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INTERESI JURIDIK NË PROCEDURËN CIVILE

ABSTRAKT

Në jetën e përditshme të drejtat e përcaktuara në të drejtën materiale, shpesh 
mund të cenohen nga subjektet e së drejtës. Në praktikë, palët të cilëve iu është 
cenuar e drejta, e kanë një interes juridik për të kërkuar mbrojtjen gjyqësore.

Në artikullin “Interesi juridik në procedurën civile”, shpjegohet fillimisht 
nocioni “interes juridik”, me vështrim të veçantë në procedurën civile. Për 
të vazhduar me shtjellimin e interesit juridik në kontestet me vlerë të vogël, 
ndërlidhjet e interesit juridik karshi llojeve të padive si dhe  ndërhyrësit e tretë 
në procedurën civile.

Dhe në fund kemi konkluzionin e artikullit në të cilin paraqitet një përmbledhje 
e gjithë punimit dhe mendimet rreth dilemave dhe çështjeve të ngritura, si 
rezultat i punimit.

Fjalët kyqe: interes juridik, mbrojtje gjyqësore, e drejta, padi, ligj, ndërhyrës, mbrojtjes.

1. Interesi juridik në procedurën civile

Me interes juridik nënkuptojmë dobinë personale të një subjekti procedurial për 
të kërkuar mbrojtjen gjyqësore, për të drejtën e tij subjektive. Interesin juridik 
për padi dhe kërkesëpadi duhet kuptuar si interes të veçantë të paditësit për të 
mbrojtur të drejtën e tij subjektive, të cënuar ose të rrezikuar për t’u cenuar 
në të ardhmen. Sipas nenit 2 pikës 4 të Ligjit mbi procedurën kontestimore 
të Republikës së Kosovës, çdo palë në procedurën civile duhet të ketë interes 
juridik për padinë, si mjet juridik, dhe për veprimet tjera procedurale që kryhen 
gjatë procedurës, pra, siç shihet, LPK-ja i ka kushtuar një rëndësi të veçantë 
interesit juridik, duke e ranguar atë në nenet e para të ligjit, si një ndër premisat 
e para që duhet pasur parasysh para fillimit të procedures civile. Interesi juridik, 
si nocion procedurialo-juridik, është i ndërlidhur ngushtë me subjektet e së 
drejtës dhe mjetet juridike (padinë). Për të plotësuar më mirë kuptimin e termit 
interes juridik i referohemi edhe nenit 254.2 LPK.1

Në praktikë, të drejtat subjektive mund të cenohen nga vetë subjektet e së 
* Autori i këtij shkrimi është jurist i diplomuar dhe master në process në drejtimin juridiko civil.
1 Shih Ligjin për procedurën kontestimore, neni 254.2 i Republikës së Kosovës, Pjesa e dytë, Kreu XV
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drejtës. Rrjedhimisht, paraqitet nevoja për mbrojtjen gjyqësore të këtyre të 
drejtave (ultimate racio), përkatësisht paraqitet interesi i njëmend juridik për 
mbrojtjen gjyqësore të atyre të drejtave. Pasi që parimisht, sistemi juridik 
i vendit tonë nuk lejon vetëgjyqësinë si formë për mbrojtjen e të drejtës 
subjektive (përveç në disa raste të caktuara), atëherë, duhet kërkuar mbrojta 
gjyqësore për të mbrojtur të drejtën e cenuar apo që rrezikohet të cenohet në të 
ardhmen, nëse gjykata nuk lëshon një aktgjykim në favor të paditësit.

Mbrojtja juridike nga gjykata duhet dhënë vetëm në ato raste në të cilat pa 
intervenimin e saj, subjekti i së drejtës nuk mund ta realizoj interesin për mbrojtje 
juridike që i është pranuar me ligj.2 Nga kjo rrjedh se në të drejtën formale, 
interesi juridik apo interesi për mbrojtje juridike si nocion proceduralo–juridik, 
është i ndryshëm nga e drejta materiale sepse në të drejtën formale interesi 
juridik paraqet interesin e veçantë të subjektit të së drejtës për të kërkuar 
mbrojtjen gjyqësore të së drejtës së tij, ndërsa në të drejtën materiale interesi 
juridik konsiderohet se është i mbrojtur me ligj. Pra në të drejtën formale, 
interesi juridik, paraqet premisë fillestare për inicimin e procedurës civile, 
ndërsa, në të drejtën materiale interesi juridik është i mbrojtur me ligj, siç mund 
të jetë edhe interesi ekonomik, politik apo i ndonjë natyre tjetër shoqërore.

Çdo individ që pretendon se i është cenuar e drejta e tij mund të kërkojë 
mbrojtje juridike të saj, pra me padi, mirëpo jo edhe çdo individi Gjykata do 
i’a pranoj padinë si të lejueshme po që se në kërkesëpadinë e tij nuk paraqitet 
interesi juridik i caktuar, në raport më të drejtën e rrezikuar/ cenuar.

2. Interesi juridik në çështjet juridike me vlerë të vogël sociale

Parimisht, siç u cek më lartë, gjykata kompetente, ex–officio ka për detyrë të 
ofrojë mbrojtje ligjore, për subjektin i cili pretendon se i është shkelur e drejta 
e tij. Mirëpo, përjashtimisht paraqitet dilema gjykata duhet të ofroj mbrojtje 
ligjore edhe nëse interesi juridik i palës paraqet vlerë të vogël apo të madhe 
sociale të kontestit. Lidhur me këtë çështje ekzistojnë mendime të ndryshme, 
disa mendojnë se gjykata nuk duhet ofruar mbrojtjen gjyqësore për arsye se 
vlera e vogël sociale nuk paraqet interes të njëmendtë juridik, gjë që nënkupton 
se nuk paraqet bazë të mjaftueshme për aprovimin e padisë si të lejueshme, 
ndërsa një grup tjetër i studiuesve, mendojnë se pavarësisht vlerës sociale, 
gjykata duhet të ofrojë mbrojtje ligjore edhe kur vlera sociale të jetë e vogël 
me kusht që kjo të mos konsiderohet si keqpërdorim i të drejtave procedurale.

2  Brestovci, Faik: “E drejta procedurale civile I”,  Prishtinë, Botimi 2006, faqe 161
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Pavarësisht, vlerës sociale, nëse është e madhe apo e vogël, interesi juridik në 
raport me palën ka të njëjtin kuptim, pra është interes i veçantë i subjektit, për 
të kërkuar mbrojtjen gjyqësore të së drejtës së tij subjektive. Këtu, zakonisht 
dilema qëndron në faktin nëse, gjykata kompetente duhet t’i ofroj mbrojtjen 
juridike palës pretenduese apo jo për shkak të vlerës së vogël sociale të kontestit.

3. Padia dhe interesi juridik në procedurën civile

Padia si mjet i rregullt juridik i mundëson subjektit të së drejtës, që të drejtën 
e garantuar me ligj, ta mbroj përmes rrugës gjyqësore dhe atë duke iniciuar 
procedurën për mbrojtjen gjyqësore të së drejtës së tij të cenuar. Pra, padia, 
respektivisht dorëzimi i padisë në gjykatë, paraqet hapin e parë për fillimin e 
procedurës civile dhe njëherit shpreh interesin juridik të subjektit për të kërkuar 
mbrojtje gjyqësore të së drejtës së cenuar nga gjykata. Gjykimi i një çështje 
në gjykatë fillon me paraqitjen e kërkesëpadisë me shkrim (padi detyrimi, 
vërtetimi dhe ndryshimi).3

Padia dhe interesi juridik kanë një lidhshmëri të ndërvarur, kjo për faktin se 
padia si mjet juridik lindë nga interesi juridik i palës për të ushtruar padi e po 
ashtu, interesi juridik paraqet bazë të mjaftueshme ose jo për lejimin e padisë, 
si padi e rregullt. Padia mund të ngritët për të kërkuar rivendosjen e një të 
drejte ose interesi të ligjshëm që është shkelur.4 Gjykata pas pranimit të padisë, 
përveç tjerave, shqyrton edhe nëse pala, e cila përmes kërkesëpadisë pretendon 
se i është shkelur e drejta, ka një interes të caktuar dhe konkret juridik. Në 
këtë rast interesi juridik mund të jetë civil, penal, administrativ apo kushtetues. 
Nëse Gjykata konstaton se nuk ka një interes të njëmendtë të caktuar juridik 
për ofrimin e mbrojtjes gjyqësore mund ta hedh padinë poshtë për shkak të 
mungesës së interesit të caktuar juridik. Në këtë rast, si rrjedhojë, pala mund të 
ketë një interes të caktuar të natyrës politike apo ekonomike, mirëpo ky interes 
nuk paraqet bazë të mjaftueshme për fillimin e procedurës civile, respektivisht 
aprovimin e padisë si të bazuar dhe në këtë rast padia hidhet, si e palejueshme.

Interesi juridik, gjatë aplikimit në padi dhe kërkesëpadi të ndryshme, është 
i shprehur dhe duhet argumentuar tek disa derisa tek të tjerat nuk ka nevojë 
për argumentimin e interesit juridik, për arsye se ai nënkuptohet, pra ekziston 
supozimi juridik se pala ka një interes të caktuar juridik. Çështja e interesit 
juridik nuk paraqitet në mënyrë dhe masë të njëjtë tek të gjitha llojet e padive. 
Në vazhdim do të flasim për tri lloje të padive dhe interesin juridik në raport 

3 Shih Ligjin për procedurën kontestimore, neni 252 i Republikës së Kosovës, Pjesa e dytë, Kreu XV
4 Kodi i Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë, neni 32 (ndryshuar me ligjin nr.17.05.2001 neni 5)
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me to. Gjykata ex–oficcio ka për detyrë që të marrë në shqyrtim çdo kërkesë 
për mbrojtje juridike, edhe atëherë kur objektivisht, parashtruesit të saj ndoshta 
as nuk i është rrezikuar e as nuk i është shkelur e drejta subjektive.5

4. Interesi juridik krahas llojit të padisë

Padia e detyrimit është padi me anë të së cilës paditësi kërkon nga gjykata 
që më aktgjykim të urdhëroj të paditurin që në dobi të paditësit të përmbushë 
një prestim të caktuar që buron nga ndonjë punë juridike. Interesin juridik 
për këtë lloj të padisë e ka çdo kreditor ndaj të cilit debitori nuk e përmbush 
vullnetarisht detyrimin.6 Tek ky lloj i padisë, gjykata niset nga ajo se paditësi 
ka një interes të caktuar juridik (interes ky që dëshmohet përmes punës juridike 
ose vetë ligjit) me vetë faktin se po të njëjtit i duhet ta fitoj titullin ekzekutiv për 
realizimin e detyrueshëm të së drejtës së tij subjektive, pra me anë të padisë së 
detyrimit, paditësi (kreditori) kërkon nga gjykata që me Aktgjykim, ta urdhëroj, 
të paditurin, që në dobi të paditësit ta përmbush një prestim të caktuar ( të kthej 
borxhin, të dorëzoj sendin etj.). Me anë të këtij aktgjykimi, kreditori e fiton 
dokumentin ekzekutiv (titulus executionis) me anë të së cilit, prapëseprapë, 
në procedurën përmbarimore me ndihmën e gjykatës e realizon të drejtën e tij 
subjective. Pra, në këtë rast interesi juridik (dobia juridike) e kreditorit është e 
pamohueshme dhe kjo paraqet fazën finale për realizimin e dobisë juridike të 
paditësit (kreditorit). Tek ky lloj i padisë, gjykata nuk kërkon që të dëshmohet 
interesi juridik i caktuar për arsye se ekziston supozimi juridik, siç edhe u cek 
me lartë.

Padia e vërtetimit paraqet mjetin juridik me anë të së cilit, paditësi i propozon 
gjykatës që të konstatohet një raport juridik.7 . Si kusht elementar për paraqitjen 
e një padie vërtetimi është interesi juridik i palës paditëse.8 Pra, për dallim 
nga padia e detyrimit, që u cek më lartë, padia e vërtetimit nuk kërkon nga 
gjykata që të sjell aktgjykim për realizimin e ndonjë prestimi të caktuar, mirëpo 
kërkohet nga gjykata që të konstatoj, respektivisht me aktgjykim të vërtetojë, 
që ekziston apo jo një raport i caktuar juridik. Padia e këtillë mund të ngrihet 
kur është përcaktuar me dispozita të veçanta, por edhe në rastet kur paditësi 
ka interes juridik që gjykata të vërtetojë ekzistimin ose jo të ndonjë të drejte 
apo të ndonjë raporti juridik; po ashtu, edhe në rastet kur kërkohet vërtetësia e 
ndonjë dokumenti para se të bëhet e nevojshme kërkesa për prestim nga raporti 

5 Brestovci, Faik, E drejta procedurale civile I,  Prishtinë, Botimi 2006, fq. 161.
6 Brestovci, Faik, E drejta procedurale civile I,  Prishtinë, Botimi 2006, fq. 162. 
7 Pozniq Borivoje, E drejta e procedurës civile, Botimi i dytë 1981, fq. 233.
8 Morina, Iset & Nikqi, Selim, Komentar i Ligjit për procedurën kontestimore, Botim i parë 2012, fq. 463.
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i njëjtë.9 Për dallim nga llojet e tjera të padisë, tek padia e vërtetimit gjykata 
nga pala kërkon që të provohet se ekziston interesi juridik.

Padia e ndryshimit si mjet juridik, dallon në thelb nga dy llojet e lartcekura të 
padisë. Me padi të ndryshimit nënkuptojmë kërkesën e paditësi për ndryshimin 
e një raporti të caktuar juridik. Parimisht, me anë të aktgjykimit nuk mund të 
krijohen, të ndryshohen apo të shuhen marrëdhëniet juridike civile, por as të 
drejtat e subjekteve civile. Krahas kësaj, përjashtimisht në disa raste të caktuar, 
për ndryshimin e raporteve juridike duhet të ekzistojë një aktgjykim i lëshuar 
nga gjykata. Kjo ndodhë më shumë në kategorinë e të drejtave statusore dhe 
në disa lloje të të drejtave reale (absolute). Me anë të padisë së ndryshimit, 
paditësi nuk ka nevojë ta provoj ekzistimin e interesit juridik pasi që në këtë 
rast gjykata supozon se paditësi ka një interes të caktuar juridik.

Pra, nga sa u tha më lartë, mund të konkludojmë se me ushtrimin e padisë së 
vërtetimit, paditësi duhet të argumentoj edhe ekzistimin e interesit juridik (për 
ta bërë të besueshëm) para gjykatës derisa gjatë ushtrimit të padisë së detyrimit 
dhe asaj të ndryshimit paditësi nuk ka nevojë për provimin e ekzistimit të 
interesit juridik për faktin se gjykata supozon se ekziston një interes i caktuar 
juridik.

5. Interesi juridik dhe ndërhyrësit e tretë në një procedurë civile

Përveç palëve të cilat fillojnë një procedurë kontestimore me qëllim të 
mbrojtjes së të drejtave të tyre subjektive, në praktikë shpesh herë paraqiten 
edhe ndërhyrësit e tretë të cilët kanë një interes të caktuar juridik që procedura 
kontestimore të përfundojë në favor të njërës ose palës tjetër. Përveç kësaj, edhe 
vetë palët e përfshira në një kontest kanë të drejtën që të ftojnë personin e tretë, 
nëse personi në fjalë ka një interes të caktuar juridik në kontest. 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 procesin e gjykimit për ta ndihmuar të njëjtën.10 Interesin 
juridik të personave të tretë, Ligji i procedurës kontestimore i Republikës së 
Kosovës dhe Kodi i procedurës civile i Republikës së Shqipërisë, e rregullojnë 
pothuajse në mënyrë të përafërt. (Shih nenin 271 dhe 276 të LPK-së të Kosovës 
dhe nenin 189 dhe 192 të KPC-ës të Shqipërisë).

Personi i tretë ndërhyn në një proces civil apo ka interes juridik që të ndërhyjë 

9 Shih Ligjin për procedurën kontestimore, neni 254.2 i Republikës së Kosovës, Pjesa e dytë, Kreu XV
10 Shih Ligjin për procedurën kontestimore, neni 271.1 i Republikës së Kosovës, Pjesa e dytë, Kreu XVII
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në qoftë se ndonjë e drejtë apo detyrim i tij varet nga aktgjykimi përfundimtar 
në këtë kontest. Si ndërhyrës i tretë, ndërhyn me qëllim të ofrimit të ndihmës 
njërës palë apo tjetrës, varësisht nga interesi juridik që ka. Ndërhyrësi si dhe 
palët tjera duhet të plotësoj kushtet e përgjithshme për të qenë palë dhe ai mund 
të kryej të njëjtat veprime procedurale si edhe vetë pala të cilës ndërhyrësi 
pretendon ti ndihmojë. Në lidhje me interesin juridik të ndërhyrësit të tretë 
kujdeset gjykata ex–officio gjatë tërë procedurës. Pala të cilës ndërhyrësi nuk 
i ofron ndihmë mund ta kundërshtoj përfshirjen e ndërhyrësit në kontest duke 
pretenduar se nuk ka interes juridik në lidhje me atë çështje civile si dhe mund 
të pretendoj në mos respektimin e afatit si dhe fazës së gjykimit. Ndërhyrësi 
i tretë në kontest ka karakter ndihmës, përveç kësaj me pëlqimin e palëve ai 
mund të bëhet palë në kontest. Përveç ndërhyrësve të zakonshëm, ekzistojnë 
edhe ndërhyrësit e veçantë (sui generis) të cilët ndërhyjnë me qëllim që gjykata 
të mos miratojë veprimet disponibile të palëve, veprime këto që mund të jenë në 
kundërshtim me dispozitat ligjore të detyrueshme dhe me moralin e shoqërisë. 
Pra, si ndërhyrës i llojit të veçantë është prokurori publik. Interesi juridik i 
prokurorit është t’i mbrojë dispozitat ligjore të detyrueshme si dhe moralin e 
shoqërisë nga keqpërdoruesit eventual.

Ndërhyrësi i veçantë në procedurën civile nuk është paraparë me Ligjin për 
Procedurën Kontestimore dhe kjo mund të konsiderohet mangësi e madhe e 
këtij Ligji meqë lejon keqpërdorimin e palëve, të dispozitave ligjore si dhe 
moralin e shoqërisë, me veprime disponibile të cilat janë në favor të tyre, por 
në dëm të interesit publik dhe moralit shoqëror.

6. Përfundimi

Nga e gjithë ajo që u trajtua në përmbajtjen e këtij punimi mund të konkludojmë 
se interesi juridik në procedurën civile paraqet një premisë bazë për fillimin e 
një procedure civile, për arsye se pa një interes të caktuar juridik pala nuk 
është e interesuar të inicioj procedurën civile për mbrojtjen ose sigurimin e 
të drejtës subjektive të saj. Pavarësisht, nëse interesi juridik provohet para 
gjykatës apo gjykata supozon se ekziston interesi i njëmendtë juridik, ai 
duhet të ekzistojë, në të kundërtën padia konsiderohet si e palejueshme. Është 
mjaft e diskutueshme dilema si të veprohet kur subjekti nuk ka një interes të 
njëmendtë juridik, e megjithatë kërkon mbrojtjen gjyqësore, pra, a duhet ti 
ofrohet ndihma gjyqësore ose jo. Në këso raste, parimisht gjykata ex–officio, 
ka për detyrë të shqyrtoj paditë që i bëjnë subjektet, mirëpo përjashtimisht, 
gjykata për aprovimin e padisë si të lejueshme duhet të sigurohet nëse interesi 
juridik i saj është i kundërligjshëm. Kur u shpjegua më lartë kuptimi i interesit 
juridik, u tha që duhet të jetë i ligjshëm (pra, me ligj të jenë parashikuar pasojat 
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juridike) për të nisur një proces civil. Kujtojmë këtu se me legjitimitet aktiv 
të një kërkuesi do të kuptojmë verifikimin e ligjshmërisë së kërkimeve të tij. 
Nga bashkimi i këtyre dy nocioneve juridike rrjedh që nëse një kërkues kërkon 
inicimin e një procesi për një interes të paparashikuar me ligj, pra, kur atij i 
mungon interesi juridik, atëherë në momentin kur të verifikohet ligjshmëria e 
kërkimeve të tij (pra, në momentin e legjitimit) ai nuk do te legjitimohet dhe 
padia e tij do të konsiderohet, si jo e lejueshme.
 
Çështja ndërlikohet edhe më tej për faktin se çfarë vendimi do të marrë gjykata 
kur të konstatojë mungesën e legjitimitetit aktiv të paditësit, ku paraqiten dy 
zgjidhje: pushimi i gjykimit të çështjes dhe rrëzimi i kërkesës që në fillim. 
Në lidhje me këto dy zgjidhje në praktikë ekzistojnë dy pikëpamje, sipas të 
parës, gjykata pasi që të konstatoj mungesën e legjitimitetit të paditësit, duhet 
ta refuzojë padinë si jo të lejueshme, pra që në fillim, ndërsa pikëpamja e dytë 
konsideron se gjykata edhe pse konstaton që në fillim, mungesën e legjitimitetit 
të paditësit (me insistimin e paditësit), duhet filloj procedurën me kusht që në 
fund të refuzohet kërkesa e paditësit si jo e lejueshme, për arsye të mungesës së 
legjitimitetit të paditësit. Pra, përfundimi i çështjes civile (cauza civiles) është i 
njëjtë, vetëm se në rastin e dytë paditësit i jepet një mundësi më shumë.

Interesi juridik detyrimisht duhet të jetë i ligjshëm. Nëse një interes juridik 
është i paparaparë me ligj (pa pasoja juridike) ose i kundërligjshëm, ai nuk 
konsiderohet i pranueshëm për inicimin e një procesi civil. P.sh. nuk mund të 
ngrihet një padi për të detyruar një subjekt me një detyrim periodik në të holla, 
pa pasur një bazë ligjore, ose të detyrohet një subjekt që të të shes substanca 
narkotike. Kjo, sepse në rastin e parë nuk është paraparë me ligj, ndërsa në 
rastin e dytë kemi kundërligjshmëri, pra në të dy këto raste pamundësohet 
realizimi i kërkesës së paditësit. Pra, siç dihet rrëzimi i kërkesës ose padisë 
vendoset për shkak të pabazueshmërisë në ligj (shkaku ligjor) ose për mungesë 
të provave (shkaku faktik).

Si përfundim, interesi juridik duhet të jetë i paraparë me ligj dhe të mos jetë 
i kundërligjshëm, kushte këto që e validojnë ngritjen e padisë. Po ashtu, 
konsiderohet se nuk ka interes të njëmendtë juridik edhe në rastin kur në 
një çështje civile, objekti i kërkesës së paditësit është vendosur më herët 
përmes ndonjë rruge tjetër p.sh. rrugës administrative. Pra, nuk mund të quhet 
interes juridik civil, derisa ai mund të realizohet përmes ndonjë rrugë tjetër 
administrative ose gjyqësore. Ndërhyrësit e zakonshëm, si dhe ndërhyrësit 
e veçantë duhet të kenë një interes të caktuar juridik në mënyrë që të jenë 
pjesëmarrës në procedurë civile. Si konkludim, mendoj që mosparashikimi 
i ndërhyrësve të veçantë (prokurorisë themelore), në Ligjin për Procedurën 
Kontestimore (Kreu XVII) paraqet një mangësi të këtij ligji, për arsye se 
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kjo zbrazëtire ligjore krijon mundësinë e manipulimit të palëve me veprimet 
disponibile të tyre, me interesin publik si dhe dispozitat ligjore detyrimore 
duke mos përjashtuar as moralin e shoqërisë dhe dëmtimin e pasurisë publike.
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