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Valon Totaj
91

, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren 

Lumni Sallauka
92

, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren 

 

BASHKËPUNIMI JURIDIK NDËRKOMBËTAR NË ÇËSHTJET CIVILE 

 

1. Abstrakt 

 

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet civile”, paraqet një temë me rëndësi 

të posaçme për jurisprudencën kosovare, sidomos në kohën kur Republika e 

Kosovës ka filluar procesin e përafrimit dhe të aderimit në institucionet dhe 

mekanizmat e ndryshme të Bashkimit Evropian (BE), siç është rasti me 

Marrëveshjen e Stabilizimit Asocimit, procesin e aderimit në Konventën e 

Apostilit, procesin e anëtarësimit apo statusin e vëzhguesit në Konferencën e Hagës 

për të Drejtën Ndërkombëtare Private etj, për rastet e bashkëpunimit juridik në 

lëmin civile, për kërkesat që burojnë nga Kosova, apo nga shtetet tjera për 

Kosovën. Në këtë drejtim, vihet në spikamë edhe roli i gjykatës (gjykatave) dhe 

Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (DBJN), në kuadër të 

Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Kosovës, pastaj juridiksioni në bazë të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) dhe kompetenca sipas Ligjit mbi 

Arbitrazhin, konventat ndërkombëtare që rregullojnë çështjen e bashkëpunimit 

juridik ndërkombëtar në çështjet civile, siç janë: Konventa e Luganos, Konventa e 

Hagës, si dhe disa prej traktateve, rregulloreve apo akteve të tjera më të 

rëndësishme të BE-së, siç janë Traktati i Amsterdamit, Rregullorja Brukseli I, 

Urdhëresa Evropiane për Pagesë, Rregullorja mbi dorëzimin e dokumenteve 

nr.1393/2007, Rregullorja për bashkëpunimin ndërmjet gjykatave të shteteve 

anëtare për marrjen e provave në çështje civile dhe tregtare, etj., që rregullojnë 

aspekte të së drejtës procedurale evropiane, përkatësisht bashkëpunimin juridik 

ndërkombëtar çështjet civile. 

 

Fjalët kyçe: Ndihmë juridike, njohja dhe përmbarimi i vendimeve të huaja, aktgjykim, 

konventë, rregullore, udhëzim administrativ, Departamenti për Bashkëpunim Juridik 

Ndërkombëtar, shteti, Gjykata, etj. 

 

2. Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet civile 
  

Kur flasim për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në lëmin civile, kryesisht 

mendohet për çështjet që kanë të bëjnë me njohjen dhe përmbarimin e vendimeve të 

huaja gjyqësore apo vendimeve ekuivalente me këto.  

 

I aplikuar me rigorozitet parimi i sovranitetit shtetëror e përjashton mundësinë që aktet 

juridike të një shteti tjetër të prodhojnë efekte juridike në territorin e shtetit tjetër. Edhe 

                                                           
91 Valon Totaj, është gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren - Divizioni Civil, njëherësh gjyqtar 

udhëheqës i këtij Divizioni. 
92 Lumni Sallauka, master i shkencave juridike-financiare, është gjyqtar në Gjykatën Themelore në 

Prizren - Divizioni Civil. 
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pse veçanërisht sot, në Evropë, shtetet kanë tendencë që t’i përafrojnë të drejtat e tyre 

pa dashtë që t’i bashkojnë ato në një të drejtë të vetme
93

, zhvillimi i marrëdhënieve 

ndërkombëtare, nevoja e sigurimit të qarkullimit normal ekonomik dhe juridik 

ndërmjet shteteve të ndryshme, kualiteti përafërsisht i njëjtë i organeve të judikaturës, 

dita ditës më tepër e afirmojnë respektimin e akteve juridike të dhëna nga shtetet tjera. 

Në rend të parë, kjo çështje i përket vendimeve gjyqësore dhe të arbitrazheve, sepse 

këto ishin dhe janë organe kryesore që vendosin mbi çështje juridike të natyrës juridiko 

private
94

. Gjithsesi mbetet konstatimi se rëndësia e një rregulle mund të matet vetëm 

duke e krahasuar atë me rregulla të tjera të së drejtës nëpërmjet shkallës së divergimit 

dhe të konvergimit që ekziston midis të drejtave
95

. 

 

Mbi të gjitha, burimet normative të së drejtës procesuale të Bashkimit Evropian (BE), 

janë 3 traktatet themeluese të Komuniteteve Evropiane. Natyrisht traktati i BE-së 

(Mastricht 1992), i hapi rrugën shtrirjes dhe zgjerimit të juridiksionit edhe mbi lëndë të 

huaja në lidhje me shtyllat komunitare
96

. 

 

Deri më tani, në Kosovë, ka pasur shumë pak informacione rreth procedurave 

përmbarimore dhe dërgimit të shkresave jashtë kufijve të Kosovës. Që nga themelimi i 

Ministrisë së Drejtësisë, në vitin 2005, kjo e fundit ka luajtur një rol të rëndësishëm në 

çështjet juridike civile të Kosovës. Kësisoj, që nga viti 2006, kjo Ministri e kishte 

krijuar rolin e saj në çështje të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, ndërsa 

Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar, brenda kësaj Ministrie, është 

themeluar në vitin 2010. 

 

Sa i përket çështjeve civile, procedura për ndihmën dhe bashkëpunimin juridik 

ndërkombëtar, është rregulluar përmes Udhëzimit Administrativ për procedurën e 

ndihmës juridike ndërkombëtare në çështjet penale dhe civile, nr. 2009/1-09. Kështu, 

me nenin 1 të këtij udhëzimi përcaktohen procedurat për ndihmën juridike 

ndërkombëtare në lëndët civile. Përmes këtij udhëzimi, gjithashtu, rregullohen çështjet 

në lidhje me ndihmën juridike ndërkombëtare të cilat i adresohen shteteve të tjera nga 

Republika e Kosovës si dhe anasjelltas
97

. 

 

Gjithsesi ky udhëzim administrativ mbetet vetëm një akt nënligjor përmes të cilit janë 

vendosur konturat e procedurave të cilat duhet të zbatohen në rastet e bashkëpunimit 

juridik ndërkombëtar, sepse kjo çështje ende nuk është rregulluar me ndonjë akt ligjor. 

 

Si ligje të cilat të cilat ngërthejnë në vete aspekte të bashkëpunimit juridik 

ndërkombëtar, në lëmin civile në Republikën e Kosovës, mund të jenë: 

- Ligji për familjen i Kosovës; 

                                                           
93 Michel Fromont, “Sistemet e huaja më të mëdha të së drejtës”, Tiranë, 2005, faqe 7. 
94 Faik Brestovci “E drejta procedurale civile ndërkombëtare”, Prishtinë, 2000, faqe 171. 
95 Michel Fromont, “Sistemet e huaja më të mëdha të së drejtës”, Tiranë, 2005, faqe 7. 
96 Paolo Biavati, Michele Angelo Lupoi, Redi Nazim Shtino “E Drejta Procesuale Civile Evropiane”, 

Geer, 2010, faqe 39. 
97 Shih Udhëzimin Administrativ, Për procedurën e ndihmës juridike ndërkombëtare në çështjet 

penale dhe civile, nr. 2009/1-09, i miratuar nga Ministria e Drejtësisë së Republikës së Kosovës. 
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- Ligji për të drejtat e autorit; 

- Ligji për likudimin dhe riorganizimin e personave juridik;  

- Ligji për arbitrazhin; 

- Ligji për hipotekat;  

- Ligji për shoqëritë tregtare; 

- Ligji për ndërmjetësimin; 

- Ligji për noterinë;  

- Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore; 

- Ligji për gjykatat, me ndryshimet e mëvonshme; 

- Ligji për lizingun; 

- Ligji mbi zgjidhjen e konfliktit të ligjeve me dispozitat e vendeve të tjera në 

marrëdhëniet e caktuara (i vitit 1982, kurse është nga ana e Ministrisë së 

Drejtësisë, është në përfundim e sipër i riu). 

 

Deri më tani Kosova nuk ka nënshkruar asnjë marrëveshje bilaterale apo multilaterale 

me shtetet e Ballkanit apo shtetet e tjera për çështjet e bashkëpunimit juridik në lëmin 

civile. Vlen të cekët se rregullorja e BE-së, nr.1346/2000, shfuqizoi të gjitha konventat 

në mesë të ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (RSFJ) dhe disa 

shteteve anëtare të BE-së, të nënshkruara asokohe
98

. 

 

Megjithatë, neni 145 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, përcakton se 

“marrëveshjet ndërkombëtare dhe aktet të tjera për bashkëpunim ndërkombëtar që 

janë në fuqi ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Kushtetute, do të vazhdojnë të respektohen 

deri atëherë kur ato marrëveshje ose akte të rinegociohen ose kur të bëhet tërheqja nga 
ato, në pajtueshmëri me kushtet e tyre, ose deri atëherë kur ato të zëvendësohen nga 

marrëveshje ose akte të reja ndërkombëtare me të cilat mbulohen fushat e njëjta dhe që 

janë miratuar në pajtim me këtë Kushtetutë”
99

. Në pajtim me Deklaratën e Pavarësisë 

së Kosovës, Kosova ka marrë përsipër obligimet ndërkombëtare të saja duke përfshirë 

edhe ato të lidhura në emër të Kosovës nga Administrata e Përkohshme e Kombeve të 

Bashkuara në Kosovë (UNMIK), si dhe traktatet dhe obligimet të tjera të ish RSFJ-së, 

në të cilat Kosova ishte e obliguar si pjesë përbërëse e saj, duke përfshirë këtu edhe 

Konventën e Vjenës për Marrëdhënie Diplomatike dhe Konsullore. Në këtë mënyrë, 

del se marrëveshjet përkatëse bilaterale të ish RSFJ-së, ende nuk janë tërhequr apo 

shfuqizuar nga marrëveshjet e reja bilaterale, ngase siç edhe u cek më lartë, Kosova 

ende nuk e ka nënshkruar asnjë të tillë. Edhe Konventa e Vjenës për Sukcesionin e 

Shteteve në kuptim të traktateve (e vitit 1978) parasheh se “një traktat bilateral i cili në 

kohën e sukcesionit të shteteve ishte në fuqi apo aplikohej në bazë të përkohshme në 

territorin e shteteve në fjalë, konsiderohet se vlen përkohësisht në mes të shtetit të posa 

pavarësuar dhe shteteve të tjera në fjalë kur: 

- Ato shtete pajtohen shprehimisht për këtë gjë, apo 

                                                           
98 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunimin juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 18. 
99 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 145. 
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- Kur nëpërmjet sjellës së tyre konsiderohet se janë pajtuar për një gjë të 

tillë”
100

. 

 

Edhe pse Kosova nuk e ka ratifikuar këtë konventë, dispozitat e këtij instrumenti 

ndërkombëtar mund të përdoren për të qartësuar faktin nëse marrëveshjet bilaterale të 

caktuara të nënshkruara asokohe nga ish RSFJ-a, janë ende në fuqi apo jo. Kësisoj, del 

se një mori marrëveshjesh të nënshkruara nga ish RSFJ dhe Austria, Bullgaria, 

Republika e Çekisë, Franca, Qipro, Hungaria, Polonia, Rumania, Sllovakia, Britania e 

Madhe dhe Turqia, në fakt janë ende në fuqi
101

. 

 

Në vitin 2011, Ministria e Drejtësisë e Republikës së Kosovës, ka aplikuar për 

anëtarësim apo për statusin e vëzhguesit në Konferencën e Hagës për të Drejtën 

Ndërkombëtare Private, në mënyrë që të merr pjesë në seminare, punë apo konferenca 

të kësaj organizate, por deri më tani ende nuk ka marr kurrfarë përgjigje. 

 

2.1. Procedura për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në lëmin civile për lutjet 

që burojnë nga Kosova 

 

Udhëzimi Administrativ për procedurën e ndihmës juridike ndërkombëtare në çështjet 

penale dhe civile, nr. 2009/1-09, i miratuar nga Ministria e Drejtësisë së Republikës së 

Kosovës, parasheh procedurën prej 5 fazave për trajtimin e lutjeve që burojnë nga 

Kosova drejtuar shteteve të tjera. Këto faza janë: 

- Pranimi lutjes nga gjykata; 

- Shqyrtimi i lutjes; 

- Përcjellja e lutjes nëpërmjet kanaleve diplomatike; 

- Përgjigja nga shteti i huaj; 

- Përcjellja e përgjegjës tek gjykata përkatëse.  

 

Shembull praktik i rastit kur ndihma juridike i drejtohet një organi të huaj 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.1683/92 

DATË: 3.12.2013 
 

MINISTRISË SË DREJTËSISË 

P R I SH T I N Ë 
 

KËRKESË 

  
Në Gjykatën Themelore në Prizren, është në zhvillim e sipër procesi kontestimor 

C.nr.1683/92, në mes të paditëses Lumnije Kurtaj etj., që të gjithë nga fshati Zhur 

komuna e Prizrenit, të cilët i përfaqëson i autorizuari i tyre av. Kujtim Berisha nga 

                                                           
100 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 19. 
101 Po aty, faqe 20 e tutje. 
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Prizreni, kundër te paditurës Kompania e Sigurimit “Llovqen” D.D. Podgoricë - Filiali 

në Beranë - Republika e Malit të Zi, për shkak të kompensimit të dëmit. 

 

Seanca e radhës për këtë lëndë, është caktuar me datën 17.6.2014, në orën 10:00, zyra 

nr. 221, në objektin e Gjykatës Themelore në Prizren. 

 

Në lidhje me këtë çështje, luteni që: Ftesën për seancë, së bashku me Procesverbalin e 

datës 3.12.2013, të cilat janë të përkthyera në gjuhën malazeze, brenda afatit kohor t’ia 

dorëzoni organeve kompetente, në mënyrë që ato t’i dorëzohen të paditurës në adresën 

e lartcekur, duke na kthyer pastaj neve fletëkthesën për pranimin e ftesës dhe të 

procesverbalit nga ana e të paditurës. 

 

Shpresojmë në bashkëpunimin tuaj. 

 

Gjyqtari, 

Arben Arbeni 

 

Shtojcë: Procesverbali dhe Ftesa  

 

2.2 Procedura për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në lëmin civile, 

për lutjet që burojnë nga shtetet e huaja, drejtuar Kosovës 

 

Edhe në këto raste, sipas Udhëzimit Administrativ të lartpërmendur të Ministrisë së 

Drejtësisë, procedura kalon nëpër 5 faza, përkatësisht: 

- Pranimi i lutjes nga shteti i huaj; 

- Shqyrtimi lutjes nga Divizioni për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në 

kuadër të Ministrisë së Drejtësisë; 

- Vendimi i Divizionit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar për ta dërguar 

lutjen në gjykatën përkatëse; 

- Përgjigja nga gjykata apo autoriteti përkatës; 

- Përcjellja e përgjigjes së gjykatës apo autoritetit përkatës nga Divizioni tek 

autoriteti kërkues i shtetit përkatës. 

 

Shtrohet pyetja: Çka ndodh në rastet kur kërkesa vjen nga shteti përkatës i cili nuk e ka 

njohur Republikën e Kosovës apo kur kërkesa e një gjykate vendore përmes Divizionit 

duhet t’i drejtohet një shteti të caktuar i cili nuk e ka njohur Republikën e Kosovës. Për 

të tilla raste mund të ekzistojnë tri mundësi: 

- Mundësia e parë është refuzimi i lutjes nga shteti i huaj që nuk e ka njohur 

Republikën e Kosovës;  

- Mundësia e dytë është përcjellja e lutjes në bazë të reciprocitetit dhe 

mirësjelljes;  

- Mundësia e tretë është shfrytëzimi i komunikimit përmes Zyrës së 

Përfaqësuesit Special të BE-së. 
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Disa shembuj praktik, të veprimeve procedurale, në rastet e ndihmës juridike 

ndërkombëtare për rastet të cilat i drejtohen organeve vendore 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

NJN.nr.2/2016 

 

PROCESVERBAL 

 
I përpiluar më datë 20.5.2016, në Gjykatën Themelore në Prizren, e në bazë të lutjes së 

Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Kosovës, me nr.04-2-1392-G/16 të datës 

3.5.2016, në lidhje me dorëzimin e Ftesës për pjesëmarrjen në seancën e shqyrtimit 

kryesor për datën 15.6.2016, në ora 10:00, përfaqësuesit të autorizuar të Kompanisë së 

Sigurimeve “Kosova”- dega në Prizren, e në lidhje me lëndën kontestimore të Gjykatës 

Themelore në Beranë - Republika e Malit të Zi, sipas numrit të tyre të punës, 

C.nr.250/2014.  

  

Nga gjykata janë prezent: 

 

Gjyqtari i procedurës jashtëkontestimore 

Hasan Hasani 

 

Procesmbajtësja 

Besa Gashi 

  

Seancë e filluar në ora 10:00 

 

Konstatohet se në bazë të Ftesës, para gjykatës paraqitet Lirie Krasniqi, juriste e 

diplomuar nga Prizreni, si e autorizuar e Kompanisë së Sigurimeve “Kosova” - dega në 

Prizren, identitetin e të cilës gjykata e ka vërtetuar përmes letërnjoftimit të lëshuar nga 

MPB e R.K., me numër personal 1001215669, e cila në këtë rast gjykatës ia ka 

dorëzuar një ekzemplar të autorizimit. 

 

Pasi që e njëjta, është njoftuar me përmbajtjen e lutjes së Ministrisë së Drejtësisë së 

Republikës së Kosovës, me nr.04-2-1392-G/16, të datës 3.5.2016, të njëjtës i dorëzohet 

Ftesa për seancën e shqyrtimit kryesor, të caktuar pranë Gjykatës Themelore në 

Beranë- Republika e Malit të Zi, për datën 15.6.2016 në ora 10:00, të cilin fakt e njëjta 

e konfirmoj përmes nënshkrimit të saj. 

 

---------------- 

 
Seanca ka përfunduar në ora 10:15 

 

Procesmbajtësja,      Gjyqtari, 

Besa Gashi       Hasan Hasani 
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REPUBLIKA E KOSOVËS 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

NJN.nr.2/16 

Datë: 21.05.2016 

 

MINISTRISË SË DREJTËSISË 

Departamentit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar 

 

Z. Halim Halimi - Drejtor i departamentit 

 

PRISHTINË 

 

Lidhja juaj: MD/DBGJ/2715/dk/16 

DBJN/2016-178 

 

Në këtë gjykatë, me datë 3.5.2016, nga ana Juaj ka arritur akt-lutja, me qëllim të 

dorëzimit të dokumentacionit- Ftesës nga ana e Gjykatës Themelore në Beranë - 

Republika e Malit të Zi, të autorizuarit të të paditurës, Kompania e Sigurimeve 

“Kosova” - dega në Prizren. 

 

Kjo gjykatë, me datën 20.5.2016, ka bërë dorëzimin e dokumentacionit - Ftesës, të 

autorizuarit të të paditurës, Kompania e Sigurimeve “Kosova” - dega në Prizren, 

përkatësisht personit të quajtur Lirie Krasniqi, juriste e diplomuar nga Prizreni, e cila 

ftesën në fjalë e ka pranuar personalisht dhe pa kurrfarë vërejtje. 

 

Konsiderojmë se në këtë mënyrë është përmbushur në tërësi akt-lutja juaj.  

  

Bashkangjitur këtij akti ua dërgojmë edhe procesverbalin mbi pranimin e dorëzimit të 

dokumentacionit - ftesës, në kompetencën tuaj të mëtutjeshme. 

 

Ju falënderojmë për mirëkuptim.  

 

 

Gjyqtari 

 

__________ 
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GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

NJN.nr.3/2016 

 

PROCESVERBAL 

 

I përpiluar më datë 10.5.2016, në Gjykatën Themelore në Prizren, në bazë të lutjes së 

Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Kosovës, me nr.04-2-1392-G/16, të datës 

3.5.2016, në lidhje me dorëzimin e ftesës për pjesëmarrjen në seancën kryesore për 

datë 15.6.2016, në ora 10:00, përfaqësuesit të autorizuar të Kompanisë së Sigurimeve 

“Kosova” - dega në Prizren, e në lidhje me lëndën kontestimore të Gjykatës Themelore 

në Beranë - Republika e Malit të Zi, sipas numrit të tyre të punës, C.nr.250/2014. 

 

Nga gjykata janë prezent: 

 

Gjyqtari i procedurës jashtëkontestimore 

Hysen Hyseni 

 

Procesmbajtësja 

Besa Gashi 

 

Seanca e filluar në ora 10:00 
 

Konstatohet se asnjë person nuk prezanton palën e ftuar, Kompania e Sigurimeve 

“Kosova”, dega në Prizren, për të cilën Gjykata nuk ka prova se e njëjta është ftuar në 

mënyrë të rregullt, pasi që gjykatës i është kthyer fletë dërgesa me konstatimin se e 

njëjta është e panjohur në adresën e dhënë. 

 

Seanca ka përfunduar në ora 10,10 

 

 

Procesmbajtësja      Gjyqtari 

Besa Gashi       Hysen Hyseni 
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REPUBLIKA E KOSOVËS 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

NJN.nr.3/16 

Datë: 11.5.2016 

 

MINISTRISË SË DREJTËSISË 

Departamentit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar 

 

Z. Halim Halimi - Drejtor departamenti 

 

PRISHTINË 

 

Lidhja juaj: MD/DBGJ/2715/dk/16 

DBJN/2016-178 

 

Në këtë gjykatë, me datë 20.4.2016, nga ana Juaj ka arritur akt-lutja, me qëllim të 

dorëzimit të dokumentacionit - ftesës nga ana e Gjykatës Themelore në Beranë - 

Republika e Malit të Zi, të autorizuarit të të paditurës, Kompania e Sigurimeve 

“Kosova” - dega në Prizren. 

 

Me keqardhje ju njoftojmë se kjo Gjykatë, me datën 10.5.2016, e ka caktuar seancën 

gjyqësore për këtë qëllim, por në bazë të konstatimit të cekur në fletë dërgesën e 

dërguar të paditurës, e sipas adresës së përcjellë nga ana e juaj, ka rezultuar se kjo 

adresë është e pasaktë. 

 

Bashkangjitur këtij akti, ua dërgojmë edhe procesverbalin me konstatimin e cekur si 

më lartë, në kompetencën tuaj të mëtutjeshme. 

 

Ju falënderojmë për mirëkuptim.  

 

 

Gjyqtari 

 

____________ 
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Shembull praktik i njohjes së vendimit të huaj 

 

CN.13/14 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari_________, me sekretaren juridike 

_________, duke vendosur lidhur me propozimin e propozuesës Antoneta Balaj, mbiemrin 

e vajzërisë Krasniqi nga Prizreni, të cilën e përfaqëson e autorizuara Mediha Krasniqi, në 

lidhje me pranimin e vendimit të huaj gjyqësor, me datë 15.1.2016 mori këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 
PRANOHET VENDIMI i Gjykatës së Qarkut Willisau të Kantonit të Luzern të 

Zvicrës, me nr. 2D4 12 39 FAM 54 të dt. 28.11.2014, me të cilin është zgjidhur 

martesa në mes të Antoneta Balaj-Krasniqi dhe Elvis Balaj.  

 

A r s y e t i m 
 

Propozuesja Antoneta Balaj-Krasniqi, ka parashtruar propozimin për pranimin e vendimit 

të Gjykatës së Qarkut Wallisau të Kantonit të Lucernit të Zvicrës, me nr 2D4 12 39 FAM 

54 të dt. 28.11.2012, me të cilën është zgjidhur martesa në mes të Antoneta Balaj-Krasniqi 

dhe Elvis Balaj, e lidhur me 17.7.2006, pranë zyrës së gjendjes civile në Gjakovë. 

 

Me shikimin e vendimit të Gjykatës së Qarkut Wallisau të Kantonit të Lucernit të 

Zvicrës, me nr.2D4 12 39 FAM 54 të datës 28.11.2014, është vërtetuar se palët e kanë 

zgjidhur martesën. Vendimi në fjalë është i plotfuqishëm nga data 15.1.2015. 

 

Vendimi i Gjykatës së Qarkut Wallisau të Kantonit të Lucern të Zvicrës, me nr.2D4 12 

39 FAM, i datës 28.11.2014, është dokument zyrtar i shtetit të huaj. Gjykata Themelore 

në Prizren, në bazë të nenit 101, al.1, lidhur me nenin 86, 87 dhe 92 al, 2 të Ligjit mbi 

Zgjidhjen e Konflikteve të Ligjeve me dispozitat e vendeve të tjera në raportet e 

caktuara (Gazeta Zyrtare nr.43/82), i cili aplikohet në bazë të Rregullores së UNMIK-

ut 1999/24, si dhe nr.2000/59, mbi ndryshimin e Rregullores nr.1999/24, të PSSP-së të 

OKB-së, si dhe Ligjit mbi Gjykatat, vërteton se janë plotësuar kushtet për njohjen e 

vendimit në fjalë. 

 

Nga arsyet e lartcekura u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

 

CN.nr.13/14, me datë 15.01.2014 

 

Sekretarja juridike      Gjyqtari 

______________      _____________ 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi, pala e pakënaqur mund të paraqes 

ankesë pranë Gjykatës së Apelit në Prishtinë, në afatin prej 15 ditëve pas ditës së 

pranimit, e nëpërmjet të kësaj gjykate. 
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2.3. Juridiksioni në bazë të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK) 

 

Në bazë të Udhëzimit Administrativ, parashihet se Divizioni për Bashkëpunim Juridik 

Ndërkombëtar duhet t’i përcjell të gjitha lutjet për dërgim nëpër gjykata, përveç nëse 

përcaktohet ndryshe me ligjin në fuqi. Me nenit 105 të LPK-së, parashihet një 

përjashtim nga rregulli i përgjithshëm se gjykatat duhet të kryejnë dërgimin. Kështu me 

këtë nen parashihet se “kur dorëzimi i shkresave duhet të bëhet ndaj 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
102

”. 

Përndryshe, me kreun II, përkatësisht nenet 37-66 të LPK-së, përcaktohen rregullat në 

bazë të të cilave gjykatat e Kosovës e kanë juridiksionin mbi llojet specifike të padive. 

 

2.4. Kompetenca sipas Ligjit për Arbitrazhin 
 

Sipas Ligjit për Arbitrazhin të vitit 2007, vendimi i arbitrazhit mund të jetë titull për 

përmbarim. Kështu, sipas nenit 39 të këtij ligji, Gjykatat Ekonomike, përkatësisht tani 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, ka 

kompetencë për ta njohur një kërkesë për njohje dhe ekzekutim të një vendimi të 

arbitrazhit që është marrë jashtë Kosove, me kusht që kjo kërkesë t’i plotësojë disa 

kritere. Këto kritere janë:  

- Kërkesës duhet bashkangjitur origjinalin e vendimit ose kopja e vërtetuar e 

vendimit;  

- Kërkesës duhet bashkangjitur origjinalin e marrëveshjes së arbitrazhit ose një 

kopje të vërtetuar të saj. 

- Origjinalit gjithashtu duhet bashkangjitur një përkthim të certifikuar 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
103

. 

 

Me këtë ligj parashihen edhe kushtet të cilat ia mundësojnë palës kundër të cilës bëhet 

kërkesa, që ta kundërshtoj këtë kërkesë për ekzekutimin e vendimit apo marrëveshjes 

së arbitrazhit të huaj. Në këtë mënyrë, edhe me nenin 61 të LPP-së, parashihet se 

organi përmbarues mund ta shtyjë ekzekutimin, në rast se është dorëzuar kërkesa për ta 

hedhur poshtë vendimin e arbitrazhit.  

 

Sa i përket ekzekutimit të vendimeve të huaja të arbitrazhit, vlen të përmendet 

Konventa e Nju Jorkut - Konventa e Kombeve të Bashkuara për Njohjen dhe 

Ekzekutimin e Vendimeve të Huaja të Arbitrazhit, e vitit 1958. Sipas Ligjit për 

Arbitrazh të Kosovës, nuk është përshkruar në mënyrë të saktë procedura për njohjen e 

vendimit apo marrëveshjes së arbitrazhit të huaj. Kështu neni 39 i këtij ligji nuk 

qartëson nëse Gjykata Ekonomike (tani Departamenti për Çështje Ekonomike), ka 

kompetencë apo jo për t’i shqyrtuar arsyet e ligjshmërisë së rastit apo nëse kompetenca 

për shqyrtim kufizohet në arsyet që janë përmendur vetëm në nenin 39 të këtij ligji. 

                                                           
102 Shih nenin 105 të LPK-së. 
103 Shih nenin 39 të Ligjit për Arbitrazhin. 
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Arsyet që janë përmendur nën nenin 39 të ligjit të arbitrazhit, janë të ngjashme me ato 

të Konventës së Nju Jorkut. Kështu, si arsye për refuzim në këtë Konventë përmenden: 

- Palët e arbitrazhit nuk kanë pasur kapacitet ligjor; 

- Sipas dispozitave që janë treguar nga palët në marrëveshjen e arbitrazhit dhe 

në rast të mos ekzekutimit të një marrëveshje të tillë, sipas ligjit të shtetit në 

të cilët merret vendimi i arbitrazhit, marrëveshja e arbitrazhit anulohet dhe 

shpallet e pavlefshme; 

- Pala ndaj të cilës kërkohet marrja e vendimit, nuk është informuar për 

caktimin e arbitrazhit apo seancat e arbitrazhit, ose përndryshe nuk ka qenë në 

gjendje që të merr pjesë në këto seanca; 

- Vendimi i arbitrazhit e shqyrton një mosmarrëveshje që nuk është paraparë 

me marrëveshje të arbitrazhit apo ka të bëj me një çështje që është jashtë 

suazave të marrëveshjes së arbitrazhit; 

- Përbërja e organit të arbitrazhit apo procedura e arbitrazhit nuk ka qenë me 

përputhje me marrëveshjen e arbitrazhit ose në rast të mungesës së një 

marrëveshje të tillë me ligjet e shtetit në të cilat ka ndodhur arbitrazhi;  

- Vendimi i arbitrazhit nuk ka hyrë në fuqi midis palëve, ose është zhvleftësuar 

apo pezulluar nga një organ kompetent i shtetit në të cilin është marrë një 

vendim i tillë
104

. 

 

3. Konventa e Luganos 
 

Si akt apo instrument ndërkombëtar i cili në vete përmban rregulla në lidhje me njohjen 

dhe përmbarimin e vendimeve të huaja, është edhe Konventa e Luganos, e nënshkruar 

nga palët kontraktuese në Lugano të Zvicrës më 30.10.2007. Në fakt, qëllimi kryesor i 

kësaj konvente është thjeshtimi i procedurave për njohjen dhe ekzekutimin e 

vendimeve të huaja. Kjo konventë zbatohet për çështjet civile dhe tregtare, çfarëdo që 

të jetë lloji i gjykatës apo tribunalit. Megjithatë, Konventa e Luganos nuk zbatohet për 

rastet si në vijim: 

- Statusin apo kapacitetin ligjor të personave fizikë, të drejtat në pronë që 

burojnë nga ndonjë marrëdhënie martesore, testament dhe trashëgimi; 

- Procedurën e falimentimit dhe procedurat që lidhen me likuidimin e 

kompanive të falimentuara apo të personave të tjerë juridik; 

- Sigurimin social; 

- Arbitrazhin
105

. 

 

Përndryshe, rregullat e kompetencës të cilat parashihen me Konventën e Luganos, janë 

të ngjashme me rregullat e kompetencave që parashihen me Rregulloren Brukseli I.  

 

Konventa e Luganos bazohet në parimin se shpallja e përmbarueshmërisë duhet të jetë 

në një fare mase automatike dhe t’i nënshtrohet vetëm një verifikimi formal, pa ndonjë 

shqyrtim të arsyeve për refuzimin e njohjes që janë paraparë me Konventë, për fazën 

fillestare. Në fakt, shqyrtimi i shkaqeve për refuzimin e njohjes dhe përmbarimit të 

                                                           
104 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 37-38. 
105 Po aty, faqe 40. 
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vendimit të huaj, shtyhet për fazën e dytë në të cilën pala kundër të cilës do të zbatohet 

përmbarimi, duhet t’i tregoj arsyet e kundërshtimit eventual. Përndryshe, me nenin 32 

të Konventës, theksohet se për qëllime të kësaj Konvente, të gjitha vendimet të cilat 

merren nga ndonjë gjykatë e kanë efektin e “aktgjykimit” dhe se ky term përfshin edhe 

urdhrat për shpenzimet që mund të bëhen nga ndonjë zyrtar i gjykatës, siç është rasti në 

disa shtete evropiane. Edhe aktvendimet për caktimin e masave të përkohshme dhe 

mbrojtëse, hyn në kuadër të përkufizimit të “aktgjykimeve”, me kusht që ato të jenë 

caktuar në njërin nga shtetet palë nënshkruese të Konventës dhe që palëve t’u jetë 

ofruar mundësia për t’u dëgjuar në shtetin e origjinës, me rastin e caktimit të masës së 

përkohshme. E njëjta gjë vlen edhe për aktgjykimet me të cilat është vendosur in 

meritum. Përveç kësaj, me Konventë, parashihet se një aktgjykim i lëshuar në shtetin e 

origjinës, nuk do të njihet e as përmbarohet, nëse për atë çështje tashmë është nxjerrë 

një aktgjykim tjetër në shtetin kërkues dhe me të cilin është vendosur ndryshe. Në bazë 

të nenit 36 të Konventës, përjashtohet mundësia e shqyrtimit të përmbajtjes së 

aktgjykimit.  

 

Definicioni i gjykatave dhe se çka nënkuptohet me to, sipas kësaj Konvente, është 

mjaft i gjerë, por që kryesisht aludohet në organet e shtetit palë të Konventës, të cilat 

kanë kompetencë për të vendosur çështjet të cilat ndërlidhen me këtë Konventë.  

 

4. Konferenca e Hagës për të Drejtën Ndërkombëtare Private (KHDNP) 
 

Konventat e Hagës të cilat më së shumti ratifikohen dhe zbatohen në çështjet e ndihmës 

juridike ndërkombëtare në lëmin civile janë: 

- Konventa e Hagës për Procedurën Civile, e miratuar më 1.3.1954, e cila 

përfshinë në vete aspekte të dërgimit të dokumenteve dhe marrjen e dëshmive 

jashtë vendit; 

- Konventa e Hagës për dërgimin jashtë vendit të dokumenteve gjyqësore dhe 

jashtëgjyqësore në çështjet civile dhe tregtare, e miratuar më 15 Nëntor 1965, 

e cila rregullon mënyrën e dërgimit të dokumenteve gjyqësore dhe 

jashtëgjyqësore që duhet të përcjellën nga një shtet në një shtet tjetër. 

- Konventa për marrjen e dëshmive jashtë vendit në çështjet civile dhe tregtare, 

e miratuar më 18 mars 1970, e cila përcakton mënyrën e bashkëpunimit për 

marrjen e dëshmive jashtë vendit në çështjet civile dhe tregtare, përfshi këtu 

edhe marrjen e dëshmive me anë të letër-kërkesave ose përmes agjentëve dhe 

komisionarëve diplomatikë apo konsullorë; 

- Konventa për heqjen e kërkesës së legjislacionit për dokumentet e huaja 

publike (Konventa e Apostilit), e datës 5.10.1961, e cila përcakton në vete një 

metodë më të thjeshtuar për vërtetimin e autenticitetit të dokumenteve publike 

për përdorim jashtë vendit, me ç’rast nga vendi prej nga e ka prejardhjen 

dokumenti lëshohet vetëm një vërtetim i vetëm; 

- Konventa për njohjen dhe përmbarimin e aktgjykimeve të huaja në çështjet 

civile dhe tregtare, bashkë me protokollin plotësues të saj, të datës 1.2.1971, 

të cilat parashohin detaje rreth kushteve për njohjen dhe përmbarimin e 

aktgjykimeve të huaja; 
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- Konventa për marrëveshjen për zgjedhjen e gjykatës, e datës 30.6.2005, e cila 

ende nuk është në fuqi, e cila ka të bëjë me marrëveshjet për zgjedhjen e 

gjykatës, me të cilën parashihet që gjykata e zgjedhur të vendos për çështjen 

përkatëse, duke i përjashtuar gjykatat e tjera, ku në këtë rast vendimi i 

gjykatës së zgjedhur duhet të njihet dhe përmbarohet
106

. 

 

Në fakt, Konferenca e Hagës dhe Konventat e dala nga kjo Konferencë, kanë ndikuar 

që bashkëpunimi në mes shteteve të jetë më i lehtë dhe më teknik, ndërsa parimet të 

cilat i përmbajnë në vete konventat e Hagës, kanë filluar të trajtohen si e drejtë 

zakonore ndërkombëtare. 

 

4.1. Konventa e Hagës për dërgimin jashtë vendit të dokumenteve gjyqësore 

dhe jashtëgjyqësore në çështjet civile dhe tregtare, e miratuar më 15 Nëntor 1965 

 

Kjo Konventë i shqyrton kanalet e dërgimit që duhet të përdoren në rast se një shkresë 

gjyqësore apo jashtëgjyqësore duhet të dërgohet nga një shtet palë e konventës, në një 

shtet tjetër palë nënshkruese e Konventës. Me një fjalë, kjo Konventë, më shumë 

përqendrohet në metodat e dërgimit se sa në metodën e dorëzimit. KHDNP ka bërë të 

ditur se 66% e shkresave në vitin 2006, është ekzekutuar brenda 2 muajve.  

 

Kjo konventë zbatohet për të gjitha rastet, si në çështjet civile, ashtu edhe në ato 

tregtare, kur dihet adresa e personit të cilit duhet t’i dërgohet shkresa jashtë vendit, 

ndërsa e njëjta nuk zbatohet kur nuk dihet adresa e atij personi.  

 

Sipas kësaj Konvente, parashihet që të krijohet një kanal kryesor i komunikimit, 

përkatësisht një organ apo zyrtar kompetent gjyqësor i cili sipas ligjit të shtetit kërkues, 

ia dërgon shkresën që duhet të dorëzohet Autoritetit Qendror të shtetit. Kësaj kërkese i 

bashkëngjitet një model i posaçëm i formularit, i paraparë me Konventë përkatësisht 

me aneks Konventë
107

. 

 

Konventa në fjalë, parasheh edhe kanale alternative të komunikimit, siç janë: kanalet 

diplomatike apo konsullore, kanalet postare, komunikimi direkt në mes të zyrtarëve 

gjyqësorë, etj. 

 

Në parim, komunikimi në mes shteteve për qëllime të Konventës, është pa pagesë, në 

përjashtim të rasteve kur aplikuesi duhet të bëjë pagesën për shpenzimet e shkaktuara si 

rezultat i angazhimit të zyrtarit gjyqësor ose të ndonjë personi tjetër kompetent, ose 

përdorimit të ndonjë metode tjetër të veçantë të komunikimit. 

 

                                                           
106 Po aty, faqe 50 e tutje. 
107 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 53, cituar sipas “The Practical Handbook on the Operations of 

the Hague Service Convention, HCCH, 2006. 
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4.2. Konventa për marrjen e dëshmive jashtë vendit në çështjet civile dhe tregtare, 

e miratuar më 18 Mars 1970 

 

Kjo Konventë, përcakton metodat e bashkëpunimit për marrjen e dëshmive jashtë 

shtetit në çështjet civile dhe tregtare. Kjo Konventë, zbatohet vetëm ndërmjet shteteve 

palë nënshkruese të Konventës dhe siguron marrjen e dëshmive qoftë me anë të letër-

kërkesave, apo nga zyrtarët diplomatik dhe konsullor.  

 

Sipas Konventës, secili shtet kontraktues cakton një autoritet qendror i cili merr 

përsipër të pranojë letër-lutjet që vijnë nga një autoritet gjyqësor i një shteti tjetër 

kontraktues i kësaj Konvente dhe që t’i përcjell ato tek autoriteti kompetent për t’i 

përmbaruar ato. Kësisoj, autoriteti gjyqësor i shtetit kërkues përcjellë letër-kërkesën për 

marrjen e dëshmive të cilat synohen të përdoren në procedurat gjyqësore në shtetin 

kërkues, autoritetit qendror të shtetit të përmbarimit (pa u përcjellë fare përmes ndonjë 

autoriteti tjetër të atij shteti). Gjuha është ose gjuha e shtetit kërkues ose anglisht ose 

frëngjisht
108

. 

 

Një person që duhet të merret në pyetje, mund të refuzojë të japë dëshminë për sa kohë 

që ai ka privilegjin ose detyrën për të refuzuar dhënien e dëshmisë në rastet: 

- Sipas ligjit të shtetit përmbarues; ose 

- Sipas ligjit të shtetit të origjinës dhe kur privilegji ose detyrimi janë 

përcaktuar në letërkërkesë
109

. 

 

Sa i përket shpenzimeve, kjo Konventë thekson se në parim përmbarimi i letërlutjes për 

qëllime të kësaj Konvente, nuk i nënshtrohet rimbursimit të taksave apo të 

shpenzimeve, përveç tarifave të parapara për nevoja të angazhimit të ekspertëve apo 

përkthyesve
110

. 

 

4.3. Konventa për heqjen e kërkesës së legjislacionit për dokumentet e huaja 

publike (Konventa e Apostilit), e datës 5.10.1961 

 

Konventa Apostile i mundëson shteteve anëtare të saj, zëvendësimin e një procesi të 

gjatë dhe të kushtueshëm të legalizimit, me lëshimin e thjeshtë të një Apostili 

(certifikata e Apostilit, apo vetëm certifikata). Në praktikë kjo Konventë është treguar 

shumë efikase dhe e dobishme. Në fakt për shkak të efikasitetit të saj, këtë Konvente 

deri më tani e kanë ratifikuar mbi 100 shtete kontraktuese, kurse me miliona njerëz 

brenda vitit e përdorin dhe “përfitojnë” nga kjo Konventë.  

 

Konventa zbatohet vetëm për dokumente publike në rastet: 

- Për dokumentet që burojnë nga autoriteti gjyqësor, apo ndonjë tribunal tjetër 

ekuivalent i shtetit kontraktues, përfshirë këtu edhe kërkesat të cilat mund t’i 

bëjë ndonjë prokuror publik, apo nëpunës administrativ i ndonjë gjykate; 

                                                           
108 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 59. 
109 Shih nenin 11 të Konventës për marrjen e dëshmive jashtë vendit në çështjet civile dhe tregtare. 
110 Shih nenin 14 të Konventës për marrjen e dëshmive jashtë vendit në çështjet civile dhe tregtare. 
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- Dokumentet administrative; 

- Aktet noteriale; 

- Certifikatat zyrtare të cilat janë të vendosura në dokumentet e nënshkruara 

nga personat privat, të vërtetuara tek noteri kompetent
111

. 

 

Kjo Konventë nuk zbatohet: 

- Për dokumentet e ekzekutuara nga agjentët diplomatikë apo konsullorë; 

- Për dokumentet administrative që lidhen drejtpërdrejtë me veprime tregtare 

apo doganore
112

. 

 

Si dokumente më të shpeshta për të cilat janë lëshuar Apostilet janë: certifikatat e 

lindjes, martesës, vdekjes, patenta shoferi, vendimet gjyqësore, aktet noteriale, 

diplomat akademike etj. 

 

Apostili asnjëherë nuk lidhet me përmbajtjen e dokumentit, por vetëm me vërtetimin e 

autenticitetit të nënshkrimit të personit nënshkrues si dhe identitetin e vulës të cilën e 

mban ai dokument. Përndryshe apostili mund të lëshohet vetëm nga një organ shtetëror 

apo autoritet tjetër kompetent, nga i cili edhe buron dokumenti përkatës publik
113

.  

 

4.4. Konventa për njohjen dhe përmbarimin e aktgjykimeve të huaja në çështjet 

civile dhe tregtare, bashkë me protokollin plotësues të saj, të datës 1.2.1971 
 

Kjo Konventë, zbatohet për vendimet e dhëna në çështjet civile ose tregtare nga 

gjykatat e shteteve nënshkruese të Konventës. Konventa thekson se një vendim i dhënë 

nga njëri prej shteteve kontraktuese, do të ketë të drejtë për njohje dhe përmbarim në 

një shtet tjetër nënshkrues të Konventës, nëse: 

- Vendimi është dhënë nga një gjykatë që konsiderohet të ketë jurisdikcion 

brenda kuptimit të kësaj Konvente, dhe 

- Nuk i nënshtrohet më formave të zakonshme të rishikimit në shtetin e 

origjinës; 

- Vendimi është i përmbarueshëm si në shtetin ku dërgohet, e ashtu edhe në atë 

të origjinës
114

. 

 

Procedura për njohjen dhe përmbarimin e vendimeve të huaja udhëhiqet nga ligji i 

shtetit pranues për aq sa kjo Konventë nuk parashikon ndryshe. Në përgjithësi njohja 

dhe përmbarimi nuk mund të refuzohet për arsye se gjykata e shtetit të origjinës ka 

aplikuar një ligj tjetër nga ai që do ta aplikonte shteti pranues sipas rregullave të së 

drejtës ndërkombëtare private. Sipas Konventës, përjashtohet çdo mundësi e rishikimit 

të meritave të vendimit të dhënë nga gjykata e origjinës.  

 

                                                           
111 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 61. 
112 Po aty, faqe 61. 
113 Po aty, faqe 61. 
114 Po aty, faqe 58. 
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4.5. Konventa për marrëveshjen për zgjedhjen e gjykatës, e datës 30.6.2005 

 

Siç edhe u cek më lartë, kjo Konventë ende nuk është në fuqi. Janë bërë disa përpjekje 

në të kaluarën që e njëjta të ratifikohet dhe fuqizohet, por Konventën e kishin 

nënshkruar shumë pak shtete, për çka edhe deri më tani nuk ka hyrë në fuqi zbatimi i 

saj. Konventa synon të ofrojë qartësi dhe sigurojë efikasitetin e marrëveshjeve 

ekskluzive në mes palëve për zgjedhjen e gjykatës për zgjidhjen e kontesteve tregtare, 

si dhe rregullon njohjen dhe përmbarimin e aktgjykimeve të bëra si rezultat i 

procedurës gjyqësore bazuar në këto marrëveshje
115

.  

 

5. Bashkimi Evropian - rregullativa ligjore në fushën e procedurës 

civile evropiane 

 

Marrëdhënia ndërmjet të drejtës komunitare dhe asaj kombëtare, për sa i përket fushave 

që janë objekt të rregullativës ligjore evropiane, karakterizohet nga dy kritere dhe atë 

kriterit të supremacisë të të parës ndaj të dytës, pra të supremacisë së të drejtës 

komunitare ndaj asaj kombëtare, si dhe kriterit të zbatimit të menjëhershëm të së 

drejtës komunitare nga ana e gjykatave vendore. Nga kjo rregull nuk bën përjashtim as 

e drejta procedurale edhe pse për shumë vite e kjo e drejtë është konsideruar si e drejtë 

respektive e secilit shtet anëtar duke u përjashtuar kështu nga zona e zbatimit të 

traktateve komunitare
116

.  

 

Fillimet e një të drejtë procesuale komunitare mund të gjenden qysh në nenin 293 të 

Traktatit të Romës, i cili asokohe promovonte njohjen dhe qarkullimin e vendimeve 

gjyqësore ndërmjet shteteve të vendeve anëtare, si element i rëndësishëm i përkrahjes 

së të ashtuquajturave katër lirive themelore (liria e qarkullimit të personave, të mirave 

materiale, të kapitaleve dhe të shërbimeve). Me avancimin e mëtutjeshëm të proceseve 

integruese dhe me përafrimin e të drejtës së shteteve anëtare me të drejtën komunitare, 

janë direktivat e shumta të Komunitetit ato të cilat zënë vend edhe për çështjet 

procedurale. Kësisoj, mund të përmendet direktiva e datës 29.6.2000 mbi luftën kundër 

vonesave të pagesave në transaksionet tregtare, e cila ndër të tjera, i kishte detyruar 

ligjvënësit e shtetit italian në anulimin e nenit 663, paragrafi i fundit të Kodit të 

Procedurës Civile, i cili Kod, ndalonte mundësinë e përdorimit të dekretit urdhërues-

detyrues kundër debitorëve rezident jashtë shtetit anëtar
117

.  

 

                                                           
115 Deri më tani, këtë konventë e kanë nënshkruar SHBA-ja dhe Bashkimi Evropian në vitin 2009. 

Argjentina, Australia dhe Kanadaja, janë në duke punuar aktivisht për nënshkrimin e kësaj Konvente. 

Cituar sipas Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 62. 
116 Paolo Biavati, Michele Angelo Lupoi, Redi Nazim Shtino “E Drejta Procesuale Civile Evropiane”, 

Geer, 2010, faqe 73. 
117 Paolo Biavati, Michele Angelo Lupoi, Redi Nazim Shtino, “E Drejta Procesuale Civile 

Evropiane”, Geer, 2010, faqe 73. 
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5.1. Traktati i Amsterdamit 

 

Traktati i Amsterdamit, ndër të tjera, ka krijuar kompetenca për hartimin dhe miratimin 

e legjislacionit mbi bashkëpunimin gjyqësor. Në mënyrë eksplicite, Traktati përmend 

disa masa të tilla, siç janë: përmirësimi dhe thjeshtimi i sistemit për dorëzimin 

ndërkufitar të dokumenteve gjyqësore dhe jashtë gjyqësore, njohjen dhe përmbarimin e 

vendimeve në çështjet civile dhe tregtare, duke përfshirë vendimet për çështjet 

gjyqësore si dhe eliminimin e pengesave për funksionimin e mirë të procedurës civile, 

nëse është e nevojshme edhe duke e nxitur pajtueshmërinë e rregullave mbi procedurën 

civile në shtetet anëtare të BE-së
118

. Kësisoj, ky bashkëpunim ka rezultuar me tri efekte 

të mëdha: 

- Legjislacioni i ri mund të hyjë në fuqi më shpejt pasi që nuk ka nevojë për të 

kaluar nëpër procedurat e miratimit të parlamenteve kombëtare; 

- Ka ardhur më shumë në shprehje parimi i mbizotërimit të legjislacionit të BE-

së (i ashtuquajturi acqui cumunitare) mbi të drejtën kombëtare; 

- Legjislacioni i BE-së, për bashkëpunim ndërkombëtar është pjesë e acqui 
cumunitare, e që do të thotë se të gjitha shtetet e ardhshme anëtare të BE-së, 

detyrohen të veprojnë sipas këtij legjislacioni nga momenti i aderimit
119

. 

 

Sipas Traktatit të Amsterdamit, efektet në kuptim të bashkëpunimit juridik 

ndërkombëtar në lëmin civile, kanë të bëjnë me: 

- Përmirësimin dhe thjeshtimin: 

1. Të sistemit për dorëzimin ndërkufitar të dokumenteve gjyqësore dhe 

jashtë-gjyqësore; 

2. Bashkëpunimin në marrjen e dëshmive; 

3. Njohjen dhe zbatimin e vendimeve në çështjet civile dhe tregtare, duke 

përfshirë vendimet në rastet jashtëgjyqësore; 

- Nxitjen e pajtueshmërisë së rregullave në fuqi në shtetet anëtare në lidhje me 

konfliktin e ligjeve dhe juridiksionit; 

- Eliminimin e pengesave për funksionimin e mirë të procedurës civile, nëse 

është e nevojshme duke nxitur pajtueshmërinë e rregullave mbi procedurën 

civile në fuqi në shtetet anëtare
120

. 

 

5.2 Rregullorja Bruksel I 
 

Në vitin 1968, shtetet e atëhershme anëtare të BE-së, duke vepruar sipas nenit 220 të 

Traktatit, përfunduan Konventën e Brukselit mbi Juridiksionin dhe Zbatimin e 

vendimeve në çështjet Civile dhe Tregtare, të njohur më vonë si Bruksel I. Përndryshe 

kjo rregullore, është njëra prej rregulloreve e cila më së shumti gjen zbatim nga shtetet 

komunitare
121

.  

                                                           
118 Shih nenin 65 të Traktatit. 
119 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 66 e tutje. 
120 Po aty, faqe 68. 
121 Paolo Biavati, Michele Angelo Lupoi, Redi Nazim Shtino, “E Drejta Procesuale Civile 

Evropiane”, Geer, 2010, faqe 87. 
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Kjo Konventë, në vitin 2001, u pasua me Rregulloren e Këshillit nr.44/2001, të datës 

22.12.2000, mbi Juridiksionin, Njohjen dhe Zbatimin e Vendimeve në Çështjet Civile 

dhe Tregtare dhe së fundi edhe me Rregulloren nr.1215/2012, mbi Juridiksionin dhe 

Njohjen dhe Zbatimin e Vendimeve në Çështjet civile dhe Tregtare. Përndryshe kjo e 

fundit ka hyrë në fuqi me 1.1.2015. 

 

Përmes kësaj Rregulloreje si dhe atyre pasuese të cekura më lartë, është krijuar baza 

ligjore e BE-së, që mundëson “lëvizjen” e lirë të aktgjykimeve, përkatësisht është bërë 

e mundshme që aktgjykimet e dhëna në një shtet anëtar të BE-së, të njihen dhe 

përmbarohen në një shtet tjetër anëtar të BE-së, edhe nëse debitori i aktgjykimit është 

banues në një shtet të tretë. Pra qëllimi i kësaj rregulloreje është qarkullimi i lirë i 

vendimeve në çështjet civile dhe tregtare.  

 

Rregullorja në fjalë ka të bëjë me të gjitha çështjet kryesore civile dhe tregtare, 

pavarësisht natyrës së gjykatës e cila ka vendosur apo tribunalit përkatës. Por 

rregullorja nuk zbatohet për detyrimet që kanë të bëjnë me mbajtjen-alimentacionin. 

Për këto detyrime është nxjerr rregullorja e veçantë nr.4/2009 e vitit 2008. Rregullorja 

në fjalë po ashtu nuk zbatohet as për: 

- Çështjet statusore të personave fizikë, të drejtat në pronën që lindin nga 

marrëdhëniet martesore, testamentet dhe trashëgiminë; 

- Falimentimin, procedurat që lidhen me likuidimin e kompanive të 

falimentuara apo të personave të tjerë juridik, marrëveshjet gjyqësore 

kompozimet si dhe procedurat analoge; 

- Sigurimet sociale; 

- Arbitrazhin
122

. 

 

5.3. Urdhri evropian për përmbarim (EEO) 
 

Në fakt, përdorimi i kësaj rregulloreje nuk është i detyrueshëm dhe palët në lidhje me 

përmbarimin e dokumenteve të huaja përmbarimore, mund të bazohen në Rregulloren 

Brukseli I dhe procedurat e parapara me këtë rregullore. Bazuar në këtë rregullore edhe 

është prezantuar një sistem i certifikimit të vendimeve për pretendimet pasurore në 

çështjet civile dhe tregtare. Kështu me kërkesë të kreditorit, në çdo kohë mund të 

kërkohet nga gjykata e origjinës që ta vërtetojë një vendim si Urdhër Evropian për 

Përmbarim (EEO), ku pas certifikimit, i njëjti mund të zbatohet në të gjitha shtetet 

anëtare të BE-së, pa pasur nevojën për ndonjë dokument tjetër përmbarues. Përmes 

kësaj rregulloreje bëhet përmbarimi i kërkesave të pakontestueshme dhe sipas 

rregullores, një kërkesë konsiderohet e pakontestueshme nëse: 

- debitori ka rënë dakord shprehimisht me pranim ose me anë të një 

marrëveshje e cila është miratuar nga një gjykatë apo përmbyllur para një 

gjykate në procedurën rrjedhëse; 

                                                           
122 Shih nenin 1 i Rregullores 44/2001 dhe nenin 1 të Rregullores 1215/2012, cituar sipas Erik Larson, 

Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështje civile”, 

faqe 72, si dhe Paolo Biavati, Michele Angelo Lupoi, Redi Nazim Shtino, “E Drejta Procesuale Civile 

Evropiane”, Geer, 2010, faqe 89. 
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- debitori nuk e ka kundërshtuar, në përputhje me kërkesat përkatëse 

procedurale sipas ligjit të shtetit anëtar të origjinës, në procedurën rrjedhëse; 

- debitori nuk është paraqitur ose përfaqësuar në një seancë gjyqësore në lidhje 

me këtë pretendim pasi ka kundërshtuar fillimisht kërkesën në procedurën 

rrjedhëse gjyqësore, me kusht që një sjellje e tillë paraqet një pranim të 

heshtur të kërkesës ose të fakteve të pretenduara nga kreditori sipas ligjit të 

shtetit ose të origjinës, ose 

- debitori ka rënë dakord shprehimisht për këtë në një instrument autentik
123

.  

 

5.4. Urdhëresa Evropiane për Pagesë (EPO) 

 

EPO paraqet një mekanizëm të ri në përmbarimin e vendimeve gjyqësore apo të 

autoriteteve ekuivalente
124

. Deri në themelimin e saj nuk ka ekzistuar një procedurë 

unike civile evropiane për këto çështje. Kësisoj del se Rregullorja Brukseli 1 dhe 

Urdhri Evropian për përmbarim (EEO) janë instrumente të zbatimit, kurse EPO është 

një rregullore për procedurën dhe si e tillë është e zbatueshme në tërë Evropën. 

 

Si synim i kësaj rregulloreje paraqitet të jetë: 

- thjeshtësimi, përshpejtimi dhe zvogëlimi i kostove të kontestit, në rastet 

ndërkufitare lidhur me kërkesat e pakontestueshme monetare; 

- mundësimi i qarkullimit të lirë të urdhëresave evropiane mbi pagesat në të 

gjithat shtetet anëtare duke përcaktuar standarde minimale, respektimi i të 

cilave i bënë të panevojshme procedurat për ndërmjetësim në shtetin anëtar 

para njohjes dhe zbatimit të këtij vendimi. 

- Sipas nenit 2 të rregullores, kjo e fundit vlen për lëndët civile dhe penale në 

rastet ndërkufitare, cila do qoftë natyra e gjykatës apo tribunalit. Kurse 

rregullorja nuk vlen për: 

- çështjet e të hyrave, doganave apo çështjeve administrative të shtetit të cilat 

kanë të bëjnë me ushtrimin e kompetencave të detyrave shtetërore, 

- të drejtat në pronë që rrjedhin nga marrëdhëniet martesore, testamentet, apo 

trashëgimitë, 

- falimentimin, procedurat lidhur me mbylljen e kompanive jo solvente, apo 

personat të tjerë juridik, marrëveshjet gjyqësore, ujditë dhe procedurat e 

ngjashme, 

- sigurimin social,  

- kërkesat që rrjedhin nga detyrimet jo kontraktuese, përveç nëse ato janë 

objekt i marrëveshjes në mes palëve ose është bërë njohja e borxhit në mes 

tyre, ose në rastet kur kemi të bëjmë me borxhe të likuiduara që rrjedhin nga 

pronësia e përbashkët
125

. 

 

                                                           
123 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 83. 
124 Shih nenin 43 të Rregullores 1215/2012. 
125 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 87. 
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5.5. Procedura për kërkesat e vogla (ESCP) 

 

Përderisa rregullorja e mësipërme (EEO), është hartuar për kërkesat e 

pakontestueshme, kjo rregullore është hartuar pikërisht për rastet e kundërta, 

përkatësisht për kërkesat e kontestueshme
126

. Sipas rregullores së cekur më lartë 

(EPO), nuk ka kufi në shumën e të hollave, ekzekutimi i të cilave kërkohet, ndërsa me 

këtë rregullore (EEO) kërkesa kufizohet vetëm në vlerë prej 2000 euro, ose më pak. 

Procedura i referohet njësoj edhe kërkesave monetare dhe mallrave apo shërbimeve të 

cilat vlerësohen në më pak se 2000 euro. Kjo rregullore i referohet vetëm rasteve 

ndërkufitare në çështjet civile dhe tregtare. Mirëpo, kërkesat e ndryshme përjashtohen 

duke u bazuar në nenin 2, të rregullores, për rastet si në vijim: 

- Statusi apo zotësia e veprimit të personave fizik, 

- Të drejtat në pronë që rrjedhin nga një marrëdhënie martesore, obligimet për 

mirëmbajtje, testamentet dhe trashëgimia, 

- Falimentimi, procedurat lidhur me mbylljen e kompanive jo solvente apo 

personat e tjerë juridik, 

- Sigurimin social, arbitrazhin, 

- Ligji i punës, 

- Qiramarrjet në patundshmëri, me përjashtim të veprimeve mbi kërkesat 

monetare, 

- Shkeljet e të drejtave në privatësi dhe të drejtave në lidhje me personalitetin, 

përfshirë shpifjen
127

. 

 

Edhe kjo rregullore përdor formular standard. Përderisa procedura mbi urdhrin 

evropian për pagesë ofron një instrument për procedurën standarde, procedura për 

kërkesat të vogla evropiane përqendrohet në rastet individuale, kur kreditori do të duhej 

të ishte në gjendje të përcaktojë shumën e kërkesës dhe (për dallim nga procedura tek 

urdhri evropian për pagesë EPO) të shpjegojë rrethanat dhe të ofrojë dëshmi. Kësisoj, 

rregullorja për kërkesat e vogla, mundëson dhe lejon përdorimin e dokumenteve 

mbështetëse. 

 

5.6. Rregullorja mbi dorëzimin e dokumenteve nr.1393/2007 
 

Kjo rregullore ofron një sistem ku dokumentet të cilat dërgohen në çështjet civile dhe 

tregtare përcillen në formular standard, të plotësuar në gjuhët zyrtare të vendit ku duhet 

të bëhet dorëzimi, apo në ndonjë gjuhë tjetër me kusht që shtetet anëtare në fjalë ta 

pranojnë këtë. Synimi është që dokumentet të dorëzohen në afat prej një muaji nga 

autoriteti pranues
128

.  

 

Sipas kësaj rregulloreje çdo shtet anëtar cakton zyrtarët publik, autoritetet apo personat 

e tjerë, që janë kompetent për bartjen e dokumenteve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore që 

duhet të dorëzohen në një shtet tjetër anëtar. Këta janë të ashtuquajturit “autoritete 

                                                           
126 Shih Rregulloren 861/2007, e datës 11.07.2007. 
127 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 91. 
128 Po aty, faqe 94, si dhe Rregullorja nr.1393/2007 mbi dorëzimin e dokumenteve. 
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përcjellëse”. Gjithashtu, secili shtet anëtar cakton zyrtar publik, autoritete apo persona 

të tjerë, si “autoritete pranuese”, të cilat janë kompetente për të pranuar dokumente 

gjyqësore apo jashtëgjyqësore nga një shtet tjetër anëtar. Kjo dallohet prej shtetit në 

shtet. P.sh. në Holandë, Belgjikë dhe Francë, autoritetet përmbarimore, veprojnë edhe 

si autoritete përcjellëse dhe të pranimit, kurse në Gjermani, detyra e tillë u takon 

gjykatave lokale. Është interesant se dokumentet dhe të gjitha letrat të cilat përcillen, 

përjashtohen nga legalizimi apo ndonjë formalitet i barasvlershëm
129

.  

 

5.7. Rregullorja për bashkëpunimin ndërmjet gjykatave të shteteve anëtare 

për marrjen e provave në çështje civile dhe tregtare 

 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është që të lehtësoj marrjen e provave, të cilat duhet të 

përdoren në procedurat gjyqësore, të cilat kanë filluar apo synojnë të fillojnë, në një 

shtet tjetër anëtar të BE-së, përmes një sistemi të bartjes dhe përmbarimit direkt dhe të 

shpejt të kërkesave. Kjo vlen vetëm për shtete anëtare të BE-së, për çështjet civile dhe 

tregtare dhe atë në rastet si në vijim: 

- Kur një shtet anëtar, i kërkon një shteti tjetër anëtar që të siguroj prova; 

- Kur një shtet kërkon marrjen e provave drejtpërsëdrejti në një shtet tjetër 

anëtar
130

; 

 

Rregullorja, mundëson një sistem të dërgimit të drejtpërdrejtë ndërmjet gjykatave
131

.  

Në çdo shtet anëtar, emërohet një autoritet qendror i cili është përgjegjës për: 

- Ofrimin e informatave të gjykatave; 

- Kërkimin e zgjidhjeve për vështirësitë rreth dërgimit; 

- Në rastet e veçanta, cedimin e kërkesës në gjykatën kompetente. 

 

Çdo shtet anëtar, gjithashtu, emëron një organ qendror ose një apo më shumë autoritete 

të ndryshme kompetente që të jetë përgjegjëse për marrjen e vendimeve rreth kërkesave 

për të marrë prova në mënyrë të drejtpërdrejtë. Kërkesa duhet të ekzekutohet në afat 

prej 90 ditëve pas ditës së pranimit
132

.  

 

Përmbarimi i kërkesave objekt i kësaj rregullore mund të refuzohet vetëm nëse: 

- Kërkesa nuk është në fushëveprimin e rregullores (p.sh. nëse ka të bëjë me 

procedurë penale dhe jo civile apo tregtare); 

- Përmbarimi i kërkesës nuk bie në kuadër të funksioneve të gjyqësorit; 

- Kërkesa nuk është e kompletuar; 

                                                           
129 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 94 e tuje, si dhe Rregulloren nr.1393/2007 mbi dorëzimin e 

dokumenteve. 
130 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 98, si dhe nenin 1 të Rregullores mbi bashkëpunimin e 

gjykatave të shteteve anëtare për marrjen e provave në çështjet civile dhe tregtare. 
131 Shih nenin 2 të Rregullores mbi bashkëpunimin e gjykatave të shteteve anëtare për marrjen e 

provave në çështjet civile dhe tregtare. 
132 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 99, si dhe nenin 10 të Rregullores mbi bashkëpunimin e 

gjykatave të shteteve anëtare për marrjen e provave në çështjet civile dhe tregtare. 
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- Personi nga i cili kërkohet dëgjimi kërkon të drejtën të refuzojë, apo ndalesë 

të dhënies së provave; 

- Nuk është dhënë depoziti apo avansi lidhur me kostot e konsultimit të 

ekspertit. 

 

Kur kërkesa refuzohet, gjykata e kërkuar duhet që brenda afatit prej 60 ditëve nga dita 

e pranimit të kërkesës, ta njoftoj gjykatën kërkuese
133

.  

 

6. Konventa e Minskut 

 

Sa i përket shteteve të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura (BShP), duhet pasur në dijeni 

se këto shtete, marrin pjesë në Konventën e Minskut për Ndihmë Juridike dhe 

Marrëdhëniet Juridike në çështjet Civile, Familjare dhe Penale
134

. Konventa e 

Minskut
135

 rregullon kompetencat, dërgimin e dokumenteve gjyqësore dhe jashtë 

gjyqësore, njohjen dhe përmbarimin e aktgjykimeve civile, si dhe bashkëpunimin në 

mes të autoriteteve në fushën e të drejtës civile, familjare dhe penale.  

 

Sipas kësaj Konvente, njohja e dokumenteve të lëshuara dhe të vërtetuara në formën e 

paraparë, si dhe të nënshkruara zyrtarisht nga ana e autoriteteve kompetente ose e 

personit kompetent në territorin e njërit shtet kontraktues, nuk kërkon ndonjë formë 

tjetër të verifikimit në territoret e shteteve të tjera kontraktuese të kësaj konvente
136

. Po 

ashtu, sipas kësaj Konvente, shtetasit e cilit do shtet anëtar të kësaj Konvente, janë të 

liruar nga çdo pagesë apo çfarëdo kompensimi tjetër për tarifa dhe shpenzime 

gjyqësore apo/dhe të noterisë
137

.  

 

Konventa parasheh se kërkesa duhet të parashtrohet sipas ligjit të shtetit të adresuar, me 

kusht që dokumentet të jenë të shkruara në gjuhën zyrtare të shtetit të cilit i adresohet 

kërkesa, ose në gjuhën ruse ose të përkthyera në këtë gjuhë 
138

. Përndryshe vlen të 

ceket se dokumentet mund të dërgohen me dërgesë të thjeshtë tek i adresuari, me kusht 

që i adresuari vullnetarisht t’i pranoj dokumentet.  

 

Kërkesa për përmbarimin e aktgjykimit duhet të paraqitet pranë gjykatës kompetente të 

shtetit kontraktues ku ky aktgjykim duhet të përmbarohet ose aty ku gjykata e shkallës 

së parë ka marrë aktgjykimin
139

. Për shembull vendimi i marrë nga një gjykatë e 

                                                           
133 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 100. 
134 BShP, Bashkësia e Shteteve të Pavarura. Traktati i shteteve të pavarura është nënshkruar nga 

Bjellorusia, Federata Ruse dhe Ukraina në Minsk me 8 dhjetor 1991, ndërsa më pas këtë traktat e 

kanë nënshkruar edhe 9 shtete (Armenia, Azerbajxhani, Gjeorgjia, Kazakistani, Kirgizia, Moldavia, 

Taxhikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani). 
135 Konventa për ndihmën juridike dhe marrëdhëniet juridike për çështjet civile, familjare dhe penale, 

në Minsk, 1993, e ndryshuar me 28.03.1997, e njohur si Konventa e Minskut. 
136 Shih nenin 13 të Konventës së Minskut. 
137 Shih nenin 2 të Konventës së Minskut. 
138 Shih nenin 10 të Konventës së Minskut. 
139 Shin nenin 53 të Konventës së Minskut. 
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Ukrainës, duhet t’i përcillet Ministrisë së Drejtësisë së Ukrainës, për tek autoriteti 

kompetent i shtetit tjetër kontraktues. Megjithatë, kërkesës duhet bashkangjitur: 

- Aktgjykimin, ose kopjen e vërtetuar të tij si dhe një dokument zyrtar i cili 

dëshmon se aktgjykimi e ka efektin e gjësë së gjykuar (res judicata) dhe se i 

njëjti është i përmbarueshëm; 

- Dokumentin që vërteton se pala që nuk ka marrë pjesë në procedurë dhe 

kundër të cilës është marrë ai aktgjykim, ka qenë e ftuar me rregull dhe në 

kohë, apo se në aspektin procedural e njëjta ka qenë e përfaqësuar në mënyrë 

të rregullt; 

- Dokumentin që vërteton përmbarimin e pjesshëm të aktgjykimit në kohën kur 

është dërguar dhe 

- Dokumentin që provon marrëveshjen e palëve në çështjet që bien nën 

kompetencën kontraktuese
140

. 

 

7. Traktati i Kievit 

 

Para Konventës së Minskut, me 20 mars 1992 u miratua Traktati që ka të bëjë me 

modalitetet për zgjidhjen e kontesteve mbi ushtrimin e veprimtarisë tregtare. Edhe pse 

Traktati është i hapur për shtetet BShP-së, Gjeorgjia nuk është anëtare e këtij traktati. 

Traktati i referohet zgjidhjes së kontesteve, njohjes dhe përmbarimit të aktgjykimeve 

në mes entiteteve juridike, si dhe individëve që veprojnë si ndërmarrës vetëm për 

marrëdhëniet e tyre me autoritetet shtetërore ose autoritetet tjera. Sa i përket njohjes 

dhe përmbarimit të vendimeve, shtetet anëtare të BShP-së, në mënyrë reciproke i 

njohin dhe i përmbarojnë aktgjykimet gjykatave kompetente me efekt res judicata. 

Kështu aktgjykimet e marra nga gjykatat kompetente njërit shtet anëtar të BShP-së, do 

të përmbarohen në territoret e shteteve të tjera anëtare të BShP-së 
141

.  

 

8. Traktati i Moskës 

 

Traktati i Moskës
142

 është miratuar me 6 mars 1998 në Moskë dhe ka hyrë në fuqi me 9 

janar 2001. Traktati është nënshkruar nga Armenia, Azerbajxhani, Kazakistani, 

Kirgizia, Moldavia, Federata Ruse dhe Taxhikistani. Deri më tani traktatin e kanë 

ratifikuar Azerbajxhani, Kazakistani, Kirgizia dhe Taxhikistani. Neni 2 i këtij traktati, 

përcakton kompetencën e gjykatës kompetente, e cila bëhet në përputhje me nenin 4 të 

Traktatit të Kievit. Ky traktat rregullon përmbarimin e ndërsjellë të aktgjykimeve të 

plotfuqishme të gjykatave komerciale të shteteve kontraktuese në çështjet tregtare. 

Sipas Traktatit të Moskës, aktgjykimet e gjykatave kompetente të njërit prej shteteve 

kontraktuese që kanë efektin res judicata, duhet të përmbarohen në mënyrë të pa 

kontestuar në territorin e shtetit tjetër kontraktues. Në këtë rast, përmbarimi bëhet sipas 

ligjeve të shtetit të vendbanimit ose të selisë së debitorit me kërkesën e kreditorit 

drejtuar tek gjykata kompetente e shtetit kontraktues në fjalë. 

                                                           
140 Shih Erik Larson, Heikki Wendorf, Jos Uitdehag, “Udhëzues për bashkëpunim juridik 

ndërkombëtar në çështje civile”, faqe 104. 
141 Shih nenin 7 të Traktatit të Kievit. 
142 Ndryshe njihet si Traktati për Përmbarimin e Ndërsjellë të Aktgjykimeve të Gjykatave të 

Arbitrazhit, Komerciale dhe Ekonomike në territorin e shteteve anëtare të BShP-së. 
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9. Përfundimi 

 

1. Udhëzimi Administrativ për Procedurën e Ndihmës Juridike Ndërkombëtare 

në Çështjet Penale dhe Civile nr.2009/1-09, i miratuar nga Ministria e 

Drejtësisë së Republikës së Kosovës, ofron zgjidhje tejet sipërfaqësore për 

çështjet e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në lëmin civile. 

 

2. Deri më tani, në Kosovë ka munguar baza ligjore, përkatësisht ende nuk është 

nxjerr ligj i veçantë i cili do të rregullonte fushën e bashkëpunimit juridik 

ndërkombëtar në çështjet civile, apo të drejtën ndërkombëtare private. 

 

3. Në mungesë të një mbulese të re ligjore, në Republikën e Kosovës ende gjen 

zbatim Ligji për Zgjidhjen e Konflikteve të Ligjeve, i ish RSFJ-së, i vitit 

1982, me ndryshime, i cili në shumë aspekte të tij është inkompatibil dhe i 

tejkaluar në raport me realitetet e reja të krijuara në ndërkohë në territorin e 

ish RSFJ-së. 

 

4. Për dallim prej çështjeve penale, deri më tani, Kosova nuk ka nënshkruar 

asnjë marrëveshje bilaterale apo multilaterale me shtetet e regjionit apo 

shtetet e tjera për çështjet e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në lëmin 

civile. 

 

5. Ekzistojnë interpretime të ndryshme se a vazhdojnë të vlejnë ende 

marrëveshjet e nënshkruara në mes të ish RSFJ dhe disa shteteve anëtare të 

BE-së, pasi që me rregulloren e BE-së nr.1346/2000, thuhet se të gjitha këto 

marrëveshje shfuqizohen, në ndërkohë që me nenin 145 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës, parashihet se marrëveshjet ndërkombëtare dhe aktet 

tjera për bashkëpunim ndërkombëtar që janë në fuqi ditën e hyrjes në fuqi të 

kësaj Kushtetute, do të vazhdojnë të respektohen deri atëherë kur ato 

marrëveshje ose akte të ri negociohen ose kur të bëhet tërheqja nga ato, në 

pajtueshmëri me kushtet e tyre, ose deri atëherë kur ato të zëvendësohen nga 

marrëveshje ose akte të reja ndërkombëtare me të cilat mbulohen fushat e 

njëjta dhe që janë miratuar në pajtim me këtë Kushtetutë. 

 

6. Nuk vërehet ndonjë përkushtim substancial i autoriteteve shtetërore të 

Republikës së Kosovës, për aderimin e kësaj të fundit në konventat, 

marrëveshjet bilaterale apo multilaterale me shtetet e regjionit apo shtetet e 

tjera, për çështjet e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në lëmin civile.  

 

7. Deri më tani nga ana e institucioneve kompetente, janë mbajtur shumë pak 

trajnime dhe kurse të specializuara për çështjet e bashkëpunimit juridik 

ndërkombëtar në lëmin civile, si dhe për institutet e të drejtës ndërkombëtare 

private. 

 

8. Ka shumë pak literaturë profesionale, qoftë të autorëve vendorë, apo dhe të 

përkthyer në gjuhën shqipe, në lidhje me çështjet e bashkëpunimit juridik 
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ndërkombëtar në çështjet civile apo edhe për të drejtën ndërkombëtare private 

në përgjithësi. 

 

10. Rekomandime 

 

Duke qenë se Udhëzimi Administrativ për Procedurën e Ndihmës Juridike 

Ndërkombëtare në Çështjet Penale dhe Civile nr.2009/1-09, i miratuar nga Ministria e 

Drejtësisë së Republikës së Kosovës, ofron vetëm një konturë të gjerë të procedurave 

që duhet të zbatohen në rastet e ndihmës juridike ndërkombëtare në çështjet civile, 

paraqitet nevoja që ky udhëzim në mënyrë imediate të plotësohet dhe ndryshohet. 

 

Organet kompetente shtetërore, të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për 

miratimin e një ligji të veçantë i cili do ta rregullonte fushën e të bashkëpunimit juridik 

ndërkombëtar në çështjet civile, siç edhe është rregulluar kjo fushë për lëmin penale. 

 

Nga ana e organeve shtetërore të Republikës së Kosovës, të bëhet përpjekje maksimale 

për aderimin e saj në konventat dhe aktet apo instrumentet e tjera të së drejtës 

ndërkombëtare private të cilat e rregullojnë materien e bashkëpunimit juridik 

ndërkombëtar në çështjet civile. Për shkak se Republika e Kosovës ende nuk është 

shtet anëtar i Kombeve të Bashkuara, e as i Bashkimit Evropian, jemi koshient për 

pengesat juridike dhe ligjore në këtë drejtim, megjithatë të bëhet përpjekje që 

Republika e Kosovës të paktën të ketë statusin e vendit vëzhgues apo status të 

përkohshëm, i cili më pastaj me ndryshimin e rrethanave do të derivonte edhe në 

statusin e vendit anëtar me të drejta dhe detyrime të plota në këto mekanizma dhe akte 

të së drejtës ndërkombëtare private.  

 

Të nxirret ndonjë ligj i veçantë apo të jepet ndonjë interpretim i qartë i Ministrisë së 

Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, apo ndonjë organi tjetër kompetent, në 

lidhje me faktin se a vazhdojnë që të jenë në fuqi për Republikën e Kosovës, 

marrëveshjet e nënshkruara nga ish RSFJ, me disa nga tani shtetet anëtare të Bashkimit 

Evropian, siç janë Austria, Bullgaria, Republika e Çekisë, Franca, Qipro, Hungaria, 

Polonia, Rumania, Turqia, etj. Ky interpretim të jepet në pajtim me nenin 145 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës, si dhe Konventën e Vjenës mbi Sukcesionin e 

shteteve, në kuptim të Traktateve (të vitit 1978). 

 

Nga ana e organeve kompetente, të organizohen më shumë kurse trajnimi dhe 

diskutime profesionale, në lidhje me bashkëpunimin juridik ndërkombëtarë në lëmin 

civile. 

 

Në mungesë të literaturës së mjaftueshme nga autor vendorë, dhe krahas kësaj 

literature, të bëhet përpjekje që të përkthehet literaturë e huaj në lidhje me fushën e të 

drejtës ndërkombëtare private në përgjithësi, si dhe të bashkëpunimit juridik 

ndërkombëtar, në çështjet civile në veçanti. 
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