

Funksionet dhe aktivitetet e Odës 
 
1. Funksionet e Odës janë me sa vijon: 

1.1. të siguruarit që Noterët ekzekutojnë detyrat e tyre profesionale në mënyrë të 
ndërgjegjshme e korrekte, respektojnë etikën profesionale dhe veprojnë në 
mënyrë të denjë; 
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1.2. harmonizimi i aktiviteteve profesionale të Noterëve; 
1.3. organizimi i trajnimit të noterëve dhe punëtorëve të zyrave të Noterisë; dhe 
1.4. organizimi i shërbimit të kandidatëve. 

2. Në përmbushjen e objektivave të saj, Oda: 
2.1. përfaqëson Noterët para agjencive administrative dhe institucioneve të tjera të 

vendit e të jashtme; 
2.2. përgatitë rekomandime për harmonizimin e praktikave të Noterive në lidhje 

me profesionin; 
2.3. miraton Kodi i Etikës Noteriale dhe sjelljes profesionale, që aprovohet nga 

Ministria e Drejtësisë; 
2.4. kërkon shpjegime me shkrim nga Noterët në lidhje me ankesat e paraqitura 

ndaj tyre dhe kur është e nevojshme dorëzon propozimet për inicimin e 
procedimeve disiplinore pranë Ministrisë së Drejtësisë; 

2.5. përcakton kontributet e detyrueshme nga Noterët për Odën; 
2.6. përcakton funksionet me pagë në kuadër të Odës; 
2.7. alokon fonde nga buxheti i saj për mbajtjen e zyrave të noterisë që nuk 

sigurojnë të ardhura të mjaftueshme për shkak të rrethanave që nuk varen nga 
Noteri përkatës, kur mbajtja e një zyre të tillë është e nevojshme për 
adresimin e nevojave të banorëve në juridiksionin territorial korrespondues; 

2.8. alokon subvencione për Noterët e pensionuar dhe anëtarët e familjeve të tyre, 
kur është e nevojshme; 

2.9. përvetëson dhe sistemon pronën reale dhe të luajtshme, të nevojshme për 
ushtrimin e detyrave të specifikuara në këtë ligj; dhe 

2.10. ushtron të gjitha aktivitetet tjera në pajtim me ligjin dhe statutin e saj. 
 

Neni 65 
Monitorimi dhe mbikëqyrja e Odës 

 
1. Ligjshmëria e aktiviteteve të Odës mbikëqyret nga Ministria e Drejtësisë, që mund 

të kërkojë nga Komisioni i Odës dorëzimin e dokumenteve relevante për një 
mbikëqyrje të tillë dhe parashtrimin e kundërshtimeve ndaj akteve ligjore dhe 
masave të ndërmarra nga organet e Odës së Noterëve, në pajtim me Ligjin për 
procedurën administrative dhe ligjin për kontestet administrative. 

2. Oda dorëzon raportin gjithëpërfshirës vjetor lidhur me aktivitetet e tij në Ministrinë 
e Drejtësisë, në kohën e përcaktuar nga ky i fundit. Raporti i tillë adreson aktivitetet 
e Noterëve, ushtruesve të detyrës së noterit dhe kandidatëve për noter gjatë vitit 
paraprak, si dhe orarin e punës për ushtrimin e detyrave kryesore të Odës për vitin 
pasues, përfshirë këtu vlerësimet relevante financiare. 

 
Neni 66 

Takimet e kuvendit 
 
1. Komisioni thërret takimet vjetore të Kuvendit të Odës duke lajmëruar me shkrim të 

gjithë anëtarët e Odës lidhur me kohën, vendin dhe agjendën e takimit të Kuvendit, 
të paktën dy (2) javë më herët. 
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2. Takimet Ad Hoc të Kuvendit të Odës mund të thirren në mënyrën e treguar në 
paragrafin 1 të këtij neni, për adresimin e çështjeve urgjente lidhur me Noterët dhe 
që duhen zgjidhur para takimit vjetor të Kuvendit, me iniciativë të: 
2.1. Komisionit të Odës së Noterëve; 
2.2. Ministrisë së Drejtësisë; 
2.3. Të paktën një të pestës (1/5) së anëtarëve të Odës së Noterëve. 

3. Anëtarët e Komisionit të Odës së Noterëve marrin pjesë personalisht në mbledhjet e 
Kuvendit. 

 
Neni 67 

Kompetenca e Kuvendit të Odës 
 
1. Kuvendi i Odës mund të fusë në agjendën e tij dhe të miratojë zgjidhjet në lidhje me 

cilëndo çështje përbrenda kompetencave të Odës së Noterëve. 
2. Kuvendi i Odës ka kompetencë ekskluzive për të marrë vendime lidhur me këto çështje: 

2.1. aprovimi dhe ndryshimi i statutit të Odës; 
2.2. zgjedhja e anëtarëve të Komisionit të Odës, përfshirë këtu Presidentin e Odës 

dhe kryesuesin e Komisionit; 
2.3. aprovimi i buxhetit vjetor; 
2.4. shuma e kontributit të detyrueshëm të Noterëve për Odën; 
2.5. aprovimi i raporteve vjetore; 
2.6. zgjedhja e anëtarëve të Komitetit të Auditimit; 
2.7. zgjedhja e anëtarëve të Këshillit të arbitrazhit dhe disiplinor. 

3. Vendimet e Kuvendit merren në Takimet, në bazë të shumicës së thjeshtë të votave. 
Takimi ka kuorumin e nevojshëm nëse të paktën dy të tretat (2/3) e numrit të 
përgjithshëm të anëtarëve të Odës janë të pranishëm, apo të përfaqësuar. Në 
mungesë të kuorumit, thirret takimi tjetër nga anëtarët e pranishëm. 

 
Neni 68 

Komisioni dhe Presidenti i Odës 
 
1. Anëtarët e Komisionit të Odës (“Komisioni”), përfshirë këtu Presidentin dhe Nën-

Presidentin e Odës, zgjidhen nga Kuvendi me votime të fshehta, për mandate tri (3) 
vjeçare. Komisioni duhet të përfshijë edhe tre (3) anëtarë të tjerë të Odës. 

2. Në mes të sesioneve të Kuvendit të Odës, Komisioni ushtron të gjitha detyrat e 
Odës që nuk hyjnë në kuadër të kompetencave ekskluzive të organeve të tjera të 
Odës. Do të sigurohet veprimi në pajtim me statutin e Odës dhe implementimi i 
duhur i vendimeve të Kuvendit. 

3. Presidenti i Odës është kryesues i Komisionit. Presidenti thërret sesionet e rregullta 
të Komisionit, që zakonisht mbahen për çdo muaj. Ai apo ajo përfaqëson Odën në 
të gjitha aktet ligjore. 
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Neni 69 
Komiteti për auditim 

 
1. Komiteti për Auditim i Odës (“Komiteti për Auditim”) bën auditimin e aktiviteteve 

ekonomike dhe të menaxhimit të Odës së Noterëve, me iniciativë të tij apo me 
kërkesën e bërë nga të paktën një e pesta (1/5) e anëtarëve të Odës. 

2. Komiteti për Auditim shqyrton dhe siguron komente në raportin vjetor për sa u përket 
aktiviteteve të Odës, para se të bëjë dorëzimin e raportin në Kuvendin e Odës. 

3. Komiteti për Auditim përbëhet nga të paktën tre (3) anëtarë që zgjidhen nga 
Kuvendi për një periudhë deri në tri (3) vite. Anëtarët e Komitetit për Auditim nuk 
mund të jenë anëtarë të Komisionit apo të Këshillit Disiplinor e të Arbitrazhit të 
Odës. 

4. Vendimet e Komitetit për Auditim miratohen me shumicë votash. 
 

Neni 70 
Arbitrazhi dhe Këshilli disiplinor 

 
1. Këshilli i arbitrazhit dhe ai disiplinor i Odës (“Këshilli”): 

1.1. vendosë për ankesat ndaj Noterëve në çështjet disiplinore, të paraqitura nga 
anëtarët e publikut apo Noterët tjerë, Komisioni apo Komiteti për Auditim; 

1.2. vepron si arbitër në kontestet në mes të Noterëve apo kur përfshihen 
kandidatët për noter, ose në kontestet në mes të noterëve dhe klientëve të tyre. 

2. Këshilli mund të marrë vendim gjithashtu ex officio për inicimin e procedurës 
disiplinore ndaj Noterit, nëse ka bazë të arsyeshme për të besuar se Noteri ka bërë 
shkeljen e obligimeve të tij apo saj ashtu si përcaktohen me ligj apo shkeljen e 
Kodin e Etikës Noteriale dhe sjelljes profesionale. 

3. Këshilli përbëhet nga të paktën tre (3) anëtarë që zgjidhen nga Kuvendi për një 
periudhë deri në tri (3) vite. Anëtarët e Këshillit nuk duhet të jenë anëtarë të 
Komisionit apo të Komitetit për Auditim. Numri i përshtatshëm i anëtarëve 
alternativ zgjidhet bashkë me anëtarët e rregullt. 

4. Këshilli është multi-etnik dhe anëtarët e tij duhet të jenë Noterë të shquar që 
plotësojnë standardet më të larta të efikasiteti, kompetencës dhe integritetit. Ata do 
të jenë të pavarur e të paanshëm. 

5. Anëtari i Këshillit do të tërhiqet nga shqyrtimi i çështjeve në të cilat mund të ngriten 
shqetësime legjitime lidhur me paanësinë e tij apo saj. 

6. Vendimet e Këshillit merren me shumicë votash. 
7. Vendimet e Këshillit bëhen publike. 
 

Neni 71 
Detyra për ruajtjen e fshehtësisë nga anëtarët dhe të punësuarit e Odës 

 
1. Noteri apo i punësuari i Odës që gjatë aktiviteteve të tij apo saj në kuadër të Odës, 

mëson informata lidhur me përmbajtjen e akteve noteriale, mund t’i zbulojë ato 
informata vetëm me urdhër të gjykatës, dhe me lejen e dhënë nga Komisioni. Ky 
detyrim për ruajtjen e fshehtësisë mbetet edhe pas pushimit të aktiviteteve të 
personit në kuadër të Odës, qoftë si anëtar apo i punësuar. 
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2. Një noter apo i punësuar në Odë që publikon informata të tilla do të dënohet 
penalisht me një shumë prej pesëqind (500) deri në njëqindmijë (100.000) Euro. 

 
KREU XIII 

MBIKËQYRJA DHE DISIPLINA 
 

Neni 72 
Dispozitë e përgjithshme lidhur me mbikëqyrjen e aktiviteteve noteriale 

 
Ministria e Drejtësisë konstaton, në konsultim me Odën e Noterëve, që të gjitha aktet 
noteriale janë ushtruar në pajtueshmëri me ligjin e zbatueshëm. Mbikëqyrja e tillë 
përfshin përgatitjen e dokumenteve të noterizuara, arkivimin e dokumenteve të 
noterizuara dhe respektimin e tarifave noteriale. 
 

Neni 73 
Mbikëqyrja e rregullt 

 
1. Mirëmbajtja e secilës zyrë noteriale dhe ushtrimi i detyrave nga ana e noterit 

përkatës, shqyrtohet në çdo dy (2) vite, në datën specifike, duke lajmëruar 
paraprakisht Noterin përkatës për datën e shqyrtimit, përmes postës së regjistruar, 
me faksimil apo porosi elektronike. 

2. Noteri përkatës apo personi i autorizuar nga ai apo ajo vepron në pajtim me këtë 
njoftim dhe me cilat do udhëzime të lëshuara nga Ministria e Drejtësisë në kontekst 
të shqyrtimit që do bëhet. 

3. Do të mbahet procesverbali në të cilin përshkruhet shqyrtimi i bërë. Ky 
procesverbal nënshkruhet nga personat që kryejnë mbikëqyrjen dhe nga Noteri zyra 
e të cilit/cilës dhe/apo aktivitetet e të cilit/cilës janë inspektuar. Inspektimi i librave 
të regjistrimeve të Noterit shënohet në shënimin e fundit të librit përkatës. 

4. Kopja origjinale e procesverbalit mbetet në Odën e Noterëve, dhe transkriptet e 
legalizuara i dorëzohen Noterit përkatës, Ministrisë së Drejtësisë, Presidentit të 
Gjykatës Komunale me juridiksion mbi selinë e Noterit dhe Presidentit të Odës së 
Noterëve. 

 
Neni 74 

Mbikëqyrja Ad Hoc 
 
Ministria e Drejtësisë mund të urdhërojë kryerjen e inspektimit ad hoc të zyrës 
noteriale, në mënyrën dhe sipas procedurës së parashikuar për kryerjen e mbikëqyrjes 
së rregullt, pa i bërë njoftim paraprak Noterit përkatës. 
 

Neni 75 
Dispozitat e përgjithshme lidhur me disiplinën 

 
1. Procedurat disiplinore mund të iniciohen ndaj Noterit, pavarësisht nga procedurat 

civile apo penale, për sjelljet që janë në kundërshtim me obligimet e Noterit sipas 
ligjit apo Kodit të Etikës Noteriale dhe sjelljes profesionale. 
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2. Pushimi i detyrës noteriale nuk ndikon në përgjegjësinë disiplinore për sjelljet që 
janë bërë gjatë ushtrimit të detyrës noteriale. 

3. Procedimet disiplinore iniciohen në kuadër të Odës së Noterëve, nga ana e 
Komitetit Disiplinor, ashtu si përcaktohet në nenin 70 të këtij ligji. 

4. Sanksionet disiplinore janë: 
4.1. qortimi me shkrim; 
4.2. gjoba që sillet nga pesëqind (500) në pesëmijë (5000) Euro; 
4.3. tërheqja e përkohshme e së drejtës për ushtrimin e aktiviteteve noteriale për 

një periudhë maksimale gjashtë (6) mujore; 
4.4. largimi nga detyra. 

5. Gjoba mund të shqiptohet në mënyrë kumulative me sanksionet e përcaktuara në 
nën-paragrafët 4.1, 4.3 dhe 4.4, paragrafi 4 i këtij neni. 

6. Këshilli Disiplinor siguron që sanksionet janë në përpjesëtim me sjelljen e 
pahijshme për të cilin shqiptohen ato. 

7. Sanksioni që qëndron në largimin nga detyra mund të shqiptohet vetëm nga 
Ministria e Drejtësisë, me propozim të Këshillit Disiplinor të Odës së Noterëve. 

8. Noteri të cilit i shqiptohet sanksioni disiplinor mund të kundërshtojë vendimin e 
Këshillit para panelit administrativ të themeluar nga Ministria e Drejtësisë, vendimi 
i të cilit konsiderohet si miratim përfundimtar administrativ. 

9. Paneli administrativ disiplinor përbëhet nga pesë (5) anëtarë, përfshirë këtu 
Ministrinë e Drejtësisë apo përfaqësuesin e tij, dy (2) noterë, një (1) profesor i 
drejtësisë dhe një (1) gjyqtar. 

10. Ankesa ndaj vendimit të panelit administrativ disiplinor pranë gjykatës kompetente, 
në pajtim me Ligjin mbi kontestet administrative dhe Ligjin mbi gjykatat e 
rregullta, ekziston si e drejtë, përveç në rast të sanksioneve që përfshijnë qortimin 
me shkrim apo gjobën më të vogël se shtatëqindepesëdhjetë (750) Euro. 

11. Do të lëshohet një Udhëzim Administrativ me të cilin rregullohet procedura e 
mëtejme në çështjet disiplinore, si dhe procedurat administrative dhe të apelimit në 
gjykatë. Procedura disiplinore duhet të mbrojë të drejtat e Noterit për të qenë i 
dëgjuar dhe për të mbrojtur veten e tij apo saj, apo me asistencën e një Noteri tjetër 
apo mbrojtësit. 

 
KREU XIV 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 76 
Dispozitat e përgjithshme 

 
1. Shumat përkatëse të tarifave të përkohshme noteriale përcaktohen nga Ministria e 

Drejtësisë në afat prej gjashtë (6) muajsh pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Këto tarifa 
të përkohshme noteriale do të vlejnë deri në kohën kur Oda përcakton, në konsultim 
me Ministrinë e Drejtësisë, tarifat e reja noteriale. 

2. Ministria e Drejtësisë miraton udhëzimet e nevojshme administrative dhe 
legjislacionin tjetër dytësor ku përshkruhen më hollësisht, në mes tjerash: 
2.1. natyra, përmbajtja, forma dhe modalitetet e përgatitjes së dokumenteve të 

noterizuara; 
2.2. mbajtja e librave noteriale, regjistrave dhe listave të tjera; 



 
Ligjet civile 

 1096 

2.3. kushtet për dërgesën e gjërave me vlerë që depozitohen tek noterët; 
2.4. forma, përmbajtja, mënyra e dërgesës dhe rivendosja e vulave noteriale dhe 

shenjave të zyrës /reklamës (pannonceaux – enseignes, logo); 
2.5. numri dhe lokacioni i zyrave noteriale. 

3. Gjatë periudhës kalimtare prej tri (3) viteve, praktikantët ligjorë me pesë (5) vite 
përvojë profesionale do të konsiderohen se plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë të 
dhëna në nenin 4, paragrafi 1 nën-paragrafi 1.3 i këtij ligji. 

4. Noterët marrin funksionet e përmendura në nenin 29 të këtij ligji vetëm pas 
periudhës kalimtare prej një (1) deri dy (2) vjeçare, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

5. Ministria e Drejtësisë organizon provimin e parë noterial në afat prej gjashtë (6) 
muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 

6. Ministria e Drejtësisë publikon njoftimin e parë për konkurrim për zyrat noteriale 
në afat prej një (1) muaji pas kohës kur dhjetë (10) kandidatët për shërbimin 
noterial të kenë kryer me sukses provimin për noter. 

7. Ministria e Drejtësisë vazhdon me publikimin e njoftimeve për konkurrim për zyrat 
noteriale deri në kohën e themelimit të Odës së Noterëve. 

8. Kuvendi i parë i Odës së Noterëve thirret në afat prej një (1) muaji pas marrjes së 
detyrës së noterëve të parë. 

9. Tri vite (3) pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, numri dhe selitë përkatëse të noterëve të 
Kosovës përcaktohen nga ana e Ministrisë së Drejtësisë pas konsultimit me 
Presidentët e Gjykatave Komunale dhe Odës së Noterëve. 

10. Në afat prej një (1) viti pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Institucionet e Përkohshme të 
Vetëqeverisjes dorëzojnë tek Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm 
ndryshimet në Ligjin për Trashëgimi të Kosovës dhe Ligjin për Procedurën jashtë-
kontestimore, që paraqitet e nevojshme nga ky ligj. 

 
Neni 77 

Hyrja në fuqi e Ligjit 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/ L-010 
17 Tetor 2008 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL- 053- 2008, datë 06.11.2008 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / 
Nr. 42 / 25 NËNTOR 2008 



 
Ligji Nr. 04/L-002 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-010 për noterinë 

LIGJI Nr. 04/L-002 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-010 

PËR NOTERINË 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-010 
PËR NOTERINË 

 
Neni 1 

 
1. Në tërë tekstin e ligjit bazik togfjalëshi “President i Gjykatës” zëvendësohen me 

togfjalëshin “Kryetar i Gjykatës”. 
2. Në tërë tekstin e ligjit bazik togfjalëshi “President i Odës” dhe “Nën-President” 

zëvendësohen me togfjalëshin “Kryetar i Odës” dhe “Nën-Kryetar”. 
 

Neni 2 
 
Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 2. ne rreshtin e fundit të këtij paragrafi fshihet 
togfjalëshi: “në pikën d” dhe shtohet togfjalëshi “nën-paragrafi 1.5., i paragrafit 1. të 
këtij neni”. 
 

Neni 3 
 
Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 2 ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

2. Kandidatet që plotësojnë kushtet për pranim në shërbimin noterial, në 
përputhje me Ligjin mbi Noterinë, mund të parashtrojnë kërkesë, për të hyrë 
në provimin për noter, pranë Ministrisë së Drejtësisë. 

 
Neni 4 

 
Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 4. fjalia: “Padia mund të paraqitet nga kandidatët e 
pakënaqur në afat prej tetë (8) ditësh nga publikimi i vendimit”, fshihet nga teksti i 
dispozitës. 
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Neni 5 
 
Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 2 ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

2. Vulat Noteriale duhet të jenë në përputhje me modelin rrethor të identifikuar 
lehtë, dhe përmbajnë emrin dhe mbiemrin e Noterit përkatës si dhe selinë e 
zyrës së tij apo saj. Karakteristikat e përgjithshme të vulave noteriale, bashkë 
me përshtatjet e nevojshme duhet të jenë në përputhje me dizajnin e vulave, 
siç përcaktohet me Ligjin për vulat në institucionet e Republikës se Kosovës. 

 
Neni 6 

 
Neni 30 i ligjit bazik, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.4, fshihet nga teksti i dispozitës. 
 

Neni 7 
 
Neni 44 i ligjit bazik fshihet ndërsa neni 45 bëhet neni 44, nenet 46 deri në 77, 
rinumërohen me numrat 45 deri në 76. 
 

Neni 8 
 
Titulli i nenit 68 i ligjit bazik “ Komisioni dhe Presidenti i Odës” ndryshohet dhe 
riformulohet “Komisioni dhe Kryetari i Odës”. 
 

Neni 9 
 
1. Neni 76 i ligjit bazik, paragrafi 10. ndryshohet dhe riformulohet si vijon: 

10. Ne afat prej një (1) viti, pas hyrjes në fuqi të plotësim ndryshimit të këtij ligji, 
Ministria e Drejtësisë propozon Ligjin për trashëgimi të Kosovës dhe Ligjin 
për procedurën jokontestimore, që paraqitet e nevojshme nga ky ligj. 

2. Neni 76 i ligjit bazik, pas paragrafit 10, shtohet paragrafi i ri 11, si vijon: 
11. Ministria e Drejtësisë nxjerr akte nënligjore me qëllim të zbatimit të Ligjit për 

Noterinë. 
 

Neni 10 
 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/ L-002 
21 korrik 2011 
 
Ligji shpallet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në 
nenin 80 paragrafi 5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.7 / 10 GUSHT 2011, 
PRISHTINË 
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Ligji Nr. 03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme 

LIGJI Nr. 03/L-139 
PËR SHPRONËSIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme .............................................................................................................. 1099 
Kreu II: Punët përgatitore........................................................................................................................... 1105 
Kreu III: Procedura e shpronësimit ............................................................................................................ 1106 
Kreu IV: Bartja e pronës së paluajtshme përfituesit................................................................................... 1115 
Kreu V: Kompensimi ................................................................................................................................. 1117 
Kreu VI: Caktimi i shumës së kompensimit .............................................................................................. 1122 
Kreu VII: Heqja dorë nga shpronësimi ...................................................................................................... 1124 
Kreu VIII: Kalimi i posedimit dhe i pronësisë ........................................................................................... 1125 
Kreu IX: Kthimi i pronës së shpronësuar ................................................................................................... 1125 
Kreu X: Marrja në shfrytëzim të përkohshëm të pronës së paluajtshme.................................................... 1126 
Kreu XI: Mjetet juridike............................................................................................................................. 1129 
Kreu XII: Dispozitat kalimtare, të ndryshme dhe përfundimtare............................................................... 1133 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Miraton: 
 

LIGJIN PËR SHPRONËSIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
1. Me këtë ligj përcaktohen: 

1.1. rregullat dhe kushtet sipas të cilave Qeveria ose një Komunë mund të bëjë 
shpronësimin e të drejtave pronësore ose të drejtave tjera në pronën e 
paluajtshme të një personi; 

1.2. rregullat dhe kushtet sipas të cilave Qeveria mund të autorizojë kufizimin dhe 
shfrytëzimin e përkohshëm të pronës së paluajtshme, 

1.3. procedurat për kryerjen e shpronësimit ose kufizimit të pronësisë, 
1.4. rregullat dhe procedurat të cilat do të përdoren për përcaktimin e shumës dhe 

pagesës për kompensimin e shpronësimit ose kufizimit të pronësisë; dhe 
1.5. dispozitat tjera të cilat rregullojnë çështje tjera që kanë të bëjnë me 

shpronësimin ose kufizimin e pronësisë. 
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Neni 2 
Përkufizimet 

 
1. Me qëllim të interpretimit dhe zbatimit të këtij ligji, termet dhe shprehjet në vijim, 

kurdo që përdoren në këtë ligj, kanë kuptimin e përcaktuar më poshtë, përveç nëse 
konteksti në të cilin këto terme ose shprehje përdoren, qartësisht ka kuptim tjetër: 
“Subjekti kërkues” nënkupton një autoritet publik, NP ose Person të përcaktuar në 
paragrafin 3. të nenit 7 të këtij ligji i cili paraqet kërkesën për shpronësimin e 
pronës së paluajtshme pranë një Organi Shpronësues. Nëse Organi Shpronësues 
vepron me vetiniciativë, atëherë ai konsiderohet subjekt kërkues. 
“Përfitues” nënkupton personin ose autoritetin publik, i cili në përputhje me nenin 
14 të këtij ligji, merr nga Organi Shpronësues të drejtën e shfrytëzimit dhe/ose 
administrimit të pronës së paluajtshme. 
“Ditë pune” nënkupton të gjitha ditët e javës, përveç të Shtunës dhe të Dielës dhe 
festave zyrtare në Kosovë. 
“Autoritet Qendror Publik” nënkupton të gjitha Autoritetet Publike përveç 
Autoriteteve Publike Komunale. 
“Propozimi Gjithëpërfshirës” nënkupton Propozimin Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 Mars 2007. 
“Organi Shpronësues” nënkupton një Komunë ose Qeverinë që është e autorizuar 
për kryerjen e shpronësimit sipas nenit 4 të këtij ligji. 
“Shpronësim” nënkupton çdo vepër të një Organi Shpronësues që përfshin (i) 
marrjen e një të drejte ose interesi të ligjshëm që është në zotërim ose pronësi të një 
Personi në një pronë të paluajtshme, ose (ii) krijimin e detyrueshëm të një servituti 
ose një të drejte tjetër të shfrytëzimit në pronën e paluajtshme. Termi “Shpronësim” 
nuk aplikohet për veprat e ligjshme të një autoriteti publik për ekzekutimin e një 
pengu në një pronë të paluajtshme, i cili është krijuar në përputhje me një ligj tjetër 
ose kontratë të shkruar. 
“Vendimi Përfundimtar” nënkupton vendimin e miratuar nga Organi Shpronësues 
në përputhje me nenin 11 të këtij ligji. 
“Pronë e Paluajtshme” nënkupton (i) tokën, (ii) ndërtesat ose pjesët e veçanta të 
një ndërtese të ndërtuara në, mbi ose nën sipërfaqen e tokës si dhe (iii) pjesët 
përbërëse dhe sendet akcesore të cilat i janë bashkuar tokës ose ndërtesës në bazë të 
përhershme dhe të cilat nuk mund të largohen pa përpjekje të paarsyeshme ose jo-
ekonomike, dhe (iv) frutat e pashkëputura nga toka. 
“KPMM” nënkupton Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale. 
“Kontratë e Infrastrukturës” nënkupton një kontratë për ndërtimin, zgjerimin, 
themelimin ose vendosjen e punëve, infrastrukturës dhe/ose pajisjeve të 
konsiderueshme të cilat e avancojnë interesin e përgjithshëm ekonomik dhe/ ose 
mirëqenien sociale të Kosovës, duke përfshirë – por pa u kufizuar – një marrëveshje 
për themelimin e një partneriteti publiko privat. 
“Zotëruesi i Interesit” nënkupton çdo person i cili zotëron një interes të caktuar 
dhe të ligjshëm, përveç një interesi pronësor në një pronë të paluajtshme. 
“Autoritet Publik Komunal” nënkupton (i) një autoritet ose organ komunal të 
përcaktuar në Ligjin e Vetëqeverisjes Lokale, (ii) një departament, pjesë ose nën-
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njësi të autoritetit ose organit komunal, ose (iii) një organ ose autoritet tjetër të 
themeluar nga autoriteti ose organi komunal. 
“Komunë” ka kuptimin e përcaktuar në Ligjin e Vetëqeverisjes Lokale. 
“Pronar” nënkupton çdo person i cili zotëron një interes pronësor në një pronë të 
paluajtshme. 
“Person” do të thotë një person fizik, Sipërmarrje ose Autoritet Publik. 
“NP” nënkupton një ndërmarrje publike të klasifikuar si të tillë nga, ose në 
përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike. 
“Vendimi Preliminar” nënkupton vendimin e Organit Shpronësues të miratuar në 
përputhje me paragrafin 1. të nenit 10 të këtij ligji. 
“Autoritet Publik” do të thotë secilën nga vijueset: (i) çdo organ, autoritet ose 
agjenci publike e cila - në përputhje me Ligjin e Kosovës - ushtron kompetenca 
publike ekzekutive, legjislative, rregullative, administrative ose gjyqësore, dhe 
përfshin (ii) çdo departament, pjesë ose nën-njësi të këtij organi, autoriteti ose 
agjencie publike. 
“Partneritet Publiko-Privat” ose “Partneritet” nënkupton një partneritet publiko-
privat të themeluar në përputhje me Ligjin për Partneritetet Publiko Private. 
“Organ Tenderues” nënkupton një Autoritet Publik i cili është autorizuar për 
ushtrimin e një procedure të tenderimit për dhënien e një Kontrate të 
Infrastrukturës, në përputhje me dispozitat e një marrëveshje ndërkombëtare ose 
ligji të miratuar nga Kuvendi. 
“Sipërmarrje” do të thotë një organ, shoqatë, institucion, ndërmarrje, shoqëri 
tregtare, person juridik ose organizatë tjetër. 

2. Fjalët e cilësdo gjini të përdorura në këtë ligj nënkuptojnë edhe gjinitë e tjera dhe 
fjalët në numrin njëjës nënkuptojnë edhe numrin shumës dhe anasjelltas. 

3. Përveç nëse konteksti qartësisht kërkon një interpretim tjetër, të gjitha referencat në 
këtë ligj ndaj ligjeve, rregulloreve ose akteve të tjera nënligjore ose dispozitave të 
caktuara të tyre duhet të interpretohen për të përfshirë të gjitha ndryshimet dhe 
plotësimet e tyre. Nëse ligji, rregullorja ose akti nënligjor është shfuqizuar dhe 
zëvendësuar me akte të reja që rregullojnë fushën e njëjtë, referencat në këtë ligj 
duhet të interpretohen për t’i përfshirë këto akte të reja dhe, sipas rastit, dispozitat 
gjegjëse në to. 

 
Neni 3 

Dispozitat e përgjithshme 
 
1. Vetëm një Organ Shpronësues, i përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji është i 

autorizuar të bëjë shpronësimin e pronës së paluajtshme. Kompetencat e Organit 
Shpronësues për shpronësimin e pronës së paluajtshme ushtrohen në përputhje me 
kufizimet, rregullat dhe kushtet e përcaktuara me këtë ligj. Asnjë Autoritet tjetër 
Publik nuk është i autorizuar të kryejë shpronësime. 

2. Ky ligj rregullon vetëm shpronësimin dhe kufizimin formal të pronës së 
paluajtshme nga Autoritetet Publike. Asnjë dispozitë e këtij ligji nuk do të 
interpretohet më qëllim të kufizimit të të drejtave kushtetuese, ligjore ose të drejtave 
sipas një marrëveshje ndërkombëtare, të personave për të kërkuar kompensim për 
humbjet e shkaktuara nga një masë ose vepër e marrë ose miratuar nga një ose më 
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shumë Autoritete Publike, nëse mund të dëshmohet se këto masa ose vepra janë në 
masë të konsiderueshme të barasvlershme me një shpronësim. 

3. Objekt i shpronësimit sipas këtij ligji mund të jenë të drejtat private pronësore ose 
të drejtat tjera private në një pronë të paluajtshme, me përjashtim të të drejtave në 
pronën e paluajtshme të cilat janë pjesë e një kategorie të pronës e cila në bazë të 
Kushtetutës ose Propozimit Gjithëpërfshirës shprehimisht janë përcaktuar se nuk 
mund të jenë objekt i shpronësimit. 

4. Gjithashtu përcaktohet se Qeveria, në përputhje me paragrafin 3 të nenit 4 të këtij 
ligji mund të shpronësojë të drejtat pronësore ose të drejtat tjera të një Komune ose 
Autoriteti Publik Komunal në pronën e paluajtshme. Në këto raste, shprehimisht 
përcaktohet se Komuna përkatëse ose Autoriteti Publik Komunal ka të drejtat e 
njëjta si ato të cilat u janë dhënë Personave privat sipas këtij ligji, duke përfshirë të 
drejtën për kundërshtimin e ligjshmërisë së shpronësimit dhe/ose shkallës së 
kompensimit. Përveç masave të marra për ushtrimin e këtyre të drejtave, asnjë 
Komunë ose Autoritet Publik Komunal nuk do të pengojë ose ndërhyjë në 
realizimin e shpronësimit. Përveç kësaj, shprehimisht përcaktohet se: 
4.1. në asnjë rast Komuna ose Autoriteti Publik Komunal nuk do të kundërshtojë 

ose të pengojë kryerjen e një shpronësimi i cili realizohet nga Qeveria në 
përputhje me këtë ligj, për shkak të mospërputhjes me një plan aktual ose të 
ardhshëm hapësinor or urbanistik ose akt tjetër ligjor ose vendim të një 
Autoritetit Publik Komunal; dhe 

4.2. ky ligj – dhe shpronësimet e ligjshme nga Qeveria në përputhje me këtë ligj – 
kanë përparësi ndaj cilitdo plan, akt apo vendim të këtillë. 

 
Neni 4 

Qëllimi i Ligjshëm Publik; Domosdoshmëria; Mosdiskriminimi; 
Organi Shpronësues 

 
1. Organi Shpronësues është i autorizuar të bëjë shpronësimin e pronës së paluajtshme 

vetëm pas përmbushjes së të gjitha kushteve në vijim. 
1.1. shpronësimi bëhet në mënyrë të qartë dhe të drejtpërdrejtë për arritjen e një 

qëllimi të ligjshëm publik brenda kompetencave të tij të përcaktuara në 
paragrafët 2 ose 3 të këtij neni; 

1.2. qëllimi i ligjshëm publik nuk mund të arrihet në mënyrë praktike pa kryerjen 
e Shpronësimit; 

1.3. përfitimi publik nga shpronësimi është më i madh se interesat të cilat do të 
ndikohen negativisht nga Shpronësimi; dhe 

1.4. prona e paluajtshme e cila është objekt i shpronësimit nuk është zgjedhur për 
arritjen e një qëllimi ose synimi diskriminues; dhe 

1.5. Organi Shpronësues i ka përmbushur të gjitha dispozitat e aplikueshme të 
këtij ligji. 

2. Organi Shpronësues i Komunës është kryetari i Komunës, përveç nëse Kuvendi 
Komunal i Komunës përkatëse, përmes një akti të miratuar në përputhje me nenin 
12 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, cakton një Autoritet tjetër Publik Komunal 
për të vepruar në cilësinë e Organit Shpronësues të Komunës. Organi Shpronësues i 
Komunës mund bëjë shpronësimin e pronës se paluajtshme vetëm nëse: 

 1102 



 
Ligji Nr. 03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme 

2.1. kushtet e përcaktuara në paragrafit 1. të këtij neni janë përmbushur; 
2.2. shpronësimi i prek shprehimisht të drejtat private në fushëveprimin e 

paragrafit 3. të nenit 3 të këtij ligji; 
2.3. prona e paluajtshme përkatëse gjendet plotësisht brenda kufijve të Komunës; 

dhe 
2.4. shpronësimi ndërlidhet në mënyrë të qartë dhe të drejtpërdrejtë me arritjen e 

njërit nga qëllimet publike në vijim: 
2.4.1. zbatimin e një plani urbanistik dhe/ose hapësinor i cili është miratuar 

dhe shpallur nga një Autoritet Publik Komunal në përputhje me 
dispozitat përkatëse ligjore; 

2.4.2. ndërtimin ose zgjerimin e një ndërtese ose objekti i cili i do të 
shfrytëzohet nga një Autoritet Publik Komunal për ushtrimin e 
funksionit të tij publik; ose 

2.4.3. ndërtimin, zgjerimin, themelimin ose vendosjen e infrastrukturës 
dhe/ose stabilimenteve në vijim, nëse kjo është e nevojshme për 
avancimin e mirëqenies së përgjithshme ekonomike dhe/ose shoqërore 
të komunës ose ka një përfitim tjetër të qartë publik për banorët e 
komunës dhe është në përputhje me kushtet e aplikueshme ligjore: 
2.4.3.1. rrugët komunale (rrugët të cilat shtrihen tërësisht brenda 

Komunës) të cilat ofrojnë shërbime të transportit për publikun; 
2.4.3.2. objektet publike të cilat i nevojiten një Autoriteti Publik 

Komunal për sigurimin e shërbimeve arsimore, shëndetësore 
dhe/ose të mirëqenies sociale brenda Komunës; 

2.4.3.3. gypat që përdoren për sigurimin e shërbimeve të ujësjellësit 
dhe kanalizimit për vendbanimet brenda Komunës; 

2.4.3.4. deponitë komunale dhe vendet për deponimin e mbeturinave 
publike; 

2.4.3.5. varrezat publike komunale; ose 
2.4.3.6. parqet publike komunale dhe objektet publike komunale të 

sportit; ose 
2.4.4. përvetësimin e të drejtave sipërfaqësore të cilat i nevojiten një 

Autoriteti Publik Komunal për zbatimin e një licence të shfrytëzimit 
zejtar të mineraleve e cila i është dhënë Komunës nga KPMM në 
përputhje me Ligjin për Miniera dhe Minerale. 

3. Qeveria është e autorizuar ta bëjë shpronësimin e pronën për çfarëdo qëllimi tjetër 
të ligjshëm publik i cili nuk është përcaktuar në pikat e nën-paragrafit 2.4.1 deri më 
2.4.4 të këtij neni, nëse i plotëson kushtet e përcaktuara në paragrafin 1. të këtij 
neni. Për këto Shpronësime, Organi përgjegjës Shpronësues është Qeveria. Qëllime 
të ligjshme publike në kuptim të këtij paragrafi janë, por pa u kufizuar vetëm në 
këto: 
3.1. zbatimi i një plani urbanistik dhe/ose hapësinor i cili është miratuar dhe 

shpallur nga një Autoritet Publik Qendror në përputhje me të gjitha kërkesat 
përkatëse ligjore; 

3.2. ndërtimi ose zgjerimi i një ndërtese ose objekti i cili do të shfrytëzohet nga 
një Autoritet Publik Qendror për ushtrimin e funksionit të tij publik; 
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3.3. ndërtimin, zgjerimin ose vendosjen e infrastrukturës dhe/ose stabilimenteve të 
nevojshme për avancimin e mirëqenies së përgjithshme ekonomike dhe/ose 
shoqërore të Kosovës ose që ka një përfitim tjetër të qartë publik duke 
përfshirë, përveç tjerash, ndërtimin, zgjerimin ose vendosjen e: 
3.3.1. rrugëve shtetërore ose ndër-komunale të cilat ofrojnë shërbime të 

transportimit për publikun, duke përfshirë rrugët me pagesë; 
3.3.2. hekurudhave të cilat ofrojnë shërbime të transportimit për publikun; 
3.3.3. punimeve, objekteve, zonave të sigurisë ose zonave për ruajtjen e 

karburantit ose zonave për hedhjen e mbetjeve që ndërlidhen me 
prodhimin, furnizimin, transmisionin ose distribuimin e energjisë; 

3.3.4. minierave dhe punimeve tjera, zonave të sigurisë dhe objekteve për 
shfrytëzimin e resurseve minerare; 

3.3.5. stabilimenteve dhe linjave të telekomunikacionit, duke përfshirë linjat 
telegrafike dhe telefonike, dhe të rrjetit të radios dhe televizionit; 

3.3.6. objekteve publike të nevojshme për qëllime të arsimit, shëndetësisë 
dhe/ose shërbimeve të mirëqenies sociale nga një Autoritet Qendror 
Publik; 

3.3.7. gypat kryesor që përdoren nga një NP për sigurimin e shërbimeve të 
ujësjellësit dhe kanalizimit për publikun; 

3.3.8. deponive dhe vendeve për deponimin e mbeturinave publike; 
3.3.9. pendave; 
3.3.10. rezervuarëve publik të ujit; 
3.3.11. varrezave shtetërore për veteranë të dalluar dhe shërbyes publik të 

dalluar; 
3.3.12. aeroportet publike, duke përfshirë zonat e sigurisë rreth aeroporteve 

publike; 
3.3.13. parqet shtetërore publike dhe objektet shtetërore publike të sportit; 
3.3.14. rezervatet mjedisore ose natyrore, duke përfshirë ato me qasje të 

kufizuar për publikun; ose 
3.3.15. punimeve, infrastrukturës, objekteve, zonave ose vendeve të cilat janë 

paraparë në një Kontratë të Infrastrukturës të dhënë nga një Organ 
Tenderues, ose që nevojiten me arsye për zbatimin e kësaj kontrate. 

3.4. mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe vendeve me rëndësi 
arkeologjike, historike ose shkencore, por vetëm nëse vendi është përcaktuar 
si i tillë në mënyrë të ligjshme me një rezolutë të Kuvendit dhe, ose: 
3.4.1. pronari i pronës së paluajtshme në të cilin ndodhet monumenti ose 

vendi refuzon ta mbrojë atë ose për shkak të pamundësisë objektive 
nuk mundet ta mbrojë monumentin ose vendin; ose 

3.4.2. pronari pranon ose kërkon shpronësimin e pronës përkatëse. 
4. Prona e shpronësuar nga Organi Shpronësues i një Komune, pas përfundimit të 

procesit të shpronësimit, shndërrohet në pronë Komunale. 
5. Prona e shpronësuar nga Qeveria, pas përfundimit të procesit të shpronësimit, 

shndërrohet në pronë të Republikës së Kosovës. 
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KREU II 
PUNËT PËRGATITORE 

 
Neni 5 

Punët përgatitore 
 
1. Në çdo kohë para inicimit të një procedure të shpronësimit Organi Shpronësues 

mund të autorizojë kryerjen e punëve përgatitore për përcaktimin e përshtatshmërisë 
potenciale të një ose më shumë parcelave të pronës së paluajtshme për qëllimin 
përkatës publik. Autorizimi i lartpërmendur duhet të përcaktohet në detale në një 
vendim me shkrim të Organit Shpronësues. Ky vendim me shkrim duhet të 
përcaktojë parcelën ose parcelat e pronës së paluajtshme të cilat janë objekt i 
autorizimit, dhe hyn në fuqi pas shpalljes sipas paragrafit 2. të këtij neni. 

2. Organi Shpronësues shpall çdo vendim të këtillë i cili autorizon kryerjen e punëve 
përgatitore në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe në një gazetë me tirazh të madh në 
Kosovë. 

3. Për të lehtësuar kryerjen profesionale të punëve përgatitore, Organi Shpronësues 
mund t’ia delegojë autoritetin për kryerjen e këtyre punëve një Autoriteti tjetër 
Publik ose një pale të tretë që posedon ekspertizën e nevojshme. Nëse pala e tretë 
do të kompensohet me para publike, procesi i zgjedhjes duhet të zhvillohet përmes 
një procesi të ligjshëm të prokurimit. 

4. Punët përgatitore mund të kryhen edhe pa lejen e Pronarëve dhe Zotërueseve 
përkatës të Interesave. 

5. Punët përgatitore u nënshtrohen këtyre kushteve: 
5.1. Organi Shpronësues, Autoriteti Përgjegjës Publik ose pala e tretë duhet t’u 

sigurojë të gjithë Personave të cilët janë ose pretendojnë se janë Pronarë ose 
Zotërues të një Interesi në pronën e paluajtshme e cila është objekt i punëve 
përgatitore, një njoftim paraprak me shkrim prej së paku njëzet (20) ditëve të 
punës mbi periudhat kohore gjatë të cilave do të kryhen punët përgatitore në 
secilën parcelë të pronës së paluajtshme; megjithatë, ky njoftim u dërgohet 
vetëm: 
5.1.1. personave, emrat dhe adresat e të cilëve mund të verifikohen nga të 

dhënat kadastrale ose të dhënat tjera mbi pronën e paluajtshme në 
Kosovë, duke përfshirë të dhënat e Agjencisë Kosovare të Pronës dhe 
të dhënat e fundit mbi tatimin në pronë; dhe 

5.1.2. personave të cilët në atë kohë janë duke e shfrytëzuar në mënyrë të 
vazhdueshme dhe të ligjshme pronën përkatëse për qëllime banimi ose 
qëllime afariste. 

5.2. punët përgatitore duhet të kryhen vetëm brenda orarit të zakonshëm të punës 
gjatë ditëve të punës, përveç nëse: 
5.2.1. për shkak të natyrës ose qëllimit të punëve përgatitore, ato duhet të 

kryhen në një kohë tjetër; ose 
5.2.2. vendi në të cilin do të kryhen punët përgatitore, duke përfshirë kalimin 

(duke përjashtuar rrugët publike) të cilat përdoren për të hyrë ose dalë 
nga ky vend, do të jenë së paku njëqind (100) metra largësi nga një 
ndërtesë e cila shfrytëzohet në mënyrë të ligjshme për qëllime banimi; 
dhe 
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5.3. punët përgatitore duhet të kryhen në një mënyrë të arsyeshme që zvogëlon 
shqetësimet ose ndërhyrjet ndaj personit i cili në atë kohë ligjërisht e ka në 
shfrytëzim pronën. 

 
Neni 6 

Kompensimi për dëmin e shkaktuar nga punët përgatitore 
 
1. Çdo person i cili është pronar ose zotërues i një interesi në pronën e paluajtshme e 

cila është objekt i punëve përgatitore ka të drejtën e kompensimit për: 
1.1. humbjen e të drejtës për shfrytëzimin ose gëzimin e pronës ose cilësdo pjesë 

të saj gjatë kryerjes së punëve përgatitore; dhe 
1.2. të gjitha dëmet tjera ndaj pronës ose personit të cilat janë shkaktuar si rezultat 

i punëve përgatitore. 
2. Organi Shpronësues është përgjegjës për pagimin e menjëhershëm të këtij 

kompensimi. Nëse është përcaktuar shprehimisht në vendimin për autorizimin e 
kryerjes së punëve përgatitore ose në një kontratë, dhe vetëm deri në masën e 
përcaktuar në atë vendim ose kontratë, Organi Shpronësues ka të drejtë të kërkojë 
kompensim (rimbursim) nga autoriteti publik ose pala e tretë e autorizuar për 
kryerjen e punëve përgatitore. 

3. Kompensimi i cili kërkohet sipas paragrafit 1. të këtij neni është i veçantë nga 
kompensimi i shpronësimit nëse prona bëhet objekt i një vendimi për shpronësim. 

4. Nëse Organi Shpronësues dhe pronari ose zotëruesi i interesit nuk mund të pajtohen 
për shumën e kompensimit të paraparë në paragrafin 1. të këtij neni, pronari 
përkatës ose zotëruesi i interesit ka të drejtë të paraqesë padi për kompensim pranë 
gjykatës kompetente. 

 
KREU III 

PROCEDURA E SHPRONËSIMIT 
 

Neni 7 
Inicimi dhe Përfundimi i Procedurës së Shpronësimit 

 
1. Pas përmbushjes së të gjitha kushteve të përcaktuara në nenin 4 të këtij ligji, Organi 

përkatës Shpronësues mund të fillojë ushtrimin e procedurës së shpronësimit në 
përputhje me procedurat dhe kushtet e përcaktuara në këtë ligj. 

2. Procedura e shpronësimit mund të iniciohet nga Organi përgjegjës Shpronësues, siç 
është përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji, me vetiniciativë ose pas dorëzimit të një 
kërkese në organin shpronësues. 

3. Kërkesat mund të dorëzohen nga një autoritet publik ose NP. Kur Organi 
Shpronësues është Qeveria, kërkesat gjithashtu duhet të dorëzohen nga: 
3.1. një Partneritet Publiko-Privat; 
3.2. njëra nga palët në një Kontratë të Infrastrukturës të dhënë nga një Organ 

Tenderues; ose 
3.3. cilido trashëgimtar, pasardhës si dhe cilido subjekt i caktuar nga Partneriteti 

ose pala e lartpërmendur. Nëse Organi Shpronësues është duke vepruar me 
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vetiniciativë, ky Organ Shpronësues do të urdhëroj një ose më shumë nga 
anëtarët ose zyrtarët e tij që të përgatisin dhe dorëzojnë kërkesën. 

4. Procedura e Shpronësimit në tërësi ose pjesa përkatëse e saj, përmbyllet ose 
ndalohet: 
4.1. kur e drejta pronësore në pronën e paluajtshme regjistrohet në mënyrë të 

ligjshme në emër të Komunës (kur Shpronësimi është kryer nga Organi 
Shpronësues i Komunës) ose Republikës së Kosovës (kur Organi 
Shpronësues është Qeveria) pas ushtrimit të procedurës dhe pagimit të 
kompensimit të paraparë me këtë ligj; 

4.2. nëse Organi Shpronësues nxjerr vendim për refuzimin, pjesërisht ose 
plotësisht të kërkesës për shpronësim: 
4.2.1. nëse Subjekti Kërkues nuk ka paraqitur ankesë kundër vendimit për 

refuzim para skadimit të afatit të paraparë për paraqitjen e këtyre 
ankesave; ose 

4.2.2. nëse Subjekti Kërkues ka paraqitur kërkesën brenda afatit të paraparë, 
në datën e lëshimit të aktgjykimit të formës së prerë nga gjykata 
përkatëse, ose nëse vendimi nuk është i formës së prerë nga gjykata e 
apelit; ose 

4.3. nëse para miratimit të vendimit për Shpronësim, Subjekti Kërkues bën 
tërheqjen e kërkesës për shpronësim, pjesërisht ose plotësisht; ose 

4.4. nëse përmbyllja ose ndalimi i procedurës së shpronësimit ose pjesës përkatëse 
të saj kërkohet me një aktgjykim të formës së prerë të gjykatës kompetente. 

5. Nga dita e hyrjes në fuqi të Shpronësimit shuhen të gjitha të drejtat paraprake 
pronësore, të drejtat e posedimit, interesat e siguruara, servitutet, të drejtat e 
ndërtimit dhe të parablerjes si dhe të drejtat e tjera mbi pronën e Shpronësuar nga 
Organi Shpronësues. 

 
Neni 8 

Kërkesa për shpronësim 
 
1. Kërkesa për Shpronësim përmban këto të dhëna: 

1.1. emrin dhe adresën e Organit Shpronësues dhe, nëse Organi Shpronësues nuk 
është duke vepruar me vetiniciativë, emrin dhe adresën e Subjektit Kërkues; 

1.2. emrin dhe adresën e secilit Person i cili është, ose pretendon se është, Pronar 
ose Zotërues i një Interesi në secilën parcelë të pronës të paluajtshme, nëse 
këto të dhëna mund të vërtetohen lehtësisht nga të dhënat kadastrale dhe të 
dhënat tjera në dispozicion mbi pronën e paluajtshme në Kosovë, duke 
përfshirë të dhënat e Agjencisë Kosovare të Pronës dhe të dhënat e fundit të 
tatimit në pronë; 

1.3. vendndodhjen dhe numrin e secilës parcelë të pronës së paluajtshme, dhe – 
nëse vetëm një pjesë e parcelës është objekt i shpronësimit dhe/ose vetëm 
disa të drejta në cilëndo nga këto parcela – një përshkrim të hollësishëm të 
pjesës së parcelës dhe/ose të drejtave që janë objekt i kërkesës; 

1.4. për secilën parcelë, një përshkrim të të gjitha të drejtave (pavarësisht nëse ato 
janë të drejta të vërtetuara ose të pretenduara) në parcelën për të cilën subjekti 
kërkues kërkon shpronësimin. 
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1.5. një përshkrim i hollësishëm të qëllimit publik për të cilin kërkohet 
shpronësimi; 

1.6. çfarëdo dokumente të rëndësishme të cilat e provojnë ligjshmërinë e qëllimit 
publik dhe/ose nevojën për shpronësimin e kërkuar (ose, nëse këto dokumente 
janë në dispozicion në formë elektronike, një indikacion të qartë të vendit në 
të cilin mund të merren); 

1.7. të dhëna të cilat përcaktojnë nëse – dhe deri në çfarë mase - kërkohet 
shpronësimi i sendeve akcesore, sendeve përbërëse dhe/ose të frutave të 
pronës së paluajtshme; dhe 

1.8. të dhëna të hollësishme, për aq sa ato mund të vërtetohen nga të dhënat e 
përcaktuara në nënparagrafin 1.2 të këtij paragrafi, lidhur me çfarëdo kufizimi 
ose kontesti mbi të drejtat pronësore ose të drejtat ose interesat tjera në 
zotërim ose që pretendohet se janë në zotërim të personave të identifikuar 
sipas nën-paragrafit 1.2 të këtij paragrafi. 

2. Kërkesës për shpronësim i bashkëngjiten këto dokumente: 
2.1. për secilën parcelë: një kopje të fletës poseduese dhe të dhënave tjera të 

pronës së paluajtshme që ndërlidhen me të; 
2.2. plani përkatës kadastral dhe hartat e parcelës(ave) përkatëse; 
2.3. nëse kërkesa është për më shumë se një parcelë, hartat të cilat tregojnë të 

gjitha parcelat dhe zonën rrethuese; 
2.4. një ekstrakt të planit ekzistues hapësinor ose urbanistik i cili i mbulon këto 

parcela, nëse ky plan ekziston; 
2.5. nëse është e aplikueshme, çfarëdo projekt-propozimi ose plani i cili i është 

dorëzuar një Autoriteti Kompetent Publik për një ndërtesë ose objekt që 
parashihet ose propozohet të ndërtohet ose të zgjerohet në pronë. 

3. Kërkesës për Shpronësim i bashkëngjitet dokumentacioni përmes së cilit dëshmohet 
në masë të kënaqshme se ka ose do të ketë mjete të mjaftueshme financiare për 
pagimin me kohë të kompensimit i cili në mënyrë të arsyeshme llogaritet se do të 
jetë i nevojshëm në rast se kërkesa miratohet. 

4. Kur Organ Shpronësues është Qeveria dhe një e drejtë e shfrytëzimit dhe/ose 
administrimit të pronës përkatëse planifikohet të shitet, epet me qira, dhurohet ose i 
bartet nga Qeveria një Partneriteti Publiko-Privat ose një Personi privat në përputhje 
me nenin 14 të këtij ligji dhe Partneriteti ose Personi në fjalë është i detyruar të 
paguajë shpenzimet e Qeverisë për kryerjen e Shpronësimit, atëherë partneriteti ose 
personi në fjalë, njëkohësisht me dorëzimin e kërkesës duhet të deponojë një bond 
garantues ose një garanci të parevokueshme bankare për Qeverinë me një shumë e 
cila është llogaritur në mënyrë të arsyeshme se është e barabartë me shumën e 
këtyre shpenzimeve. Ky bond ose garanci duhet të dorëzohet së bashku me 
kërkesën dhe është i pranueshëm vetëm nëse lëshohet nga një institucion financiar i 
cili i plotëson kushtet minimale të përcaktuara nga BQK. 

5. Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga pranimi i kërkesës, Organi Shpronësues do 
të bëjë një shqyrtim prima facie të kërkesës për të përcaktuar nëse kërkesa i 
përmbush në shikim të parë kushtet e përcaktuara në nenin 4 dhe paragrafët prej 1 
deri 3 të këtij neni. Nëse Organi Shpronësues vendos se kërkesa, në shikim të parë, 
nuk i përmbush kushtet e përcaktuara, Organi Shpronësues nuk e pranon kërkesën 
dhe ia kthen atë Subjektit Kërkues së bashku me një shpjegim me shkrim të arsyeve 
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për refuzimin e pranimit të saj. Nëse Organi Shpronësues vendos se në shikim të 
parë kërkesa i plotëson kushtet e përcaktuara, Organi Shpronësues miraton një 
vendim me shkrim për pranimin formal të kërkesës për shqyrtim të mëtejmë në 
përputhje me këtë ligj. 

6. Brenda pesë (5) Ditëve të Punës pas miratimit të vendimit për pranimin e kërkesës 
për shqyrtim të mëtejmë, Organi Shpronësues i dërgon një kopje të kërkesës dhe të 
gjitha dokumenteve të bashkëngjitura Zyrës për Vlerësimin e Pronës së 
Paluajtshme, të themeluar në përputhje me nenin 22 të këtij ligji, dhe nëse Organ 
Shpronësues është Qeveria – kopja gjithashtu i dërgohet kryetarit të secilës komunë 
në të cilën ndodhen parcelat e pronës së paluajtshme. 

7. Brenda dhjetë (10) Ditëve të Punës pas miratimit të vendimit për pranimin e 
kërkesës për shqyrtim të mëtejmë, Organi Shpronësues ua dërgon dokumentet në 
vijim Personave të identifikuar në përputhje me nën-paragrafin 1.2 të këtij neni: 
7.1. një kopje të vendimit të Organit Shpronësues për pranimin e kërkesës për 

shqyrtim të mëtejmë; 
7.2. një kopje të kërkesës dhe të gjitha dokumenteve të bashkëngjitura; 
7.3. një njoftim i cili: 

7.3.1. përshkruan qëllimin publik për të cilin është kërkuar Shpronësimi; 
7.3.2. në përputhje me paragrafin 1, të nenit 10 të këtij ligji, përcakton afatin 

brenda të cilit Organi Shpronësues duhet të miratojë ose refuzojë 
kërkesën; 

7.3.3. njofton se secili Person i interesuar mund të paraqesë komentet e tij me 
shkrim lidhur me Shpronësimin e propozuar në Organin Shpronësues 
brenda afatit të caktuar, afat ky që caktohet në përputhje me paragrafin 
1, të nenit 9 të këtij ligji; 

7.3.4. njofton se: 
7.3.4.1. Organi Shpronësues do të mbajë një dëgjim publik lidhur me 

shpronësimin përkatës në secilën Komunë ku gjendet prona 
përkatëse; 

7.3.4.2. të gjithë Personat të cilët janë zyrtarë publik të Komunës në të 
cilën mbahet dëgjimi apo Pronarë ose Zotërues të Interesit në 
pronën e cila gjendet brenda Komunës në të cilën mbahet 
dëgjimi ose avokat apo përfaqësues të ligjshëm të këtyre 
Personave, kanë të drejtë të marrin pjesë në dëgjimin publik; 

7.3.4.3. çdo Personi të këtillë do t’i epet mundësi e arsyeshme për t’i 
shprehur mendimet e tij/saj gojarisht në përputhje me 
paragrafët 2. deri 4. të nenit 9 të këtij ligji; dhe 

7.3.4.4. çdo Person i cili dëshiron të marrë pjesë ose të shprehë 
mendimet e tij/saj në dëgjimin publik duhet të sjellë me vete 
prova të arsyeshme (dokumente) të cilat dëshmojnë se ai/ajo 
është në fakt zyrtar publik, Pronar ose Zotërues i Interesit ose 
avokat ose përfaqësues i ligjshëm i atij zyrtari publik, Pronari 
ose Zotëruesi të Interesit; 

7.3.5. në përputhje me kërkesat e paragrafit 2, të nenit 9 të këtij ligji, 
përmban orarin në të cilin përcaktohet data, koha dhe vendi i mbajtjes 
së secilit dëgjim publik; dhe 
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7.3.6. përmban deklaratën në vijim: 
7.3.7. në rast se prona e cila është objekt i kërkesës shpronësohet pas 

përmbylljes së procedurës së shpronësimit të iniciuar në përputhje me 
atë kërkesë, asnjë kompensim nuk do të paguhet për shpenzimet ose 
vlerën e çfarëdo përmirësimi të bërë në pronë, objekteve të ndërtuara 
ose zgjeruara në pronë, ose pemëve apo bimëve të mbjellura në pronë 
pas datës së përmbushjes së dispozitave përkatëse të paragrafit 8 të 
nenit 8 të “Ligjit të Republikës së Kosovës për Shpronësimin e Pronës 
së Paluajtshme” të vitit 2009. 

7.3.8. Çdo person i cili pretendon se ka një interes pronësor ose interes tjetër 
të ligjshëm në pronën përkatëse këshillohet ta shqyrtojë atë ligj dhe të 
kërkojë ndihmë profesionale juridike për kuptimin e të drejtave të tyre 
sipas atij ligji; 

7.4. një kopje të këtij ligji; dhe 
7.5. një kopje të standardeve të vlerësimit të përmendura në paragrafin 6. të nenin 

15 të këtij ligji. 
8. Brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas miratimit të vendimit për pranimin e 

kërkesës për shqyrtim të mëtejmë, Organi Shpronësues shpall në Gazetën Zyrtare 
dhe në një gazetë me tirazh të madh në Kosovë: 
8.1. vendimin; dhe 
8.2. një njoftim i cili: 

8.2.1. përmban të dhënat e siguruara në kërkesë, në përputhje me kërkesat e 
nën-paragrafëve 1.1 deri 1.4 të këtij neni; 

8.2.2. përmban të dhënat, deklaratat dhe njoftimet e kërkuara sipas paragrafi 
7.3 të këtij neni; dhe 

8.2.3. përmban një njoftim shtesë se çdo Person i cili nuk është emëruar në 
njoftim dhe i cili pretendon se zotëron një interes pronësor ose interes 
tjetër të ligjshëm në cilëndo parcelë të pronës së paluajtshme të 
përshkruar në njoftim menjëherë duhet të dërgojë në Organin 
Shpronësues një përshkrim të pretendimit të tij/saj, bazën juridike të 
atij pretendimi si dhe kopjet e certifikuara të çfarëdo dokumenteve që 
ndërlidhen me atë pretendim. 

9. Brenda shtatë deri dhjetë (7-10) ditëve kalendarike pas shpalljes së njoftimit të 
paraparë në paragrafin 8, të këtij neni, Organi Shpronësues e rishpall këtë njoftim 
në të njëjtën gazetë me tirazh të madh në Kosovë. 

 
Neni 9 

Pranimi i Komenteve dhe Dëgjimi Publik 
 
1. Duke filluar nga data e përmbushjes së kushteve për njoftim dhe shpallje sipas 

paragrafit 8, të nenit 8 të këtij ligji, do të ketë një periudhë prej tridhjetë (30) ditëve 
kalendarike gjatë të cilës Personat e interesuar kanë të drejtë të paraqesin në 
Organin Shpronësues komentet e tyre me shkrim mbi Shpronësimin e kërkuar. 

2. Menjëherë pas përfundimit të periudhës së lartpërmendur kohore për paraqitjen e 
komenteve me shkrim, do të ketë një periudhë prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve 
kalendarike gjatë të cilave Organi Shpronësues do të mbajë një dëgjim publik lidhur 
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me shpronësimin e kërkuar në secilën Komunë në të cilën ndodhet prona/t 
përkatëse. Personat të cilët janë zyrtarë publik të Komunës në të cilën mbahet 
dëgjimi si dhe Pronarë ose Zotërues të Interesave në pronën e cila gjendet brenda 
Komunës në të cilën mbahet dëgjimi, ose avokat ose përfaqësues te këtyre 
personave, kanë të drejtë të marrin pjesë në dëgjimin publik. Secilit Person të 
lartpërmendur i epet mundësi e arsyeshme për t’i shprehur gojarisht mendimet e 
tij/saj lidhur me shpronësimin e kërkuar. 

3. Përfaqësuesi i Organit Shpronësues mundet në çdo kohë të kërkojë nga Personi i cili 
dëshiron të marrë pjesë ose është duke marrë pjesë në dëgjimin publik që të 
paraqesë prova të arsyeshme me shkrim se ai/ajo është në fakt zyrtar publik i 
Komunës në të cilën mbahet dëgjimi publik, ose Pronar ose Zotëruesi i interesit në 
pronën përkatëse e cila gjendet brenda Komunës në të cilën mbahet dëgjimi publik. 
E njëjta vlen edhe për avokatët ose përfaqësuesit e zyrtarit të lartpërmendur publik, 
Pronarit ose Zotëruesit të Interesit. Personit i cili nuk paraqet provat e kërkuara nga 
përfaqësuesi i Organit Shpronësues, me vendimin e këtij të fundit: 
3.1. mund t’i refuzohet hyrja ose të largohet nga dëgjimi publik; ose 
3.2. t’i lejohet pjesëmarrja vetëm në cilësinë e vëzhguesit. 

4. Personit i cili dëshmon se i plotëson kërkesat e paragrafit 2. të këtij neni duhet t’i 
epet mundësi që të paraqesë mendimin e tij/saj lidhur me shpronësimin e kërkuar. 
Përfaqësuesi i Organit Shpronësues i cili organizon dëgjimin publik mund të 
kufizojë kohën në dispozicion të secilit Person për shprehjen e mendimeve të tyre 
nëse dhe vetëm deri në masën e nevojshme për t’i lejuar secilit person të pranishëm 
që të shprehë mendimin e tij/saj. Koha në dispozicion të secilit person në asnjë rast 
nuk duhet të jetë më pak se pesë (5) minuta. 

5. Në dëgjimin publik të organizuar nga Organi Shpronësues duhet të jetë i pranishëm 
një zyrtar i lartë i zgjedhur i Organit Shpronësues. Ky zyrtar duhet të sigurojë: 
5.1. mbajtjen e procesverbalit dhe nëse është e nevojshme video incizimin e 

dëgjimit publik; dhe 
5.2. caktimin e një numri të arsyeshëm të Zyrtarëve të Uniformuar të Shërbimit 

Policor të Kosovës për ruajtjen e sigurisë gjatë dëgjimit. Në dëgjim publik 
duhet të merr pjesë një avokat i Organit Shpronësues dhe nëse Organi 
Shpronësues nuk është duke vepruar me vetiniciativë, në dëgjim publik duhet 
të marrë pjesë edhe një avokat i Subjektit Kërkues. Përfaqësues tjerë të këtyre 
institucioneve gjithashtu mund të marrin pjesë. 

 
Neni 10 

Vendimi Preliminar mbi Ligjshmërinë e Shpronësimit të Propozuar 
 
1. Brenda tridhjetë (30) ditëve pas përmbushjes së kushteve të përcaktuara në nenin 9 

të këtij ligji, Organi Shpronësues do t’i shqyrtojë komentet e pranuara dhe 
mendimet e shprehura gjatë dëgjimit(eve) publik dhe: 
1.1. do të miratojë një vendim me shkrim “Vendimi Preliminar” në të cilin 

përcakton nëse – dhe deri në ç’masë – është konstatuar nga Organi 
Shpronësues se shpronësimi i kërkuar i plotëson secilin nga kushtet e 
parapara në nën-paragrafët 1.1 deri 1.4 të nenit 4 të këtij ligji; 
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1.2. do të përfshijë në Vendimin Preliminar një njoftim me të cilin informohet 
Subjekti Kërkues, Pronari ose Zotëruesi i Interesit në pronën e prekur nga 
vendimi mbi të drejtën e tyre për të paraqitur ankesë kundër vendimit, ose 
cilësdo pjesë të tij pranë gjykatës kompetente në përputhje me nenin 35 të 
këtij ligji dhe brenda periudhës tridhjetë (30) ditore të përcaktuar në atë nen; 
dhe 

1.3. do të përfshijë një njoftim se Vendimi Preliminar hyn në fuqi në datën e 
shpalljes në përputhje me paragrafin 4. të nenit 10 dhe nenin 43 të këtij ligji. 

2. Nëse, pas përfundimit të periudhës kohore të paraparë për pranimin e komenteve 
dhe mbajtjen e dëgjimit publik sipas nenit 9 të këtij ligji, Organi Shpronësues 
konstaton se shpronësimi i propozuar - ose një pjesë e tij – nuk i plotëson kushtet e 
përcaktuara në nën-paragrafët 1.1 deri 1.4 të nenit 4 të këtij ligji, Organi 
Shpronësues nxjerr Vendimin Preliminar për refuzimin e Kërkesës për Shpronësim 
pjesërisht ose plotësisht. 

3. Brenda pesë (5) Ditëve të Punës pas miratimit të Vendimit Preliminar, Organi 
Shpronësues i’a dërgon vendimin Subjektit Kërkues (përveç nëse Organi 
Shpronësues është Subjekti Kërkues) dhe Personave të identifikuar në kërkesë në 
përputhje me nënparagrafin 1.2 të nenit 8 të këtij ligji. Vendimi Preliminar 
gjithashtu u dërgohet të gjithë Personave të cilët – pas pranimit për shqyrtim të 
mëtejmë të kërkesës mirëpo para marrjes së Vendimit Preliminar – kanë paraqitur 
një pretendim se janë Pronar ose Zotërues të Interesit në pronën e paluajtshme. 

4. Brenda dhjetë (10) Ditëve të Punës pas miratimit të Vendimit Preliminar, Organi 
Shpronësues e shpall vendimin në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe në një gazetë me 
tirazh të madh në Kosovë. 

5. Vendimi Preliminar hyn në fuqi në datën e shpalljes në përputhje me të gjitha 
kushtet e përcaktuara në paragrafin 4 të këtij neni dhe nenin 43 të këtij ligji. 

 
Neni 11 

Vendimi Përfundimtar për Shpronësim 
 
1. Organi Shpronësues merr Vendimin Përfundimtar për miratimin ose refuzimin e 

kërkesës për shpronësim vetëm gjatë periudhës gjashtë-mujore e cila fillon dyzet e 
pesë (45) ditë pas hyrjes në fuqi të Vendimit Preliminar. Kjo periudhë gjashtë-
mujore quhet “Periudha Përfundimtare e Vendosjes”, dhe mund të zgjatet në 
përputhje me paragrafin 2 të këtij neni. 

2. Nëse, në përputhje me nenin 35 të këtij ligji paraqiten një ose më shumë ankesa 
kundër Vendimit Preliminar të miratuar sipas nenit 10 të këtij ligji ose kundër 
cilësdo pjesë të këtij vendimi, Periudha Përfundimtare e Vendosjes e përcaktuar në 
përputhje me paragrafin 1 të këtij neni do të zgjatet me numrin e ditëve që ndodhin 
ndërmjet: 
2.1. datës së dorëzimit të ankesës së parë kundër vendimit; dhe 
2.2. datës në të cilën gjykata kompetente në të cilën janë dorëzuar fillimisht 

ankesa në fjalë nxjerr aktgjykimin përfundimtar lidhur me të gjitha ankesat. 
Nëse ndaj këtij aktgjykimi paraqitet ankesë, Periudha Përfundimtare e 
Vendosjes gjithashtu zgjatet në përputhje me paragrafin 11. të nenit 35 të këtij 
ligji. 
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3. Organi Shpronësues nuk e miraton Vendimin Përfundimtar lidhur me cilëndo pronë 
ose të drejtë e cila është objekt i ankesës gjatë kohës sa ankesa është e pazgjidhur 
pranë gjykatës. Nëse një ose më shumë ankesa janë paraqitur sipas nenit 35 të këtij 
ligji të cilat kundërshtojnë vetëm disa pjesë të caktuara të Vendimit Preliminar, 
Organi Shpronësues mundet, por nuk është i detyruar, të miratojë Vendimin 
Përfundimtar për shpronësimin e asaj pjese të Vendimit Preliminar e cila nuk është 
kundërshtuar para nxjerrjes së aktgjykimit mbi këto ankesa. Ky Vendim 
Përfundimtar për shpronësim mund të merret në çdo kohë gjatë Periudhës 
Përfundimtare të Vendosjes, duke përfshirë zgjatjet e mundshme të kësaj periudhe 
të parapara në paragrafin 2. të këtij neni. Miratimi i një Vendimi Përfundimtar sipas 
këtij neni nuk e cenon të drejtën e Organit Shpronësues që më vonë, brenda 
Periudhës Përfundimtare të Vendosjes (duke përfshirë zgjatjet sipas paragrafit 2. të 
këtij neni), të miratojë Vendime tjera Përfundimtare lidhur me pronën ose të drejtat 
e cilat kanë qenë objekt i ankesës, nëse këto Vendime Përfundimtare janë në 
përputhje me aktgjykimin ose urdhrin përkatës gjyqësor të nxjerrë në përputhje me 
nenin 35 të këtij ligji. 

4. Çdo Vendim Përfundimtar për shpronësim: 
4.1. duhet të jetë në përputhje me cilindo urdhër ose aktgjykim të nxjerrë në 

përputhje me nenin 35 të këtij ligji lidhur me Vendimin Preliminar; 
4.2. të jetë i kufizuar sa i përket pronës ose të drejtave pronësore në ato të 

autorizuara nga Vendimi Preliminar; dhe 
4.3. të përmbajë: 

4.3.1. emrat dhe adresat e Subjektit Kërkues, Personave të identifikuar në 
kërkesë në përputhje me paragrafin 1.2 të nenit 8 të këtij ligji dhe 
cilitdo Person tjetër i cili pas datës së pranimit për shqyrtim të kërkesës 
por para marrjes së Vendimit Përfundimtar ka paraqitur një pretendim 
se është Pronar ose Zotërues i një Interesi në pronën e paluajtshme 
përkatëse; 

4.3.2. nëse me Vendimin Përfundimtar miratohet kërkesa, pjesërisht ose 
plotësisht: 
4.3.2.1. vendndodhjen dhe numrin e secilës parcelë të pronës së 

paluajtshme e cila do të shpronësohet; 
4.3.2.2. nëse vetëm një pjesë e sipërfaqes së një parcele do të 

shpronësohet dhe/ose vetëm disa nga të drejtat pronësore në 
atë parcelë do të shpronësohen - një përshkrim detal të pjesës 
dhe/ose të drejtave të cilat janë objekt i vendimit; 

4.3.2.3. shumën e kompensimit të cilën Zyra për Vlerësimin e Pronës 
së Paluajtshme – në përputhje me këtë ligj - ka konstatuar se 
duhet t’u paguhet Personave përkatës për pronën, të drejtat 
pronësore dhe/ose dëmet e drejtpërdrejta te cilat kanë 
rezultuar nga shpronësimi; 

4.3.2.4. aktin e vlerësimit i cili është përgatitur nga kjo zyrë në 
përputhje me nenin 22 të këtij ligji; dhe 

4.3.2.5. një përshkrim të kushteve të cilave u nënshtrohet shpronësimi. 
4.3.3. nëse me Vendimin Përfundimtar refuzohet kërkesa, pjesërisht ose 

plotësisht - një shpjegim të hollësishëm të arsyeve për refuzimin; 
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4.3.4. një dispozitë e cila përcakton se Vendimi Përfundimtar hyn në fuqi në 
datën e shpalljes në që të dyja, Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe në një 
gazetë me tirazh të madh në Kosovë, në përputhje me paragrafin 6 të 
këtij neni dhe nenin 43 të këtij ligji; dhe 

4.3.5. një njoftim me të cilin informohet Subjekti Kërkues dhe çdo Person i 
cili është Pronar ose Zotërues i Interesit në pronën ose të drejtat 
pronësore të prekura nga Vendimi Përfundimtar, mbi të drejtën e tyre 
për të paraqitur ankesë kundër vendimit, ose cilësdo pjesë të tij në 
përputhje me nenet 36 ose 37 të këtij ligji, dhe brenda periudhës 
tridhjetë (30) ditore të përcaktuar në ato nene. 

5. Brenda pesë (5) Ditëve të Punës pas miratimit të Vendimit Përfundimtar, Organi 
Shpronësues i’a dërgon këtë vendim Subjektit Kërkues (përveç nëse Organi 
Shpronësues është Subjekti Kërkues) dhe Personave tjerë të cilët duhet të 
identifikohen në Vendimin Përfundimtar në përputhje pikën 4.3.1 të këtij neni. 

6. Brenda dhjetë (10) Ditëve të Punës pas miratimit të Vendimit Përfundimtar, Organi 
Shpronësues bën shpalljen e vendimit në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe në një 
gazetë me tirazh të madh në Kosovë. 

7. Vendimi Përfundimtar hyn në fuqi pas shpalljes në përputhje me të gjitha kushtet e 
përcaktuara në paragrafin 6 të këtij neni dhe nenin 43 të këtij ligji. 

8. Nëse me Vendimin Përfundimtar autorizohet Shpronësimi, asnjë ndryshim në të 
drejtat pronësore ose të drejtat tjera të Personave mbi pronën përkatëse nuk do të 
ndodh ose zbatohet deri në pagimin e kompensimit të përcaktuar në Vendimin 
Përfundimtar në përputhje me Nenin 16. Pas pagimit të këtij kompensimi, prona në 
fjalë regjistrohet në emër të Komunës (nëse Organi Shpronësues është një Autoritet 
Publik Komunal) ose Republikës së Kosovës (nëse Organi Shpronësues është 
Qeveria). 

9. Personat të cilët janë pronarë ose posedues të pronës në fjalë nuk do të detyrohen që 
ta lirojnë ose dorëzojnë pronën tridhjetë (30) ditë pas datës në të cilën është paguar 
plotësisht kompensimi i përcaktuar në Vendimin Përfundimtar, në përputhje me 
nenin 16 të këtij ligji. 

10. Subjekti Kërkues ose cilido Pronar ose Zotërues i Interesit i cili ka një interes të 
drejtpërdrejtë dhe material në pronën e paluajtshme e cila është objekt i Vendimit 
Përfundimtar, pavarësisht nëse është identifikuar apo jo në vendim, ka të drejtë ta 
kundërshtojë vendimin në përputhje me nenet 36 ose 37 të këtij ligji, përmes 
paraqitjes së një ankese pranë gjykatës kompetente në përputhje me dispozitat e 
atyre neneve. 

11. Nëse Organi Shpronësues nuk e merr formalisht Vendimin Përfundimtar brenda 
Periudhës Përfundimtare të Vendosjes siç është përcaktuar në përputhje me 
paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, atëherë sipas këtij ligji kjo konsiderohet si Vendim 
Përfundimtar për refuzimin e kërkesës në tërësi. Ky refuzim hyn në fuqi në ditën e 
parë të punës e cila vjen menjëherë pas ditës së fundit të Periudhës Përfundimtare të 
Vendosjes. Subjekti Kërkues mund ta kundërshtojë këtë Vendim Përfundimtar në 
përputhje me dispozitat e aplikueshme të Ligjit për Procedurën Administrative siç 
është përcaktuar në nenin 39 të këtij ligji. 

 

 1114 



 
Ligji Nr. 03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme 

Neni 12 
Regjistrimi i vendimit të shpronësimit në kadastër 

 
1. Menjëherë pas miratimit të Vendimit Përfundimtar me të cilin autorizohet 

shpronësimi i pronës së paluajtshme dhe dorëzimit nga Organi Shpronësues organi 
ose organet përkatëse kadastrale e regjistrojnë vendimin. 

2. Pas regjistrimit, të gjithë Pronarët dhe Zotëruesit e Interesit në pronën përkatëse 
janë të ndaluar që: 
2.1. të bartin ose dhurojnë, ose të tentojnë të bartin ose dhurojnë, një pale të tretë 

çfarëdo të drejta pronësore ose të drejta apo interesa tjera mbi pronën 
përkatëse; dhe 

2.2. të kryejnë punë ndërtimore në, mbi ose nën sipërfaqen e pronës në fjalë. 
3. Nëse Vendimi Përfundimtar më pas revokohet ose anulohet, Pronari ose Zotëruesi i 

Interesit në pronën përkatëse ka të drejtë të kërkojë nga organi kadastral që të 
regjistrojë vendimin, urdhrin ose aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës, me të 
cilin është evidentuar revokimi ose anulimi i lartpërmendur. 

 
Neni 13 

Shpronësimi i një pjese të pronës së paluajtshme 
 
Nëse Organi Shpronësues nxjerr një Vendim Preliminar sipas nenit 10 të këtij ligji në 
të cilin përcakton se qëllimi përkatës publik e arsyeton shpronësimin e një pjese të 
pronës së paluajtshme dhe/ose të drejtave të kësaj prone të paluajtshme, dhe Pronari 
ose Zotëruesi i Interesit të kësaj prone dhe/ose këtyre të drejtave ka arsye të mira dhe të 
mjaftueshme për të besuar se qëllimi përkatës publik mund të arrihet përmes 
shpronësimit vetëm të një pjese të pronës së paluajtshme dhe/ose të drejtave në atë 
pronë të paluajtshme, atëherë ai Pronar ose Zotërues i Interesit ka të drejtë të paraqesë 
ankesë pranë gjykatës kompetente në përputhje me nenin 35 të këtij ligji dhe të kërkojë 
nga gjykata nxjerrjen e një aktgjykimi me të cilin urdhërohet Organi Shpronësues që të 
zvogëlojë fushëveprimin e Vendimit Preliminar me qëllim të përjashtimit të asaj pjese 
të pronës dhe/ose të drejtave të Pronarit ose Zotëruesit të Interesit të cilat nuk nevojiten 
për arritjen e qëllimit publik. Të gjitha ankesat e parapara në këtë nen duhet të 
dorëzohen në gjykatë brenda afatit të përcaktuar në nenin 35 të këtij ligji. 
 

KREU IV 
BARTJA E PRONËS SË PALUAJTSHME PËRFITUESIT 

 
Neni 14 

Bartja e Pronës së Paluajtshme Përfituesit; Bartja e kostos 
 
1. Nëse Qeveria ka për qëllim të bëjë shpronësimin e të drejtave sipërfaqësore për t’i 

lejuar bartësit të një licence ose leje të lëshuar nga KPMM ushtrimin e të drejtat e tij 
në bazë të licencës ose lejes, Qeveria së pari do të kërkojë nga ky bartës që të 
nënshkruajë një zotim me shkrim për pagimin e kompensimit për personin(at) e 
shpronësuar. Qeveria e përmbyll Procesin e Shpronësimit vetëm pas pagimit të 
kompensimit nga bartësi i licencës ose lejes. Qeveria më pas i’a bartë të drejtën për 
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shfrytëzimin e pronës në fjalë bartësit të licencës ose lejes. Fushëveprimi dhe 
kohëzgjatja e kësaj të drejte të shfrytëzimit duhet të jetë e arsyeshme për t’i lejuar 
bartësit të licencës ose lejes ushtrimin e të drejtave të tij në bazë të licencës ose lejes 
së tij. 

2. Nëse Qeveria bën shpronësimin e pronës në përputhje me paragrafin 3. të nenit 4 të 
këtij ligji me për të mundësuar zbatimin e një Kontrate për Infrastrukturë të dhënë 
nga një Organ Tenderues, Qeveria mund t’ia shesë, japë me qira, caktojë ose bartë 
kontraktuesit ose Partneritetit përkatës Publiko-Privat një të drejtë për shfrytëzimin 
dhe/ose administrimin e pronës. Kontraktuesi ose Partneriteti Publiko-Privat do të 
bartë koston e shpronësimit dhe do të paguajë të gjithë kompensimin e 
shpronësimit, përveç nëse: 
2.1. kontrata përkatëse përmban një ose më shumë dispozita të cilat shprehimisht 

përcaktojnë një ndarje tjetër të këtyre shpenzimeve/kompensimit të 
shpronësimit; dhe 

2.2. këto dispozita kanë qenë pjesë e kontratës në kohën e ofertimit. Nëse një 
Kontratë për Infrastrukturë epet nga një Organ Tenderues, dhe njëri ndër 
qëllimet – mirëpo jo qëllimi kryesor ose i vetëm – i kontratës është dhënia e 
një të drejtë për marrjen e një licence ose leje nga KPMM, atëherë ky 
paragraf 2. e jo paragrafi 1. i këtij neni e rregullon ndarjen dhe pagimin e 
shpenzimeve për shpronësimin e të drejtave të nevojshme sipërfaqësore. 

3. Nëse është e nevojshme për arritjen e qëllimit të ligjshëm publik për të cilin është 
shpronësuar prona nga Qeveria sipas nën-paragrafëve 3.1. ose 3.3. të nenit 4 të këtij 
ligji, Qeveria mund t’ua shesë, japë me qira, dhurojë ose bartë një të drejtë të 
shfrytëzimit dhe/ose administrimit mbi pronën, cilitdo nga këta: 
3.1. një Autoriteti Qendror Publik; 
3.2. një Komune; 
3.3. një NP; 
3.4. një Partneriteti Publiko Privat; 
3.5. një Personi privat, por vetëm nëse ky Person privat: 

3.5.1. është zgjedhur pas ushtrimit të një procedure të hapur, transparente dhe 
konkurruese të ofertimit të përcaktuar sipas një ligji të Kosovës dhe kjo 
procedurë ka pasur për qëllim, ose njëri ndër qëllimet e saj ka qenë, 
dhënia e të drejtës së shfrytëzimit ose administrimit; ose 

3.5.2. posedon një licencë të ligjshme të marrë nga Autoriteti kompetent 
Publik dhe bartja e të drejtës së shfrytëzimit dhe/ose administrimit të 
pronës është e nevojshme për t’i lejuar këtij Personi ushtrimin e të 
drejtave të tij në bazë të licencës. 

4. Nëse një NP ose Komunë merr nga Qeveria një të drejtë për shfrytëzimin e pronës 
së shpronësuar në përputhje me nën-paragrafët 3.2. ose 3.3. paragrafi 3. i këtij neni, 
NP ose Komuna është e detyruar t’i paguajë ose kompensojë Qeverisë shpenzimet 
për kryerjen e shpronësimit si dhe të gjitha kompensimet e shpronësimit. 

5. Nëse një Partneritet Publiko Privat ose një Person privat merr nga Qeveria një të 
drejtë për shfrytëzimin e pronës së shpronësuar në përputhje me nënparagrafët 3.4 
ose 3.5 të këtij neni, Partneriteti ose Personi është i detyruar t’i paguajë ose 
kompensojë Qeverisë shpenzimet për kryerjen e shpronësimit si dhe të gjitha 
kompensimet e shpronësimit, përveç nëse një kontratë e ligjshme e lidhur nga 
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Qeverisë ose një Autoritet tjetër Qendror Publik përmban një ose më shumë 
dispozita të cilat përcaktojnë një ndarje tjetër të shpenzimeve/kompensimit të 
shpronësimit. 

6. Nëse njëra nga dispozitat e mësipërme të këtij neni i lejon Qeverisë shitjen, dhënien 
me qira, caktimin ose bartjen e një të drejtë të shfrytëzimit dhe/ose administrimit 
një NP, Partneriteti Publiko-Privat ose një Personi privat, atëherë Qeveria gjithashtu 
mund t’ia shesë, japë me qira, dhurojë, caktojë ose bartë një të drejtë të këtillë 
cilitdo trashëgimtar, pasardhës ose Person të caktuar nga NP, Partneriteti Publiko-
Privat ose Personi privat. Veç kësaj, një NP, Partneritet Publiko-Privat ose person 
privat i cili pranon një të drejtë të këtillë mund të shesë, caktojë, bartë, hipotekojë 
ose lenë peng ose tjetërsojë, përveç nëse është përcaktuar ndryshe në kontratë. 

7. Asnjë Organ Shpronësues nuk mund të shesë, japë me qira, dhurojë ose bartë një 
pale të drejtë ndonjë të drejtë ose interes në pronën e shpronësuar, përveç siç është 
autorizuar shprehimisht me këtë nen. Çdo shitje, qiradhënie, dhurim ose bartje e 
lejuar e të drejtës së shfrytëzimit dhe/ose administrimit nga një Organ Shpronësues 
duhet të përcaktohet në një dokument formal me shkrim i cili duhet që formalisht të 
miratohet përmes një vendimi me shkrim të Organit përkatës Shpronësues, në të 
cilin duhet të përcaktohet qëllimi publik i cili e arsyeton shitjen, qiradhënien, 
dhurimin ose bartjen. Ky vendim duhet të shpallet në Gazetën Zyrtare brenda pesë 
Ditëve të Punës pas miratimit. Si dokumenti ashtu edhe vendimi duhet të arkivohen 
në regjistrin përkatës kadastral. 

8. Shprehimisht përcaktohet se asnjë e drejtë ose interes në pronën e shpronësuar nga 
Qeveria për një qëllim të përcaktuar në nën-paragrafët 3.2 ose 3.4 të i nenit 4 të 
këtij ligji, nuk do t’i shitet, epet me qira, dhurohet ose bartet një Personi tjetër, 
përveç Autoritetit përkatës Qendror Publik për: 
8.1. për pronën e shpronësuar në përputhje me nënparagrafin 3.2 të nenit 4 të këtij 

ligji, një periudhë prej dhjetë (10) viteve pas përfundimit të shpronësimit; dhe 
8.2. për pronën e shpronësuar në përputhje me nënparagrafin 3.4 të nenit 4 të këtij 

ligji, një periudhë prej pesëdhjetë (50) viteve pas përfundimit të shpronësimit. 
Gjatë periudhës së aplikueshme, asnjë Personi privat nuk i lejohet shfrytëzimi 
ose eksploatimi i pronës; me kusht që, varësisht nga rasti, qasja e publikut në 
pronë mund të lejohet në kohë dhe kushte të arsyeshme. Përgjegjësia për 
mbikëqyrjen dhe mirëmbajtjen e pronës do t’i jepet Autoritetit përgjegjës 
Qendror Publik. 

 
KREU V 

KOMPENSIMI 
 

Neni 15 
Rregullat themelore për përcaktimin e shumës së kompensimit 

 
1. Kompensimi bëhet në bazë të vlerës së tregut të pronës, e cila përcaktohet në 

përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe aktet nënligjore të miratuara në përputhje 
me paragrafin 6. të këtij neni. 

2. Kompensimi përfshin kompensimin e drejtpërdrejtë të dëmit i cili mund të 
dëshmohet, i cili i shkaktohet personit të shpronësuar si pasojë e shpronësimit plus 
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vlerën e pronës së paluajtshme të shpronësuar, duke përfshirë – nëse është e 
aplikueshme - pjesët akcesore dhe frutat e saj. 

3. Pavarësisht nga dispozitat më sipër, shprehimisht përcaktohet se gjatë përcaktimit të 
shumës së kompensimit e cila duhet të paguhet, nuk do të merren parasysh si vijon: 
3.1. kosto ose vlera e çfarëdo përmirësimi të pronës, objekteve të ndërtuara ose të 

zgjeruara në pronë, ose pemët ose bimët e mbjellura në pronë pas datës në të 
cilën kushteve për shpallje të përcaktuara sipas paragrafit 8. të nenit 8 të këtij 
ligji janë përmbushur; 

3.2. çfarëdo ndryshimi në vlerën e pronës së paluajtshme që ka ndodhur pas 
cilësdo nga këto dy data që ndodh më parë: 
3.2.1. data e miratimit të vendimit për autorizimin e kryerjes së punëve 

përgatitore në pronë; ose 
3.2.2. data e paraqitjes fillestare të kërkesës për shpronësim me të cilën 

kërkohet shpronësimi i pronës përkatëse; dhe 
3.3. çfarëdo ndryshimi në vlerën e tregut të pronës së paluajtshme i cili ndodh 

para ngjarjeve të përcaktuara në nën-paragrafin 3.2. të këtij paragrafi, nëse ky 
ndryshim në vlerë mund të dëshmohet se ka ardhur si rezultat i manipulimit të 
çmimit ose tregut ose spekulimeve që kanë të bëjnë me çmimin ose tregun 
nga Personat ose të afërmit apo bashkëpunëtorët e tyre që kanë pasur 
informata mbi shpronësimin e pritshëm ose të mundshëm të pronës përkatëse 
para këtyre ngjarjeve. 

4. Përveç siç është përcaktuar shprehimisht në paragrafin 5. të këtij neni, asnjë 
kompensim nuk do të paguhet për humbjen e cilësdo ndërtesë ose objekti tjetër (të 
çfarëdo lloji), nëse ndërtesa ose objekti: 
4.1. është ndërtuar në kundërshtim me cilindo ligj ose rregullore të aplikueshme; 

dhe 
4.2. nuk kanë qenë në gjendje që të legalizohen sipas ligjit të Kosovës të 

aplikueshëm në datën e nxjerrjes së Vendimit Përfundimtar për shpronësim. 
Nëse, në datën e nxjerrjes së Vendimit Përfundimtar për shpronësim, një 
ndërtesë ose objekt i ndërtuar në mënyrë të jashtëligjshme është në gjendje që 
të legalizohet, mirëpo nuk është legalizuar, kompensimi për humbjen e kësaj 
ndërtese ose këtij objekti do të kufizohet vetëm në shpenzimet e 
dokumentuara për ndërtimin e saj. 

5. Si përjashtim ndaj në paragrafit 4. të këtij neni, shprehimisht përcaktohet se 
kompensimi do të paguhet për objektet e shpronësuara të cilat janë ndërtuar në 
mënyrë ilegale në një pronë të paluajtshme private nga pronari i kësaj prone të 
paluajtshme nëse, dhe vetëm nëse: 
5.1. në datën e fillimit të aktiviteteve të ndërtimit, ka qenë e pamundshme që 

pronari të marrë lejen e nevojshme të ndërtimit nga Autoriteti përkatës 
Komunal, për shkak se deri në atë datë nuk ishte nxjerrë ende një plan 
urbanistik ose hapësinor i cili e mbulon pronën e paluajtshme në fjalë; dhe, 

5.2. në të gjitha aspektet tjera as objekti dhe as ndërtimi i tij nuk kanë qenë në 
kundërshtim me cilindo ligj ose rregullore të të zbatueshme në atë kohë. 
Pronari i këtij objekti është i detyruar të dëshmojë datën në të cilën kanë 
filluar aktivitetet e ndërtimit dhe se që të dyja, objekti dhe ndërtimi i tij nuk 
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kanë qenë në kundërshtim me cilindo ligj ose rregullore të zbatueshme në atë 
kohë. 

6. Ministria e Ekonomisë dhe Financave do të miratojë akte nënligjore për përcaktimin 
e metodologjisë për llogaritjen e kompensimit për pronën e shpronësuar dhe dëmet 
që kanë në bëjnë me shpronësimin. Këto akte nënligjore duhet të jenë në përputhje 
me: 
6.1. këtë nen 15, 
6.2. vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; dhe 
6.3. parimet ose udhëzimet tjera për llogaritjen e kompensimit të cilat janë nxjerrë 

ose sugjeruar nga organizatat ndërkombëtare financiare. Aktet nënligjore të 
lartpërmendura gjithashtu do të marrin parasysh standardet e vlerësimit të 
miratuara nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave në përputhje me 
paragrafin 1. të nenit 12 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/29 “për Tatimin 
mbi Pronën e Paluajtshme në Kosovë”. 

 
Neni 16 

Pagesa e kompensimit 
 
1. Përveç siç është përcaktuar në paragrafin 5. të këtij neni, kompensimi paguhet në 

Euro ose një valutë tjetër që mund të këmbehet lirisht. 
2. Organi Shpronësues ia paguan, ose kërkon nga parashtruesi i kërkesës ose Përfituesi 

i pritur – nëse ka të këtillë – që t’ua paguajë shumën e kompensimin të përcaktuar 
në Vendimin Përfundimtar, Pronarit të prekur ose Zotëruesit të Interesit. 
Kompensimi i kërkuar në Vendimin Përfundimtar do të jetë: 
2.1. shuma e përcaktuar në aktin përkatës të vlerësimit plus; 
2.2. interesi në atë shumë i cili është akumuluar duke filluar nga data e hyrjes në 

fuqi të Vendimin Përfundimtar deri në datën e pagesës. Ky interes 
akumulohet në shkallë prej shtatë përqind (7%) interes i thjeshtë vjetor dhe 
kapitalizohet në bazë vjetore. 

3. Nëse një Person refuzon pranimin e këtij kompensimi, mjetet do të depozitohen në 
një xhirollogari mirëbesimi në BQK në emër të Personit në fjalë. Në rast të shfaqjes 
së kontestit mbi identitetin e Personit i cili ka të drejtën e pranimit të këtij 
kompensimi, mjetet do të depozitohen në një xhirollogari mirëbesimi në BQK në 
emër të një Përfituesi i cili mbetet të përcaktohet, ndërsa kontesti paraqitet pranë 
gjykatës kompetente për zgjidhje. Të gjitha mjetet e depozituara në një xhirollogari 
mirëbesimi konsiderohet se janë “paguar” për qëllime të këtij ligji. 

4. Nëse, në përputhje me nenin 36 të këtij ligji, një Person paraqet ankesë pranë 
gjykatës kompetente lidhur me shumën e kompensimit të përcaktuar në Vendimin 
Përfundimtar, dhe gjykata nxjerrë një aktgjykim i cili kërkon pagimin e 
kompensimit shtesë, Organi Shpronësues do të paguajë ose do të kërkojë nga 
Subjekti Kërkues ose Përfituesi i pritur – nëse ka të këtillë – që të paguajë 
kompensimin shtesë. 

5. Nëse Organi Shpronësues është Qeveria dhe për arritjen e qëllimit përkatës publik 
nevojitet shpronësimi i më shumë se njëzet (20) parcelave të pronës së paluajtshme, 
kompensimi i paraparë sipas këtij ligji mund të bëhet duke i siguruar secilit person 
të shpronësuar i cili pajtohet: 
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5.1. pronë të paluajtshme e cila ka vlerë të barabartë me kompensimin, ose 
5.2. një kombinim të parave të gatshme dhe pronës së paluajtshme, të cilat së 

bashku kanë vlerë të barabartë me kompensimin. 
6. Shuma e kompensimit të shpronësimin e përcaktuar në Vendimin Përfundimtar 

paguhet plotësisht brenda dy (2) viteve nga data e hyrjes në fuqi të vendimit. Nëse 
kompensimi nuk paguhet brenda kësaj kohe, Personi i cili është dashur të pranojë 
kompensimin mund të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente për të kërkuar 
nxjerrjen e një urdhri për revokimin ose anulimin e këtij vendimi. 

 
Neni 17 

Kompensimi në rastin e shuarjes së servitutit real 
 
1. Nëse shpronësimi i një prone të paluajtshme rezulton në shuarjen e një servituti real 

me të cilin është e ngarkuar prona, Vendimi Përfundimtar duhet të kërkojë nga 
organi Shpronësues që të paguajë kompensim të arsyeshëm Personave të prekur të 
cilët janë dëmtuar nga shuarja e servitutit në një shumë të përcaktuar nga Zyra për 
Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme. Shuma e kompensimit duhet të jetë e barabartë 
me vlerën e servitutit plus dëmet e drejtpërdrejta të cilat kanë rezultuar nga shuarja 
e këtij servituti. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në një kontratë të 
aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të ligjshme, Organi Shpronësues mund të 
urdhërojë Subjektin Kërkues ose Përfituesin e pritur – nëse ka të këtillë – që ta 
paguajë këtë kompensim. 

2. Nëse shuarja e servitutit ndikon negativisht në vlerën e një parcele të pronës e cila 
është shërbyer nga ky servitut, Pronari i parcelës tjetër, në përputhje me nenin 36 të 
këtij ligji, ka të drejtë të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente në të cilën 
kërkon nxjerrjen e nja aktgjykimi me të cilin urdhërohet Organi Shpronësues që të 
paguajë kompensim për humbjen e vlerës nëse – dhe vetëm për aq sa nuk është 
paraparë – në Vendimin Përfundimtar. 

 
Neni 18 

Kompensimi në rastin e shpronësimit të pjesshëm ose shuarjes së interesit 
të siguruar, servitutit personal, të drejtës së ndërtimit, të drejtës së parablerjes, 

të uzufruktit ose të drejtës së shfrytëzimit 
 
1. Nëse, si rezultat i shpronësimit shuhet një servitut personal, e drejta e ndërtimit, e 

drejta e parablerjes, uzufrukti ose e drejta e shfrytëzimit mbi një pronë të 
shpronësuar, atëherë Vendimi Përfundimtar duhet të kërkojë nga Organi 
Shpronësues që t’u paguajë personave të cilët janë dëmtuar si rezultat i shuarjes së 
këtij servituti ose këtyre të drejtave kompensim të arsyeshëm, siç është përcaktuar 
nga Zyra për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme. Përveç nëse është përcaktuar 
ndryshe në një kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të ligjshme, Organi 
Shpronësues mund të urdhërojë Subjektin Kërkues ose Përfituesin e pritur – nëse ka 
të këtillë – që ta paguajë këtë kompensim. 

2. Zotëruesit e një interesi të ligjshëm sigurues në pronën e shpronësuar ose në të 
drejtat për sigurimin e një borxhi (siç mund të jetë një barrë, peng, hipotekë ose 
interes tjetër i siguruar) kanë të drejtë të marrin nga Organi Shpronësues atë pjesë të 
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kompensimit për shpronësim që është e mjaftueshme për shlyerjen e plotë të 
borxhit. Nëse shuma e kompensimit është e pamjaftueshme për shlyerjen e plotë të 
borxhit, debitori (dhe – sipas rastit – garantuesi i borxhit) është përgjegjës për 
diferencën në përputhje me cilëndo kontratë e cila i përcakton detyrimet lidhur me 
borxhin. 

3. Nëse me Vendimin Përfundimtar autorizohet shpronësimi i një pjese të një parcele 
të pronës së paluajtshme dhe, si rezultat i këtij shpronësimi, pjesa e mbetur pëson 
humbje të vlerës (ose me arsye pritet se do të pësojë humbje të vlerës), Pronari i 
pjesës së mbetur ka të drejtë të paraqesë ankesë në përputhje me nenin 37 të këtij 
ligji dhe të kërkojë nga gjykata kompetente nxjerrjen e një aktgjykimi me të cilin 
urdhërohet Organi Shpronësues që të paguajë kompensimin për humbjen e vlerës, 
nëse – dhe vetëm për aq sa nuk është paraparë – në Vendimin Përfundimtar. 

 
Neni 19 

Kompensimi në rastin e zgjidhjes së kontratës së qiramarrjes 
 
1. Varësisht nga përputhja e qiradhënësit me detyrimin e përcaktuar në paragrafin 2. të 

këtij neni, nëse për shkak të shpronësimit të një prone ndërpritet kontrata për 
qiramarrje lidhur me pronën në fjalë, atëherë Organi Shpronësues do ta kompensojë 
qiramarrësin për cilindo dëm të shkaktuar nga ndërprerja e kontratës. Përveç nëse 
është përcaktuar ndryshe në një kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të 
ligjshme, Organi Shpronësues gjithashtu mund të urdhërojë Subjektin Kërkues ose 
Përfituesin e pritur – nëse ka të këtillë – që ta paguajë këtë kompensim. 

2. Nëse kontrata e qirasë përmban një ose më shumë dispozitë të cilat i japin 
qiradhënësit të drejtën e ndërprerjes së kontratës me ose pa arsyetim para datës së 
skadimit, qiradhënësi, menjëherë pas datës së hyrjes në fuqi të Vendimit për 
Shpronësim me të cilin autorizohet kryerja e shpronësimin të pronës në fjalë, do ta 
zbatojë këtë të drejtë dhe do t’i sigurojë qiramarrësit të gjitha njoftimet për 
ndërprerje të cilat kërkohet nga kontrata e qirasë. Miratimi i Vendimit për 
Shpronësim nga Organi Shpronësues, në vetvete konsiderohet arsye e mjaftueshme 
për këtë ndërprerje. Çdo dështim ose vonesë e qiradhënësit në përmbushjen e 
detyrimeve të përcaktuara në këtë paragraf e bëjnë qiradhënësin dhe jo Organin 
Shpronësues, përgjegjës për të gjitha dëmet e shkaktuara qiramarrësit si rezultat i 
këtij dështimi ose vonese. 

 
Neni 20 

Strehimi i përkohshëm 
 
Në rast të shpronësimit të një ndërtese ose të një pjese të veçantë të një ndërtese e cila 
në mënyrë të ligjshme është e ndërtuar dhe shfrytëzohet për banim, Organi 
Shpronësues do t’u sigurojë banorëve strehime të përkohshme për periudhën deri në 
katër (4) muaj pas mbarimit të periudhës tridhjetë (30) ditore kalendarike të përcaktuar 
në paragrafin 9. të nenit 11 të këtij ligji, përveç nëse Subjekti Kërkues ose Përfituesi i 
pritur – nëse ka të këtillë - merret vesh ndryshe me banorët në fjalë. Organi 
Shpronësues mund ta përmbushë këtë detyrim plotësisht ose pjesërisht duke u lejuar 
banorëve që të qëndrojnë në objektin e shpronësuar gjatë tërë periudhës katër (4) 
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mujore ose cilësdo pjesë të kësaj periudhe. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në një 
kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të ligjshme, Organi Shpronësues mund 
të urdhërojë Subjektin Kërkues ose Përfituesin e pritur – në ka të këtillë – që ta bartë 
koston e sigurimit të këtij strehimi të përkohshëm. 
 

KREU VI 
CAKTIMI I SHUMËS SË KOMPENSIMIT 

 
Neni 21 

Organi kompetent për zbatimin e procedurës së vlerësimit 
 
1. Në kuadër të Departamentit të saj për Tatimin në Pronë, Ministria e Ekonomisë dhe 

Financave do të themelojë Zyrën për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme, e cila 
është autoriteti kompetent publik për vlerësimin e të gjitha pronave të paluajtshme 
të cilat janë objekt i procedurës së shpronësimit nga cilido Organ Shpronësues. 

2. Zyra për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme mund të angazhojë ekspertë tjerë dhe 
të themelojë komisione për të inspektuar dhe ndihmuar në vlerësimin e pronës e cila 
është objekt i shpronësimit. Ekspertët privat duhet të angazhohen përmes një 
procedure të ligjshme të prokurimit. 

 
Neni 22 

Vlerësimi i Pronës së Paluajtshme 
 
1. Gjatë vlerësimit të të drejtave mbi pronën e paluajtshme, Zyra për Vlerësimin e 

Pronës së Paluajtshme do të vlerësojë pronën në përputhje me aktet nënligjore të 
miratuara në përputhje me paragrafin 6. të nenit 15 të këtij ligji. Nëse është në 
dispozicion, vlerësimi do të marrë parasysh dhe do të bazohet në aktin e fundit të 
vlerësimit të përgatitur nga Komuna në të cilën gjendet prona për përmbushjen e 
detyrimeve të saj që dalin nga neni 12 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/29 “mbi 
Tatimin në Pronën e Paluajtshme në Kosovë”. 

2. Gjatë procesit të vlerësimit, Pronarët dhe Zotëruesit e Interesave kanë të drejtë të 
paraqesin mendimet e tyre lidhur me vlerësimin në Zyrën për Vlerësimin e Pronës 
së Paluajtshme. Korrespondenca ndërmjet Zyrës për Vlerësimin e Pronës së 
Paluajtshme dhe këtyre Pronarëve, Zotëruesve të Interesave ose personave që 
veprojnë në emër të tyre duhet të bëhet vetëm me shkrim, dhe të gjitha komunikatat 
me shkrim u nënshtrohen plotësisht kushteve për qasje nga publiku sipas Ligjit për 
Qasjen në Dokumentet Zyrtare. 

3. Zyra për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme do të nxjerrë aktin përfundimtar të 
vlerësimit brenda njëqindepesëdhjetë (150) ditëve nga data e pranimit të kërkesës 
nga Organi Shpronësues sipas paragrafit 6. të nenit 8 të këtij ligji. Akti i vlerësimit 
me shkrimduhet të përmbajë: 
3.1. vlerën e përgjithshme të pronës e cila është objekt i shpronësimit së bashku 

me një përshkrim të komponentëve përbërës të vlerës, nëse është e 
nevojshme; 

3.2. një vlerësim të të gjitha dëmeve – nëse ka – të cilat duhet të paguhen sipas 
këtij ligji; 
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3.3. një përshkrim të metodologjisë së përdorur për kryerjen e vlerësimit; 
3.4. një shpjegim mbi atë se a janë në përputhje metodologjia dhe vlerësimet në 

përputhje me paragrafin 6. të nenit 15 të këtij ligji dhe aktet nënligjore të 
nxjerra në përputhje me atë nen; 

3.5. të dhënat e Personave të cilëve do t’u paguhet kompensimi dhe shuma e 
kompensimit e cila do t’i paguhet secilit; dhe 

3.6. të dhënat e Personave të cilët kanë kërkuar kompensim (nëse ka të këtillë), 
mirëpo është vendosur se nuk kanë të drejtë në të. Akti i vlerësimit i dërgohet 
Organit Shpronësues, i cili ia bashkëngjit atë Vendimit Përfundimtar, nëse 
vendimi nxirret. 

4. Çdo Pronar ose Zotërues i Interesit i cili nuk është në pajtim me cilindo pjesë të 
aktit të vlerësimit, pas hyrjes në fuqi të Vendimit Përfundimtar të cilit i është 
bashkëngjitur ky akt, ka të drejtë të kundërshtojë aktin e vlerësimit, pjesërisht ose 
plotësisht, përmes paraqitjes së një ankese pranë gjykatës kompetente në përputhje 
me nenin 36 të këtij ligji. 

 
Neni 23 

Shpenzimet 
 
1. Shpenzimet e procedurës së vlerësimit i bartë Organi Shpronësues. Përveç nëse 

është përcaktuar ndryshe në një kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të 
ligjshme, Organi Shpronësues gjithashtu mund të urdhërojë Subjektin Kërkues ose 
Përfituesin e pritur – nëse ka të këtillë – që t’i paguajë këto shpenzime. 

2. Shpenzimet e procedurës së vlerësimit janë shpenzimet e shkaktuara nga Zyra për 
Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme për vlerësimin e pronës dhe të drejtave dhe 
interesave që ndërlidhen me të, si dhe për caktimin e shumës së kompensimit që 
duhet paguar Personave të prekur. Zyra për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme do 
të llogarisë dhe përcaktojë shumën e këtyre shpenzimeve dhe t’i sigurojë Organit 
Shpronësues një vlerësim të hollësishëm me shkrim të këtyre shpenzimeve. Nëse 
Subjekti Kërkues ose Përfituesi i pritur është i detyruar t’i paguajë këto shpenzime, 
Organi Shpronësues i’a dërgon vlerësimin e lartpërmendur palës e cila do t’i bartë 
shpenzimet. 

3. Shpenzimet tjera të bëra nga Organi Shpronësues në lidhje me procedurën e 
shpronësimit (duke përfshirë shpenzimet për përgatitjen e dokumenteve, shpalljen e 
njoftimeve, pagesat për ekspertë, shpenzimet administrative dhe tarifat kadastrale) 
gjithashtu do të barten nga Organi Shpronësues. Përveç nëse është përcaktuar 
ndryshe në një kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të ligjshme, Organi 
Shpronësues gjithashtu mund të urdhërojë Subjektin Kërkues ose Përfituesin e 
pritur – nëse ka të këtillë – që t’i paguajë këto shpenzime. Nëse Organi Shpronësues 
kërkon nga Subjekti Kërkues ose përfituesi i pritur që t’i paguajë këto shpenzime, 
Organi Shpronësues përgatit një vlerësim të hollësishëm me shkrim të të gjitha 
shpenzimeve dhe i’a siguron këtë vlerësim palës e cila do t’i bartë ato shpenzime. 

4. Nëse Subjekti Kërkues ose Përfituesi i pritur (nëse ka) kërkohet që të paguajë 
shpenzimet, dhe ai nuk pajtohet me vlerësimin e shumës së shpenzimeve, ai, brenda 
tridhjetë (30) ditëve, mund të kërkojë rishikimin e këtij vlerësimi nga Organi 
Shpronësues. Brenda nëntëdhjetë (90) ditëve kalendarike pas pranimit të kërkesës, 

 1123 



 
Ligjet civile 

Organi Shpronësues nxjerr vendim me shkrim me të cilin e rikonfirmon ose e 
ndryshon vlerësimin. Mosveprimi i Organit Shpronësues brenda kësaj periudhe 
nëntëdhjetë (90) ditore konsiderohet konfirmim i vlerësimit. Nëse Subjekti Kërkues 
ose përfituesi i pritur mbetet i pakënaqur me vlerësimin e shpenzimeve, ai ka të 
drejtë të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente me të cilën e kundërshton 
vendimin dhe/ose vlerësimin. 

 
KREU VII 

HEQJA DORË NGA SHPRONËSIMI 
 

Neni 24 
Heqja dorë nga shpronësimi 

 
1. Subjekti Kërkues mund ta tërheqë kërkesën për shpronësim, pjesërisht ose 

plotësimin, në çdo kohë para miratimit të Vendimit Përfundimtar lidhur me 
kërkesën, përmes dorëzimit të një njoftimi me shkrim për tërheqjen e kërkesës në 
Organin Shpronësues. Në rast të tërheqjes së kërkesës për shpronësim, Organi 
Shpronësues menjëherë: 
1.1. miraton vendim për anulimin e procedurës së shpronësimit, ose pjesës 

përkatëse të saj; 
1.2. shpall këtë vendim në Gazetën Zyrtare dhe në një gazetë me tirazh të madh në 

Kosovë; dhe 
1.3. u dërgon një kopje të këtij vendimi të gjithë Pronarëve dhe Zotëruesve të 

Interesit të cilët janë identifikuar paraprakisht të pronës e cila më nuk objekt i 
procedurës së shpronësimit; 

2. Në rast të tërheqjes së kërkesës për shpronësim, Subjekti Kërkues dhe Përfituesi i 
pritur (nëse tërheqja e kërkesës për shpronësim është bërë me kërkesë të Përfituesit 
të pritur): 
2.1. do t’i kompensojnë të gjitha shpenzimet e Organit Shpronësues dhe Zyrës për 

Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme lidhur me zhvillimin e procedurës së 
shpronësimit ose – në rast të tërheqjes së kërkesës së pjesshme – pjesën e 
shpenzimeve të cilat i atribuohen asaj pjesë të procedurës së cila është 
anuluar; dhe 

2.2. do t’u kompensojnë Pronarëve dhe Zotëruesve të Interesit prona e të cilëve 
më nuk është objekt i procedurës së shpronësimit, shpenzimet e 
dokumentuara dhe dëmet e shkaktuara si pasojë e drejtpërdrejtë e procedurës 
së shpronësimit. 

3. Nëse është e nevojshme për kompensimin e shpenzimeve dhe dëmeve të 
përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni, Organi Shpronësues do të përdorë fondet e 
bondit garantues i cili është depozituar nga Subjekti Kërkues ose Përfituesi i pritur 
sipas paragrafit 4. të nenit 8 të këtij ligji. 
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KREU VIII 
KALIMI I POSEDIMIT DHE I PRONËSISË 

 
Neni 25 

Fitimi i posedimit 
 
Organi Shpronësues, Subjekti Kërkues ose Përfituesi (nëse ka) mund ta marrë në 
posedim pronën e shpronësuar vetëm pas skadimit të periudhës kalendarike tridhjetë 
(30) ditore të përcaktuar në paragrafin 9. të nenit 11 të këtij ligji. 
 

Neni 26 
Kalimi i pronësisë 

 
1. Në përputhje me paragrafin 8. të nenit 11 të këtij ligji, të drejtat pronësore ose të 

drejtat tjera të Personave mbi pronën nuk preken ose zbatohen deri pas hyrjes në 
fuqi të Vendimit Përfundimtar dhe pagesës së kompensimit të përcaktuar në 
vendim, në përputhje me nenin 16 të këtij ligji. Menjëherë pas përmbushjes së 
këtyre kushteve, zyra përkatëse kadastrale e regjistron pronën në emër të: 
1.1. komunës përkatëse, kur Organ Shpronësues është Organi Shpronësues i një 

Komune; ose 
1.2. Republikës së Kosovës, kur Organ Shpronësues është Qeveria. Zyra 

kadastrale gjithashtu regjistron të gjitha të drejtat e shfrytëzimit ose 
administrimit të shitura, dhëna me qira ose bartura sipas nenit 14 të këtij ligji. 

2. Kur është i nevojshëm shpronësimi i pjesshëm i një parcele të pronës së 
paluajtshme, zyra kadastrale e ndan parcelën përkatëse. 

3. Pas regjistrimit të pronës në emër të Komunës ose Republikës së Kosovës, të gjitha 
të drejtat ose interesat paraprake mbi pronën shuhen dhe zyra kadastrale duhet të 
sigurojë që kjo shuarje të pasqyrohet në regjistrat përkatës. Megjithatë, nëse 
vendimi për shpronësim shprehimisht përcakton se një e drejtë ose interes paraprak 
mbetet në fuqi, plotësisht ose pjesërisht, atëherë kërkesa për regjistrim të shuarjes 
nuk vlen për atë të drejtë ose interes. 

 
KREU IX 

KTHIMI I PRONËS SË SHPRONËSUAR 
 

Neni 27 
Kthimi i pronës së shpronësuar 

 
1. Personi, të drejtat pronësore të të cilin në pronën e paluajtshme janë shpronësuar, ka 

të drejtën, e cila mund të ushtrohet vetëm brenda dhjetë viteve pas hyrjes në fuqi të 
Vendimit Përfundimtar, të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente dhe të 
kërkojë nga gjykata lëshimin e një urdhri për rivendosjen e të drejtës pronësore në 
pronën përkatëse, plotësisht ose pjesërisht, nëse të gjitha kushtet në vijim janë 
plotësuar: 
1.1. prona përkatëse nuk është shpronësuar nga Qeveria për një qëllim të ligjshëm 

publik ose një qëllim që është në kuadër të fushëveprimit të nën-paragrafit 
3.3. të nenit 4 të këtij ligji; 
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1.2. parashtruesi i ankesës siguron prova të konsiderueshme në gjykatë të cilat 
provojnë se; 
1.2.1. prona e shpronësuar, ose pjesa përkatëse e saj, është shfrytëzuar në 

masë të konsiderueshme dhe në mënyrë aktive nga Organi 
Shpronësues ose një Përfitues gjatë një periudhe prej tri (3) viteve ose 
më shumë për një qëllim i cili nuk është qëllim i ligjshëm publik ose që 
ndërlidhet me një qëllim të ligjshëm publik; ose 

1.2.2. gjatë periudhës tetë vjeçare pas hyrjes në fuqi të Vendimit Përfundimtar, 
prona e shpronësuar ose pjesa përbërëse e saj, nuk është shfrytëzuar 
rregullisht për asnjë qëllim; me kusht që ky arsyetim të mos përdoret si 
bazë për kthimin e pronës nëse gjatë kësaj periudhe tetë (8) vjeçare janë 
marrë masa të konsiderueshme për përgatitjen e pronës për shfrytëzim 
për një qëllim që është qëllim i ligjshëm publik; dhe 

1.3. parashtruesi i ankesës pajtohet: 
1.3.1. të kthejë çfarëdo kompensimi për shpronësim të paguar ose siguruar 

për shpronësimin e pronës; dhe 
1.3.2. nëse kompensimi (ose një pjesë e tij) është bërë në para të gatshme, të 

paguajë interes, i cili llogaritet në përputhje me paragrafin 2. të nenit 
16 të këtij ligji, në shumën e kompensimit në para të gatshme për një 
periudhë e cila fillon nga data e pagesës deri në datën e kthimit të 
kompensimit. 

2. Organi përkatës Shpronësues, Subjekti Kërkues ose Përfituesi (nëse ka), kanë të 
drejtë ta kundërshtojnë këtë ankesë pranë gjykatës. 

 
Neni 28 

E drejta e refuzimit të parë 
 
1. Përveç, siç është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni, gjatë periudhës dhjetë (10) 

vjeçare pas hyrjes në fuqi të Vendimit Përfundimtar, Personi i shpronësuar ka të 
drejtën e refuzimit të parë nëse Organi Shpronësues vendos t’ia shesë ose bartë të 
drejtat pronësore në pronën përkatëse një pale të tretë private për t’u shfrytëzuar për 
një qëllim që nuk është qëllim i ligjshëm publik. 

2. E drejta e refuzimit të parë e përshkruar në paragrafin 1 të këtij neni, nuk zbatohet 
nëse prona përkatëse është shpronësuar nga Qeveria për një qëllim të përcaktuar në 
nën-paragrafit 3.3 të nenit 4 të këtij ligji ose që është në fushëveprimin e atij neni. 

 
KREU X 

MARRJA NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM 
TË PRONËS SË PALUAJTSHME 

 
Neni 29 

Kushtet për marrjen në shfrytëzim të përkohshëm 
 
1. Qeveria mundet, përmes një vendimi formal me shkrim, të marrë dhe përkohësisht 

të shfrytëzojë çfarëdo prone të paluajtshme në pronësi private ose publike, nëse një 
veprim i tillë është: 
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1.1. i nevojshëm për marrjen e masave urgjente për mbrojtjen e jetës, shëndetit 
ose pronës ose për zbatimin ose rivendosjen e rendit publik; dhe 

1.2. këto masa bëhen të nevojshme për shkak të një force madhore ose, luftës, 
prishjes së rendit publik ose ngjarjeve të ngjashme të jashtëzakonshme. 

2. Marrja në shfrytëzim të përkohshëm konsiderohet e domosdoshme nëse nuk ka 
zgjidhje tjera të arsyeshme dhe praktike. 

 
Neni 30 

Pasojat juridike të marrjes në shfrytëzim të përkohshëm 
 
1. Gjatë shfrytëzimit të përkohshëm të pronës së paluajtshme, të drejtat e Pronarit dhe 

cilitdo posedues të ligjshëm të pronës pezullohen. 
2. Autoriteti Publik i caktuar nga Qeveria për zbatimin e vendimit për shfrytëzimin e 

përkohshëm të pronës së paluajtshme (“organi zbatues”) është i detyruar: 
2.1. të ushtrojë kujdes të arsyeshëm gjatë shfrytëzimit të pronës; dhe 
2.2. aq sa është e mundshme na bazë të rrethanave, të shmangë ose parandalojë 

dëmtimin e pronës. 
 

Neni 31 
Kohëzgjatja e Shfrytëzimit 

 
Marrja dhe shfrytëzimi i përkohshëm i pronës së paluajtshme mund të zgjasë vetëm për 
aq kohë sa është e nevojshme për zbatimin e masave të përcaktuara në paragrafin 1. të 
nenit 29 të këtij ligji. 

 
Neni 32 

Kompensimi 
 
1. Pronarit të pronës së paluajtshme si dhe personave të tjerë, të drejtat poseduese ose 

të shfrytëzimit të të cilëve cenohen nga marrja në shfrytëzim të përkohshëm e 
pronës së paluajtshme, kanë të drejtë të marrin kompensim të arsyeshëm nga 
Qeveria për humbjen e përkohshme të këtyre të drejtave. 

2. Për përcaktimin e shumës së kompensimit i cila paguhet nga Qeveria në përputhje 
me paragrafin 1. të këtij neni merret për bazë qiraja mesatare për një pronë të 
paluajtshme me karakteristika të njëjta ose të ngjashme në rrethinën ku gjendet 
prona e paluajtshme përkatëse. 

3. Përveç kësaj, Pronari dhe çdo Person prona e të cilit është dëmtuar gjatë 
shfrytëzimit të përkohshëm do të marrë kompensim të arsyeshëm për këto dëme, 
nëse dëmet: 
3.1. janë shkaktuar nga organi zbatues; ose 
3.2. janë shkaktuar një Person tjetër, palë e tretë ose shkak natyrore nëse, dhe deri 

në masën praktike në bazë të rrethanave, ky dëm ka mundur të parandalohet 
në mënyrë të arsyeshme nga organi zbatues. 
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Neni 33 
Vendimi 

 
1. Vendimin për marrjen në shfrytëzim të përkohshëm të një prone të paluajtshme 

mund ta marrë Qeveria me vetiniciativë ose në bazë të kërkesës së një Autoriteti 
tjetër Publik. 

2. Nëse kërkesa dorëzohet nga një Autoritet tjetër Publik, Qeveria nxjerr vendim me 
shkrim lidhur me kërkesën brenda tri (3) ditëve pas pranimit të kërkesës. 

3. Kërkesa e dorëzuar nga një Autoritet tjetër Publik përmban këto të dhëna: 
3.1. të dhëna të plota dhe të hollësishme mbi Autoritetin Publik; 
3.2. vendndodhjen e saktë të pronës së paluajtshme e cila propozohet të merret në 

shfrytëzim të përkohshëm; 
3.3. një shpjegim të hollësishëm të arsyeve për kërkesën; 
3.4. një vlerësim të kohëzgjatjes së pritur të shfrytëzimit të përkohshëm; dhe 
3.5. një vlerësim të hollësishëm të shumës së kompensimit e cila duhet paguar nga 

Qeveria pas përfundimit të shfrytëzimit të përkohshëm; 
4. Nëse Qeveria e miraton kërkesën, vendimi me shkrim i Qeverisës i përcaktuar në 

paragrafin 2. të këtij neni, përmban këto të dhëna: 
4.1. identitetin e Autoritetit Publik përgjegjës për zbatimin e vendimit; 
4.2. vendndodhjen e saktë të pronës së paluajtshme e cila është objekt i vendimit; 
4.3. arsyet për marrjen e vendimit dhe kohëzgjatjen e marrjes së autorizuar në 

shfrytëzim të përkohshëm; dhe 
4.4. shumën e kompensimit e cila duhet të paguhet për shfrytëzimin e saj. 

5. Nëse organi zbatues paraqet kërkesë për zgjatjen e shfrytëzimit të përkohshëm të 
pronës së paluajtshme dhe kjo kërkesë i plotëson kushtet e përcaktuara në 
paragrafin 3. të këtij neni, si dhe arsyetohet në përputhje me paragrafin 1. të nenit 
29 të këtij ligji, afati i marrjes në shfrytëzim të përkohshëm mund të zgjatet pas 
miratimit të një vendimi të veçantë me shkrim nga Qeveria. 

6. Të gjitha vendimet për shfrytëzimin e përkohshëm të miratuara nga Qeveria hyjnë 
në fuqi në ditën e miratimit, dhe shpallen brenda pesë (5) ditëve të punës në 
Gazetën Zyrtare. 

 
Neni 34 

Kthimi i Pronës së Paluajtshme 
 
Pas skadimit të afatit të përcaktuar në vendimin e Qeverisë për autorizimin e 
shfrytëzimit të përkohshëm të pronës, organi zbatues e humb të drejtën dhe autorizimin 
për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme. Organi zbatues ka për detyrë që menjëherë t’i 
mënjanojë të gjitha instalimet dhe objektet të cilat i ka vendosur mbi ose nën pronën e 
paluajtshme gjatë kohës së shfrytëzimit të saj, përveç nëse merret vesh ndryshe me 
Pronarin dhe – nëse është e aplikueshme – cilindo Person tjetër i cili zotëron një të 
drejtë të ligjshme për shfrytëzimin ose posedimin e pronës së paluajtshme. 
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KREU XI 
MJETET JURIDIKE 

 
Neni 35 

Ankesa Kundër Vendimit Preliminar mbi Ligjshmërinë e Shpronësimit të 
Propozuar 

 
1. Nëse një Person është Pronar ose Zotërues i një Interesi në pronën e paluajtshme e 

cila është objekt i procedurës së shpronësimit dhe ky person me arsye mendon se 
Vendimi Preliminar (ose cilado pjesë e tij) është në kundërshtim me një ose më 
shumë kushte të përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji, ky person ka të 
drejtë të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente për kundërshtimin e Vendimit 
Preliminar, pjesërisht ose plotësisht.. 

2. Nëse Organi Shpronësues është Organi Shpronësues i një Komune, ankesa paraqitet 
pranë gjykatës përkatëse komunale. Nëse Organi Shpronësues është Qeveria, 
ankesa paraqitet pranë Gjykatës Supreme të Kosovës. 

3. Ankesa duhet të dorëzohet brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas datën së 
hyrjes në fuqi të Vendimit Preliminar, siç është përcaktuar në paragrafin 5. të nenit 
10 të këtij ligji. Nëse ankesa dorëzohet pas skadimit të kësaj periudhe tridhjetë (30) 
ditore kalendarike, ajo do të refuzohet nga gjykata. 

4. Brenda pesë (5) ditëve kalendarike pas dorëzimit të ankesës, parashtruesi i ankesës 
duhet të sigurojë që pesë (5) kopje të plota dhe të sakta të ankesës (duke përfshirë të 
gjitha dokumentet e bashkëngjitura) të dorëzohen fizikisht në zyrën ligjore të 
Organit përkatës Shpronësues. Nëse parashtruesi i ankesës nuk vepron në përputhje 
me këtë paragraf, gjykata e refuzon ankesën. 

5. Organi Shpronësues ka në dispozicion dyzet e pesë (45) ditë pas pranimit të kopjeve 
të përmendura në paragrafin 4 të këtij neni që të dorëzojë përgjigjen e tij në gjykatë. 

6. Menjëherë pas pranimit të përgjigjes së Organit Shpronësues, gjykata: 
6.1. e trajton rastin në mënyrë urgjente; 
6.2. i jep prioritet rastit mbi të gjitha rastet tjera në pritje pranë gjykatës; 
6.3. nxjerr aktgjykimin brenda nëntëdhjetë (90) ditëve kalendarike pas pranimit të 

përgjigjes së Organit Shpronësues; dhe 
6.4. i cakton afatet për zhvillimin e procedurës në mënyrë që t’i mundësojë 

nxjerrjen e aktgjykimit brenda periudhës së lartpërmendur prej nëntëdhjetë 
(90) ditëve kalendarike. 

7. Nëse gjykata vendos se Vendimi Preliminar ose cilado pjesë e tij nuk i plotëson një 
ose më shumë kushte të përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji, gjykata 
mundet: 
7.1. të nxjerrë aktgjykim me të cilin kërkon nga Organi Shpronësues që të bëjë 

ndërprerjen e procedurës së shpronësimit në tërësi, nëse gjykata vendos se 
procedura në tërësi nuk i plotëson një ose më shumë kushte të përcaktuara në 
paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji; ose 

7.2. të nxjerrë aktgjykim me të cilin kërkon nga Organi Shpronësues që të 
ndryshojë Vendimin Preliminar dhe fushëveprimin e procedurës së 
shpronësimit dhe të përjashtojë pronat dhe/ose të drejtat e caktuara nëse 
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gjykata vendos se shpronësimi i atyre pronave është në kundërshtim me një 
ose më shumë kushte të përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji. 

8. Organi Shpronësues nuk nxjerr Vendimin Përfundimtar mbi një pronë ose të drejtë 
e cila është objekt i një ankese e cila është dorëzuar me kohë sipas këtij neni, 
përderisa gjykata në të cilën është dorëzuar ankesa të nxjerrë aktgjykim mbi 
ankesën. 

9. Përveç siç është përcaktuar në paragrafët 10. deri 12. të këtij neni, ndaj aktgjykimit 
të gjykatës sipas këtij neni mund të paraqitet ankesë në përputhje me ligjin e 
aplikueshëm mbi këto ankesa. 

10. Ankesa kundër aktgjykimit të lartpërmendur duhet të paraqitet brenda tridhjetë (30) 
ditëve kalendarike pas nxjerrjes së aktgjykimit përkatës. Brenda pesë (5) ditëve 
kalendarike pas paraqitjes së ankesës, parashtruesi i ankesës duhet të sigurojë që 
pesë (5) kopje të plota dhe të sakta të ankesës (duke përfshirë të gjitha dokumentet e 
bashkëngjitura) t’i dorëzohen fizikisht palës tjetër. Nëse parashtruesi i ankesës nuk 
vepron në përputhje me këtë paragraf, gjykata e refuzon ankesën. Pala tjetër ka 
tridhjetë (30) ditë pas pranimit të kopjeve që të paraqesë përgjigjen e saj. 

11. Nëse aktgjykimi është pozitiv për Organin Shpronësues dhe kundër këtij aktgjykimi 
ose një pjese të tij parashtrohet ankesë, parashtrimi i ankesës nuk e pengon në asnjë 
mënyrë të drejtën e Organit Shpronësues për të marrë masat e përcaktuara në 
aktgjykim, duke përfshirë vazhdimin e procedurës së shpronësimit, nxjerrjen 
Vendimit Përfundimtar për shpronësim dhe zbatimin e tij. Organi Shpronësues, me 
vendimin e tij, mund të shtyjë marrjen e këtyre masave lidhur me pronën dhe/ose të 
drejtat të cilat janë objekt i kërkesës; në raste të këtilla, afati kohor i përcaktuar në 
paragrafët 1. dhe 2. të nenit 11 të këtij ligji për nxjerrjen e Vendimit Përfundimtar 
lidhur me pronën dhe/ose të drejtat përkatëse do të shtyhet; megjithatë, kjo vendim i 
Organit Shpronësues (vendimi për shtyrjen e marrjes së masave) nuk e pengon të 
drejtën ose autorizimin e tij për të marrë një masë të përcaktuar në fjalinë e parë të 
këtij paragrafi në çdo kohë para nxjerrjes së aktgjykimin mbi ankesën. 

12. Nëse parashtruesi i ankesës e fiton rastin gjatë apelit, gjykata e apelit 
12.1. nëse Organi Shpronësues ende nuk e ka nxjerrë Vendimin Përfundimtar 

lidhur me pronën dhe/ose të drejtat në fjalë (ose cilëndo pjesë të tyre) – 
gjykata e apelit do të nxjerrë aktgjykim me të cilin urdhërohet Organi 
Shpronësues që ta përjashtojë pronën ose të cilat në atë kohë nuk janë objekt i 
Vendimit Përfundimtar, nëse gjykata e apelit konstaton se shpronësimi i kësaj 
pronë dhe/ose këtyre të drejtave do të ishte në kundërshtim me një ose më 
shumë kushte të përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji; dhe/ose 

12.2. nëse Organi Shpronësues ka nxjerrë Vendimin Përfundimtar lidhur me pronën 
ose të drejtat përkatëse (ose cilëndo pjesë të tyre) – gjykata e apelit nxjerr një 
aktgjykim me të cilin e urdhëron Organin Shpronësues që t’i paguajë 
parashtruesit të ankesës: 
12.2.1. kompensimin e shpronësimit dhe kompensimet për dëmet tjera sipas 

dispozitave të këtij ligji nëse ato nuk janë paguar deri në atë kohë; 
dhe 

12.2.2. një shumë shtesë e cila është e barabartë e dyfishin (2) e 
kompensimit për shpronësim i cila kërkohet sipas këtij ligji, për të 
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gjitha pronat dhe/ose të drejtat të cila gjykata e apelit vendos se janë 
shpronësuar në kundërshtim me paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji,. 

13. Nëse ankesa parashtrohet nga Organi Shpronësues kundër një aktgjykimi ose një 
pjese të tij, i cili është pozitiv për parashtruesin e ankesës, gjykata e apelit: 
13.1. e trajton rastin në mënyrë urgjente; 
13.2. i jep prioritet rastit mbi të gjitha rastet tjera në pritje pranë gjykatës së apelit; 
13.3. nxjerr aktgjykimin mbi ankesën brenda nëntëdhjetë (90) ditëve pas pranimit 

të ankesës; dhe 
13.4. i cakton afatet për zhvillimin e procedurën në mënyrë që t’i mundësojë 

nxjerrjen e aktgjykimit brenda periudhës së lartpërmendur nëntëdhjetë (90) 
ditore. 

 
Neni 36 

Ankesat mbi shumën e kompensimit 
 
1. Nëse në përputhje me nenin 11 të këtij ligji, një Organ Shpronësues nxjerr një 

Vendim Përfundimtar, çdo Pronar ose Zotërues i Interesit në pronën dhe/ ose të 
drejtat të cilat janë objekt i këtij vendimi mund të paraqesë ankesë pranë gjykatës 
kompetente për kundërshtimin e shumës së kompensimit dhe/ose dëmeve të cilat 
janë përcaktuar në vendim se do t’i paguhen atij Pronari dhe/ose Zotëruesi të 
Interesit.. 

2. Nëse Organ Shpronësues është Organi Shpronësues i një Komune, ankesa duhet të 
paraqitet pranë gjykatës përkatëse komunale. Nëse Organi Shpronësues është 
Qeveria, ankesa duhet të paraqitet pranë Gjykatës Supreme të Kosovës. 

3. Çdo ankesë e lartpërmendur duhet të paraqitet jo më shumë se tridhjetë (30) ditë 
kalendarike pas hyrjes në fuqi të Vendimit Përfundimtar të përcaktuar në paragrafin 
7. të nenit 11 të këtij ligji. Nëse ankesa paraqitet pas skadimit të kësaj periudhë 
tridhjetë (30) ditore, ajo do të refuzohet nga gjykata. 

4. Brenda pesë (5) ditëve kalendarike pas dorëzimit të ankesës, parashtruesi i ankesës 
duhet të sigurojë që pesë (5) kopje të ankesës të dorëzohen fizikisht në zyrën ligjore 
të Organit përkatës Shpronësues. Nëse parashtruesi i ankesës nuk vepron në 
përputhje me këtë paragraf, gjykata e refuzon ankesën. 

5. Organi Shpronësues ka në dispozicion tridhjetë (30) ditë kalendarike pas pranimit të 
kopjeve të përmendura në paragrafin 4. të këtij neni që të dorëzojë përgjigjen e tij 
në gjykatë. 

6. Nëse ankesa dorëzohet në përputhje me këtë nen në përputhje me këtë ligj, gjykata 
është e autorizuar të bëjë ri-llogaritjen e shumës së kompensimet dhe/ose dëmeve të 
përcaktuara në vendimin e organit shpronësues. Nëse gjykata konstaton se shuma e 
kompensimit dhe/ose dëmeve e përcaktuar në vendimin e organit shpronësues është 
më e ulët ose më e lartë se shuma e cila kërkohet sipas këtij ligji, gjykata nxjerr 
aktgjykim me të cilin e ndryshon Vendimin Përfundimtar të Organit Shpronësues 
dhe e rregullon shumën e kompensimit për shpronësim dhe/ose dëmeve. 

7. Ndaj aktgjykimit të gjykatës sipas këtij neni mund të paraqitet ankesë në përputhje 
me ligjin e aplikueshëm mbi këto ankesa. 

8. As paraqitja e ankesës ndaj vendimit të organit të shpronësimit sipas këtij neni dhe 
as paraqitja e apelit ndaj aktgjykimit të gjykatës mbi atë ankesë nuk ndikon në 
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vendimin përkatës ose të drejtën e Organit Shpronësues që të vazhdojë zbatimin e 
vendimit përkatës Shuma e kompensimit dhe/ose dëmeve të përcaktuara në vendim 
paguhet në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë ligj; megjithatë, pagimi i 
kompensimit dhe/ose dëmeve nuk i cenon kompetencat e gjykatës sipas paragrafit 
6. të këtij neni për ndryshimin e shumës së kompensimit dhe/ose dëmeve. Nëse 
gjykata e rrit shumën e kompensimit, Organi Shpronësuar duhet të paguajë (ose ta 
urdhërojë Subjektin Kërkues apo Përfituesin që të paguajë) shumën e rritur. Nëse 
gjykata zvogëlon shumën e kompensimit dhe/ose dëmeve, personat të cilët kanë 
marrë kompensimin e tepërt urdhërohen që t’ia kthejnë shumën e tepërt palës e cila 
e ka paguar atë. 

 
Neni 37 

Ankesa për Kompensimin e Dëmeve të Pësuara nga Shpronësimi i Pjesshëm 
 
1. Nëse në përputhje me paragrafin 3. të nenit 18 të këtij ligji, Vendimi Përfundimtar 

autorizon shpronësimin e një pjese të parcelës së pronës së paluajtshme dhe kjo 
rezulton, ose me arsye pritet se do të rezultojë, në humbjen e vlerës së pjesës së pa 
shpronësuar, Pronari i pjesës së pa shpronësuar ka të drejtë të paraqesë ankesë sipas 
këtij neni dhe të kërkojë nga gjykata kompetente nxjerrjen e një aktgjykimi i cili e 
urdhëron Organin Shpronësues që të kompensojë humbjen e vlerës, nëse – dhe 
vetëm për aq sa – ky kompensim nuk është paraparë në Vendimin Përfundimtar. 

2. Nëse Organ Shpronësues është Organi Shpronësues i një Komune, ankesa duhet të 
paraqitet pranë gjykatës përkatëse komunale. Nëse Organi Shpronësues është 
Qeveria, ankesa duhet të paraqitet pranë Gjykatës Supreme të Kosovës. 

3. Ankesa duhet të paraqitet jo më shumë se tridhjetë (30) ditë kalendarike pas hyrjes 
në fuqi të Vendimit Përfundimtar. Nëse ankesa paraqitet pas skadimit të kësaj 
periudhë tridhjetë (30) ditore, ajo do të refuzohet nga gjykata. 

4. Brenda pesë (5) ditëve kalendarike pas dorëzimit të ankesës, parashtruesi i ankesës 
duhet të sigurojë që pesë (5) kopje të ankesës të dorëzohen fizikisht në zyrën ligjore 
të Organit përkatës Shpronësues. Nëse parashtruesi i ankesës nuk vepron në 
përputhje me këtë paragraf, gjykata e refuzon ankesën. 

5. Organi Shpronësues ka në dispozicion tridhjetë (30) ditë kalendarike pas pranimit të 
kopjeve të përmendura në paragrafin 4. të këtij neni që të dorëzojë përgjigjen e tij 
në gjykatë. 

6. Ndaj aktgjykimit të gjykatës sipas këtij neni mund të paraqitet ankesë në përputhje 
me ligjin e aplikueshëm mbi këto ankesa. 

 
Neni 38 

Ankesa kundër ligjshmërisë së vendimit për shfrytëzimin 
e përkohshëm të pronës 

 
1. Nëse një Person i cili është Pronar ose Zotërues i një Interesi në pronën e 

paluajtshme e cila është objekt i vendimi të Qeverisë për shfrytëzimin e 
përkohshëm të saj, dhe ky person me arsye mendon se vendimi nuk i plotëson 
kushtet e përcaktuara në nenin 29 të këtij ligji, ky person ka të drejtë të paraqesë 
ankesë pranë Gjykatës Supreme të Kosovës për kundërshtimin e vendimit. 

 1132 



 
Ligji Nr. 03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme 

2. Ankesa e lartpërmendur mund të dorëzohet në çdo kohë pas hyrjes në fuqi të 
vendimit përkatës deri në skadimin e tij. 

3. Brenda dy (2) ditëve kalendarike pas dorëzimit të ankesës, parashtruesi i ankesës 
duhet të sigurojë që pesë (5) kopje të ankesës të dorëzohen fizikisht në zyrën ligjore 
të Qeverisë. Nëse parashtruesi i ankesës nuk vepron në përputhje me këtë paragraf, 
gjykata e refuzon ankesën. 

4. Qeveria ka në dispozicion shtatë (7) ditë kalendarike pas pranimit të kopjeve të 
përmendura në paragrafin 3 të këtij neni që të dorëzojë përgjigjen në gjykatë. 

5. Pas pranimit të ankesës, gjykata e trajton rastin me prioritet të lartë dhe nxjerr 
vendimin brenda tridhjetë (30) ditëve pas pranimit të ankesës. 

6. Ndaj aktgjykimit të gjykatës sipas këtij neni mund të paraqitet ankesë në përputhje 
me ligjin e aplikueshëm mbi këto ankesa. 

 
Neni 39 

Kontestet tjera 
 

1. Ankesat dhe kontestet tjera juridike nga nenet 35, 36, 37 ose 38 të këtij ligji do të 
zhvillohen në përputhje me ato nene. Në rast të konfliktit ndërmjet këtyre neneve 
dhe dispozitave të Ligjit për Procedurën Administrative ose cilitdo ligj tjetër 
procedural, këto nene kanë përparësi. 

2. Të gjitha kontestet tjera juridike që rezultojnë nga një veprim ose vendim i një 
Autoriteti Publik sipas këtij ligji i nënshtrohen do të rregullohen në përputhje me 
dispozitat e aplikueshme të Ligjit për Procedurën Administrative. Megjithatë, nëse 
një dispozitë e Ligji për Procedurën Administrative eliminon ose e kufizon në 
mënyrë të paarsyeshme të drejtën e Personi të ndikuar (Person i cili është ndikuar 
në mënyrë specifike nga një veprim ose vendim i lartpërmendur) për të paraqitur 
ankesë pranë gjykatës kompetente për kundërshtim e këtij veprimi ose vendimi nuk 
do të zbatohet. 

 
KREU XII 

DISPOZITAT KALIMTARE, TË NDRYSHME DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 40 
Procedurat e iniciuara 

 
Lidhur me procedurat e shpronësimit të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji zbatohen 
dispozitat ligjore që kanë qenë në fuqi në ditën e fillimit të tyre. Nëse nga data e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, kompensimi për pronën ose të drejtat e shpronësuara në bazë të një 
procedure të shpronësimit të iniciuar brenda periudhës paraprake tri (3) vjeçare nuk është 
paguar, shuma e kompensimit do të përcaktohet në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 41 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
1. Ministria e Ekonomisë dhe Financave ka autorizimin ekskluziv për miratimin e 

akteve nënligjore të cilat shprehimisht kërkohen nga ky ligj ose që nevojiten për 
zbatimin e rregullt të këtij ligji. 

 1133 



 
Ligjet civile 

2. Brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve pas shpalljes së këtij ligji, Ministria e Ekonomisë 
dhe Financave do të themelojë Zyrën për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme në 
përputhje me nenin 21 të këtij ligji. 

3. Brenda njëqind e njëzet (120) ditëve pas shpalljes së këtij ligji, Ministria e 
Ekonomisë dhe Financave do të shpallë aktet nënligjore të cilat kërkohen nga 
paragrafi 6. të nenit 15 të këtij ligji. 

 
Neni 42 

Njoftimet dhe Komunikatat 
 
Nëse një dispozitë e këtij ligji kërkon dërgimin e një njoftimi me shkrim ose komunikate 
tjetër një Personi, ajo kërkesë konsiderohet se është përmbushur nëse njoftimi ose 
komunikata depozitohet, adresohet dhe tarifat paguhen në mënyrë të rregullt në 
Shërbimin Zyrtar Postar të Kosovës. Njoftimi ose komunikata konsiderohet së është 
“adresuar në mënyrë të rregullt” nëse i është adresuar Personit përkatës në adresën e 
fundit të ditur të atij Personi, mirëpo vetëm nëse ky informacion (adresa) mund të 
konstatohet lehtësisht nga të dhënat kadastrale në dispozicion ose të dhënat tjera mbi 
pronën e paluajtshme në Kosovë, duke përfshirë të dhënat e Agjencisë Kosovare të 
Pronës dhe të dhënat e fundit mbi tatimin në pronë. Nëse ky informacion nuk mund të 
konstatohen lehtësisht nga të dhënat e lartpërmendura, dispozita e këtij ligji e cila kërkon 
dërgimin e njoftimit ose komunikatës atij Personi është e pazbatueshme. 
 

Neni 43 
Shpallja e Vendimeve, Njoftimeve ose Dokumenteve tjera 

 
Nëse një dispozitë e këtij ligji kërkon nga Organi Shpronësues që të bëjë shpalljen e një 
vendimi, njoftimi ose dokumenti tjetër në Gazetën Zyrtare të Kosovës, një gazetë 
dhe/ose publikim tjetër, Organi Shpronësues e bën shpalljen e atij vendimi, njoftimi 
ose dokumenti në të gjitha gjuhët zyrtare të Kosovës. Versionet në gjuhët zyrtare të 
vendimit, njoftimit ose dokumentit duhet të shpallen njëkohësisht, në të njëjtin 
publikim dhe në të njëjtën mënyrë. 
 

Neni 44 
Interpretimi 

 
1. Dispozitat e këtij ligji interpretohen dhe zbatohen në pajtim me Konventën 

Evropiane për të Drejtat e dhe Liritë Themelore të Njeriut (duke përfshirë 
Protokollet përkatëse) siç është interpretuar dhe zbatuar Konventa e sipërcekur nga 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

2. Ky ligj nuk zbatohet në raport me Ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit ose 
veprimet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit të cilat janë në përputhje me 
mandatin e saj sipas atij ligji. Ky ligj nuk do të interpretohet ose zbatohet me qëllim 
të kufizimit ose pengimit të pjesëve ose efektit të atij ligji sa ka të bëjë me 
shpronësimit, dhe ligjshmëria e qëllimit publik i cili e arsyeton atë pjesë ose efekt, i 
cili është përcaktuar në preambulën e atij ligji, ripohohet. 
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Neni 45 
Delegimi 

 
1. Kur Organi Shpronësues është Qeveria, ajo mund t’ia delegojë një Ministrie ose 

Autoriteti Qendror Publik përgjegjësinë: 
1.1. për zbatimin dhe/ose mbrojtjen e cilësdo pjesë të një Vendimi Preliminar ose 

Vendimi Përfundimtar; dhe/ose, 
1.2. për të siguruar përmbushjen e kushteve për shpallje dhe kushteve tjera që 

kanë të bëjnë me këtë vendim të përcaktuara me këtë ligj. 
 

Neni 46 
Shfuqizimi i Ligjit në fuqi 

 
Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për Eksproprijimin (Gazeta Zyrtare e KSAK 21/78) me 
të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e tij dhe ai ligj nuk ka asnjë fuqi ose efekt, përveç 
siç është përcaktuar në nenin 40 të këtij ligji. 
 

Neni 47 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi menjëherë pas shpalljes sipas nenit 80 të Kushtetutës. 
 
Ligji Nr. 03/ L-139 
26 mars 2009 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-011-2009, datë 23.04.2009 nga Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI IV / 
Nr. 52 / 8 MAJ 2009 
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LIGJI Nr. 04/L-115 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË TË BËJNË 

ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE 
TË PAVARËSISË SË KOSOVËS 

 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË 
TË BËJNË ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE 

TË PAVARËSISË SË KOSOVËS 
 

Neni 1 
Qëllimi 

 
1. Ky ligj ka për qëllim të bëjë ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve në vijim për 

përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës: 
1.1. Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës;  
1.2. Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe 

Zyrës së Auditimit të Kosovës;  
1.3. Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  
1.4. Ligjit Nr. 03/L-079 për Ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2006/50 për 

Zgjidhjen e Kërkesave lidhur me Pronën e Paluajtshme Private, duke 
përfshirë Pronën Bujqësore dhe atë Komerciale;  

1.5. Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës 
për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;  

1.6. Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04 L 101 për Fondet 
Pensionale të Kosovës;  

1.7. Kodit Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë;  
1.8. Ligji Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat;  
1.9. Ligji Nr. 03/L-199 për Gjykatat;  
1.10. Ligji Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;  
1.11. Ligji Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;  
1.12. Ligji Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;  
1.13. Ligji Nr. 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme;  
1.14. Ligji Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të 

Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës;  
1.15. Ligji Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativ të Komunave;  
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1.16. Ligji Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës;  
1.17. Ligji Nr. 03/L-034 për Shtetësinë e Kosovës;  
1.18. Ligji Nr. 03/L-237 për Regjistrimin e Popullsisë, të Ekonomive Familjare dhe 

të Banesave;  
1.19. Ligji Nr. 03/L-046 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;  
1.20. Ligji Nr. 03/L-082 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës.  
1.21. Ligji Nr. 03/L-033 për Statusin, imunitetet dhe privilegjet e misioneve 

diplomatike, konsullore dhe personelin e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare 
ushtarake, si dhe personelin e saj.  

 
Neni 2 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese 
të Republikës së Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 15 i ligjit bazik pas paragrafit 1. shtohet paragraf i ri 2. me tekstin si në vijim:  

2. Gjykatësit ndërkombëtarë, të emëruar në pajtim me Kushtetutën dhe me këtë 
ligj, vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas vendimit për 
emërim. Qeveria e Kosoves merr pjesë në pagesën e gjykatësve 
ndërkombëtarë, në periudhën e përcaktuar në vlerë të pagave të gjyqtarëve 
vendorë.  

2. Neni 55 i ligjit bazik, paragrafi 1. dhe paragrafi 2 fshihen nga teksti i ligjit dhe 
shtohet një paragraf i ri me tekstin si në vijim:  
Mandati i gjykatësve ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me Kushtetutën do të 
vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendimin për emërim. 

 
Neni 3 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-075 për Themelimin e Zyrës 
së Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 8 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 8 
 
Auditori i përgjithshëm, i emëruar në përputhje me Kushtetutën dhe me këtë ligj, 
vazhdon të qëndrojë në post deri në përfundim të mandatit, me kompensimin e cekur 
në kushtet specifike të emërimit të tij. Qeveria e Kosovës siguron fonde në vlerën e 
përcaktuar me marrëveshjen në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Zyrës se Auditorit të 
përgjithshëm. 
 

Neni 4 
Ndryshimet dhe plotësimet Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (Ligji) 
 
1. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 1.12, që përkufizon Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar, 

fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim:  
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3. Kuvendi pas propozimit nga qeveria zgjedh tre (3) anëtarë ndërkombëtarë 
drejtorë të bordit. Bordi, po ashtu, emëron një shtetas të Kosovës drejtor të 
Sekretarisë Ekzekutive të Bordit, i cili nuk do të jetë anëtar i Bordit. Bordi, 
përveç kryesuesit, po ashtu, emëron zëvendëskryesues njërin prej anëtarëve të 
tij. Për emërimin, shkarkimin ose ndryshimin e kushteve të referimit të 
Drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive të Bordit kërkohet vota afirmative e 
shumicës së Bordit të Drejtorëve. Anëtarët ndërkombëtarë zgjedhën më 
mandat deri më 31 gusht 2014.  

3. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafët 7., dhe 9., vlejnë deri në përfundimin e mandatit të 
anëtarëve ndërkombëtarë të bordit.  

4. Neni 31 i ligjit bazik, pas paragrafit 5. shtohet një paragraf i ri 6. me tekstin si në 
vijim:  
6. Nëse një anëtar ndërkombëtar i bordit i emëruar në pajtim me nenin 31 (5) jep 

dorëheqje nga Bordi dhe nëse kjo dorëheqje ose largim nga posti ndodh deri 
më 31 gusht 2014 atëherë ai/ajo do të zëvendësohet me një ndërkombëtar 
tjetër.  

 
Neni 5 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-079 për Ndryshimin e Rregullores 
së UNMIK-ut 2006/50 për Zgjidhjen e Kërkesave lidhur me Pronën e Paluajtshme 

Private, duke përfshirë Pronën Bujqësore dhe atë Komerciale (Ligji) 
 
1. Neni 4 i ligjit bazik që ndryshon nenin 5.2 të Rregullores, riformulohet me tekstin si 

në vijim:  
5.2. Bordi mbikëqyrës përbëhet prej 5 (pesë) anëtarëve të cilët emërohen nga 

Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri.  
2. Neni 8 i ligjit bazik që ndryshon nenin 6.1 të Rregullores, riformulohet me tekstin si 

në vijim:  
6.1. Sekretaria Ekzekutive ka drejtorin dhe zëvendësdrejtorin të cilët emërohen 

nga Kuvendi pas propozimit nga Kryeministri.  
3. Neni 10 i ligjit bazik që ndryshon nenin 7.1 të Rregullores, riformulohet me tekstin 

si në vijim:  
7.1. Komisioni përbëhet nga 3 (tre) anëtarë të cilët emërohen nga Kuvendi pas 

propozimit nga Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës.  
4. Neni 13 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 13 
 

Kuvendi, në konsultim me Komisionin, mund të themelojë panele shtesë të 
Komisionit, anëtarët e të cilëve do të emërohen në bazë të neneve 7.1 dhe 7.2. 

5. Neni 16 i ligjit bazik që ndryshon nenin 12.8 të Rregullores, riformulohet me tekstin 
si në vijim:  
12.8. Gjykata Supreme e Kosovës vendos lidhur me ankesat në trupin gjykues prej 

tre (3) gjyqtarëve të cilët emërohen nga Kryetari i Gjykatës Supreme të 
Kosovës.  

6. Pas nenit 27 të ligjit bazik, shtohet një nen i ri 27.A me tekstin si në vijim:  
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Neni 27.A 
 
1. Mandati i tre (3) anëtarëve ndërkombëtarë të Bordit mbikëqyrës (përfshi edhe 

kryesuesin), i drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive, i dy (2) anëtarëve ndërkombëtarë 
të Komisionit (përfshi edhe kryesuesin), si dhe i dy gjykatësve ndërkombëtarë në 
panelet e ankimit të Gjykatës Supreme të cilët janë emëruar në pajtim me 
Kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në vendimin 
për emërim.  

2. Anëtarët dhe gjykatësit ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me Kushtetutën dhe me 
këtë Ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre të specifikuar sipas kushteve të emërimit 
të tyre.  

3. Qeveria e Kosoves do të sigurojë fonde për drejtorin e Sekretariatit Ekzekutive të 
barabartë me pagën e një anëtari vendor të Bordit Mbikëqyrës.  

4. Nëse një anëtar ndërkombëtar i emëruar ne pajtim me Kushtetutën jep dorëheqje 
ose largohet nga pozita e tij/saj dhe nëse ky largim ose dorëheqja ndodh para datës 
31 gusht 2014, atëherë ai/ajo do të zëvendësohet me një ndërkombëtar, të dominuar 
nga Kryeministri për pozitat e anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë së 
Pronës dhe drejtorit të Sekretarisë Ekzekutive, si dhe të nominuar nga Kryetari i 
Gjykatës Supreme për pozitën e anëtarëve të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe 
Anëtareve të Panelit të Ankesave të Gjykatës Supreme, pas konsultimeve me PSBE.  

 
Neni 6 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme 
të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.3. fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.7, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.7. Gjykatës Ndërkombëtar - çdo gjykatës i Misionit Evropian për Politika të 
Sigurisë dhe të Mbrojtjes, i cili është emëruar në pajtim me këtë ligj.  

3. Neni 11 i ligjit bazik, paragrafi 2. riformulohet me tekstin si në vijim:  
2. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, Dhoma e Posaçme do të vazhdojë të 

respektojë dhe zbatojë parimin e kompensimit në vend të kthimit fizik. Kur 
vendoset për mjetin juridik që do të jepet në një rast të caktuar, Dhoma e 
Posaçme do të marrë parasysh edhe dispozitat në fuqi të Ligjit Nr. 04/L-034 
për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke përfshirë qëllimet publike që 
përcaktohen në preambulën e atij ligji.  

 
Neni 7 

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04 L-101 për fondet pensionale 
të Kosovës 

 
1. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 4.6, riformulohet me tekstin si në vijim:  

4.6. Komisioni për përzgjedhje, i propozon kandidatët Kuvendit për vendet e lira 
në anëtarësim ose për riemërim të anëtarëve të Bordit Drejtues. Komisioni për 
Përzgjedhje do të përbëhet nga guvernatori i BQK-së - kryesues, Auditori i 
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Përgjithshëm dhe Ministri i Financave. Mandati i secilit anëtar të emëruar në 
Bordin Drejtues zgjat tre vjet, me mundësi të rizgjedhjes, nëse mandati i 
anëtarëve të Bordit skadon dhe asnjë anëtar i ri nuk është emëruar, atëherë 
anëtarët e Bordit ekzistues do të vazhdojnë mandatin për nëntëdhjetë (90) 
ditë.  

 
Neni 8 

Ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave 
në Kosovë (Kodi) 

 
1. Neni 309 i ligjit bazik që rregullon emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të 

Doganave me pëlqimin e PCN-së, fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 1 i Aneksit D, i Kodit, fshihet dhe riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 1 
 
Ky Aneks ofron përjashtimet e posaçme të përkufizuara në këtë Aneks që do t'i jepen 
bashkësive fetare sipas përkufizimit në legjislacionin e aplikueshëm, duke përfshirë 
edhe legjislacionin për liritë fetare në përputhje me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës. 
 

Neni 9 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore 

dhe Procedurat (Ligji) 
 
1. Neni 1 i ligjit bazik, paragrafi 1.32, që përkufizon PCN-në fshihet nga teksti i ligjit. 
2. Neni 8 i ligjit bazik paragrafi 2. në rreshtin e tretë fshihet fjala “dhe PCN”. 
3. Neni 88 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 10 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-199 për gjykatat (ligji) 

 
1. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 11, riformulohet me tekstin si në vijim:  

11. Nëse në njërën nga komunat e reja dhe të themeluara mbi bazën e Ligjit për 
Kufijtë Administrativë Komunal nuk ka gjykatë themelore, komuna me 
vendim të Kuvendit Komunal mund ta parqet kërkesën para Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës (KGjK) për të vendosur mbi themelimin e gjykatës 
themelore në territorin e saj, ose që një nga gjykatat ekzistuese themelore në 
territorin e komunës tjetër të ketë juridiksion mbi territorin e komunës së re. 
Të njëjtën të drejtë e ka edhe komuna ekzistuese, ku shumica e popullatës i 
takon komunitetit jo shumicë në Kosovës, dhe në të cilën nuk ka gjykatë 
themelore.  
11.1. KGjK do të aprovojë kërkesat e tilla, përveç nëse vlerësohet se 

ngarkesat e lëndëve për atë juridiksion është e pamjaftueshme për ta 
arsyetuar ekzistimin e gjykatës së ndarë.  

11.2. Kur KGjK e aprovon kërkesën për themelimin e gjykatës së re 
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themelore, autoritetet kompetente do t'i ndërmarrin të gjitha masat e 
nevojshme për të siguruar se cilado gjykatë e re, është themeluar dhe 
funksionale brenda periudhës gjashtë mujore prej datës së vendimit.  

11.3. Nëse KGjK nuk aprovon kërkesën për themelimin e gjykatës së re 
themelore, ose kur komuna i kërkon gjykatës ekzistuese që të ketë 
juridiksion për territorin e vet, autoritetet kompetente do të ndërmarrin 
të gjitha masat e nevojshme për përmirësimin e qasjes në drejtësi për 
komunitetet lokale, e cila është vështirësuar për shkak të izolimit 
gjeografik, mungesës së sigurisë, ose për shkak të faktorëve të tjerë 
relevant. Këto masa mund të përfshijnë krijimin në kuadër të territorit 
të komunës së re, të një departamenti të gjykatës themelore ekzistuese 
prej së cilës komuna e re ka kërkuar të ketë kompetencë për territorin e 
vet, ose që gjykata themelore të mundësojë mbajtjen e seancave në 
territorin e komunës së re.  

2. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Përbërja e Gjykatës së Apelit pasqyron shumëllojshmërinë etnike të Republikës 

së Kosovës dhe parimet e barazisë gjinore. Në përputhje me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës dhe legjislacionin përkatës në fuqi, si dhe për të 
siguruar pjesëmarrjen e komunitetit në gjyqësor, pesëmbëdhjetë (15) për qind e 
numrit të tërësishëm të ulëseve në Gjykatën e Apelit, por jo më pak se dhjetë 
ulëse, garantohen për gjyqtarët nga radha e komuniteteve që nuk janë shumicë 
në Kosovë.  

 
Neni 11 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor 
të Kosovës (Ligji) 

 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.2. fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1.3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.3. Për të siguruar se gjykatat pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të 
juridiksionit në përputhje me nenin 104(3) të Kushtetutës dhe me 
legjislacionin përkatës në fuqi, Këshilli do të marrë parasysh që të plotësojë 
vendet e lira të punës ose të ulëseve të rezervuara me anëtarë të komuniteteve 
që nuk janë shumicë në Kosovë.  

3. Neni 7 i ligjit bazik, riformulohet me tekstin si në vijim:  
 

Neni 7 
Mandati i anëtarëve të Këshillit 

 
Anëtarët e Këshillit zgjidhen me mandat 5 (pesë) vjeçar, siç ceket në nenin 108 (6) 
të Kushtetutës dhe në këtë ligj. Një anëtar i këtij Këshilli mund të zgjidhet për një 
mandat shtesë jo-vijues pesë (5) vjeçar. 

4. Neni 16 i ligjit bazik, paragrafi 3., riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Në përputhje me nenin 104(3) të Kushtetutës, Këshilli zbaton masa dhe 

veprimet tjera me qëllim rekrutimi, të cilat i konsideron të nevojshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar se një gjykatë ose degë e gjykatës pasqyron 
përbërjen etnike në zonën e tyre të juridiksionit.  
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5. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 1., riformulohet si në vijim:  
1. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ndërmerr masa të nevojshme për të rritur numrin 

e gjyqtarëve nga komunitetet jo-shumicë në Kosovë, prej radhëve të atyre 
gjyqtarëve që shërbejnë në Kosovë. Për të përmbushur përgjegjësitë e veta, 
Këshilli, ndër të tjera, nga aplikantët njëlloj të kualifikuar për të shërbyer si 
gjyqtarë u jep përparësi anëtarëve nga komunitetet që nuk janë shumicë në 
Kosovës, ashtu siç është paraparë me nenin 108 të Kushtetutës.  

6. Neni 17 i ligjit bazik, pas paragrafit 5., shtohen tre paragraf të rinjë 6, 7 dhe 8, me 
tekstin si në vijim:  
6. Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të hartojë një rregullore të veçantë për të 

përshkruar procesin e emërimit dhe të riemërimit të gjykatësve nga 
komunitetet e nën-përfaqësuara në mesin e gjykatësve që shërbejnë në 
Kosovë. 

7. Dhënia e përparësisë për kandidatët me kualifikime të barabarta nga 
komunitetet e nën-përfaqësuara, do të zbatohet përderisa përqindja e 
gjyqtarëve pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë të jetë nën 
pesëmbëdhjetë përqind (15%) dhe / përderisa përqindja e gjyqtarëve të cilët 
janë pjesëtarë të komunitetit serb të Kosovës, të jetë nën tetë (8%).  

8. Mandati i dy anëtarëve ndërkombëtarë të Këshillit të emëruar në pajtim me 
Kushtetutën do të vazhdojë sipas kushteve dhe dispozitave të caktuara në 
vendimin për emërim. Anëtarët ndërkombëtarë të emëruar në pajtim me 
Kushtetutën dhe me këtë ligj vazhdojnë të marrin pagën e tyre.  

9. Neni 52 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 12 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial  

të Kosovës (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1.7, fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 1.3 riformulohet me tekstin si në vijim:  

1.3. Siguron se prokuroritë pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të 
juridiksionit në përputhje me nenin 109 (4) dhe 110(3) të Kushtetutës.  

3. Neni 17 i ligjit bazik, paragrafi 3. riformulohet me tekstin si në vijim:  
3. Këshilli zbaton masa dhe veprime rekrutimi, si dhe masa të tjera të cilat i 

konsideron të nevojshme për të siguruar që një zyrë prokuroriale pasqyron 
përbërjen etnike të zonës së juridiksionit përkatës.  

4. Neni 17 i ligjit bazik, pas paragrafit 3. shtohet një paragraf i ri 4. me tekstin si në 
vijim:  
4. Këshilli harton rregullore të veçantë për të përshkruar procesin e emërimit 

dhe të riemërimit të prokurorëve nga komunitetet e nën-përfaqësuara në 
mesin e prokurorëve që shërbejnë në Kosovë.  

5. Neni 18 i ligjit bazik, paragrafi 1., riformulohet me tekstin si në vijim:  
1. Këshilli ndërmerr masa të nevojshme për të rritur numrin e prokurorëve nga 

komunitetet jo-shumicë në Kosovë. Kur ka aplikantë njëlloj të kualifikuar për 
të shërbyer si prokurorë, Këshilli u jep përparësi anëtarëve nga komunitetet 
që janë të nënpërfaqësuara në Kosovë siç është paraparë edhe me nenin 109 
(4) dhe 110 (3) të Kushtetutës.  
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6. Neni 18 i ligjit bazik, pas paragrafit 5, shtohet paragrafi i ri 6, me tekstin si në 
vijim:  
6. Dhënia e përparësisë për kandidatët me kualifikime të barabarta nga 

komunitetet e nën-përfaqësuara, do të zbatohet përderisa përqindja e 
prokuroreve pjesëtarë të komuniteteve jo shumicë në Kosovë të jetë nën 
pesëmbdhjetë përqind (15%) dhe / ose përderisa përqindja e prokurorëve të cilët 
janë pjesëtarë të komunitetit serb të Kosovës, të jetë nën tetë përqind (8%). 

 
Neni 13 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë 
(Ligji) 

 
1. Pjesa e parë e preambulës se ligjit, riformulohet me tekstin si në vijim: 

Në bazë të nenit 65 (1) dhe ne pajtim me dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
nga kreu XIII dhe XIV të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

2. Pas nenit 7 të ligjit bazik shtohet një nen i ri 7.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 7.A 
Statusi i Kishës Ortodokse Serbe 

 
1. Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë konsiderohet pjesë përbërëse e Kishës Ortodokse 

Serbe (KOS).  
2. Emri dhe organizimi i brendshëm i Kishës Ortodokse Serbe, duke përfshirë edhe 

hierarkinë dhe veprimtaritë e saj, do të respektohen.  
3. Nuk do të ketë ndalim arbitrar për hyrje në Kosovë ose qëndrim brenda Kosovës 

për priftërinjtë, kandidatët për prift, murgjve, murgeshave dhe vizitorëve.  
4. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 7.3, fjalët “themelojnë dhe”, fshihen nga teksti i 

ligjit.  
5. Neni 8 i ligjit bazik, paragrafi 1, riformulohet me tekstin si në vijim:  

1. Ndërtesat dhe objektet që u takojnë bashkësive fetare, që janë të dedikuara 
për kryerjen e ceremonive fetare konsiderohen të pacenueshme për sa i përket 
ndërhyrjes së autoriteteve qeveritare dhe në to mund të hyhet vetëm me 
pëlqimin e institucionit përkatës fetar, përveç nëse është lëshuar ndonjë 
urdhër gjyqësor për shkak të aktiviteteve ilegale dhe në rast të rrezikut për 
jetën ose shëndetin.  

6. Neni 12 i ligjit bazik, pas paragrafit 12.4 shtohet një paragraf i ri 12.5 me tekstin si 
në vijim:  
12.5. Përveç përjashtimeve të përmendura më lart, bashkësitë fetare gëzojnë 

privilegje doganore dhe tatimore për veprimtari ekonomike, që janë specifike 
për vetë-qëndrueshmërinë e tyre financiare, siç do të definohet me një akt 
nënligjor të nxjerrë nga Ministria e financave. Këto privilegje përfshijnë 
importimin dhe blerjen e produkteve qenësore për prodhim, të materialeve, 
pajisjeve dhe bagëtisë; dhe eksportimin e produkteve që dalin nga aktivitetet e 
lartpërmendura.  
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Neni 14 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-139 për Shpronësimin 

e Pronës së Paluajtshme (Ligji) 
 
1. Neni 2 i ligjit bazik, paragrafi 1. përkufizimi “Propozimin Gjithëpërfshirës”, 

fshihet nga teksti i ligjit.  
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Objekt i shpronësimit sipas këtij ligji mund të jenë të drejtat private pronësore 
dhe të drejtat tjera private për ose ndaj një prone të paluajtshme, me 
përjashtim të asaj prone të paluajtshme që bën pjesë në atë kategori të pronës, 
për të cilën Kushtetuta në mënyrë specifike thotë se nuk do të jetë objekt i 
shpronësimit.  

3. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, shtohet nën-paragraf i ri 3.1. me tekstin si në vijim:  
3.1 Prona e luajtshme dhe e paluajtshme, si dhe asetet tjera të Kishës Ortodokse 

Serbe do të jenë të pacenueshme dhe nuk do të jenë objekt i shpronësimit. 
 

Neni 15 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin 
e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës 

(ligji) 
 
1. Pas nenit 3 shtohet nen i ri 3.A me tekstin si në vijim: 
 

Neni 3.A 
Të drejtat e refugjatëve dhe personave të zhvendosur 

 
1. Të gjithë refugjatët nga Kosova dhe personat e zhvendosur brenda vendit do të kenë 

të drejtën e kthimit dhe kërkimit të pronës së tyre dhe posedimeve personale, në 
pajtim me ligjet vendore dhe ndërkombëtare. Çdo person do të ketë të drejtë të 
marrë vendim të lirë dhe të jetë i informuar për vendin ku ai kthehet.  

2. Institucionet e Republikës së Kosovës ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për 
të krijuar kushte te favorshme për kthim të sigurt dhe të denjë të refugjatëve dhe 
personave të zhvendosur, bazuar në vendimet e tyre të lira dhe të bazuara në 
informata të sakta, përfshirë përpjekjet për të promovuar dhe mbrojtur lirinë e tyre 
të lëvizjes dhe mbrojtjen nga kërcënimi  

3. Kushtet e kthimit të personave të zhvendosur dhe mekanizmat e bashkëpunimit me 
institucionet relevante ndërkombëtare do të përcaktohen nga institucionet e 
Republikës së Kosovës në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e aplikueshme.”  

 
Neni 16 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-041 për Kufijtë Administrativë 
të Komunave (ligji) 

 
1. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Bordi do të përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë, me nga pesë (5) 
përfaqësues të zgjedhur nga secila komunë dhe një (1) përfaqësues i zgjedhur 
nga Kryeministri.  
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2. Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 4. riformulohet me tekstin si në vijim:  
4. Kryesuesi i Bordit përzgjidhet nga Kryeministri.  

3. Neni 14 i ligjit bazik, fshihet termi “dhe PCN do të ndërmarrin” dhe 
zëvendësohet me termin: “ndërrmer”.  

4. Në Shtojcën 1 (Zonat Kadastrale) të ligjit bazik, emërtimi i komunës “Hani i 
Elezit” në gjuhën serbe dhe angleze ndryshohet në “Elez Han”  

 
Neni 17 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat 
e Republikës së Kosovës (ligji) 

 
1. Neni 13 i ligjit bazik, paragrafi 1, nënparagrafi (c) riformulohet me tekstin si në 

vijim:  
(c) Një (1) anëtar, i përzgjedhur nga Kryeministri.  

2. Neni 14 i ligjit bazik, paragrafi (b), nënparagrafi (iv) riformulohet me tekstin si në 
vijim:  
iv. Një (1) anëtar, i përzgjedhur nga Kryeministri.  

 
Neni 18 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-034 
për Shtetësinë e Kosovës (ligji) 

 
1. Titulli i nenit 29 të ligjit bazik riformulohet me tekstin si në vijim: 
 

Neni 29 
Regjistrimi dhe përcaktimi i shtetësisë 

 
Neni 19 

Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-237 
për Regjistrimin e Popullsisë,  të Ekonomive Familjare dhe të Banesave (Ligji) 

 
1. Neni 12 i ligjit bazik, paragrafi 4.12., riformulohet me tekstin si në vijim:  

4.12 Një (1) përfaqësues nga një prej Universiteteve publike, anëtar;  
 

Neni 20 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-046 

për Forcën e Sigurisë së Kosovës (ligji) 
 
1. Neni 9 i ligjit bazik, paragrafi 3., riformulohet me tekstin si në vijim:  

3. Forca e Sigurisë së Kosovës është e strukturuar dhe e përgatitur për të 
përmbushur funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë ose organizatave 
tjera për zbatim të ligjit.  

2. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafi 2., riformulohet me tekstin si në vijim:  
2. Forca e Sigurisë së Kosovës është e armatosur lehtë dhe nuk ka armë të rënda, 

siç janë tanket, artileria e rëndë ose kapacitete sulmuese ajrore. Një rishikim i 
plotë i këtyre kufizimeve, do të bëhet jo më herët se pesë vjet nga koha e 
hyrjes në fuqi e Ligjit Nr. 03/L-046 për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Detyrat 
fillestare të Forcës së Sigurisë së Kosovës janë:  
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3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 2, pika (e) fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 21 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-082 

për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës (ligji) 
 
1. Neni 5 i ligjit bazik, fshihet nga teksti i ligjit. 
 

Neni 22 
Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-033 për Statusin, 

imunitetet dhe privilegjet e misioneve diplomatike, konsullore dhe personelin e 
Kosovës dhe praninë ndërkombëtare ushtarake, si dhe personelin e saj 

 
1. Neni 3 i ligjit bazik paragrafi 2. pika (a) riformulohet me tekstin si në vijim: 

(a) Zyra Civile Ndërkombëtare dhe Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian. 
2. Neni 3 i ligjit bazik, paragrafi 3, riformulohet me tekstin si në vijim:  

3.3. Individët e emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtarë, në pajtim me 
Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 
mars 2007, mandati i të cilëve nuk ka përfunduar para deklarimit të 
përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrur gëzojnë statusin, privilegjet dhe 
imunitetet e përcaktuara në ligjin bazik.  

3. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 6., riformulohet me tekstin si në vijim:  
4.6. Ministri i Punëve të Jashtme nuk mund t'i shpallë PSBE-në ose një anëtar të 

personelit të tij, anëtarët e personelit të ICO-së, përfshirë individët e 
përcaktuar në nenin 3.3. të ligjit bazik ose anëtarët e misionit EULEX, si 
persona non grata.  

4. Neni 4 i ligjit bazik, paragrafi 7. fshihet nga teksti i ligjit.  
 

Neni 23 
 
1. Të gjithë anëtarët ndërkombëtarë të emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar, 

në pajtim me Kushtetutën e Republikës se Kosovës, me përjashtim të atyre të 
Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Agjencisë Kosovare të Pronës gjyqtarët 
ndërkombëtarë të Panelit të Ankesave të Gjykatës Supreme, dhe dy gjyqtarë në 
Komisionin për Kërkesa Pronësore, nëse për çfarëdo arsye largohen nga pozita para 
datës 31 gusht 2014 ai/ajo do të zëvendësohet me një anëtar vendor.  

2. Nëse në cilindo ligj të aplikueshëm në Republikën e Kosovës përdoren termet ICO 
ose PCN, të njëjtat shfuqizohen dhe zëvendësohen me institucionet vendore 
përkatëse.  
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II. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 24 
Hyrja në Fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi me hyrjen në fuqi të amendamenteve kushtetuese për përfundimin e 
mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. 
 
Ligji Nr. 04/L-115 
31 gusht 2012 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-036-2012, datë 04.09.2012 nga Presidentja e Republikës 
së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.25 / 7 SHTATOR 
2012, PRISHTINË 
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LIGJI Nr. 03/L-205 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-139 

PËR SHPRONËSIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-139 
PËR SHPRONËSIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME 

 
Neni 1 
Qëllimi 

 
Qëllimi i këtij ligji është ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit nr.03/L-139 për 
Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me qëllim të përmirësimit të zbatimit të tij si 
dhe me qëllim të sqarimit të zbatueshmërisë në raport me pronën e paluajtshme që ka 
qenë pronë shoqërore me apo pas datës 22 Mars 1989. 
 

Neni 2 
Ndryshimet dhe Plotësimet në Ligjin për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme 

 
1. Ndryshimet në vijim të bëhen në Ligjin Nr. 03/L-139 “Për Shpronësimin e Pronës 

së Paluajtshme”:  
1.1. Në paragrafin 1. të nenit 9, fjalët “tridhjetë (30)” të fshihen dhe të 

zëvendësohen me “dhjetë (10)”.  
1.2. Nën-paragrafi 1.2. i paragrafit 1 në nenin 10 të fshihet dhe të zëvendësohet 

me si vijon:  
1.2. Do të përfshijë në vendimin preliminar një njoftim me të cilin informohet çdo 

person i cili është pronar ose zotërues i interesit në pronën e prekur nga 
vendimi preliminar dhe i cili ka arsye të mira për të besuar se vendimi 
preliminar është në kundërshtim me një ose më shumë kushte të përcaktuara 
në paragrafin 1 të nenit 4 të këtij ligji, mbi të drejtën e tij për të paraqitur 
ankesë pranë gjykatës kompetente në përputhje me nenin 35 të këtij ligji, me 
të cilën e kundërshton këtë vendim, ose një pjesë të këtij vendimi, brenda 
tridhjetë (30) ditëve pas hyrjes në fuqi të vendimit preliminar; dhe  

1.3. Paragrafi 1. i nenit 11 të fshihet dhe të zëvendësohet me si vijon:  
1. Organi Shpronësues merr vendimin përfundimtar për miratimin ose refuzimin, 

plotësisht ose pjesërisht të kërkesës për shpronësim vetëm gjatë periudhës 
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dymbëdhjetë-mujore e cila fillon pesëmbëdhjetë (15) ditë pas hyrjes në fuqi të 
vendimit preliminar. Kjo periudhë dymbëdhjetë-mujore quhet “Periudha 
Përfundimtare e Vendosjes”. Periudha Përfundimtare e Vendosjes i nënshtrohet 
zgjatjes sipas paragrafit 2 të këtij neni. Nëse kërkesa përfshin më shumë se një 
parcelë, Organi Shpronësues mund të nxjerrë një ose më shumë vendime 
përfundimtare, ku secili prej këtyre vendimeve përfundimtare mbulon një ose më 
shumë parcela. 
1.4. Të fshihet fjalia e fundit e paragrafit 2. të nenit 11 dhe të zëvendësohet me si 

vijon:  
Në rast të paraqitjes së apelit, Periudha Përfundimtare e Vendosjes do të 
zgjatet për numrin e ditëve që ndodhin ndërmjet datës së nxjerrjes së 
aktgjykimit fillestar dhe datës në të cilën vendoset mbi apelin.  

1.5. Paragrafi 9. i nenit 11 të fshihet dhe të zëvendësohet me si vijon:  
9. Personat të cilët janë pronarë ose posedues të pronës në fjalë nuk do të detyrohen që 

ta lirojnë ose dorëzojnë pronën derisa:  
9.1. për ndërtesat të cilat shfrytëzohen në mënyrë aktive për qëllime të banimit ose 

qëllime afariste, njëzetë (20) ditë kalendarike të kenë kaluar nga data në të 
cilën kompensimi i përcaktuar në vendimin përfundimtar të jetë paguar në 
përputhje me nenin 16 të këtij ligji; ose  

9.2. për të gjitha pronat tjera, dhjetë (10) ditë kalendarike të kenë kaluar nga data 
në të cilën kompensimi i përcaktuar në vendimin përfundimtar të jetë paguar 
në përputhje me nenin 16 të këtij ligji.  

1.6. Teksti i nenit 25 të fshihet dhe të zëvendësohet me si vijon:  
Organi Shpronësues, subjekti kërkues ose përfituesi (nëse ka) mund ta marrë 
në posedim pronën e shpronësuar vetëm pas skadimit të periudhës së 
aplikueshme kohore të përcaktuar në paragrafin 9. të nenit 11 të këtij ligji. 

1.7. Paragrafët 3-13 të nenit 35 të fshihen dhe të zëvendësohen me paragrafët 3-15 
si vijon:  

3. Çdo ankesë e këtillë duhet të dorëzohet në gjykatën kompetente brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditëve kalendarike pas datës së hyrjes në fuqi të vendimit 
preliminar, siç është përcaktuar në paragrafin 5. të nenit 10 të këtij ligji. Në të 
njëjtën ditë në të cilën parashtruesi i ankesës e dorëzon ankesën në gjykatë, 
parashtruesi i ankesës duhet që menjëherë dhe drejtpërdrejtë të dorëzojë në zyrën 
ligjore të Organit Shpronësues pesë (5) kopje të sakta dhe të plota të ankesës (duke 
përfshirë të gjitha dokumentet përcjellëse). Nëse kërkesat e këtij paragrafi nuk janë 
plotësuar, gjykata do ta refuzojë ankesën.  

4. Nëse kërkesat e paragrafin 3. janë plotësuar, gjykata menjëherë do të shqyrtojë 
ankesën në fjalë dhe me vetiniciativë do të nxjerrë vendim për refuzimin e ankesës, 
ose cilësdo pjesë të saj, nëse gjykata konstaton se ankesa përkatëse ose cilado pjesë 
e saj nuk ka të bëjë në mënyrë të qartë dhe të drejtpërdrejtë me përputhjen e 
vendimit preliminar me kushtet e përcaktuara në paragrafin 1 të nenit 4 të këtij ligji. 
Gjykata i siguron një kopje të vendimit të saj parashtruesit të ankesës dhe Organit 
përkatës Shpronësues.  

5. Organi Shpronësues ka në dispozicion pesëmbëdhjetë (15) ditë pas pranimit të 
kopjeve të përcaktuara në paragrafin 3 për të dorëzuar përgjigjen e tij në gjykatë. 
Organi Shpronësues nuk është i detyruar që të dorëzojë përgjigjen e tij në gjykatë 
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për një ankesë ose një pjesë të ankesës, e cila është refuzuar nga gjykata sipas 
paragrafit 3 ose 4 më lartë. 

6. Menjëherë pas pranimit të përgjigjes së Organit Shpronësues, gjykata:  
6.1. e trajton rastin në mënyrë urgjente;  
6.2. i jep prioritet rastit mbi të gjitha rastet dhe lëndët tjera në pritje pranë 

gjykatës;  
6.3. nxjerr aktgjykimin mbi rastin brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas 

pranimit të përgjigjes së Organit Shpronësues; dhe  
6.4. i cakton afatet për zhvillimin e procedurës mbi rastin në mënyrë që t’i 

mundësojë nxjerrjen e aktgjykimit brenda periudhës së lartpërmendur prej 
tridhjetë (30) ditëve kalendarike.  

7. Nëse gjykata vendos, brenda periudhës tridhjetë (30) ditore të përcaktuar në nën 
paragrafin 6.3. më lartë, se vendimi preliminar ose cilado pjesë e tij nuk i plotëson 
një ose më shumë kushte të përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji, 
gjykata mundet:  
7.1. të nxjerrë aktgjykim me të cilin kërkon nga Organi Shpronësues që të bëjë 

ndërprerjen e procedurës së shpronësimit në tërësi, nëse gjykata vendos se 
procedura në tërësi nuk i plotëson një ose më shumë kushte të përcaktuara në 
paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji; ose  

7.2. të nxjerrë aktgjykim me të cilin kërkon nga Organi Shpronësues që të 
ndryshojë vendimin preliminar dhe fushëveprimin e procedurës së 
shpronësimit dhe të përjashtojë pronat dhe/ose të drejtat e caktuara nëse 
gjykata vendos se shpronësimi i atyre pronave është në kundërshtim me një 
ose më shumë kushte të përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji.  

8. Nëse gjykata nuk e nxjerr aktgjykimin brenda periudhës tridhjetë (30) ditore të 
përcaktuar në nën paragrafin 6.3. më lartë, gjykata konsiderohet përfundimisht se ka 
nxjerrë aktgjykim për refuzimin e ankesës në tërësi menjëherë pas skadimit të kësaj 
periudhe tridhjetë (30) ditore.  

9. Organi Shpronësues nuk nxjerr vendimin përfundimtar mbi një pronë ose të drejtë e 
cila është objekt i një ankese e cila është dorëzuar me kohë sipas këtij neni, 
përderisa gjykata në të cilën është dorëzuar ankesa të nxjerrë aktgjykim mbi 
ankesën, ose përderisa gjykata të konsiderohet se ka nxjerrë vendimin sipas 
paragrafit 8 më lartë.  

10. Përveç siç është përcaktuar në paragrafët 11., 13. dhe 14. të këtij neni, çdo 
aktgjykim mbi një ankesë ose refuzim i një ankesë nga gjykata sipas paragrafëve të 
mëparshëm të këtij neni mund të apelohet në përputhje me ligjin e aplikueshëm mbi 
këto apele.  

11. Apeli kundër aktgjykimit të lartpërmendur duhet të ngritet brenda pesëmbëdhjetë 
(15) ditëve kalendarike pas nxjerrjes së aktgjykimit përkatës. Në të njëjtën ditë në të 
cilën parashtruesi i apelit dorëzon apelin në gjykatë, parashtruesi i apelit duhet që 
menjëherë dhe drejtpërdrejtë t’i dorëzojë palës tjetër pesë (5) kopje të sakta dhe të 
plota të apelit (duke përfshirë dokumentacionin përcjellës). Nëse kërkesat e këtij 
paragrafi nuk janë plotësuar, gjykata e apelit do ta refuzojë apelin. Pala tjetër ka 
pesëmbëdhjetë (15) ditë pas pranimit të kopjeve që të paraqesë përgjigjen e saj.  

12. Parashtrimi i apelit nuk e pengon në asnjë mënyrë të drejtën ose autorizimin e 
Organit Shpronësues për të marrë masat e përcaktuara në aktgjykimin kundër të cilit 
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është ngritur apeli, duke përfshirë nëse veprimi është në përputhje me aktgjykimin – 
vazhdimin e procedurës së shpronësimit, nxjerrjen e një ose më shumë vendimeve 
përfundimtare për shpronësimin si dhe zbatimin e këtyre vendimeve. 

13. Pas pranimit të apelit, gjykata e apelit:  
13.1. e trajton tërë rastin në mënyrë urgjente;  
13.2. i jep prioritet rastit mbi të gjitha rastet tjera në pritje pranë gjykatës;  
13.3. nxjerr aktgjykimin e saj mbi apelin brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike 

pas datës në të cilën ka pranuar përgjigjen e palës tjetër ose pas datës së 
skadimit të periudhës pesëmbëdhjetë (15) ditore për dorëzimin e përgjigjeve, 
cilado që ndodh më herët; dhe  

13.4. i cakton afatet për zhvillimin e procedurës në mënyrë që t’i mundësojë 
nxjerrjen e aktgjykimit brenda periudhës së lartpërmendur tridhjetë (30) 
ditore.  

14. Nëse parashtruesi i ankesës ka dorëzuar një apel dhe parashtruesi i ankesës e fiton 
apelin, gjykata e apelit duhet të:  
14.1. nëse Organi Shpronësues ende nuk e ka nxjerrë vendimin përfundimtar lidhur 

me pronën dhe/ose të drejtat në fjalë (ose cilëndo pjesë të tyre) – gjykata e 
apelit do të nxjerrë aktgjykim me të cilin urdhërohet Organi Shpronësues që 
ta ndryshojë vendimin preliminar për ta përjashtuar pronën ose të drejtat të 
cilat në atë kohë nuk janë objekt i vendimit përfundimtar, nëse gjykata e 
apelit konstaton se shpronësimi i kësaj pronë dhe/ose këtyre të drejtave do të 
ishte në kundërshtim me një ose më shumë kushte të përcaktuara në 
paragrafin 1 të nenit 4 të këtij ligji; dhe/ose  

14.2. nëse Organi Shpronësues ka nxjerrë vendimin përfundimtar lidhur me pronën 
ose të drejtat përkatëse (ose cilëndo pjesë të tyre) – gjykata e apelit nxjerr një 
aktgjykim me të cilin e urdhëron Organin Shpronësues që t’i paguajë 
parashtruesit të ankesës:  
14.2.1. kompensimin e shpronësimit dhe kompensimet për dëmet tjera sipas 

dispozitave të këtij ligji nëse ato nuk janë paguar deri në atë kohë; 
dhe  

14.2.2. një shumë shtesë e cila është e barabartë me dyfishin (2) e 
kompensimit për shpronësim i cila kërkohet sipas këtij ligji, për të 
gjitha pronat dhe/ose të drejtat të cilat gjykata e apelit vendos se janë 
shpronësuar në kundërshtim me paragrafin 1 të nenit 4 të këtij ligji.  

15. Nëse gjykata kompetente vendos se asnjë pjesë e një ankese ose apeli të dorëzuar 
sipas këtij neni nuk ka bazë faktike ose ligjore dhe se personi i cili ka dorëzuar 
ankesën ose apelin ka ditur ose është dashur të dijë se ankesa ose apeli nuk ka pasur 
asnjë bazë faktike ose ligjore, gjykata mund të kërkojë nga ky person që të paguajë 
shpenzimet dhe dëmet tjera të cilat i janë shkaktuar palës tjetër si rrjedhojë e 
dorëzimit të ankesës ose apelit”  
1.8. Paragrafi 7. i nenit 36 fshihet dhe zëvendësohet me si vijon:  

7. Ndaj aktgjykimit të gjykatës sipas këtij neni mund të paraqitet apeli në 
përputhje me ligjin e aplikueshëm mbi këto apele.”  

1.9. Paragrafi 6. i nenit 37 të zëvendësohet me si vijon:  
6. Ndaj aktgjykimit të gjykatës sipas këtij neni mund të paraqitet apeli në 

përputhje me ligjin e aplikueshëm mbi këto apele.  
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1.10. Paragrafi 6. i nenit 38 të zëvendësohet me si vijon:  
6. Ndaj aktgjykimit të gjykatës sipas këtij neni mund të paraqitet apeli në 

përputhje me ligjin e aplikueshëm mbi këto apele.”  
1.11. Shtohet një paragraf i ri “3” në fund të nenit 44 si vijon:  

3. Sa i përket pronës së paluajtshme e cila ka qenë pronë shoqërore në 
datën 22 Mars 1989 apo pas kësaj date:  
3.1. nëse kërkesat e paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji janë 

përmbushur, Qeveria mund ta shpronësojë pronën e paluajtshme 
përkatëse ose nëse prona është nën administrimin e një autoriteti 
publik, ta heqë pronën nga administrimi i këtij autoriteti publik 
dhe ta përdorë atë për arritjen e qëllimit përkatës publik; dhe  

3.2. çdo shpronësim i këtillë ose heqje e administrimit të një 
autoriteti publik mbi pronën e paluajtshme do të bëhet në 
përputhje me dispozitat procedurale dhe dispozitat e tjera të këtij 
ligji që rregullojnë shpronësimin e pronës së paluajtshme. Në 
veçanti, shuma e kompensimit për pronën e paluajtshme 
përkatëse do të përcaktohet në përputhje me këtë ligj; dhe  

3.3. nëse prona është hequr nga administrimi i Agjencisë Kosovare 
të Privatizimit, shuma e kompensimit do t’i paguhet AKP-së. 
AKP e mban shumën e kompensimit në mirëbesim me qëllim të 
përmbushjes së të drejtave të punëtorëve si dhe kërkesave të 
pronarëve dhe kreditorëve lidhur me pronën përkatëse. 
Shpërndarja e këtij kompensimit, duke përfshirë sipas rastit 
kthimin e suficitit në Qeveri do të bëhet në përputhje me të 
njëjtat ligje dhe rregulluat që zbatohen për shpërndarjen e 
fondeve të tjera që mbahen në mirëbesim nga AKP.  

 
Neni 3 

Dispozitat Përfundimtare 
 
1. Një tekst i konsoliduar i Ligjit Nr. 03/L-139 që i përfshin ndryshimet e përcaktuara 

në nenin 2 të këtij ligji do të përgatitet dhe publikohet në Gazetën Zyrtare së bashku 
me këtë ligj. Teksti i konsoliduar i Ligjit Nr. 03/L-139 menjëherë pas titullit do të 
përfshijë fjalët “me ndryshimet dhe plotësimet e datës”, dhe pasohet me datën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

2. Ky ligj hyn në fuqi menjëherë pas shpalljes në pajtim nenin 80 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës.  

 
Ligji Nr. 03/ L-205 
28 tetor 2010 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-075-2010, datë 17.11.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / 
Nr. 91 / 10 DHJETOR 2010 

 1152 



 
Ligji Nr. 03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme me ndryshimet dhe... 

LIGJI Nr. 03/L-139 
PËR SHPRONËSIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME 

ME NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E BËRA ME LIGJIN 
Nr. 03/L-205 TË DATËS 28 TETOR 2010 

 
Përmbajtja 
 
Kreu I: Dispozitat e përgjithshme .............................................................................................................. 1153 
Kreu II: Punët përgatitore........................................................................................................................... 1159 
Kreu III: Procedura e shpronësimit ............................................................................................................ 1160 
Kreu IV: Bartja e pronës së paluajtshme përfituesit................................................................................... 1170 
Kreu V: Kompensimi ................................................................................................................................. 1172 
Kreu VI: Caktimi i shumës së kompensimit .............................................................................................. 1176 
Kreu VII: Heqja dorë nga shpronësimi ...................................................................................................... 1178 
Kreu VIII: Kalimi i posedimit dhe i pronësisë ........................................................................................... 1179 
Kreu IX: Kthimi i pronës së shpronësuar ................................................................................................... 1180 
Kreu X: Marrja në shfrytëzim të përkohshëm të pronës së paluajtshme.................................................... 1181 
Kreu XI: Mjetet juridike............................................................................................................................. 1183 
Kreu XII: Dispozitat kalimtare, të ndryshme dhe përfundimtare............................................................... 1188 
 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR SHPRONËSIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME 
ME NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E BËRA ME LIGJIN 

Nr. 03/ L-205 TË DATËS 28 TETOR 2010 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi i ligjit 
 
1. Me këtë ligj përcaktohen:  

1.1. rregullat dhe kushtet sipas të cilave Qeveria ose një Komunë mund të bëjë 
shpronësimin e të drejtave pronësore ose të drejtave tjera në pronën e 
paluajtshme të një personi;  

1.2. rregullat dhe kushtet sipas të cilave Qeveria mund të autorizojë kufizimin dhe 
shfrytëzimin e përkohshëm të pronës së paluajtshme,  

1.3. procedurat për kryerjen e shpronësimit ose kufizimit të pronësisë  
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1.4. rregullat dhe procedurat të cilat do të përdoren për përcaktimin e shumës dhe 
pagesës për kompensimin e shpronësimit ose kufizimit të pronësisë; dhe  

1.5. dispozitat tjera të cilat rregullojnë çështje tjera që kanë të bëjnë me 
shpronësimin ose kufizimin e pronësisë.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
1. Me qëllim të interpretimit dhe zbatimit të këtij ligji, termet dhe shprehjet në vijim, 

kurdo që përdoren në këtë ligj, kanë kuptimin e përcaktuar më poshtë, përveç nëse 
konteksti në të cilin këto terme ose shprehje përdoren, qartësisht ka kuptim tjetër:  
“Subjekti kërkues” nënkupton një autoritet publik, NP ose Person të përcaktuar në 
paragrafin 3. të nenit 7 të këtij ligji i cili paraqet kërkesën për shpronësimin e 
pronës së paluajtshme pranë një Organi Shpronësues. Nëse Organi Shpronësues 
vepron me vetiniciativë, atëherë ai konsiderohet subjekt kërkues. 
“Përfitues” nënkupton personin ose autoritetin publik, i cili në përputhje me nenin 
14 të këtij ligji, merr nga Organi Shpronësues të drejtën e shfrytëzimit dhe/ose 
administrimit të pronës së paluajtshme. 
“Ditë pune” nënkupton të gjitha ditët e javës, përveç të Shtunës dhe të Dielës dhe 
festave zyrtare në Kosovë. 
“Autoritet Qendror Publik” nënkupton të gjitha Autoritetet Publike përveç 
Autoriteteve Publike Komunale. 
“Propozimi Gjithëpërfshirës” nënkupton Propozimin Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 Mars 2007. 
 “Organi Shpronësues” nënkupton një Komunë ose Qeverinë që është e 
autorizuar për kryerjen e shpronësimit sipas nenit 4 të këtij ligji. 
“Shpronësim” nënkupton çdo vepër të një Organi Shpronësues që përfshin (i) 
marrjen e një të drejte ose interesi të ligjshëm që është në zotërim ose pronësi të një 
Personi në një pronë të paluajtshme, ose (ii) krijimin e detyrueshëm të një servituti 
ose një të drejte tjetër të shfrytëzimit në pronën e paluajtshme. Termi “Shpronësim” 
nuk aplikohet për veprat e ligjshme të një autoriteti publik për ekzekutimin e një 
pengu në një pronë të paluajtshme, i cili është krijuar në përputhje me një ligj tjetër 
ose kontratë të shkruar. 
“Vendimi Përfundimtar” nënkupton vendimin e miratuar nga Organi Shpronësues 
në përputhje me nenin 11 të këtij ligji. 
“Pronë e Paluajtshme” nënkupton (i) tokën, (ii) ndërtesat ose pjesët e veçanta të 
një ndërtese të ndërtuara në, mbi ose nën sipërfaqen e tokës si dhe (iii) pjesët 
përbërëse dhe sendet akcesore të cilat i janë bashkuar tokës ose ndërtesës në bazë të 
përhershme dhe të cilat nuk mund të largohen pa përpjekje të paarsyeshme ose jo-
ekonomike, dhe (iv) frutat e pashkëputura nga toka. 
“KPMM” nënkupton Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale. 
“Kontratë e Infrastrukturës” nënkupton një kontratë për ndërtimin, zgjerimin, 
themelimin ose vendosjen e punëve, infrastrukturës dhe/ose pajisjeve të 
konsiderueshme të cilat e avancojnë interesin e përgjithshëm ekonomik dhe/ose 
mirëqenien sociale të Kosovës, duke përfshirë – por pa u kufizuar – një marrëveshje 
për themelimin e një partneriteti publiko privat. 
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“Zotëruesi i Interesit” nënkupton çdo person i cili zotëron një interes të caktuar 
dhe të ligjshëm, përveç një interesi pronësor në një pronë të paluajtshme. 
“Autoritet Publik Komunal” nënkupton (i) një autoritet ose organ komunal të 
përcaktuar në Ligjin e Vetëqeverisjes Lokale, (ii) një departament, pjesë ose nën-
njësi të autoritetit ose organit komunal, ose (iii) një organ ose autoritet tjetër të 
themeluar nga autoriteti ose organi komunal. 
“Komunë” ka kuptimin e përcaktuar në Ligjin e Vetëqeverisjes Lokale. 
“Pronar” nënkupton çdo person i cili zotëron një interes pronësor në një pronë të 
paluajtshme. 
“Person” do të thotë një person fizik, Sipërmarrje ose Autoritet Publik. 
“NP” nënkupton një ndërmarrje publike të klasifikuar si të tillë nga, ose në 
përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike. 
“Vendimi Preliminar” nënkupton vendimin e Organit Shpronësues të miratuar në 
përputhje me paragrafin 1. të nenit 10 të këtij ligji. 
“Autoritet Publik” do të thotë secilën nga vijueset: (i) çdo organ, autoritet ose 
agjenci publike e cila - në përputhje me ligjin e Kosovës - ushtron kompetenca 
publike ekzekutive, legjislative, rregullative, administrative ose gjyqësore, dhe 
përfshin (ii) çdo departament, pjesë ose nën-njësi të këtij organi, autoriteti ose 
agjencie publike. 
“Partneritet Publiko-Privat” ose “Partneritet” nënkupton një partneritet publiko-
privat të themeluar në përputhje me Ligjin për Partneritetet Publiko Private. 
“Organ Tenderues” nënkupton një Autoritet Publik i cili është autorizuar për 
ushtrimin e një procedure të tenderimit për dhënien e një Kontrate të 
Infrastrukturës, në përputhje me dispozitat e një marrëveshje ndërkombëtare ose 
ligji të miratuar nga Kuvendi. 
“Sipërmarrje” do të thotë një organ, shoqatë, institucion, ndërmarrje, shoqëri 
tregtare, person juridik ose organizatë tjetër. 

2. Fjalët e cilësdo gjini të përdorura në këtë ligj nënkuptojnë edhe gjinitë e tjera dhe 
fjalët në numrin njëjës nënkuptojnë edhe numrin shumës dhe anasjelltas.  

3. Përveç nëse konteksti qartësisht kërkon një interpretim tjetër, të gjitha referencat në 
këtë ligj ndaj ligjeve, rregulloreve ose akteve të tjera nënligjore ose dispozitave të 
caktuara të tyre duhet të interpretohen për të përfshirë të gjitha ndryshimet dhe 
plotësimet e tyre. Nëse ligji, rregullorja ose akti nënligjor është shfuqizuar dhe 
zëvendësuar me akte të reja që rregullojnë fushën e njëjtë, referencat në këtë ligj 
duhet të interpretohen për t’i përfshirë këto akte të reja dhe, sipas rastit, dispozitat 
gjegjëse në to. 

 
Neni 3 

Dispozitat e përgjithshme 
 
1. Vetëm një Organ Shpronësues, i përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji është i 

autorizuar të bëjë shpronësimin e pronës së paluajtshme. Kompetencat e Organit 
Shpronësues për shpronësimin e pronës së paluajtshme ushtrohen në përputhje me 
kufizimet, rregullat dhe kushtet e përcaktuara me këtë ligj. Asnjë Autoritet tjetër 
Publik nuk është i autorizuar të kryejë shpronësime.  
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2. Ky ligj rregullon vetëm shpronësimin dhe kufizimin formal të pronës së 
paluajtshme nga Autoritetet Publike. Asnjë dispozitë e këtij ligji nuk do të 
interpretohet me qëllim të kufizimit të të drejtave kushtetuese, ligjore ose të drejtave 
sipas një marrëveshje ndërkombëtare, të personave për të kërkuar kompensim për 
humbjet e shkaktuara nga një masë ose vepër e marrë ose miratuar nga një ose më 
shumë Autoritete Publike, nëse mund të dëshmohet se këto masa ose vepra janë në 
masë të konsiderueshme të barasvlershme me një shpronësim.  

3. Objekt i shpronësimit sipas këtij ligji mund të jenë të drejtat private pronësore ose 
të drejtat tjera private në një pronë të paluajtshme, me përjashtim të të drejtave në 
pronën e paluajtshme të cilat janë pjesë e një kategorie të pronës e cila në bazë të 
Kushtetutës ose Propozimit Gjithëpërfshirës shprehimisht janë përcaktuar se nuk 
mund të jenë objekt i shpronësimit.  

4. Gjithashtu përcaktohet se Qeveria, në përputhje me paragrafin 3 të nenit 4 të këtij 
ligji mund të shpronësojë të drejtat pronësore ose të drejtat tjera të një Komune ose 
Autoriteti Publik Komunal në pronën e paluajtshme. Në këto raste, shprehimisht 
përcaktohet se Komuna përkatëse ose Autoriteti Publik Komunal ka të drejtat e 
njëjta si ato të cilat u janë dhënë Personave privat sipas këtij ligji, duke përfshirë të 
drejtën për kundërshtimin e ligjshmërisë së shpronësimit dhe/ose shkallës së 
kompensimit. Përveç masave të marra për ushtrimin e këtyre të drejtave, asnjë 
Komunë ose Autoritet Publik Komunal nuk do të pengojë ose ndërhyjë në 
realizimin e shpronësimit. Përveç kësaj, shprehimisht përcaktohet se:  
4.1. në asnjë rast Komuna ose Autoriteti Publik Komunal nuk do të kundërshtojë 

ose të pengojë kryerjen e një shpronësimi i cili realizohet nga Qeveria në 
përputhje me këtë ligj, për shkak të mospërputhjes me një plan aktual ose të 
ardhshëm hapësinor or urbanistik ose akt tjetër ligjor ose vendim të një 
Autoritetit Publik Komunal; dhe  

4.2. ky ligj – dhe shpronësimet e ligjshme nga Qeveria në përputhje me këtë ligj – 
kanë përparësi ndaj cilitdo plan, akt apo vendim të këtillë.  

 
Neni 4 

Qëllimi i Ligjshëm Publik; Domosdoshmëria; Mos-diskriminimi; 
Organi Shpronësues 

 
1. Organi Shpronësues është i autorizuar të bëjë shpronësimin e pronës së paluajtshme 

vetëm pas përmbushjes së të gjitha kushteve në vijim  
1.1. shpronësimi bëhet në mënyrë të qartë dhe të drejtpërdrejtë për arritjen e një 

qëllimi të ligjshëm publik brenda kompetencave të tij të përcaktuara në 
paragrafët 2. dhe 3. të këtij neni;  

1.2. qëllimi i ligjshëm publik nuk mund të arrihet në mënyrë praktike pa kryerjen 
e Shpronësimit;  

1.3. përfitimi publik nga shpronësimi është më i madh se interesat të cilat do të 
ndikohen negativisht nga Shpronësimi; dhe  

1.4. prona e paluajtshme e cila është objekt i shpronësimit nuk është zgjedhur për 
arritjen e një qëllimi ose synimi diskriminues; dhe  

1.5. Organi Shpronësues i ka përmbushur të gjitha dispozitat e aplikueshme të 
këtij ligji.  
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2. Organi Shpronësues i Komunës është kryetari i Komunës, përveç nëse kuvendi 
komunal i komunës përkatëse, përmes një akti të miratuar në përputhje me nenin 12 
të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, cakton një Autoritet tjetër Publik Komunal për 
të vepruar në cilësinë e Organit Shpronësues të Komunës. Organi Shpronësues i 
Komunës mund bëjë shpronësimin e pronës se paluajtshme vetëm nëse:  
2.1. kushtet e përcaktuara në paragrafit 1. të këtij neni;  
2.2. shpronësimi i prek shprehimisht të drejtat private në fushëveprimin e 

paragrafit 3. të nenit 3 të këtij ligji; 
2.3. prona e paluajtshme përkatëse gjendet plotësisht brenda kufijve të Komunës; 

dhe  
2.4. shpronësimi ndërlidhet në mënyrë të qartë dhe të drejtpërdrejtë me arritjen e 

njërit nga qëllimet publike në vijim:  
2.4.1. zbatimin e një plani urbanistik dhe/ose hapësinor i cili është miratuar 

dhe shpallur nga një Autoritet Publik Komunal në përputhje me 
dispozitat përkatëse ligjore;  

2.4.2. ndërtimin ose zgjerimin e një ndërtese ose objekti i cili i do të 
shfrytëzohet nga një Autoritet Publik Komunal për ushtrimin e 
funksionit të tij publik; ose  

2.4.3. ndërtimin, zgjerimin, themelimin ose vendosjen e infrastrukturës 
dhe/ose stabilimenteve në vijim, nëse kjo është e nevojshme për 
avancimin e mirëqenies së përgjithshme ekonomike dhe/ose shoqërore 
të komunës ose ka një përfitim tjetër të qartë publik për banorët e 
komunës dhe është në përputhje me kushtet e aplikueshme ligjore:  
2.4.3.1. rrugët komunale (rrugët të cilat shtrihen tërësisht brenda 

Komunës) të cilat ofrojnë shërbime të transportit për publikun;  
2.4.3.2. objektet publike të cilat i nevojiten një Autoriteti Publik 

Komunal për sigurimin e shërbimeve arsimore, shëndetësore 
dhe/ose të mirëqenies sociale brenda Komunës;  

2.4.3.3. gypat që përdoren për sigurimin e shërbimeve të ujësjellësit 
dhe kanalizimit për vendbanimet brenda Komunës;  

2.4.3.4. deponitë komunale dhe vendet për deponimin e mbeturinave 
publike;  

2.4.3.5. varrezat publike komunale; ose  
2.4.3.6. parqet publike komunale dhe objektet publike komunale të 

sportit; ose  
2.4.4. përvetësimin e të drejtave sipërfaqësore të cilat i nevojiten një 

Autoriteti Publik Komunal për zbatimin e një licence të shfrytëzimit 
zejtar të mineraleve e cila i është dhënë Komunës nga KPMM në 
përputhje me Ligjin për Miniera dhe Minerale.  

3. Qeveria është e autorizuar ta bëjë shpronësimin e pronën për çfarëdo qëllimi tjetër 
të ligjshëm publik i cili nuk është përcaktuar në pikat e nën-paragrafit 2.4.1 deri më 
2.4.4 të paragrafit 2 të këtij neni, nëse i plotëson kushtet e përcaktuara në paragrafin 
1. të këtij neni. Për këto Shpronësime, Organi përgjegjës Shpronësues është 
Qeveria. Qëllime të ligjshme publike në kuptim të këtij paragrafi janë, por pa u 
kufizuar vetëm në këto:  
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3.1. zbatimi i një plani urbanistik dhe/ose hapësinor i cili është miratuar dhe 
shpallur nga një Autoritet Publik Qendror në përputhje me të gjitha kërkesat 
përkatëse ligjore;  

3.2. ndërtimi ose zgjerimi i një ndërtese ose objekti i cili do të shfrytëzohet nga 
një Autoritet Publik Qendror për ushtrimin e funksionit të tij publik;  

3.3. ndërtimin, zgjerimin ose vendosjen e infrastrukturës dhe/ose stabilimenteve të 
nevojshme për avancimin e mirëqenies së përgjithshme ekonomike dhe/ose 
shoqërore të Kosovës ose që ka një përfitim tjetër të qartë publik duke 
përfshirë, përveç tjerash, ndërtimin, zgjerimin ose vendosjen e:  
3.3.1. rrugëve shtetërore ose ndër-komunale të cilat ofrojnë shërbime të 

transportimit për publikun, duke përfshirë rrugët me pagesë;  
3.3.2. hekurudhave të cilat ofrojnë shërbime të transportimit për publikun;  
3.3.3. punimeve, objekteve, zonave të sigurisë ose zonave për ruajtjen e 

karburantit ose zonave për hedhjen e mbetjeve që ndërlidhen me 
prodhimin, furnizimin, transmisionin ose distribuimin e energjisë;  

3.3.4. minierave dhe punimeve tjera, zonave të sigurisë dhe objekteve për 
shfrytëzimin e resurseve minerare;  

3.3.5. stabilimenteve dhe linjave të telekomunikacionit, duke përfshirë 
linjat telegrafike dhe telefonike, dhe të rrjetit të radios dhe 
televizionit;  

3.3.6. objekteve publike të nevojshme për qëllime të arsimit, shëndetësisë 
dhe/ose shërbimeve të mirëqenies sociale nga një autoritet qendror 
publik;  

3.3.7. gypat kryesor që përdoren nga një NP për sigurimin e shërbimeve të 
ujësjellësit dhe kanalizimit për publikun;  

3.3.8. deponive dhe vendeve për deponimin e mbeturinave publike;  
3.3.9. pendave;  
3.3.10. rezervuarëve publik të ujit;  
3.3.11. varrezave shtetërore për veteranë të dalluar dhe shërbyes publik të 

dalluar;  
3.3.12. aeroportet publike, duke përfshirë zonat e sigurisë rreth aeroporteve 

publike;  
3.3.13. parqet shtetërore publike dhe objektet shtetërore publike të sportit;  
3.3.14. rezervatet mjedisore ose natyrore, duke përfshirë ato me qasje të 

kufizuar për publikun; ose  
3.3.15. punimeve, infrastrukturës, objekteve, zonave ose vendeve të cilat 

janë paraparë në një Kontratë të Infrastrukturës të dhënë nga një 
Organ Tenderues, ose që nevojiten me arsye për zbatimin e kësaj 
kontrate.  

3.4. mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe vendeve me rëndësi 
arkeologjike, historike ose shkencore, por vetëm nëse vendi është përcaktuar 
si i tillë në mënyrë të ligjshme me një rezolutë të Kuvendit dhe, ose:  
3.4.1. pronari i pronës së paluajtshme në të cilin ndodhet monumenti ose 

vendi refuzon ta mbrojë atë ose për shkak të pamundësisë objektive 
nuk mundet ta mbrojë monumentin ose vendin; ose 

3.4.2. pronari pranon ose kërkon shpronësimin e pronës përkatëse.  
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4. Prona e shpronësuar nga Organi Shpronësues i një Komune, pas përfundimit të 
procesit të shpronësimit, shndërrohet në pronë Komunale.  

5. Prona e shpronësuar nga Qeveria, pas përfundimit të procesit të shpronësimit, 
shndërrohet në pronë të Republikës së Kosovës.  

 
KREU II 

PUNËT PËRGATITORE 
 

Neni 5 
Punët përgatitore 

 
1. Në çdo kohë para inicimit të një procedure të shpronësimit Organi Shpronësues 

mund të autorizojë kryerjen e punëve përgatitore për përcaktimin e përshtatshmërisë 
potenciale të një ose më shumë parcelave të pronës së paluajtshme për qëllimin 
përkatës publik. Autorizimi i lartpërmendur duhet të përcaktohet në detale në një 
vendim me shkrim të Organit Shpronësues. Ky vendim me shkrim duhet të 
përcaktojë parcelën ose parcelat e pronës së paluajtshme të cilat janë objekt i 
autorizimit, dhe hyn në fuqi pas shpalljes sipas paragrafit 2. të këtij neni.  

2. Organi Shpronësues shpall çdo vendim të këtillë i cili autorizon kryerjen e punëve 
përgatitore në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe në një gazetë me tirazh të madh në 
Kosovë.  

3. Për të lehtësuar kryerjen profesionale të punëve përgatitore, Organi Shpronësues 
mund t’ia delegojë autoritetin për kryerjen e këtyre punëve një Autoriteti tjetër 
Publik ose një pale të tretë që posedon ekspertizën e nevojshme. Nëse pala e tretë 
do të kompensohet me para publike, procesi i zgjedhjes duhet të zhvillohet përmes 
një procesi të ligjshëm të prokurimit.  

4. Punët përgatitore mund të kryhen edhe pa lejen e Pronarëve dhe Zotërueseve 
përkatës të Interesave.  

5. Punët përgatitore u nënshtrohen këtyre kushteve:  
5.1. Organi Shpronësues, Autoriteti Përgjegjës Publik ose pala e tretë duhet t’u 

sigurojë të gjithë Personave të cilët janë ose pretendojnë se janë Pronarë ose 
Zotërues të një Interesi në pronën e paluajtshme e cila është objekt i punëve 
përgatitore, një njoftim paraprak me shkrim prej së paku njëzet (20) ditëve të 
punës mbi periudhat kohore gjatë të cilave do të kryhen punët përgatitore në 
secilën parcelë të pronës së paluajtshme; megjithatë, ky njoftim u dërgohet 
vetëm:  
5.1.1. personave, emrat dhe adresat e të cilëve mund të verifikohen nga të 

dhënat kadastrale ose të dhënat tjera mbi pronën e paluajtshme në 
Kosovë, duke përfshirë të dhënat e Agjencisë Kosovare të Pronës dhe 
të dhënat e fundit mbi tatimin në pronë; dhe  

5.1.2. personave të cilët në atë kohë janë duke e shfrytëzuar në mënyrë të 
vazhdueshme dhe të ligjshme pronën përkatëse për qëllime banimi ose 
qëllime afariste.  

5.2. punët përgatitore duhet të kryhen vetëm brenda orarit të zakonshëm të punës 
gjatë ditëve të punës, përveç nëse:  
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5.2.1. për shkak të natyrës ose qëllimit të punëve përgatitore, ato duhet të 
kryhen në një kohë tjetër; ose  

5.2.2. vendi në të cilin do të kryhen punët përgatitore, duke përfshirë kalimin 
(duke përjashtuar rrugët publike) të cilat përdoren për të hyrë ose dalë 
nga ky vend, do të jenë së paku njëqind (100) metra largësi nga një 
ndërtesë e cila shfrytëzohet në mënyrë të ligjshme për qëllime banimi; 
dhe  

5.3. punët përgatitore duhet të kryhen në një mënyrë të arsyeshme që zvogëlon 
shqetësimet ose ndërhyrjet ndaj personit i cili në atë kohë ligjërisht e ka në 
shfrytëzim pronën.  

 
Neni 6 

Kompensimi për dëmin e shkaktuar nga punët përgatitore 
 
1. Çdo person i cili është pronar ose zotërues i një interesi në pronën e paluajtshme e 

cila është objekt i punëve përgatitore ka të drejtën e kompensimit për:  
1.1. humbjen e të drejtës për shfrytëzimin ose gëzimin e pronës ose cilësdo pjesë 

të saj gjatë kryerjes së punëve përgatitore; dhe  
1.2. të gjitha dëmet tjera ndaj pronës ose personit të cilat janë shkaktuar si rezultat 

i punëve përgatitore.  
2. Organi Shpronësues është përgjegjës për pagimin e menjëhershëm të këtij 

kompensimi. Nëse është përcaktuar shprehimisht në vendimin për autorizimin e 
kryerjes së punëve përgatitore ose në një kontratë, dhe vetëm deri në masën e 
përcaktuar në atë vendim ose kontratë, Organi Shpronësues ka të drejtë të kërkojë 
kompensim (rimbursim) nga autoriteti publik ose pala e tretë e autorizuar për 
kryerjen e punëve përgatitore.  

3. Kompensimi i cili kërkohet sipas paragrafit 1. të këtij neni është i veçantë nga 
kompensimi i shpronësimit nëse prona bëhet objekt i një vendimi për shpronësim.  

4. Nëse Organi Shpronësues dhe pronari ose zotëruesi i interesit nuk mund të pajtohen 
për shumën e kompensimit të paraparë në paragrafin 1. të këtij neni, pronari 
përkatës ose zotëruesi i interesit ka të drejtë të paraqesë padi për kompensim pranë 
gjykatës kompetente.  

 
KREU III 

PROCEDURA E SHPRONËSIMIT 
 

Neni 7 
Inicimi dhe Përfundimi i Procedurës së Shpronësimit 

 
1. Pas përmbushjes së të gjitha kushteve të përcaktuara në nenin 4 të këtij ligji, Organi 

përkatës Shpronësues mund të fillojë ushtrimin e procedurës së shpronësimit në 
përputhje me procedurat dhe kushtet e përcaktuara në këtë ligj.  

2. Procedura e shpronësimit mund të iniciohet nga Organi përgjegjës Shpronësues, siç 
është përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji, me vetiniciativë ose pas dorëzimit të një 
kërkese në organin shpronësues.  
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3. Kërkesat mund të dorëzohen nga një autoritet publik ose NP. Kur Organi 
Shpronësues është Qeveria, kërkesat gjithashtu duhet të dorëzohen nga:  
3.1. një Partneritet Publiko-Privat;  
3.2. njëra nga palët në një Kontratë të Infrastrukturës të dhënë nga një Organ 

Tenderues; ose  
3.3. cilido trashëgimtar, pasardhës si dhe cilido subjekt i caktuar nga Partneriteti 

ose pala e lartpërmendur. Nëse Organi Shpronësues është duke vepruar me 
vetiniciativë, ky Organ Shpronësues do të urdhëroj një ose më shumë nga 
anëtarët ose zyrtarët e tij që të përgatisin dhe dorëzojnë kërkesën.  

4. Procedura e Shpronësimit në tërësi ose pjesa përkatëse e saj, përmbyllet ose 
ndalohet:  
4.1. kur e drejta pronësore në pronën e paluajtshme regjistrohet në mënyrë të 

ligjshme në emër të Komunës (kur Shpronësimi është kryer nga Organi 
Shpronësues i Komunës) ose Republikës së Kosovës (kur Organi 
Shpronësues është Qeveria) pas ushtrimit të procedurës dhe pagimit të 
kompensimit të paraparë me këtë ligj;  

4.2. nëse Organi Shpronësues nxjerr vendim për refuzimin, pjesërisht ose 
plotësisht të kërkesës për shpronësim:  
4.2.1. nëse Subjekti Kërkues nuk ka paraqitur ankesë kundër vendimit për 

refuzim para skadimit të afatit të paraparë për paraqitjen e këtyre 
ankesave; ose  

4.2.2. nëse Subjekti Kërkues ka paraqitur kërkesën brenda afatit të paraparë, 
në datën e lëshimit të aktgjykimit të formës së prerë nga gjykata 
përkatëse, ose nëse vendimi nuk është i formës së prerë nga gjykata e 
apelit; ose  

4.3. nëse para miratimit të vendimit për Shpronësim, Subjekti Kërkues bën 
tërheqjen e kërkesës për shpronësim, pjesërisht ose plotësisht; ose  

4.4. nëse përmbyllja ose ndalimi i procedurës së shpronësimit ose pjesës përkatëse 
të saj kërkohet me një aktgjykim të formës së prerë të gjykatës kompetente.  

5. Nga dita e hyrjes në fuqi të Shpronësimit shuhen të gjitha të drejtat paraprake 
pronësore, të drejtat e posedimit, interesat e siguruara, servitutet, të drejtat e 
ndërtimit dhe të parablerjes si dhe të drejtat e tjera mbi pronën e Shpronësuar nga 
Organi Shpronësues.  

 
Neni 8 

Kërkesa për shpronësim 
 
1. Kërkesa për Shpronësim përmban këto të dhëna:  

1.1. emrin dhe adresën e Organit Shpronësues dhe, nëse Organi Shpronësues nuk 
është duke vepruar me vetiniciativë, emrin dhe adresën e Subjektit Kërkues;  

1.2. emrin dhe adresën e secilit Person i cili është, ose pretendon se është, Pronar 
ose Zotërues i një Interesi në secilën parcelë të pronës të paluajtshme, nëse 
këto të dhëna mund të vërtetohen lehtësisht nga të dhënat kadastrale dhe të 
dhënat tjera në dispozicion mbi pronën e paluajtshme në Kosovë, duke 
përfshirë të dhënat e Agjencisë Kosovare të Pronës dhe të dhënat e fundit të 
tatimit në pronë;  
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1.3. vendndodhjen dhe numrin e secilës parcelë të pronës së paluajtshme, dhe – 
nëse vetëm një pjesë e parcelës është objekt i shpronësimit dhe/ose vetëm 
disa të drejta në cilëndo nga këto parcela – një përshkrim të hollësishëm të 
pjesës së parcelës dhe/ose të drejtave që janë objekt i kërkesës;  

1.4. për secilën parcelë, një përshkrim të të gjitha të drejtave (pavarësisht nëse ato 
janë të drejta të vërtetuara ose të pretenduara) në parcelën për të cilën subjekti 
kërkues kërkon shpronësimin.  

1.5. një përshkrim i hollësishëm të qëllimit publik për të cilin kërkohet 
shpronësimi;  

1.6. çfarëdo dokumente të rëndësishme të cilat e provojnë ligjshmërinë e qëllimit 
publik dhe/ose nevojën për shpronësimin e kërkuar (ose, nëse këto dokumente 
janë në dispozicion në formë elektronike, një indikacion të qartë të vendit në 
të cilin mund të merren);  

1.7. të dhëna të cilat përcaktojnë nëse – dhe deri në çfarë mase - kërkohet 
shpronësimi i sendeve akcesore, sendeve përbërëse dhe/ose të frutave të 
pronës së paluajtshme; dhe  

1.8. të dhëna të hollësishme, për aq sa ato mund të vërtetohen nga të dhënat e 
përcaktuara në nën-paragrafin 1.2. të këtij paragrafi, lidhur me çfarëdo 
kufizimi ose kontesti mbi të drejtat pronësore ose të drejtat ose interesat tjera 
në zotërim ose që pretendohet se janë në zotërim të personave të identifikuar 
sipas nën-paragrafit 1.2. të këtij paragrafi.  

2. Kërkesës për shpronësim i bashkëngjiten këto dokumente:  
2.1. për secilën parcelë: një kopje të fletës poseduese dhe të dhënave tjera të 

pronës së paluajtshme që ndërlidhen me të;  
2.2. plani përkatës kadastral dhe hartat e parcelës(ave) përkatëse;  
2.3. nëse kërkesa është për më shumë se një parcelë, hartat të cilat tregojnë të 

gjitha parcelat dhe zonën rrethuese;  
2.4. një ekstrakt të planit ekzistues hapësinor ose urbanistik i cili i mbulon këto 

parcela, nëse ky plan ekziston;  
2.5. nëse është e aplikueshme, çfarëdo projekt-propozimi ose plani i cili i është 

dorëzuar një Autoriteti Kompetent Publik për një ndërtesë ose objekt që 
parashihet ose propozohet të ndërtohet ose të zgjerohet në pronë.  

3. Kërkesës për Shpronësim i bashkëngjitet dokumentacioni përmes së cilit dëshmohet 
në masë të kënaqshme se ka ose do të ketë mjete të mjaftueshme financiare për 
pagimin me kohë të kompensimit i cili në mënyrë të arsyeshme llogaritet se do të 
jetë i nevojshëm në rast se kërkesa miratohet.  

4. Kur Organ Shpronësues është Qeveria dhe një e drejtë e shfrytëzimit dhe/ose 
administrimit të pronës përkatëse planifikohet të shitet, epet me qira, dhurohet ose i 
bartet nga Qeveria një Partneriteti Publiko-Privat ose një Personi privat në përputhje 
me nenin 14 të këtij ligji dhe Partneriteti ose Personi në fjalë është i detyruar të 
paguajë shpenzimet e Qeverisë për kryerjen e Shpronësimit, atëherë partneriteti ose 
personi në fjalë, njëkohësisht me dorëzimin e kërkesës duhet të deponojë një bond 
garantues ose një garanci të parevokueshme bankare për Qeverinë me një shumë e 
cila është llogaritur në mënyrë të arsyeshme se është e barabartë me shumën e 
këtyre shpenzimeve. Ky bond ose garanci duhet të dorëzohet së bashku me 
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kërkesën dhe është i pranueshëm vetëm nëse lëshohet nga një institucion financiar i 
cili i plotëson kushtet minimale të përcaktuara nga BQK.  

5. Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga pranimi i kërkesës, Organi Shpronësues do 
të bëjë një shqyrtim prima facie të kërkesës për të përcaktuar nëse kërkesa i 
përmbush në shikim të parë kushtet e përcaktuara në nenin 4 dhe paragrafët prej 1., 
2. dhe 3. të këtij neni. Nëse Organi Shpronësues vendos se kërkesa, në shikim të 
parë, nuk i përmbush kushtet e përcaktuara, Organi Shpronësues nuk e pranon 
kërkesën dhe ia kthen atë Subjektit Kërkues së bashku me një shpjegim me shkrim 
të arsyeve për refuzimin e pranimit të saj. Nëse Organi Shpronësues vendos se në 
shikim të parë kërkesa i plotëson kushtet e përcaktuara, Organi Shpronësues 
miraton një vendim me shkrim për pranimin formal të kërkesës për shqyrtim të 
mëtejmë në përputhje me këtë ligj.  

6. Brenda pesë (5) Ditëve të Punës pas miratimit të vendimit për pranimin e kërkesës 
për shqyrtim të mëtejmë, Organi Shpronësues i dërgon një kopje të kërkesës dhe të 
gjitha dokumenteve të bashkëngjitura Zyrës për Vlerësimin e Pronës së 
Paluajtshme, të themeluar në përputhje me nenin 22 të këtij ligji, dhe nëse Organ 
Shpronësues është Qeveria - kopja gjithashtu i dërgohet kryetarit të secilës komunë 
në të cilën ndodhen parcelat e pronës së paluajtshme.  

7. Brenda dhjetë (10) Ditëve të Punës pas miratimit të vendimit për pranimin e 
kërkesës për shqyrtim të mëtejmë, Organi Shpronësues ua dërgon dokumentet në 
vijim Personave të identifikuar në përputhje me nën-paragrafin 1.2, paragrafi 1. i 
këtij neni:  
7.1. një kopje të vendimit të Organit Shpronësues për pranimin e kërkesës për 

shqyrtim të mëtejmë;  
7.2. një kopje të kërkesës dhe të gjitha dokumenteve të bashkëngjitura;  
7.3. një njoftim i cili:  

7.3.1. përshkruan qëllimin publik për të cilin është kërkuar Shpronësimi;  
7.3.2. në përputhje me paragrafin 1, të nenit 10 të këtij ligji, përcakton 

afatin brenda të cilit Organi Shpronësues duhet të miratojë ose 
refuzojë kërkesën;  

7.3.3. njofton se secili Person i interesuar mund të paraqesë komentet e tij 
me shkrim lidhur me Shpronësimin e propozuar në Organin 
Shpronësues brenda afatit të caktuar, afat ky që caktohet në përputhje 
me paragrafin 1, të nenit 9 të këtij ligji;  

7.3.4. njofton se:  
7.3.4.1. Organi Shpronësues do të mbajë një dëgjim publik lidhur 

me shpronësimin përkatës në secilën Komunë ku gjendet 
prona përkatëse;  

7.3.4.2. të gjithë Personat të cilët janë zyrtarë publik të Komunës në 
të cilën mbahet dëgjimi apo Pronarë ose Zotërues të Interesit 
në pronën e cila gjendet brenda Komunës në të cilën mbahet 
dëgjimi ose avokat apo përfaqësues të ligjshëm të këtyre 
Personave, kanë të drejtë të marrin pjesë në dëgjimin publik;  

7.3.4.3. çdo Personi të këtillë do t’i epet mundësi e arsyeshme për t’i 
shprehur mendimet e tij/saj gojarisht në përputhje me 
paragrafët 2. deri 4. të nenit 9 të këtij ligji; dhe  
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7.3.4.4. çdo Person i cili dëshiron të marrë pjesë ose të shprehë 
mendimet e tij/saj në dëgjimin publik duhet të sjellë me vete 
prova të arsyeshme (dokumente) të cilat dëshmojnë se ai/ajo 
është në fakt zyrtar publik, Pronar ose Zotërues i Interesit 
ose avokat ose përfaqësues i ligjshëm i atij zyrtari publik, 
Pronari ose Zotëruesi të Interesit;  

7.3.5. në përputhje me kërkesat e paragrafit 2, të nenit 9 të këtij ligji, 
përmban orarin në të cilin përcaktohet data, koha dhe vendi i 
mbajtjes së secilit dëgjim publik; dhe  

7.3.6. përmban deklaratën në vijim:  
në rast se prona e cila është objekt i kërkesës shpronësohet pas 
përmbylljes së procedurës së shpronësimit të iniciuar në përputhje 
me atë kërkesë, asnjë kompensim nuk do të paguhet për shpenzimet 
ose vlerën e çfarëdo përmirësimi të bërë në pronë, objekteve të 
ndërtuara ose zgjeruara në pronë, ose pemëve apo bimëve të 
mbjellura në pronë pas datës së përmbushjes së dispozitave përkatëse 
të paragrafit 8, të nenit 8 të “Ligjit të Republikës së Kosovës për 
Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme” të vitit 2009. 
Çdo person i cili pretendon se ka një interes pronësor ose interes 
tjetër të ligjshëm në pronën përkatëse këshillohet ta shqyrtojë atë ligj 
dhe të kërkojë ndihmë profesionale juridike për kuptimin e të 
drejtave të tyre sipas atij ligji; 

7.4. një kopje të këtij ligji; dhe  
7.5. një kopje të standardeve të vlerësimit të përmendura në paragrafin 6. të nenin 

15 të këtij ligji.  
8. Brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas miratimit të vendimit për pranimin e 

kërkesës për shqyrtim të mëtejmë, Organi Shpronësues shpall në Gazetën Zyrtare 
dhe në një gazetë me tirazh të madh në Kosovë:  
8.1. vendimin; dhe  
8.2. një njoftim i cili:  

8.2.1. përmban të dhënat e siguruara në kërkesë, në përputhje me kërkesat e 
nën-paragrafëve 1.1. deri 1.4., paragrafi 1. të këtij neni;  

8.2.2. përmban të dhënat, deklaratat dhe njoftimet e kërkuara sipas nën-
paragrafit 1.3. paragrafi 7. i këtij neni; dhe  

8.2.3. përmban një njoftim shtesë se çdo Person i cili nuk është emëruar në 
njoftim dhe i cili pretendon se zotëron një interes pronësor ose 
interes tjetër të ligjshëm në cilëndo parcelë të pronës së paluajtshme 
të përshkruar në njoftim menjëherë duhet të dërgojë në Organin 
Shpronësues një përshkrim të pretendimit të tij/saj, bazën juridike të 
atij pretendimi si dhe kopjet e certifikuara të çfarëdo dokumenteve 
që ndërlidhen me atë pretendim.  

9. Brenda shtatë deri dhjetë (7-10) ditëve kalendarike pas shpalljes së njoftimit të 
paraparë në paragrafin 8, të këtij neni, Organi Shpronësues e rishpall këtë njoftim 
në të njëjtën gazetë me tirazh të madh në Kosovë.  
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Neni 9 
Pranimi i Komenteve dhe Dëgjimi Publik 

 
1. Duke filluar nga data e përmbushjes së kushteve për njoftim dhe shpallje sipas 

paragrafit 8, të nenit 8 të këtij ligji, do të ketë një periudhë prej dhjetë (10) ditëve 
kalendarike gjatë të cilës Personat e interesuar kanë të drejtë të paraqesin në 
Organin Shpronësues komentet e tyre me shkrim mbi Shpronësimin e kërkuar.  

2. Menjëherë pas përfundimit të periudhës së lartpërmendur kohore për paraqitjen e 
komenteve me shkrim, do të ketë një periudhë prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve 
kalendarike gjatë të cilave Organi Shpronësues do të mbajë një dëgjim publik lidhur 
me shpronësimin e kërkuar në secilën Komunë në të cilën ndodhet prona/t 
përkatëse. Personat të cilët janë zyrtarë publik të Komunës në të cilën mbahet 
dëgjimi si dhe Pronarë ose Zotërues të Interesave në pronën e cila gjendet brenda 
Komunës në të cilën mbahet dëgjimi, ose avokat ose përfaqësues te këtyre 
personave, kanë të drejtë të marrin pjesë në dëgjimin publik. Secilit Person të 
lartpërmendur i epet mundësi e arsyeshme për t’i shprehur gojarisht mendimet e 
tij/saj lidhur me shpronësimin e kërkuar.  

3. Përfaqësuesi i Organit Shpronësues mundet në çdo kohë të kërkojë nga Personi i cili 
dëshiron të marrë pjesë ose është duke marrë pjesë në dëgjimin publik që të 
paraqesë prova të arsyeshme me shkrim se ai/ajo është në fakt zyrtar publik i 
Komunës në të cilën mbahet dëgjimi publik, ose Pronar ose Zotëruesi i interesit në 
pronën përkatëse e cila gjendet brenda Komunës në të cilën mbahet dëgjimi publik. 
E njëjta vlen edhe për avokatët ose përfaqësuesit e zyrtarit të lartpërmendur publik, 
Pronarit ose Zotëruesit të Interesit. Personit i cili nuk paraqet provat e kërkuara nga 
përfaqësuesi i Organit Shpronësues, me vendimin e këtij të fundit:  
3.1. mund t’i refuzohet hyrja ose të largohet nga dëgjimi publik; ose  
3.2. t’i lejohet pjesëmarrja vetëm në cilësinë e vëzhguesit.  

4. Personit i cili dëshmon se i plotëson kërkesat e paragrafit 2. të këtij neni duhet t’i 
epet mundësi që të paraqesë mendimin e tij/saj lidhur me shpronësimin e kërkuar. 
Përfaqësuesi i Organit Shpronësues i cili organizon dëgjimin publik mund të 
kufizojë kohën në dispozicion të secilit Person për shprehjen e mendimeve të tyre 
nëse dhe vetëm deri në masën e nevojshme për t’i lejuar secilit person të pranishëm 
që të shprehë mendimin e tij/saj. Koha në dispozicion të secilit person në asnjë rast 
nuk duhet të jetë më pak se pesë (5) minuta.  

5. Në dëgjimin publik të organizuar nga Organi Shpronësues duhet të jetë i pranishëm 
një zyrtar i lartë i zgjedhur i Organit Shpronësues. Ky zyrtar duhet të sigurojë:  
5.1. mbajtjen e procesverbalit dhe nëse është e nevojshme video incizimin e 

dëgjimit publik; dhe  
5.2. caktimin e një numri të arsyeshëm të Zyrtarëve të Uniformuar të Shërbimit 

Policor të Kosovës për ruajtjen e sigurisë gjatë dëgjimit. Në dëgjim publik 
duhet të merr pjesë një avokat i Organit Shpronësues dhe nëse Organi 
Shpronësues nuk është duke vepruar me vetiniciativë, në dëgjim publik duhet 
të marrë pjesë edhe një avokat i Subjektit Kërkues. Përfaqësues tjerë të këtyre 
institucioneve gjithashtu mund të marrin pjesë.  
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Neni 10 
Vendimi Preliminar mbi Ligjshmërinë e Shpronësimit të Propozuar 

 
1. Brenda tridhjetë (30) ditëve pas përmbushjes së kushteve të përcaktuara në nenin 9 

të këtij ligji, Organi Shpronësues do t’i shqyrtojë komentet e pranuara dhe 
mendimet e shprehura gjatë dëgjimit(eve) publik dhe:  
1.1. do të miratojë një vendim me shkrim “Vendimi Preliminar” në të cilin 

përcakton nëse – dhe deri në ç’masë – është konstatuar nga Organi 
Shpronësues se shpronësimi i kërkuar i plotëson secilin nga kushtet e 
parapara në nën-paragrafët 1.1. deri 1.4. paragrafi 1. i nenit 4 të këtij ligji;  

1.2. do të përfshijë në vendimin preliminar një njoftim me të cilin informohet çdo 
person i cili është pronar ose zotërues i interesit në pronën e prekur nga 
vendimi preliminar dhe i cili ka arsye të mira për të besuar se vendimi 
preliminar është në kundërshtim me një ose më shumë kushte të përcaktuara 
në paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji, mbi të drejtën e tij për të paraqitur 
ankesë pranë gjykatës kompetente në përputhje me nenin 35 të këtij ligji, me 
të cilën e kundërshton këtë vendim, ose një pjesë të këtij vendimi, brenda 
tridhjetë (30) ditëve pas hyrjes në fuqi të vendimit preliminar; dhe  

1.3. do të përfshijë një njoftim se Vendimi Preliminar hyn në fuqi në datën e 
shpalljes në përputhje me paragrafin 4. të nenit 10 dhe nenin 43 të këtij ligji.  

2. Nëse, pas përfundimit të periudhës kohore të paraparë për pranimin e komenteve 
dhe mbajtjen e dëgjimit publik sipas nenit 9 të këtij ligji, Organi Shpronësues 
konstaton se shpronësimi i propozuar - ose një pjesë e tij – nuk i plotëson kushtet e 
përcaktuara në nën-paragrafët 1.1. deri 1.4. paragrafi 1. i nenit 4 të këtij ligji, 
Organi Shpronësues nxjerr Vendimin Preliminar për refuzimin e Kërkesës për 
Shpronësim pjesërisht ose plotësisht.  

3. Brenda pesë (5) Ditëve të Punës pas miratimit të Vendimit Preliminar, Organi 
Shpronësues i’a dërgon vendimin Subjektit Kërkues (përveç nëse Organi 
Shpronësues është Subjekti Kërkues) dhe Peronave të identifikuar në kërkesë në 
përputhje me nën-paragrafin 1.2. paragrafi 1. i nenit 8 të këtij ligji. Vendimi 
Preliminar gjithashtu u dërgohet të gjithë Personave të cilët – pas pranimit për 
shqyrtim të mëtejmë të kërkesës mirëpo para marrjes së Vendimit Preliminar – kanë 
paraqitur një pretendim se janë Pronar ose Zotërues të Interesit në pronën e 
paluajtshme. 

4. Brenda dhjetë (10) Ditëve të Punës pas miratimit të Vendimit Preliminar, Organi 
Shpronësues e shpall vendimin në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe në një gazetë me 
tirazh të madh në Kosovë.  

5. Vendimi Preliminar hyn në fuqi në datën e shpalljes në përputhje me të gjitha 
kushtet e përcaktuara në paragrafin 4. të nenit 10 dhe nenin 43 të këtij ligji.  

 
Neni 11 

Vendimi Përfundimtar për Shpronësim 
 
1. Organi Shpronësues merr vendimin përfundimtar për miratimin ose refuzimin, 

plotësisht ose pjesërisht të kërkesës për shpronësim vetëm gjatë periudhës 
dymbëdhjetë (12) mujore e cila fillon pesëmbëdhjetë (15) ditë pas hyrjes në fuqi të 
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vendimit preliminar. Kjo periudhë dymbëdhjetë (12) mujore quhet “Periudha 
Përfundimtare e Vendosjes”. Periudha Përfundimtare e Vendosjes i nënshtrohet 
zgjatjes sipas paragrafit 2. të këtij neni. Nëse kërkesa përfshin më shumë se një 
parcelë, Organi Shpronësues mund të nxjerrë një ose më shumë vendime 
përfundimtare, ku secili prej këtyre vendimeve përfundimtare mbulon një ose më 
shumë parcela.  

2. Nëse, në përputhje me nenin 35 të këtij ligji paraqiten një ose më shumë ankesa 
kundër Vendimit Preliminar të miratuar sipas nenit 10 të këtij ligji ose kundër 
cilësdo pjesë të këtij vendimi, Periudha Përfundimtare e Vendosjes e përcaktuar në 
përputhje me paragrafin 1. të këtij neni do të zgjatet me numrin e ditëve që ndodhin 
ndërmjet:  
2.1. datës së dorëzimit të ankesës së parë kundër vendimit; dhe  
2.2. datës në të cilën gjykata kompetente në të cilën janë dorëzuar fillimisht 

ankesa në fjalë nxjerr aktgjykimin përfundimtar lidhur me të gjitha ankesat. 
Në rast të paraqitjes së apelit, Periudha Përfundimtare e Vendosjes do të 
zgjatet për numrin e ditëve që ndodhin ndërmjet datës së nxjerrjes së 
aktgjykimit fillestar dhe datës në të cilën vendoset mbi apelin.  

3. Organi Shpronësues nuk e miraton Vendimin Përfundimtar lidhur me cilëndo pronë 
ose të drejtë e cila është objekt i ankesës gjatë kohës sa ankesa është e pazgjidhur 
pranë gjykatës. Nëse një ose më shumë ankesa janë paraqitur sipas nenit 35 të këtij 
ligji të cilat kundërshtojnë vetëm disa pjesë të caktuara të Vendimit Preliminar, 
Organi Shpronësues mundet, por nuk është i detyruar, të miratojë Vendimin 
Përfundimtar për shpronësimin e asaj pjese të Vendimit Preliminar e cila nuk është 
kundërshtuar para nxjerrjes së aktgjykimit mbi këto ankesa. Ky Vendim 
Përfundimtar për shpronësim mund të merret në çdo kohë gjatë Periudhës 
Përfundimtare të Vendosjes, duke përfshirë zgjatjet e mundshme të kësaj periudhe 
të parapara në paragrafin 2. të këtij neni. Miratimi i një Vendimi Përfundimtar sipas 
këtij neni nuk e cenon të drejtën e Organit Shpronësues që më vonë, brenda 
Periudhës Përfundimtare të Vendosjes (duke përfshirë zgjatjet sipas paragrafit 2. të 
këtij neni), të miratojë Vendime tjera Përfundimtare lidhur me pronën ose të drejtat 
e cilat kanë qenë objekt i ankesës, nëse këto Vendime Përfundimtare janë në 
përputhje me aktgjykimin ose urdhrin përkatës gjyqësor të nxjerrë në përputhje me 
nenin 35 të këtij ligji.  

4. Çdo Vendim Përfundimtar për shpronësim:  
4.1. duhet të jetë në përputhje me cilindo urdhër ose aktgjykim të nxjerrë në 

përputhje me nenin 35 të këtij ligji lidhur me Vendimin Preliminar;  
4.2. të jetë i kufizuar sa i përket pronës ose të drejtave pronësore në ato të 

autorizuara nga Vendimi Preliminar; dhe  
4.3. duhet të përmbajë:  

4.3.1. emrat dhe adresat e Subjektit Kërkues, Personave të identifikuar në 
kërkesë në përputhje me paragrafin 1.2. paragrafi 1. i nenit 8 të këtij 
ligji dhe cilitdo Person tjetër i cili pas datës së pranimit për shqyrtim të 
kërkesës por para marrjes së Vendimit Përfundimtar ka paraqitur një 
pretendim se është Pronar ose Zotërues i një Interesi në pronën e 
paluajtshme përkatëse;  
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4.3.2. nëse me Vendimin Përfundimtar miratohet kërkesa, pjesërisht ose 
plotësisht:  
4.3.2.1. vendndodhjen dhe numrin e secilës parcelë të pronës së 

paluajtshme e cila do të shpronësohet;  
4.3.2.2. nëse vetëm një pjesë e sipërfaqes së një parcele do të 

shpronësohet dhe/ose vetëm disa nga të drejtat pronësore në 
atë parcelë do të shpronësohen - një përshkrim detal të pjesës 
dhe/ose të drejtave të cilat janë objekt i vendimit;  

4.3.2.3. shumën e kompensimit të cilën Zyra për Vlerësimin e Pronës 
së Paluajtshme në përputhje me këtë ligj - ka konstatuar se 
duhet t’u paguhet Personave përkatës për pronën, të drejtat 
pronësore dhe/ose dëmet e drejtpërdrejta te cilat kanë 
rezultuar nga shpronësimi;  

4.3.2.4. aktin e vlerësimit i cili është përgatitur nga kjo zyrë në 
përputhje me nenin 22 të këtij ligji; dhe  

4.3.2.5. një përshkrim të kushteve të cilave u nënshtrohet shpronësimi.  
4.3.3. nëse me Vendimin Përfundimtar refuzohet kërkesa, pjesërisht ose 

plotësisht - një shpjegim të hollësishëm të arsyeve për refuzimin;  
4.3.4. një dispozitë e cila përcakton se Vendimi Përfundimtar hyn në fuqi në 

datën e shpalljes në që të dyja, Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe në një 
gazetë me tirazh të madh në Kosovë, në përputhje me paragrafin 6 të 
nenit 11 dhe nenin 43 të këtij ligji; dhe  

4.3.5. një njoftim me të cilin informohet Subjekti Kërkues dhe çdo Person i 
cili është Pronar ose Zotërues i Interesit në pronën ose të drejtat 
pronësore të prekura nga Vendimi Përfundimtar, mbi të drejtën e tyre 
për të paraqitur ankesë kundër vendimit, ose cilësdo pjesë të tij në 
përputhje me nenet 36 ose 37 të këtij ligji, dhe brenda periudhës 
tridhjetë (30) ditore të përcaktuar në ato nene.  

5. Brenda pesë (5) Ditëve të Punës pas miratimit të Vendimit Përfundimtar, Organi 
Shpronësues i’a dërgon këtë vendim Subjektit Kërkues (përveç nëse Organi 
Shpronësues është Subjekti Kërkues) dhe Personave tjerë të cilët duhet të 
identifikohen në Vendimin Përfundimtar në përputhje pikën 4.3.1., nën-paragrafi 
4.3., paragrafi 4. i këtij neni.  

6. Brenda dhjetë (10) Ditëve të Punës pas miratimit të Vendimit Përfundimtar, Organi 
Shpronësues bën shpalljen e vendimit në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe në një 
gazetë me tirazh të madh në Kosovë.  

7. Vendimi Përfundimtar hyn në fuqi pas shpalljes në përputhje me të gjitha kushtet e 
përcaktuara në paragrafin 6. të nenit 11 dhe nenin 43 të këtij ligji.  

8. Nëse me Vendimin Përfundimtar autorizohet Shpronësimi, asnjë ndryshim në të 
drejtat pronësore ose të drejtat tjera të Personave mbi pronën përkatëse nuk do të 
ndodh ose zbatohet deri në pagimin e kompensimit të përcaktuar në Vendimin 
Përfundimtar në përputhje me nenin 16 të këtij ligji. Pas pagimit të këtij 
kompensimi, prona në fjalë regjistrohet në emër të Komunës (nëse Organi 
Shpronësues është një Autoritet Publik Komunal) ose Republikës së Kosovës (nëse 
Organi Shpronësues është Qeveria).  
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9. Personat të cilët janë pronarë ose posedues të pronës në fjalë nuk do të detyrohen që 
ta lirojnë ose dorëzojnë pronën derisa:  
9.1. për ndërtesat të cilat shfrytëzohen në mënyrë aktive për qëllime të banimit ose 

qëllime afariste, njëzetë (20) ditë kalendarike të kenë kaluar nga data në të 
cilën kompensimi i përcaktuar në vendimin përfundimtar të jetë paguar në 
përputhje me nenin 16 të këtij ligji; ose  

9.2. për të gjitha pronat tjera, dhjetë (10) ditë kalendarike të kenë kaluar nga data 
në të cilën kompensimi i përcaktuar në vendimin përfundimtar të jetë paguar 
në përputhje me nenin 16 të këtij ligji.”  

10. Subjekti Kërkues ose cilido Pronar ose Zotërues i Interesit i cili ka një interes të 
drejtpërdrejtë dhe material në pronën e paluajtshme e cila është objekt i Vendimit 
Përfundimtar, pavarësisht nëse është identifikuar apo jo në vendim, ka të drejtë ta 
kundërshtojë vendimin në përputhje me nenet 36 ose 37 të këtij ligji, përmes 
paraqitjes së një ankese pranë gjykatës kompetente në përputhje me dispozitat e 
atyre neneve.  

11. Nëse Organi Shpronësues nuk e merr formalisht Vendimin Përfundimtar brenda 
Periudhës Përfundimtare të Vendosjes siç është përcaktuar në përputhje me 
paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, atëherë sipas këtij ligji kjo konsiderohet si Vendim 
Përfundimtar për refuzimin e kërkesës në tërësi. Ky refuzim hyn në fuqi në ditën e 
parë të punës e cila vjen menjëherë pas ditës së fundit të Periudhës Përfundimtare të 
Vendosjes. Subjekti Kërkues mund ta kundërshtojë këtë Vendim Përfundimtar në 
përputhje me dispozitat e aplikueshme të Ligjit për Procedurën Administrative siç 
është përcaktuar në nenin 39 të këtij ligji.  

 
Neni 12 

Regjistrimi i vendimit të shpronësimit në kadastër 
 
1. Menjëherë pas miratimit të Vendimit Përfundimtar me të cilin autorizohet 

shpronësimi i pronës së paluajtshme dhe dorëzimit nga Organi Shpronësues organi 
ose organet përkatëse kadastrale e regjistrojnë vendimin.  

2. Pas regjistrimit, të gjithë Pronarët dhe Zotëruesit e Interesit në pronën përkatëse 
janë të ndaluar që:  
2.1. të bartin ose dhurojnë, ose të tentojnë të bartin ose dhurojnë, një pale të tretë 

çfarëdo të drejta pronësore ose të drejta apo interesa tjera mbi pronën 
përkatëse; dhe  

2.2. të kryejnë punë ndërtimore në, mbi ose nën sipërfaqen e pronës në fjalë.  
3. Nëse Vendimi Përfundimtar më pas revokohet ose anulohet, Pronari ose Zotëruesi i 

Interesit në pronën përkatëse ka të drejtë të kërkojë nga organi kadastral që të 
regjistrojë vendimin, urdhrin ose aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës, me të 
cilin është evidentuar revokimi ose anulimi i lartpërmendur.  

 
Neni 13 

Shpronësimi i një pjese të pronës së paluajtshme 
 
Nëse Organi Shpronësues nxjerr një Vendim Preliminar sipas nenit 10 të këtij ligji në 
të cilin përcakton se qëllimi përkatës publik e arsyeton shpronësimin e një pjese të 
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pronës së paluajtshme dhe/ose të drejtave të kësaj prone të paluajtshme, dhe Pronari 
ose Zotëruesi i Interesit të kësaj prone dhe/ose këtyre të drejtave ka arsye të mira dhe të 
mjaftueshme për të besuar se qëllimi përkatës publik mund të arrihet përmes 
shpronësimit vetëm të një pjese të pronës së paluajtshme dhe/ose të drejtave në atë 
pronë të paluajtshme, atëherë ai Pronar ose Zotërues i Interesit ka të drejtë të paraqesë 
ankesë pranë gjykatës kompetente në përputhje me nenin 35 të këtij ligji dhe të kërkojë 
nga gjykata nxjerrjen e një aktgjykimi me të cilin urdhërohet Organi Shpronësues që të 
zvogëlojë fushëveprimin e Vendimit Preliminar me qëllim të përjashtimit të asaj pjese 
të pronës dhe/ose të drejtave të Pronarit ose Zotëruesit të Interesit të cilat nuk nevojiten 
për arritjen e qëllimit publik. Të gjitha ankesat e parapara në këtë nen duhet të 
dorëzohen në gjykatë brenda afatit të përcaktuar në nenin 35 të këtij ligji. 
 

KREU IV 
BARTJA E PRONËS SË PALUAJTSHME PËRFITUESIT 

 
Neni 14 

Bartja e Pronës së Paluajtshme Përfituesit; Bartja e kostos 
 
1. Nëse Qeveria ka për qëllim të bëjë shpronësimin e të drejtave sipërfaqësore për t’i 

lejuar bartësit të një licence ose leje të lëshuar nga KPMM ushtrimin e të drejtat e tij 
në bazë të licencës ose lejes, Qeveria së pari do të kërkojë nga ky bartës që të 
nënshkruajë një zotim me shkrim për pagimin e kompensimit për personin(at) e 
shpronësuar. Qeveria e përmbyll Procesin e Shpronësimit vetëm pas pagimit të 
kompensimit nga bartësi i licencës ose lejes. Qeveria më pas i’a bartë të drejtën për 
shfrytëzimin e pronës në fjalë bartësit të licencës ose lejes. Fushëveprimi dhe 
kohëzgjatja e kësaj të drejte të shfrytëzimit duhet të jetë e arsyeshme për t’i lejuar 
bartësit të licencës ose lejes ushtrimin e të drejtave të tij në bazë të licencës ose lejes 
së tij.  

2. Nëse Qeveria bën shpronësimin e pronës në përputhje me paragrafin 3. të nenit 4 të 
këtij ligji me për të mundësuar zbatimin e një Kontrate për Infrastrukturë të dhënë 
nga një Organ Tenderues, Qeveria mund t’ia shesë, japë me qira, caktojë ose bartë 
kontraktuesit ose Partneritetit përkatës Publiko-Privat një të drejtë për shfrytëzimin 
dhe/ose administrimin e pronës. Kontraktuesi ose Partneriteti Publiko-Privat do të 
bartë koston e shpronësimit dhe do të paguajë të gjithë kompensimin e 
shpronësimit, përveç nëse:  
2.1. kontrata përkatëse përmban një ose më shumë dispozita të cilat shprehimisht 

përcaktojnë një ndarje tjetër të këtyre shpenzimeve/kompensimit të 
shpronësimit; dhe  

2.2. këto dispozita kanë qenë pjesë e kontratës në kohën e ofertimit. Nëse një 
Kontratë për Infrastrukturë epet nga një Organ Tenderues, dhe njëri ndër 
qëllimet – mirëpo jo qëllimi kryesor ose i vetëm – i kontratës është dhënia e 
një të drejtë për marrjen e një licence ose leje nga KPMM, atëherë ky 
paragraf 2. e jo paragrafi 1. i këtij neni e rregullon ndarjen dhe pagimin e 
shpenzimeve për shpronësimin e të drejtave të nevojshme sipërfaqësore. 

3. Nëse është e nevojshme për arritjen e qëllimit të ligjshëm publik për të cilin është 
shpronësuar prona nga Qeveria sipas nën-paragrafëve 3.1. ose 3.3. paragrafi 3. i 
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nenit 4 të këtij ligji, Qeveria mund t’ua shesë, japë me qira, dhurojë ose bartë një të 
drejtë të shfrytëzimit dhe/ose administrimit mbi pronën, cilitdo nga këta:  
3.1. një Autoriteti Qendror Publik;  
3.2. një Komune;  
3.3. një NP;  
3.4. një Partneriteti Publiko Privat;  
3.5. një Personi privat, por vetëm nëse ky Person privat:  

3.5.1. është zgjedhur pas ushtrimit të një procedure të hapur, transparente dhe 
konkurruese të ofertimit të përcaktuar sipas një ligji të Kosovës dhe kjo 
procedurë ka pasur për qëllim, ose njëri ndër qëllimet e saj ka qenë, 
dhënia e të drejtës së shfrytëzimit ose administrimit; ose  

3.5.2. posedon një licencë të ligjshme të marrë nga Autoriteti kompetent 
Publik dhe bartja e të drejtës së shfrytëzimit dhe/ose administrimit të 
pronës është e nevojshme për t’i lejuar këtij Personi ushtrimin e të 
drejtave të tij në bazë të licencës.  

4. Nëse një NP ose Komunë merr nga Qeveria një të drejtë për shfrytëzimin e pronës 
së shpronësuar në përputhje me nën-paragrafët 3.2. ose 3.3. paragrafi 3. i këtij neni, 
NP ose Komuna është e detyruar t’i paguajë ose kompensojë Qeverisë shpenzimet 
për kryerjen e shpronësimit si dhe të gjitha kompensimet e shpronësimit.  

5. Nëse një Partneritet Publiko Privat ose një Person privat merr nga Qeveria një të 
drejtë për shfrytëzimin e pronës së shpronësuar në përputhje me nën-paragrafët 3.4. 
ose 3.5. paragrafi 3. i këtij neni, Partneriteti ose Personi është i detyruar t’i paguajë 
ose kompensojë Qeverisë shpenzimet për kryerjen e shpronësimit si dhe të gjitha 
kompensimet e shpronësimit, përveç nëse një kontratë e ligjshme e lidhur nga 
Qeverisë ose një Autoritet tjetër Qendror Publik përmban një ose më shumë 
dispozita të cilat përcaktojnë një ndarje tjetër të shpenzimeve/kompensimit të 
shpronësimit.  

6. Nëse njëra nga dispozitat e mësipërme të këtij neni i lejon Qeverisë shitjen, dhënien 
me qira, caktimin ose bartjen e një të drejtë të shfrytëzimit dhe/ose administrimit 
një NP, Partneriteti Publiko-Privat ose një Personi privat, atëherë Qeveria gjithashtu 
mund t’ia shesë, japë me qira, dhurojë, caktojë ose bartë një të drejtë të këtillë 
cilitdo trashëgimtar, pasardhës ose Person të caktuar nga NP, Partneriteti Publiko-
Privat ose Personi privat. Veç kësaj, një NP, Partneritet Publiko-Privat ose person 
privat i cili pranon një të drejtë të këtillë mund të shesë, caktojë, bartë, hipotekojë 
ose lenë peng ose tjetërsojë, përveç nëse është përcaktuar ndryshe në kontratë. 

7. Asnjë Organ Shpronësues nuk mund të shesë, japë me qira, dhurojë ose bartë një 
pale të drejtë ndonjë të drejtë ose interes në pronën e shpronësuar, përveç siç është 
autorizuar shprehimisht me këtë nen. Çdo shitje, qiradhënie, dhurim ose bartje e 
lejuar e të drejtës së shfrytëzimit dhe/ose administrimit nga një Organ Shpronësues 
duhet të përcaktohet në një dokument formal me shkrim i cili duhet që formalisht të 
miratohet përmes një vendimi me shkrim të Organit përkatës Shpronësues, në të 
cilin duhet të përcaktohet qëllimi publik i cili e arsyeton shitjen, qiradhënien, 
dhurimin ose bartjen. Ky vendim duhet të shpallet në Gazetën Zyrtare brenda pesë 
Ditëve të Punës pas miratimit. Si dokumenti ashtu edhe vendimi duhet të arkivohen 
në regjistrin përkatës kadastral. 
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8. Shprehimisht përcaktohet se asnjë e drejtë ose interes në pronën e shpronësuar nga 
Qeveria për një qëllim të përcaktuar në nën-paragrafët 3.2. ose 3.4. paragrafi 3. i 
nenit 4 të këtij ligji, nuk do t’i shitet, epet me qira, dhurohet ose bartet një Personi 
tjetër, përveç Autoritetit përkatës Qendror Publik për:  
8.1. për pronën e shpronësuar në përputhje me nën-paragrafin 3.2. paragrafi 3. i 

nenit 4 të këtij ligji, një periudhë prej dhjetë (10) viteve pas përfundimit të 
shpronësimit; dhe  

8.2. për pronën e shpronësuar në përputhje me nën-paragrafin 3.4. paragrafi 3. i 
nenit 4 të këtij ligji, një periudhë prej pesëdhjetë (50) viteve pas përfundimit 
të shpronësimit.  

Gjatë periudhës së aplikueshme, asnjë Personi privat nuk i lejohet shfrytëzimi ose 
eksploatimi i pronës; me kusht që, varësisht nga rasti, qasja e publikut në pronë mund 
të lejohet në kohë dhe kushte të arsyeshme. Përgjegjësia për mbikëqyrjen dhe 
mirëmbajtjen e pronës do t’i jepet Autoritetit përgjegjës Qendror Publik. 
 

KREU V 
KOMPENSIMI 

 
Neni 15 

Rregullat themelore për përcaktimin e shumës së kompensimit 
 
1. Kompensimi bëhet në bazë të vlerës së tregut të pronës, e cila përcaktohet në 

përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe aktet nënligjore të miratuara në përputhje 
me paragrafin 6. të këtij neni.  

2. Kompensimi përfshin kompensimin e drejtpërdrejtë të dëmit i cili mund të 
dëshmohet, i cili i shkaktohet personit të shpronësuar si pasojë e shpronësimit plus 
vlerën e pronës së paluajtshme të shpronësuar, duke përfshirë – nëse është e 
aplikueshme - pjesët akcesore dhe frutat e saj.  

3. Pavarësisht nga dispozitat më sipër, shprehimisht përcaktohet se gjatë përcaktimit të 
shumës së kompensimit e cila duhet të paguhet, nuk do të merren parasysh si vijon:  
3.1. kosto ose vlera e çfarëdo përmirësimi të pronës, objekteve të ndërtuara ose të 

zgjeruara në pronë, ose pemët ose bimët e mbjellura në pronë pas datës në të 
cilën kushteve për shpallje të përcaktuara sipas paragrafit 8. të nenit 8 të këtij 
ligji janë përmbushur;  

3.2. çfarëdo ndryshimi në vlerën e pronës së paluajtshme që ka ndodhur pas 
cilësdo nga këto dy data që ndodh më parë:  
3.2.1. data e miratimit të vendimit për autorizimin e kryerjes së punëve 

përgatitore në pronë; ose  
3.2.2. data e paraqitjes fillestare të kërkesës për shpronësim me të cilën 

kërkohet shpronësimi i pronës përkatëse; dhe  
3.3. çfarëdo ndryshimi në vlerën e tregut të pronës së paluajtshme i cili ndodh 

para ngjarjeve të përcaktuara në nën-paragrafin 3.2. të këtij paragrafi, nëse ky 
ndryshim në vlerë mund të dëshmohet se ka ardhur si rezultat i manipulimit të 
çmimit ose tregut ose spekulimeve që kanë të bëjnë me çmimin ose tregun 
nga Personat ose të afërmit apo bashkëpunëtorët e tyre që kanë pasur 
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informata mbi shpronësimin e pritshëm ose të mundshëm të pronës përkatëse 
para këtyre ngjarjeve.  

4. Përveç siç është përcaktuar shprehimisht në paragrafin 5. të këtij neni, asnjë 
kompensim nuk do të paguhet për humbjen e cilësdo ndërtesë ose objekti tjetër (të 
çfarëdo lloji), nëse ndërtesa ose objekti:  
4.1. është ndërtuar në kundërshtim me cilindo ligj ose rregullore të aplikueshme; 

dhe  
4.2. nuk kanë qenë në gjendje që të legalizohen sipas ligjit të Kosovës të 

aplikueshëm në datën e nxjerrjes së Vendimit Përfundimtar për shpronësim. 
Nëse, në datën e nxjerrjes së Vendimit Përfundimtar për shpronësim, një 
ndërtesë ose objekt i ndërtuar në mënyrë të jashtëligjshme është në gjendje që 
të legalizohet, mirëpo nuk është legalizuar, kompensimi për humbjen e kësaj 
ndërtese ose këtij objekti do të kufizohet vetëm në shpenzimet e 
dokumentuara për ndërtimin e saj.  

5. Si përjashtim ndaj në paragrafit 4. të këtij neni, shprehimisht përcaktohet se 
kompensimi do të paguhet për objektet e shpronësuara të cilat janë ndërtuar në 
mënyrë ilegale në një pronë të paluajtshme private nga pronari i kësaj prone të 
paluajtshme nëse, dhe vetëm nëse:  
5.1. në datën e fillimit të aktiviteteve të ndërtimit, ka qenë e pamundshme që 

pronari të marrë lejen e nevojshme të ndërtimit nga Autoriteti përkatës 
Komunal, për shkak se deri në atë datë nuk ishte nxjerrë ende një plan 
urbanistik ose hapësinor i cili e mbulon pronën e paluajtshme në fjalë; dhe  

5.2. në të gjitha aspektet tjera as objekti dhe as ndërtimi i tij nuk kanë qenë në 
kundërshtim me cilindo ligj ose rregullore të të zbatueshme në atë kohë. 
Pronari i këtij objekti është i detyruar të dëshmojë datën në të cilën kanë 
filluar aktivitetet e ndërtimit dhe se që të dyja, objekti dhe ndërtimi i tij nuk 
kanë qenë në kundërshtim me cilindo ligj ose rregullore të zbatueshme në atë 
kohë.  

6. Ministria e Ekonomisë dhe Financave do të miratojë akte nënligjore për përcaktimin 
e metodologjisë për llogaritjen e kompensimit për pronën e shpronësuar dhe dëmet 
që kanë në bëjnë me shpronësimin. Këto akte nënligjore duhet të jenë në përputhje 
me:  
6.1. këtë nen 15,  
6.2. vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; dhe  
6.3. parimet ose udhëzimet tjera për llogaritjen e kompensimit të cilat janë nxjerrë 

ose sugjeruar nga organizatat ndërkombëtare financiare. Aktet nënligjore të 
lartpërmendura gjithashtu do të marrin parasysh standardet e vlerësimit të 
miratuara nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave në përputhje me 
paragrafin 1. të nenit 12 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/29 “për Tatimin 
mbi Pronën e Paluajtshme në Kosovë” 

 
Neni 16 

Pagesa e kompensimit 
 
1. Përveç siç është përcaktuar në paragrafin 5. të këtij neni, kompensimi paguhet në 

Euro ose një valutë tjetër që mund të këmbehet lirisht.  
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2. Organi Shpronësues ia paguan, ose kërkon nga parashtruesi i kërkesës ose Përfituesi 
i pritur – nëse ka të këtillë – që t’ua paguajë shumën e kompensimin të përcaktuar 
në Vendimin Përfundimtar, Pronarit të prekur ose Zotëruesit të Interesit. 
Kompensimi i kërkuar në Vendimin Përfundimtar do të jetë:  
2.1. shuma e përcaktuar në aktin përkatës të vlerësimit plus;  
2.2. interesi në atë shumë i cili është akumuluar duke filluar nga data e hyrjes në 

fuqi të Vendimin Përfundimtar deri në datën e pagesës. Ky interes 
akumulohet në shkallë prej shtatë përqind (7%) interes i thjeshtë vjetor dhe 
kapitalizohet në bazë vjetore.  

3. Nëse një Person refuzon pranimin e këtij kompensimi, mjetet do të depozitohen në 
një xhirollogari mirëbesimi në BQK në emër të Personit në fjalë. Në rast të shfaqjes 
së kontestit mbi identitetin e Personit i cili ka të drejtën e pranimit të këtij 
kompensimi, mjetet do të depozitohen në një xhirollogari mirëbesimi në BQK në 
emër të një Përfituesi i cili mbetet të përcaktohet, ndërsa kontesti paraqitet pranë 
gjykatës kompetente për zgjidhje. Të gjitha mjetet e depozituara në një xhirollogari 
mirëbesimi konsiderohet se janë “paguar” për qëllime të këtij ligji. 

4. Nëse, në përputhje me nenin 36 të këtij ligji, një Person paraqet ankesë pranë 
gjykatës kompetente lidhur me shumën e kompensimit të përcaktuar në Vendimin 
Përfundimtar, dhe gjykata nxjerrë një aktgjykim i cili kërkon pagimin e 
kompensimit shtesë, Organi Shpronësues do të paguajë ose do të kërkojë nga 
Subjekti Kërkues ose Përfituesi i pritur – nëse ka të këtillë – që të paguajë 
kompensimin shtesë. 

5. Nëse Organi Shpronësues është Qeveria dhe për arritjen e qëllimit përkatës publik 
nevojitet shpronësimi i më shumë se njëzet (20) parcelave të pronës së paluajtshme, 
kompensimi i paraparë sipas këtij ligji mund të bëhet duke i siguruar secilit person 
të shpronësuar i cili pajtohet:  
5.1. pronë të paluajtshme e cila ka vlerë të barabartë me kompensimin, ose  
5.2. një kombinim të parave të gatshme dhe pronës së paluajtshme, të cilat së 

bashku kanë vlerë të barabartë me kompensimin.  
6. Shuma e kompensimit të shpronësimin e përcaktuar në Vendimin Përfundimtar 

paguhet plotësisht brenda dy (2) viteve nga data e hyrjes në fuqi të vendimit. Nëse 
kompensimi nuk paguhet brenda kësaj kohe, Personi i cili është dashur të pranojë 
kompensimin mund të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente për të kërkuar 
nxjerrjen e një urdhri për revokimin ose anulimin e këtij vendimi.  

 
Neni 17 

Kompensimi në rastin e shuarjes së servitutit real 
 
1. Nëse shpronësimi i një prone të paluajtshme rezulton në shuarjen e një servituti real 

me të cilin është e ngarkuar prona, Vendimi Përfundimtar duhet të kërkojë nga 
organi Shpronësues që të paguajë kompensim të arsyeshëm Personave të prekur të 
cilët janë dëmtuar nga shuarja e servitutit në një shumë të përcaktuar nga Zyra për 
Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme. Shuma e kompensimit duhet të jetë e barabartë 
me vlerën e servitutit plus dëmet e drejtpërdrejta të cilat kanë rezultuar nga shuarja 
e këtij servituti. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në një kontratë të 
aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të ligjshme, Organi Shpronësues mund të 
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urdhërojë Subjektin Kërkues ose Përfituesin e pritur – nëse ka të këtillë – që ta 
paguajë këtë kompensim.  

2. Nëse shuarja e servitutit ndikon negativisht në vlerën e një parcele të pronës e cila 
është shërbyer nga ky servitut, Pronari i parcelës tjetër, në përputhje me nenin 36 të 
këtij ligji, ka të drejtë të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente në të cilën 
kërkon nxjerrjen e nja aktgjykimi me të cilin urdhërohet Organi Shpronësues që të 
paguajë kompensim për humbjen e vlerës nëse – dhe vetëm për aq sa nuk është 
paraparë – në Vendimin Përfundimtar.  

 
Neni 18 

Kompensimi në rastin e shpronësimit të pjesshëm ose shuarjes së interesit 
të siguruar, servitutit personal, të drejtës së ndërtimit, të drejtës së parablerjes, 

të uzufruktit ose të drejtës së shfrytëzimit 
 
1. Nëse, si rezultat i shpronësimit shuhet një servitut personal, e drejta e ndërtimit, e 

drejta e parablerjes, uzufrukti ose e drejta e shfrytëzimit mbi një pronë të 
shpronësuar, atëherë Vendimi Përfundimtar duhet të kërkojë nga Organi 
Shpronësues që t’u paguajë personave të cilët janë dëmtuar si rezultat i shuarjes së 
këtij servituti ose këtyre të drejtave kompensim të arsyeshëm, siç është përcaktuar 
nga Zyra për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme,. Përveç nëse është përcaktuar 
ndryshe në një kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të ligjshme, Organi 
Shpronësues mund të urdhërojë Subjektin Kërkues ose Përfituesin e pritur – nëse ka 
të këtillë – që ta paguajë këtë kompensim.  

2. Zotëruesit e një interesi të ligjshëm sigurues në pronën e shpronësuar ose në të 
drejtat për sigurimin e një borxhi (siç mund të jetë një barrë, peng, hipotekë ose 
interes tjetër i siguruar) kanë të drejtë të marrin nga Organi Shpronësues atë pjesë të 
kompensimit për shpronësim që është e mjaftueshme për shlyerjen e plotë të 
borxhit. Nëse shuma kompensimit është e pamjaftueshme për shlyerjen e plotë të 
borxhit, debitori (dhe – sipas rastit – garantuesi i borxhit) është përgjegjës për 
diferencën në përputhje me cilëndo kontratë e cila i përcakton detyrimet lidhur me 
borxhin.  

3. Nëse me Vendimin Përfundimtar autorizohet shpronësimi i një pjese të një parcele 
të pronës së paluajtshme dhe, si rezultat i këtij shpronësimi, pjesa e mbetur pëson 
humbje të vlerës (ose me arsye pritet se do të pësojë humbje të vlerës), Pronari i 
pjesës së mbetur ka të drejtë të paraqesë ankesë në përputhje me nenin 37 të këtij 
ligji dhe të kërkojë nga gjykata kompetente nxjerrjen e një aktgjykimi me të cilin 
urdhërohet Organi Shpronësues që të paguajë kompensimin për humbjen e vlerës, 
nëse – dhe vetëm për aq sa nuk është paraparë – në Vendimin Përfundimtar.  

 
Neni 19 

Kompensimi në rastin e zgjidhjes së kontratës së qiramarrjes 
 
1. Varësisht nga përputhja e qiradhënësit me detyrimin e përcaktuar në paragrafin 2. të 

këtij neni, nëse për shkak të shpronësimit të një prone ndërpritet kontrata për 
qiramarrje lidhur me pronën në fjalë, atëherë Organi Shpronësues do ta kompensojë 
qiramarrësin për cilindo dëm të shkaktuar nga ndërprerja e kontratës. Përveç nëse 
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është përcaktuar ndryshe në një kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të 
ligjshme, Organi Shpronësues gjithashtu mund të urdhërojë Subjektin Kërkues ose 
Përfituesin e pritur – nëse ka të këtillë – që ta paguajë këtë kompensim. 

2. Nëse kontrata e qirasë përmban një ose më shumë dispozitë të cilat i japin 
qiradhënësit të drejtën e ndërprerjes së kontratës me ose pa arsyetim para datës së 
skadimit, qiradhënësi, menjëherë pas datës së hyrjes në fuqi të Vendimit për 
Shpronësim me të cilin autorizohet kryerja e shpronësimin të pronës në fjalë, do ta 
zbatojë këtë të drejtë dhe do t’i sigurojë qiramarrësit të gjitha njoftimet për 
ndërprerje të cilat kërkohet nga kontrata e qirasë. Miratimi i Vendimit për 
Shpronësim nga Organi Shpronësues, në vetvete konsiderohet arsye e mjaftueshme 
për këtë ndërprerje. Çdo dështim ose vonesë e qiradhënësit në përmbushjen e 
detyrimeve të përcaktuara në këtë paragraf e bëjnë qiradhënësin dhe jo Organin 
Shpronësues, përgjegjës për të gjitha dëmet e shkaktuara qiramarrësit si rezultat i 
këtij dështimi ose vonese.  

 
Neni 20 

Strehimi i përkohshëm 
 
Në rast të shpronësimit të një ndërtese ose të një pjese të veçantë të një ndërtese e cila 
në mënyrë të ligjshme është e ndërtuar dhe shfrytëzohet për banim, Organi 
Shpronësues do t’u sigurojë banorëve strehime të përkohshme për periudhën deri në 
katër (4) muaj pas mbarimit të periudhës tridhjetë (30) ditore kalendarike të përcaktuar 
në paragrafin 9. të nenit 11 të këtij ligji, përveç nëse Subjekti Kërkues ose Përfituesi i 
pritur – nëse ka të këtillë - merret vesh ndryshe me banorët në fjalë. Organi 
Shpronësues mund ta përmbushë këtë detyrim plotësisht ose pjesërisht duke u lejuar 
banorëve që të qëndrojnë në objektin e shpronësuar gjatë tërë periudhës katër (4) 
mujore ose cilësdo pjesë të kësaj periudhe. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në një 
kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të ligjshme, Organi Shpronësues mund 
të urdhërojë Subjektin Kërkues ose Përfituesin e pritur – në ka të këtillë – që ta bartë 
koston e sigurimit të këtij strehimi të përkohshëm. 
 

KREU VI 
CAKTIMI I SHUMËS SË KOMPENSIMIT 

 
Neni 21 

Organi kompetent për zbatimin e procedurës së vlerësimit 
 
1. Në kudër të Departamentit të saj për Tatimin në Pronë, Ministria e Ekonomisë dhe 

Financave do të themelojë Zyrën për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme, e cila 
është autoriteti kompetent publik për vlerësimin e të gjitha pronave të paluajtshme 
të cilat janë objekt i procedurës së shpronësimit nga cilido Organ Shpronësues.  

2. Zyra për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme mund të angazhojë ekspertë tjerë dhe 
të themelojë komisione për të inspektuar dhe ndihmuar në vlerësimin e pronës e cila 
është objekt i shpronësimit. Ekspertët privat duhet të angazhohen përmes një 
procedure të ligjshme të prokurimit.  
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Neni 22 
Vlerësimi i Pronës së Paluajtshme 

 
1. Gjatë vlerësimit të të drejtave mbi pronën e paluajtshme, Zyra për Vlerësimin e 

Pronës së Paluajtshme do të vlerësojë pronën në përputhje me aktet nënligjore të 
miratuara në përputhje me paragrafin 6. të nenit 15 të këtij ligji. Nëse është në 
dispozicion, vlerësimi do të marrë parasysh dhe do të bazohet në aktin e fundit të 
vlerësimit të përgatitur nga Komuna në të cilën gjendet prona për përmbushjen e 
detyrimeve të saj që dalin nga neni 12 i Rregullores së UNMIK-ut 2003/29 “mbi 
Tatimin në Pronën e Paluajtshme në Kosovë”. 

2. Gjatë procesit të vlerësimit, Pronarët dhe Zotëruesit e Interesave kanë të drejtë të 
paraqesin mendimet e tyre lidhur me vlerësimin në Zyrën për Vlerësimin e Pronës 
së Paluajtshme. Korrespondenca ndërmjet Zyrës për Vlerësimin e Pronës së 
Paluajtshme dhe këtyre Pronarëve, Zotëruesve të Interesave ose personave që 
veprojnë në emër të tyre duhet të bëhet vetëm me shkrim, dhe të gjitha komunikatat 
me shkrim u nënshtrohen plotësisht kushteve për qasje nga publiku sipas Ligjit për 
Qasjen në Dokumentet Zyrtare.  

3. Zyra për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme do të nxjerrë aktin përfundimtar të 
vlerësimit brenda njëqindepesëdhjetë (150) ditëve nga data e pranimit të kërkesës 
nga Organi Shpronësues sipas paragrafit 6. të nenit 8 të këtij ligji. Akti i vlerësimit 
me shkrim duhet të përmbajë:  
3.1. vlerën e përgjithshme të pronës e cila është objekt i shpronësimit së bashku 

me një përshkrim të komponentëve përbërës të vlerës, nëse është e 
nevojshme;  

3.2. një vlerësim të të gjitha dëmeve – nëse ka – të cilat duhet të paguhen sipas 
këtij ligji;  

3.3. një përshkrim të metodologjisë së përdorur për kryerjen e vlerësimit;  
3.4. një shpjegim mbi atë se a janë në përputhje metodologjia dhe vlerësimet në 

përputhje me paragrafin 6. të nenit 15 të këtij ligji dhe aktet nënligjore të 
nxjerra në përputhje me atë nen;  

3.5. të dhënat e Personave të cilëve do t’u paguhet kompensimi dhe shuma e 
kompensimit e cila do t’i paguhet secilit; dhe  

3.6. të dhënat e Personave të cilët kanë kërkuar kompensim (nëse ka të këtillë), 
mirëpo është vendosur se nuk kanë të drejtë në të. Akti i vlerësimit i dërgohet 
Organit Shpronësues, i cili ia bashkëngjit atë Vendimit Përfundimtar, nëse 
vendimi nxirret.  

4. Çdo Pronar ose Zotërues i Interesit i cili nuk është në pajtim me cilindo pjesë të 
aktit të vlerësimit, pas hyrjes në fuqi të Vendimit Përfundimtar të cilit i është 
bashkëngjitur ky akt, ka të drejtë të kundërshtojë aktin e vlerësimit, pjesërisht ose 
plotësisht, përmes paraqitjes së një ankese pranë gjykatës kompetente në përputhje 
me nenin 36 të këtij ligji.  

 
Neni 23 

Shpenzimet 
 
1. Shpenzimet e procedurës së vlerësimit i bartë Organi Shpronësues. Përveç nëse 

është përcaktuar ndryshe në një kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të 
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ligjshme, Organi Shpronësues gjithashtu mund të urdhërojë Subjektin Kërkues ose 
Përfituesin e pritur – nëse ka të këtillë – që t’i paguajë këto shpenzime.  

2. Shpenzimet e procedurës së vlerësimit janë shpenzimet shkaktuara nga Zyra për 
Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme për vlerësimin e pronës dhe të drejtave dhe 
interesave që ndërlidhen me të, si dhe për caktimin e shumës së kompensimit që 
duhet paguar Personave të prekur. Zyra për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme do 
të llogarisë dhe përcaktojë shumën e këtyre shpenzimeve dhe t’i sigurojë Organit 
Shpronësues një vlerësim të hollësishëm me shkrim të këtyre shpenzimeve. Nëse 
Subjekti Kërkues ose Përfituesi i pritur është i detyruar t’i paguajë këto shpenzime, 
Organi Shpronësues i’a dërgon vlerësimin e lartpërmendur palës e cila do t’i bartë 
shpenzimet. 

3. Shpenzimet tjera të bëra nga Organi Shpronësues në lidhje me procedurën e 
shpronësimit (duke përfshirë shpenzimet për përgatitjen e dokumenteve, shpalljen e 
njoftimeve, pagesat për ekspertë, shpenzimet administrative dhe tarifat kadastrale) 
gjithashtu do të barten nga Organi Shpronësues. Përveç nëse është përcaktuar 
ndryshe në një kontratë të aplikueshme dhe të dhënë në mënyrë të ligjshme, Organi 
Shpronësues gjithashtu mund të urdhërojë Subjektin Kërkues ose Përfituesin e 
pritur – nëse ka të këtillë – që t’i paguajë këto shpenzime. Nëse Organi Shpronësues 
kërkon nga Subjekti Kërkues ose përfituesi i pritur që t’i paguajë këto shpenzime, 
Organi Shpronësues përgatit një vlerësim të hollësishëm me shkrim të të gjitha 
shpenzimeve dhe i’a siguron këtë vlerësim palës e cila do t’i bartë ato shpenzime. 
Nëse Subjekti Kërkues ose Përfituesi i pritur (nëse ka) kërkohet që të paguajë 
shpenzimet, dhe ai nuk pajtohet me vlerësimin e shumës së shpenzimeve, ai, brenda 
tridhjetë (30) ditëve, mund të kërkojë rishikimin e këtij vlerësimi nga Organi 
Shpronësues. Brenda nëntëdhjetë (90) ditëve kalendarike pas pranimit të kërkesës, 
Organi Shpronësues nxjerr vendim me shkrim me të cilin e rikonfirmon ose e 
ndryshon vlerësimin. Mosveprimi i Organit Shpronësues brenda kësaj periudhe 
nëntëdhjetë (90) ditore konsiderohet konfirmim i vlerësimit. Nëse Subjekti Kërkues 
ose përfituesi i pritur mbetet i pakënaqur me vlerësimin e shpenzimeve, ai ka të 
drejtë të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente me të cilën e kundërshton 
vendimin dhe/ose vlerësimin.  

 
KREU VII 

HEQJA DORË NGA SHPRONËSIMI 
 

Neni 24 
Heqja dorë nga shpronësimi 

 
1. Subjekti Kërkues mund ta tërheqë kërkesën për shpronësim, pjesërisht ose 

plotësimin, në çdo kohë para miratimit të Vendimit Përfundimtar lidhur me 
kërkesën, përmes dorëzimit të një njoftimi me shkrim për tërheqjen e kërkesës në 
Organin Shpronësues. Në rast të tërheqjes së kërkesës për shpronësim, Organi 
Shpronësues menjëherë:  
1.1. miraton vendim për anulimin e procedurës së shpronësimit, ose pjesës 

përkatëse të saj;  
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1.2. shpall këtë vendim në Gazetën Zyrtare dhe në një gazetë me tirazh të madh në 
Kosovë; dhe  

1.3. u dërgon një kopje të këtij vendimi të gjithë Pronarëve dhe Zotëruesve të 
Interesit të cilët janë identifikuar paraprakisht të pronës e cila më nuk objekt i 
procedurës së shpronësimit;  

2. Në rast të tërheqjes së kërkesës për shpronësim, Subjekti Kërkues dhe Përfituesi i 
pritur (nëse tërheqja e kërkesës për shpronësim është bërë me kërkesë të Përfituesit 
të pritur):  
2.1. do t’i kompensojnë të gjitha shpenzimet e Organit Shpronësues dhe Zyrës për 

Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme lidhur me zhvillimin e procedurës së 
shpronësimit ose – në rast të tërheqjes së kërkesës së pjesshme – pjesën e 
shpenzimeve të cilat i atribuohen asaj pjesë të procedurës së cila është 
anuluar; dhe 

2.2. do t’u kompensojnë Pronarëve dhe Zotëruesve të Interesit prona e të cilëve 
më nuk është objekt i procedurës së shpronësimit, shpenzimet e 
dokumentuara dhe dëmet e shkaktuara si pasojë e drejtpërdrejtë e procedurës 
së shpronësimit.  

3. Nëse është e nevojshme për kompensimin e shpenzimeve dhe dëmeve të 
përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni, Organi Shpronësues do të përdorë fondet e 
bondit garantues i cili është depozituar nga Subjekti Kërkues ose Përfituesi i pritur 
sipas paragrafit 4. të nenit 8 të këtij ligji.  

 
KREU VIII 

KALIMI I POSEDIMIT DHE I PRONËSISË 
 

Neni 25 
Fitimi i posedimit 

 
Organi Shpronësues, subjekti kërkues ose përfituesi (nëse ka) mund ta marrë në 
posedim pronën e shpronësuar vetëm pas skadimit të periudhës së aplikueshme kohore 
të përcaktuar në paragrafin 9. të nenit 11 të këtij ligji. 
 

Neni 26 
Kalimi i pronësisë 

 
1. Në përputhje me paragrafin 8. të nenit 11 të këtij ligji, të drejtat pronësore ose të 

drejtat tjera të Personave mbi pronën nuk preken ose zbatohen deri pas hyrjes në 
fuqi të Vendimit Përfundimtar dhe pagesës së kompensimit të përcaktuar në 
vendim, në përputhje me nenin 16 të këtij ligji. Menjëherë pas përmbushjes së 
këtyre kushteve, zyra përkatëse kadastrale e regjistron pronën në emër të:  
1.1. komunës përkatëse, kur Organ Shpronësues është Organi Shpronësues i një 

Komune; ose  
1.2. Republikës së Kosovës, kur Organ Shpronësues është Qeveria. Zyra kadastrale 

gjithashtu regjistron të gjitha të drejtat e shfrytëzimit ose administrimit të 
shitura, dhëna me qira ose bartura sipas nenit 14 të këtij ligji.  
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2. Kur është i nevojshëm shpronësimi i pjesshëm i një parcele të pronës së 
paluajtshme, zyra kadastrale e ndan parcelën përkatëse.  

3. Pas regjistrimit të pronës në emër të Komunës ose Republikës së Kosovës, të gjitha 
të drejtat ose interesat paraprake mbi pronën shuhen dhe zyra kadastrale duhet të 
sigurojë që kjo shuarje të pasqyrohet në regjistrat përkatës. Megjithatë, nëse 
vendimi për shpronësim shprehimisht përcakton se një e drejtë ose interes paraprak 
mbetet në fuqi, plotësisht ose pjesërisht, atëherë kërkesa për regjistrim të shuarjes 
nuk vlen për atë të drejtë ose interes.  

 
KREU IX 

KTHIMI I PRONËS SË SHPRONËSUAR 
 

Neni 27 
Kthimi i pronës së shpronësuar 

 
1. Personi, të drejtat pronësore të të cilin në pronën e paluajtshme janë shpronësuar, ka 

të drejtën, e cila mund të ushtrohet vetëm brenda dhjetë viteve pas hyrjes në fuqi të 
Vendimit Përfundimtar, të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente dhe të 
kërkojë nga gjykata lëshimin e një urdhri për rivendosjen e të drejtës pronësore në 
pronën përkatëse, plotësisht ose pjesërisht, nëse të gjitha kushtet në vijim janë 
plotësuar:  
1.1. prona përkatëse nuk është shpronësuar nga Qeveria për një qëllim të ligjshëm 

publik ose një qëllim që është në kuadër të fushëveprimit të nën-paragrafit 
3.3. paragrafi 3. i nenit 4 të këtij ligji;  

1.2. parashtruesi i ankesës siguron prova të konsiderueshme në gjykatë të cilat 
provojnë se;  
1.2.1. prona e shpronësuar, ose pjesa përkatëse e saj, është shfrytëzuar në 

masë të konsiderueshme dhe në mënyrë aktive nga Organi 
Shpronësues ose një Përfitues gjatë një periudhe prej tri (3) viteve ose 
më shumë për një qëllim i cili nuk është qëllim i ligjshëm publik ose që 
ndërlidhet me një qëllim të ligjshëm publik; ose  

1.2.2. gjatë periudhës tetë vjeçare pas hyrjes në fuqi të Vendimit 
Përfundimtar, prona e shpronësuar ose pjesa përbërëse e saj, nuk është 
shfrytëzuar rregullisht për asnjë qëllim; me kusht që ky arsyetim të 
mos përdoret si bazë për kthimin e pronës nëse gjatë kësaj periudhe 
tetë (8) vjeçare janë marrë masa të konsiderueshme për përgatitjen e 
pronës për shfrytëzim për një qëllim që është qëllim i ligjshëm publik; 
dhe  

1.3. parashtruesi i ankesës pajtohet:  
1.3.1. të kthejë çfarëdo kompensimi për shpronësim të paguar ose siguruar 

për shpronësimin e pronës; dhe  
1.3.2. nëse kompensimi (ose një pjesë e tij) është bërë në para të gatshme, të 

paguajë interes, i cili llogaritet në përputhje me paragrafin 2. të nenit 
16 të këtij ligji, në shumën e kompensimit në para të gatshme për një 
periudhë e cila fillon nga data e pagesës deri në datën e kthimit të 
kompensimit.  
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2. Organi përkatës Shpronësues, Subjekti Kërkues ose Përfituesi (nëse ka), kanë të 
drejtë ta kundërshtojnë këtë ankesë pranë gjykatës.  

 
Neni 28 

E drejta e refuzimit të parë 
 
1. Përveç siç është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni, gjatë periudhës dhjetë (10) 

vjeçare pas hyrjes në fuqi të Vendimit Përfundimtar, Personi i shpronësuar ka të 
drejtën e refuzimit të parë nëse Organi Shpronësues vendos t’ia shesë ose bartë të 
drejtat pronësore në pronën përkatëse një pale të tretë private për t’u shfrytëzuar për 
një qëllim që nuk është qëllim i ligjshëm publik.  

2. E drejta e refuzimit të parë e përshkruar në paragrafin 1 të këtij neni, nuk zbatohet 
nëse prona përkatëse është shpronësuar nga Qeveria për një qëllim të përcaktuar në 
nën-paragrafit 3.3. paragrafi 3. i nenit 4 të këtij ligji ose që është në fushëveprimin e 
atij neni.  

 
KREU X 

MARRJA NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË PRONËS 
SË PALUAJTSHME 

 
Neni 29 

Kushtet për marrjen në shfrytëzim të përkohshëm 
 
1. Qeveria mundet, përmes një vendimi formal me shkrim, të marrë dhe përkohësisht 

të shfrytëzojë çfarëdo prone të paluajtshme në pronësi private ose publike, nëse një 
veprim i tillë është:  
1.1. i nevojshëm për marrjen e masave urgjente për mbrojtjen e jetës, shëndetit 

ose pronës ose për zbatimin ose rivendosjen e rendit publik; dhe  
1.2. këto masa bëhen të nevojshme për shkak të një force madhore ose, luftës, 

prishjes së rendit publik ose ngjarjeve të ngjashme të jashtëzakonshme.  
2. Marrja në shfrytëzim të përkohshëm konsiderohet e domosdoshme nëse nuk ka 

zgjidhje tjera të arsyeshme dhe praktike.  
 

Neni 30 
Pasojat juridike të marrjes në shfrytëzim të përkohshëm 

 
1. Gjatë shfrytëzimit të përkohshëm të pronës së paluajtshme, të drejtat e Pronarit dhe 

cilitdo posedues të ligjshëm të pronës pezullohen. 
2. Autoriteti Publik i caktuar nga Qeveria për zbatimin e vendimit për shfrytëzimin e 

përkohshëm të pronës së paluajtshme (“organi zbatues”) është i detyruar:  
2.1. të ushtrojë kujdes të arsyeshëm gjatë shfrytëzimit të pronës; dhe  
2.2. aq sa është e mundshme na bazë të rrethanave, të shmangë ose parandalojë 

dëmtimin e pronës.  
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Neni 31 
Kohëzgjatja e Shfrytëzimit 

 
Marrja dhe shfrytëzimi i përkohshëm i pronës së paluajtshme mund të zgjasë vetëm për 
aq kohë sa është e nevojshme për zbatimin e masave të përcaktuara në paragrafin 1. të 
nenit 29 të këtij ligji. 
 

Neni 32 
Kompensimi 

 
1. Pronarit të pronës së paluajtshme si dhe personave të tjerë, të drejtat poseduese ose 

të shfrytëzimit të të cilëve cenohen nga marrja në shfrytëzim të përkohshëm e 
pronës së paluajtshme, kanë të drejtë të marrin kompensim të arsyeshëm nga 
Qeveria për humbjen e përkohshme të këtyre të drejtave.  

2. Për përcaktimin e shumës së kompensimit i cila paguhet nga Qeveria në përputhje 
me paragrafin 1. të këtij neni merret për bazë qiraja mesatare për një pronë të 
paluajtshme me karakteristika të njëjta ose të ngjashme në rrethinën ku gjendet 
prona e paluajtshme përkatëse.  

3. Përveç kësaj, Pronari dhe çdo Person prona e të cilit është dëmtuar gjatë 
shfrytëzimit të përkohshëm do të marrë kompensim të arsyeshëm për këto dëme, 
nëse dëmet:  
3.1. janë shkaktuar nga organi zbatues; ose  
3.2. janë shkaktuar një Person tjetër, palë e tretë ose shkak natyrore nëse, dhe deri 

në masën praktike në bazë të rrethanave, ky dëm ka mundur të parandalohet 
në mënyrë të arsyeshme nga organi zbatues.  

 
Neni 33 
Vendimi 

 
1. Vendimin për marrjen në shfrytëzim të përkohshëm të një prone të paluajtshme 

mund ta marrë Qeveria me vetiniciativë ose në bazë të kërkesës së një Autoriteti 
tjetër Publik.  

2. Nëse kërkesa dorëzohet nga një Autoritet tjetër Publik, Qeveria nxjerr vendim me 
shkrim lidhur me kërkesën brenda tri (3) ditëve pas pranimit të kërkesës.  

3. Kërkesa e dorëzuar nga një Autoritet tjetër Publik përmban këto të dhëna:  
3.1. të dhëna të plota dhe të hollësishme mbi Autoritetin Publik;  
3.2. vendndodhjen e saktë të pronës së paluajtshme e cila propozohet të merret në 

shfrytëzim të përkohshëm;  
3.3. një shpjegim të hollësishëm të arsyeve për kërkesën;  
3.4. një vlerësim të kohëzgjatjes së pritur të shfrytëzimit të përkohshëm; dhe  
3.5. një vlerësim të hollësishëm të shumës së kompensimit e cila duhet paguar nga 

Qeveria pas përfundimit të shfrytëzimit të përkohshëm;  
4. Nëse Qeveria e miraton kërkesën, vendimi me shkrim i Qeverisës i përcaktuar në 

paragrafin 2. të këtij neni, përmban këto të dhëna:  
4.1. identitetin e Autoritetit Publik përgjegjës për zbatimin e vendimit;  
4.2. vendndodhjen e saktë të pronës së paluajtshme e cila është objekt i vendimit;  
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4.3. arsyet për marrjen e vendimit dhe kohëzgjatjen e marrjes së autorizuar në 
shfrytëzim të përkohshëm; dhe  

4.4. shumën e kompensimit e cila duhet të paguhet për shfrytëzimin e saj.  
5. Nëse organi zbatues paraqet kërkesë për zgjatjen e shfrytëzimit të përkohshëm të 

pronës së paluajtshme dhe kjo kërkesë i plotëson kushtet e përcaktuara në 
paragrafin 3. të këtij neni, si dhe arsyetohet në përputhje me paragrafin 1. të nenit 
29 të këtij ligji, afati i marrjes në shfrytëzim të përkohshëm mund të zgjatet pas 
miratimit të një vendimi të veçantë me shkrim nga Qeveria. 

6. Të gjitha vendimet për shfrytëzimin e përkohshëm të miratuara nga Qeveria hyjnë 
në fuqi në ditën e miratimit, dhe shpallen brenda pesë (5) ditëve të punës në 
Gazetën Zyrtare.  

 
Neni 34 

Kthimi i Pronës së Paluajtshme 
 
Pas skadimit të afatit të përcaktuar në vendimin e Qeverisë për autorizimin e 
shfrytëzimit të përkohshëm të pronës, organi zbatues e humb të drejtën dhe autorizimin 
për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme. Organi zbatues ka për detyrë që menjëherë t’i 
mënjanojë të gjitha instalimet dhe objektet të cilat i ka vendosur mbi ose nën pronën e 
paluajtshme gjatë kohës së shfrytëzimit të saj, përveç nëse merret vesh ndryshe me 
Pronarin dhe – nëse është e aplikueshme – cilindo Person tjetër i cili zotëron një të 
drejtë të ligjshme për shfrytëzimin ose posedimin e pronës së paluajtshme. 
 

KREU XI 
MJETET JURIDIKE 

 
Neni 35 

Ankesa Kundër Vendimit Preliminar mbi Ligjshmërinë e Shpronësimit 
të Propozuar 

 
1. Nëse një Person është Pronar ose Zotërues i një Interesi në pronën e paluajtshme e 

cila është objekt i procedurës së shpronësimit dhe ky person me arsye mendon se 
Vendimi Preliminar (ose cilado pjesë e tij) është në kundërshtim me një ose më 
shumë kushte të përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji, ky person ka të 
drejtë të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente për kundërshtimin e Vendimit 
Preliminar, pjesërisht ose plotësisht..  

2. Nëse Organi Shpronësues është Organi Shpronësues i një Komune, ankesa paraqitet 
pranë gjykatës përkatëse komunale. Nëse Organi Shpronësues është Qeveria, 
ankesa paraqitet pranë Gjykatës Supreme të Kosovës.  

3. Çdo ankesë e këtillë duhet të dorëzohet në gjykatën kompetente brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditëve kalendarike pas datës së hyrjes në fuqi të vendimit 
preliminar, siç është përcaktuar në paragrafin 5. të nenit 10 të këtij ligji. Në të 
njëjtën ditë në të cilën parashtruesi i ankesës e dorëzon ankesën në gjykatë, 
parashtruesi i ankesës duhet që menjëherë dhe drejtpërdrejtë të dorëzojë në zyrën 
ligjore të Organit Shpronësues pesë (5) kopje të sakta dhe të plota të ankesës (duke 
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përfshirë të gjitha dokumentet përcjellëse). Nëse kërkesat e këtij paragrafi nuk janë 
plotësuar, gjykata do ta refuzojë ankesën.  

4. Nëse kërkesat e paragrafin 3. janë plotësuar, gjykata menjëherë do të shqyrtojë 
ankesën në fjalë dhe me vetiniciativë do të nxjerrë vendim për refuzimin e ankesës, 
ose cilësdo pjesë të saj, nëse gjykata konstaton se ankesa përkatëse ose cilado pjesë 
e saj nuk ka të bëjë në mënyrë të qartë dhe të drejtpërdrejtë me përputhjen e 
vendimit preliminar me kushtet e përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 4 të këtij 
ligji. Gjykata i siguron një kopje të vendimit të saj parashtruesit të ankesës dhe 
Organit përkatës Shpronësues.  

5. Organi Shpronësues ka në dispozicion pesëmbëdhjetë (15) ditë pas pranimit të 
kopjeve të përcaktuara në paragrafin 3 për të dorëzuar përgjigjen e tij në gjykatë. 
Organi Shpronësues nuk është i detyruar që të dorëzojë përgjigjen e tij në gjykatë 
për një ankesë ose një pjesë të ankesës, e cila është refuzuar nga gjykata sipas 
paragrafit 3. ose 4. të këtij neni. 

6. Menjëherë pas pranimit të përgjigjes së Organit Shpronësues, gjykata:  
6.1. e trajton rastin në mënyrë urgjente;  
6.2. i jep prioritet rastit mbi të gjitha rastet dhe lëndët tjera në pritje pranë 

gjykatës;  
6.3. nxjerr aktgjykimin mbi rastin brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas 

pranimit të përgjigjes së Organit Shpronësues; dhe  
6.4. i cakton afatet për zhvillimin e procedurës mbi rastin në mënyrë që t’i 

mundësojë nxjerrjen e aktgjykimit brenda periudhës së lartpërmendur prej 
tridhjetë (30) ditëve kalendarike.  

7. Nëse gjykata vendos, brenda periudhës tridhjetë (30) ditore të përcaktuar në nën-
paragrafin 6.3, paragrafi 6 i këtij neni, se vendimi preliminar ose cilado pjesë e tij 
nuk i plotëson një ose më shumë kushte të përcaktuara në paragrafin 1 të nenit 4 të 
këtij ligji, gjykata mundet:  
7.1. të nxjerrë aktgjykim me të cilin kërkon nga Organi Shpronësues që të bëjë 

ndërprerjen e procedurës së shpronësimit në tërësi, nëse gjykata vendos se 
procedura në tërësi nuk i plotëson një ose më shumë kushte të përcaktuara në 
paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji; ose  

7.2. të nxjerrë aktgjykim me të cilin kërkon nga Organi Shpronësues që të 
ndryshojë vendimin preliminar dhe fushëveprimin e procedurës së 
shpronësimit dhe të përjashtojë pronat dhe/ose të drejtat e caktuara nëse 
gjykata vendos se shpronësimi i atyre pronave është në kundërshtim me një 
ose më shumë kushte të përcaktuara në paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji.  

8. Nëse gjykata nuk e nxjerr aktgjykimin brenda periudhës tridhjetë (30) ditore të 
përcaktuar në nën-paragrafin 6.3 paragrafi 6 i këtij neni,, gjykata konsiderohet 
përfundimisht se ka nxjerrë aktgjykim për refuzimin e ankesës në tërësi menjëherë 
pas skadimit të kësaj periudhe tridhjetë (30) ditore.  

9. Organi Shpronësues nuk nxjerr vendimin përfundimtar mbi një pronë ose të drejtë e 
cila është objekt i një ankese e cila është dorëzuar me kohë sipas këtij neni, 
përderisa gjykata në të cilën është dorëzuar ankesa të nxjerrë aktgjykim mbi 
ankesën, ose përderisa gjykata të konsiderohet se ka nxjerrë vendimin sipas 
paragrafit 8. të këtij neni.  
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10. Përveç siç është përcaktuar në paragrafët 11, 13 dhe 14 të këtij neni, çdo aktgjykim 
mbi një ankesë ose refuzim i një ankesë nga gjykata sipas paragrafëve të 
mëparshëm të këtij neni mund të apelohet në përputhje me ligjin e aplikueshëm mbi 
këto apele.  

11. Apeli kundër aktgjykimit të lartpërmendur duhet të ngritet brenda pesëmbëdhjetë 
(15) ditëve kalendarike pas nxjerrjes së aktgjykimit përkatës. Në të njëjtën ditë në të 
cilën parashtruesi i apelit dorëzon apelin në gjykatë, parashtruesi i apelit duhet që 
menjëherë dhe drejtpërdrejtë t’i dorëzojë palës tjetër pesë (5) kopje të sakta dhe të 
plota të apelit (duke përfshirë dokumentacionin përcjellës). Nëse kërkesat e këtij 
paragrafi nuk janë plotësuar, gjykata e apelit do ta refuzojë apelin. Pala tjetër ka 
pesëmbëdhjetë (15) ditë pas pranimit të kopjeve që të paraqesë përgjigjen e saj.  

12. Parashtrimi i apelit nuk e pengon në asnjë mënyrë të drejtën ose autorizimin e 
Organit Shpronësues për të marrë masat e përcaktuara në aktgjykimin kundër të cilit 
është ngritur apeli, duke përfshirë – nëse veprimi është në përputhje me aktgjykimin 
– vazhdimin e procedurës së shpronësimit, nxjerrjen e një ose më shumë vendimeve 
përfundimtare për shpronësimin si dhe zbatimin e këtyre vendimeve. 

13. Pas pranimit të apelit, gjykata e apelit:  
13.1. e trajton tërë rastin në mënyrë urgjente;  
13.2. i jep prioritet rastit mbi të gjitha rastet tjera në pritje pranë gjykatës;  
13.3. nxjerr aktgjykimin e saj mbi apelin brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike 

pas datës në të cilën ka pranuar përgjigjen e palës tjetër ose pas datës së 
skadimit të periudhës pesëmbëdhjetë (15) ditore për dorëzimin e përgjigjeve, 
cilado që ndodh më herët; dhe  

13.4. i cakton afatet për zhvillimin e procedurës në mënyrë që t’i mundësojë 
nxjerrjen e aktgjykimit brenda periudhës së lartpërmendur tridhjetë (30) 
ditore.  

14. Nëse parashtruesi i ankesës ka dorëzuar një apel dhe parashtruesi i ankesës e fiton 
apelin, gjykata e apelit duhet të:  
14.1. nëse Organi Shpronësues ende nuk e ka nxjerrë vendimin përfundimtar lidhur 

me pronën dhe/ose të drejtat në fjalë (ose cilëndo pjesë të tyre) – gjykata e 
apelit do të nxjerrë aktgjykim me të cilin urdhërohet Organi Shpronësues që 
ta ndryshojë vendimin preliminar për ta përjashtuar pronën ose të drejtat të 
cilat në atë kohë nuk janë objekt i vendimit përfundimtar, nëse gjykata e 
apelit konstaton se shpronësimi i kësaj pronë dhe/ose këtyre të drejtave do të 
ishte në kundërshtim me një ose më shumë kushte të përcaktuara në 
paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji; dhe/ose  

14.2. nëse Organi Shpronësues ka nxjerrë vendimin përfundimtar lidhur me pronën 
ose të drejtat përkatëse (ose cilëndo pjesë të tyre) – gjykata e apelit nxjerr një 
aktgjykim me të cilin e urdhëron Organin Shpronësues që t’i paguajë 
parashtruesit të ankesës:  
14.2.1. kompensimin e shpronësimit dhe kompensimet për dëmet tjera sipas 

dispozitave të këtij ligji nëse ato nuk janë paguar deri në atë kohë; 
dhe  

14.2.2. një shumë shtesë e cila është e barabartë me dyfishin e kompensimit 
për shpronësim i cila kërkohet sipas këtij ligji, për të gjitha pronat 
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dhe/ose të drejtat të cilat gjykata e apelit vendos se janë shpronësuar 
në kundërshtim me paragrafin 1. të nenit 4 të këtij ligji.  

15. Nëse gjykata kompetente vendos se asnjë pjesë e një ankese ose apeli të dorëzuar 
sipas këtij neni nuk ka bazë faktike ose ligjore dhe se personi i cili ka dorëzuar 
ankesën ose apelin ka ditur ose është dashur të dijë se ankesa ose apeli nuk ka pasur 
asnjë bazë faktike ose ligjore, gjykata mund të kërkojë nga ky person që të paguajë 
shpenzimet dhe dëmet tjera të cilat i janë shkaktuar palës tjetër si rrjedhojë e 
dorëzimit të ankesës ose apelit  

 
Neni 36 

Ankesat mbi shumën e kompensimit 
 
1. Nëse në përputhje me nenin 11 të këtij ligji, një Organ Shpronësues nxjerr një Vendim 

Përfundimtar, çdo Pronar ose Zotërues i Interesit në pronën dhe/ose të drejtat të cilat 
janë objekt i këtij vendimi mund të paraqesë ankesë pranë gjykatës kompetente për 
kundërshtimin e shumës së kompensimit dhe/ose dëmeve të cilat janë përcaktuar në 
vendim se do t’i paguhen atij Pronari dhe/ose Zotëruesi të Interesit. 

2. Nëse Organ Shpronësues është Organi Shpronësues i një Komune, ankesa duhet të 
paraqitet pranë gjykatës përkatëse komunale. Nëse Organi Shpronësues është 
Qeveria, ankesa duhet të paraqitet pranë Gjykatës Supreme të Kosovës.  

3. Çdo ankesë e lartpërmendur duhet të paraqitet jo më shumë se tridhjetë (30) ditë 
kalendarike pas hyrjes në fuqi të Vendimit Përfundimtar të përcaktuar në paragrafin 
7. të nenit 11 të këtij ligji. Nëse ankesa paraqitet pas skadimit të kësaj periudhë 
tridhjetë (30) ditore, ajo do të refuzohet nga gjykata.  

4. Brenda pesë (5) ditëve kalendarike pas dorëzimit të ankesës, parashtruesi i ankesës 
duhet të sigurojë që pesë (5) kopje të ankesës të dorëzohen fizikisht në zyrën ligjore 
të Organit përkatës Shpronësues. Nëse parashtruesi i ankesës nuk vepron në 
përputhje me këtë paragraf, gjykata e refuzon ankesën.  

5. Organi Shpronësues ka në dispozicion tridhjetë (30) ditë kalendarike pas pranimit të 
kopjeve të përmendura në paragrafin 4. të këtij neni që të dorëzojë përgjigjen e tij 
në gjykatë.  

6. Nëse ankesa dorëzohet në përputhje me këtë nen në përputhje me këtë ligj, gjykata 
është e autorizuar të bëjë ri-llogaritjen e shumës së kompensimet dhe/ose dëmeve të 
përcaktuara në vendimin e organit shpronësues. Nëse gjykata konstaton se shuma e 
kompensimit dhe/ose dëmeve e përcaktuar në vendimin e organit shpronësues është 
më e ulët ose më e lartë se shuma e cila kërkohet sipas këtij ligji, gjykata nxjerr 
aktgjykim me të cilin e ndryshon Vendimin Përfundimtar të Organit Shpronësues 
dhe e rregullon shumën e kompensimit për shpronësim dhe/ose dëmeve. 

7. Ndaj aktgjykimit të gjykatës sipas këtij neni mund të paraqitet apeli në përputhje me 
ligjin e aplikueshëm mbi këto apele. 

8. As paraqitja e ankesës ndaj vendimit të organit të shpronësimit sipas këtij neni dhe as 
paraqitja e apelit ndaj aktgjykimit të gjykatës mbi atë ankesë nuk ndikon në vendimin 
përkatës ose të drejtën e Organit Shpronësues që të vazhdojë zbatimin e vendimit 
përkatës Shuma e kompensimit dhe/ose dëmeve të përcaktuara në vendim paguhet në 
përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë ligj; megjithatë, pagimi i kompensimit 
dhe/ose dëmeve nuk i cenon kompetencat e gjykatës sipas paragrafit 6. të këtij neni për 
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ndryshimin e shumës së kompensimit dhe/ose dëmeve. Nëse gjykata e rrit shumën e 
kompensimit, Organi Shpronësuar duhet të paguajë (ose ta urdhërojë Subjektin Kërkues 
apo Përfituesin që të paguajë) shumën e rritur. Nëse gjykata zvogëlon shumën e 
kompensimit dhe/ose dëmeve, personat të cilët kanë marrë kompensimin e tepërt 
urdhërohen që t’ia kthejnë shumën e tepërt palës e cila e ka paguar atë.  

 
Neni 37 

Ankesa për Kompensimin e Dëmeve të Pësuara nga Shpronësimi i Pjesshëm 
 
1. Nëse në përputhje me paragrafin 3. të nenit 18 të këtij ligji, Vendimi Përfundimtar 

autorizon shpronësimin e një pjese të parcelës së pronës së paluajtshme dhe kjo 
rezulton, ose me arsye pritet se do të rezultojë, në humbjen e vlerës së pjesës së pa 
shpronësuar, Pronari i pjesës së pa shpronësuar ka të dreth të paraqesë ankesë sipas 
këtij neni dhe të kërkojë nga gjykata kompetente nxjerrjen e një aktgjykimi i cili e 
urdhëron Organin Shpronësues që të kompensojë humbjen e vlerës, nëse – dhe 
vetëm për aq sa – ky kompensim nuk është paraparë në Vendimin Përfundimtar. 

2. Nëse Organ Shpronësues është Organi Shpronësues i një Komune, ankesa duhet të 
paraqitet pranë gjykatës përkatëse komunale. Nëse Organi Shpronësues është 
Qeveria, ankesa duhet të paraqitet pranë Gjykatës Supreme të Kosovës.  

3. Ankesa duhet të paraqitet jo më shumë se tridhjetë (30) ditë kalendarike pas hyrjes 
në fuqi të Vendimit Përfundimtar. Nëse ankesa paraqitet pas skadimit të kësaj 
periudhë tridhjetë (30) ditore, ajo do të refuzohet nga gjykata. 

4. Brenda pesë (5) ditëve kalendarike pas dorëzimit të ankesës, parashtruesi i ankesës 
duhet të sigurojë që pesë (5) kopje të ankesës të dorëzohen fizikisht në zyrën ligjore 
të Organit përkatës Shpronësues. Nëse parashtruesi i ankesës nuk vepron në 
përputhje me këtë paragraf, gjykata e refuzon ankesën.  

5. Organi Shpronësues ka në dispozicion tridhjetë (30) ditë kalendarike pas pranimit të 
kopjeve të përmendura në paragrafin 4. të këtij neni që të dorëzojë përgjigjen e tij 
në gjykatë.  

6. Ndaj aktgjykimit të gjykatës sipas këtij neni mund të paraqitet apeli në përputhje me 
ligjin e aplikueshëm mbi këto apele.  

 
Neni 38 

Ankesa kundër ligjshmërisë së vendimit për shfrytëzimin e përkohshëm të pronës 
 
1. Nëse një Person i cili është Pronar ose Zotërues i një Interesi në pronën e 

paluajtshme e cila është objekt i vendimi të Qeverisë për shfrytëzimin e 
përkohshëm të saj, dhe ky person me arsye mendon se vendimi nuk i plotëson 
kushtet e përcaktuara në nenin 29 të këtij ligji, ky person ka të drejtë të paraqesë 
ankesë pranë Gjykatës Supreme të Kosovës për kundërshtimin e vendimit.  

2. Ankesa e lartpërmendur mund të dorëzohet në çdo kohë pas hyrjes në fuqi të 
vendimit përkatës deri në skadimin e tij.  

3. Brenda dy (2) ditëve kalendarike pas dorëzimit të ankesës, parashtruesi i ankesës 
duhet të sigurojë që pesë (5) kopje të ankesës të dorëzohen fizikisht në zyrën ligjore 
të Qeverisë. Nëse parashtruesi i ankesës nuk vepron në përputhje me këtë paragraf, 
gjykata e refuzon ankesën.  
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4. Qeveria ka në dispozicion shtatë (7) ditë kalendarike pas pranimit të kopjeve të 
përmendura në paragrafin 3 të këtij neni që të dorëzojë përgjigjen në gjykatë.  

5. Pas pranimit të ankesës, gjykata e trajton rastin me prioritet të lartë dhe nxjerr 
vendimin brenda tridhjetë (30) ditëve pas pranimit të ankesës.  

6. Ndaj aktgjykimit të gjykatës sipas këtij neni mund të paraqitet apeli në përputhje me 
ligjin e aplikueshëm mbi këto apele.  

 
Neni 39 

Kontestet tjera 
 
1. Ankesat dhe kontestet tjera juridike nga nenet 35, 36, 37 ose 38 të këtij ligji do të 

zhvillohen në përputhje me ato nene. Në rast të konfliktit ndërmjet këtyre neneve 
dhe dispozitave të Ligjit për Procedurën Administrative ose cilitdo ligj tjetër 
procedural, këto nene kanë përparësi. 

2. Të gjitha kontestet tjera juridike që rezultojnë nga një veprim ose vendim i një 
Autoriteti Publik sipas këtij ligji i nënshtrohen do të rregullohen në përputhje me 
dispozitat aplikueshme të Ligjit për Procedurën Administrative. Megjithatë, nëse 
një dispozitë e Ligji për Procedurën Administrative eliminon ose e kufizon në 
mënyrë të paarsyeshme të drejtën e Personi të ndikuar (Person i cili është ndikuar 
në mënyrë specifike nga një veprim ose vendim i lartpërmendur) për të paraqitur 
ankesë pranë gjykatës kompetente për kundërshtim e këtij veprimi ose vendimi nuk 
do të zbatohet.  

 
KREU XII 

DISPOZITAT KALIMTARE, TË NDRYSHME DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 40 
Procedurat e iniciuara 

 
Lidhur me procedurat e shpronësimit të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji zbatohen 
dispozitat ligjore që kanë qenë në fuqi në ditën e fillimit të tyre. Nëse nga data e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, kompensimi për pronën ose të drejtat e shpronësuara në bazë të një 
procedure të shpronësimit të iniciuar brenda periudhës paraprake tri (3) vjeçare nuk është 
paguar, shuma e kompensimit do të përcaktohet në përputhje me këtë ligj. 
 

Neni 41 
Nxjerrja e akteve nënligjore 

 
1. Ministria e Ekonomisë dhe Financave ka autorizimin ekskluziv për miratimin e 

akteve nënligjore të cilat shprehimisht kërkohen nga ky ligj ose që nevojiten për 
zbatimin e rregullt të këtij ligji.  

2. Brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve pas shpalljes së këtij ligji, Ministria e Ekonomisë 
dhe Financave do të themelojë Zyrën për Vlerësimin e Pronës së Paluajtshme në 
përputhje me nenin 21 të këtij ligji.  

3. Brenda njëqind e njëzet (120) ditëve pas shpalljes së këtij ligji, Ministria e 
Ekonomisë dhe Financave do të shpallë aktet nënligjore të cilat kërkohen nga 
paragrafi 6. të nenit 15 të këtij ligji.  
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Neni 42 
Njoftimet dhe Komunikatat 

 
Nëse një dispozitë e këtij ligji kërkon dërgimin e një njoftimi me shkrim ose 
komunikate tjetër një Personi, ajo kërkesë konsiderohet se është përmbushur nëse 
njoftimi ose komunikata depozitohet, adresohet dhe tarifat paguhen në mënyrë të 
rregullt në Shërbimin Zyrtar Postar të Kosovës. Njoftimi ose komunikata konsiderohet 
së është “adresuar në mënyrë të rregullt” nëse i është adresuar Personit përkatës në 
adresën e fundit të ditur të atij Personi, mirëpo vetëm nëse ky informacion (adresa) 
mund të konstatohet lehtësisht nga të dhënat kadastrale në dispozicion ose të dhënat 
tjera mbi pronën e paluajtshme në Kosovë, duke përfshirë të dhënat e Agjencisë 
Kosovare të Pronës dhe të dhënat e fundit mbi tatimin në pronë. Nëse ky informacion 
nuk mund të konstatohen lehtësisht nga të dhënat e lartpërmendura, dispozita e këtij 
ligji e cila kërkon dërgimin e njoftimit ose komunikatës atij Personi është e 
pazbatueshme. 
 

Neni 43 
Shpallja e Vendimeve, Njoftimeve ose Dokumenteve tjera 

 
Nëse një dispozitë e këtij ligji kërkon nga Organi Shpronësues që të bëjë shpalljen e një 
vendimi, njoftimi ose dokumenti tjetër në Gazetën Zyrtare të Kosovës, një gazetë 
dhe/ose publikim tjetër, Organi Shpronësues e bën shpalljen e atij vendimi, njoftimi 
ose dokumenti në të gjitha gjuhët zyrtare të Kosovës. Versionet në gjuhët zyrtare të 
vendimit, njoftimit ose dokumentit duhet të shpallen njëkohësisht, në të njëjtin 
publikim dhe në të njëjtën mënyrë. 
 

Neni 44 
Interpretimi 

 
1. Dispozitat e këtij ligji interpretohen dhe zbatohen në pajtim me Konventën 

Evropiane për të Drejtat e dhe Liritë Themelore të Njeriut (duke përfshirë 
Protokollet përkatëse) siç është interpretuar dhe zbatuar Konventa e sipër cekur nga 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  

2. Ky ligj nuk zbatohet në raport me Ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit ose 
veprimet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit të cilat janë në përputhje me 
mandatin e saj sipas atij ligji. Ky ligj nuk do të interpretohet ose zbatohet me qëllim 
të kufizimit ose pengimit të pjesëve ose efektit të atij ligji sa ka të bëjë me 
shpronësimit, dhe ligjshmëria e qëllimit publik i cili e arsyeton atë pjesë ose efekt, i 
cili është përcaktuar në preambulën e atij ligji, ripohohet.  

3. Sa i përket pronës së paluajtshme e cila ka qenë pronë shoqërore në datën 22 Mars 
1989 apo pas kësaj date:  
3.1. nëse kërkesat e paragrafit 1 të nenit 4 të këtij ligji janë përmbushur, Qeveria 

mund ta shpronësojë pronën e paluajtshme përkatëse ose nëse prona është nën 
administrimin e një autoriteti publik, ta heqë pronën nga administrimi i këtij 
autoriteti publik dhe ta përdorë atë për arritjen e qëllimit përkatës publik; dhe  
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3.2. çdo shpronësim i këtillë ose heqje e administrimit të një autoriteti publik mbi 
pronën e paluajtshme do të bëhet në përputhje me dispozitat procedurale dhe 
dispozitat e tjera të këtij ligji që rregullojnë shpronësimin e pronës së 
paluajtshme. Në veçanti, shuma e kompensimit për pronën e paluajtshme 
përkatëse do të përcaktohet në përputhje me këtë ligj; dhe  

3.3. nëse prona është hequr nga administrimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, 
shuma e kompensimit do t’i paguhet AKP-së. AKP e mban shumën e 
kompensimit në mirëbesim me qëllim të përmbushjes së të drejtave të 
punëtorëve si dhe kërkesave të pronarëve dhe kreditorëve lidhur me pronën 
përkatëse. Shpërndarja e këtij kompensimit, duke përfshirë sipas rastit 
kthimin e suficitit në Qeveri do të bëhet në përputhje me të njëjtat ligje dhe 
rregulluat që zbatohen për shpërndarjen e fondeve të tjera që mbahen në 
mirëbesim nga AKP.  

 
Neni 45 

Delegimi 
 
1. Kur Organi Shpronësues është Qeveria, ajo mund t’ia delegojë një Ministrie ose 

Autoriteti Qendror Publik përgjegjësinë:  
1.1. për zbatimin dhe/ose mbrojtjen e cilësdo pjesë të një Vendimi Preliminar ose 

Vendimi Përfundimtar; dhe/ose  
1.2. për të siguruar përmbushjen e kushteve për shpallje dhe kushteve tjera që 

kanë të bëjnë me këtë vendim të përcaktuara me këtë ligj.  
 

Neni 46 
Shfuqizimi i Ligjit në fuqi 

 
Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për Eksproprijimin (Gazeta Zyrtare e KSAK 21/78) me 
të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e tij dhe ai ligj nuk ka asnjë fuqi ose efekt, përveç 
siç është përcaktuar në nenin 40 të këtij ligji. 
 

Neni 47 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi menjëherë pas shpalljes në pajtim nenin 80 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 03/ L-139 
Me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/L-205 të datës 28 tetor 2010. 
 
Shpallur me dekretin Nr. DL-075-2010, datë 17.11.2010 nga u.d. Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi. 
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Kuvendi i Republikës së Kosovës, 
 
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
 
Miraton 
 

LIGJ PËR PERSONA TË ZHDUKUR 
 

KREU I 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi 
 
1. Ky ligj ka për qëllim të mbrojë të drejtat dhe interesat e personave të zhdukur dhe 

familjarëve të tyre, në veçanti të drejtën e familjarëve për të ditur fatin e personave 
të zhdukur, të cilët u zhdukën gjatë periudhës 1 janar 1998 – 31 dhjetor 2000, si 
pasojë e luftës në Kosovë në vitet 1998-1999.  

2. Me këtë ligj, po ashtu, përcaktohen kompetencat dhe përgjegjësitë e Komisionit 
Qeveritar për Persona të Zhdukur.  

 
Neni 2 

Përkufizimet 
 
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:  

1.1. Person i zhdukur është personi vendndodhja e të cilit është e panjohur për 
familjarët dhe kërkuesit e tij/saj dhe i cili në bazë të informacionit të 
besueshëm, është zhdukur në periudhën mes 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 
2000, si pasojë e luftës në Kosovë në vitet 1998-1999.  

1.2. Familjar i personit të zhdukur nënkupton pjesëtarin e familjes së një 
personi të zhdukur të përcaktuar me dispozitat e Ligjit për Familjen i Kosovës 
nëse nuk specifikohet ndryshe, për qëllime të këtij ligji.  



 
Ligjet civile 

 1192 

1.3. Regjistri Qendror i Personave të Zhdukur nënkupton bazën kryesore të të 
dhënave të mbledhura në lidhje me procesin e kërkimit, gjetjes, identifikimit 
të personave të zhdukur dhe të drejtave tjera për personin apo familjarët e 
tij/saj.  

1.4. Informacion i besueshëm konsiderohet informacioni nga i cili është e 
mundur të arrihet në mënyrë të besueshme në përfundimin se vendndodhja e 
një personi të caktuar është e panjohur për familjarët e tij/saj ose në rastin e 
atyre që nuk kanë familjarë, personi nuk gjendet në vendin e tij/saj të 
përhershëm apo të përkohshëm të banimit.  

1.5. Të dhënat minimale për personin e zhdukur – përbëhen nga emri, emri i 
prindit dhe mbiemri i personit, gjinia, vendi dhe data ose vetëm viti i lindjes, 
vendi dhe data ose vetëm viti i supozuar i zhdukjes dhe rrethanat e zhdukjes.  

 
Neni 3 

Ndalimi i Diskriminimit 
 
Personat e zhdukur dhe familjarët e tyre gëzojnë të drejta të barabarta dhe përjashtohen 
nga çdo formë e diskriminimit 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. 
 

KREU II 
TË DREJTAT E PERSONIT TË ZHDUKUR DHE FAMILJARËVE TË TIJ 

 
Neni 4 

Të drejtat e personit të zhdukur 
 
Të drejtat dhe interesat e personit të zhdukur nuk paragjykohen për shkak të statusit të 
tij si person i zhdukur. 
 

Neni 5 
E drejta e familjarëve për t'u informuar për fatin e personave të zhdukur 

 
1. Çdokush ka të drejtë të dijë rreth fatit të familjarit(ëve) të tij/saj të zhdukur, duke 

përfshirë vendndodhjen ose në rast se ata kanë vdekur, rrethanat e vdekjes së tyre 
dhe vendin e varrosjes, nëse vendi dihet, dhe po ashtu kanë të drejtën e marrjes së 
mbetjeve mortore.  

2. Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur (në tekstin e mëtejmë: Komisioni) 
informon me shkrim familjarët në lidhje me rezultatet e kërkesave për gjurmim.  

3. Komisioni shqyrton të gjitha kërkesat që kanë të bëjnë me zhdukjen e personave, 
duke përfshirë kërkesat e përmendura në paragrafin e mësipërm.  

4. Askush nuk mban përgjegjësi penale dhe nuk i nënshtrohet kërcënimeve, dhunës 
apo ndonjë forme tjetër të kanosjes kur kërkon të dijë rreth fatit apo vendndodhjes 
së familjarëve të zhdukur.  
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Neni 6 
Të drejtat e familjarëve në lidhje me statusin juridik të personave të zhdukur 

 
1. Statusi civil i bashkëshortit/es të një personi të zhdukur nuk ndryshohet deri sa të 

bëhet identifikimi i mbetjeve mortore të personit të zhdukur dhe të lëshohet 
certifikata e vdekjes, ose të bëhet shpallja e personit të zhdukur për të vdekur nga 
gjykata sipas Ligjit për Procedurën Jokontestimore.  

2. Në rastin kur të dy prindërit raportohen në Komision si të zhdukur, caktohet organi i 
kujdestarisë në pajtim me Ligjin për Familjen i Kosovës. Kujdestaria mbron 
interesin më të mirë të fëmijës.  

3. Familjari i personit të zhdukur mund të kërkojë në gjykatën kompetente të 
vendbanimit të fundit të personit të zhdukur, që të marrë autorizim për të 
menaxhuar përkohësisht pronën dhe pasurinë e personit të zhdukur. Gjykata mund 
ta japë këtë autorizim nëse kërkesa është në interesin më të mirë të personit të 
zhdukur. Në rastin kur personi i zhdukur shpallet i vdekur, sipas dispozitave të 
Ligjit për Procedurën Jokontestimore, familjari i personit të zhdukur mund të 
caktohet si kujdestar sipas të njëjtit ligj.  

4. Familjari i personit të zhdukur, i cili mund ta provojë varësinë materiale të tij/saj 
nga të ardhurat e personit të zhdukur, mund të aplikojë në gjykatën kompetente të 
vendbanimit të fundit të personit të zhdukur që t'i jepet një pagesë e marrë nga 
pasuritë e personit të zhdukur në mënyrë që familjarët të përmbushin nevojat e tyre.  

5. Shpenzimet e rivarrimit pas identifikimit të mbetjeve mortore të personit të zhdukur 
i bart Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur.  

 
Neni 7 

Fillimi dhe ndërprerja e kërkimit 
 
1. Kërkesa për fillimin e procedurës për personin e zhdukur i drejtohet Komisionit 

Qeveritar për Personat e Zhdukur. Kërkesën për personin e zhdukur mund ta 
paraqesë familjari i personit të zhdukur, personat e tjerë, organet kompetente.  

2. Kërkesa duhet të përmbajë të dhënat minimale për vërtetimin e identitetit të personit 
të zhdukur siç parashihet me nenin 2, paragrafi 1. nën-paragrafi 1.5. të këtij ligji. Në 
mungesë te të dhënave minimale për vërtetimin e identitetit të personit të zhdukur, 
Komisioni me qëllim të sigurimit të informatave shtesë, në afat sa më të shkurtër 
kohor, duhet të kontaktojë paraqitësin e kërkesës për fillimin e procedurës. 

3. Kërkimi i personit të zhdukur konsiderohet i përfunduar kur të jetë gjetur personi i 
zhdukur ose kur të jenë identifikuar mbetjet mortore të tij.  

4. Kërkimi i personit të zhdukur nuk ndërpritet edhe në qoftë se personi i zhdukur 
shpallet i vdekur sipas Ligjit për Procedurën Jokontestimore.  

5. Kërkimi i personit të zhdukur vazhdon derisa fati dhe/apo nëse është e mundur, 
vendndodhja e personit të zhdukur të raportuar të jetë përcaktuar dhe familja e 
autoritetet përkatëse të jenë informuar në mënyrë adekuate.  

6. Procedurat për ndërprerjen e kërkimit rregullohen me akte nënligjore, te propozuara 
nga Ministria përkatëse për Drejtësi dhe të aprovuara nga Qeveria.  
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KREU III 
KOMISONI QEVERITAR PËR PERSONAT E ZHDUKUR 

 
Neni 8 

Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur 
 
1. Komisioni, është organ qeveritar i cili, udhëheq, mbikëqyrë, bashkërendon dhe 

koordinon aktivitetet me institucionet vendore, bashkëpunon me Institucionet dhe 
Organizatat ndërkombëtare dhe akterët tjerë, në lidhje me zbardhjen e fatit të 
personave të zhdukur si rezultat i luftës të viteve 1998-1999, pavarësisht përkatësisë 
etnike, religjionit apo statusit ushtarak apo civil. 

2. Komisioni funksionon në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, apo në subjektin 
pasardhës që vendos Qeveria.  

3. Komisioni mund të marrë donacione me kusht që të mos ndikojnë në punën dhe 
pavarësinë e saj.  

4. Qeveria mund të vendosë cili do të jetë subjekti pasardhës i Komisionit të cilit i 
jepet i njëjti mandat ashtu si përkufizohet në dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 9 

Anëtarët e Komisionit 
 
1. Anëtarët e Komisionit përfshijnë, por nuk kufizohen në përfaqësues nga:  

1.1. Zyra e Kryeministrit-Kryesues dhe Zëvendëskryesues;  
1.2. Ministria e Drejtësisë -anëtar;  
1.3. Departamenti për Mjekësi Ligjore-anëtar;  
1.4. Ministria për Punë të Brendshme-anëtar;  
1.5. Ministria për Administrimin e Pushtetit Lokal-anëtar;  
1.6. Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale-anëtar;  
1.7. Ministria për Punë të Jashtme-anëtar;  
1.8. Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës-anëtar, dhe  
1.9. Anëtarët tjerë, përfshirë edhe tre përfaqësues të shoqatave të familjarëve të të 

zhdukurve të Kosovës, ku njeri nga anëtaret duhet të jetë nga komuniteti jo 
shumicë.  

2. Anëtarët Qeveritar të Komisionit bashkëpunojnë duke ofruar informacione në 
dispozicion dhe ndihmë për Komisionin.  

3. Kryesuesi dhe zëvendëskryesuesi, do të emërohen nga kryeministri, zëvendëskryesuesi 
duhet të jetë nga radhët e komuniteteve joshumicë. 

4. Anëtarët e Komisionit do të jenë të përfaqësuar nga radhët e nivelit të nëpunësve të 
lartë civil, përkatësisht sekretarët e përgjithshëm apo drejtoret e departamenteve 
gjegjëse të ministrive përkatëse dhe të institucioneve tjera. 

5. Zyra e Kryeministrit apo subjekti pasardhës i siguron Komisionit mbështetjen 
administrative dhe financiare. 

6. Në kuadër të Komisionit funksion njësia përkatëse administrative, e cila i ndihmon 
Komisionin në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të tij. 

7. Udhëheqësi dhe nëpunësit e njësisë janë nëpunës civil.  
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Neni 10 
Kompetenca e Komisionit 

 
1. Komisioni mbron të drejtat dhe interesat e personave të zhdukur dhe familjarëve të 

tyre.  
2. Komisioni bashkërendon aktivitetet në mbledhjen e të dhënave në lidhje me 

personat e zhdukur.  
3. Komisioni krijon Regjistrin Qendror të Personave të Zhdukur.  
4. Komisioni i informon familjarët e personave të zhdukur dhe bashkëpunon me 

shoqatat e tyre duke i njoftuar familjarët për fatin e personave të zhdukur, ngritjen e 
ndërgjegjes (vetëdijesimit) dhe përkrahë iniciativat që kanë të bëjnë me personat e 
zhdukur duke raportuar publikisht për rezultatet e gjetjeve të tij.  

5. Komisioni ushtron aktivitete tjera të rëndësishme në lidhje me personat e zhdukur.  
 

Neni 11 
Bashkëpunimi i Komisionit me institucionet vendore dhe ndërkombëtare 

 
1. Komisioni ushtron aktivitetin e vet në bashkëpunim të plotë me Institucionet 

vendore, Institucionet dhe organizatat ndërkombëtare, Prokurorinë Publike, 
Gjykatat dhe strukturat tjera përgjegjëse që kanë autorizime sipas ligjit për të 
mbledhur të dhëna për personat e zhdukur.  

2. Komisioni bashkëpunon me organizatat dhe shoqatat vendore dhe ndërkombëtare 
që merren me mbrojtjen e të drejtave të personave të zhdukur dhe familjarëve të 
tyre.  

3. Komisioni bashkëpunon me autoritetet relevante të vendeve në rajon në lidhje me 
personat e zhdukur, në pajtim me ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare në fuqi në 
Kosovë.  

4. Komisioni ose subjektit pasardhës të cilit i jepet i njëjti mandat, bashkërendon 
aktivitetet me institucionet vendore, ndërkombëtare dhe akterët tjerë, në lidhje me 
ndërtimin e monumentit apo nismat tjera që kanë të bëjnë me nderimin e personave 
të zhdukur.  

5. Autoritetet publike përkatëse të punëve të jashtme, drejtësisë, punëve të brendshme 
dhe pushtetit lokal, brenda përgjegjësive të tyre bashkëpunojnë me Komisionin 
duke ofruar informatat që kanë në dispozicion dhe duke ofruar ndihmë për 
realizimin e detyrave të tij.  

 
Neni 12 

Rregullorja e Komisionit 
 
Kompetencat tjera dhe procedurat e Komisionit, duke përfshirë edhe procedurën e 
parashtrimit të ankesave, Organizimin e Brendshëm si dhe Sistematizimi i vendeve të 
Punës të njësisë përkatëse administrative të Komisionit përcaktohen me Rregullore të 
punës së Komisionit. Rregullorja e punës, propozohet nga Komisioni dhe miratohet 
nga Qeveria, në afat prej gjashtë (6) muajsh pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Komisioni 
qeveritar harton raportin periodik dhe vjetor të punës dhe i raporton Qeverisë së 
Republikë së Kosovës.  
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KREU IV 
REGJISTRI QENDROR I PERSONAVE TË ZHDUKUR 

 
Neni 13 

Regjistri Qendror i Personave të Zhdukur 
 
1. Për të siguruar zbatimin e mandatit të tij dhe zbardhjes së fatit të personave të 

Zhdukur, Komisioni krijon dhe mban Regjistrin Qendror për personat e Zhdukur.  
2. Në Regjistrin Qendror të tij, Komisioni mbledh dhe centralizon të dhënat e personave 

të zhdukur, të cilat janë marrë nga të gjitha burimet në dispozicion për të ndihmuar 
gjatë gjetjes së identitetit të tyre, si dhe vendit dhe rrethanave të zhdukjes së tyre.  

3. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë shkëmbehen me organizatat përkatëse 
shtetërore kur është e nevojshme për qëllim të gjurmimit, identifikimit të personave 
të Zhdukur ose gjetjen e mbetjeve mortore.  

 
Neni 14 

Qasja në Regjistrin Qendror 
 
1. Me qëllim të zbatimit të drejtave të përcaktuara në nenin 6 të këtij ligji, qasja në 

informacionet të cilat gjenden në Regjistrin Qendror duhet tu mundësohet 
familjarëve ose përfaqësuesve ligjor të personave të Zhdukur dhe organizatave tjera, 
që e kanë mandatin për të kryer kërkimin, gjetjen dhe identifikimin e personave të 
Zhdukur. Këto të dhëna do të jenë në dispozicion në pajtim me legjislacionin 
përkatës për mbrojtjen e të dhënave personale.  

2. Kërkesa për ofrimin e të dhënave nga regjistri për personat e Zhdukur mund t'i 
dërgohet Komisionit nga ana e familjarëve të personit të Zhdukur ose nga organet 
Shtetërore që nuk janë të përfaqësuara në Komision. Komisioni shqyrton kërkesën 
dhe merr vendim brenda 15 ditëve nga data e dorëzimit të saj.  

 
Neni 15 

Përpunimi dhe trajtimi i të dhënave personale në Regjistrin Qendror 
 
1. Të dhënat e mbajtura në Regjistrin Qendror përpunohen dhe trajtohen në pajtim me 

Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe Ligjin për klasifikimin e 
informacionit dhe verifikimin e sigurisë si dhe me obligimet tjera ligjore që kanë të 
bëjnë me mbrojtjen e të dhënave personale.  

2. Komisioni miraton rregulloren e cila përcakton procedurën për shfrytëzimin, 
regjistrimin, përjashtimin dhe shkëmbimin e të dhënave, verifikimin dhe 
menaxhimin e tyre, në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe 
Ligjin për klasifikimin e informacionit dhe verifikimin e sigurisë dhe rregullat e 
sigurisë si dhe me obligimet tjera ligjore që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave 
personale.  
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KREU V 
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 16 

Kërkesat para hyrjes në fuqi të ligjit 
 
Të gjitha kërkesat që kanë të bëjnë me zhdukjen e personave të cilat janë dorëzuar para 
hyrjes në fuqi të këtij ligji konsiderohen si të vlefshme dhe të paraqitura në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji, nëse ato i përmbajnë të dhënat minimale të kërkuara. 
 

Neni 17 
Mbikëqyrja 

 
Mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji e bënë Zyra e Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës. 
 

Neni 18 
 
Pas hyrjes ne fuqi të këtij ligji, shfuqizohen të gjitha dispozitat ligjore që janë në 
kundërshtim me këtë ligj.  
 

Neni 19 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës. 
 
Ligji Nr. 04/ L-023 
31 gusht 2011 
 
Shpallur me dekretin Nr.DL-023-2011, datë 31.08.2011 nga Presidentja e 
Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. 
 
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.16 / 14 SHTATOR 
2011, PRISHTINË 
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